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Předmluva 

 

Odpady, odpadové hospodářství, nakládání s odpady, jejich využívání jako druhotných 

surovin nebo jako zdrojů energie, odstraňování odpadů jsou disciplíny, které jsou do 

problematiky odpadového hospodářství zařazovány. Odpady a jejich problematika jsou jako 

technická disciplína disciplínou mladou, zejména v zemích, kde až donedávna byly odpady 

považovány za (v obecném povědomí) za „odpadky „. Problematika odpadů je technickou 

disciplínou odvozenou, pokud jde o způsoby řešení a je zároveň multidisciplinární, pokud jde 

o znalosti z oborů, z kterých je nutné při řešení vycházet.  

Předmět odpady a druhotné suroviny na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vychází z předchozí výuky problematiky v nižších 

ročnících. Stěžejním předmětem je předmět „Řízení odpadového hospodářství“, ve kterém je 

přednášena komplexní problematika odpadového hospodářství. Studenti jsou seznámeni 

s odpadovým hospodářstvím v celé šíři a to od legislativy odpadového hospodářství, 

nakládání s odpady až po jejich využívání a odstraňování.  

Po rozšíření tří-letého bakalářského studia na pěti-leté inženýrské studium na Fakultě 

životního prostředí, stala se hlubší problematika odpadového hospodářství jeho důležitou 

složkou. Odpadové hospodářství bylo zařazeno do výuky navazujícího studia v 8. a 9. 

semestru do předmětu „Odpady a druhotné suroviny I a II“. V současné době je výuka 

zařazena do I. a II. ročníku studia navazujícího na bakalářské studium a odpadové 

hospodářství je samostatnou specializací.  Výuka je zaměřena do hloubky problematiky 

odpadového hospodářství se zaměřením na využití odpadů jako druhotných surovin, na 

jednotlivá průmyslová odvětví a na technologie, ve kterých příslušné odpady vznikají a na  

zpracování druhotných surovin v pojetí jako nového vývojového trendu v odpadovém 

hospodářství  České republiky. Řešení odpadového hospodářství, zejména pokud jde o využití 

odpadů a to jak materiálové, tak energetické, musí jít v souladu se surovinovou politikou státu 

a jeho energetickou koncepcí.  

První díl učebních textů pro předmět Odpady a druhotné suroviny je zaměřen ve 

dvanácti kapitolách na hodnocení odpadů pro různé způsoby dalšího nakládání s nimi (úprava, 

využití, odstranění), včetně postupů vzorkování. Další kapitoly jsou pak věnovány vybraným 

průmyslovým odvětvím se zaměřením na odpady, které zde vznikají: ropa a její zpracování, 

dále potravinářsko-zemědělský komplex, včetně lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu. 

Závěr těchto textů tvoří problematika odpadů ze zdravotnictví, veterinární péče 

a farmaceutického průmyslu. 
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1 Odpady a druhotné suroviny 
 

1.1 Úvod 
 

Po komplexním pohledu na úroveň odpadového hospodářství v ČR je možné shrnout, že 

nakládání s odpady byl z hlediska technické úrovně a rozvoje tržních vztahů dlouhodobě 

zanedbávaný obor, který v současné době prochází dynamickým vývojem. Nová právní 

úprava vytvořila základní, regulativní a řídící podmínky pro další rozvoj. Po rozpadu 

a transformaci původních organizačních struktur státních podniků v důsledku privatizace 

došlo k desintegraci subjektů působících v oblasti nakládání s odpady a ke vzniku množství 

malých a středních podnikatelských subjektů zaměřených na podnikání při sběru a výkupu 

odpadů, zpracování, využití a odstraňování. V současné době proces vzniku drobných živností 

v oblasti nakládání s odpady stagnuje a začínají se uplatňovat integrační procesy vyvolané již 

tržními silami. Zřetelný je nárůst aktivit velkých průmyslových firem a poměrně častým 

jevem je vznik dceřiných společností, které operují především v oblasti třídění, úpravy, 

odstraňování a využívání odpadů, jejich sběru a výkupu, přepravě nebezpečných odpadů, 

popřípadě dovozu odpadů. V těchto případech jde často o kapitálové jištění mateřskou 

společností, zejména při investičních záměrech pro pořízení technologií na úpravu a využití 

odpadů, nebo při výstavbě např. skládek. Nárůst aktivit byl zaznamenán také u obcí a měst, 

někdy za účasti zahraničního kapitálu. U obcí se jedná většinou o komplexní řešení 

problematiky komunálních odpadů, minimálně o vybudování sítě separovaného sběru 

vybraných druhů odpadů, jako jsou plasty, sklo, papír a nově biodegradabilní odpady 

vyčleněné z komunálních odpadů. Celá řada obcí má vybudovány sběrné dvory pro 

shromažďování velkoobjemových odpadů a odpadů nebezpečných, pocházejících od občanů, 

popřípadě drobných živnostníků.  

Komplexní řešení odpadového hospodářství v rámci ČR, představa a možnosti řešení 

bylo nasměrováno vypracováním plánů odpadového hospodářství republiky, krajů a původců. 

Přehled a řešení problematiky odpadového hospodářství, která je předmětem studia na Fakultě 

životního prostředí bude jistě zajímat i odborníky z praxe a v neposlední řadě i podnikatelské 

subjekty v oblasti nakládání s odpady. 

 

1.2 Základní charakteristika stavu nakládání s odpady 
 

Odpady jsou jednou ze složek životního prostředí a patří k základním problémům životního 

prostředí a samotná produkce, zejména tuhých odpadů je v ČR, co do množství, stále ještě 

velkým problémem. Nesprávné nakládání s odpady je jednou z hlavních příčin jeho vážného 

narušování.  

Odpady jsou důsledek jakékoliv činnosti člověka a úzce souvisejí s demografickým, 

urbanistickým i průmyslovým rozvojem státu a jeho ekonomickou sílou. Nízké procento 

využití odpadů jako druhotných surovin je problémem České republiky v rámci Evropské 

unie. Odpady jsou odstraňovány místo využívány a hlavním způsobem odstraňování odpadů 

je skládkování. S vývojem legislativy v Evropské Unii a následně v ČR, je poněkud jiný 

pohled na odpad a jeho definování. Za odpad se nepočítají např. některé technologické 

odpady, meziprodukty, tím se neobjeví ani v evidenci odpadů, takže lze předpokládat snížení 

produkce odpadů, i když budou vznikat, ale nebudou se vykazovat. 

Politika státu v oblasti nakládání s odpady by měla vycházet z toho, že odpad je 

surovina, nebo že je možné z něj surovinu získat. Přístup k řešení problematiky odpadů 

začíná již při jejich vzniku, tj. u původce. Řešení nakládání s odpady musí být vždy 

komplexní a tím spíše musí řešení této problematiky jako komplexní řešit stát. Jak již bylo 
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řečeno, odpady jsou novým průmyslovým odvětvím, vyvíjecím se v nových ekonomických 

i politických podmínkách a usměrnění tohoto vývoje je samozřejmě v rukou státu 

prostřednictvím legislativy a nástrojů výkonné moci. 

Postupně se od šedesátých let prosazuje na mezinárodní úrovni přístup k problematice 

nakládání s odpady, ke kterému se Česká republika přijetím celého souboru právních předpisů 

a jejich dodržování rovněž přihlásila.  

Tento přístup je možné shrnout do následujících zásad: 

 

Předcházení vzniku odpadů 

Předcházení vzniku odpadů, s důrazem na minimalizaci vzniku nebezpečných odpadů. 

 

Recyklace odpadů 

Recyklace odpadů, jejichž vzniku se nepodařilo zabránit a jejich opětovné využívání, 

především materiálové nebo energetické, rozšíření využívaných druhů odpadů v rámci 

recyklace. 

 

Bezpečné nakládání s odpady 

Bezpečné nakládání s odpady, mezi které patří oddělené a utříděné shromažďování 

a skladování odpadů podle druhů a kategorií, bezpečná přeprava, omezení pohybu odpadů 

přes hranice státu a kontrola tohoto pohybu, přeprava v souladu s mezinárodními pravidly 

(Basilejská úmluva). 

 

Úprava a stabilizace odpadů 

Úprava a stabilizace odpadů, především nebezpečných je specifickým nakládáním s odpady, 

obvykle úzce souvisí s jejich konkrétním využitím. 

 

Odstraňování odpadů 

Odstraňování odpadů, popřípadě nevyužitelných složek odpadů tak, aby nezatěžovala životní 

prostředí nad rámec přípustných limitů pro všechny složky životního prostředí, včetně 

bezpečného ukládání. 

 

Sanace a rekultivace starých zátěží 

Sanace a rekultivace starých zátěží, tak, aby bylo zamezeno šíření škodlivin do životního 

prostředí (půda, podzemní a povrchové vody, ovzduší), začlenění těchto sanovaných 

a rekultivovaných lokalit do přírodního prostředí. 

 

Integrované pojetí nakládání s odpady 

Integrované pojetí nakládání s odpady, které zahrnuje materiálové toky tuhých, kapalných 

a plynných odpadů (především veškerá evidence), nakládání s nimi, včetně využití, přehledu 

zpracovatelských technologií. 

 

1.3 Surovinová politika státu 
Surovinová politika státu vychází ze základního principu, že nerostné i druhotné suroviny 

tvoří základní vstupy pro ekonomiku každé země a ovlivňují tak velmi výrazně její 

konkurenceschopnost v podmínkách rychle se měnící globální soutěže mezi jednotlivými 

světovými regiony.  

Česká republika až koncem 90. let minulého století formulovala svou první 

surovinovou politiku v písemné formě jako dokument Surovinová politika v oblasti 

nerostných surovin a jejích zdrojů, který schválila vláda ČR usnesením č. 1311 ze dne 13. 

prosince 1999 poté, co koncepce obdržela souhlasné stanovisko EIA. Surovinová politika 
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byla definována jako „souhrn všech aktivit, kterými stát ovlivňuje vyhledávání 

a využívání tuzemských zdrojů surovin, včetně zdrojů druhotných surovin, jejich 

hospodárné a racionální využívání a získávání surovin v zahraničí s cílem zabezpečit 

jimi chod hospodářství“.  

Surovinová politika České republiky byla vypracována Ministerstvem průmyslu 

a obchodu v 07/2012 a byla doplněna o „politiku druhotných surovin“, kde jsou uvedeny 

i ekologické aspekty surovinové politiky, jako jsou druhotné suroviny, recyklace, materiálová 

produktivita a materiálové toky.  

Jednou z priorit materiálové produktivity je podpora udržitelného materiálového 

hospodářství. Cílem je zejména dosažení udržitelného vztahu mezi ekonomickou efektivností 

materiálové spotřeby a dopadem materiálových toků na životní prostředí v mezinárodně 

vymezeném metodickém rámci. 
 

Opatření by měla směřovat zejména k: 

 

 stanovení postupu institucionálního zabezpečení problematiky druhotných surovin 

a odpadů na národní úrovni 

 vytváření právního prostředí pro dosažení udržitelného materiálového hospodářství 

(SMM) na úseku spotřeby a výroby 

 odstranění stavu zaostávání ČR v úrovni udržitelného využívání zdrojů a produktivity 

materiálových toků 

 postupnému metodickému prohlubování a využívání účtů materiálových toků, 

zlepšení vzájemné vnitřní koordinace strategických dokumentů a různých 

odvětvových a průřezových politik na tomto úseku 

 zapojení všech dotčených orgánů státní správy i samosprávy i podnikatelských 

subjektů i dalších subjektů 

 podpoře dobrovolných aktivit podnikatelských subjektů 

 aktivizaci a koordinaci české účasti v příslušných mezinárodních pracovních orgánech 

 

Mezi indikátory postupných, technicky odůvodnitelných, technologicky proveditelných 

a ekonomicky zdůvodnitelných opatření, vedoucích ke zvýšení materiálové produktivity patří: 

 

 domácí materiálová spotřeba  

 materiálová náročnost HDP/ materiálová produktivita (HDP/t materiálového vstupu) 

 měrná produkce odpadů z ekonomických aktivit a z domácností (t odpadů/HDP)  

 podíl materiálového a energetického využití odpadů 

 

Politika druhotných surovin je prvním dokumentem České republiky, který vytváří 

strategický rámec pro efektivní využívání druhotných surovin. 

 

1.4 Význam druhotných surovin 
 

Průmysl druhotných surovin patří v České republice historicky mezi tradiční obory 

hospodářství. Vzhledem k nedostatečné surovinové základně České republiky (dále „ČR“) 

tvoří druhotné suroviny významnou část surovinové základny pro všechna odvětví 

průmyslové výroby. Druhotné suroviny šetří zdroje primárních surovin zejména rudy,  zdroje 

kamene, písků, dřevní hmoty, ropy apod., které rovnocenně nahrazují a zároveň usnadňují 

technologické procesy (např. šrot ve vsázce nebo skleněné střepy ve sklářském kmeni 

usnadňují tavicí procesy). Zdroji druhotných surovin jsou vedlejší produkty výroby, 
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nezpracované vytěžené suroviny, výrobky s ukončenou životností a využitelné odpady, které 

po úpravě splňují požadavky vstupní suroviny pro další výrobní procesy. Jejich úprava na 

kvalitu vstupní suroviny pro další výrobu je v mnoha případech úspornější než získávání 

vstupních surovin z primárních zdrojů. Významným přínosem druhotných surovin je snížení 

energetické a materiálové náročnosti ve všech výrobních odvětvích. Jejich potřeba stále 

vzrůstá úměrně se zvyšujícími se environmentálními požadavky na průmysl. Druhotné 

suroviny snižují emise z průmyslové činnosti a tím následně i imise. Podílí se na snižování 

objemu těžby primárních surovin. Jejich využíváním se uzavírá tok zdrojů, ve kterém 

vydobytá primární surovina prochází, prostřednictvím výrobků a opětovným přepracováním 

na stejné nebo jiné výrobky, mnoha životními cykly. Součástí toku zdrojů je i využití 

energetického potenciálu surovin a výrobků, které již nelze dále efektivně materiálově využít. 

Podle údajů ze statistik největších společností světa a jediné celosvětové nevládní organizace 

pro hospodaření s druhotnými surovinami Bureau of International Recycling se sídlem 

v Bruselu, se ve světě ročně v průměru využívá 530 mil. tun železného a ocelového šrotu. Při 

celkové produkci 1 412 mil. tun železa a oceli to představuje pouze 38 % podílu druhotných 

surovin na výrobě oceli, na rozdíl od Evropy, kde tento podíl dosahuje hodnoty 54,5 %. 

Rovněž při výrobě neželezných (barevných) kovů tvoří druhotné suroviny významný podíl: 

u mědi 40 %, olova 35 %, zinku 30 %, hliníku 33 %. Z 394 milionů tun vyrobeného papíru 

a lepenky je více než 50 % vyrobeno ze sběrového papíru. V mnoha zemích světa více 

dosahuje recyklace skla až 80 % z celkové produkce. Jde zejména obalové sklo, které tvoří 

více než 60 % z celkové výroby skla.  Ročně se ve světě vyrábí cca 100 milionů tun výrobků 

z plastických hmot, jejich následné využití jako druhotných surovin činí v průměru 22 %. 

Historicky nejstarší využívanou komoditou jsou textilie, celkem 95 % ze sebraných textilií má 

další využití, z toho polovinu tvoří vytříděné oděvy opětovně použité nejčastěji formou 

second-handu a další polovina je recyklována. Průmysl druhotných surovin využívá ročně 700 

- 800 milionů tun druhotných surovin (tj. více jak 40 % všech v průmyslu využívaných 

materiálů) s ročním obratem cca 170 bilionů dolarů.  

Rozvoj hospodářství představuje zvýšenou spotřebu surovin a růst inovací, čímž roste  

poptávka po nových netradičních surovinách. Tím se rozšiřuje okruh využitelných zdrojů 

druhotných surovin. Jedná se zejména o zbytky pryže a použité pneumatiky (využitelné 

k výrobě gumových krytin, protihlukových bariér a jako podkladový materiál při výstavbě 

dopravních cest - silnic i kolejových tratí, při výrobě cementu jako energetická surovina 

zároveň poskytuje železo do slínku atd.). Odpadní elektrická a elektronická zařízení jsou 

cenným zdrojem barevných kovů a zejména drahých a vzácných kovů, vozidla s ukončenou 

životností, kde se demontáží získají díly přímo použitelné pro opravy či k repasování, plasty, 

sklo a řada různých druhů kovů obdobně jako u elektrozařízení). Dalšími významnými 

komoditami, z hlediska vznikajícího množství, jsou stavební a demoliční materiály (po úpravě 

se využívají jako stavební materiál při budování infrastruktury, k zásypům produktovodů 

apod.), vedlejší energetické produkty (vstupní surovina pro výrobu řady stavebních výrobků, 

materiál pro sanaci území po ukončení těžby apod.). Dále použité oleje (zejména úprava na 

topné oleje, v menším objemu po přidání aditiv využity k původnímu účelu), vytříděné složky 

komunálního odpadu, zejména papír, plasty, sklo, kovy, které jsou upraveny na kvalitu 

vstupní suroviny pro další výrobu, a zcela novou komoditou jsou produkty nanotechnologií 

(využití nespotřebovaných substancí a použitých produktů je předmětem vědy a výzkumu).  

V současné době působí v ČR na trhu druhotných surovin cca 1500 subjektů (s 1 

- 600 pracovníky). Z uvedeného počtu subjektů představuje zhruba 30 firem rozhodující podíl 

na trhu. Celkově je v oboru cca 400 společností (akciových společností, veřejně prospěšných 

společností, komanditních společností a společností s ručením omezeným) a cca 1 100 

soukromých podnikatelů (z nichž je cca 1 000 subjektů s počtem do 5 pracovníků).  
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Sběr, výkup, úprava a prodej kovových a nekovových druhotných surovin v ČR 

představuje roční hodnotu cca 40 - 50 mld. Kč, v oboru pracuje cca 20 - 30 tis. 

zaměstnanců. Ročně je upraveno více jak 3,5 mil. tun železného šrotu, 120 tis. tun 

neželezných kovů, více jak 800 tis. tun sběrového papíru, 140 tis. tun skleněných střepů, více 

jak 130 tis. tun plastů, recyklován je sběrový textil a další komodity ze separovaného sběru. 

Česká republika zaujímá v oblasti získávání, úpravy a využívání druhotných 

surovin trvale významné postavení mezi vyspělými státy Evropy. Dokladem je skutečnost, 

že po vstupu ČR do EU nebylo nutné významně měnit či přizpůsobovat podmínky 

hospodaření s druhotnými surovinami zásadám na trhu EU (v některých oblastech byl národní 

systém propracovanější, jednodušší a efektivnější, a to díky využití zkušeností, neboť aktivity 

v této oblasti se datují již od 30. let minulého století).  

Český trh s druhotnými surovinami je v rámci mezinárodního obchodu plně integrální, 

z čehož plynou často významné změny v odbytu a cenách. Závislost na mezinárodní 

konjunkturální situaci je pro český obchod u jednotlivých komodit druhotných surovin 

významná. Je to především z toho důvodu, že tuzemský zpracovatelský průmysl není schopen 

veškerou nabídku tuzemských recyklačních firem absorbovat. Trh se železným šrotem 

a sběrovým papírem je výrazně proexportní. U sběrového papíru se koeficient využití 

v českém papírenském průmyslu již několik let pohybuje okolo více jak 40 %. Poměr mezi 

vývozem a dovozem je cca 6 : 1. Podobný stav je také u železného šrotu, kde při tuzemské 

nabídce téměř 3,5 mil. tun je exportováno cca 2 mil. tun, s poměrem vývozu a dovozu 3 : 1. 

Proexportní zaměření českého obchodu s druhotnými surovinami je sice efektivním 

řešením přebytků na tuzemském trhu, ale zároveň to znamená vystavit se i zahraničním 

obchodním podmínkám, kdy konjunkturu často následuje odbytový propad se všemi 

ekonomickými důsledky. 

 

Pojem „druhotná surovina“  
 

Za druhotnou surovinu jsou historicky považovány materiály, suroviny, výrobky, odpady, 

které po úpravě mají kvalitu vstupní suroviny a společně s primárními surovinami vstupují do 

výroby. Legislativou ČR bylo v období od roku 1948
1
 až do roku 1997 vytvořeno pro 

využívání druhotných surovin příznivé prostředí. V prvním zákoně o odpadech č. 238/1991 

Sb. byla v § 2 mezi základními pojmy uvedena i definice druhotné suroviny. Následné 

novelizace této právní normy postupně zatěžovaly využívání druhotných surovin 

administrativními opatřeními, až byl nakonec v roce 2000 pojem druhotná surovina ze zákona 

vyjmut.  

Obecně je za druhotnou surovinu považována látka či předmět, které přestaly 

být odpadem nebo se odpadem nikdy nestaly (tzn. vedlejší produkty)a vstupují do dalšího 

procesu výroby či využití, s látkou či předmětem se běžně obchoduje a existují její technické 

charakteristiky jako např. technické a oborové normy, obchodní zvyklosti apod., které 

umožňují látku či předmět jednoznačně popsat pro potřeby obchodu či technologického 

procesu. Při jejím využití musí být zajištěna ochrana životního prostředí a zdraví lidí. Tato 

skutečnost je řešena i na úrovni EU, a to formou zahájení procesu stanovení základních 

kritérií pro vybrané komodity, podle kterých se určí, kdy odpad přestává být odpadem.  

Pojem druhotná surovina je uveden v řadě právních předpisů EU i ČR a je stále častěji 

frekventován ve strategických dokumentech EU i ČR, přestože definice druhotné suroviny 

není stanovena. S tím souvisí i dosavadní deficit statistických dat o druhotných surovinách, 

který je v ČR již řešen vyhláškou ČSÚ č. 306/2010 Sb., o Programu statistických zjišťování 

na rok 2011. Součástí této vyhlášky je Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách.  

 



17 

 

Pro potřeby tohoto výkazu se druhotnou surovinou rozumí materiály mající níže uvedený 

charakter: 

 

 vedlejší produkty 

 upravené odpady, které přestaly být odpadem poté, co splnily podmínky 

a kritéria, pokud jsou stanovena (neodpad) 

 materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru (dle zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech) a z dalších výrobků, využitelné pro další zpracování 

 nespotřebované vstupní suroviny a materiály předávané k novému využití  

 

Vládní nařízení č. 88/1949 Sb., o sběru a odbytu sběrných surovin. Sběrnými surovinami 

podle tohoto nařízení byly: odpadová ocel a zlomková litina (železný odpad), odpad 

a zůstatky obecných kovů, starý a odpadový papír, hadry, odstřižky a textilní odpad, 

kožešinový odpad, upotřebené čisticí hadry, čisticí vlna a bavlna, skleněné střepy, odpady 

tvrdé a měkké gumy všeho druhu, upotřebený celluloid, igelit nebo upotřebené podobné 

hmoty, sádrové střepy, korkový odpad, odpad z usní, kosti a rohovina, kožky, surové kůže, 

peří, žíně, štětiny a srst, zvířecí žlázy a orgány.  

 

Hlavní prioritou při plnění cíle „Přeměna odpadu na zdroje“ a dílčího cíle „Do roku 2020 

se s odpadem začne nakládat jako se zdrojem.“  

 

Odstranění překážek bránících fungování evropského trhu v oblasti recyklace a opětovného 

využití materiálů a podporu zvýšení poptávky po recyklovaných materiálech a vedlejších 

produktech. K tomu bude zapotřebí posílit výzkum a technologické inovace s cílem přechodu 

na hospodářství účinně využívající zdroje a navrhuje rozšíření oblasti působnosti směrnice 

o ekodesignu na další výrobky a stanovila požadavky celkové účinnosti využívání zdrojů 

a vlastností výrobků, včetně obsahu recyklovaného materiálu a opětovné použitelnosti. Cílem 

je podpoření trhů v oblasti recyklace. Jedním z významných podpůrných bodů je výzva, 

aby do roku 2014 byl předložen návrh na všeobecný zákaz skládkování odpadů, a do 

konce desetiletí také postupný zákaz spalování recyklovatelného a kompostovatelného 

odpadu.  

 

1.4.1 Analýza potenciálu druhotných surovin materiálově využitelných 

 

Politika druhotných surovin je otevřeným dokumentem tzn., že se předpokládá možnost 

zařazení dalších komodit druhotných surovin na základě potřeb hospodářství ČR 

a podnikatelského sektoru.  

Na základě provedené analýzy bylo pro přípravu Politiky druhotných surovin vybráno 

10 komodit a zdrojů druhotných surovin. Výběr byl ovlivněn významností druhotné suroviny 

jako technologického vstupu do výroby, hmotnostní produkcí, potřebou a potenciálem využití 

komodity v ČR, významností exportu apod.  

 

Jedná se o tyto komodity: 

 

 kovy 

 papír 

 plasty 

 sklo 

 stavební a demoliční hmoty 

 vedlejší energetické produkty 
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 vozidla s ukončenou životností (autovraky) 

 odpadní (vyřazená) elektrická a elektronická zařízení 

 použité pneumatiky a odpadní pryž 

 baterie a akumulátory 

 

Tabulka 1: Celkové množství využitých druhotných surovin podle jednotlivých komodit 

(rok 2011) 

 

p.č. Komodita/Zdroj 

Množství 

(t) 

% z celkového 

množství** 

1. KOVY 3 750 000 14, 9 

2. PAPÍR 800 000 3,2 

3. PLASTY 130 000 0,5 

4. SKLO 140 000 0,6 

5. STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ HMOTY 6 000 000 23,8 

6. VEDLEJŠÍ ENERGETICKÉ PRODUKTY 14 160 000 56,0 

7. VOZIDLA S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ* 200 000 0,8 

8. ODP. ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ* 2 600 0,01 

9. PNEUMATIKY (POŽITÉ) A PRYŽ* 50 000 0,2 

10. BATERIE A AKUMULÁTORY (POUŽITÉ)* 830 0,003 

CELKEM 25 233 430 100 

 * Množství druhotných surovin získaných zpracováním zpětně odebraných výrobků 

 ** Procenta z celkového množství 25 233 430 tun využitých druhotných surovin 

 

Z dat uvedených v Tabulce 1 je zřejmé, že objemově nejvýznamnější komoditou jsou vedlejší 

energetické produkty a stavební a demoliční hmoty, kterým je potřeba věnovat patřičnou 

pozornost a vytvářet podmínky pro jejich následné využívání. Naopak nejmenší objemy 

vykazují baterie a akumulátory a též elektrická a elektronická zařízení. Z těchto zařízení se 

však získávají velmi cenné suroviny - kovy, z nichž některé byly označeny Komisí EU za 

kritické, tzn., že jejich dostupnost klesá. Z výše uvedeného plyne, že o významu komodity 

rozhoduje nejen objem, ale též významnost a potřeba surovin v nich obsažených. 

 

1.4.2 Analýza potenciálu druhotných surovin energeticky využitelných 

 

Energeticky využitelný potenciál paliv na bázi druhotných surovin včetně odpadů zahrnuje 

všechny možné směsi sekundárních zdrojů tuhých, kapalných a plynných paliv. Jejich zdroje 

jsou zejména v průmyslové sféře, kde vznikají jako vedlejší produkty a odpady v rámci 

technologických procesů, dále v komunální sféře především jako komunální odpady, nebo 

v jiných sférách národního hospodářství. Náhradní palivo nebo sekundární palivo je palivo 

získané s minimálními nároky na úpravu odpadu, stejně jako palivo získané sofistikovanějším 

zpracováním odpadu. Kvalita zpracování odpadu je závislá na požadavcích energetického 

zdroje, kde bude náhradní palivo používáno.  

 

Základní členění druhotných surovin energeticky využitelných: 

 

 Tuhé druhotné zdroje energie 

Směsný komunální odpad, vytříděné složky z komunálního odpadu, zejména papír a plasty, 

pokud není poptávka na materiálové využití, biomasa - BRO biologicky rozložitelné odpady, 
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tuhé alternativní palivo - TAP, čistírenské kaly (podle obsahu vody mohou být kapalné, 

pastovité nebo tuhé po vysušení), pneumatiky a další. 

 Kapalné druhotné zdroje energie 

Odpadní oleje, použitá odmašťovadla, odpadní nátěrové hmoty, ropné kaly.  

 Plynné druhotné zdroje energie 

Koksárenský plyn, vysokopecní plyn, odplyny z rafinerií ropy, skládkový plyn, pyrolýzní 

plyn, plyn z některých uzavřených dolů. 

 

1.4.3 Nástroje politiky druhotných surovin 

 

a) Potenciální nástroje regulace 

 

 informační a technická asistence 

 programy podpory na nákup recyklovaných výrobků 

 podpora financování 

 grantová politika 

 daně a poplatky 

 regulace 

 

b) Další nástroje a opatření pro Politiku druhotných surovin 

 
Mezi další potenciálně využitelné nástroje a opatření k podpoře trhu druhotných surovin patří 

zejména: 

 

 zachování stávajících cílů pro recyklaci vybraných druhů odpadů 

 podpora všeobecné důvěry v recyklaci odpadů 

 důraz na prevenci vzniku a minimalizaci odpadů (např. směrnice o ecodesignu, 

směrnice o odpadech) 

 snižování administrativní zátěže spojené s recyklací odpadů 

 definování kritérií, kdy odpad přestává být odpadem 

 zvyšování kvality recyklovaných materiálů 

 vyšší zpoplatnění ukládání odpadu na skládky nebo úplný zákaz 

 nižší daně z příjmu právnických osob pro firmy, které využívají recyklovaných 

materiálů 

 snížení sazby DPH na některé výrobky vyrobené z recyklovaných materiálů 

 snížení obsahu nebezpečných látek ve výrobcích 

 regulace významných odpadových toků (např. autovraky, elektrická a elektronická 

zařízení) 

 definování minimálních požadavků na obsah recyklovaných materiálů v určitých 

výrobcích 

 kompostování biologicky rozložitelného odpadu 

 

Nástroje regulace lze rozlišovat také dle podpory nabídkové a poptávkové strany trhu 

druhotných surovin: 

 

Nabídková strana: 

 

 zákaz skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů 

 zálohové systémy na výrobky s obsahem recyklovatelných materiálů 
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 obecní systémy sběru recyklovatelných materiálů 

 dotace pro zařízení na recyklaci 

 systémy zpětného odběru na výrobky s obsahem recyklovatelných materiálů 

 povinné třídění recyklovatelných materiálů 

 

Poptávková strana: 

 

 standardy na obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích,  

 obchodovatelné poukázky na obsah recyklovaných materiálů 

 minimalizace vlivu na životní prostředí (green public procurement) 

 ekologické značení výrobků, které obsahují recyklované materiály 

 podpora výzkumu a vývoje ve využívání recyklovaných materiálů 

 

1.5 Identifikace problémů a příčin 
 

Příčin problémů při nakládání s odpady v České republice je celá řada a patří sem problém: 

 

 výstavby legislativního zabezpečení nakládání s odpady 

 řízení nakládání s odpady (obce, KÚ, MŽP) 

 odpovědnosti původců odpadů (včetně obcí) 

 systému informací o odpadech a jejich zneškodňování  

 produkce odpadů - evidence, hlášení, ČSÚ 

 technické vybavenosti území, využitelnost jednotlivých zařízení 

 působení ekonomických nástrojů, vymahatelnost sankcí 

 dovozu odpadů do ČR 

 surovinové politiky státu 

 energetické koncepce 

 výchovy 

 

Mezinárodní zkušenosti při regulaci odpadového hospodářství 

 

Mezinárodní zkušenosti při regulaci odpadového hospodářství a naše několikaleté zkušenosti 

s působením a uplatňováním platných právních norem lze shrnout do několika následujících 

principů: 

 

 odpovědnost původce odpadů 

 nakládat s odpady tak, aby nedocházelo k poškozování životního prostředí a zdraví 

lidí, týká se především nebezpečných odpadů 

 používat techniku s optimálními parametry vůči životnímu prostředí a zároveň 

s optimálními ekonomickými parametry 

 opatrnost ve volbě řešení tam, kde je riziko nevratného poškození ŽP, nebo tam, kde 

nejsou známé důsledky vlivu odpadů na ŽP 

 druhotnou surovinovou základnou zajišťovat přednostně surovinové vstupy do 

výrobních procesů, primární surovinové zdroje považovat za doplňkové 

 

Plán odpadového hospodářství 

 

Základním zdrojem informací o stavu nakládání s odpady v České republice je „Plán 

odpadového hospodářství ČR“, který byl schválen vládou v roce 2003 a je zpracován na dobu 

10 let. 
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1.6 Hierarchie způsobů nakládání s odpady 
 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání 

s odpady: 

 

 předcházení vzniku odpadů 

 příprava k opětovnému použití 

 recyklace odpadů 

 jiné využití odpadů, například energetické využití 

 odstranění odpadů 

 

Od hierarchie způsobů nakládání s odpady je možné se odchýlit, pokud se na základě 

posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnující vznik odpadu a nakládání s ním 

prokáže, že je to vhodné. 
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2 Hodnocení odpadu 
 

V moderní industrializované společnosti dochází v souladu s technickým vývojem k nárůstu 

odpadů produkovaných společností. Tato obecně platná skutečnost neminula ani Českou 

republiku. V zákonu o odpadech je odpadem 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 k zákonu.  

Odpad je mimo jiné (mimo definici odpadu) také něco, čeho se snažíme co nejrychleji, 

nejjednodušeji a nejlevněji zbavit. Nedostatečné technologické předpoklady pro zpracování 

odpadů, převážně v chybějících technologiích, nedostatečné znalosti a zkušenosti 

s dlouhodobým skladováním odpadů apod., v neposlední řadě i ekonomická situace zhoršují 

předpoklady pro využití odpadů jako druhotných surovin. Stejně tak neuspokojivé 

zákonodárství v oblasti nakládání s odpady vedly k tomu, že odpady nejrůznějšího původu, 

druhu a kategorie, byly převážně skládkovány na nezabezpečených nebo málo zabezpečených 

skládkách, včetně jejich mnohdy nahodilého ukládání do hlubinných prostor.  

Využití odpadů jako druhotných surovin bylo v minulosti jen u několika druhů odpadů 

(např. sklo, železo, papír, textil), které byly zpracovávány v tradičních technologiích, 

a v podstatě využívány jako druhotné suroviny v technologiích primárních, tj. takových, ze 

kterých vzešly a vracely se zpět do stejné technologie. Převážně se jedná o tradiční výroby, 

staré několik staletí. Dalšími maloodpadovými nebo bezodpadovými technologiemi 

a výrobami jsou ty, které vycházejí ze zemědělské prvovýroby. Jedná se především 

o jednotlivé obory potravinářských výrob, lesnictví a dřevozpracující průmysl. 

Skládky odpadů založené před rokem 1991, tj. před vydáním a nabytí účinnosti 

prvního zákona o odpadech, byly v převážné většině případů založeny a provozovány bez 

důsledné ochrany vůči negativnímu vlivu na životní prostředí. Také sklady, staré provozy 

a výroby odpovídající stavu techniky a technologie, dodržování technologické kázně, tak 

ohledu na životní prostředí počítáme dnes ke starým zátěžím, se kterými se musíme 

vypořádat. 

 

2.1 Vznik odpadu 
 

Odpady vznikají z každé lidské činnosti a proto, aby bylo možné určit jejich případné 

ovlivnění životního prostředí, určit způsob odstranění nebo využití, je nutné vědět co nejvíce 

o jejich původu, vlastnostech a množství ve kterém vznikají. V podstatě by měl mít každý 

odpad svůj „křestní list“, tj. základní popis odpadu. 

V běžné praxi se setkáváme se členěním odpadů podle jejich skupenství: na odpady 

plynné, kapalné a tuhé, popřípadě pastovité. Často se stává u směsných odpadů, že pevné 

a kapalné odpady jsou v zájmovém objektu obsaženy dohromady. Každá z těchto skupin je 

pak posuzována podle vlivu na životní prostředí. 

 

Členění odpadů podle skupenství 

 

Členění odpadů podle skupenství má své opodstatnění, zejména pokud jde o nakládání s nimi. 

Definice skupenství u odpadů, zejména pokud jde o tuhý odpad, není jednoduchá. 

Setkáváme se s problémem vymezení pojmu tuhosti, pevnosti a tekutosti. Některé tuhé 

odpady za určitých podmínek (chemickými reakcemi, mikrobiálním rozkladem, fyzikálními 

jevy) přecházejí ve skupenství kapalné, jiné naopak ze skupenství kapalného ve skupenství 

pevné (vysoušením, oxidací, polymerací apod.). 

 

Jednoduchá a jednoznačná definice tuhého (pevného) odpadu nebyla dosud nikde 
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publikována a vždy se setkáváme pouze s vyjmenováním jednotlivých kategorií nebo skupin 

odpadů. 

 

 Kapalný odpad 

 

Kapalný odpad lze definovat jako odpad ve skupenství kapalném, který za normálních 

atmosférických podmínek po umístění do nádoby vytvoří hladinu a po opuštění nádoby si 

nezachovává tvar nádoby, přičemž nejde o pevný sypký odpad.  

 

 Pevný odpad 

 

Pevný odpad lze definovat jako odpad, který si jako celek anebo jako jeho jednotlivé části 

(např. pevný sypký odpad) uchovává svůj tvar a objem za normálních atmosférických 

podmínek (doc. Janků, VŠCHT). 

 

V České republice charakterizujeme obecně pojem tuhé odpady jako odpady komunální, 

průmyslové, netekuté odpady ze zemědělské výroby, odpady z potravinářského průmyslu, 

odpady ze stavební a demoliční činnosti, pevné zdravotnické odpady, radioaktivní odpady, 

odvodněné kaly a odpady z drobných výrob. Speciální skupinu, kterou zahrnujeme pod pojem 

tuhé odpady, jsou zeminy, hlušiny a kamenivo a to jak z těžby uhlí a nerostných surovin, tak 

kontaminované z odstraňování starých zátěží nebo havárií.  

Produkce tuhých odpadů i přes zavádění maloodpadových technologií s rostoucí 

prosperitou a industrializací společnosti stoupá. Zvyšuje se těžba surovin, dobývá se stále 

z větších hloubek, rozšiřuje se i povrchová těžba uhlí a nerostných surovin, roste stavební 

činnost. Průmyslová činnost po delším útlumu opět stoupá a v neposlední řadě se zvyšuje 

i kultura bydlení a životní úroveň obecně. Bez surovin nemůže naše civilizace existovat 

a dříve nebo později se jejich zbytky dostanou do odpadů. Část odpadů lze využívat, ať už 

materiálově - jako druhotné suroviny, nebo jako energetický zdroj. Zbytek odpadů se však 

musí odstranit, což se týká především odpadů kategorie nebezpečných, které se jinak objeví 

znovu v životním prostředí jako škodliviny, působící poruchy našeho ekosystému. Úroveň 

využívání odpadů je zároveň odrazem technické a ekonomické vyspělosti každého státu. 

Problematika odstraňování odpadů, nakládání s nimi, které je v rozporu s legislativou jak 

odpadového hospodářství, tak životního prostředí obecně se často neprojeví okamžitým 

viditelným poškozením životního prostředí a o to je negativní vliv odpadů nebezpečnější. 

Samozřejmě je určitá ochrana zakotvena přímo v legislativě, kdy do zákona o odpadech je 

zabudována i kontrolní a sankční povinnost. 

Většina pevných odpadů se u nás odstraňuje především skládkováním, tepelným 

zpracováním (spalováním, pyrolýzou) a v malé míře kompostováním, nebo jinými 

biologickými metodami. U části odpadů se provádí jejich přepracování (úprava) pomocí 

chemických, fyzikálních či biologických metod pro snadnější nakládání s nimi v dalším 

postupu, pro omezení, potlačení nebo vyloučení jejich nebezpečných vlastností. 

Pro odpovědné rozhodování o dalším nakládání s odpady je nutné tyto odpady 

hodnotit z hlediska možného ohrožení životního prostředí a zdraví lidí, nebo z hlediska 

materiálového nebo energetického využití. V odpadovém hospodářství se hodnocením odpadů 

v běžné praxi rozumí hodnocením nebezpečných odpadů. Podle § 4, zákona o odpadech 

(č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) je nebezpečným odpadem odpad 

uvedený v „Seznamu nebezpečných odpadů“ uvedeném v prováděcím právním předpise 

(Katalog odpadů) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v příloze č. 2, tohoto zákona. 

Nebezpečné vlastnosti podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
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H1  výbušnost 

H2    oxidační schopnost 

H3-A  vysoká hořlavost 

H3-B  hořlavost 

H4    dráždivost 

H5    škodlivost zdraví 

H6    toxicita  

H7    karcinogenita 

H8    žíravost 

H9    infekčnost 

H10    teratogenita 

H11    mutagenita 

H12  schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, 

vzduchem nebo kyselinami 

H13    senzibilita 

H14    ekotoxicita 

H15   schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po 

odstraňování 

 

Hodnocení výše uvedených vlastností odpadů je pak uvedeno ve vyhlášce MŽP č. 376/2001 

Sb. a její novele. Ve vyhlášce jsou uvedeny metody hodnocení jednotlivých nebezpečných 

vlastností vzhledem k možnosti jejich vyloučení a zhodnocení odpadu pověřenou osobou za 

účelem vydání osvědčení. 

 

Radioaktivita, která je také nebezpečnou vlastností se však podle zákona o odpadech 

nehodnotí, protože problematika radioaktivních látek patří do atomového zákona. Nicméně 

pro hodnocení některých odpadů, které se využívají jako druhotné suroviny např. při výrobě 

stavebních hmot, hraje tato vlastnost pak svou úlohu při aplikaci takovýchto stavebních 

výrobků jako je výstavba rodinných domů apod. 

 

Důvodem nebezpečnosti odpadu bývá např. přítomnost chemického prvku nebo chemické 

sloučeniny, její koncentrace, reaktivita, případně fyzikální forma, v níž se sloučenina nebo 

prvek (nejčastěji kov) nacházejí. Při odstraňování odpadů skládkováním musí technické 

provedení skládky zajistit ochranu životního prostředí nejen po celu dobu provozu skládky, 

ale i po jeho ukončení. Monitorování uzavřené skládky se provádí až po dobu 30 let po 

ukončení provozu. Jedná se především o možnou kontaminaci podzemních, ale i povrchových 

vod, možný vývoj bioplynu a stabilitu tělesa skládky.  Při odstraňování odpadů spalováním 

dochází zejména ke znečištění ovzduší emisemi v okolí spalovny. Při kompostování odpadů, 

které mají vysoký obsah těžkých kovů a následné aplikaci těchto kompostů dochází 

k zanesení toxických látek do půd a tím i do potravinového řetězce. 

 

Hodnocení odpadů se však také týká zhodnocení jejich vlastností pro materiálové nebo 

energetické využití. Zákon o odpadech upřednostňuje materiálové využití odpadů a náhradu 

neobnovitelných zdrojů obnovitelnými a to i pro případ jejich energetického využití. Novela 

zákona o odpadech (č. 154/2010 Sb.) rozšiřuje působnost i na další odpady a sice: 

 

 nakládání s těžebním odpadem 

 s nepoužitelnými léčivy a návykovými látkami 

 s vedlejšími produkty živočišného původu 
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Těžební odpad 

 

Definice pro těžební odpad je upravena následovně: Těžební odpad je pro účely zákona 

definován jako jakýkoliv odpad, kterého se provozovatel zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se ho zbavit, a který vzniká při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo při 

skladování nerostů a který podle zákona o odpadech náleží mezi odpad z těžby nebo úpravy 

nerostů, nebo při těžbě, úpravě nebo zpracování rašeliny. V případech pochybnosti rozhodne 

Český báňský úřad. 

Novým právním předpisem v oblasti nakládání s těžebními odpady je zákon 

č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a příslušné vyhlášky. 

 

Odpad 

 

Dále je rozšířen pojem odpad (zák. č. 154/2010 Sb.) a to následovně. 

Odpadem je movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba 

nebo získání této věci, se nestává odpadem, ale vedlejším produktem, pokud: 

 

a) vzniká jako nedílná součást výroby 

b) její další využití je zajištěno 

c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná praxe 

d) její další využití je v souladu se zvláštními předpisy a nepovede k nepříznivým 

účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví 

 

Některé druhy odpadů přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad předmětem 

některého ze způsobu využití, splňuje tyto podmínky: 

 

 věc se běžně využívá ke konkrétním účelům 

 pro věc existuje trh nebo poptávka 

 věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními právními 

předpisy nebo normami použitelnými na výrobky 

 využití věcí je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým 

dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví. 

 

Pro konkrétní využití vedlejších produktů a výrobků z odpadů musí být splněna kritéria pro 

využití odpadů, pokud jsou stanovena. 

 

Zvláštními právními předpisy jsou např.: 

 

 zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů a ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků 

 

Pro všechny výše uvedené případy je nutné znát možnosti analýz a hodnocení odpadů a také 

znalosti vyhodnocení získaných výsledků pro další rozhodování. 

 

2.2 Analýza odpadů 
 

V běžné praxi se neposuzují všechny odpady stejně. Někdy je nutné provést podrobné 

analytické vyhodnocení, jindy stačí pouze orientační zjišťování. Podle hloubky prováděných 
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analýz lze rozlišit metody: 

 

Orientační analýzy 

 

Orientační analýzy, které provádějí pro předběžnou orientaci o množství a kvalitě neznámého 

odpadu. Většinou se jedná o stanovení fyzikálně - chemických vlastností jako jsou hmotnostní 

bilance, vlhkost, obsah popela, viskozita, elementární složení. 

 

Typové analýzy 

 

Typové analýzy, provádí se kvantitativní stanovení typů organických látek a hlavních prvků 

za využití chromatografických, spektrometrických a gravimetrických metod. Jako příklad je 

možno uvést sloupcovou chromatografii, infračervenou a ultrafialovou spektrofotometrii, 

hmotnostní spektrometrii apod. 

 

Detailní analýzy 

 

Detailní analýzy, slouží k identifikaci jednotlivých látek a určuje se jejich koncentrace. Pro 

organické látky se používá plynová chromatografie (GC), kapalinová chromatografie (HPLC), 

hmotnostní spektrometrie (MS), nukleární magnetická rezonance (NMR), AAS pro 

anorganické látky apod. 

 

Analýzy odpadů vycházejí z toho, o jaký odpad se jedná, z účelu pro který je analýza 

prováděna a v neposlední řadě z finančních prostředků, které jsou k dispozici. Analýzy 

odpadů se provádějí především pro určení druhu, popřípadě kategorie odpadu, pokud nelze 

určit z předchozích informací, dále pro určení, na kterou skupinu skládek bude odpad uložen, 

popřípadě při jeho využití pro terénní úpravy. Analýzy se rovněž provádějí v případě 

průkazního řízení. 

 

2.3 Jiné dělení odpadů podle původu 
 

Jiným hrubým rozdělením odpadů je rozdělení podle původu na: 

 

 komunální 

 průmyslové a zemědělské 

 ze zdravotnických a veterinárních zařízení 

 ze sanací 

 

Výrobní sféra 

 

 průmyslová výroba 

 těžba nerostných surovin 

 zemědělská výroba 

 doprava 

 

Komunální sféra 

 

 služby a obchod 

 drobné podnikání 

 oblast bydlení 
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 oblast rekreace   

 zdravotnictví 

 veterinární péče 

 

Staré zátěže 

 

 sanace 

 staré a černé skládky 

 staré odkalovací a usazovací nádrže 

 staré provozy 

 kontaminované stavební konstrukce 

 kontaminovaná půda 

 

Havárie 

 

 průmyslové 

 dopravní 

 

Mimořádné události (při odstraňování následků různých mimořádných událostí) 

 

 klimatické 

 povodňové 

 průmyslové havárie 

 požáry 

 sabotáže 

 teroristické akce 

 válečné situace 

 

Hodnotícím kritériem pro odpady je stanovení třídy vyluhovatelnosti odpadu. Ve vyhlášce 

MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2001 Sb., 

a ve znění vyhlášky č. 294/2005 Sb., je v přílohách 4 - 10 uvedeno hodnocení 

vyluhovatelnosti odpadu, analytické metody rozbory vodných výluhů odpadů, limity tříd 

vyluhovatelnosti I - III, limitní koncentrace škodlivin pro odpady, které je zakázáno ukládat 

na skládky všech skupin, limitní koncentrace škodlivin pro odpady, které nemohou být 

využívány v podzemních prostorách a na povrchu terénu a další.  

Důležité je i stanovení škodlivin v sušině, zejména kovů, které sice za podmínek 

výluhu do destilované vody se nevylučují, avšak při již mírně kyselém pH může dojít k jejich 

vyluhování do prostředí. Tuto skutečnost je důležité brát v úvahu vždy při využívání odpadů 

pro terénní úpravy. 

 

2.3.1 Komunální odpady 

 

Komunálním odpadem je „veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 

k podnikání“ (zákon č. 185/2001 Sb.). U právnických a fyzických osob oprávněných 

k podnikání vznikající na území obce při jejich činnosti je tento odpad považován jako odpad 

podobný komunálnímu. Komunální odpady se za účelem stanovení vyluhovatelnosti 

nevzorkují. Důvodem je druhová skladba těchto odpadů (druhová heterogenita). 

U komunálních odpadů se pouze uvažuje o teoretickém složení podle jednotlivých skupin 

odpadů: papír, plasty, elektronický odpad, organický odpad, kovy, sklo, dřevo, textil, pryž, 

obaly od různých výrobků, ale také přístroje a zařízení, které ztratily svou užitnou hodnotu. 

Složení komunálních odpadů se mění i v souvislosti s původem těchto odpadů, tj. z jaké 

lokality pocházejí např. z obytné městské zóny, z obytné zóny s řídkou zástavbou, nebo 
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z venkovských lokalit. Dále ze služeb, dopravy, administrativy, z oblasti rekreace a sportu 

apod. Analýza komunálních odpadů může stanovit např. složení těchto odpadů v konkrétní 

lokalitě, nebo oblasti s obdobným složením obyvatel, způsobem a kulturou bydlení 

a celkovou životní úrovní, co do objemu nebo procentuálního a hmotnostního složení 

jednotlivých frakcí. U jednotlivých (vybraných frakcí) lze pak stanovit některá požadovaná 

kritéria hodnocení, nebo i analytické vyhodnocení. Tento způsob analýzy komunálních 

odpadů se používá např. při stanovení spalitelného podílu vybraných frakcí pro energetické 

využití tohoto odpadu spalováním. 

 

2.3.2 Průmyslové odpady 

 

Jedná se o odpady z jednotlivých průmyslových výrob. Analytické hodnocení vlastností 

těchto odpadů bývá obvykle jednodušší, pokud jde o jejich prvotní vyhodnocení, protože 

zpravidla je známo i jejich analytické složení. Průmyslové odpady se většinou velmi dobře 

definují, což usnadňuje jak další nakládání s nimi, tak zejména jejich využití nebo odstranění. 

Podle některých autorů se sem zařazují i odpady ze zemědělské a lesnické výroby. Jde 

o odpady ze zemědělských velkovýroben, které mohou být běžným způsobem vráceny do 

půdy a vyžadují předpravu nebo zpracování (např. velkovýkrmny skotu, prasat, drůbeže, ale 

i zoologických zahrad). Mezi zemědělské odpady se někdy řadí i odpady z potravinářského 

průmyslu, i když toto zařazení není zcela přesné. Do skupiny průmyslových odpadů lze 

zařadit např. odpady z demolic a úpravy komunikací. Velmi specifickými odpady jsou kaly 

z čistíren městských a průmyslových odpadních vod a z úpraven uhlí, nerostných surovin 

a z úpraven důlních a průmyslových vod a rovněž tak z úpraven pitné vody. Tyto odpady tvoří 

velmi pestrou směs látek anorganických i organických. Vznikají v procesech primární 

sedimentace, neutralizace, biologického čištění, chemické úpravy vod apod. Dnes se (po 

odvodnění) kompostují nebo spalují s přídavky zbytků rostlinného původu, jako je štěpka, 

kůra, seno, rostlinný odpad z údržby sadů, parků venkovních zelených pásů. 

 

2.3.3 Zdravotnické odpady a odpady z veterinární péče 

 

Jsou odpady ze zdravotnických zařízení a sociálních zařízení, včetně dalších, které spravuje 

Ministerstvo zdravotnictví. Jedná o odpady z provozu různých typů zdravotnických zařízení, 

jako jsou nemocnice, ústavy sociální péče, domovy důchodců, domovy pro mentálně 

postižené osoby, ústavy pro dlouhodobě nemocné, speciální zdravotnické ústavy a léčebny 

(např. pro léčení tuberkulózy a respiračních chorob), některé druhy lázeňské péče, ambulantní 

ordinace, laboratoře, lékařský výzkum apod. Zařazeny jsou do této skupiny i odpady 

z veterinární péče. 

 

2.3.4 Odpady ze sanací 

 

Jsou do jisté míry velmi specifickými odpady. Jejich původ lze odvodit od kontaminantu buď 

z výroby, nebo z jiného nekontrolovaného využití území v minulosti. Patří sem zejména 

kontaminované zeminy. Vznikly většinou nezodpovědnou činností člověka nebo selhání 

techniky, popřípadě nedodržením technologické kázně, patří sem i odpady z havárií. Obsahují 

nejběžnější chemikálie od anorganických až po organické. Nejčastěji se jedná o kontaminaci 

celé škály ropných látek, kontaminaci různými insekticidy, herbicidy, těžkými kovy, umělými 

hnojivy apod. Kontaminaci životního prostředí ve všech jeho složkách představují z minulosti 

neřízené a černé skládky. Ty mohou obsahovat jakékoliv inertní odpady až po odpad vysoce 

toxické, popřípadě z chemických výrob. Při analýze těchto skládek se vychází z výrobního 

programu výrobců v dosahu skládky, pokud je možné tyto informace získat. Protože nelze 
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u těchto skládek, nebo podobných sanačních pracích získat úplný a kompletní přehled 

ukládaných odpadů a tudíž i případných škodlivin, je nutné vždy provést detailní analýzu. 

 

2.3.5 Odpady z mimořádných událostí 

 

Převážná část těchto odpadů vzniká neplánovaně, mnohdy nečekaně a svým charakterem se 

jedná o odpady do značné míry kategorie nebezpečných.  

 

2.3.6 Sedimenty 

 

Dalšími odpady, o které se rozšiřuje působnost problematiky odpadového hospodářství, jsou 

sedimenty. Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí v návaznosti na 

zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a o agrotechnickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 

vydalo vyhlášku č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. Tato vyhláška 

stanoví podmínky a způsob používání sedimentů na zemědělské půdě, způsob vedení 

evidence o použití sedimentů, limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek 

v sedimentu a v půdě, na kterou má být použit, požadavky na další fyzikálně - chemické 

a biologické vlastnosti sedimentu a postupy rozboru sedimentů a půdy, včetně metod odběru 

vzorků. 

V přílohách této vyhlášky jsou uvedeny: 

 

 limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu v mg/ kg sušiny 

 průvodní listy odběru vzorků 

 limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v půdě, na kterou má být sediment 

použit, v mg/ kg sušiny 

 kontaminace sedimentu jinými rizikovými prvky nebo rizikovými látkami, než které 

jsou uvedeny v příloze č. 1 

 maximální aplikační dávka sedimentu na 1ha zemědělské půdy v tunách sušiny 

 

2.3.7 Těžební odpady 

 

Těžební odpad je ukládán do vytěžených prostor, do povrchových vod nebo dočasně jinam, 

pouze pokud není využit za podmínek stanovených jiným právním předpisem.  

 

Plán pro nakládání s těžebním odpadem určuje podmínky: 

 

 pro podporu využití těžebního odpadu, pokud je to šetrné k životnímu prostředí  

 pro sanaci a rekultivaci území dotčeného provozem úložného místa 

 možnosti vlastního ukládání těžebního odpadu z hlediska jeho druhu a vlastností 

 možnosti vyplňování vytěžených prostor těžebním odpadem po ukončení těžby 

nerostů a rašeliny, pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné a šetrné 

k životnímu prostředí 

 možnosti zpětného navezení vegetační vrstvy půdy, po ukončení provozu úložného 

místa, nebo pokud to není prakticky možné, jejího nového využití na jiném místě 

 omezení používání nebezpečných látek a přípravků při úpravě nerostů a rašeliny, 

podmínky zajištění bezpečného ukládání těžebního odpadu a tím zajištění bezpečného 

stavu po ukončení provozu 

 pro sanaci a rekultivaci území dotčeného provozem úložného místa 
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3 Vzorkování odpadů 
 

Vzorkování odpadů je základem správné analýzy odpadů. Vzorkování je tak klíčovou 

záležitostí pro získání informací o složení odpadu. Při vzorkování odpadů je nutné 

zohledňovat celou řadu okolností, fyzikální vlastnosti (především skupenství odpad), 

chemické vlastnosti, stupeň proměnlivosti vyhodnocovaných znaků, stupeň heterogenity, 

velikost, množství a objem a technické uložení odpadů, požadavky na jakost výsledných dat 

apod. Vypracovaný metodický pokyn pro odběry vzorků je závazný. Avšak z důvodu velké 

proměnlivosti matric odpadů není možné, aby metodický pokyn postihoval všechny 

alternativy, se kterými se můžeme setkat při odběrech a to zejména při odběrech vzorků 

odpadů. Proto při vzorkování odpadů je třeba využívat podle situace, kromě metodického 

pokynu také metody a postupy obsažené v platných normách a postupech a jiných předpisech. 

Vzhledem k tomu, že v minulosti neexistovaly metody vzorkování odpadů, využívaly se 

metody a postupy pro vzorkování látek a materiálů stejného nebo obdobného charakteru. 

V současné době existuje norma pro charakteristiku a vzorkování odpadů, zpracovaná na 

základě normy EU. (viz přehled výběru platných norem). 

 

V následujícím přehledu je uveden příklad takovýchto ČSN norem, norem EU, popřípadě ISO 

norem: Mezi nové normy vzorkování patří např. norma ČS ISO 3534 - 1: Statistika 

a značky, část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny, oddíl 4: Obecné termíny 

vzorkování. Norma definuje vybíranou jednotku, neboli vzorkovanou jednotku (sample unit) 

jako jednu ze samostatných jednotek, z nichž je složen základní soubor, dále množství 

výrobku, materiálu nebo služby, vytvářející sourodou jednotku a odebrané najednou 

z jednoho místa proto, aby tvořilo část vzorku nebo výběru. Výběr neboli vzorek (sample) je 

definován jako jedna nebo více vybíraných jednotek odebraných ze základního souboru 

a určených k tomu, aby poskytly informaci o základním souboru. Dále je v normě definován 

rozsah výběru (sample size), tvorba výběru, odběr vzorku, vzorkování (sampling) 

a postup vzorkování (sampling procedure). 

 

Problémy se vzorkováním jsou u definovaných látek zejména v tom, že ne vždy je sjednocený 

postup vzorkování, vzorkovacího zařízení, odběrové místo, četnost odběru apod. Všechny 

tyto problémy se násobí u vzorkování odpadů. Odpady, pokud nejde přímo o definované 

odpady ze známých výrob, jsou heterogenní směsí s obtížně definovatelným nebo 

nedefinovatelným složením. Odběry vzorků neprovádějí vždy odborníci z akreditovaných 

chemických laboratoří, ale též neodborníci a nechemici. Vzorkování je součástí analytických 

metod, nebo s nimi velmi úzce souvisí. 

 

3.1 Kritéria pro vzorkování a analýzy odpadů 
 

Důvodem vzorkování a analýzy odpadů je účel jejich dalšího využití (materiálové, 

energetické) nebo odstranění. 

 

3.1.1 Pro účely skládkování 

 

Odpady se vzorkují a analyzují za účelem hodnocení jejich vlastností na základě vodných 

výluhů a zařazují se podle třídy vyluhovatelnosti pro účely jejich odstranění skládkováním do 

příslušné skupiny skládek: SI - inertní odpad, SII - ostatní odpad (SII-OO1, SII-OO2), nebo 

odpad komunální a SIII - odpad nebezpečný. Pro přijetí odpadu na skládku dále rozhoduje: 
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 množství odpadu, je důležité např. při velkých objemech kontaminovaných zemin 

ukládaných na skládce 

 koncentrace škodlivin v odpadech, rozhoduje o dalším nakládání s odpady 

 hodnocení mobility škodlivin ve skládce a okolí 

 hodnocení možných chemických reakcí mezi odpady 

 koncentrace škodlivin ve vodných výluzích 

 řádná analýza vodného výluhu a pozitivní nebo negativní trendy pomalých 

koncentračních změn s časem 

 

3.1.2 Pro účely hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 

Provádí se limitní stanovení jedné nebo více nebezpečných vlastností odpadů, popřípadě 

obsah některých látek a sloučenin, nebo skupin látek. 

 

3.1.3 Pro účely využití odpadů jako druhotných surovin 

 

Dále se hodnotí požadované vlastnosti odpadů vzhledem k jejich možnému využití jako 

druhotných surovin. Např. u odpadů použitelných ve stavebnictví se hodnotí fyzikálně 

chemické vlastnosti, petrochemické, mechanické apod. 

 

3.1.4 Pro účely hodnocení zátěže životního prostředí 

 

 kontaminace půd  

 kontaminace objektů  

 kontaminace podzemních, popřípadě povrchových vod  

 vliv starých skládek na životní prostředí  

 zjištění šíření kontaminujících látek v daném životním prostředí  

 

Jiná kritéria pro výběr metodiky vzorkování a analýzy odpadů vychází z předpokladu dalšího 

nakládání s nimi: 

 

3.1.5 Pro účely dopravy a manipulace 

 

Je nutné znát množství odpadu, tj. hmotnost, objem, dále konzistenci odpadu (tuhý odpad, 

kal, nebo odvodněný kal, suspenze nebo kapalný odpad). Je nutné ujistit zda, nebo jaké riziko 

představují pro dopravní obsluhu, obyvatelstvo podél přepravní trasy, životní prostředí a to 

jak pro běžný provoz, tak při havárii. K tomu slouží jednak prováděcí předpis k silničnímu 

zákonu č. 111/1994, pro přepravu nebezpečných látek (odpadů) po pozemních komunikacích, 

tzv. ADR. Obdobný předpis platí i pro jiné druhy přepravy. Přeprava nebezpečných odpadů je 

sledována i ze zákona o odpadech (vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb.) pomocí evidenčních listů 

přepravy nebezpečných odpadů. 

 

3.1.6 Pro účely spalování 

 

Stanovuje se výhřevnost, obsah sušiny a ztráty žíháním. Z technologického hlediska 

a možného vývinu škodlivin má význam složení odpadu. Zjišťuje se zejména obsah 

spalitelných látek (obecně organická složka - papír, lepenka, dřevo, plasty, ropné látky, 

biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu apod.). Z hlediska možnosti vzniku 

dioxinů a dibenzofuranů je nutné znát obsah polyaromatických uhlovodíků (PAU), PCB, 

PVC. Spalitelnost odpadu se rovněž posuzuje podle obsahu nepolárních extrahovatelných 
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látek (NEL). Zjišťuje se i obsah síry, popřípadě těžkých kovů. 

 

3.1.7 Pro účely kompostování 

 

Rozhodující je obsah těžkých kovů v odpadu a  hodnocení konečného kompostového 

výrobku. Pro výrobu kompostu nesmějí být použity odpady, které po skončení biologického 

zrání (fermentace) mají charakter cizorodých látek. Kromě obsahu těžkých kovů je nutné znát 

obsah pesticidů, herbicidů, PAU, PCB. Nerozložitelné látky (plasty, skleněné střepy) by měly 

být obsaženy v omezeném množství. Nezanedbatelný není ani obsah patogenních 

mikroorganizmů, povinné je jejich stanovení u čistírenských kalů z komunálních čistíren 

odpadních vod. 

 

3.1.8 Pro účely sanace havárií 

 

Popřípadě sanace starých zátěží - se vzorkování a následné analytické postupy týkají 

převážně kontaminovaných zemin, kontaminovaných budov (staveb), technologických 

zařízení a sutí. Obvykle se jedná i o kontaminaci podzemních a povrchových vod. V těchto 

případech, pokud se jedná o rozsáhlejší a dlouhodobé působení škodlivin se analyzuje i půdní 

plyn. 

 

3.1.9 Pro účely využití odpadů pro terénní úpravy 

 

Rozsah analýzy a podmínky stanovení vybraných škodlivin, včetně určení příslušné výluhové 

třídy je uvedeno ve vyhlášce MŽP č. 294/2005 Sb. 

 

3.3 Kvalita získaných analytických dat 
 

Kvalitu získaných analytických dat charakterizují dva parametry: přesnost a správnost. 

 

3.3.1 Přesnost 

 

Přesnost je definována jako míra mezí, ve kterých pozorování ve zkoumaném souboru mezi 

sebou navzájem souhlasí. Dosažené výsledky, které byly provedeny s velkou přesností, 

a směrodatná odchylka z počtu stanovení byla malá, nemusí být zárukou správného výsledku. 

Zárukou kvality naměřených dat, kromě precizního provedení analýz a proměření 

dostatečného množství počtu kontrolních vzorků, je výběr správné metody, která nebude 

zatížena systematickou chybou. 

 

3.3.2 Opakovatelnost 

 

Opakovatelnost je přesnost za podmínek opakovatelnosti. Podmínky opakovatelnosti jsou 

podmínky, za kterých se získávají nezávisle stanovené hodnoty stejnou metodou na témže 

vzorku ve stejné laboratoři týmž operátorem za použití stejného zařízení a to během krátkého 

časového intervalu. 

 

3.3.3 Reprodukovatelnost 

 

Přesnost za podmínek reprodukovatelnosti. Podmínky reprodukovatelnosti se získávají 

z výsledků analýz stejnou metodou na identickém materiálu (vzorku) v různých laboratořích 

s různými operátory na různých zařízeních. 
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V důsledku nahodilých chyb, které snižují přesnost měření, nejsou výsledky opakovaných 

měření shodné a jsou rozmístěny okolo nejpravděpodobnější hodnoty, vyjádřené Gaussovým 

rozdělením pravděpodobnosti. Toto rozdělení je určeno nejpravděpodobnější hodnotou 

a směrodatnou odchylkou. Máme-li několik opakovaných analýz, nejpravděpodobnější 

hodnota odchylky je aritmetický průměr x. 

 

Aritmetický průměr x:     

n

x
xp

i
  

 

Odhad rozptylu se vypočítá z vtahu: 


1

2

2
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s

pi

 

 

Směrodatná odchylka s je systematická chyba ve výsledcích. 

 

Variační koeficient v je směrodatná odchylka s vyjádřena v procentech absolutní hodnoty 

aritmetického průměru /x/: 

100
//


x

s
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Při hodnocení výsledků analýz odpadů a porovnání zjištěných hodnot, je nemilou skutečností, 

že legislativa odpadového hospodářství neumožňuje hodnocení odpadů v pásmovém rozsahu. 

 

3.4 Rozsahy souborů hodnocených odpadů 
 

Rozsah souboru odpadu, tj. druh a počet ukazatelů, které mají být stanoveny, je definován 

směrnicemi, popřípadě požadavky neopomenutelného účastníka řízení. Mění se v závislosti 

na způsobu dalšího zpracování nebo nakládání s odpadem. V konkrétních případech se 

obvykle uvádějí doplňkové ukazatele, kterými může rozsah rozboru rozšířen. Nevylučuje se 

další rozšíření nebo snížení rozsahu analýzy. Pokud se nejedná např. o důkazní řízení, pak je 

rozsah věcí dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 

3.4.1 Základní ukazatele pro charakterizaci odpadu 

 

Základní charakteristika odpadu je vyjádřena těmito ukazateli: 

 

 obsah sušiny 

 ztráta žíháním 

 stanovení pH 

 neutralizační kapacita 

 extrahovatelné látky (anorganické i organické) 

 těžké kovy - arsen, celkový chrom, kadmium, měď, olovo, rtuť, zinek, nikl, molybden 

 doplňkově je možné stanovit - těkavé chlorované uhlovodíky, z kovů antimon, cín, 

baryum, beryllium, kobalt, selen, stříbro, telur, thalium a vanad. 

 

3.4.2 Doporučený rozsah rozboru zemědělsky využitelných odpadů 

 

Základní ukazatelé jsou již uvedeny výše. Jako další ukazatelé tohoto typu odpadu jsou 
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chlorované uhlovodíky a celkový obsah následujících prvků: chlor, dusík, síra a dusík 

organický, síra spalitelná, PCB a chlorovaných uhlovodíků. Kromě toho je ještě u kalů 

požadován mikrobiální rozbor, jehož rozsah určuje vyhlášce MŽP č. 382/2001 Sb. 

 

3.4.3 Rozsah rozboru odpadů určených pro fyzikálně - chemické zpracování 

 

Pod pojmem fyzikálně - chemické zpracování si lze představit některou ze stabilizačních - 

solidifikačních metod, kterými jsou: cementace, bitumenace, vitrifikace, fixace. Pro rozbory 

platí základní ukazatelé a další ukazatelé se volí podle způsobu zpracování. Jedná se vždy 

o analýzu vodného výluhu, hodnoty se uvádějí v mg/l. Doplňkově podle situace se ještě 

stanovují vybrané sloučeniny v sušině a výsledky se uvádějí v mg/kg sušiny. 

 

3.4.4 Rozsah rozboru odpadů určených pro skládkování 

 

Základní ukazatelé jsou dány ve vyhláškách MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady a č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu. Stanovuje se pH, neutralizační kapacita, vodivost, CHSKCr, celkový uhlík, 

chloridy, amonné ionty, dusitany, dusičnany, fosforečnany, sulfidy, sírany, Mg, Cr
VI

, Cd, Cu, 

Ni, Pb, Hg, Ca, Zn, Fe, skupiny uhlovodíků. Doplňkovými jsou fenoly, chlorované organické 

sloučeniny, PAU, PBC, kyanidy. 
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4 Vzorkování 
 

Vzorkování materiálů (odpadů): je samostatná vědní disciplína. Využívá základních 

poznatků statistických metod a chemometrických přístupů k vytvoření úspěšného 

vzorkovacího plánu. Samozřejmě, že tato disciplína vychází z příkladů z praxe, které se snaží 

určitým způsobem shrnout a zobecnit. V dalším postupu vysvětlení zásad a principů 

vzorkování budou uvedeny rovněž i nejdůležitější principy kontroly kvality vzorkování 

a nezbytné evidence a dokumentace spojené se vzorkováním. Obecně lze shrnout, že 

vzorkování vychází ze: 

 

 statistiky (základní znalosti) 

 znalosti řízení jakosti 

 znalosti o plánování procesu vzorkování 

 

Vzorkování látek a materiálů je sám o sobě problém, vzorkování odpadů je ještě obtížnější. 

Pro vzorkování odpadů lze podle charakteru odpadu využít norem ČSN, popřípadě ČSN ISO, 

určené pro vzorkování konkrétních látek nebo materiálů. Vzorkování odpadů, jejich odběr, je 

jednou z nejkritičtějších operací při analýze životního prostředí. S největšími problémy se 

setkáváme při odběrech nestejnorodých a nehomogenních odpadů, jakými jsou zeminy, kaly, 

průmyslové odpady a další podobné materiály. 

Při odběru vzorků se dopouštíme systematických i nahodilých chyb. Obě skupiny mají 

synergický charakter a je možno je vyhodnotit vhodnou statistickou metodou (viz výše). Jsou 

však ještě další chyby, které takto nemůžeme vyloučit a přitom mohou způsobit velké 

odchylky, nebo dokonce úplně znehodnotit výsledky analýz. Jako příklad lze uvést: volba 

nesprávného způsobu odběru vzorku, nevhodné vzorkovnice nebo chybné skladování. 

Biologický rozklad, kontakt s atmosférou, teplotní nestabilita, radiace nebo reaktivita s jinými 

sledovanými látkami může také způsobit značné odchylky měření. Dalšími potenciálními 

zdroji chyb jsou různé manipulace v polních podmínkách (přenášení materiálu, filtrace, různá 

fyzikální měření, přidávání sušidel apod.). 

Při odběru vzorku je třeba si uvědomit, že nejběžnější příčiny nepřesností při 

vzorkování půd, kapalin a kalů jsou ztráty těkavostí, biodegradací, oxidací a redukcí. Během 

odběru vzorku mohou vznikat systematické chyby způsobené např. nenáhodným nebo 

diskriminačním vzorkováním tj. takovým vzorkováním, kdy je kladen přehnaný subjektivní 

důkaz pouze na jeden z potenciálních nosičů analytu, nebo dokonce pouze na určité 

granulometrické frakce. Další chyby vznikají, jestliže vzorkovací zařízení není schopno 

realizovat požadavky na odběr vzorků dané vzorkovacím plánem, není schopno zachytit 

částice určité velikosti, hustoty apod., dochází k úniku prachu. 

Samotný proces vzorkování může rovněž ovlivnit složení vzorku, dochází ke změně 

částic, odpařování, segregaci. Podobné změny mohou nastat i v době mezi vzorkováním 

a analýzou, např. vlivem oxidace, dehydratace, kondenzace nebo koagulace. Rovněž výběr 

vzorkovacího zařízení musí být proveden s ohledem na nejlabilnější složky vzorku. Je třeba 

vzít v úvahu působení teploty, světla, hydrolýzy, mikroorganizmů nebo vzájemnou reakci 

složek vzorku. 

 

Pozornost je nutno věnovat vhodnému skladování vzorku, neboť během této doby může dojít 

ke změně vzorku vlivem působení materiálu nádoby, v níž je vzorek uchováván. Zde mohou 

nastat změny způsobené především sorpcí, korozí nebo katalytickým působením.  

 

Během úpravy vzorku mohou vznikat obdobné chyby opět úletem prachových částic, 

změnou vlhkosti, vlivem oxidace, otěrem nebo korozí zařízení pro úpravu vzorků. Protože 
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úprava vzorků bývá doprovázena sub-vzorkováním, vznikají chyby i nesprávnou aplikací 

těchto technik (např. kvartace). 

Chyba vzorkování má náhodnou i systematickou složku a zdroj chyb může být nejen 

v distribuci sledovaného ukazatele uvnitř vzorkovaného odpadu (objektu), ale i v samotné 

vzorkovací technice. 

 

O tom, že odběr reprezentativních vzorků pro analýzu životního prostředí je základem pro 

získání správných výsledků, se dnes a denně přesvědčuje každý z nás. Nesprávný odběr může 

být příčinou znehodnocení práce kvalifikovaných odborníků a plýtvání finančními prostředky. 

Existuje mylný názor, že vzorkování je věcí pouze zkušenosti a správného úsudku 

vzorkovače. 

 

Pro zodpovězení otázek je možno přistoupit k vypracování vzorkovacího plánu. Celý 

vzorkovací plán je možno rozdělit do několika kroků, jejichž správné provedení je nutnou 

podmínkou pro správný odběr všech typů vzorků. 

Před vlastním odběrem je nutné vypracovat plán a odpovědět si na otázky: 

 

 co bude ve vzorcích stanoveno 

 jakou koncentrační úroveň analytu lze očekávat 

 jaké jsou makrokomponenty vzorku 

 jakou lze předpokládat analytickou matrici 

 jaká bude užita technika pro analýzu (přesnost, mez detekce, selektivita detekce, 

nutnost předpravy vzorku apod.) 

 jaké množství vzorku může či musí být odebráno 

 kolik finančních prostředků je k dispozici na odběry a analýzy 

 jaké závěry mají být na základě analýz učiněny 

 

4.1 Plán vzorkování 
 

Plán vzorkování je písemný návod (postup) na konkrétní odběr vzorků. Je možné ho rozdělit 

do několika kroků, jejichž správné provedení je nutnou podmínkou. Důležité je vědět, co 

chceme v daném odpadu zjistit, či za jakým účelem a která stanovení budou prováděna.  

 

Plán vzorkování zahrnuje 

 

 schéma odběru vzorků 

 místa odběru vzorků (náhodné, systematické, podle úsudku) 

 počet vzorkovacích míst 

 hmotnost nebo objem jednotlivých vzorků 

 typ vzorkovací techniky a nářadí 

 úpravu vzorku po odběru, včetně transportu, způsobu uchovávání a subvzorkování 

 systém značení a evidence vzorků 

 způsob nakládání se vzorky 

 seznam zkoušek, které budou provedeny 

 identifikaci zkušební laboratoře 

 časový harmonogram odběru vzorků 

 náležitosti příslušného protokolu 

 způsob zajištění bezpečnosti při vzorkování 

 

Správně vypracovaný plán by měl sjednotit kvalitu údajů s cíli analýzy, protože cíle analýz 
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životního prostředí mohou být velmi rozmanité (určení původu, vypracování specifikace pro 

zařazení podle katalogu, havarijní situace, rozhodování o náhradách škod, určení míry rizika 

pro zdraví lidí, zjištění migrace látek, ekologický audit apod.). Na nich závisí volba metody, 

počet a četnost odběru vzorků i způsob prezentace výsledků. 

 

Při odběru vzorků odpadů se postupuje v souladu se standardními metodami pro odběr vzorku 

tuhých, sypkých a zrnitých, prstovitých a kašovitých materiálů uvedených v platných 

normách ČSN. Obdobné principy se vztahují i na odběr kapalných odpadů.  

 

Konkrétně pro vzorkování odpadů je v platnosti již dříve uvedená norma ČSN EN 14899: 

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů. Zásady přípravy programu vzorkování a jeho 

použití, která vychází z následující technické zprávy. 

 

CEN/TR 15310 - 1: Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů 

 

Část 1: Pokyny pro výběr a použití kritérií pro odběr vzorků v různých podmínkách 

Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování 

Část 3: Pokyny pro získávání podvzorků v terénu 

Část 4: Pokyny k pro balení vzorku, jeho skladování, konzervaci, dopravu a doručování 

Část 5: Pokyny pro přípravu plánu vzorkování 

 

4.2 Odběr vzorků - základní pojmy 
 

plán vzorkování - je praktický písemný návod jak bude odběr vzorků prováděn 

lokalita (zájmový objekt) - je území, budova, technologický celek, zařízení apod., ve kterém 

se nachází nebo vzniká vzorkovaný odpad 

standardní operační postup - písemný návod k provádění určité činnosti, např. laboratorních 

zkoušek, postup homogenizace apod. 

validace - je ověření platnosti analytického postupu laboratoří, která provádí zkoušky; 

validační charakteristiky metody (přesnost správnosti rozsahu, rozsah proveditelnosti, 

citlivost) 

řízení jakosti - pravidelné zkoušky kontrolních vzorků a jejich vyhodnocování 

zabezpečení  jakosti - všechny plánované a systematické činnosti nutné k dosažení přiměřené 

důvěry 

vzorek - část materiálu, odebraná ze vzorkovaného celku, na níž má být provedena zkouška, 

je charakterizován: 

 stupněm reprezentativnosti 

 zajištěním stability sledovaných znaků 

 velikosti 

 náklady na pořízení vzorku 

reprezentativní vzorek - taková část materiálu, kde se podíly jednotlivých sledovaných 

složek materiálu a rozdělení hodnot sledovaného znaku odpovídají poměrům ve vzorkovaném 

celku nebo ve vzorkované části tohoto celku 

kontrolní vzorky - existuje možnost kontaminace vzorku kdykoliv během jeho odběru, 

transportu, uchovávání a zpracování, odebírá se k eliminaci chyb a pro kontrolu správnosti 

zvolené metody analýzy řada kontrolních vzorků 

terénní vzorek (field sample) - množství (hmotnost nebo objem) odpadu získaného odběrem 

bez jeho dalšího dělení 

slepý vzorek (blank) - slouží obecně k podchycení chyby v komplexním rámci vzorkování 

a analytických stanovení 
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terénní slepý vzorek - je vzorek analyzovaného materiálu, u kterého je možné předpokládat, 

že neobsahuje stanovovanou složku, nebo ji obsahuje v nepřiměřeném množství; tyto vzorky 

by měly být odebrány v blízkosti posuzované lokality (tzv. místní kontrolní plochy), 

v opačném směru, než je převládající směr větru a směr proudění podzemní vody; tím se 

docílí omezení vlivu vlastní kontaminace z lokality; tyto by měly mít prakticky stejné 

charakteristiky (např. obsah organického uhlíku, jílové frakce, …)j ako vzorky půdy 

odebírané v místě kontaminace 

kontrolní plochy - slouží k odběru vzorků matrice z identických míst se zkoumanými 

plochami, avšak bez přítomnosti hledaných látek; v praxi se používají dva druhy kontrolních 

ploch: 

 místní kontrolní plochy - jsou obvykle přilehlé nebo velmi blízké plochy k místům 

odběru testovacích vzorků 

 oblastní kontrolní plochy - jsou přímo v oblasti jako odběrová místa (tj. město nebo 

venkov), ale nepatří do zkoumané plochy 

terénní slepý vzorek se standardním přídavkem - umožňuje posoudit výtěžnost pracovního 

postupu nebo identifikovat vliv matrice na analytický signál; výtěžnost je definována jako 

procento výtěžku z přidané látky; jsou-li dosahované výtěžnosti nízké, jsou výsledky analýz 

nepřesné; čím je výtěžnost menší, tím větší chyba se zanáší do výsledku; výtěžnosti pod 60% 

se považují za nespolehlivé; vysoké výtěžnosti zaručují, že stejnou výtěžnost  jako 

u přidaných standardů bude mít i látka obsažená v původním vzorku 

kontrolní vzorek dekontaminace vzorkovačů („ equipment blank“) - slouží k posouzení 

čistoty odběrového zařízení (zejména vzorků vod, případně půdního vzduchu) 

transportní vzorek („transport/trip blank„) - slouží ke zjištění případné kontaminace 

vzorku během jeho dopravy do laboratoře a při jeho uchovávání 

dělený laboratorní kontrolní vzorek („duplicate laboratory“) - slouží ke kontrole 

přesnosti laboratorních stanovení 

kontrolní vzorky - by měly být realizovány v minimálním rozsahu 5 % všech odebraných 

vzorků, minimálně však 1 kontrolní vzorek na sledovanou lokalitu 

laboratorní slepé pokusy - zahrnují laboratorní prostředí, rozpouštědla, chemikálie, metodu 

a přístroj, na kterém měříme; jsou to pokusy, při kterých se bez vzorku provedou všechny 

operace požadované pracovním postupem 

slepé vzorky matrice - jsou vzorky pevných sorbetů (Tenat, zrněné aktivní uhlí, …), které 

musíme skladovat v zatavených vzorkovnicích do doby, než budou analyzovány; bez zatavení 

mohou sorbovat těkavé látky z okolního prostředí 

kalibrační standardy - jsou roztoky stanovovaných látek o různé měřitelné koncentraci ve 

vhodném rozpouštědle nebo matrici vzorku; používají se ke zjištění závislosti signálu 

přístroje na koncentraci látky; běžně se používají a lze je připravit v každé analytické 

laboratoři; pomocí těchto standardů vytváříme kalibrační křivky 

standardní referenční vzorky - jsou certifikované standardy, které mají podobné složení 

jako analyzované vzorky a jsou dodány z nezávislých vnějších zdrojů, přípravou těchto 

standardů se zabývají speciální pracoviště; slouží k standardizaci analýz na různých 

pracovištích; stanovovaná složka je ve standardech obsažena v přirozené formě 

detekční limit metody (MDL) - je definován jako minimální koncentrace sledované látky, 

kterou jsme schopni změřit a zapsat s 99 % spolehlivostí. 

 

Pro vzorkování jsou platné termíny a definice uvedeny v normě ČSN EN 14899: 

 

směsný vzorek (composite sample) - dva nebo více dílčích vzorků smíšených dohromady 

v odpovídajícím poměru, buď postupně, nebo kontinuálně (skládání směsného vzorku), 

z něhož lze získat průměrnou hodnotu požadovaného ukazatele 
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sledovaný ukazatel (constituent) - vlastnost nebo znak odpadu, který je zkoušen, porovnáván 

nebo charakterizován 

heterogenita (heterogeneity) - míra nerovnoměrnosti rozložení sledovaného ukazatele 

v daném množství odpadu; odpad může být homogenní s ohledem na jeden sledovaný 

ukazatel (vlastnost), ale heterogenní s ohledem na jiný ukazatel; stupeň heterogenity může být 

určující faktor pro stanovení nejistoty vzorkování 

homogenita (homogeneity) - míra rovnoměrnosti rozložení sledovaného ukazatele v daném 

množství odpadu 

dílčí vzorek (increment) - samostatná část odpadu získaná jedním odběrem vzorkovacího 

zařízení, která sama o sobě není předmětem analýzy nebo šetření, ale bude smísena s dalšími 

dílčími vzorky do směsného vzorku; kdykoliv je část odpadu získaná jedním odběrem 

vzorkovacího zařízení analyzována samostatně, získaný odpad se nazývá vzorek; v tomto 

případě je nezbytné, aby jeho množství bylo dostatečně velké jak pro dílčí vzorek, tak pro 

vzorek 

zúčastněné strany (involved parties) - osoby zúčastněné při výměně informací týkajících se 

odpadu, který má být vzorkován; k zúčastněným stranám procesu patří např. vzorkař, 

analytik, zákazník, zástupce veřejné správy a původce odpadu; osoba odpovědná za 

zpracování souhrnné zprávy o vzorkování je manažer projektu 

vzorkování s úsudkem (judgemental sampling) - vzorkování s úsudkem se používá tam, kde 

není možno použít pravděpodobnostní vzorkování; obvykle jsou tyto vzorky odebírány 

z podsouboru, který je více vymezen než celý soubor 

laboratorní vzorek (laboratory sample) - vzorek nebo podvzorek předaný do laboratoře nebo 

v ní přijatý; laboratorní vzorek může být použit přímo jako zkušební vzorek, nebo je třeba ho 

dále upravit např. zmenšením, homogenizací, mletím, nebo jakoukoliv jejich kombinací 

k vytvoření zkušebního vzorku; laboratorní vzorek je konečný vzorek z hlediska provedení 

odběru vzorku, ale je počátečním vzorkem z pohledu laboratoře; několik laboratorních vzorků 

může být připraveno a posláno do různých laboratoří nebo do stejné laboratoře na provedení 

různých zkoušek 

pravděpodobnostní vzorkování (probabilistic sampling) - vzorkování prováděné na základě 

statistických principů vzorkování; základním principem pravděpodobnostního vzorkování je 

zásada, že každá část vyšetřovaného souboru má stejnou pravděpodobnost být vybrána jako 

vzorek; pravděpodobnostní vzorkování určuje podmínky výběru vzorkovacího zařízení, 

postupu odběru vzorků (kde, kdy a jak) a nejmenší dílčích a směsných vzorků 

manažer projektu (project manager) - osoba odpovědná za přípravu programu vzorkování 

a plánu vzorkování 

soubor (population) - souhrn všech jednotek, které jsou předmětem zájmu 

reprezentativní vzorek (representative sample) - vzorek, v němž je zjišťovaná vlastnost 

zastoupena se spolehlivostí příslušnou k cílům programu vzorkování; způsob výběru vzorku 

má být popsán v plánu vzorkování (použití výrazu „vzorek“ má být upřesněno přívlastkem, 

protože samotný výraz „vzorek“ nevypovídá k jaké fázi vzorkování se vztahuje, např. terénní 

vzorek nebo laboratorní vzorek) 

vzorkař (sampler) - osoba provádějící odběry vzorku v místě odběru; nářadí a další zařízení, 

jimiž lze získat vzorky, jsou někdy jmenované „samplers - vzorkař“, v tomto případě je třeba 

uvádět „vzorkovací zařízení“ nebo „vzorkovač“; vzorkař by měl mít odborné znalosti 

a zkušenosti se vzorkováním odpadů; plán vzorkování může stanovit, že vzorkař má být 

nezávislý na původci odpadu 

velikost vzorku (sample size) - počet součástí, jednotek nebo množství odpadu tvořící vzorek 

odběr vzorku (sampling) - výběr nebo tvorba vzorku 

plán vzorkování (sample plan) - souhrn všech informací vztahujících se ke konkrétnímu 

vzorkování; předem stanovený postup zejména pro výběr, odběr, konzervaci, dopravu 
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a přípravu části odpadu, které budou odebrány ze souboru jako vzorek 

protokol o vzorkování (sampling record) - písemný dokument, který slouží jako souhrn 

informací; poskytuje veškeré nutné informace o způsobu vzorkování použitém na místě 

odběru a další důležité informace    

způsoby vzorkování - všechny vhodné postupy a vzorkovací zařízení použité k získávání 

a popisu vzorků odpadu, buď v terénu nebo během přepravy a v laboratoři; výběr způsobu 

vzorkování by měl být popsán v plánu vzorkování 

podsoubor (sub-population) - definovaná část souboru, která je cíleně vybraná pro účely 

vzorkování 

podvzorek (sub-sample) - množství (hmotnostní nebo objemové) odpadu získané postupy, 

které zajišťují, že jsou v něm sledované ukazatele náhodně rozloženy v částech o stejné nebo 

různé velikosti; podvzorek může být: 

 část vzorku získaná výběrem nebo dělením 

 samostatná jednotka podsouboru odebraná jako část vzorku 

 konečná jednotka vícestupňového vzorkování 

termín „podvzorek“ je používán ve významu „vzorek ze vzorku“ nebo jako synonymum pro 

„jednotku“; v praxi je význam obvykle jasný z kontextu nebo je definován 

získání podvzorku (sub-sampling) - postup výběru jednoho nebo více podvzorků ze souboru 

vzorků 

program vzorkování (testing programme) - celkový postup vzorkování od prvního kroku, ve 

kterém jsou definovány cíle programu, až do posledního kroku, ve kterém jsou dosaženy 

výsledky s cíly 

 

4.3 Zásady vzorkování odpadu 
 

Vzorkování odpadů se řídí stejnými zásadami, jako vzorkování kteréhokoliv jiného materiálu.  

Jednotlivé kroky postupu vzorkování a zásad spočívají ve vytvoření následujících kroků: 

 

1. Plán vzorkování 

2. Zabezpečení jakosti 

3. Statistika vzorkování 

4. Činnost při vstupu do vzorkované oblasti 

5. Technické prostředky pro odběr vzorků 

6. Dokumentace 

 

4.3.1 Plán vzorkování 

 

Je to praktický, psaný návod, jak bude odběr vzorků prováděn. Plán vzorkování musí být 

zpracován ještě před jakýmkoliv odběrem vzorků. Před vlastním vypracováním plánu 

vzorkování je nutné upřesnit následující informace a rozvahy: 

 

1. informace o zájmovém objektu, zhodnocení existujících informací 

2. definice prostředí 

3. umístění a počty vzorků 

4. způsob vzorkování 

5. výběr laboratoře 

- akreditace 

- úroveň výsledků 

- schopnost laboratoře rozhodnout 

- schopnost laboratoře dokumentovat validaci 
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- úroveň řízení jakosti 

6. doporučení ke kontrole kvality 

7. ochrana zdraví a zásady bezpečnosti 

 

 

 

Obrázek 1: Schéma postupu přípravy vzorku 

 

4.3.2 Zabezpečení jakosti 

 

1. Dodržování standardních postupů 

2. Vzorkovnice 

 reaktivita mezi materiálem vzorkovnice a vzorkem 

 objem vzorkovnice 
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 materiál vzorkovnice 

 uzávěry vzorkovnic 

 dekontaminace vzorkovnice 

 transport a uchovávání vzorkovnic 

3. Dekontaminace vzorkovací techniky 

 dekontaminace v laboratoři: 

- výhody 

- nevýhody 

 dekontaminace v terénu 

4. Řízení jakosti 

 slepé pokusy při dopravě vzorků (transportní) 

 terénní slepé pokusy  

 slepý pokus metody 

 zacházení se vzorky a manipulační časy 

 speciální analytický servis 

 další opatření pro řízení jakosti: 

- terénní duplicitní vzorky,  

- referenční vzorky 

5. Požadavky na konzervaci vzorků 

Stabilizace a konzervace vzorků se provádí převážně chlazením a zmrazováním vzorků, 

u kalů nebo kapalných vzorků se vzorky stabilizují filtrací nebo odstřeďováním, popřípadě 

přidáváním konzervačních činidel. 

 

Důvody konzervace vzorků mohou být následující: 

 

 biologické vlivy 

 chemická oxidace 

 chemické srážení 

 absorpce plynů 

 adsorpce na povrchu 

 polymerizace 

 

Vhodným předběžným opatřením je např.: 

 

 užití přiměřených vzorkovnic 

 čištění vzorkovnic 

 plnění vzorkovnic 

 

U vzorků určených pro stanovení fyzikálně - chemických ukazatelů jakosti se vzorkovnice 

zcela naplní a uzavře se tak, aby nad vzorkem nezůstal žádný vzduch. Tím se omezí interakce 

s plynnou fází a minimalizuje se míchání vzorku během dopravy.  

Naplněné vzorkovnice musí být během dopravy: 

 

 chráněny před otřesy 

 uzavřeny tak, aby nedošlo ke ztrátám části jejich obsahu během dopravy 

 obal musí chránit vzorkovnice před možným rozbitím a vnějším znečištěním, obal 

nesmí být sám zdrojem znečištění 
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4.3.3 Statistika vzorkování 

 

Statistické parametry 

 

Následující pojmy jsou definovány: 

 

n  ........................................... celkový počet vzorku (rozsah výběru) 

N  .......................................... základní soubor (souhrn všech uvažovaných jednotek 

xi  .......................................... hodnota i-tého vzorku (od 1 do n) 

μ  ........................................... střední hodnota souboru (očekávaná hodnota) 

x  ........................................... průměrná hodnota z odebraných vzorku (odhad střední hodnoty 

souboru), výběrový aritmetický průměr 

σ ............................................ směrodatná odchylka souboru 

 

Maximálně využívat statistických metod 

 

 opatrnost vzhledem k heterogenitě odpadů 

 změny vlastností v čase 

 

Schéma a způsob vzorkování 

 

 kritéria pro výběr schématu vzorkování 

- cíle vzorkování 

- finanční efektivnost 

- profil rozložení zkoumané (nebezpečné) vlastnosti 

 

 metody vzorkování 

- náhodné vzorkování 

- autoritativní vzorkování (vzorkování s úsudkem) 

- tendenční vzorkování 

- systematické vzorkování (metoda vyhledávání ohnisek) 

- pravděpodobnostní (statistický odběr): 

o prosté náhodné vzorkování 

o stratifikované náhodné vzorkování 

o systematický odběr 

 

4.3.4 Činnost při vstupu do vzorkované oblasti 

 

 ochrana bezpečnosti pracovníků (součást plánu vzorkování) 

 uvést známá nebo očekávaná nebezpečí 

 při vstupu do zájmového objektu vzorkování minimálně dvě osoby 

 

4.3.5 Technické prostředky pro odběr vzorku odpadu 

 

Výběr vzorkovačů a vzorkovacích přístrojů 

 

 stupeň nebezpečnosti odpadů a jemu odpovídajícím bezpečnostním opatřením 

 poměr pevné a kapalné fáze vzorku 

 složení odpadu 

 podmínky, ve kterých je odpad skladován 
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 dostupnost odběrových míst 

 požadované množství vzorku 

 účel vzorkování  -  předběžné ověření vlastností 

 celkové zhodnocení vlastností 

 

Přehled vybraných technických prostředků pro odběr odpadů 

 

 rozdělení vzorkovačů podle vzorkovaných matric 

 tekuté odpady 

 tuhé odpady      

   zeminy, sypké materiály 

   kaly, pastovité materiály, sedimenty 

 

Vvzorkovače 

 

Výběr je dán (viz tabulka 1): 

 

 vhodností pro daný účel odběru 

 bezpečnostními podmínkami odběru 

 schopností poskytnout reprezentativní vzorek z požadovaného místa odběru 

 schopností zajistit integritu vzorku při manipulaci a jeho přemístění do vzorkovnice 

 způsobem údržby a čištění vzorkovače 

 možností jednoduše vyrobit vzorkovač pro případ, že standardizovaný vzorkovač není 

dostupný 

 odolností 

 

Přehled objektů, které se nejčastěji vzorkují 

 

1. vzorkování půdy 

2. monitorovací vrty 

3. vzorkování vody 

 vzorkování povrchových vod 

 vzorkování podzemních vod 

 odběr vzorků vlhkosti z nenasycené půdní zóny 

 vzorkování půdní vody  

4. vzorkování odpadů 

 pevné odpady 

 měkké odpady (pasty)  

 tekuté odpady 

5. vzorkování plavenin a sedimentů 

 vzorkování sedimentů 

 

Pravidla pro odběry vzorků 

 

Pro odběry sypkého materiálu se nejčastěji používá trubkového odběrového zařízení. Tyto 

primární velké vzorky se odeberou z několika míst a jejich spojením se vytvoří tzv. spojený 

primární vzorek. Ten se redukuje na sekundární vzorek. Redukce vzorků se obvykle 

provádí prostým dělením, kvartováním, střídavým házením lopatou nebo za pomoci 

žlábkového děliče. Je nutné si uvědomit, že při těchto operacích dochází ke značnému 

odvětrávání těkavých kontaminantů s povrchu redukovaného vzorku. Z takto redukovaného 
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sekundárního vzorku se odebere laboratorní vzorek. Ten se odesílá do laboratoře k analýze. 

V laboratoři se upravuje mletím, drcením, proséváním, dělením apod. na testovací vzorek, ze 

kterého se odebírají testovací porce pro jednotlivé analytické operace. 

Získání reprezentativních vzorků odpadů, které jsou dodávány ve vagónech, je 

v mnoha případech nesnadný úkol. Některé odpady se jeví jako velmi homogenní (odpady 

volné), ale mnohé jsou nehomogenní. Často jsou nbezpečné látky smíšeny s velkým 

množstvím inertního materiálu, jako je např. kamení nebo cihly. Skutečně významné látky 

z hlediska toxicity mohou být přítomny jako malé částice rozptýlené homogenně, nebo jako 

velké nehomogenní hroudy nebo plásty, vážící někdy i několik set kilogramů. Techniky 

odběru vzorků vyvinuté pro použití u komerčně vyráběných materiálů v těchto případech 

nelze použít, protože odebírání vzorků z různých kontejnerů a nádob je značně problematické. 

Jednoduše lze provést pouze odebírání vzorků s povrchu kapalin. Takovéto analýzy však 

vedou k velkým nepřesnostem. Jakékoliv rozpouštědlo může být s povrchu selektivně 

odpařeno vzduchem během dopravy. Za deštivého počasí může dojít k reakcím nebo 

vymývání kontaminantů. Také je možno se setkat s problémovými odpady, které byly 

úmyslně schovány uvnitř nákladu a jsou analýzou nedetekovatelné. I když se takovéto 

problémy neobjeví, nedostatek času při analýze obsahu vagónu vede často k nereálným 

výsledkům. 

 

4.3.6 Dokumentace 

 

Nezbytnou součástí každého analyticko - vzorkovacího systému je zajištění komplexních 

informací o odběru vzorku až po získání a interpretaci analytických dat. Toto vyžaduje 

zdokumentovat cestu vzorku od okamžiku odběru přes jeho zpracování a vlastní analýzu až 

po konečné využití výsledků. Znalost historie vzorku je důležitá nejen pro právní spory, ale 

i pro rutinní analýzy a pro kontrolu vzorkovacího procesu. 

 

Protokol o odběru vzorku 

 

Identifikace vzorku 

 

 jmenovka: číslo vzorku 

                  jméno vzorkovače 

                  datum a hodina odběru 

                  místo odběru 

 kontejner opatřený pečetí k zabezpečení vzorku proti jeho manipulaci neoprávněnou 

osobou v době mezi odběrem a analýzou vzorku 

 

Deník vzorku zahrnuje všechny důležité údaje: 

 

 účel vzorkování (pozorování, číslo objednávky, apod.) 

 umístění odběrového místa 

 jméno a adresa kontaktní osoby na odběrovém místě 

 producent odpadu a adresa je-li odlišná od místa odběru 

 typ procesu produkující odpad, je-li znám 

 typ vzorku (kal, odpadní voda, apod.) 

 předpokládané složení vzorku, včetně koncentrací 

 počet velikost odebraných vzorků 

 popis odběrového místa a techniky vzorkování 

 datum a hodina odběru 
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 identifikační číslo osoby provádějící odběr 

 distribuce vzorků a způsob přepravy (jméno laboratoře apod.) 

 odkazy na mapy a fotografie vzorkovaného místa (např. povodně) 

 pozorování na místě 

 všechna měření prováděná na místě (např. pH apod.) 

 podpis osoby zodpovědné za vzorkování 

 

Dokument doprovázející vzorek do laboratoře - požadavek na analýzy 

 

 předání informací obsažených v deníku 

 přejímka v laboratoři: jméno osoby přejímající vzorek, laboratorní číslo vzorku, datum 

převzetí, přidělení vzorku analytikovi, seznam požadovaných analýz 

 

Přijetí vzorku do laboratoře: vzorek je nutno předat laboratoři co nejdříve po odběru.  

Pozn.: Pokud se jedná o velkoobjemový odpad, je nutné jej rozbít na menší kusy. Takový 

odpad má obvykle jiné vlastnosti, než odpad v celém kuse. 

 

V tabulce jsou uvedeny vhodné a nevhodné vzorkovače pro ten, který typ odpadu. 

 

Tabulka 2: Doporučované aplikace technických prostředků pro odběr vzorků 

 

Typ odběrného zařízení 

Charakteristika vzorkovaného odpadu 

Tekutý 

odpad 

Kal, 

plastický 

materiál 

Pevný odpad - nezvodnělý  Pevný 

odpad 

zpevněný jemnozrnný hrubozrnný 

Vzorkování láhve, válce          

náběrový vzorkovač +   1) + - - - 

vzorkovací láhev se zátěžkou +   2) + - - - 

Dnový vzorkovač kapalin + + - - - 

vzorkovací trubice s uzávěrem + + - - - 

vakuová pumpa + + - - - 

            

Vrtáky, jádrovky           

půdní vrták -   3) - - - - 

jádrový vrták - - - - - 

vzorkovací trubice + + - - - 

            

Naběráky           

žlábkové vzorkovače - - + +   4) +    6) 

lžíce, lopatky - - + +   4) +   6) 

vzorkovače sypkých materiálů - - + +   5) +   6) 

vzorkovací trubice + + + + +   6) 

+  ……………..... vzorkovač je vhodný pro daný materiál 

-  ………………. vzorkovač se pro daný typ materiálu nehodí 

1) ………………. maximální hloubka odběru 3,5 m 

2) ………………. nevhodné pro odběr viskózních kapalin 
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3) ………………. nevhodné pro odběr neporušených vzorků 

4) ………………. nevhodné pro hluboké kontejnery 

5) ………………. obtížné vyprazdňování vzorkovače u hrubozrnných materiálů 

6) ………………. odběr lze realizovat, pokud byl materiál předem rozbit na menší kusy 

 

4.4 Přehled vybraných platných norem pro vzorkování odpadů 
 

ČSN EN 13965-1: Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 1: Názvy a definice 

vztahující se k materiálu 

Norma je českou verzí evropské normy EN 13965 - 1:2004, má status české technické normy. 

Touto normou spolu s ČSN EN 13965-2 z února 2005 nahrazuje ČSN 83 8001 z března 1994. 

Norma pojednává o termínech, které se vztahují na různé druhy odpadu. Udává výběr 

aktualizovaných termínů a definicí určených např. pro výrobce, odpadový průmysl, pro osoby 

zabývající se legislativou. Norma byla vydána s cílem sjednotit názvosloví používané 

v odpadovém hospodářství a používá se v případech, kdy se jedná o prokázání shody 

v předepsaných ustanoveních. Kromě termínů a definic norma obsahuje následující přílohy: 

směrnice Rady Evropy, zvláštní hlediska názvosloví odpadů, národní názvosloví legislativy 

odpadů, abecední rejstřík hesel a systematický rejstřík. 

 

ČSN EN 13965-2 (ČSN 83 8002): Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2 

 

ČSN EN 14899 (ČSN 83 8002): Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady 

přípravy programu vzorkování a jeho použití  

Tato norma stanoví postupné kroky pro přípravu a použití plánu vzorkování. Plán vzorkování 

popisuje metodu odběru laboratorního vzorku nutného pro splnění cílů programu vzorkování. 

Principy nebo základní pravidla navržené v této evropské normě poskytují rámec, který může 

být použitý manažerem projektu pro:  

 

 tvorbu normalizovaných plánů vzorkování pro používání v běžných nebo rutinně 

řešených situacích (zpracování dceřiných nebo odvozených norem podle přesně 

definovaných scénářů evropské a národní legislativy) 

 zahrnutí specifických požadavků vzorkování podle evropské a národní legislativy 

 návrh a tvorbu plánu vzorkování pro použití případ od případu 

 

Norma byla vyvinuta pro charakterizaci odpadů. 

 

ČSN EN 12176 (ČSN 75 8010): Charakterizace kalů - stanovení pH 
Hodnota pH je nezbytným parametrem pro sledování procesů zpracování městských 

a srovnatelných průmyslových kalů a kalů z úpraven vody a pro hodnocení vhodnosti využití 

kalu v zemědělství nebo jeho ukládání na skládku. Hodnotu pH čistírenského kalu lze použít 

ke sledování provozu anaerobního reaktoru. Norma platí pro kaly a kalové produkty z úpravy 

přívalových dešťových vod, žump, městských stokových sítí, čistíren městských odpadních 

vod, úpravy průmyslových odpadních vod, podobných městským odpadním vodám, úpraven 

voda rozvodů vody. Neplatí pro nebezpečné kaly z průmyslu. Metoda je použitelná pro 

stanovení pH kapalných, pastovitých nebo tuhých kalů 

 

ČSN EN 12457-1: Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška 

vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 1: Jednostupňová vsádková zkouška při 

poměru kapalné a pevné fáze 2 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitosti 

menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním), (ČSN 83 8005) 
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Norma je určena pro zkoumání anorganických složek odpadů, nebere v úvahu zvláštní 

charakter nepolárních organických složek ani mikrobiální procesy v rozložitelných 

organických odpadech. Postup je použitelný pro odpady nebo s vysokým obsahem sušiny: 

koncentrace sušiny při zkoušce by měla být alespoň 33%. 

 

ČSN EN 12457 - 2: Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška 

vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 2: Jednostupňová vsádková zkouška při 

poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro matriály se zrnitostí menší než 4 mm (bez 

zmenšení velikosti částic, nebo s ním) 

Norma je určena pro zkoumání anorganických složek odpadů, nebere v úvahu zvláštní 

charakter nepolárních organických složek ani mikrobiální procesy v rozložitelných 

organických odpadech. Tato zkouška sama nestačí pro stanovení vyluhovacích vlastností 

odpadu. 

 

ČSN EN 12457 - 3: (83 8005): Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška 

vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 3: Jednostupňová vsádková zkouška při 

poměru kapalné a pevné fáze 2l/kg a 8 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm 

(bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním) 

Norma je určena pro zkoumání anorganických složek odpadů, nebere v úvahu zvláštní 

charakter nepolárních organických složek ani mikrobiální procesy v rozložitelných 

organických odpadech. Tato zkouška sama nestačí pro stanovení vyluhovacích vlastností 

odpadu. 

 

ČSN EN 12457 - 4: Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška 

vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při 

poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro matriály se zrnitostí menší než 10 mm (bez 

zmenšení velikosti částic, nebo s ním) 

Norma je určena pro zkoumání anorganických složek odpadů, nebere v úvahu zvláštní 

charakter nepolárních organických složek ani mikrobiální procesy v rozložitelných 

organických odpadech. Tato zkouška sama nestačí pro stanovení vyluhovacích vlastností 

odpadu. 

 

ČSN EN 12461 (83 1032): Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Pokyny pro 

manipulaci, inaktivaci a zkoušení odpadu 

Norma podporuje průmyslovou činnost v oblasti biotechnologických operací s geneticky 

nemodifikovanými i modifikovanými, nepatogenními i patogenními mikroorganizmy. Norma 

poskytuje pokyny pro posuzování a výběr postupů pro takovou úpravu odpadů obsahujících 

produkční mikroorganizmy z biotechnologického závodu, která zajistí bezpečnost lidí 

a prostředí. Norma se nevztahuje na odpady z nemocnic a na úpravu nebezpečného 

chemického a fyzikálního odpadu. 

 

ČSN EN 14735 (83 8004): Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadu pro testy 

ekotoxicky 

Norma popisuje nezbytné kroky, které je třeba provést před provedením testů ekotoxicky 

odpadů. Je dán návod na odběr vzorku, jeho dopravu, skladování a definovat přípravu pro 

stanovení ekotoxikologických vlastností odpadů za podmínek předepsaných v této evropské 

normě biologickými zkouškami buď nezpracovaných odpadů, nebo vodných výluhů 

z odpadů. Netýká se přípravy vzorku pro jiné použití. Nejsou zde uvedeny zkušební postupy 

a norma je vhodná pro pevné a kapané odpady. 
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ČSN EN 14899 (83 8002): Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady 

přípravy programu vzorkování a jeho použití 

Vzorkování odpadů umožňuje kvalifikovaná rozhodnutí pro určení postupu pro další 

nakládání s odpadem - úpravu, znovuvyužití, nebo odstranění. Plán vzorkování je definován 

specifickými cíli programu vzorkování a způsoby, jak těchto cílů dosáhnout. Plán vzorkování 

obsahuje také podrobné pokyny (praktické instrukce pro vzorkaře) pro odběr vzorků. V normě 

jsou schematicky uvedené vztahy mezi základními prvky programu zkoušení a klíčové prvky 

vzorkování. 

 

ČSN EN 15169 (ČSN 83 8026): Charakterizace odpadů - Stanovení ztráty žíháním 

v odpadech, kalech a sedimentech 

Norma specifikuje metodu stanovení ztráty žíháním. Ztráta žíháním je často používána 

k odhadu obsahu netěkavých organických látek v odpadech, kalech nebo sedimentech. 

Jakýkoliv obsah elementárního uhlíku a těkání organických materiálů nebo chemické reakce 

s anorganickými sloučeninami budou zahrnuty do ztráty žíháním. 

 

ISO 11465 Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti 

půdy - Gravimetrická metoda 
 

Technické zprávy: CEN/TR 15310 - 1:  Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů 

Část 1: Pokyny pro výběr a použití kritérií pro odběr vzorků v různých podmínkách 

Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování 

Část 3: Pokyny pro získávání podvzorků v terénu 

Část 4: Pokyny pro balení vzorku, jeho skladování, konzervaci, dopravu a doručování 

Část 5: Pokyny pro přípravu plánu vzorkování 

 

4.5 Metodický pokyn MŽP ke vzorkování odpadu 
 

Předmět a účel metodického pokynu 

 

Metodický pokyn obsahuje základní pravidla pro přípravu a zpracování programu zkoušení 

a plánu vzorkování, při volbě vhodných postupů odběru vzorku pro širokou škálu možných 

vzorkovacích situací, druhů odpadu, míst odběru a způsobu uložení odpadu a dále pravidla 

pro následnou manipulaci se vzorky před laboratorními zkouškami. 

Metodický pokyn je určen jako metodická pomůcka při přípravě a realizaci odběru 

vzorků pro zpracování Základního popisu odpadu podle požadavku vyhlášky č. 294/2005 Sb., 

pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu podle požadavku vyhlášky č. 376/2001 Sb., 

dále při vzorkování pro charakterizaci a kontrolu odpadů u původců a příjemců odpadu do 

svého vlastnictví (oprávněných osob, které jsou provozovatelem zařízení k nakládání 

s odpady) a obsahuje rovněž podrobnosti k vybraným ustanovením výše citovaných obecně 

závazných právních předpisů. 

Tento metodický pokyn nemůže postihnout všechny případy vzorkování odpadu, se 

kterými se v praxi setkáváme a které souvisejí s velikou rozmanitostí vzniku odpadu, 

variabilitou jejich vlastností a různorodostí technického uložení. Proto je doporučeno, aby při 

odběru vzorků odpadů byly, kromě zásad uvedených v tomto pokynu, používány podle 

situace i metody a postupy obsažené v platných normách a předpisech. 
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Oblast použití 
 

Tento metodický pokyn je určen především pro zpracovatele programu zkoušení a plánu 

vzorkování, včetně pracovníků zabývajících se přímo odběrem vzorků, pro osoby pověřené 

hodnocením nebezpečných vlastností odpadu, pracovníky veřejné správy všech stupňů 

z oblasti hospodaření s odpady, včetně pracovníků kontrolních orgánů. 

 

Základní procesní schéma pro vzorkování odpadu 

 

 vzorkování odpadu 

 materiál odpadu 

 kapaliny a pevné látky mobilní po ohřátí 

 kapaliny 

 viskózní kapaliny 

 kaly 

 pastovité materiály 

 jemné zrnité pevné látky 

 hrubé zrnité pevné látky 

 

Odběr kapalných odpadu 

 

 odběry ze sudů nebo barelů 

 odběr vzorku z malých kontejnerů nebo vaků 

 odběr vzorku z vertikálních nádrží pravidelných nebo nepravidelných tvarů 

 odběr vzorku z horizontálních válcovitých nádrží (cisteren) 

 odběr kapalin vytékajících z potrubí 

 odběr vzorku z lagun nebo jímek 

 

Odběr kapalných a pevných látek mobilních po ohřátí 

 

 odběr z kontejneru 

 odběr z potrubí 

 

Odběr viskózních kapalin 

 

Použije se postup odběru popsaný pro odběr kapalných odpadů s následujícími modifikacemi: 

 

 je-li použita vzorkovací trubice, volí se trubice se zpětnou klapkou (ventilem) v dolní 

části 

 počkejte dostatečně dlouhou dobu, aby kapalina stekla s povrchu vzorkovacího 

zařízení, případněji otřete 

Často bývá vhodnější odebírat vzorky viskózních kapalin při vypouštění kontejneru. 

Nedoporučuje se zahřívat materiál, pokud neznáme jeho vlastnosti. 

 

Odběr kalů 

 

 odběr ze sudů nebo barelů 

 odběr z kontejnerů menších než 20 litrů 

 odběr z vertikálních pravidelných nádrží 

 odběr z horizontálních válcovitých nádrží (cisteren) 
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 odběr z potrubí 

 odběr z velkých kontejneru, jímek nebo lagun 

 při odběrech kalů se postupuje většinou podle předpisů na odběr kapalných odpadů 

z příslušných nádob nebo zařízení 

 

Odběr pastovitých materiálů 

 

 odběr materiálů v klidu ze zásobníků nebo z obalů o hmotnosti menší než 500 kg 

 odběr vzorků materiálů v pohybu (při vzorkování materiálů z pohybujícího se 

dopravníku se doporučuje zachovávat maximální opatrnost) 

 

Odběr prášků, granulí a malých krystalů 

 

 odběr malých objemů materiálů v klidu z násypek, hromad a sil 

 odběr velkých objemů materiálů v klidu z násypek, hromad a sil 

 odběr z padajících proudů 

 odběr vzorků z pásových dopravníků 

 odběr vzorků ze šnekových dopravníků 

 

Odběr hrubozrnných nebo hrudkovitých materiál 

 

 odběr malých objemu z pytlů, sudů nebo barelů 

 odběr velkých objemů materiálů z násypek nebo zásobníků 

 odběr z velkých hald (deponií, skládek) 

 odběr hrubozrnných a hrudkovitých materiálů v pohybu 

 odběr malých objemů z masivních kusů materiálu 

 odběr z hromady velkých kusů materiálu 

 odběr velkých kusů 
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Obrázek 2: Vztahy mezi základními prvky programu zkoušení ČSN EN 14899 
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Obrázek 3: Klíčové prvky programu vzorkování 
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5 Odpady z těžby, dopravy a skladování ropy 
 

5.1 Ropa 
 

Ropa je přírodní hořlavá kapalina tvořená směsí plynných, kapalných a (rozpustných) tuhých 

uhlovodíků. Obsahuje neuhlovodíkové organické sloučeniny a minerální příměsi (vodu, sůl, 

písek). Téměř bezbarvá až černá, zeleně fluoreskující, různě viskózní kapalina.  

Ropa je přírodní směsí plynných, kapalných a pevných uhlovodíků, které vyplňují 

volné póry v nádržních horninách. Ropa se často nalézá v propadlých částech zemské kůry - 

geosynklinálách. Někdy se hromadí v pórovitých horninách, pískovcových nebo 

vápencových, které se chovají jako houba a protože je lehčí než voda, tak i ve vrstevních 

sedlech, často i v blízkosti ložisek soli. Tyto horniny jsou uloženy mezi nepórovitými, 

nerozpustnými vrstvami, jimiž žádná kapalina procházet nemůže, nazývají se „past“, nebo 

ropný rezervoár.   

Asi 85% veškeré ropy na světě se získává z písčitých vrstev a jen 15% z vápencových. 

Plynné a pevné uhlovodíky jsou za ložiskových podmínek rozpuštěny v ropě. Zemní plyn 

provázející ropná ložiska je zpravidla čistý metan. Teprve při vlastní těžbě vlivem změny 

teploty a tlaku dochází k jejich oddělování. Při těžbě ze sondy je ropa dopravována do 

sběrného střediska. Zde prochází nejprve separátorem, kde dochází k jejímu odplynění a je 

transportována do sběrných nádrží. Při těžbě ropy se zvýšeným obsahem vody je ropa ze 

separátoru vedena do odvodňovacího systému, kde se termicky snižuje obsah vody před 

transportem do rafinérií.  

Obsah vody v ropě se primárně snižuje také gravitačním způsobem - oddělením ve 

sběrných nádržích. Kromě vody se musí ropa ještě zbavit mechanických nečistot. 

 

Podle specifické hmotnosti se rozlišuje 

 

 ropa lehká (pod 0,83 g * cm
–3

) 

 středně těžká a těžká (0,83 - 0,93 g * cm
–3

) 

 velmi těžká (nad 0,93 g * cm
–3

) 

 

Podle složení (převládajících uhlovodíků) se rozeznávají ropy  

 

 parafinické 

 naftenické 

 aromatické 

 

Některé ropy (parafinické) mohou při nízké teplotě tuhnout, jiné zůstávají kapalné i při velmi 

nízkých teplotách. Chemické složení ropy závisí na nalezišti; surová vytěžená ropa obsahuje 

emulgovanou vodu (s rozpuštěnými solemi a dalšími látkami. Zapálena hoří čadivým 

plamenem. Destiluje od 30 °C výše (nad 300 °C již bývá patrný tepelný rozklad). 
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1 - separátor plynu, 2 - kompresor, 3 - sušení plynu, 4 - plynojem, 5 - ohřívač, 6 - kapalinový separátor, 7 - 

odsolovač, 8 - nádrž na ropu, 9 - sedimentační nádrž, 10 - filtr nebo hydrocyklon 

 

Obrázek 4: Schéma zpracování vytěžených látek na ropné plošině 

 

Vytěžená ropa je dopravována do rafinérií následujícími způsoby 

 

 cisternami po železnici: vhodná pro malá množství 

 lodními cisternami: říční, námořní (tankery) 

 ropovody: poskytují nejefektivnější dopravu, zejména na velké vzdálenosti; 

nevýhodou jsou velké počáteční investice 

 

Elementární složení ropy 

 

Ropa obsahuje obvykle: 

 

 uhlík  84 - 87  hm. % 

 vodík  11 - 14 hm.  % 

 síra  0,01 - 1,0  hm. % 

 dusík  0,05 - 1,0 hm.  % 

 kyslík 0,05 - 1,0 hm. % 

 organicky vázané kovy, zejména vanad a nikl 

 

Uhlovodíky 

 

 alkany (parafiny) 

 izoalkany (izoparafiny) 

- alkany a izoalkany jsou acyklické uhlovodíky s nerozvětveným nebo 

rozvětveným řetězcem 

- alkeny se v ropách obvykle nenalézají, ale bývají součástí frakcí vznikajících 

termickým a katalytickým štěpením vysoko vroucích ropných frakcí a zbytků 

 cykloalkany 

- nafteny, cyklany, monocykloalkany, dicykloalkany, tricykloalkany, atd. 

 aromáty 

- cykloalkanoaromáty (v molekule jeden nebo více aromatických kruhů) 

- hydroaromáty 

 

V rafinériích se ropa zpracovává metodou frakční destilace. Ve zcela automatizovaných 
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provozech se rafinuje, destiluje a po frakcích dále zpracovává na motorová a jiná paliva nebo 

na petrochemikálie. Nejtěkavějšími produkty jsou uhlovodíkové plyny, lehký benzin (70 - 

90 °C), těžký benzin, dále se získávají petrolej, motorová nafta, plynový, lehký, střední 

a těžký olej a destilační zbytek (ropný asfalt). Z něho po oddestilování frakcí vzniká mazut, 

popř. se dále destiluje. Ropa se někdy nesprávně nazývá nafta (viz též nafta motorová). 

 

 

5.2 Vznik odpadů z ropy 
 

Ve všech fázích kontaktu s ropou, počínaje průzkumnými vrty a konče užitím ropných 

výrobků, vznikají plynné, kapalné a tuhé odpady. Schéma přehledu vzniku možných odpadů 

je uvedeno na obrázku. 

 
A - znečištění podzemních vod, B - průsaky do půdy, případně znečištění povrchových vod, C - úniky plynů 

a par do ovzduší, D - znečištění amt. spalinami, E - kapalné odpady z výroby a užití 

 

Obrázek 5: Schéma vzniku možných znečištění ropou, ropnými výrobky a produkty 

jejich využití 

 

 

V počátečních stádiích těžby je většinou ropa těžena samotokem v závislosti na 

velikosti plynové čepice tlakových ložiskových poměrů. Pro další fázi těžby se používají 

klasická hlubinná čerpadla (těžební kozlíky). Pro těžké ropy jsou v současnosti využívána 

moderní vřetenová čerpadla. Samostatný problém při těžbě ropy představují pevné parafíny, 

které se během těžby při změně ložiskových podmínek usazují na stěnách těžebního zařízení 

(stupaček, potrubí).  

http://leccos.com/index.php/clanky/mazut
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Pro odstranění těchto usazenin se používají metody: 

 

 mechanické - škrábání 

 chemické - vstřikování inhibitorů 

 termické - zahřívání a proplachování horkou ropou, případně vodou 

 

Více jak 95% surové ropy je tzv. ropa lehká s hustotou 0,82 až 0,86 g/cm3. Těží se z hloubek 

3 000 až 5 000 m, nejhlubší vrty dosahují hloubky více jak 9000 m. Četná jsou i podmořská 

ložiska. Z ložiska lze obecně získat až 80% veškeré ropy, avšak za nepříznivých podmínek to 

může také být 0%. Průměrně se získává asi 35% ropy z ložiska: to znamená, že většina ropy 

zůstává v ložisku nevyužita. Výtěžnost lze zvýšit vháněním vody nebo plynu ( např. také 

CO2) do vrtu. 

 
 

 
 

Obrázek 6: Schéma zpracování ropy 

 

Základní parametry charakterizující ropu 

 

 hustota 

 obsah vody 

 obsah síry, bod tuhnutí 

 bod vzplanutí 

 obsah pevných parafínů a asfalticko - smolných látek 

 

Z hlediska chemického složení jsou charakterizovány podílem  

 

 frakce benzínové 

 frakce petrolejové 

 frakce plynového oleje 

 frakce těžkého oleje  
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Využití ropy 

 

Ropa je v současnosti jednou z nejvýznamnějších a nepostradatelných průmyslových surovin, 

ve světě se jí těží a zpracovává zhruba 3,6 miliard tun ročně. Pro srovnání produkce v ČR 

(Moravské naftové doly Hodonín) se v roce 1997 pohybovala okolo 1,19 milionů barelů (189 

tisíc m
3
) ropy. Těžba ropy na Hodonínsku je v současné době zajišťována z 10 ložiskových 

objektů. 

Ropa se rozhodujícím způsobem podílí na světové výrobě energie. V automobilové 

a letecké dopravě mají výrobky z ropy naprosto výsadní postavení, které si nesporně udrží 

ještě několik dalších desetiletí. Lze však očekávat, že podíl energetického zpracování ropy 

bude postupně klesat a bude se zvyšovat její využívání jako ušlechtilého zdroje uhlovodíků 

pro chemický průmysl (petrochemie), které činí prozatím asi 17 % z těžené ropy.   

 

Tabulka 3: Prokázané zásoby ropy v různých oblastech světa 

 

Oblast Zásoby (Gt) 

Podíl na světových zásobách 

(%) R/P
b
 

1985 1995 2005 1985 1995 2005 2005 

Severní Amerika 13,3 11,7 7,8 12,7 8,4 4,8 11,9 

Jižní a Stř. Amerika 9,0 12,0 14,8 8,6 8,6 9,0 40,7 

Evropa a Eurasie
a
 10,7 11,1 19,2 10,3 8,0 11,7 22,0 

Střední Východ 58,7 90,1 101,2 56,1 64,5 61,9 81,0 

Afrika 7,6 9,6 15,2 7,3 6,9 9,3 31,8 

Asie a Pacifik 5,3 5,3 5,4 5,0 3,8 3,3 13,8 

SVĚT CELKEM 104,6 139,7 163,6 100,0 100,0 100,0 40,6 

Z toho OPEC 73,1 107,2 123,2 69,9 76,7 75,3 73,1 
a
 Eurasie - země bývalého Sovětského Svazu 

b
 R/P - poměr prokázaných zásob a roční těžby 

 

Tabulka 4: Prokázané zásoby ropy v roce 2005 v zemích s největšími zásobami ropy 

 

Země Zásoby Země Zásoby Země Zásoby 

USA 3,6 Norsko 1,3 Saudská Arábie 36,3 

Kanada 2,3 Rusko 10,2 Spojené Arabské Emiráty 13,0 

Mexiko 1,9 Írán 18,9 Alžírsko 1,5 

Brazílie 1,6 Irák 15,5 Angola 1,2 

Venezuela 11,5 Kuvajt 14,0 Libye 5,1 

Ázerbájdžán 1,0 Omán 0,8 Nigerie 4,8 

Kazachstán 5,4 Katar 2,0 Čína 2,2 
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Obrázek 7: Vývoj spotřeby ropy v různých oblastech světa 

 

 
Obrázek 8: Vývoj těžby ropy v různých oblastech světa 

 

Těžba ropy souvisí i s hledáním nových ložisek, jako jsou např. polární oblasti, kde však 

mimo jiné je složitá i ochrana životního prostředí. 

 

S těžbou ropy je úzce spojena i těžba zemního plynu. Zemní plyn svým složením představuje 

přírodní směs uhlovodíkových plynů s dominantním postavením metanu (70 - 98 %), dále 

jsou zastoupeny etan, propan, butan, popřípadě i hexan. Z neuhlovodíkových plynů jsou 

přítomny v nízkých koncentracích: dusík, vodík, oxid uhličitý, kyslík a helium, popřípadě 

toxický sirovodík. Zemní plyn se v horninovém prostředí vyskytuje jako volný, nebo 

rozpuštěný v ropě. Rozpustnost zemního plynu v ropě závisí na ložiskových poměrech, tj. 

teplotě a tlaku. 
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Zpracování ropy, dovoz a vývoz ropných produktů 

 

Bilance rafinérského zpracování ropy, dovozu a vývozu produktů a hrubých dodávek na trh 

ČR za léta 1996 až 2003, jsou uvedeny v následující tabulce, údaje jsou uvedeny v tis. tunách. 

 

Tabulka 5: Zpracování ropy, dovoz a vývoz ropných produktů 

 

 Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

rafinérské zpracování 

ropy celkem 7 616 7 058 6 798 6 036 5 871 6 069 6 238 6 584 

celkové dovozy 

rafinérských produktů 1 704 2 071 2 668 3 025 2 831 3 376 3 124 3 113 

celkové vývozy 

rafinérských produktů -1 218 -1 157 -1 416 -1 328 -1 128 -1 321 -1 394 -1 311 

celkové hrubé dodávky 

na trh 8 102 7 972 8 050 7 733 7 574 8 124 7 968 8 386 

 

Tabulka 6: Kvalitativní ukazatele ropy v ČR 

 

  UHŘICE LUŽICE ŽDÁNICE LUBNÁ 

Hustota 20°C  kg/m
3
 840 - 870 865 - 880 885 - 915 890 – 910 

API   36,2 - 30,4 31,3 - 28,6 27,7 - 22,5 26,8 - 23,3 

Bod tuhnutí °C -5 - +10 -20 - +10 -40 - -5 -40 - -15 

Obsah vody  % hm. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Obsah mechan. Nečistot % hm. < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Obsah síry % hm. 0,09 - 0,12 0,08 - 0,11 0,14 - 0,24 0,26 - 0,36 

            

Obsah pevného parafinu % hm 2 - 6 3 - 6 < 3 < 2 

Obsah asfalt. smolných látek % hm. 5 - 12 8 - 15 10 - 30 20 – 40 

Bod vzplanutí °C -20 - +10 -10 - +5 -10 - +20 -5 - + 15 

Benzin % obj. 20 15 10 15 

Petrolej  % obj. 25 30 20 20 

Plynový olej % obj. 25 20 15 10 

Těžký olej % obj. 30 35 55 55 

 

5.2.1 Odpady z vrtných prací a těžby ropy 

 

Odpady z těžby ropy do značné míry závisejí na ložisku, z kterého je ropa těžena. Při 

průzkumu nových nalezišť a při těžbě ropy není prakticky možné vyloučit kontaminaci 

prostředí ropnými látkami. Hlavními zdroji kontaminace jsou zaolejované výplachové 

kapaliny vynášející odvrtanou zeminu z vrtu, hlubinné vody s vysokou solností, pomocné 

chemikálie a plynné exhalace zemního plynu, uhlovodíků a sulfanu. Dnes je již zřejmá snaha 

minimalizovat ekologické dopady z vrtných prací a z těžby. Používají se méně toxické, lépe 

odbouratelné přísady do výplachových kapalin. Zatěžovací složky výplachu jsou např. na bázi 

netoxických kovů, používají se lépe odbouratelné povrchově aktivní látky, ropné 

kontaminanty se shromažďují na místech zabezpečených vůči úniku škodlivin do životního 

prostředí.  
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Problematickým odpadem je pak kontaminovaná zemina z vrtu a jeho okolí, která se buď 

skládkuje na zabezpečené skládce, tj. na skládce nebezpečných odpadů, nebo se podrobí 

mikrobiálnímu odbourávání (biodegradaci) obsažených ropných látek, popřípadě se 

kontaminovaná zemina může spalovat v zařízení k tomu určeném. Způsob odstraňování 

kontaminace těchto zemin závisí většinou na množství a na obsahu nepolárních 

extrahovatelných látek (NEL) a popřípadě polyaromatických uhlovodíků (PAU) je 

biodegradace. Kontaminovanou zeminu lze také upravovat některou z metod stabilizace, 

nejčastěji se jedná o metody na bázi hydraulických pojiv.  Dále viz kapitola: Staré zátěže. 

 

Kapalné odpady z těžby ropy se obvykle zpracovávají tak, že se některým nevyužitým 

vrtem, např. z průzkumu v okolí těženého ložiska vracejí zpět do podzemí. Tento způsob 

odstraňování kapalných odpadů má za následek zvyšování ložiskového tlaku, popřípadě 

dochází k podpoře migrace ropy ve směru k těžnímu vrtu. Nejjednodušší způsob je vracení 

kapalných odpadů do již vytěžených vrtů. Tato osvědčená praxe se v mnoha zemích (USA, 

Německo, Francie, Rusko, Španělsko, Polsko) rozšířila i na ukládání kapalných odpadů jiného 

původu do podzemních vytěžených prostor. Jedná se zejména o emulgované nebo 

dispergovatelné toxické průmyslové odpady. Tyto způsoby odstraňování odpadů však narážejí 

nejen na odpor mnoha odborníků, ale v současné době i na nově upravenou legislativu 

odpadového hospodářství v souvislosti s některými úpravami prováděcí vyhlášky k hornímu 

zákonu. 

Veškeré ukládání do podzemních prostor musí být prováděno s ohledem na možnou 

kontaminaci okolního prostředí, zejména pak podzemních vod. Každý zatláčecí vrt musí 

splňovat základní princip, jímž je dokonalá izolace všech zvodnělých vrstev, které se 

nacházejí nad úložným prostorem. 

 

Skládkování odpadů v neproduktivních vrtech zahrnuje: 

 

 pracoviště pro příjem a úpravu kapalných odpadů (laboratoř, provozy, separace fází, 

izolace tuhých podílů) 

 pracoviště pro zatláčení odpadů (čerpadlový agregát, nádrže) 

 skládku tuhých odpadů 

 monitorovací bezpečnostní systém kontrolních sond a zabezpečovacích okruhů 

 

Při těžbě ropy na moři unikají ropné látky jednak jako důsledek tektonických poruch, 

a jednak, v daleko větší míře, v důsledku havárií při těžbě. Ropné skvrny, které dosahují 

plochy až několik set km
2
, mají katastrofální následky na mořskou biosféru a pokud se jedná 

o šelfové vody, i pro pobřežní flóru a faunu.  

Závažné znečištění prostředí, zejména vody a půdy, vzniká při přepravě ropy 

a ropných látek z míst těžby do lokalit dalšího zpracování a spotřeby. 

 

Zemní plyn, jako doprovodný plyn je těžen společně s ropou, pak je separován, 

komprimován a dodáván do plynovodní sítě. Těžený plyn ze sondy je plynovodem pod 

tlakem dopravován na sběrné plynové středisko, nejprve do separátoru, kde dochází 

k oddělení vody, benzínové frakce (gazolinu) a mechanických nečistot od těženého plynu. 

Protože těžený plyn téměř vždy obsahuje určitý podíl vodních par, je veden do dalšího 

zařízení, kterým je sušící kolona. Zde je plyn vysušován na parametry umožňující jeho 

předání do dálkových plynovodů. 
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5.2.2 Odpady vznikající při dopravě ropy 

 

Pro odpady, které vznikají při jakékoliv činnosti týkající se ropy a to ať se jedná o těžbu, 

dopravu, zpracování nebo spotřebu ropných produktů, je vždy pro další nakládání s nimi, 

důležité znát jejich chemické složení (obsah NEL, PAU, třída vyluhovatelnosti, PCB), 

fyzikální vlastnosti a množství. Při odstraňování ropných látek ve smyslu jejich využití, 

záleží na kontaminaci ropné látky a její koncentraci, dostupnosti zpracovatelské 

technologie, které jsou pak hlavními kritérii při rozhodování, zda využít ropné látky jako 

druhotné suroviny, nebo s nimi nakládat jako s ropným odpadem. Dalším kritériem může být 

i původ ropného odpadu. Způsoby dopravy a přepravy ropy jsou také důležitým faktorem 

pro další nakládání s případnými ropnými odpady z uvedené činnosti. 

 

Námořní přeprava 

 

Námořní přeprava tankovými loděmi, která je nejdůležitějším typem transportu ropy mezi 

kontinenty, představuje nejzávažnější zdroj trvalého znečištění mořského prostředí. Se 

zátěžovými vodami a výplachovými kaly tankerů se dostává do moří okolo 5 milionů tun 

ropy, což tvoří více než 80 % jejich celkového znečištění. Je to nesrovnatelně více, než 

způsobují občasné havárie tankerů, které představují pouze lokální katastrofy.  V několika 

posledních letech však přeprava tankery vzrostla, bohužel i stáří tankerů na přepravu ropy 

a znečištění moří je pravděpodobně větší. 

 

Doprava ropovody 

 

Doprava ropovody jako nejvýznamnější druh transportu na pevnině (v Evropě je více než 12 

000 km ropovodů a produktovodů, bývalé Československo mělo přibližně 2 500 km), může 

být v případě havárie liniovým zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod a také 

zemin po celé trase, nejčastěji u přečerpávacích stanic ropovodu, nebo u koncových 

zásobníků ropy (např. Slovensko na Žitném ostrově). Stejně jako u dopravy tankery vznikají 

i při transportu ropovody nebo produktovody odpadní kaly na přečerpávacích stanicích 

a mezinádržích. Ropovody jsou velice výhodné, doprava ropy je plynulá. Nevýhodou 

ropovodů je velká zádrž kapaliny, nemožnost měnit trasy, možnost poškození v důsledku 

koroze, teroristického útoku, zemětřesení apod. Česká republika je napojena na dva ropovody: 

ropovod Družba, který končí v Litvínově. Maximální roční kapacita je 9 Mt ropy. Druhým 

ropovodem je ropovod IKL (Ingolstadt - Kralupy - Litvínov), jeho minimální roční kapacita je 

10 Mt ropy. 

 

Silniční a železniční doprava 

 

Silniční a železniční doprava může způsobit v případě havárie znečištění podzemních 

a povrchových vod a zemin pouze lokálního významu. 

 

5.2.3 Odpady vznikající při skladování ropy a jejich zpracování 

 

Pro skladování ropy a ropných produktů se používají nádrže různých objemů, které mohou 

být umístěny na povrchu nebo pod povrchem země.  

 

Nádrže (zásobníky, tanky) se dělí na: 

 

 nádrže s pevnou střechou 
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 nádrže s plochou střechou 

 nádrže s vnitřní plovoucí střechou 

 tlakové nádrže 

 

K úniku ropných látek do povrchových a podzemních vod může docházet ze skladovacích 

nádrží a to nejen u rafinérií, ale i u každé čerpací stanice pohonných hmot, v důsledku 

špatného stavu stáčecích zařízení, cisteren apod. 

Jak již bylo uvedeno, odpady z dopravy a skladování ropy jsou převážně ropné kaly 

a kontaminované zeminy. Ropné kaly vznikající při dopravě a skladování ropy a další směsi 

ropných látek získávané při odstraňování ropných havárií představují velmi složitou směs 

látek z hlediska fyzikálního (složité disperzní systémy) i chemického (přítomnost 

organických i anorganických komponent a vody). Jedná se zpravidla o heterogenní směs 

vody, asfaltických a pryskyřičnatých ropných zbytků s obsahem vylučujících se vyšších 

parafinů a s příměsemi minerálních látek. Tyto odpady lze dále využívat buď jako druhotné 

suroviny pro další technologické zpracování nebo využívat, a to nejčastěji, jako sekundární 

zdroj energie, popřípadě jako náhrada části fosilních paliv. Je nutné však mít vždy na zřeteli, 

že se jedná o nebezpečné odpady a proto je nezbytné s nimi jako takovými nakládat.  

Ropné odpady lze pak zpracovávat následujícím způsobem: 

Spalováním po úpravě ropných kalů. Protože manipulace s těmito odpady je obtížná, stejně 

jako doprava do spalovacího prostoru, používají se technologie briketování a granulace. 

Dalším problémem je dosažení homogenity fosilního paliva používaného ve spalovacím 

procesu ve směsi s těmito odpady. Při spalování ropných kalů je třeba vzít v úvahu, že se 

v nich koncentruje síra, dusík, vanad a nikl v podobě organických sloučenin. Spaliny jsou 

tedy kyselé a v popelovinách budou vysoké koncentrace vanadu a niklu.  Samozřejmě, že při 

spalování ropných odpadů je nutné dodržet všechny požadavky týkající se ochrany ovzduší, 

včetně emisních limitů. Jinak je nutné podotknout, že ropné odpady mají vysokou 

výhřevnost a z tohoto pohledu jsou velmi výhodnou surovinou pro energetické využití.  

Nelze také připustit neřízené spalování odpadů tak, jak bylo praktikováno v minulosti, 

tj. v otevřených nádržích, někdy jen v zemních prohlubních. Nedostatek spalovacího 

vzduchu způsobuje nedokonalé hoření, vznik sazí, karcinogenních polyaromatických 

uhlovodíků a exhalace oxidu siřičitého a oxidů dusíku. Tragickým příkladem volného 

spalování ropy byly požáry ropných vrtů v Kuvajtu, v době konfliktu s Irákem v r. 1991 

(válka „V zálivu“). Rovněž tak další ropné havárie na těžebním a skladovacím zařízení v této 

oblasti jsou důsledkem vojenských konfliktů. 

Jinou možností zpracování a využití ropných odpadů je nízkoteplotní pyrolýza. Jedná 

se opět převážně o ropné kaly a další organické odpady. Nízkoteplotní pyrolýza probíhá při 

teplotách 650 - 800 °C, při které se získávají využitelné hořlavé plynné podíly a kapalné 

frakce, přičemž tuhé zbytky z tohoto procesu lze spalovat, nebo použít pro výrobu sazí.  

Ropné odpady lze také podrobit oxidaci, podobně jako se provádí u asfaltů (viz dále), 

přičemž se získají podobné produkty použitelné pro izolační a stavební účely. 
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Obrázek 9: Zjednodušené blokové schéma zpracování ropných frakcí na základní 

petrochemikálie 
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6 Odpady vznikající při zpracování a využití ropy 
 

Zpracování ropy se provádí v rafinériích a petrochemických komplexech, kde vzniká celá 

řada odpadů, většinou dále zpracovatelných pro další využití ve vlastním zpracovatelském 

závodě některou z dále popsaných metod. Přehledné schéma zpracování ropy – viz obr. 6. 

Odpady ze zpracování ropy lze obecně rozdělit na plynné, kapalné a pevné.   

 

6.1 Stručný přehled nejdůležitějších petrochemických procesů 
 

V průmyslu zpracování ropy jsou rozšířeny procesy, kterými se vyrábí řada kvalitních 

produktů. Vypracované technologické postupy umožňují hlubokou přeměnu ropy za vzniku 

světlých produktů, jejichž množství 1,5 až 2krát převyšuje jejich obsah v původní ropě.  

 

Petrochemickými postupy se získává surovina pro výrobu petrochemických produktů, jako 

jsou: 

 

 z alkylové řady nenasycené uhlovodíky, etylén, propylén, buteny, butadien aj.,  

 dále aromatické uhlovodíky jako jsou benzen, toluen, etylbenzen, xylen 

a izopropylbenzen 

 

Na bázi těchto primárních produktů petrochemie je založena výroba polymerů, syntetických 

kaučuků, syntetických vláken, povrchově aktivních látek a dalších důležitých výrobků. 

Petrochemické procesy umožňují výrobu mazacích olejů s lepšími vlastnostmi, než 

jsou vlastnosti olejů získaných přímo z nejkvalitnějších druhů ropy. Umožňují zlepšit kvalitu 

světlých produktů i olejů - zajišťují odsíření, zlepšují antidetonační vlastnosti a stálost, 

zmenšují sklon ke koksovatelnosti, zlepšují barvu atd. 

 

K nejdůležitějším petrochemickým procesům, v praxi značně rozšířeným, patří: 

 

6.1.1 Katalytické reformování benzínových frakcí 

 

Katalytické reformování benzínových frakcí, které se užívá ke zvýšení oktanového čísla 

benzínů a také k výrobě nízkomolekulárních aromatických uhlovodíků - benzenu, toluenu, 

etylbenzénu, akylenů. 

 

6.1.2 Katalytické krakování některých destilátů 

 

Katalytické krakování některých destilátů a zbytků, jehož účelem je získat složky 

s vysokooktanových benzínů a plynů s vysokým obsahem propanově - propylénové frakce 

a butanové - butenové frakce. Proces probíhá za přítomnosti katalyzátorů na bázi 

alumosilikátů, zeolitů a dalších katalyzátorů. Nové technologie katalytického krakování jsou 

zaměřeny na katalytické krakování ve fluidním loži (FCC). 

 

6.1.3 Izomerace uhlovodíků 

 

Izomerace uhlovodíků (butanu, pentanu, benzínových frakcí), kterou se získává izobuten, 

užívaný k alkylaci a izopentan, potřebný k výrobě syntetických kaučuků a vysokooktanových 

složek benzínů. Jako katalyzátor se používá chlorid hlinitý. 
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6.1.4 Hydrogenační rafinace 

 

Hydrogenační rafinace, kterou se odsiřují ropné frakce a hydrogenují nenasycené 

uhlovodíky obsažené v sekundárních produktech zpracování ropy. Slouží také k dokončení 

rafinace olejů a parafínů. Obvyklým výstupem z odsiřovacích procesů v petrochemii je 

elementární síra. 

 

6.1.5 Hydrokrakování vysokovroucích frakcí 

 

Hydrokrakování vysokovroucích frakcí, které se užívají (v závislosti na podmínkách) 

k získání světlých produktů a suroviny k výrobě kvalitních olejů. Hydrokrakováním 

vysokosirných mazutů lze značně zmenšit obsah síry v topném oleji a tak omezit znečištění 

ovzduší oxidem siřičitým. Obvyklým výstupem z odsiřovacích procesů v petrochemii je 

elementární síra. 

 

6.1.6 Koksování ropných produktů 

 

Koksování ropných produktů a vysokovroucích destilátů s vysokým bodem varu, které 

umožňuje získat elektrodový koks s malým obsahem popela. Elektrodový koks se používá při 

výrobě hliníku. Destiláty vznikající při výrobě koksu slouží k výrobě světlých produktů. 

 

6.1.7 Pyrolýza ropných destilátů 

 

Pyrolýza ropných destilátů (benzínu, petroleje) nebo plynu (etanu, propanu), kterou získáme 

nenasycené uhlovodíky, tj. etylén, propylén a buteny, které jsou důležitou petrochemickou 

surovinou. Při pyrolýze se také získávají aromatické uhlovodíky (benzen, toluen) a pyrolýzní 

plyn. Pyrolýzy podle teplot dělíme na nízkoteplotní (650 – 800 oC), středně-teplotní (900 – 

1100 
o
C) a vysokoteplotní (1200 – 1500 

o
C). 

 

 

6.1.8 Alkylace izoalkanů nenasycenými uhlovodíky 

 

Alkylace izoalkanů nenasycenými uhlovodíky, kterou se získávají vysokooktanové složky 

benzínu. Jako nenasycená složka se používá propylén, buteny, amyleny a jako izoparafinická 

složka slouží uhlovodíky izobutan a izopentan. Molekula nenasyceného uhlovodíku reaguje 

s molekulou izoalkanu za vzniku vysokomolekulárního uhlovodíku. Při alkylaci za teplot pod 

15 °C se jako katalyzátoru používá kyselina sírová a při alkylaci za teplot pod 35 °C kyselina 

fluorovodíková. 

 

6.1.9 Alkylace benzenu nenasycenými uhlovodíky 

 

Alkylace benzenu nenasycenými uhlovodíky (etylénem, propylénem) probíhá za přítomnosti 

katalyzátorů, kterými jsou kyselina fosforečná, kyselina sírová, chlorid hlinitý, alumosilikáty 

apod. Produkty alkylace benzenu se používají k výrobě syntetického kaučuku a dalších 

výrobků. 

 

6.1.10 Dehydrogenace 

 

Dehydrogenace je proces, kterým se získávají z nasycených uhlovodíků nenasycené, např. 

dehydrogenací etylbenzenu se získává styren. 



67 

 

 

6.1.11 Polymerace 

 

Polymerací se získávají vysokomolekulární látky, polymery. Tento proces slouží k výrobě 

plastů, kaučuků, olejů a dalších produktů. Polymerací propylénu v přítomnosti kyseliny 

fosforečné jako katalyzátoru se získávají produkty pro výrobu pracích prostředků. 

Nejdůležitější petrochemické procesy se od sebe liší reakčními podmínkami (tlak, teplota) 

a použitým katalyzátorem. 

 

6.2 Odpady ze zpracování ropy  

 
6.2.1 Plynné emise vznikající při zpracování ropy 

 

Plynnými odpady jsou v podstatě emise, které vznikají jako odpady z technologických 

procesů, ale především jako úniky při skladování a manipulaci s ropou a ropnými látkami. 

Obecně jsou to kouřové emise, prach, saze a mechanické částice, uhlovodíky, oxidy uhlíku, 

dusíku a síry a další organické látky.  V následující tabulce je uveden orientační přehled emisí 

produkovaných závody na zpracování ropy. 

 

Technologické emise vykazují velmi rozdílné složení podle: 

 

 zaměření výroby, tj. olejářská rafinérie, petrochemický komplex, výroba paliv apod. 

 vyspělosti použité technologie 

 zpracovávané suroviny 

 úrovně kontroly, signalizace a zpracování pravidelných technologických i havarijních 

odplynů 

 

Tabulka 7: Příklad - Denní emise rafinérií v Los Angeles před a po zavedení opatření 

(kromě příspěvku spalovacích procesů) 

 

Druh emise Množství emisí (t) 

  

Bez kontroly 

 

Po zavedení kontroly a protiemisních 

opatření 

Cx Hy  100 7 

NOx 4 4 

SO2 145 5 

CO   220 13 

Mikročástice 14 2 

 

Úniky par uhlovodíku při skladování a manipulaci s těkavými ropnými látkami přesahují 

mnohonásobně technologické emise. Ztráty uhlovodíků nepříznivě ovlivňují výkyvy teploty, 

proto se preferují podzemní nádrže. Ty jsou však snadněji napadány korozí (příkladem jsou 

čerpací stanice pohonných hmot), jsou obtížně kontrolovatelné a případné úniky ropné frakce 

do prostředí se nesnadno identifikují (viz ČSN 75 3415 o údržbě, revizi a opravách a ČSN 65 

0201 o kontrole meziprostoru dvouplášťových nádrží a potrubních rozvodů).  Česká republika 

vede dlouhodobá jednání se SRN, popřípadě spolkovým státem Sasko o únik plynných emisí 

ze zpracovatelského petrochemického komplexu v Litvínově (Unipetrol, Česká rafinérská). 

Jedná se o příhraniční oblast Krušných hor. Veškerá tato jednání ztroskotávají na průkaznosti. 

Příklad množství uhlovodíkových par emitovaných z nádrže o objemu 5 000 m
3 
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v důsledku jejího „dýchání“ vlivem výkyvu teplot je uveden v následující tabulce. 

 

Tabulka 8: Ztráty benzínu „dýcháním“ zásobníku o objemu 5 000 m
3
 

 

Roční období Ztráty (kg) 

  Denně Za celé období 

Zima 3 272 

Jaro a podzim 25 4 500 

Léto 88 8 020 

Ročně 35 12 790 

 

Účinky emisí závisejí na: 

 

 meteorologických podmínkách 

 topografii terénu  

 přítomnosti jiných reaktivních složek v ovzduší 

 

Většina exhalací, které produkují závody na zpracování ropy, jsou fotochemicky neaktivní, 

tvorbě smogu přispívají jen olefiny, acetylény a některé aromatické uhlovodíky, tvořící asi 6,5 

% z uhlovodíkových úniků. Uhlovodíky obecně mají však nepříznivý účinek na stabilitu 

ochranné ozonové vrstvy Země. 

 

6.2.2 Kapalné a tuhé odpady vznikající při zpracování ropy 

 

Kapalné odpady vznikající při zpracování ropy se obvykle třídí do následujících skupin: 

 

 rafinérské kaly 

 různé kapalné zbytky a polotuhé nebo tuhé odpady, z nichž část vzniká ve vlastním 

technologickém procesu a část při předúpravě kalů, při čištění technologických 

zařízení 

 upotřebená rafinační činidla a chemikálie 

 neolejové kaly (cca 40 % všech rafinérských kalů) s nízkým obsahem uhlovodíků (pod 

1 %) nebo vůbec neobsahující uhlovodíky 

 ostatní kaly s vysokým, kolísajícím obsahem uhlovodíků (více než 10 %), které 

nemohou být dále detailněji kategorizovány 

 

Hlavním zdrojem surových olejových kalů jsou zaolejované vody, z nichž rozhodující podíl 

představují chladící vody, spolu se srážkovými vodami z kontaminovaných ploch, uhlovodíky 

znečištěná voda z hydraulické ochrany a úkapy a oplachy z výrobních zařízení a skladovacích 

nádrží.  

Vedle zaolejovaných vod jsou do této skupiny rafinérských odpadů řazeny i surové 

kaly odpadající při odvodňování a odsolování ropy, které tvoří vstupní technologickou 

operaci při zpracování ropy. Jedná se o rezistentní emulze ropných látek v zasolené vodě, 

které jsou stabilizovány povrchově aktivními látkami používanými při odsolování. Zbylé 

ropné látky přítomné ve formě rezistentních emulzí se odstraňují koagulací pomocí železitých 

solí, doplněnou flotací, prakticky výhradně tlakovou. Těmito postupy dochází ke snížení 

obsahu ropných látek pod 10 mg/l.  

Uhlovodíky z takto upravených odpadních vod jsou na čistírně odpadních vod vedeny 

do posledního biologického stupně čištění. Zde jsou zbylé uhlovodíky odbourávány 
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mikroorganizmy a to v pořadí: alkany, izoalkany, cykloalkany, aromáty, na průměrné hodnoty 

obsahu uhlovodíků pod 5 mg/l.  

Mezi neolejové rafinérské kaly, které neosahují uhlovodíky, nebo se obsah 

uhlovodíků pohybuje na úrovni nižší než 1 % hmotnostní, paří kaly z biologické čistírny, 

které musí být také před dalším zpracováním zahuštěny (odvodněny) některým z dříve 

uvedených postupů, popřípadě mechanicky, nejčastěji na sítopásovém lisu.  

Do této skupiny rafinérských odpadů se zařazují i nezaolejované zasolené vody a kaly 

z úpravy chladící a napájecí vody. Obsahují převážně rozpuštěné látky (regenerace ionexů) 

a nerozpuštěné látky (praní filtrů, kaly z čiření apod.).  

Jako odpady, které nelze jednoznačně charakterizovat a u nichž obsah uhlovodíků 

kolísá v širokém rozmezí (je spíše vyšší), se klasifikují především kaly ze surovinových 

a produktových nádrží, které se hromadí na jejich dně a periodicky se odstraňují v rámci 

údržby. Jedná se o směs převážně organických látek, hlavně kapalných uhlovodíků, parafínu, 

vody a rzi, jejichž složení je závislé na skladovaném médiu.  

Významný podíl v této skupině rafinérských odpadů tvoří úniky ropných látek 

přímo v rafinériích. Mohou být i zdrojem kontaminace prostředí. Dále ropné látky, které se 

ze závodů zpracovávajících ropu dostávají sekundárně, např. po likvidaci havárií vzniklých 

při dopravě ropy a užití ropných výrobků. Odpady tohoto typu se zpracovávají buď přímo, 

bez úpravy, nebo naopak se podrobují dalším úpravářským postupům. Záleží na charakteru 

těchto odpadů.  

Bilance jednotlivých diskutovaných zdrojů rafinérských kalů je uvedena v následující 

tabulce. 

 

Tabulka 9: Bilance zdrojů rafinérských kalů 

 

Zdroj Množství 

  t/rok %  

Čištění zaolejovaných odpadních vod 354 554 44,2 

Odsolování 7 725 1,0 

Alkylace a polymerace 1 725 0,2 

Biologická čistírna 148 482 18,5 

Úprava chladících a napájecích vod 165 580 20,6 

Skladovací nádrže 65 983 8,2 

Úniky ropných látek 18 027 2,2 

Ostatní      40 447 5,1 

 

Odpady vznikající ve vlastním procesu zpracování ropy jako důsledek technologických 

operací představují kapalné, polotuhé a tuhé látky, které lze rozdělit do následujících skupin: 

 

 odpady z rafinace ropných olejů 

 upotřebené filtrační hlinky a další filtrační materiály 

 deaktivované katalyzátory 

 povlaky a inkrustace ze skladovacích tanků 

 prach ze vzduchových filtrů 

 kontaminovaná zemina 

 ostatní odpady 
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Nejznámějším odpadem jsou pak rafinérské kaly. Celkové množství odpadů z rafinérií, které 

je třeba dodatečně zpracovat, se pohybuje v množství několika desetin % zpracovávané ropy. 

Příklady technologií zpracovávající ropné odpady jsou uvedeny dále. 

 

6.3 Odpady z rafinace ropných olejů 
 

6.3.1 Kyselá rafinace 

 

Technologickým proudem, který při rafinaci ropných frakcí snad nejvíce zatěžuje rafinérskou 

výrobu, jsou odpady z kyselinové rafinace, a to zejména proto, že v minulosti byly 

skladovány a problém jejich zpracování přetrvává dodnes. Situace je pak řešena jako stará 

zátěž (Ostramo, Ostrava, Chemopetrol Litvínov). Při rafinaci olejových frakcí kyselinou 

sírovou odpadá jako obtížný odpad kyselinová fáze, která obsahuje vedle kyseliny nežádoucí 

složky odstraněné z rafinovaného oleje. Ačkoliv jde o nejstarší metodu chemické rafinace, 

používá se dodnes, protože velmi účinně zmenšuje obsah heteroatomů, odstraňuje nežádoucí 

aromatické a polární látky a zlepšuje oxidační stálost rafinátu. Rafinační pryskyřice (gudrony) 

obsahují především značné množství volné kyseliny sírové o vysoké koncentraci.  

 

Dále jsou zde obsaženy: 

 

 aromatické a heterocyklické sulfokyseliny 

 sírany dusíkatých bází 

 asfalticko - pryskyřičnaté látky vzniklé polymerací nestabilních složek 

 zadržené olejové podíly 

 

Vzhledově jsou to černé asfaltické kapaliny pronikavého ropného a sirného zápachu, z nichž 

se odlučuje kyselina sírová.  

Po rafinaci kyselinou sírovou se oleje neutralizují louhem, perou vodou a suší 

horkým vzduchem. Spojené louhové proudy se používají k neutralizaci kyselých rafinačních 

kalů před vypouštěním na skládku (např. kalové laguny). Nejedná se o skládky ve smyslu 

legislativy odpadového hospodářství, ale jako shromažďovací místo pro odpad z technologie. 

Skládky kyselých rafinačních kalů jsou dnes hrozbou životního prostředí, protože se podílejí 

na kontaminaci ovzduší, zvláště exhalacemi v letních měsících, na znečištění podzemních 

a povrchových vod a průsakem do okolí také na znehodnocení půdy a kontaminaci 

horninového prostředí v místě a okolí úložiště (laguny).  

Pokusy o rekultivaci starých skládek (lagun) tohoto typu překryvem zeminou, které se 

prováděly v prvních pokusech o sanaci, nebyly příliš úspěšné, protože odpady v lagunách jsou 

v podstatě plastické a nasypanou zeminou posléze vyvěral na povrch, nebo stoupla jeho 

hladina. Tyto skládky se později začaly řešit jako staré zátěže (viz dále). 
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Tabulka 10: Chemicko - fyzikální vlastnosti charakteristických vrstev úložiště 

kyselinových rafinačních pryskyřic 

 

Charakteristika vrstvy Hustota 

kg/m
3
 

Č. kyselosti 

mg KOH/g 

Výhřevnost 

MJ/kg 

Obsah vody 

% hm. 

Obsah síry 

% hm. 

Obsah 

olova ppm 

Olejová vrstva 

 
850 - 950 0,2 - 0,5 39- 41  0,5 - 2 0,2 - 2 50 - 200 

Vodná emulze 

neutrálních organ. látek 
950 - 1 050 0,5 - 5 1,5 - 15  30 - 80 0,5 - 3 800 - 1 000 

Kyselá asfalticko - 

pryskyřičná vrstva 
1050 - 1200 150 - 220 15  - 25  10 - 30 5 

1200 – 

2000 

Organicko - 

anorganický sediment 
2000 5 - 220 10  - 15  10 - 30 0,5 - 5 200 - 2 000 

 

Zdánlivě nejsnadnějším způsobem zpracování starých ropných skládek je spalování 

v systémech s neutralizací paliva nebo s vypírkou kyselých spalin, za předpokladu, že 

kyselinové pryskyřice neobsahují polychlorované bifenyly. Podle zákona o ochraně ovzduší 

(č. 86/2002 Sb.) jsou však tyto způsoby omezené emisními limitami. Hlavními komplikacemi 

jsou: 

 

 nehomogenita 

 konzistence 

 korosivnost 

 nestandardní složení vsázky 

 

Homogenizované, emulgované nebo jen dispergované kaly mohou být použity přímo, nebo 

po zředění jako sekundární kapalné palivo (opět omezení emisními limity). Pro využití 

v topeništích na pevná paliva je nutno tyto kaly upravit některým ze známých způsobů, jako 

je briketování nebo granulace. Nastává však další problém, zajištění homogenity vsádky 

fosilního paliva a briket přidaných do spalovacího prostoru. Stává se, že brikety na uhlí 

„plavou“, díky své specifické hmotnosti. Snížení exhalací (emisí) oxidů síry a částečně HCl 

lze zabezpečit injektáží mletého vápence do spalovacího prostoru kotle kde za teplot 800 – 

900
0
C se vápenec rozloží na CaO, který reaguje s oxidy síry (asi 85 – 90 % odsíření) 

a částečně s HCl (asi 50 – 60 % odstranění). Při proměnlivém složení kyselých kalů je 

optimální dávkování neutralizační substance problematické. Dokonalejší variantou je zařízení 

s vypírkou spalin.  

Dalším zpracováním kyselých rafinačních kalů je izolace obsažených složek. Tak lze 

získat kyselinu sírovou, sulfokyseliny, resp. jejich sodné soli jako povrchově aktivní látky 

aplikovatelné např. jako pomocné kapaliny při těžbě ropy a nakonec i olejové podíly 

a asfaltické látky využitelné jako přísady pro zpracování těžkých ropných zbytků. Jako 

technologické prostředky pro izolaci těchto látek jsou: 

 

 sedimentace 

 fázová separace 

 destilace s vodní parou 

 nízkoteplotní pyrolýzy apod. 

 

Kyselé rafinační kaly lze využít při výrobě keramzitu, tj. lehčeného keramického písku pro 

dekorační, izolační a adsorbční účely. Uhlíkatý materiál ve vsázce vstupuje do reakce 

s oxidem železitým, který se redukuje na oxid železnatý, přičemž uvolněný kyslík způsobuje 

puchnutí materiálu.  
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Starší aplikací je uvádění kyselinových pryskyřic do pyritové pece na výrobu oxidu 

siřičitého nebo využití obsažené kyseliny sírové při výrobě superfosfátu.  

Kyselé rafinační kaly jsou i nadále předmětem výzkumu a v odborné literatuře se 

objevují stále nové informace o možných způsobech jejich zpracování, protože kyselinová 

rafinace ropných olejů, ač na ústupu, je pro některé druhy olejů stále nenahraditelná. 

 

6.3.2 Rozpouštědlová extrakční rafinace 

 

Při rozpouštědlové extrakční rafinaci ropných olejů jsou odpadním proudem extrakty, tj. 

rozpouštědlová fáze, do níž přecházejí nežádoucí polární aromatické a heterocyklické složky 

olejů. Složení extraktů se poněkud liší podle použitého rozpouštědla, avšak obecně jde 

o tmavé, výrazně páchnoucí viskosní oleje. Rozpouštědla jako fenol, kresol, furfural, N -

 metylpyrolidon poskytují olejovité extrakty. Výjimkou je propan, který se používá 

k odasfaltování olejů. Propanový extrakt je černá, křehká asfaltická hmota, která se používá 

samostatně jako izolační zálivková hmota v elektrotechnice a jako složka asfaltových směsí.  

Zmíněné podíly se v podstatě nepovažují za odpady v pravém slova smyslu, jde spíše 

o vedlejší produkty, které se snadno zužitkují. Někdy je v těchto případech velmi těžké určit, 

zda se jedná o odpad nebo surovinu, většinou o tom rozhoduje původce. Olejové extrakty 

nalezly použití při výrobě asfaltů jako změkčovadlo, lze je použít i jako velmi podřadná levná 

maziva, složky topných olejů a při výrobě kabelů. 

 

6.4 Přehled odpadů ze zpracování ropy 
 

6.4.1 Upotřebené bělící hlinky a další filtrační materiály 

 

Bělící hlinka je používána při zpracování ropy jako finální rafinační činidlo pro zlepšení 

barvy a odstranění zbytků vlhkosti a rozpouštědel používaných v předchozích rafinačních 

stupních. Kontaktní rafinace nebo perkolace přes bělící hlinku či jiné adsorbenty (alumina -  

oxid hlinitý) se takto používá na široké spektrum ropných výrobků, počínaje petrolejem přes 

mazací oleje až po parafín.  

Odpadem je použitá bělící hlinka, separovaná jako filtrační koláč ze směsi s olejem na 

kalolisech. Podle průběhu filtrace může hlinka být různé konzistence, od kalovité, kašovité až 

po relativně suchou, sypkou hmotu. Doposud se skládkuje, i když již byly učiněny pokusy 

o její spalování, o izolaci oleje extrakcí a vodní parou, případně o využití jako plniva při 

zpracování pryže. Vedle bělící hlinky se jako adsorpční nebo filtrační materiály používají 

molekulová síta, aktivní uhlí a alumina.  

Používají se jako sušidla, nebo jako prostředky pro odstranění dalších stopových 

kontaminantů. Přestože tyto adsorbenty lze mnohonásobně regenerovat, po určitém množství 

regeneračních cyklů je nutné je jinak zpracovat, nebo uložit na skládce. Ukládat na skládce 

lze tyto odpady až po stabilizaci, protože jsou nebezpečnými odpady. 

 

6.4.2 Upotřebené katalyzátory 

 

Upotřebené katalyzátory lze podobně jako adsorbenty několikanásobně regenerovat, přičemž 

dochází u nich k postupné ztrátě jejich aktivity, k jejich otěru a rozpadu na menší částice 

a k potřebě jejich náhrady. Levnější upotřebené katalyzátory se zpracovávají přímo v rafinérii, 

nebo se ukládají na skládce a nahrazují novými. V řadě případů se v rafinériích do reaktorů 

plní katalyzátory, které byly aktivovány jejich výrobcem, ten často také odebírá katalyzátory 

k regeneraci. To zkracuje nutnou odstávku výrobní jednotky způsobenou výměnou 

deaktivovaného katalyzátoru.  
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Reaktivace FCC katalyzátorů se provádí oxidativní regenerací, za teplot přibližně 

700
0
C. Reaktivace hydrogenačních katalyzátorů se provádí oxidativní regenerací při čemž se 

velmi opatrně vede přes deaktivovaný katalyzátor vodní pára s malým obsahem kyslíku nebo 

vzduchu, aby se zabezpečilo kontrolované spalování uhlíkatých úsad. Regenerace se provádí 

za teplot 400 - 500
o 

C, kovové složky katalyzátoru se při tom převedou na oxidy, proto se po 

regeneraci musí redukovat a sířit, aby se převedly opět na aktivní sulfidy. Pracovní cykly při 

hydrokrakování vakuových destilátů jsou dlouhé, kvalitní katalyzátor se regeneruje cca po 2 

letech.  

Pro 30 t nástřiku pro jeden cyklus je potřeba 1 kg katalyzátoru. Po každé regeneraci se 

vlastnosti katalyzátoru mírně zhorší. To je způsobeno hlavně tím, že se při regeneraci 

neodstraní kovy (V, Ni, Fe, Na aj.), které se uvolnily ze zpracované suroviny a tím se při 

regeneraci nepodaří plně obnovit původní disperzi katalyticky aktivních kovů na povrchu 

nosiče katalyzátoru.  

Celková životnost katalyzátoru je obvykle větší než 5 let. Katalyzátory s obsahem 

vzácných kovů se zpravidla vracejí výrobci nebo jiným specializovaným firmám 

k přepracování a to buď na nový katalyzátor, nebo k izolaci čisté kovové složky. 

 

6.4.3 Povlaky a inkrustace ze skladových nádrží 

 

Vznikají reakcí aktivních komponent přítomných ve skladovaných médiích s povrchem 

skladovacích nádrží (zpravidla Fe). Nejčastějším produktem tohoto typu jsou oxidy železa 

(rez). Za přítomnosti sulfanu (surová ropa, primární ropné frakce a produkty jejich krakování) 

vznikají pyroforické sirníky železa. 

 

6.4.4 Prach 

 

Prach jako rafinérský odpad vzniká při filtraci vzduchu používaného v některých 

technologických operacích. Pokud prach ze vzduchových filtrů obsahuje azbestová vlákna 

z ucpávek, těsnění apod., je nutno jej považovat za odpad, který má nebo může mít 

nebezpečné vlastnosti a je nutné jej zařadit do kategorie nebezpečných odpadů (N).  

Zdrojem prachu jsou i technologické procesy, kde se používají katalyzátory nebo 

adsorbenty ve fluidní vrstvě, nebo kde dochází k jejich kontinuální regeneraci a recyklaci. 

 

6.4.5 Kontaminovaná zemina 

 

Přes všechna opatření, která jsou prováděna, dochází i na území rafinérií k únikům ropy 

a ropných podílů do půdy. Je logické, že nebezpečí kontaminace zeminy je větší ve starších 

rafinérských závodech, které nebyly po stránce technologické ani stavební koncipovány 

s ohledem na současné přísné požadavky ochrany prostředí. Do zavedení příslušných 

technických opatření v nedávné minulosti byla ponechána dekontaminace půdy přirozenému 

odbourání ropných látek mikroorganizmy přítomnými v půdě.  Ani v moderních rafinériích 

není nebezpečí kontaminace půdy drobnými úniky ropných látek až po havarijní situace zcela 

vyloučeno.  

 

Podle charakteru znečištění v závislosti na typu půdy i ropného kontaminantu je 

dekontaminace prováděna některým z následujících způsobů: 

 

 pohlcením povrchového znečištění do vhodného adsorbentu, (viz dále) 

 pokud ke znečištění dojde na plochách odkanalizovaných separátním systémem pro 

svod zaolejovaných vod, je možno kontaminovanou vrstvu propláchnout vodou do 
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této svodné kanalizační sítě a ropné podíly zachytit při zpracování zaolejovaných vod 

na čistírně odpadních vod 

 provedení skrývky znečištěné vrstvy zeminy a její zpracování mimo místo znečištění 

a to buď samostatně, nebo s jiným odpadním proudem; obvyklým způsobem 

zpracování je biodegradace, nebo stabilizace za použití některého hydrofobizačního 

činidla 

 

6.4.6 Ostatní odpady 

 

Pro úplnost je třeba uvést, že v rafinériích vzniká, i když nárazově a zpravidla v menším 

množství, řada dalších odpadů, např.: 

 

 chemikálie a rozpouštědla z kontrolních laboratoří 

 zbytky aditiv 

 kovové, plastové a skleněné obaly 

 nátěrové hmoty 

 kovový šrot 

 beton 

 skrývkový asfalt 

 komunální odpady 

 

V rámci plánu odpadového hospodářství musí zpracovatelský závod, jako původce těchto 

odpadů, rozhodnout jak s těmito odpady naložit. Část odpadů lze zpracovat pro další využití 

vlastními technologiemi. 

 

6.5 Zpracování odpadů z rafinérií ropy 
 

Zpřesňující se předpisy na ochranu prostředí, spolu se snahou co nejracionálněji hospodařit 

s ropnou surovinou, vedou k neustálému zdokonalování koncepce řešení problému odpadů 

v závodech na zpracování ropy. V souladu s touto tendencí je pak snaha o: 

 

 minimalizaci množství odpadů 

 optimalizaci postupů zpracování ropy 

 

Nakládání s odpady vznikajícími v závodech na zpracování ropy lze rozdělit do dvou fází: 

 

 shromažďování odpadů a jejich úpravu oddělením vody a zkoncentrováním 

uhlovodíkových a dalších složek, prováděné prostým usazováním, filtrací nebo 

odstředěním 

 konečné zpracování upravených odpadů některým ze způsobů, které vedou k jejich 

využití nebo zneškodnění 

 

Vedle tohoto základního schématu lze mezi obě zmíněné fáze zařadit i následující možné 

operace, které mohou, ale nemusí být využity. Závisí na např. na selektivitě třídění odpadů, 

charakteru a kapacitě zařízení, které je k dispozici v rafinérii nebo v její blízkosti. Jsou to: 

 

 další sušení kalů, které vyúsťuje v získání tuhého podílu použitelného jako hnojivo, 

pokud neobsahuje složky, které by jej mohly zařadit do kategorie nebezpečných 

odpadů, nebo jako materiál vhodný pro kompostování 

 solidifikační postupy 
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Na obrázku 10 je zobrazeno schéma zpracování rafinérských kalů. 

 

 
 

Obrázek 10: Zpracování rafinérských kalů 

 

 

6.5.1 Odpady z rafinace ropy 

 

Do rafinačního procesu vstupuje jednak ropa a pak také jiné meziprodukty z jednotlivých 

výrobních a zpracovatelských procesů. Mezi finální produkty lze zahrnout: 

 

 vodík 

 propan - butan 

 benzín 
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 letecké palivo (jet) 

 nafta 

 topný olej lehký  

 topný olej těžký 

 asfalt 

 petrochemické produkty - etan, propan, atd. 

 

Do produkce rafinace je rovněž nutné zahrnout další zpracovávané suroviny: koks, aktivní 

uhlí, atd. Patří sem rovněž výroba elektrické energie a výroba tepla. 

 

Odpady, které z uvedených výrob vznikají: 

 

 struska a popel (spalování, zplyňování apod.) 

 popílek ze spalovacích procesů 

 popílek z odlučovačů z technologií (krakování, atd.) 

 odpad ze záchytu plynných emisí (např. z odsiřování) 

 použité katalyzátory  

 ostatní pevné odpady 

 odpadní koks, uhlík 

 kaly z úpravy provozních vod 

 kaly z čištění odpadních vod 

 kaly z odsolování ropy  

 kaly z čištění nádrží surovin a produktů (tanky) 

 kaly z katalytického krakování 

 odpadní louhy 

 

Odstraňování uvedených odpadů se rozlišuje jednak podle toho, zda se jedná o odpady 

zařazené do kategorie odpadů ostatních nebo nebezpečných. Je nutné podotknout, že většina 

těchto odpadů je zařazena dle hodnocení Katalogu (vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb.) do 

kategorie nebezpečných. Odpady se buď recyklují, nebo stabilizují, popřípadě ukládají na 

skládku, avšak musí splňovat limity výluhů pro ukládání na skládky, viz vyhl. MŽP ČR 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Recyklačně zajímavé jsou katalyzátory, vzhledem k jejich pořizovací ceně. Popílky ze 

spalovacích procesů a zplyňování, viz kap. Odpady z energetiky. 

 

6.5.2 Rozdělení rafinérií 

 

V zemích EU (kromě nových členských zemí) je v provozu 106 rafinérií s celkovou kapacitou 

2,1 mil. m
3
/den. Tyto rafinérie lze podle skladby technologií rozdělit následovně:  

 

 s katalytickým krakováním na fluidním loži (FCC) 

 s/nebo bez úpravy suroviny 

 s/nebo bez izomerace 

 s hydrokrakováním 

 s kombinací FCC a hydrokrakování 

 ostatní (s výrobou olejů aj.) 

 

Konfigurace rafinérie samozřejmě rozhodujícím způsobem definuje její technické možnosti 

splnit legislativní požadavky předepsané pro jednotlivé ropné produkty. Přísnější požadavky 

na obsah síry a olefinů lze snadněji splnit v rafinériích vybavených hydrogenační rafinací 
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a v rafinériích s hydrokrakováním. Rafinérie s FCC a s kombinací FCC a hydrokrakování jsou 

vhodnější pro splnění přísnějších požadavků na obsah aromátů a benzenu. Dále je třeba uvést, 

že v Evropě je značná kapacita destilační a i kapacita pro hluboké zpracování ropy, která 

souvisela s dřívější strukturou používaných motorových paliv. 

 

6.5.3 Odasfaltování 

 

Odasfaltování je proces používaný k extrakci oleje (DAO, zbytkový produkt) 

z atmosférického nebo vakuového zbytku. K tomuto účelu jsou obvykle používány alkany C3 

- C5 a lehký benzín. Čím těžší je použité rozpouštědlo, tím větší je výtěžek DAO. Poměr 

rozpouštědlo/zbytek významně ovlivňuje kvalitu zbytkového produktu. Odasfaltování je 

možno začlenit do schématu rafinérie různým způsobem s ohledem na požadovaný charakter 

zpracovávaných surovin, resp. kvalitu produktů.  

 

Obvyklá je jedna ze tří následujících variant začlenění deasfaltizace do schématu rafinérie: 

 

Odasfaltování 

 

Odasfaltování vakuového zbytku, následná hydrorafinace zbytkového produktu jako příprava 

suroviny pro katalytické krakování na fluidním loži (FCC), s cílem zvýšit výtěžek benzínu. 

Asfalt ze zbytkového produktu je surovinou pro parciální oxidaci. Toto schéma je investičně 

méně nákladné, nevýhodou je produkce většího množství asfaltu. 

 

Hydrogenační konverze 

 

Hydrogenační konverze vakuového zbytku, odasfaltování nezreagovaného zbytku, 

katalytické krakování na fluidním loži směsi DAO a vyrobeného vakuového oleje s cílem 

zvýšit výtěžek benzínu. Parciální oxidace asfaltu. Výhodou této varianty je vysoká konverze 

na světlé produkty, výtěžky asfaltu jsou nižší než u první varianty, ale náklady vyšší. 

 

Kompromis obou předchozích 

 

Třetí varianta je kompromisem obou předchozích. Zahrnuje nižší hydrogenační konverzi 

vakuového zbytku, vyžadující menší náklady v porovnání s druhou variantou. Následuje 

odasfaltování nezreagovaného zbytku, nízkotlaká hydrorafinace DAO a katalytické krakování 

na fluidním loži (FCC) zbytkového produktu z této rafinace. Asfalt je opět surovinou pro 

parciální oxidaci. Výtěžky a kvalita produktů jsou u této varianty při přijatelných nákladech. 

 

Zavedení výroby základových olejů s využíváním hydrokrakovacího procesu vedle selektivní 

rafinace a rozpustidlového odparafinování s dorafinací aktivní hlinkou, umožnilo výrobu 

širokého sortimentu mazacích olejů s velmi dobrými vlastnostmi. Výroba širokého sortimentu 

mazacích olejů se zajišťuje hydrokrakováním několika druhů vakuových destilátů, současným 

využíváním selektivních rafinátů a výrobou nízkoviskózních frakcí při redestilaci produktů 

z hydrokrakování. Zavedená technologie hydrokrakování (Česká Rafinérská) umožňuje 

i výrobu vysokoindexových  olejových  hydrogenátů, které jsou nyní žádanými výrobky. 

 

6.5.4 Zpracování mazutu 

 

Viz.: blokové schéma zpracování mazutu v rafinérii. Mazut se většinou dále zpracovává 

vakuovou destilací. Někdy se používá přímo, nebo po úpravě vlastností (viskozita a bod 
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tuhnutí). Většinou se používá jako těžký topný olej a to buď odsířený, nebo neodsířený. Viz 

blokové schéma zpracování mazutu v rafinérii (obr. 11). 

 

 
 

Obrázek 11: Schéma zpracování mazutu 

 

Pozn.. Gáč je tuhý uhlovodíkový zbytek při filtraci u odparafinování. 

 

6.5.5 Asfalty 

 

Asfalt je velmi viskózní nebo téměř tuhý, prakticky netěkavý, přilnavý a izolační materiál 

vyrobený z ropy nebo se vyskytující jako přírodní asfalt. 

 

Asfalty dělíme podle způsobu výroby a použití: 

Rozdělení asfaltů podle způsobu výroby 

 

 Destilační asfalty - zbytky z vakuové destilace mazutu 

 Polofoukané asfalty - asfalty, které se vyrábějí oxidací (polofoukáním) zbytků 

z vakuové destilace a směsí těchto zbytků s těžkými olejovými frakcemi vzdušným kyslíkem 

 Oxidované asfalty - asfalty, které se vyrábějí obdobně jako polofoukané asfalty, ale 

oxidace se provádí při vyšší teplotě a delší dobu, takže se získají tvrdší asfalty 

 Asfalty z odasfaltování - jsou zbytkové frakce z destilace těžkých ropných frakcí 

a zbytků propanem 

 Krakové asfalty - jsou zbytky z termického krakování těžkých ropných frakcí 

a zbytků 

 Přírodní asfalty - asfalty, které se těží z povrchových nalezišť (jezer) nacházejících se 

v přírodě např. na Trinidadu, v Libyi a Albánii. Jedná se většinou o poměrně tvrdý asfalt, 

často smíšený s jemnými minerálními látkami 

 Smíšené asfalty - připravují se vzájemným mísením výše uvedených asfaltů 

a případně i s přídavkem vhodných ropných olejových frakcí 
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Rozdělení asfaltů podle způsobu použití 

 

Silniční 

Používají se pro výstavbu a údržbu komunikací, letišť apod. 

 

Průmyslové 

Používají se k izolacím staveb, střech, při výrobě střešních a hydrofobizovaných pásů apod. 

 

Modifikované 

Ropné asfalty modifikované různými organickými polymery, používají se jak v silničním 

stavitelství, tak i jako průmyslové asfalty. 

 

Ředěné 

Roztoky asfaltů v lehkých (těkavých) ropných frakcích, používají se jako nátěrové hmoty, 

např. k nátěrům střech, ocelových předmětů, kanalizačních trub a k izolaci stěn proti vodě. 

 

Fluxované 

Asfalty, jejichž viskozita je snížena fluxovadlem, např. fluxačním olejem, což je 

vysokovroucí olejová frakce. 

 

Asfaltové emulze 

Emulze asfaltu ve vodě, používají se v silničním stavitelství k opravám silnic za studena. 

 

Vlastnosti silničních asfaltů používaných v silničním stavitelství k výstavbě a údržbě 

komunikací jsou definované technickou normou ČSN EN 12591 a podrobněji bude tato 

problematika probrána v kapitole odpadů ve stavitelství. 

 

6.5.6 Bitumenové písky a extra těžké ropy 

 

Bitumenové písky (bituminous sands), které se označují jako asfaltové písky, ropné písky (oil 

sands) nebo dehtové písky (tar sands), jsou směsí písku, hlíny, vody a vysokoviskózních 

organických sloučenin, které tvoří tzv. bitumen, Typické bitumenové písky obsahují 75 - 80 

% obj. anorganických látek (většinou písek, v malém množství hlína a jiné minerály), 3 - 5 % 

obj. vody a 10 - 18 % obj. bitumenu. Bitumenové písky se vyskytují poměrně blízko povrchu 

(0 - 800 m pod povrchem) a mohou být pokryty jen propustnou horninou. Bitumen se obvykle 

považuje za těžký zbytek ropy, ze které byly odstraněny těkavější frakce, když se ropa při 

migraci dostala blíže k povrchu. Na přeměně ropy na bitumen se podílely biodegradace, 

vymývání vodou, abiotická oxidace, odpařování apod.  

 

Mezi extra těžkými druhy ropy a bitumenem z bitumenových písků neexistuje ostré rozhraní. 

Obvykle se rozlišují: 

 

 těžké ropy - mají hustotu (při 15
o 
C) v rozmezí 0,93 - 1,00 g/cm

3
 

 extra těžké ropy - mají hustotu větší než 1,00 g/cm
3 

a v ložisku jsou mobilní 

 bitumeny - mají hustotu větší než 1,00 g/cm
3 

a menší viskozitu, závislou na teplotě 

v ložisku 
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1 - zásobník, 2 - drtič, 3 - mísič, 4 - hydrotransport, 5 - primární separátor, 6 - flotace, 7 - odlučovčovač vzduchu, 

8 - soustava deskových usazováků a centrifug, 9 - regenerace benzínu 

 

Obrázek 12: Schéma extrakce bitumenu horkou vodou z vytěžených bitumenových 

písků 

 

Průměrné proporce mezi jednotlivými metodami konečného zpracování rafinérských odpadů 

(ze 75 evropských rafinérií) se uváděly následovně: 

 skládkování       28% 

 dokonalé spalování bez získávání energie   24% 

 dokonalé spalování se získáváním energie   14% 

 kultivace půdy      11% 

 ostatní metody      23%  

V současné době jsou proporce trochu jiné, spaluje se přes 50%  odpadů a skládkuje pod 22%. 

 

6.6 Vznik a odstraňování odpadů vznikajících při užití ropných 

výrobků 
 

Jak již bylo uvedeno dříve, převážná část těžené ropy (83 - 85 %) se ve formě vyráběných 

produktů spaluje (pohonné hmoty) a to jak jako paliva pro dopravní mechanizmy 

(uhlovodíkové plyny, benzín, letecké palivo a motorová nafta), tak jako topné oleje.  

Vedle dalších zdrojů fosilního uhlíku, jako jsou zemní plyn a u nás hlavně uhlí, se tak 

podílejí na efektu, který je v současné době mimořádně sledován a to v postupném zvyšování 

obsahu CO2 v atmosféře. Vývoj v této oblasti, který byl jedním ze základních problémů 

světové ekologické konference v roce 1992 v Rio de Janeiru je odrazem i hospodářských 

a politických výkyvů (světová hospodářská krize, války, ropné šoky apod.).  

I když samozřejmě problémy vznikající ve vazbě na převážné spalování výrobků 

z ropy s otázkou odpadů při užití bezprostředně souvisejí, je to z hlediska výroby především 

záležitost optimální skladby technologických procesů zpracování ropy. Pokud jde o využití 

výrobků na bázi ropy pak úkol výrobců automobilů a sféry zabývající se ochranou čistoty 

ovzduší (v ČR konkrétně zákon o ochraně ovzduší).  

  



81 

 

Emise CO2 podle zdrojů jsou následující: 

 

 výroba energie      35 % 

 doprava       25 % 

 průmysl       20 % 

 domy a obchodní centra, služby    20 % 

 

Vedle produktů spalování jsou v poslední době stále více sledovány, zejména v souvislosti se 

stavem ozonové vrstvy Země a ochranou čistoty vod a půdy, následující odpady: 

 

6.6.1 Těkavé organické látky (VOC) 

 

VOC - Volatile Organic Compounds. Jedná se zejména o lehké uhlovodíky a některé 

kyslíkaté sloučeniny, které unikají do atmosféry při distribuci pohonných hmot, provozu 

dopravních mechanizmů, zejména automobilů, a při užití rozpouštědel v petrochemickém, 

lakařském, strojírenském průmyslu, při výrobě tažených trub, obrábění, tisku a dalších 

průmyslových odvětví. Skladba těchto látek je uvedena v následující tabulce: 

 

Tabulka 11: Roční ztráty těkavých organických látek unikajících do atmosféry v zemích 

západní Evropy a příspěvky dílčích zdrojů 

 

Zdroje Podíl na ztrátách odparem (%) 

Organická rozpouštědla 40 

Uhlovodíky ve výfukových plynech  25 

Provozní ztráty odparem v automobilech 10 

Ztráty při plnění automobilů 2 

Distribuce benzínu   3 

Rafinérie 3 

Ostatní 17 

Ztráty odparem celkem                               10 000 000 t/rok 

 

Přestože je z uvedené tabulky patrné, že užití rafinérských produktů není převažujícím 

zdrojem znečištění, přesto představuje velmi významnou kontaminaci životního prostředí 

organickými látkami. Automobilové benzíny jsou tak spolu s organickými rozpouštědly 

nejvýznamnější skupinou těchto polutantů. Nevětší podíl na emisích mají nespálené 

uhlovodíky odcházející s výfukovými plyny, o něco menší procento připadá na konto ztrát 

benzínu při provozu a stání automobilů. Ztráty při plnění vozidel a ztráty distribuční jsou 

v celkovém vyjádření podstatně menší, ale mají značný lokální účinek: 

 

Ztráty z hlediska distribuce a výdaje čerpacích stanic 

 

Z hlediska distribuce benzínů do čerpacích stanic a vlastního výdaje do automobilů je pro 

snížení emisí postupně instalován „těsný„ systém vracení unikajících benzínových par do 

podzemních a mobilních distribučních a skladovacích nádrží (systém rekuperace). Toto 

opatření snižuje množství emitovaných par uhlovodíků do atmosféry až o 95 - 97 %. 
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Ztráty z hlediska vlastního provozu automobilů 

 

Z hlediska vlastního provozu automobilu se rozlišují následující ztráty: 

 

 ztráty, ke kterým dochází za jízdy automobilu (okolo 1 g/1 km) 

 ztráty vznikající při přehřátí palivové soustavy těsně po vypnutí motoru (záleží na 

provozních podmínkách) 

 denní ztráty při stání vozidla způsobené změnou teplot během 24 hodin (podobné 

„dýchání“ zásobníků v rafinériích, jak již bylo uvedeno dříve); tyto ztráty představují 

cca 70 g/den při okolní teplotě 28 °C 

 

Všechny tyto ztráty opět vhodně řeší adsorbéry napojené na palivový systém, a to v širším 

rozsahu než restrikce vůči výrobkům paliva orientované na snížení jeho tlaku par. 

 

6.6.2 Upotřebené mazací oleje (UMO) 

 

Jako typický příklad výrobků z ropy, které se po vyčerpání jejich užitné hodnoty ve sféře 

aplikace (doprava, strojírenský průmysl, energetika, těžební průmysl) vracejí zpět do rafinérie 

k přepracování směřujícímu k obnově jejich žádoucích vlastností - regenerace upotřebených 

mazacích olejů. Ze zákona o odpadech vyplývá pro původce odpadů povinnost předávat tyto 

odpadní oleje oprávněné osobě k přepracování. Znamená to nejen významné ekologické 

opatření, ale i nezanedbatelnou úsporu surovin a energie, zejména pro země, které musí ropu 

dovážet.  

V České republice je nakládání s odpadními oleji upraveno normou ČSN 65 6690 

„Odpadní oleje“. Norma stanoví podmínky pro nakládání s minerálními, polysyntetickými 

i syntetickými odpadními oleji. Respektuje přijaté legislativní změny a dělí oleje do 

jednotlivých kategorií z hlediska jejich užití k regeneraci, přepracování či spálení. Určuje 

způsob kvalitních zkoušek, a další podrobnosti souvisící s nakládání s nimi. 

 

Termíny a definice 

 

Odpadní oleje 

Jsou jakékoliv minerální, polosyntetické nebo syntetické mazací oleje, které se staly 

nevhodnými pro použití, pro které byly původně zamýšleny, zejména upotřebené oleje ze 

spalovacích motorů a převodové oleje a rovněž minerální, polosyntetické mazací průmyslové 

oleje (např. oleje pro turbíny, hydraulické oleje a další). 

 

Přepracování odpadních olejů 

Jsou činnosti zaměřené k tomu, aby umožnily využívání odpadních olejů, tj. jejich 

regeneraci nebo spalování. 

 

Regenerace odpadních olejů 

Je jakýkoliv proces, kterým je možno vyrobit základové oleje rafinací odpadních olejů, 

zejména odstraněním kontaminujících složek, oxidačních produktů a aditiv obsažených 

v takových olejích. 

 

Spalování odpadních olejů 

Je jejich pouhé energetické využití jako paliva podle zvláštního předpisu. 

 



83 

 

 
 

Obrázek 13: Blokové schéma regenerace upotřebených mazacích olejů 

 

Odpadní oleje známého druhu a původu jsou ve smyslu ČSN 65 0201 hořlavými kapalinami 

III. třídy nebezpečnosti. Odpadní oleje neznámého původu jsou klasifikovány jako kapaliny 

I. třídy nebezpečnosti. Odpadní oleje známého původu a druhu jsou ty, které jsou 

shromažďovány přímo z motorů, převodovek, strojního a technologického zařízení a nejsou 

dodatečně znečištěny jinými látkami. Všechny ostatní oleje jsou považovány za odpadní oleje 

neznámého původu. 

Odpadní oleje nevyhovující technickým požadavkům normy (v normě jsou uvedeny 

technické požadavky), jsou určeny výhradně ke spálení v zařízeních, která mají oprávnění pro 

spalovny nebezpečných odpadů nebo oprávněných ke spalování odpadních olejů nebo paliv 

z odpadních olejů připravených.  

 

Zkoušení odpadních olejů: 

 

 Sběrná místa I. stupně 

Sběrná místa I. stupně zajistí při přejímce odpadních olejů filtrací hrubých nečistot a vyloučí 

z přejímky odpadní oleje s obsahem vody zjevně vyšším než 10 hm. %; tato kontrola se 

provádí vizuálně 

 

 Sběrná místa II. stupně 

Sběrná místa II. stupně kontrolují v odpadních olejích tyto ukazatele: Obsah PCB, obsah 

celkového chloru, obsah mechanických nečistot, obsah vody. 

 

Ke každé jednotlivé dodávce přikládá původce odpadních olejů spolu s evidenčním listem pro 
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přepravu nebezpečných odpadů na území ČR (EPNO) prohlášení, že odpadní oleje nebyly 

znečištěny látkami obsahujícími chlor, látkami typu PCB, PCT a dalšími látkami. 

 

Seznam látek, které nesmějí být smíšeny s odpadními oleji 

 

V normě je uveden seznam látek, se kterými nesmějí být smíšeny odpadní oleje: 

 

 látky obsahující polychlorované bifenyly a terfenyly (PCB) či jiné chlorované 

uhlovodíky a látky 

 emulze ropných látek s obsahem vody nebo jiné emulze 

 obsahy olejových nebo benzinových odlučovačů 

 prostředky pro čištění, zejména obsahující detergenty a emulgátory 

 antikorozní prostředky 

 pohonné hmoty (benzín, nafta, směsné palivo) 

 alkoholy, nitroředidla, aceton apod. 

 rostlinné oleje 

 zbytky parafinů, gačů a ceresin a z nich vyráběné prostředky 

 zbytky z lakování a odlakování 

 kyselina z akumulátorů a jiné kyselé látky 

 brzdové kapaliny 

 nemrznoucí kapaliny 

 voda 

 tuhé odpady  

 látky obsahující těžké kovy 

 alkalické látky 

 

Výroba mazacích olejů a dalších typů maziv se podílí již řadu desetiletí pouze zhruba 1% na 

spotřebě těžené ropy. Charakteristickým rysem této skupiny výrobků z ropy je však jejich šíře 

sortimentu. Národohospodářský význam, který se projevuje v možnostech snížení výrobních 

ztrát způsobených třením, opotřebováním zařízení a korozí, které se v průmyslově vyspělých 

státech podílejí až 4,5 % na vytvořeném hrubém národním produktu. Vedle toho jde 

o výrobky, které se vesměs při svém užití spotřebovávají jen zčásti. V současné době se stále 

více prosazuje možnost vracet použité oleje zpět do procesu výroby původních výrobků, nebo 

je využívat jiným způsobem. 

Využití UMO prošlo za období od 20. let minulého století kdy se ve Spojených státech 

začalo systematičtějším využíváním výraznými zvraty. V první fázi se jednalo o drobné 

firmy, zejména distributorů pohonných hmot, automobilových opraven apod., které začaly 

s regenerací odpadním olejů a maziv. Postupně se jejich počet sice snížil, avšak regenerací 

odpadních olejů se zabývaly již firmy, které svým technickým i ekonomickým potenciálem 

byly schopny s přiměřenou podporou státu z hlediska legislativního zvládnout regeneraci. 

V posledních letech se v USA i v EU daří využít asi 50 % UMO, z tohoto množství až 1/3 

vstupuje do regenerace, o něco více než 1/3 je využita jako topné medium a skoro 30 % mizí 

nekontrolovaně v prostředí. 50 % UMO je v procesu využití spotřebována.  

 

V současnosti vykrystalizovalo ve světě komplexní schéma využívání UMO do natolik 

efektivní podoby, že tuto velmi cennou druhotnou surovinu lze shromažďovat, zpracovávat 

a znovu distribuovat do užití ekologicky naprosto čistým způsobem a to ve všech fázích 

procesu, jsou to: 

 

Organizovaný sběr UMO s potřebnou shromažďovací a dopravní infrastrukturou. 



85 

 

 

Technologie regenerace UMO se přizpůsobila míře jejich kontaminace, která je stále 

rozmanitější a vzniká v podstatě dvojím způsobem: 

 

 genetickým vznikem a hromaděním nečistot, které v původním čerstvém oleji 

nebyly přítomny a vznikly na základě fyzikálně chemických podmínek procesu jeho 

užití 

 sekundárním znečištěním a to jak v průběhu používání oleje, ale také při 

shromažďování a dopravě 

 

Za genetické kontaminanty se považují především: 

 

 nespálené zbytky původního paliva 

 produkty nedokonalého spálení paliva a karbonizace oleje (saze, karbon) 

 kovové i nekovové prvky jako výsledek degradace antidetonátorů a aditiv v olejích 

 kovový otěr, prach 

 vody 

 mikroorganizmy (kvasinky, bakterie) 

 

V této souvislosti je třeba konstatovat, že řada z těchto kontaminantů je toxických. Jedná se 

především o polyaromatické uhlovodíky (PAU) sorbované na částicích sazí a karbonu, 

organické meziprodukty a produkty degradace antidetonátorů, zejména látky vznikající reakcí 

uhlovodíků, především aromatických s kyslíkem a dusíkem za podmínek panujících ve 

spalovacích motorech. Naproti tomu předpokládaná možnost genetického vzniku 

polychlorovaných organických sloučenin ve spalovacím motoru reakcí vynašečů olova 

s některými uhlovodíky byla jednoznačně vyloučena. 

 

Sekundární kontaminanty jsou: 

 

 organická rozpouštědla (ketony, estery, nitroředidla) jako odpady z výroby 

a aplikace laků a nátěrových hmot a malotonážních syntézních technologií 

 chlorované uhlovodíky (čisticí prostředky za studena) i z čistíren oděvů a široké 

oblasti strojírenského průmyslu (odmašťovací prostředky) 

 složky nemrznoucích kapalin (glykoly) 

 zbytky plastů a laků 

 

Přítomnost cizorodých látek tohoto typu je výsledkem znečištění UMO až ve fázi sběru ve 

snaze zbavit se nepohodlných odpadů, pro jejichž odstranění neexistuje žádný organizovaný 

způsob. 

Polychlorované uhlovodíky způsobují zejména následné technologické potíže při 

regeneraci UMO. Nejdrastičtějším způsobem negativního ovlivňování složení sekundárních 

kontaminantů je nedodržování elementárních zásad třídění různých olejů při sběru. 

Vzniká tak možnost vnesení škodlivých polychlorovaných organických sloučenin do UMO, 

např. z náplní transformátorů, speciálních hydraulických olejů, teplonosičů apod. Takto 

znečištěné UMO se mohou stát neregenerovatelné, nebo vůbec nepoužitelné. 

 

U jednotlivých upotřebených minerálních olejů se zpravidla stanovují: 

 

 základní palivářské údaje 

- spalné teplo 
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- hustota 

- viskozita 

- bod vzplanutí apod. 

 obsah kovových prvků, zejména těžkých kovů (Pb, Cr, Ba, Ca) 

 obsah síry a chloru 

 polychlorované bifenyly (ve speciálních případech) 

 

Typické analytické údaje UMO z organizovaného sběru v SRN jsou uvedeny v tabulce.  

V České republice je sběru a následnému zpracování UMO věnována již dlouhodobě 

značná pozornost. Řadu let se v Ostravské rafinérii minerálních olejů (OSTRAMO) recykluje 

až 80 tis. t odpadních olejů ročně. Problém je, že rafinérie je umístěna v občanské zástavbě 

a zatím nedošlo k podstatné modernizaci. Důvodem zachování zastaralé technologie je 

i možnost zpracování lagun z kyselinové rafinace, které vznikaly v blízkosti závodu téměř 

100 let a dnes jsou jednou z největších ropných starých zátěží. Tato zastaralá technologie 

nepřihlíží ke komplexnosti znečištění UMO.  

 

Regenerace olejů používá tři technologické stupně: 

 

 odvodnění a dekarbonizaci křemičitanovým způsobem 

 rafinaci kyselinou sírovou s následnou neutralizací promytím vodou 

 kontaktní dorafinací bělící hlinkou 

 

Pro racionální využívání UMO jako druhotné suroviny je nezbytné disponovat co 

nejpodrobnějšími údaji o jejich složení. Analytická data o průměrném složení UMO sbíraných 

v naší republice v roce 1987 shrnuje tato tabulka. 

 

Tabulka 12: Analytické údaje o průměrném složení UMO v ČSFR v roce 1987 

 

Parametr Střední hodnota Rozptyl 

Spalné teplo (MJ/kg) 41 32 - 45 

Hustota při 20 °C (g/cm
-3

) 0,897 0,892 - 0,901 

Vizkozita při 98,9 °C (mm
2
.s

-1
) 10,86 8,76 - 12,53 

Bod vzplanutí (°C) 200 168 - 232 

Obsah popela (% hm.) 1,00 0,75 - 1,30 

Neutralizační číslo (mg KOH/g) 3,15 2,2 - 4,65 

Obsah prvků (ppm)    

Pb 1493 17 - 3000 

Zn 681 340 - 920 

P 611 360 - 825 

Cr 12 ≤ 5 - 37 

Ba 1204 78 - 2900 

Cu 12 ≤ 5 - 36 

Fe 194 12 - 570 

Sn 6 5 - 8 

Al 23 14 - 41 

Mg 71 ≤ 100 - 183 

Si 31 5 - 71 

Ca 1524 - 

Cl 900 do 2200 

S všeobecně pod 1 % 
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Tabulka 13: Analytické údaje o průměrném složení UMO v ČSFR v roce 1987 

 

Parametr Průměrná hodnota 
Hustota při 20 °C (kg/m

3
) 889 

Bod vzplanutí K (°C) 160 

Bod tuhnutí (°C) -42 

Viskozita 40 °C (mm
2
/s) 47,0 

Viskozita 100 °C (mm
2
/s) 7,37 

Viskozitní index 119 

Barva ASTM D 1500 tmavý 

Barva ASTN řed. 1 : 20 nad 8 

Barva Lovibond 1/4" 9,0 m; 5,1 č.; 10 ž 

Existence CO skupiny 0,03 

Anilinový bod (°C) 98 

Ramsbottom teest (% hm.) 0,487 

Popel (% hm.) 0,38 

Pryskyřice (% hm.) 2,0 

Jodové číslo (Hanuš modif.) (% hm.) 8,78 

Voda (% hm.) 1,0 

nD
20

 1,4547 

n-d-M analýza: CA (% hm.) 19,2 

Skupinové složení (UV metoda) (% hm.)   

alkylbenzeny 16,9 

naftaleny 5,4 

antraceny 2,7 

diaromáty 6,2 

triaromáty 4,6 

polyaromáty 0 

Chromatografické složení (% hm.)   

nasycené 72,3 

monoaromáty 10,8 

diaromáty 4,6 

triaromáty 4,4 

vyšší aromáty 6,4 

polární látky 1,5 

ztráta (tuhé podíly apod.) 14,4 

Obsah prvků:   

S (% hm.) 0,91 

Cl (ppm.) 1739 

N 548 

SiO2 pod 100 

Cu 43,8 

Cr 1,1 

Pb 42,5 

Br 0,8 

Na 5,9 

P 364 

Ba pod 25 

Zn 408 

Al 8,6 

Fe 113,2 

Ca 258 

Mg 3,4 

SO4 310 

Ti pod 20 

Mn 1,6 

K 3,0 
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Z nich vychází i koncepce nové jednotky regenerace UMO, jejíž výstavba se stále 

předpokládá v Kolíně (KORAMO). Vychází se přitom z moderních přístupů ke sběru UMO, 

jejich analytického hodnocení i volby sledu technologických operací regenerace, který se ve 

světě ustálil na následujícím schématu, zabezpečujícím eliminaci těžkých kovů i eventuálně 

přítomných chlorovaných organických látek. 

 

Regenerace a přepracování UMO 

 

Odvodnění 

Odvodnění, někdy spojené s demetalizací, od zvláštního demetalizačního stupně se 

v poslední době ustupuje, protože vede ke vzniku nových odpadních proudů. Dává se 

přednost stavu, kdy se kovové složky koncentrují ve zbytku z vakuové destilace. 

 

Oddestilování lehkých podílů 

Oddestilování lehkých podílů v atmosférické destilační koloně, jde o získání frakcí, které lze, 

pokud sbírané oleje nejsou znečištěny rozpouštědly s obsahem chloru, použít opět jako 

komponentu motorových paliv. 

 

Vakuová destilace 

Vakuová destilace je klíčovou operací regenerace UMO. Dnes se dává přednost filmovým 

odparkám typu LUWA, zajišťujícím šetrnou destilaci olejových složek i předcházejících 

původních přísad. Zbytek z této destilace obsahuje asfyktické podíly, a pokud není speciálně 

zařazena demetalizace, koncentrují se v něm kovy. Není sice vysloveným odpadem, ale je 

třeba hledat jeho racionální uplatnění. 

 

Hydrogenační rafinace 

Hydrogenační rafinace je v současnosti považována za nejbezpečnější rafinační stupeň 

zajišťující odbourání všech neuhlovodíkových komponent včetně PCB. Jeho nevýhodou je 

potřeba tlakového zařízení a dostupnosti vodíku k regeneraci. 

 

Kyselinová rafinace 

I když předchozímu postupu patří nesporně budoucnost, stále přežívá i kyselinová rafinace 

a kontaktní dočištění hlinkou, samozřejmě s dokonalým odstraněním vznikajících odpadů, 

včetně odplynů, především dokonalým spalováním. 

 

6.7 Ropné havárie 
 

Problematika ropných havárií, poškození životního prostředí, zejména kontaminace vod je 

jednou z nejdůležitějších v rámci ochrany životního prostředí. Při odstraňování ropných látek 

ve smyslu jejich dalšího využití neboodstranění, záleží na druhu havárie.  

 

Při úniku ropy a ropných látek do životního prostředí je nutno provést následující činnosti: 

 

 zastavit únik ropných látek 

 zamezit šíření kontaminace 

 zachytit a odklidit ropné látky 

 ekologicky šetrným způsobem zachycené ropné látky odstranit 

  



89 

 

6.7.1 Opatření k odstranění ropné havárie 

 

Pro řešení odstranění ropné havárie zahrnuje celý soubor opatření s následujícím postupem: 

 

Prostředky pro ochranu vod 

 

 pro zamezení dalšího úniku ropných látek 

 pro zadržení a soustředění ropných látek, které pronikly do vnějšího prostředí pro 

odstranění soustředěných ropných látek 

 zneškodnění odstraněných ropných látek 

 asanace znečištěného prostředí 

 

Prostředky pro zamezení úniku ropných látek 

 

Rychloúčinné havarijní prostředky sloužící k okamžitým opravám prasklých nebo 

proražených nádrží, cisteren, potrubí, sudů a jiných nádob pro přepravu a skladování ropných 

látek, popřípadě pro zabránění vniknutí ropných látek do kanalizační sítě a vodních toků. 

Používají se havarijní utěsňovací tmely, kterými se těsní např. prasklé nebo protržené 

nádrže. 

 

Prostředky pro zadržení a soustředění ropných látek uniklých do prostředí 

 

Prostředky pro odstranění zadržených ropných látek 

 

Likvidace odstraněných ropných látek 

 

6.7.2 Postup odstranění ropné havárie 

 

Postup odstranění ropné havárie a použití prostředků a metod bude určováno konkrétními 

podmínkami. V případě ropných havárií na vodních plochách a tocích se k odstranění ropných 

látek používají následující postupy, nebo výhodněji jejich kombinace, jedná se o: 

 

Mechanický způsob  

 

Realizovaný buď pomocí dutých kovových, nebo plastových kuželů zakotvených pomocí bójí 

nad místem úniku. Ve vrcholech kuželů se shromažďuje ropa, která se na moři odčerpává do 

speciálních cisternových lodí.   Odstraňování ropných havárií na moři je vždy velmi obtížné, 

protože vlivem mechanické síly vln dochází k emulgování ropných látek na hladině a jejich 

rychlému rozšíření do značných vzdáleností. Přitom je mechanický způsob odstranění ropné 

skvrny na moři jedním z nejúčinnějších, pokud se použije bezprostředně. 

 

Ohraničení ropné skvrny 

 

Na vodních tocích a nádržích se používá jiný způsob, který spočívá v ohraničení ropné 

skvrny a její postupné zmenšování pomocí speciálních plovoucích bariér a norných stěn. 

Z ohraničeného prostoru jsou pak ropné látky odebírány ručně nebo mechanicky do 

sběrných nádob, vaků, doprovodných člunů nebo cisternových lodí (na velkých tocích). 
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Použití sypkých adsorpčních materiálů 

 

Jako je písek, piliny, křída, u nás hlavně hydrofobizovaný perlit (Vapex) s velkým 

specifickým povrchem. Nově se zkouší i použití Chezakarbu, jehož podstatu tvoří pelety 

čistého uhlíku (saze) ze zplyňování mazutu, je vyráběný a.s. Chemopetrol Litvínov. 

Adsorbent vytvoří s ropou shluky, které se z hladiny odstraňují sběrnými mechanismy. 

Upotřebené adsorpční materiály jsou odpadem, který je nutné odstranit některým ze známých 

postupů. Vytěžené a izolované ropné odpady jsou pak dále zpracovány a recyklovány 

v rafinérii, nebo se mohou použít jako sekundární palivo, v závislosti na obsahu příměsí. 

 

Použití povrchově aktivních látek 

 

Vede k vytvoření jemného filmu povrchové emulze ropných látek ve vodě. Zvětšuje se tím 

sice plocha skvrny ve vodě, ale urychluje se mikrobiologické odbourávání ropných látek. 

Vzhledem k nebezpečnosti těchto látek pro mořské biocenózy se nedoporučuje jejich použití 

v blízkosti pobřeží. Odstraňování ropných skvrn na mořské hladině tímto způsobem se však 

ukazuje jako málo účinné a poměrně finančně nákladné vzhledem k dosaženému efektu. 

Složení mořské vody není příliš vhodné pro účinné působení povrchově aktivních látek a také 

jak již bylo uvedeno, rušivým elementem je i mechanická síla mořských vln. 

 

Odbourávání ropných uhlovodíků mikroorganismy 

 

Jednotné nejsou ani názory na způsob odbourávání ropných uhlovodíků pomocí 

mikroorganizmů. 

 

Spalování ropných skvrn  

 

Na moři, jako jeden ze způsobů odstranění ropných skvrn se prakticky neprovádí, protože 

jeho ekologické následky jsou hlubší, než vlastní kontaminace vody ropnými látkami. Zákon 

o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, však uvádí ve své příloze, 

spalování odpadů na moři jako jeden ze způsobů odstraňování odpadů.  
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7 Sanace objektů kontaminovaných ropnými produkty  
 

Objev ropy a zemního plynu před více jak 100 lety znamenal možnost získat strategickou 

surovinu, měl však i negativní dopad na životní prostředí. Ekologické chování předchozích 

generací mělo nízkou úroveň, zákonné normy chránící životní prostředí tenkrát neexistovaly 

a navíc kvalitu životního prostředí poškozovaly nedokonalé technologie pro vrtání a těžbu 

ropy. Pokud se těžba ropy a zemního plynu provádí v souladu s právními předpisy a za 

dodržení nejmodernějších standardů, životní prostředí neohrožuje. V České republice se těží 

ropa na jižní Moravě, na Hodonínsku a spadá do údolní pravobřežní nivy řeky Moravy.  

Dřívější vrtná a těžební technika vedla k tomu, že se některé vrty či sondy na neúplně 

vytěžených ložiskách postupem času staly pro životní prostředí hrozbou. Předchozí těžební 

organizace a společnosti (převážně státní) neodstraňovaly včas nepotřebné vrty a sondy, 

zbytky po těžební technologii, v některých případech dokonce ani průzkumné vrty.  

 

Tyto zátěže lze rozdělit do tří skupin: 

 

 staré neodstraněné vrty a sondy 

 relikty starých těžebních technologií 

 nedostatečně odstraněné ropo-plynové vrty včetně znečištěných zemin a podzemních 

vod v jejich okolí 

 

Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu jsou považovány za primární zdroj 

ohrožení zdraví lidí, znečištění horninového prostředí, zdrojů pitné vody a ovzduší. Stupeň 

rizika ohrožení životního prostředí možnou kontaminací uvedenými látkami je určen místními 

geologickými podmínkami a jejich polohou. 

Legislativně jsou sanace a jejich řešení ošetřeny různě. Platí stále zákon č. 17/1992 

Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších úprav. V navrhované změně tohoto zákona je 

definována odpovědnost za ekologickou újmu, která zahrnuje také odstraňování ekologických 

zátěží. 

 

Ekologická zátěž je definována jako ekologická újma: 

 

 kde nelze zjistit původce, nebo zaniknul 

 původce se zprostil své odpovědnosti 

 původce s vysokou pravděpodobností opatření k nápravě neprovede (finance) 

 kdy nelze zahájit řízení o odstranění ekologické újmy 

 

Dále podchycuje: 

 

 vedení evidence ekologických zátěží příslušným správním úřadem 

 povinnost hlásit výskyt případné zátěže vlastníkem (uživatelem) dotčené nemovitosti 

 povinnost provádět rizikové analýzy ekologických zátěží a případných nápravných 

opatření příslušným správním úřadem 

 postupné odstraňování ekologických zátěží 

 

V současné době se i nadále využívá především § 42 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

v platném znění o uložení nápravných opatření, pokud sanační práce souvisí s ochranou vod, 

zejména podzemních. Legislativní ošetření pojmu sanační práce zahrnují jak závadné 

a havarijní stavy, tak i staré ekologické zátěže. 

 



92 

 

Práce realizované na úseku sanací jsou vesměs vyžadovány pravomocným správním aktem 

a měly by garantovat: 

 

 odstranění znečištění z vody a půdy v určitém rozsahu 

 bezpečné, finančně odůvodněné a časově omezené provedení prací ve vymezeném 

prostoru a specifikovaných zařízeních 

 

Přes různé nedostatky a roztříštěnost a přes všechna omezení umožňuje stávající legislativa 

problém pojmenovat a řešit. 

 

Při těžbě, zpracování a využití ropy, resp. produktů vyrobených na bázi ropy, dochází ke 

kontaminaci všech složek životního prostředí, jak již bylo uvedeno. Největší ovlivnění se 

projevuje v kontaminaci vody a půdy. Ovlivnění ovzduší je rovněž důležitým fenoménem, ale 

na rozdíl od ovlivnění vody a půdy, je kontaminace ovzduší snadněji odstranitelná. 

Kontaminace vody a půdy má většinou charakter dlouhodobý a odstranění následků je jednak 

technicky, tak technologicky náročnější a tudíž náročnější i finančně.  

 

Ropné látky ve vodách a v horninových prostředích se vyskytují ve čtyřech základních 

formách: 

 

 plynné uhlovodíky v aerační zóně 

 kapalné ropné látky jako samostatná fáze 

 emulze ropných látek ve vodě 

 rozpuštěné ropné látky ve vodě 

 

Sanování lokalit s kontaminací ropnými produkty je možné provádět na základě důkladného 

vyšetření rozsahu znečištění a pak se stanoví způsob sanace. Lokality, které jsou 

kontaminovány ropnými produkty, jsou co do rozsahu, ale i způsobu kontaminace rozdílné 

a mohou zahrnovat kontaminované lokality čerpacích stanic pohonných hmot až po 

těžební lokality a zpracování ropy. V České republice je však několik lokalit, kde se 

vyskytuje rozsáhlá kontaminace vod a půdy jako následek pobytu vojsk bývalého Sovětského 

svazu, nejznámější jsou v oblasti Mimoně. Nelze zapomenout ani na oblast těžby ropy 

a zemního plynu na jižní Moravě. Mezi největší lokality s kontaminací ropnými produkty lze 

považovat rovněž bývalé skládky ropných odpadů Ostrama. Systém skládek zahrnuje tři 

laguny, které byly postupně vybudovány na rostlém podloží sypanými hrázemi z haldoviny do 

výše cca 5 m. Laguny vznikaly od doby druhé světové války do roku 1979. Ostravské laguny 

mají celkovou plochu 5,39 ha a obsahují 255 000 m
3 

odpadů. Kolem celého areálu lagun jsou 

zřízeny jílocementové izolační stěny, zasahující do hloubky 14 až 15 metrů. Milánské stěny 

mají sílu 55 až 80 cm a celkovou délku 1 100 metrů. Výměra plochy uzavřené milánskou 

stěnou je 6,0 ha. 

Dalšími kontaminovanými objekty a lokalitami jsou starší provozy zpracování ropy, 

jako např. v petrochemickém průmyslu, kovoobráběcím a strojírenském, sklářském apod. 

Obecně lze říci, že všude, kde byl k výrobě používán generátorový plyn. Ve strojírenském 

průmyslu jsou ropné produkty nezbytnou součástí výroby, např. tažených drátů. 

Kontaminovanými lokalitami jsou také železniční tratě, kde dlouhodobě používala a ještě 

i používá, zejména na lokálních tratích, jako pohonná hmota motorová nafta, dále různé 

mazací prostředky pro mazání např. výhybek apod. Při vyhodnocení kontaminovaných lokalit 

se obvykle zvolí metodický postup, který se vyhodnotí a na základě tohoto postupu se 

navrhne koncepce, popřípadě projekt sanace lokality nebo objektu. Sanace lokality 

kontaminované ropnými produkty se řeší jako interdisciplinární. 
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7.1 Metodický postup pro zjištění rozsahu kontaminace 
 

Metodický postup pro zjištění rozsahu kontaminace zahrnuje např. tyto kroky: 

 

 vypracování rizikové analýzy 

 statistické zpracování dat 

 vytipování prioritních kontaminantů 

 vyhodnocení vztahu koncentrace - účinek 

 posouzení míry expozice 

 zhodnocení rizika a jeho charakteru 

 odvození cílových parametrů sanace 

 návrh a projekt řešení 

 

7.2 Analýza rizik 
 

Analýzu rizik je nutné zaměřit na zjištěná fakta, která mohou přispět ke zpřesnění cílových 

parametrů sanace a být tak podkladem pro následný návrh koncepce nápravného opatření. 

Jedná se především o statistickou analýzu dat, toxikologické hodnocení jednotlivých 

polutantů a kvantitativní posouzení rizika. Součástí této analýzy jsou např. hydrogeologické 

poměry, hydrologické zhodnocení území, údaje o území obecně, dobré mapové podklady 

a v neposlední řadě co nejúplnější informace o předchozím využití nebo činnosti v daném 

objektu. 

 

7.2.1 Etapy rizikové analýzy 

 

Údaje o území 

 

 všeobecné poměry 

 přírodní poměry 

 

Hodnocení rizika 

 

 určení nebezpečnosti rizika 

 posouzení rozšíření znečištění 

 hodnocení rizika pro lidské zdraví 

 hodnocení rizika pro ekosystémy 

 

Doporučení cílových parametrů 

 

7.2.2 Metodika průzkumu 

 

Metodika průzkumu představuje způsob obecného postupu získávání informací především: 

o druhu znečištění, o úrovni znečištění, o prostorovém rozšíření, o zdroji znečištění, 

o možnostech ohrožení hydrogeologického prostředí, o možnostech ohrožení zdrojů. 
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Průzkum: 

 

 Nesaturované půdní zóny  

 Saturované půdní  zóny 

 

Výsledky dosavadních šetření a průzkumných prací na starých ekologických zátěžích ukazují, 

že jde zpravidla o několik základních typů, které se opakují. První způsob klasifikace starých 

zátěží je možný podle druhu kontaminantu. Nejběžnější kontaminující látky vyskytující se na 

většině ekologických zátěží lze rozdělit do skupin. 

Skupiny kontaminantů: 

 

 ropné uhlovodíky a polycyklické aromáty, výrobky pohonných hmot, chladící oleje 

 fenoly, látky obsažené v dehtech 

 herbicidy, pesticidy, látky na ochranu rostlin a půdy 

 polychlorované bifenyly, zbytky barev, teplonosná media 

 chlorované uhlovodíky, odmašťovací prostředky a rozpouštědla 

 těžké kovy, obaly, baterie, akumulátory, škvára, popel, ropné kaly 

 elektrolytické soli, výrobky komunální chemie, zimní údržba komunikací solí 

 povrchově aktivní látky, mycí, prací a čisticí prostředky 

 partikulární částice, mechanické znečištění 

 zdroje radioaktivního záření a izotopy, radon, odpad z provozu reaktorů, zářiče 

používané ve stavebnictví 

 tepelné zdroje 

 mikrobiální znečištění 

 

Protože technické a hydrogeologické podmínky podmiňují výběr technologií a schéma 

sanace, lze podle přístupnosti ke znečištění (stupeň zastavěnosti nebo speciální omezení 

definovaná zadavatelem) rozlišit na: 

 

 přístupné - možnost plného odtěžení kontaminovaných zemin 

 přístupné podmíněně - využití šikmých či horizontálních vrtů 

 nepřístupné - z technických či jiných důvodů 

 

Podle hloubky znečištění, která určuje výběr techniky potřebné pro sanaci, máme znečištění: 

 

Povrchové  

Hloubka 0,0 - 0 5 m. Při sanaci lze kypřit zeminy orbou a využít ruční práce a rozstřik 

iniciačního media. Také je nutné dodat chybějící živiny (N,P,K) 

 

Mělké 

Hloubka 0,5 - 1,5 m. Využití zemních prací a lehké zemní techniky, infiltračních 

a extrakčních lagun, melioračních prvků, systémů, mělkých ručních vrtů a sond. 

 

Nehluboké 

Hloubka 1,5 - 4,5 m. Využití rypadel, infiltračních zářezů a drenážních systémů pro extrakci 

a drenáž pak mělké vrty hloubené lehkými soupravami a studny s horizontálními sběrači. 

 

 

Hluboké 

Hloubka 4,5 - 30 m. Využití speciálních postupů a postupu těžby zemin. 
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Velmi hluboké 

Hloubka nad 30 m. Využití vrtů hloubených speciálními soupravami, využití důlních děl 

apod. 

 

Přístupnost kontaminantu pro sanaci neboli srovnatelnost, určuje hlavně propustnost a sorpční 

schopnost vodou nenasycených (zóna aerace) a nasycených (zvodně, částečné izolátory) 

hornin. 

 

7.3 Koncepční projekt sanace území 
 

Koncepční projekt sanace daného území zahrnuje např. následující kroky: 

 

Místně specifické poměry lokality 

 

 z hlediska hydrogeologie, např. propustnost kolektoru podzemních vod, mocnost 

zvodnění, mocnost nesaturované zóny 

 z hlediska kontaminace, např. plošný obsah znečištění, koncentrace, sekundární zdroj 

znečištění, výskyt havarijních situací, sorpční schopnost kolektoru apod. 

 z hlediska sanačního zásahu, např. zastavěnost kontaminované oblasti, stav a hustota 

inženýrských sítí 

 

Navržené cílové parametry sanace 

 

Cílové parametry sanace jsou dány rozhodnutím místně příslušného oblastního inspektorátu 

České inspekce životního prostředí. 

 

7.4 Sanační technologie 
 

7.4.1 Screening sanačních metod 

 

Screening sanačních metod, s úspěchem lze doporučit a použít ověřené technologie. 

 

 sanace podzemních vod 

 sanační čerpání kontaminovaných vod 

 odtěžení kontaminované zeminy 

 sanace nesaturované zóny 

 technologie čištění odčerpaných vod 

 

7.4.2 Návrh vhodných sanačních metod 

 

 technologické zařízení 

 ekonomické zhodnocení a porovnání variant 

 technologie čištění čerpaného půdního plynu 

 

7.4.3 Návrh koncepce sanace 

 

 návrh vhodných sanačních metod. 

 

Metody vyhodnocení znečištění podzemních vod využívají matematických modelů. 
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Matematické modelování umožňuje sledování šíření kontaminace co do směru, ale také co do 

koncentrace. Modely se dají využít pro jednotlivé kontaminanty. Modelovat lze znečištění jak 

v podzemních vodách, tak šíření kontaminace v horninovém prostředí, případně kontaminace 

povrchových vod (kontaminační mrak). 

„Výběrová řízení na jednotlivé sanační postupy a technologie budou muset být 

upraveny tak, aby technické projekty sanačních prací navrhovali chytří a realizovali levní“. 

Je vždy dobré provést speciální zkoušky srovnatelnosti, zda jsou požadované sanační 

limity dosažitelné na vymezeném území za stanovený čas a předpokládané finanční náklady. 

Nejčastější sanační metodou pro ropné kontaminace jsou metody biologické (biodegradační), 

které se v české republice používají jako nejvýhodnější. Pokud je možno volit mezi sanací 

metodou ex situ  a in situ, prvá metoda je vždy ekologicky bezpečnější a rychlejší. Takže při 

jinak stejných podmínkách pro aplikaci může být důvodem pro metodu in situ pouze nižší 

cena, pokud je nabízena. Pouze při kontaminaci biologicky obtížně rozložitelnými látkami, co 

se intenzity nebo druhu znečištění týká, přicházejí v úvahu další metody. Za perspektivní lze 

považovat metodu intervenční monitorované přirozené snižování kontaminace, fytoremediaci 

a bioslurping. 

Kontaminace ropnými produkty, jak již bylo řečeno, se netýká pouze alifatických 

uhlovodíků, ale také těžko rozložitelných polutantů, jako jsou polyaromatické uhlovodíky 

(PAU), chlorované herbicidy a pesticidy, některé výbušniny, polychlorované dioxiny a furany 

a další látky. Tyto látky jsou biologicky obtížně rozložitelné, často se v přírodních 

podmínkách je biotransformují, někdy na produkty ještě toxičtější než byly původní látky. 

V několika posledních letech se pro určité zneškodnění, ne odstranění, biologicky těžko 

rozložitelných kontaminantů využívají inovační integrované technologie, které neznamenají 

úplnou destrukci, ale biologickou nebo chemickou transformací s následnou imobilizací či 

stabilizací v ošetřované matrici. Základními procesy využívanými v těchto inovačních 

technologiích jsou transformace (biologické, chemické) polutantu na produkty, které jsou 

schopné pevných vazeb na matrici a tím snížení biologické dostupnosti, zamezení transportu 

v horninovém prostředí. 

Biostabilizace je novým přístupem k odstraňování především starých ekologických 

zátěží, kde převládají polutanty ve zvětralé formě, často transformované přirozenými, 

především biologickými procesy, takže dochází k sorpci na půdní částice a záměrně 

v systému vytvořené humusové látky a k biologické nedostupnosti a imobilizaci 

transformovaných molekul polutantů. 

Biostabilizace a bioimobilizace je v podstatě využití (ve většině přirozených) 

biologických procesů nikoli k odstranění polutantu, ale k jejich stabilizaci a solidifikaci. 

Forma polutantu, která vznikne biologickým působením, je silně vázána na určité složky 

horninového prostředí, stává se za normálních podmínek nemobilní a tím prakticky nepůsobí 

žádné nebezpečí, pokud by kontaminovaná matrice nebyla např. přímo konzumována.  

 

Přehled některých biostabilizačních a bioremediačních metod: 

 

 biostabilizace polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) 

 biostabilizace PCB 

 bioremediační technologie využívající kompostování a bioimobilizace polutantu do 

organického podílu 

 výbušniny  

 

Běžně používané biodegradační technologie jsou stále zlepšovány a to jak co do účinnosti, tak 

také se hledají metody postupu, které celý proces biodegradace zlevňují. Pozitivní vliv na 

biodegradační proces mají např. oxidační činidla. Pro pilotní pokus sanace zeminy 
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kontaminované leteckým petrolejem byl použit zředěný peroxid vodíku. 

Jiným příkladem je metoda biologické a chemické redukce, která byla pilotně 

odzkoušena v Makedonii na sanaci podzemních vod kontaminovaných chlorovanými 

pesticidy a chlorovanými uhlovodíky. Princip metody spočíval v injektáži organického 

substrátu a kovového železa do zvodněného horninového prostředí. Kovové (nula mocné) 

železo mělo funkci redukčního činidla. 

Ropné kaly jsou velmi pestrou heterogenní směsí organických a anorganických látek, 

produkovaných v petrochemických, energetických i strojírenských provozech. Nejběžnějším 

způsobem jejich likvidace v minulosti bylo skládkování, nezřídka spolu jiným průmyslovým 

či komunálním odpadem. Za skládku se přitom považovala jakákoliv terénní deprese s velmi 

různým stupněm zabezpečení. Pro vysoké koncentrace toxických složek (mj. fenolů, PAU 

a TK) jsou tyto objekty značnou ekologickou zátěží, na jejíž likvidaci se vynakládají nemalé 

finanční prostředky. Proto jsou zajímavé všechny zkušenosti s technologiemi, které při 

splnění přísných ekologických kritérií umožňují zlevnit a zjednodušit jejich sanaci. 

 

7.4.4 Způsoby odstranění dehtofenolových odpadů 

 

V závislosti na množství, fyzikálních vlastnostech a složení deponovaných látek je možné 

použít relativně omezený okruh metod: 

 

Tabulka 14: Způsoby odstranění dehtofenolových odpadů 

 

Degradační 

 

biologický, fyzikální či chemický rozklad nežádoucích látek, např. 

spalováním nebo biologickou degradací 

 

Izolační 

 

uložení na nových, dobře izolovaných skládkách, popř. sanace stávajících 

deponií systémy zabraňujícími úniku škodlivin do podzemních vod, 

horninového prostředí i ovzduší 

Fixační 

 

vazba nežádoucích látek na stabilní pevné fáze a znemožnění jejich 

zpětného uvolňování difúzí, rozpouštěním atp. 

 

 

Prakticky každá z uvedených degradačních metod vyžaduje určitou předúpravu odpadu a jeho 

dopravu. Např. u biotechnologických postupů je nutno upravit pH, koncentraci a konzistenci 

tak, aby byly nežádoucí látky dostupné pro mikroorganismy.  

Také při spalování odpadů je nutné změnit konzistenci odpadů. Používají se různé 

sorbenty, např. aktivní uhlí, organické zbytky, dřevní hmota, v náročných případech aktivní 

uhlí, Chezacarb atp. 

Skupina izolačních metod má tu nevýhodu, že je prakticky nutné vybudovat novou 

zabezpečenou skládku, která musí splňovat přísné podmínky zákona 185/2001 Sb. 

a prováděcích vyhlášek vztahujících se hlavně k celkové přípustné koncentraci 

a k vyluhovatelnosti nežádoucích látek. 

Pro operativní, relativně rychlou a účinnou sanaci skládek ropných kalů a dehtů lze 

použít některou z fixačních metod, které využívají nejrůznější materiály k vazbě škodlivin. Při 

tzv. solidifikačních metodách dochází ke stabilizaci média a k imobilizaci nežádoucích látek, 

nejběžnější technologie jsou založeny na reakcích s hydroxidem vápenatým. Podstata tzv. 

solidifikačně-stabilizačního mechanismu spočívá v tom, že dojde k vazbě dané látky 

a následnému postupnému zpevnění produktu - solidifikaci. K tuhnutí dochází samovolně 

(směsi s obsahem cementu, vápna, vápenného hydrátu) nebo pomocí aktivátorů (popílek, 

drcené vulkanické horniny, organofilní jíly s přídavkem cementu či vápna).  
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Některé z fixačních metod využívají změny struktury při středních (vypalování) či 

vysokých teplotách (vitrifikace). Známo je také použití termoplastických umělých hmot, živic 

(bitumenace) atp. 

 

Minerální stabilizace 

 

Mezi solidifikační metody lze zařadit i takové metody stabilizace, kdy jsou odpady nejprve 

odtěženy a po převedení do kašovité konzistence a úpravě ve speciálním zařízení uloženy zpět 

do původního tělesa skládky. Po následném utuhnutí splňuje solidifikát velmi náročné 

požadavky (např. na výluhy či nepropustnost), přitom odpadá nutnost převozu odpadů na 

velké vzdálenosti.  

Metoda vychází z poznání, že řada přírodních minerálů obsahuje chemické prvky 

(např. těžké kovy) v sumárních koncentracích, které jsou podle stávajících kritérií škodlivé, 

díky pevné vazbě v krystalické struktuře se ale prakticky neuvolňují do okolního prostředí. 

Vznik obdobných minerálních vazeb lze iniciovat uměle. Škodliviny jsou pak pevně 

krystalochemicky vázány reakcí s anorganickými komponentami. Proces probíhá za 

atmosférických podmínek bez energetických vstupů, fixovat lze anorganické a organické 

látky v plynném, kapalném i tuhém stavu. 

 

Probíhající fázové změny lze exaktně sledovat pomocí rentgenové difrakce (struktura), 

elektronové mikroskopie (morfologie, stupeň krystalinity - obr. 14). Vzniklé sloučeniny mají 

vrstevnatou krystalovou strukturu, kde se pevnost vazeb řídí chemickou polaritou 

likvidovaných škodlivin - zatímco polární látky (kationty, anionty) vstupují přímo do 

krystalové mřížky, látky nepolární jsou vázány v prostoru mezi strukturními vrstvami. 

 

 
 

Obrázek 14: Agregáty novotvořených minerálů ve stabilizátu (snímek elektronovým 

mikroskopem) 



99 

 

Další vlastnosti minerálního solidifikátu na příkladu německého preparátu Stormin jsou 

následující (viz tabulka 15): 

 

Tabulka 15: Vlastnosti minerálního solidifikátu 

 

Fixační potenciál 

 

 

Je ovlivněn molekulovou váhou likvidované látky. U kationtů 

těžkých kovů činí cca 200 % (např. v Cd-fázi se na 1 g SM váží 2 g 

Cd), u aniontů jde zhruba o 20 % škodlivin (např. 25 % u fenolů či 20 

% u dusičnanů), což jsou parametry velmi dobré. 

 

Teplotní stálost 

produktu 

 

 

Je dána druhem fixované škodliviny. Např. v případě kadmia byl 

rozpad struktury Cd-fáze laboratorně stanoven při 160°C, k rozkladu 

organické anthracénkarboxylátové fáze dochází až při teplotě nad 250 

°C. Je jasné, že v praxi je solidifikát vystaven výrazně nižším 

teplotám. 

Odolnost vůči 

změnám pH 

 

 

Je vysoká v případě kationtových sloučenin. Např. Ni-fáze nebyla při 

laboratorních pokusech atakována ani přímým přídavkem kyseliny, 

výluh o pH = 1 obsahoval pod 6 ppm Ni (při likvidaci obsahů přes 

1000 ppm). Aniontové fáze jsou na kyselé prostředí citlivější, což se 

řeší přídavkem alkalických pufračních činidel. 

 

Spolu s fixací, kdy je výrazně omezena vyluhovatelnost škodlivin z krystalických minerálních 

fází, je s využitím speciálních přídavků (např. německý Storlith) možno dosáhnout i zpevnění 

produktu. V tomto případě probíhají vedle tvorby sorbujících fází také hydraulické reakce 

a celkovým výsledkem je kompaktní, betonu podobná směs se zachovanou fixační funkcí 

škodlivin. 

 

Fixační a zpevňovací procesy se od sebe fyzikálně liší a mají i různou dobu průběhu. Základní 

fixační reakce probíhají již během míchání směsi a pokračují během krystalizace po celou 

dobu zrání. Zpevňovací proces je mnohem pomalejší - částečné utuhnutí trvá několik dní 

a úplné až několik měsíců (v závislosti na teplotě atp.). Při vhodné receptuře si směs díky 

přebytku nenasycených sorbujících fází uchovává stabilizační schopnost i dlouhou dobu po 

utuhnutí. 
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Obrázek 15: Storlith 

 
 

Obrázek 16: Čerstvý solidifikát je snadno 

manipulovatelný 

 
 

Obrázek 17: Solidifikát po 3 hodinách 

 
 

Obrázek 18: Laboratorní vzorek stabilizátu 

po 7 dnech 

 

Pro ověření použitelnosti metod minerální stabilizace k likvidaci ropných kalů byla 

uskutečněna série testů. U preparátu Stormin byla ověřena použitelnost pro stabilizaci 

anorganických látek - kationtů (Cu
2+

, Ni
2+

, Zn
2+

, Co
2+

, Cd
2+

), aniontů (boráty, chloridy, 

chromáty, kyanidy, nitráty, nitrity, selenáty, sulfáty, sulfidy) a organických látek (benzol, 

tetrachlorbenzol, anthracen, anthracénkarboxylát, naftalén, fenoly, kresoly).  

Výsledky ukázaly, že metoda minerální stabilizace má značně široké použití, neboť ji 

lze použít od úpravy pitných vod přes čištění odpadních vod a plynů, likvidaci kejdy a kalů až 

po sanaci podzemních vod, budování podzemních izolačních i průlinových bariér až po již 

zmíněnou likvidaci odpadů. 

 

Příklad aplikace 

Významná je právě využitelnost metody při zneškodňování ropných kalů s dehtofenoly, které 

obsahují široké spektrum nežádoucích látek. V SRN je do praxe je zaváděna technologie, při 

níž se využívá solidifikační činidlo Storlith. Optimální míchací poměr se pohybuje kolem 40 

(Storlith): 60 (ropné kaly). Již během mísení ztrácí směs původní lepivou konzistenci a již po 

zhruba 10 minutách je získána kašovitá hmota ( obr. 16)), kterou lze snadno čerpat 

a transportovat. Přitom se solidifikát, který lze zpětně uložit na skládku, vyznačuje 

následujícími vlastnostmi: 
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Tabulka 16: Vlastnosti solidifikátu  

 

Nízká vyluhovatelnost škodlivin 

Vznik novotvořených sloučenin zabraňuje výluhům 

škodlivin z produktu. Laboratorní zkoušky prokázaly, že 

vodný výluh pevných vzorků podle DIN 38414 

obsahuje škodliviny v podlimitních koncentracích. 

 

 

Nízká propustnost 

Koeficient filtrace činil po 28 dnech 4 * 10
-8

, po 90 

dnech 1,1 * 10
-10

 m/s. Produkt se tak blíží jílům 

používaným k těsnění deponií a dokonce i některým 

druhům foliového těsnění. Propustnost je v mnoha 

případech nižší, než požadované parametry pro 

minerální těsnění. 

Vysoká pevnost 

Hydraulické reakce dávají směsi požadovanou pevnost  

( obr.18). Její hodnota se během tuhnutí zvyšovala 

ze 1,6 po 7 dnech na 7,9 N/mm
2
 po 100 dnech s tím, že 

stabilizovaných hodnot bude dosaženo během několika 

měsíců. Pro srovnání - pevnost běžných betonů se 

pohybuje kolem 10 N/mm
2
. 

 

 
 

Obrázek 19: Vzrůst pevnosti s časem  

při různém množství dehtofenolů 

 
 

Obrázek 20: Časový pokles propustnosti 

solidifikátu 

 

Mezi hlavní nevýhody patří, že je nutno práce provádět při teplotách nad 10 st. C, tj. nelze je 

pracovat v zimních měsících. Určitým omezením také je, že výsledný solidifikát má po 

utuhnutí o cca 20 až 30 % větší objem.  

 

Příkladem praktického použití metody je stabilizace ropných kalů na lokalitě Celle v Dolním 

Sasku (SRN), kde je v otevřené nádrži deponováno na 12 000 m3 dehtofenolových odpadů ze 

zpracování ropy. Po vyhodnocení všech technologických variant a provedení laboratorních 

zkoušek byl zvolen postup úplného vytěžení laguny a jejího zpětného následného zaplnění 

solidifikátem. Sanační práce probíhají v těchto fázích: 
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Tabulka 17:Stabilizace ropných kalů 

 

Poloprovozní zkouška 

Byla provedena na vzorku o velikosti 30 tun. Byl stanoven 

optimální mísící poměr, ověřeny vlastnosti stabilizátu, 

provedeny propočty skutečné spotřeby materiálů a upřesněny 

požadavky na techniku a organizaci práce. 

Vytěžení ropných kalů a 

jejich předúprava 

Odpady po vytěžení z laguny bagrem jsou uloženy do nádrží, 

kde jsou homogenizovány a zbavovány příměsi 

velkoobjemového odpadu (kmeny stromů, pneumatiky, 

barely atp.). V samostatných dávkách jsou takto upravené 

odpady přemístěny do zásobníků a odtud přes hrubé síto 

přepouštěny do míchacího zařízení. Tam se k nim přidává 

cca 15 % Storlithu, čímž dojde ke stabilizaci kalů na dobře 

manipulovatelný, vzhledem rašelinu připomínající polotovar. 

Tato hmota je následně deponována na zabezpečené ploše v 

blízkosti skládky do dokončení úpravy dna skládky. 

Úprava dna skládky 
Spočívá v odstranění zbylých nečistot a vyjmutí starých 

těsnících prvků včetně těsnící fólie.  

Výroba stabilizátu a jeho 

uložení 

Po přípravě úložného prostoru je předupravený deponovaný 

materiál homogenizován se zbývajícím množstvím preparátu 

Storlith. Získaná kašovitá směs (obr. 3) je kontinuelně 

vypouštěna do původní a již upravené skládky. Při dešti je 

ukládaný materiál překrýván fólií, srážková voda je 

odčerpávána a využívána k přípravě směsi.  

Zbytkový odpad 

Velkoobjemový odpad nepoužitelný jako druhotná surovina. 

Z vytřídění je ukládán do deponovaného solidifikátu na 

původní skládku.  

 

Uvedená technologie má celou řadu variant a modifikací, které se liší nejen způsobem využití 

solidifikátu, využitelného mj. jako stavební hmota. Hlavní výhodou metody je možnost 

kontinuálního zpracování velkých objemů odpadů přímo na lokalitě, absolutní zamezení 

rizikové přepravy nebezpečného odpadu a v neposlední řadě i to, že práce lze provádět běžně 

dostupným technickým zařízením. Proto ji doporučujeme i pro odstranění některých starých 

ekologických zátěží u nás, jako jsou např. laguny a skládky u většiny rafinérií a podniků na 

zpracování ropy a ropných odpadů.  

Metody vyhodnocení znečištění podzemních vod využívají matematických modelů. 

Matematické modelování umožňuje sledování šíření kontaminace co do směru, ale také co do 

koncentrace. Modely se dají využít pro jednotlivé kontaminanty. Modelovat lze znečištění jak 

v podzemních vodách, tak šíření kontaminace v horninovém prostředí, případně kontaminace 

povrchových vod (kontaminační mrak).  

Je vždy dobré provést speciální zkoušky srovnatelnosti, zda jsou požadované sanační 

limity dosažitelné na vymezeném území za stanovený čas a předpokládané finanční náklady. 

 

Na obr. 21 je uvedeno schéma dekontaminace kontaminovaných zemin. 



103 

 

 

 

Obrázek 21: Schéma dekontaminace kontaminovaných zemin (Waste Management, 

2013) 
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8 Odpady z potravinářského komplexu, z potravinářských 

technologií a biotechnologií 
 

Potravinářský průmysl zahrnuje široké odvětví, které zpracovává pestrou škálu převážně 

rostlinných a živočišných surovin, z kterých vyrábí potraviny, poživatiny, pochutiny, nápoje 

a také suroviny a polotovary pro další surovinová odvětví.  

Do potravinářského průmyslu patří průmysl mlékárenský, drůbežářský, masný a rybný 

průmysl, mrazírenský, tukový průmysl a přidružené tukařské výroby, cukrovarnický průmysl, 

čokoládovny a škrobárny, mlýnsko-pekárenský průmysl, průmysl trvanlivého pečiva, 

konzervárny a lihovary, pivovary a sladovny, výroba nápojů, průmysl vinařský a další výroby 

(výroba hotových pokrmů, systémy hromadného stravování, výrobny lahůdek a polotovarů, 

atd.). Do potravinářského průmyslu se řadí také tabákový průmysl.  

Potravinářský průmyslový komplex zpracovává většinu zemědělské produkce, 

přičemž ze zpracovaných surovin se vrací do zemědělství ve formě krmiv nebo odpadů více 

než 50 % surovin vhodných k výrobě krmiv.  

Komplexní zpracování zemědělských produktů s minimalizací odpadů a s jejich 

maximálním využitím je nutností. Význam takového přístupu se bude v budoucnosti ještě 

zvyšovat s celosvětovým problémem zajištění výživy narůstající světové populace. 

V bohatých i chudých zemích se 30 - 50 % vyprodukovaných potravin nespotřebuje 

a vyhazují se, aniž by se dostaly na talíř.  

V chudých zemích vzniká nejvíce potravinářských odpadů na farmách a v jejich 

blízkosti - jedná se spíše o ztráty vzniklé špatným skladováním nežli o odpady. Podle 

Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj je třeba usilovat o snížení těchto ztrát na 

polovinu. Na rozdíl od bohatých zemí je v chudých zemích vznik potravinářských odpadů 

otázkou peněz, nikoli chování.  

Ztráty by se daly zmírnit stavbou nových sil na obilí a nákupem chladicích zařízení, 

ale na takové investice nejsou peníze. V bohatých zemích tvoří potravinářské odpady rovněž 

polovinu vyprodukovaných potravin, ale vznikají zcela jiným způsobem. Studie v Americe 

a Velké Británii potvrzují, že čtvrtina potravin z obchodů jde rovnou do odpadu. Největší 

podíl tvoří saláty, asi třetinu chléb, čtvrtinu ovoce a pětinu zelenina.  

Potravinářské odpady v bohatých zemích tvoří zhruba 100 kg na osobu ročně a jsou 

výsledkem osobních zvyků lidí a nízkých cen potravin. 

 

8.1 Suroviny 
 

8.1.1 Suroviny rostlinného původu 

Klimatické a půdní podmínky České republiky a úroveň zemědělství umožňují zajistit 

dostatečnou produkci potravinářských surovin mírného pásma (obiloviny, olejniny, cukrovka, 

brambory). Podíl základních komodit v celkové produkci rostlinných surovin uvádí Tabulka 

č.18a 
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Tabulka 18a: Produkce základních potravinářských surovin rostlinného původu 

(FAOSTAT) 

 

Komodita 

Česká republika EU Svět 

produkce 

mil. t 

výměra 

mil. ha 

produkce 

mil. t 

výměra 

mil. ha 

produkce 

mil. t 

výměra mil. 

ha 

obiloviny 7,2 1,6 270 57 2350 690 

cukrovka 2,9 0,05 115* 1,8* 1840* 23* 

olejniny 1,1 0,36 12 16 150 250 

brambory 1,0 0,04 64 2,2 310 19 

luskoviny 0,04 0,09 3,2 1,4 56 72 

zelenina 0,29 0,02 64 2,5 910 53 

ovoce 0,37 0,02 60 6,2 550 54 

* cukrovka + cukrová třtina 

 

8.1.2 Suroviny živočišného původu 

 

Suroviny živočišného původu, jako je maso, mléko, vejce, tvoří významnou část lidské 

potravy. Mezi živočišné suroviny patří i med. Produkce živočišných surovin je uvedena 

v Tabulce 18B. 

 

Tab. 18b: Produkce živočišných surovin 

 

Komodita 
Česká republika  

mil. t 

EU  

mil. t 

Svět  

mil. t 

maso savců 0,52 44 270 

Drůbež 0,29 11 88 

Ryby       

Sladkovodní 0,02 1,2 38 

Mořské - 11 68 

Bezobratlí - 1 31 

Mléko 2,7 150 680 

Vejce 0,13 6,5 63 

Med 0,006 0,2 1,4 

 

Ve srovnání s dalšími odvětvími hospodářství, zpracovává potravinářský průmysl 

ekonomicky náročné suroviny, proto klasické technologie zahrnovaly a zahrnují tradiční 

postupy zpracování odpadů. Některé technologie např. postupy v cukrovarnickém nebo 

masném průmyslu mohou mít rysy bezodpadové technologie. 
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8.2 Odpady vznikající z potravinářských výrob a biotechnologií 
 

Odpady vznikající z potravinářských výrob a biotechnologií se podle přílohy č. 1 

vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, zákona č. 185/2001 Sb., zařazují v převážné 

míře do následujících skupin a podskupin: 

 

02 00 00 Odpady z výroby a zpracování potravin, ze zemědělství, lesnictví, zahradnictví, 

myslivosti, rybářství a z produkce vodních kultur   

02 01 00    Odpady z prvovýroby 

02 02 00    Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a ostatních potravin živočišného 

původu 

02 03 00    Odpady z výroby a zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, 

kávy a tabáku, odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu 

02 04 00    Odpady z cukrovarnického průmysl 

02 05 00    Odpady z mlékárenského průmyslu 

02 06 00    Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

02 07 00    Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, 

čaje a kakaa) 

19 08 09  Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedné oleje a jedlé tuky 

19 08 10*  Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09 

20 01 25  Jedlý olej a tuk 

20 01 26*  Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 

 

Potravinářské výroby a technologie prakticky neprodukují odpady nebezpečné. Převážnou 

část těchto odpadů lze přepracovat nebo používat jako krmivo v zemědělské výrobě. Velkým 

zatížením pro životní prostředí jsou odpadní vody z potravinářských technologií. 

Moderní potravinářská výroba se neobejde bez čistíren odpadních vod, navíc limity 

vypouštění neumožňují, aby nečištěné odpadní vody z těchto výrob zatěžovaly jak kanalizační 

síť, tak především vodní toky. 
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Tabulka 19: Přehled jednotlivých operací a procesů v potravinářských technologiích 
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Příprava surovin X x x x x x x x x x x X x x x   x x x   x x x 

Doprava pev. mat. X x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x   x 

Doprava tekutin X x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x 

Dezintegrace X x   x (x) (x)   x x x x   x (x) x   x   x x     x 

Extrakce X             x (x) (x) x       x   x   x         

Výměna tepla X x x (x) x x x x x x x X x x x x x x x (x) x x x 

Míchání X x x x x x x x x x x X x x x x x   x x x x x 

Hnětení         x x x                                 

Lisování X x       x x   x x x   (x) (x) x x x   (x) x x     

Adsorpce X             x     (x)     (x) x   x   (x)     x   

Sedimentace X             x x x x     (x)     x x x x (x) x   

Filtrace X x x (x) (x) (x) (x) x x x x X   x x   x   x x x x   

Membrán. separace (x)             (x) x x x     x (x)   (x)   x   (x) (x)   

Odpařování X   x         x x x x X x x x   x   x (x)       

Krystalizace X x x         x           (x) x         (x)       

Odstřeďování X             x x x x X (x) x x   x   x (x) x (x)   

Sušení X x x x x x x x x x (x) X (x) x   x x x x   x     

Chlazení X x x   x x x (x) x x x X x x x x x   x (x) x x x 

Tvarování X x x   x x x (x) (x) x   X x (x)             x   x 

Třídění X x x x (x) (x) (x) x x x       (x)       x x       x 

Homogenizace   x   x       x x       (x) x             x x x 

Dezodorace   x                       x x                 

Zmrazování         x       x       (x) (x)           (x) (x)   x 

Pečení         x x             (x)                     

Pražení   x                                           

Legenda X proces je standardně používán v dané technologii 

 (x) proces je používán vyjímečně nebo je perspektivní a ve výzkumu 

 

V potravinářském průmyslu jsou problematické zejména následující látky a odpady: 

 

 potravinářské suroviny (živočišné tuky, mléko a mléčné výrobky), obsahující 

v nepřípustných koncentracích těžké kovy a PCB, pro jejich odstranění je třeba 

zvláštních zařízení 

 odpadní vody se zvýšenými obsahy chloridů, dusičnanů a dusitanů 

 odpady z biotechnologických výrob obsahující zbytky antibiotik, nevhodné pro 

využití v zemědělství 
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 odpadní vody zatížené vysokým obsahem organických látek 
 

 
 

Obrázek 22: Základní jednotkové operace obecného mikrobiálního procesu 

 

V současné době se tuhé odpady z potravinářského průmyslu využívají hlavně jako krmivo 

(např. mláto, pivovarské kvasnice, šroty z lisování olejnin apod.) a jako hnojivo. Recyklace 

odpadů v potravinářském průmyslu je zatím na poměrně nízké úrovni.  

Možnosti využití těchto odpadů spočívá zejména v jejich energetickém potenciálu 

a pro kompostování, spalování ve spalovnách komunálních odpadů, nebo v jiných zařízeních, 

popřípadě spolu-spalování a přeměnu biologickými metodami na: 

 

 bioplyny (anaerobní kvašení - metanizace) 

 kompost (aerobní/anaerobní kvašení, případně přeměna na nízkomolekulární 

organický materiál) 

 hodnotné látky (např. získávání proteinových frakcí, fermentace sacharidických frakcí 

na organické kyseliny) a zpracování zbytků opět na bioplyn a kompost 

 výroba  biolihu  

 výroba bionafty ( resp. polo-bionafta) esterifikací převážně jedlých olejů 

 

8.3 Problematické odpady z potravinářského průmyslu 
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Hlavním problémem v oblasti odpadů v potravinářském průmyslu u nás jsou výpalky 

z melasových lihovarů. Jejich využití je však převážně technickým problémem, přestože jsou 

známy způsoby jejich zpracování (např. na potaš). 

 

Další problematické odpady z potravinářského průmyslu jsou následující: 

 

 tzv. jateční odpady, z jatek a masného průmyslu, které obsahují mikrobiologicky 

a oxidačně reagující látky se musí pro další využití a získání cenných surovin dodatečně 

stabilizovat. Tyto odpady lze zhodnocovat a využívat také jako krmivo, 

 křemelina, používaná jako pomocný filtrační prostředek ve sladovnách, pivovarech, 

ve vinařství a při zpracování ovoce a zeleniny nebo z výroby jedlých olejů, se musí sládkovat. 

 bělící hlinka, z výroby rostlinných olejů 

 pivovarské mláto, používané jako krmivo má v současné době stále obtížnější odbyt 

na trhu 

 laktóza, které se v mlékárnách a sýrárnách ze syrovátky nevyužije asi 20 % 

 řepné řízky, výhody zhodnocení řepných řízků z cukrovarnického průmyslu jako 

krmiva nejsou jednoznačné (poměr náklady/výnosy a zájem na trhu); navrhuje se např. jejich 

metanizace s doprovodným nesterilním získáváním enzymů 

 obaly ze zpracovávaných surovin a pomocných přípravků (papír, karton, plasty, 

textilní obaly, kovové obaly, fólie, sklo apod.) 

 

8.4 Přehled potravinářských výrob 
 

Tukový průmysl 

 

 výroba tuků a olejů 

 výroba mastných kyselin 

 výroba mýdla a detergentů 

 kosmetická výroba 

 přidružené tukařské výroby 

 

Mlékárenský průmysl 

 

 výroba mléka a másla 

 výroba mlékárenských výrobků - sýry, mražené výrobky 

 výroba speciálních výrobků (laktózy) 

 

Masný průmysl 

 

 výroba a zpracování jatečního masa 

 výroba masných výrobků 

 výroba a zpracování drůbežího masa a výrobků 

 zpracování ryb a mořských plodů 

 zpracování zvěřiny výroba speciálních výrobků 

 

Mlýnsko - pekárenský průmysl 

 

 výroba mouky 

 výroba pekárenských a pečivářských výrobků 
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Cukrovarnický průmysl 

 

 výroba cukru 

 výroba škrobu 

 

Konzervárenský průmysl 

 

 výroba konzervovaných jídel 

 výroba sušených jídel a polotovarů 

 výroba nápojů a nápojových koncentrátů 

 

Pivovarnický a kvasný průmysl 

 

 výroba piva 

 výroba vína 

 výroba lihu (nově i biolíh) 

 výroba droždí 

 

8.5 Tukový průmysl 
 

Tukový průmysl není klasickým potravinářským průmyslem. Charakterem výroby, zejména 

přidružených výrob, zasahuje do průmyslu chemického. Získané výrobky jsou výsledkem 

zpracování původních surovin, a to převážně rostlinného nebo živočišného původu. Rostlinné 

oleje jsou triglyceridy mastných kyselin. Chemickou výrobou je např. výroba mýdla, výroba 

mastných kyselin, výroba detergentů nebo výroba metylesteru řepkového oleje, jako bionafty. 

 

8.5.1 Výroba tuků a olejů 

 

Tuky a oleje tvoří významnou složku výživy, jejich spotřeba v celosvětovém měřítku 

postupně vzrůstá. Asi tři čtvrtiny světové produkce slouží k lidské výživě, zbytek se 

zpracovává na mýdla, detergenty, kosmetické výrobky, barviva, laky a fermeže, bionaftu 

apod. 

 

RCOOH  +  NaOH   →  RCOONa  +  H2O 
          neutralizace mastných kyselin 

 

OCOR         OH 

OCOR  + 3 NaOH → 3 RCOONa + OH 

OCOR         OH 
alkalická hydrolýza (zmýdelňování) triacylglycerolů 

Neutralizací mastných kyselin alkálií, stejně tak jako alkalickou hydrolýzou tuků 

(zmýdelňováním) se získá   alkalická sůl mastné kyseliny (mýdlo ). 

 

Technologický způsob zpracování závisí na charakteru suroviny. Rostlinné oleje se získávají 

ze semen a plodů olejnatých rostlin: řepky, podzemnice, slunečnice, sóji, bavlníku, palmy 

olejné, palmy kokosové, oliv nebo jiných rostlin, jako např. z máku setého, z lněných semen 

apod. Surovina se před lisováním čistí a upravuje. 
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Obrázek 23: Schéma technologie procesů výroby rostlinných olejů 

 

Základní operace čištění a sušení olejnin se provádí ještě před uskladněním. Semena se 

loupají, melou a zahříváním parou se klimatizují. Záhřevem dochází k rozrušení rostlinných 

buněk, k částečné denaturaci bílkovin, ke snížení viskozity oleje a dalším procesům, které 

usnadňují získávání surového oleje. Zároveň dochází k inaktivaci lipolytických enzymů.  Olej 

se z rozemletých semen získává lisováním nebo extrakcí rozpouštědly, popřípadě se 

používají oba postupy následně. Jako rozpouštědlo se používá petroléter, n-hexan nebo etanol. 

Při extrakci vzniká roztok oleje v rozpouštědle (tzv. miscela), ze kterého se získává olej 

oddestilováním rozpouštědla v odparkách. Malé části semen se z oleje odstraní filtrací. Po 

lisování zůstávají pokrutiny, po extrakci extrahovaný šrot. Odlišný způsob se používá pro 

získání tzv. panenského oleje z oliv. Panenský olej se získává pouhým lisování oliv přímo na 

plantáži, protože olivy jsou citlivé už na samotnou přepravu do výrobního zařízení. Tam se 

dopravují vylisované olivy a získává se z nich rovněž olivový olej, ale ne nejvyšší kvality. 

Technologický postup rafinace rostlinných olejů je uvedeno na obr. 24. 

 



112 

 

 
 

Obrázek 24: Schéma procesů výroby rafinovaných rostlinných olejů 

 

Získávání tuků z živočišných tkání se provádí buď rovněž lisováním, nebo tepelnou úpravou 

(škvařením). Obdobně se získávají i tzv. rybí trány, které se upravují hydrogenací, kdy se 

získají ztužené tuky s nízkým bodem tání a jsou vhodné pro různé tepelné úpravy jídel. 

Získaný surový olej je nutné pro přímou spotřebu a použití upravovat, což se provádí 

rafinací. 

 

Technologický postup rafinace olejů a tuků pro výživu zahrnuje tyto operace: 

 

 odslizování (hydratace)  

 odkyselování 

 bělení 

 deodorace 

 

Pro další zpracování a využití jsou důležité odpady z prvních třech procesů. 

 

Hydratační kaly 

 

Složení hydratačních kalů získaných sedimentací v procesu odslizování, kolísá v širokém 

rozmezí a je ovlivňováno kvalitou suroviny, množstvím hydratační vody a dobou 

sedimentace. Je nutné je rychle zpracovat, jinak podléhají mikrobiálnímu rozkladu, popřípadě 

je nutné pro další použití stabilizovat. Důležitá je výroba lecitinu, který se využívá v lékařství 

a farmacii, např. pro odbourávání cholesterolu. 

 

Využití: 

 

 výroba lecitinu 

 zpracování za použití kyseliny sírové 
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 zpracování spolu s odpadními mýdly z neutralizace olejů 

 pro krmné účely (např. nástřikem na krmné směsi, obsah fosfolipidů) 

 

Soapstock 

 

Soapstock je nejdůležitějším vedlejším produktem z neutralizace olejů. Dalším zpracováním 

se z něj získávají mastné kyseliny. 

 

Bělící hlinka 

 

Pro bělení olejů se používají přírodní bělící hlinky, které po chemické a fyzikální úpravě 

získají vysokou bělící účinnost. Jedná se o montmorillonit, bentonit, aktivní uhlí. 

Zpracováním upotřebených bělících hlinek se získávají opět olej a hlinka, která se většinou 

ukládá na skládkách. Malé množství těchto hlinek se používá při výrobě čisticích prostředků 

jako mírné abrasivum, nebo plnivo. Lze je také použít jako součást sklářských tmelů. 

 

Rostlinné tuky a oleje jsou základem dalších výrobků, např. margarínů a jiných 

emulgovaných tuků. Výrobní schéma je uvedeno na obr. 25. 

 
 

Obrázek 25: Zařízení pro výrobu emulzí 

 

Odpadní tuky ze stravovacích zařízení a výrob 

 

Odpadní tuky a oleje z restauračních zařízení, školních stravoven, lázeňských a léčebných 

ústavů a dalších zařízení hromadného stravování se většinou shromažďují a sbírají odděleně 

a dále se zpracovávají, dochází někdy i k nedovolenému zkrmování těchto použitých tuků.  
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Obrázek 26: Schéma procesů modifikace olejů a tuků; výroba tukové násady 

 

Využití odpadních tuků a olejů 

 

Příkladem využití odpadních tuků a olejů z restaurací je jejich transesterifikace. Jedná se 

o stejný proces, jakým se vyrábí bionafta ze sójového nebo palmového oleje, oleje z rýžových 

slupek nebo defektních kávových zrn. 

 

Kafilérní tuk představuje ročně cca 300 000 tun odpadu - druhotné suroviny, které by bylo 

možné využít pro výrobu motorového paliva - transesterifikovaných tuků. V porovnání 

s obvyklou surovinou, tj. rostlinnými oleji má kafilerní tuk dvě nevýhody - významně vyšší 

bod tuhnutí a relativně vysoký stupeň hydrolýzy, tj. vysoké číslo kyselosti. Pro využití 

kafilerního tuku jako suroviny musí být splněny následující podmínky: 

 

 transesterifikace musí být ekonomicky alespoň vyrovnaná, protože není možné proces 

dlouhodobě dotovat; tuto podmínku lze splnit tím, že se jedná o odpad, na jehož 

odstranění musí původce vynaložit určité finanční prostředky; někdy je nutné surovinu 

upravit, např. vytavením tuku z kafilerní suroviny; další úlohu pak hraje momentální 

cena ropy 

 musí být vyvinut takový postup, při kterém může probíhat jak transesterifikace 

glyceridů mastných kyselin, tak esterifikace volných kyselin, tj. musí být překonána 

překážka relativně vysokého čísla kyselosti u kafilerních tuků 

 

K transesterifikaci se využívá metanol za vzniku metylesterů mastných kyselin. Metylestery 

rostlinných olejů se vyrábějí reesterifikací různých rostlinných olejů metanolem. Řepkový 

olej se připravuje lisováním a extrakcí tepelně a mechanicky předupraveného řepkového 
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semene (viz výše). Na výrobu 1 t řepkového oleje se spotřebuje asi 2,3 t řepkového semene, 

současně vznikne 1,3 t řepkového šrotu - pokrutin. Výtěžnost řepkového oleje je asi 40 hm. 

%. Výrobním postupem, který zahrnuje: lisování a extrakci, rafinaci (odslizení kyselinou 

fosforečnou a vodou), neutralizaci volných kyselin pomocí NaOH a sušení ve vakuu za 

odstranění vody. Výsledkem je řepkový olej, který se označuje jako polorafináda, využitelný 

pro technické účely. Transesterifikací řepkového oleje metanolem se získává metylester 

řepkového oleje, používaný jako obnovitelný zdroj energie - bionafta. 

 

8.5.2 Výroba mastných kyselin a glycerolu 

 

 
 

Obrázek 27: Přehled základního oleochemického využití olejů a tuků 

 

Mastné kyseliny se v přírodě vyskytují jako součást tuků, ve kterých jsou esterovou vazbou 

vázány na glycerol. Štěpením tuků se získá glycerol a směs mastných kyselin, které se dále 

dělí frakční destilací. Jednotlivé frakce se samostatně zpracovávají na další výrobky. 

Samostatnou kapitolou je pak výroba metylesteru mastných kyselin, který je podstatou 

bionafty. Výroba mastných kyselin a glycerolu je prakticky bezodpadová technologie. 

 

Podle způsobu zpracování tuků a olejů lze základní suroviny pro výrobu glycerolu v podstatě 

rozdělit na dvě skupiny: 

 

 spodní louhy z výroby mýdla 

 glycerínové vody ze štěpení tuků 
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Oba druhy surovin se dále zpracovávají odpařováním a rafinací za účelem získání glycerolu. 

Odpady z této výroby jsou převážně odpadní vody s vysokým obsahem soli. 

 

Odpadní vody z výroby tuků a olejů jsou velkým problémem, zejména pro vysoké hodnoty 

BSK a řeší se biologickým čištěním. 

 

Z tuhých odpadů mají největší objem kaly z neutralizace odpadních vod (asi 2,0 až 2,5 %), 

které se mohou použít jako hnojivo. Množství ostatních tuhých odpadů se pohybuje v rozmezí 

0,2 až 0,3 % hmotnosti zpracovávané suroviny. 

 

Využití a odstraňování 

 

 upotřebený hydrogenační katalyzátor se obvykle nejdříve spálí a pak se z popela 

regeneruje nikl, nebo se uloží na skládce 

 upotřebená bělící hlinka se zbaví oleje extrakcí nebo zmýdelněním a zbytek se odveze 

na skládku, tukový podíl se může také spalovat 

 

Odpady s obsahem tuků lze rovněž spalovat, zejména pokud mají větší obsah tukové složky, 

přidávají se do topného oleje v množství 5 až 10 %. (soulad se zákonem na ochranu ovzduší, 

spoluspalování). Využití těchto odpadů je v krmivářství i k technickým účelům. Jedná se o: 

 

 nerozdělitelné emulze, vzniklé při okyselení soapstocku 

 dehtovitý zbytek po destilaci mastných kyselin nebo 

 zbytek po destilaci deodoračního kondenzátu  
 

Odpad z odslupkování (delinterizace) semen. Značnější výskyt odpadu je při odslupkování 

slunečnicových semen. Může se buď spalovat, rozemletý zkrmovat, nebo se využije 

k technickým účelům, např. výrobě furfuralu. 

 

 tuhý odpad získaný při delinterizaci (odslupkování) bavlníkových semen se používá 

rovněž jako izolace, nebo pro jiné technické účely (výroba stavebních materiálů) 

 extrahované šroty nevhodné pro krmné účely, se používají jako hnojivo, na výrobu 

lepidel nebo k jiným technickým účelům; ke zkrmování se příliš nehodí ani šroty 

z řepky olejky, která se používá k výrobě řepkového oleje pro jedlé i technické účely 

            Spalování řepkového šrotu a slámy je rovněž poněkud problematické ( emise,  

            aglomerace  popelovin při spalování). 

8.5.3 Výroba mýdla a detergentů 
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Obrázek 28: Schéma kontinuálního zmýdelňování - Mazzoni SCNG-N proces 

 

 
1 - zásobní nádrže na kapalné suroviny, 2 - zásobníky na pevné suroviny, 3 - kontnuální navažovací zařízení, 4 - 

mísicí reaktor, 5 - stárnutí násady, 6 - homogenizátor, 7 - vysokotlaké čerpadlo, 8 - rozprašovací trysky sušící 

věže, 9 - sušící věž, 10 - hořák (ohřívaní vzduchu), 11 - přívod vzduchu (souproud), 12 - přívod vzduchu 

(protiproud), 13 - odvod vzduchu ze sušící věže, 14 - pásový dopravník, 15 - pneumatický dopravník (airluft), 16 

- zásobník na stříkaný poloprodukt, 17 - zásobníky na pevné suroviny, 18 - zásobníky nádrže na kapalné 

suroviny, 19 - kontinuální navažovací zařízení, 20 - finální mísič, 21 - zásobník na finální detergent, 22 - balící 

zařízení (balička) 

 

Obrázek 29: Kontinuální kombinovaná technologie výroby práškových detergentů 
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Detergenty jsou přípravky s výraznou čistící a prací schopností na bázi anionaktivních, 

kationaktivních, neionogenních a amfoterních tenzidů. 

 

Anionaktivní (anionické) tenzidy  

Jsou alkalické soli vyšších mastných kyselin, nebo soli sulfonovaných a sulfátovaných 

mastných kyselin. 

 

Kationaktivní (kationické) tenzidy  
Jsou alkyl- nebo alkylarylamoniové sloučeniny, kvartérní amoniové soli, cyklické 

alkylamoniové sloučeniny, polymerní aminové nebo amoniové sloučeniny, organické 

sloučeniny fosforu, síry, arzénu, selenu, teluru, antimonu a vizmutu. 

  

Neionogenní (neionické) tenzidy 
Jsou alkylpolyetylénglykolétery, alkylarylpolyetylénglykolétery, produkty etylén- 

a propylénoxidu, dietanolaminy mastných kyselin, acylamidopolyglykolétery, estery 

mastných kyselin se sacharózou, aminoxify, sulfoxidy aj. 

 

Amfoterní tenzidy 
Jsou tenzidy se zásaditou aminovou a kyselou karboxylovou skupinou, eventuálně 

sulfoskupinou. 

 

Složení detergentů 

 

Detergenty kromě povrchově aktivní látky obsahují dále: 

 

 změkčovadla - respektive komplexotvorné látky jako jsou polyfosfáty, zeolity, 

komplexony (sodná sůl kyseliny citronové, NTA nebo EDTA, neosvědčily se látky 

jako pyrofosfát sodný, hexametafosfát sodný, soda, polykarboxylové kopolyméry aj.) 

 optická bělidla - deriváty stilbenu a kumarinu 

 chemická bělidla - perboritan sodný, perkarbonát sodný, persíra sodný 

 aktivátory chemických bělidel - tetraacetyléndiamin, kyselina 

peroxydodecyldikarbonová  

 ochranné koloidy – karboxymetylcelulóza 

 plniva - alkalická a nastavovací, jako je vodní sklo, soda síran sodný 

 rozpouštědla - pouze u kapalných prostředků: voda, etylénglykol, alifatická nebo 

aromatická rozpouštědla 

 enzymy - zejména proteolytické, eventuelně amylolytické 

 regulátory pěnivosti - arachinan a behenan sodný, mastné alkoholy C16 až C20 

 inhibitory koroze - např. siřičitan sodný 

 antistatické látky - respektivě avivážní prostředky, dusíkaté typy kationaktivních 

tenzidů 

 mikribicidní látky - kvartérní amoniové soli, difenylalkany, difenylétery, sloučeniny 

uvolňující chlór, deriváty fenolu aj. 

 parfémové kompozice - verbenová silice, anisacetát, citral, geranylacetát, jonon, 

etylvanilín aj. 

 

Podle formy se detergenty dělí na: 

 

 pevné (především práškovité) 
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 pastovité  

 tekuté (čiré homogenní nebo disperzní) 

 

Detergenty se liší svým složením a použitím. Z tohoto hlediska se dělí na prací a čisticí 

prostředky. 

 

Prací prostředky 

 

Prací prostředky představují široký sortiment výrobků, které mají speciální použití pro určitý 

druh textilních tkanin. Do této skupiny patří i pomocné prací prostředky pro namáčení, 

předpírání, aviváž aj. 

 

Ekologická závadnost pracích prostředků 

 

Detergenty v odpadních vodách vyvolávají pěnění, nepříznivě ovlivňují přestup kyslíku při 

biologickém čištění. Toxicita detergentů vzrůstá s jejich rozpustností, tj. dostupností pro živé 

organizmy. K nejzávažnější škodlivině detergentů používaných jako prací prostředky patří 

fosfáty, které vyvolávají eutrofizaci vodních toků a nádrží. Odhaduje se, že fosfáty z pracích 

prostředků se na eutrofizaci podílejí 20 - 25 %, a proto v řadě zemí byly ve složení detergentů 

legislativně zakázány, omezeny nebo byl dobrovolně snížen jejich obsah. Jejich částečná nebo 

úplná náhrada zeolitem A tento problém řeší jen částečně, neboť při jeho aplikaci se někdy ve 

vodách přemnožují některé řasy a sinice, odpovědné za tvorbu rostlinného slizu, který 

produkuje toxiny a během hnití silně zapáchá. Navíc zeolity se musí používat ve spojení 

s pomocnými změkčovadly, z nichž např. nitrilotriacetát je potenciální lidský karcinogen. 

Náhrada nejčastěji používaného tripolyfosfátu sodného (Na-TPF) syntetickými zeolity 

se projevuje především sníženou prací schopností. Dalším negativním dopadem této záměny 

je v případě ČR nutný dovoz syntetických zeolitů a dalších surovin v objemu řádově stovek 

mil. Kč. Bohužel ani úplným odstraněním fosfátů z pracích prostředků se eutrofizace v České 

republice nezastaví, protože fosfáty se do vod dostávají hlavně z jiných zdrojů (průmysl, 

zemědělství). V tomto směru by byly účinnější změny technologie v čistírnách odpadních 

vod. Zdá se, že vhodnější by bylo investovat prostředky do technologie čištění vod a ponechat 

fosfáty v detergentech, což znamená i účinnější praní a menší výskyt kožních onemocnění při 

aplikaci prostředků s vyšší alkalitou.  

Jiné chelatační přísady nemají prací schopnost, jsou obtížně odbouratelné a některé 

vytvářejí rozpustné komplexy, které se přenášejí až do pitných vod. 

Tenzidy, obsažené v detergentech, se vyznačují rozdílnou biologickou odbouratelností 

(např. u alkylbenzensulfonátů je nižší než u alkylsulfátů, velmi nízká je 

u alkylfenoletoxylátů), snižují výparnost a stupeň okysličení povrchových vod, prohlubují 

anaerobní procesy a vyznačují se mírnou toxicitou pro vodní rostliny a živočichy. Některé 

tenzidy mírně dráždí pokožku, mají baktericidní účinky apod. Lineární alkylbezensulfonát se 

nerozkládá při anaerobním vyhnívání kalů. Nebezpečné mohou být některé kationaktivní 

tenzidy na bázi oganických sloučenin arzénu, selenu, teluru, antimonu a vizmutu, které se 

používají ve farmaceutickém průmyslu. 

Perboritan sodný (NaBO2) a persíran sodný (Na2S2O8), používané jako chemická 

bělící činidla, působí dráždivě na sliznice a jsou mírně toxické. Síran sodný je velmi málo 

toxický, způsobuje však zasolení odpadních vod, z nichž se obtížně odstraňuje (dlouhodobý 

příjem však vede k odvápnění kostí). (podrobněji o ekotoxikologii detergentů pojednává např. 

Calow, 1994.) 

 

Čisticí prostředky 
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Čisticí prostředky zahrnují celou řadu aplikačních forem detergentů. Ve formě vodných 

roztoků je k dispozici celá řada speciálních a univerzálních prostředků pro čištění kovových, 

skleněných, plastových, dřevěných, smaltovaných aj. povrchů. Pro zvýšení čistícího účinku 

obsahují některé čisticí prostředky ve vodě nerozpustné abrazivní látky, které umožňují 

přenos mechanického působení na čištěný povrch. 

 

Čisticí prostředky obecně zahrnují: 

 

 mycí 

 odmašťovací 

 dezinfekční 

 kombinované přípravky 

 

Podle reakce ve vodě se dělí na alkalické, kyselé a neutrální. Složkou čistících přípravků 

mohou být různé tenzidy, alkálie, kyseliny, soli, rozpouštědla, abraziva aj. 

Čistící přípravky na bázi tenzidů obsahují vodné roztoky tenzidů, např. N-acylované 

polypeptidy, alkylsulfáty, sulfojantarany, N-sulfoalkylamidy mastných kyselin, alkylestery 

kyseliny fosforečné, aminoxidy aj. Obsah účinné složky a dalších příměsí se liší výrobek od 

výrobku. 

Alkalické čisticí prostředky jsou vodným roztokem tenzidů a dalších přísad, jako 

jsou změkčovadla (fosfát sodný, uhličitany, silikáty, hydroxidy), antioxydanty, stabilizátory 

aj. 

Kyselé čisticí prostředky obsahují vodné roztoky anorganických kyselin (nejčastěji 

HCl, méně kyselinu dusičnou nebo sírovou), organických kyselin (kyselina šťavelová, octová, 

sulfamová, nebo kresylová), tenzidy, chelátová činidla a někdy i malé množství organických 

rozpouštědel. Některé přípravky jsou na trh dodávány v pevné formě (prášek) a obsahují např. 

směs kyseliny šťavelové a síranu amonného. 

Řada čisticích prostředků obsahuje směs přírodních nebo syntetických abraziv. Tzv. 

měkká přírodní abraziva se v jemné prachové frakci volně nebo ve formě pasty používají jako 

leštící a čisticí prostředky. Např. pro leštění skla se používá jemně mletý živec. Většina 

ostatních měkkých obraziv se používá k leštění a čištění různých kovů (křída, sádra, vápenec, 

bauxit, pálený dolomit, MgO). Plavený kaolín a mastek slouží k čištění a leštění měkkých 

kovů. Bělící jíl se používá k odmašťování a leštění kovových povrchů. Velmi rozšířeným 

abrazivem je též pemza. 

Z tvrdých přírodních obraziv se v průmyslu používá diamant, křemen (písek, 

pazourek), křemelina, olivin, granát, korund, smirek apod., minerály a horniny. Ze 

syntetických obraziv se jedná o karbid křemíku, karbid boru, nitrid boru, sklo, tavený korund, 

oxid zirkoničitý, oxid hlinitý aj. Obsahy obraziv se u různých výrobků podle odlišných forem 

(suspenze, pasty, prášky) pohybují od několika % až do 100 %.  

Ekologická závadnost čisticích prostředků. Obecně platí, že čisticí prostředky jsou 

většinou hygienicky a ekologicky závažnější než prací prostředky. Přehled hlavních škodlivin 

je uveden v následující tabulce. 
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Tabulka 20: Přehled hlavních škodlivin u čisticích prostředků 

 

Čisticí prostředky Hlavní škodliviny 

Tenzidové tenzidy s nízkou biologickou odbouratelností 

 

Alkalické fosfáty (vyvolávají eutrofizaci), hydroxidy, zejména NaOH 

(leptavý účinek, toxicita) 

Kyselé HCl, kyselina šťavelová (toxicita, leptavý účinek, korozní 

účinek) 

Abrazivní volný oxid křemičitý (silikóza), inertní (zanášení kanalizace) 

 

 

8.5.4 Kosmetická výroba 

 

Kosmetická výroba patří mezi přidružené tukařské výroby, i když část kosmetických výrob 

spadá i do farmaceutického průmyslu. Zpracovávají se zde suroviny přírodní i syntetické, 

polotovary a meziprodukty jiných výrob.  

 

Kosmetická výroba zahrnuje celou řadu kosmetických přípravků, které lze podle účelu použití 

rozdělit na přípravky pro: 

 

 čištění pokožky 

 pěstění pleti 

 ochranu pokožky v pracovním prostředí 

 vlasy a vousy 

 zkrášlení 

 ošetření zubů a ústní dutiny 

 ostatní kosmetické účely 

 

Nejrozšířenějšími kosmetickými přípravky jsou čistící krémy a pleťové vody, zvlhčující 

krémy, krémy na ruce, opalovací ochranné přípravky, pleťové pudry, zásypy, rtěnky, líčidla, 

zubní pasty a ústní vody, hormonální a vitamínové přípravky, šampony, holící mýdla 

a krémy, vody po holení, depilátory, vlasové přípravky (barvy, kadeřící přípravky, laky, 

přípravky proti lupům), koupelové přísady, pleťové masky, laky na nehty, odlakovače, 

přípravky k pěstění nehtů, deodoranty, parfémy, kosmetické aerosoly, apod. 

Základ sortimentu řady kosmetických výrobků tvoří kosmetické báze, tj. polotovary 

vyráběné specializovanými výrobci. Báze vyžadují doplnění účinnou látkou, barvivem, 

vonnou kompozicí, adjustací apod. Jejich výrobou se sleduje zlepšení kontroly výrobků a 

úspora nákladů. 

Složení a sortiment kosmetických přípravků jsou tak rozmanité, že je nelze na tomto 

místě ani stručně v úplnosti zmínit. Dále je uvedeno několik příkladů složení kosmetických 

přípravků. 
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Přípravky pro čištění pokožky 

 

Přípravky pro čištění pokožky zahrnují: 

 

 mýdla: sodné, draselné nebo amonné soli vyšších mastných kyselin 

 syntetické tenzidy: anionické, kationické, neionické, amfoterní 

 mastné emulze: pleťová mléka, čistící krémy, mandlové otruby 

 pleťové vody: obsahují 20 - 40 % lihu, vodu a účinné složky (estery mastných 

kyselin) 

 pleťové masky: mohou obsahovat slabé kyseliny, kafr, ZnO, kaolín, škrob, mastek, 

rašelinu, xylózu, sorbitol, borax, síru, balzámy, parafín apod. 

 koupelové přísady: krystaly NaCl, síranu sodného, popřípadě siřičitanu sodného, 

barvivo, parfém, perboritan sodný, soda, organické kyseliny, sulfonované mastné 

alkoholy, apod. 

 

Přípravky pro pěstění pleti 

 

Přípravky pro pěstění pleti zahrnují: 

 

 pleťová mléka: emulze mastných látek (olejů) ve vodě a emulgátory, příklad - emulze 

s 89,5 % vody, 10 % olivového oleje a 0,5 % olejanu sodného 

 pleťové krémy: emulze oleje ve vodě nebo vody v oleji; patří sem krémy čistící, 

speciální (vitamínové, hormonové), suché, polomastné, holící nepěnivé; mohou obsahovat 

olivový olej, lanolín, kyselé vosky, aromatické oleje, glycerín, emulgátory, parfémy, 

vitamíny, hormony 

 přípravky proti pihám: chlorid amonortuťný, nověji je nahrazován směsí zásaditých 

dusičnanů vizmutu, perboritany (5%), peroxid hořečnatý (25%) 

 přípravky proti pocení a deodoranty: jedná se o Lotiny na bázi vody nebo vody 

a alkoholu, viskóznější Lotiny s malým množstvím alkoholu, emulze nebo gely; aktivními 

složkami deodorantů jsou baktericidy (fenolové sloučeniny, hexychlorofen, bithionol), dále 

kvartérní amoniové soli, parfémy, tenzidy; přípravky proti pocení obsahují soli hliníku (síran, 

chlorid, sulfonát, fenolsulfát aj.) zinku, močovinu, borax, alkohol, vodu aj. 

 opalovací přípravky: oleje, olejové emulze s obsahem látek chránících pokožku před 

UV- zářením 

 zkrášlující přípravky:zahrnují rtěnky (vazelínový olej, vazelína, parafín, ceresin, 

ozokerit, ricinový olej, lanolin, včelí vosk, karnaubský vosk, aj., barviva, pigmenty 

a parfémy); líčidla na tváře (vazelína, vazelínový olej, parafin, barviva); líčidla na řasy 

(trietanolaminstearan nebo mýdlo s přísadou barviva); líčidla na obočí (suspenze nebo 

roztoky barviv ve směsi tuhých nebo tekutých mastných bází); pudry a zásypy (práškové 

formy přírodních nebo umělých směsí mastku, pyrofilitu, kaolínu, uhličitanu hořečnatého, 

ZnO, BaSO4, stearany Mg a Zn, soli Bi, barviva a parfémy); laky na nehty (nitrocelulóza, 

rozpouštědlo, ředidlo, zvláčňovadla, pigmenty, barviva, perleťová esence apod.; odlakovače 

(směs rozpouštědel - octany, deriváty glykolu a ředidel - etanol, butanol, benzen aj.); parfémy 

a kolínské vody (parfémy jsou kolínské vody s vysokým obsahem vonných látek a etanolu); 

francovky (60 % etanolu, min. 2% kompoziční směsi a min. 1% mentolu); vonné látky jsou 

původu rostlinného (terpeny, deriváty benzenu), živočišného (ambra, cibet, pižmo aj.) 

a syntetického (alkoholy, estery, aldehydy, ketony) 

 vlasové přípravky (chlupy, vousy) zahrnují přípravky na: ošetřování vlasů: mýdla, 

tenzidy, borax, fosfáty, vitamíny, etanol, baktericidy aj.; barvení vlasů: peroxid vodíku, soli 

kovů Ag, Bi, Co, Cu, Fe, Mn, parafenylendiamin, paratoluendiamin aj.; trvalou úpravu: 
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deriváty kys. thioglykolové; regeneraci vlasů: lanolín, rostlinné extrakty, vitamíny apod.; 

holící krémy; vody po holení: vodný roztok etanolu, org. kyseliny (vinná, citronová, 

salicylová aj.), kyselina boritá, parfémy aj.; depilátory: NaHS, Na2S, SrS, CaS, křída, 

thioglykolát vápenatý 15% s příměsí 54% hydroxidu hlinitého a 30% vody, parfémy, éterické 

oleje, étery aj. 

 přípravky na ochranu pokožky v pracovním prostředí obsahují: silikonové oleje, 

koloidní oxid křemičitý, včelí vosk, deriváty škrobu, želatinu, kasein, algináty, 

polyvinylalkohol, glycerín, mastek apod. 

 přípravky na ošetření zubů a ústní dutiny zahrnují: zubní pasty: husté vodné 

suspenze křídy, nebo fosfátů a přísadou mýdla, glycerínu,tenzidů, koloidního kaolínu, org. 

kyselin, NaF, chlorofylu, thymolu aj., ústní vody: lihové roztoky nebo emulze, aromatické 

látky, antiseptika (thymol, kys. benzoová apod.) 

 

Kosmetické přípravky se vyrábějí bez konzervačních přísad jen tehdy, obsahují-li výhradně 

látky minerálního původu (vazelínu, vazelínový olej, ozokerit, ceresin, parafín), látky 

nevyžadující konzervaci (xylóza), alkoholické roztoky (parfémy, kolínské vody, pleťové 

a ústní vody) nebo bezvodé přípravky (pudry, líčidla, laky.). 

Konzervace spočívá v přídavku mikrobiostatických a mikrobicidních látek jako je 

fenoxyetylalkohol, kationaktivní tenzidy ajatin, dichloroxychinolin, éterické oleje aj. nebo 

přísad proti žluknutí. Jak již bylo řečeno, sortiment kosmetických výrobků je velmi široký 

a stále se obměňuje. 

Z minerálních plniv je bezkonkurenční surovinou mastek, především pro svou 

měkkost, ideální tvar částic, dobrou přilnavost na pokožku, inertnost, nehořlavost, apod. 

U mastku jsou vysoké požadavky na čistotu, zejména minimální obsah Fe, As, 

Pb,zabarvujících a toxických či karcinogenních látek. Celosvětová spotřeba mastku ve výrobě 

kosmetiky se pohybuje kolem 200 tis. tun ročně. Z dalších minerálních plniv je 

v kosmetickém průmyslu využíván diatomit, pemza, pyrofylit (zubní pasty), bentonit, 

vápenec, křída, dolomit a slída. Syntetické analogy jsou titanová běloba, srážený magnezit, 

oxid křemičitý aj. 

Kosmetické přípravky mohou často obsahovat i velmi exotické složky jako např. 

sirník ceritý, sloučeniny stroncia, např. v zubních pastách. Dále seleničitan sodný ve rtěnkách, 

pleťových mlékách, lacích na nehty apod. proti odbarvení. Další kovové sírníky jsou 

obsaženy v očních stínech, v opalovacích krémech práškové diamanty, aerogely a kryogely 

v deodorantech a sloučeniny manganu a wolframu jako složka fluorescenční kosmetiky. 

 

Ekologická závadnost kosmetických přípravků a odpadů 

 

Ekologická závadnost kosmetických přípravků a odpadů z kosmetického průmyslu je velmi 

rozmanitá, jde o širokou paletu od zcela neškodných inertních látek až po vysoce toxické, 

event. karcinogenní škodliviny, zejména v případě obsahu sloučenin těžkých kovů. Řada 

kosmetických výrobců se snaží obsah škodlivin minimalizovat a nahrazovat je méně 

toxickými složkami. Kosmetické přípravky v České republice nesmí obsahovat nadlimitní 

koncentrace arsenu, barya, kadmia, chromu, mědi, rtuti, olova, antimonu, cínu, uranu a zinku. 

Z používaných  

 sloučenin to jsou kyanidy, kyselina šťavelová, pikrová a jejich soli, chlorované uhlovodíky, 

organické zásady a dehtová barviva. 

U vyřazených kosmetických přípravků, které se většinou dostávají do komunálního 

odpadu, představují značný problém také silně znečištěné vyřazené obaly na bázi 

fenolformaldehydových pryskyřic, močovino-formaldehydových pryskyřic, celofán, acetát 
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celulózy, polyetylén, polypropylén, polystyrén, PVC, sklo, porcelán, kovové nádoby od 

aerosolových sprejů apod.  

Zdrojem uvedených odpadů je jednak výroba kosmetických přípravků (nepovedené 

nebo havarované šarže), výroba a spotřeba detergentů, pracích a čisticích prostředků, 

samozřejmě chemický průmysl a ostatní pomocné průmyslové výroby, včetně komunálního 

hospodářství. V České republice se výroba čisticích prostředků a kosmetiky podílí na celkové 

produkci chemického průmyslu asi 6%. Značným podílem se na produkci odpadů z této 

oblasti podílí také dovoz uvedených výrobků. Spotřeba pracích prostředků se v ČR pohybuje 

ročně řádově v desítkách tis. tun. Pokud jde o obaly z práškových a kapalných prostředků, 

zůstává na nich okolo 1 až 5% původního obsahu. 

Recyklace odpadů z oblasti detergentů a kosmetických výrobků se neprovádí, značná 

část odchází do odpadních vod. 

 

Trendem je vývoj pracích a čisticích prostředků s využíváním hygienicky a ekologicky 

méně závadných látek. Pro životnost praných tkanin mají význam dvě hodnoty: jedná se 

o inkrustaci tkanin (zejména bavlny) a alkalitu detergentů. Dobré prací prostředky vybavené 

účinnými komplexotvornými látkami zabraňují absorpci sražených minerálních solí na vláknu 

(ztráta pružnosti, lámavost a trhání textilu). Negativním důsledkem přítomnost chelatačních 

přísad je jejich nízká biologická odbouratelnost a schopnost tvorby komplexů s těžkými kovy, 

které se pak přenášejí až do pitných vod. 

Vyšší alkalita je vhodná pro dosažení vyšší prací účinnosti a k omezení kožních 

onemocnění při styku s pracím roztokem. Vysoká alkalita pracích prostředků je však na druhé 

straně příčinou degradace bavlněných vláken uvolňování barev z tkanin a jejich přenosu na 

jiné tkaniny.  

Obě uvedené vlastnosti jsou bohužel zhoršené u nových typů detergentů s náhradou 

polyfosfátu sodného syntetickými zeolity. 

Kvalitu životního prostředí lze zlepšit (při současném snížení nákladů) také jinými 

postupy. V literatuře se uvádí, že např. u detergentů přechod na prací koncentráty by umožnil 

snížit množství síranu sodného v odpadních vodách o 8 až 10 tis. t ročně. Úprava 

(změkčování) vody před praním na 1 – 5 °N tvrdosti, by umožnila snížit spotřebu pracích 

prostředků o 60 - 70%, což v ČR představuje 15 - 20 tis. t ročně. Dalším zlepšením jsou 

i výkonnější pračky s automatickým dávkováním pracích prostředků dle hmotnosti prádla 

a stupně zašpinění. Vývoj praček souvisí i s energeticky méně náročnějšími přístroji. 

 

Z hlediska složení pracích prostředků lze možnosti dalšího vývoje charakterizovat 

následovně: 

 

 náhrada alkyarylsulfonových sloučenin plně odbouratelnými alfa - sulfonany 

 vývoj účinnějších a biologicky odbouratelných tenzidů 

 vývoj nových enzymů uvolňujících kyslík, rozkládajících hydrofobní řetězce 

a odbourávajících přírodní barviva 

 přehodnocení náhrady tripolyfostátu sodného syntetickými zeolity 

 

Polyfosfáty se používají v pracích prostředcích více jak 50 let a jejich obsah se pohybuje 20 - 

35%, což je 5 - 9% fosforu. Kromě problémů s náhradou polyfosfátů v pracích prostředcích je 

nutno říci, že bezfosfátové prací prostředky, které jsou ekologicky šetrnější, jsou podstatně 

dražší. Proti argumentům snižování či úplné eliminace obsahu fosfátů v pracích prostředcích 

stojí námitky, že ideálním řešením je zachování levných a účinných fosfátových přípravků 

a s tím spojená nutnost komplexního řešení defosfatace odpadních vod. Odstraňování 
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fosforečnanů chemickým srážením je dostatečně propracováno a realizováno v řadě zemí. 

V současné době se ukazuje, že je proveditelná i biologická defosfatace.   

U čisticích prostředků převládá snaha o náhradu škodlivých složek ve všech 

případech, kdy je to z hlediska požadovaných vlastností možné. V průmyslu lze nahradit 

čištění organickými rozpouštědly (např. odmašťování kovových povrchů) při úpravě povrchů 

nahradit prostředky na bázi kyselých nebo alkalických vodných roztoků, vodných emulzí 

ropných uhlovodíků, vodných roztoků obraziv nebo obraziv v proudu vzduchu (otryskávání). 

U výrobků pro domácnosti lze přecházet na prostředky s obsahem tenzidů, vodné emulze 

měkkých obraziv apod. 

U kosmetických přípravků směřuje vývoj k vyššímu využívání biologicky 

odbouratelných látek, složek bez obsahu těžkých kovů (resp. minimalizace jejich obsahu) 

a snadno odstranitelných kompozic. Je zapotřebí také přehodnotit obalovou techniku 

používanou v kosmetickém průmyslu. 

 

Využití odpadů 

 

Detergenty a čisticí prostředky se neregenerují, protože při jejich aplikaci dochází k rozředění 

a trvalé ztrátě v odpadních vodách nebo v komunálním odpadu (obaly, zbytky). 

Odpady z výroby detergentů a pracích prostředků, nebo zbytkové zásoby lze využít na 

méně náročné účely (velkoobjemové prádelny, čištění nebo odmašťování kovových povrchů 

v průmyslu). Odpady z výroby kosmetických přípravků lze využít pro některé méně náročné 

účely v chemickém průmyslu. Recyklace není v dostupné literatuře uváděna. 

 

Odstraňování odpadů z výroby a použití pracích a čistících prostředků a z výroby 

kosmetických přípravků 

 

Pro odstraňování odpadních pracích prostředků, čisticích prostředků a kosmetických 

přípravků jsou nejvhodnější fyzikální a chemické metody a spalování. 

Fosfáty z odpadních vod lze odstranit pomocí flokulačních činidel jako je chlorid 

železitý nebo chlorid hlinitý. Sraženina se odfiltruje a odstraní se solidifikací nebo 

spalováním. Primární zůstává biologická rozložitelnost anionaktivních a neionogenních 

tenzorů na bázi min. 90%. 

Další doporučenou metodou pro dočištění částečně upravených odpadních vod 

z výroby kosmetiky nebo léčiv je použití anexů s kvartérní amoniovou bází. V oblasti 

kosmetických přípravků je žádoucí usilovat o zavedení ekologicky šetrné výroby, zavádět 

v souladu se světovými trendy méně škodlivé, účinnější a snadněji odstranitelné výrobky, 

zavádět separovaný sběr vyřazených přípravků z komunálního odpadu a vyvíjet technologie 

recyklace a účinných metod odstraňování. 

Značným problémem jsou zůstatkové zbytky škodlivin (hormonální a jiné přípravky) 

z kosmetických výrobků, které se objevují v komunálních odpadních vodách a které se nedají 

odstranit běžnými čistícími procesy v čistírnách odpadních vod. V čistírenských kalech se 

zachytí pouze část a většina (až 80%) odchází s vyčištěnou vodou do recipientu a do životního 

prostředí- potravního řetězce. 

 

8.6 Mlékárenský průmysl 
 

Mlékárenství zahrnuje jednak úpravu mléka pro přímou spotřebu a jednak jeho zpracování na 

smetanu, máslo, sýry, rozličné mléčné výrobky a speciální výrobky jako je kasein, laktóza 

(mléčný cukr), kyselina mléčná.  
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Odpady z mlékárenského průmyslu podle Katalogu 

 

Podle katalogu jsou odpady z mlékárenského průmyslu zařazeny jako odpady kategorie „O“ 

ostatní, kromě poslední skupiny následovně: 

  

02 05 00  Odpady z mlékárenského průmyslu 

02 05 01   Látky nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 05 02   Kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku 

02 05 09   Odpady výše neuvedené 

 

8.6.1 Výroba mléka a másla 

 

Zpracování mléka 

 

Dodané mléko přijaté v mlékárně se čerpá do chlazených nádrží, surové mléko se čistí 

odstřeďováním nebo filtrací. V separátorech se oddělí smetana a odstředěné mléko i smetana 

se pasteruje, nebo sterilizuje, chladí, standardizuje a homogenizuje. Smetana je jednak 

meziproduktem pro výrobu másla, ale slouží také k přímé spotřebě jako sladká smetana nebo 

kysaná po fermentaci smetanovou kulturou. Smetanou se také reguluje tučnost mléka podle 

požadavků trhu, nebo mléko pro výrobu sýrů. 

 

Výroba másla 

 

Máslo se vyrábí z pasterované polosladké nebo kyselé smetany. Po tepelném ošetření se 

smetana odplyňuje vakuováním, čímž se odstraní kromě plynů aromatické látky z krmiva, 

stájí apod. Odplyněná smetana se ochladí na 6 až 10 °C a nechá se fyzikálně dozrát. 

 

 
1 - stloukací válec, 2 - odlučování podmáslí, 3 - hnětač, 4 - odlisování podmáslí a sekce pro dávkování přísad, 5 - 

vakuová sekce, 6 - konečná homogenizace másla, 7 - akvametr 

 

Obrázek 30: Konstrukce zmáselňovače pro kontinuální výrobu másla (upraveno podle 

Bylund, 2003) 

 

Poté se smetana fermentuje máslařskou kulturou, fermentace vede k vyšší stabilitě másla 

a zlepšuje viskozitu smetany. Vlastní výroba másla probíhá v máselnicích buď zpěňovacím, 

odstřeďovacím nebo emulgačním způsobem. Výroba másla může probíhat jako kontinuální 

nebo diskontinuální proces. Zmáselňováním se oddělí máslo a podmáslí. 
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Odpady a vedlejší produkty a jejich zpracování 

 

Odstředivkový kal 
Při čištění syrového mléka vzniká odstředivkový kal, který má podobu šedé, slizovité hmoty. 

Kal obsahuje až 18% bílkovin, 2 - 3% tuku, malé množství minerálních látek a organických 

složek. Kromě toho se do kalu dostávají mechanické nečistoty (prach, části krmiva a steliva 

a srst), část mikroflóry mléka, somatické buňky, epitelové buňky apod. Kal může obsahovat 

velké množství choroboplodných zárodků, nesmí se zkrmovat, jako krmivo je použitelný po 

kyselé hydrolýze (po několikahodinovém varu ve 25 - 30% kyselině sírové a následné 

neutralizaci uhličitanem vápenatým a filtraci). Kal se také zpracovává v kafilériích nebo se 

spaluje. 

 

Podmáslí 

Podmáslí obsahuje zbytky tuku (0,5%), značný podíl fosfolipidů a laktózy, kyselinu mléčnou 

(0,5%) a popel (0,7%). Může se pro své složení uplatnit jako dietetikum. Průmyslově se 

podmáslí zpracovává na kasein (bílkovina) a soli kaseinu, které nacházejí uplatnění jako 

aditiva v pekárenství. 

 

Dalším vedlejším produktem je prací voda z praní máselných zrn, která obsahuje významná 

množství převážně rozpustných bílkovin. Propírací voda se může přímo zkrmovat, pro snížení 

přepravních nákladů je možné bílkoviny vysrážet, např. ohřevem na 40 až 50 °C. 
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8.6.2 Výroba sýrů 

 

 
 

Obrázek 31: Schéma výroby sýrů 

 

Mléko pro výrobu sýrů se nejprve upraví (úprava složení, homogenizace, kyselost, teplota 

mléka), pak se provádí sýření mléka. Sýry se vyrábějí z mléka sraženého syřidlem, což je buď 

výtažek ze sušených žaludků sajících telat, která ještě nepřijímala jinou potravu, nebo 

kyselinou mléčnou, vytvořenou účinkem mléčných bakterií. V průmyslové výrobě sýrů se 

u nás používají k sýření čisté mlékařské kultury. Podle způsobu zpracování mléka, způsobu 

sýření aj. se sýry rozdělují na sladké a kyselé (tvarohy, tvarůžky, plísňové sýry). Tvaroh je 

vedle sýrů také obchodním produktem a kromě běžné rychlé spotřeby je i tvaroh vyráběný pro 

průmyslové účely, který je možno za určitých podmínek skladovat i rok (v bazénech 

s možností odtoku syrovátky, bez přístupu vzduchu, solený) a použít např. na výrobu 

tvarůžků. Po srážení mléka, vzniku sýřeniny nebo tvarohu, se oddělí syrovátka. Sraženina se 

postupně upravuje tak, aby se snižoval obsah syrovátky, sýry se postupně nechávají dozrát. 

Délka zrání je odvislá od druhu a typu sýru. Dozrávání probíhá ve speciálních sklepech nebo 

jiných místech jako jsou např. jeskyně.  
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Kromě popsaného způsobu srážení mléčné bílkoviny - kaseinu, existuje celá řada způsobů pro 

srážení - koagulaci kaseinu: 

 

 kyselinami (kyselé srážení mléka) 

 enzymy (sladké, čili syřidlové srážení mléka) 

 solemi (tzv. vysolování) 

 vazbou se solemi těžkých kovů (síranem měďnatým, octanem olovnatým) 

 vysokou teplotou 

 alkoholem 

 elektrickým proudem 

 

Podle použité metody jsou pak i podstatné rozdíly v získané sraženině. Pro výrobu sýrů se 

používá pouze dvou prvních metod. 

 

Tavené sýry se vyrábějí v tavírnách ze sýrů, másla, koření, soli a dalších přísad, podle 

receptury sýrů. 

 

Výroba mléčných výrobků 

 

Mezi další mléčné výrobky patří: 

 

 zahuštěná mléka 

 sušená mléka, s různě upraveným složením podle určení použití 

 fermentované mléčné výrobky (jogurty, kefír, zakysané mléčné výrobky atd.) 

  



130 

 

8.6.3 Výroba speciálních výrobků 

 

Do této skupiny patří především výroba laktózy, kyseliny mléčné z vedlejších produktů 

a odpadních surovin v mlékárenském průmyslu. Charakteristickým příkladem vedlejšího 

produktu z mlékárenství je syrovátka, která za normálních podmínek obsahuje: 

 
- 4,7% laktózy 

- 0,9% bílkovin 

- 0,6% minerálních látek 

- kyselinu mléčnou 

- 0,3% dalších org. látek (kyselinu citronovou, nebílkovinné dusíkaté látky, stopy 

tuku, atd.) 

 

Tabulka 21: Složení sladké a kyselé syrovátky 

 

Složka (%) Sladká syrovátka Kyselá sysrovátka 

Sušina 6,0 - 6,5 5,0 - 6,0 

Laktosa 4,5 - 5,0 3,8 - 4,3 

Kyselina mléčná stopy až 0,8 

Tuk 0,05 - 02 0,05 - 02 

Čistá bílkovina 0,55 0,55 

Nebílkovinný dusík (NPN) 0,18 0,18 

Popeloviny 0,5 0,8 

 

Z celkového množství vitamínů přítomných ve zpracovávaném mléku (thiamin, riboflavin, 

pyridoxin, kobalamin, kyselina pantotenová, biotin, vitamín A) přechází více než dvě třetiny 

do syrovátky. Syrovátka se používá v původním stavu na pití, při výrobě nápojů nebo ke 

krmení. Pro vysoký obsah vody má syrovátka omezenou trvanlivost, proto se ve velké míře 

zpracovává na zahuštěný syrovátkový koncentrát anebo sušenou syrovátku. Uvedené výrobky 

se kromě použití při výrobě krmiv využívají v potravinářském i farmaceutickém průmyslu. 

Ze syrovátky se izolují bílkoviny albumin a globulin a rozkladné produkty kaseinu. 

Nejčastěji se bílkoviny srážejí teplem při teplotě 95 °C a při pH 4,65. Vysrážené bílkoviny 

obsahují asi 20% sušiny a dále se stabilizují sušením. Používají se při výrobě krmiv, jako 

aditiva v pekárenství a při výrobě dietetických výrobků. 

Sušená syrovátka se přidává do chleba, nebo i jiného pečiva místo odtučněného 

(odstředěného) mléka. Zahuštěná syrovátka (syrovátková pasta) se zpracovává do tavených 

sýrů.  
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Obrázek 32: Schéma zpracování a využití syrovátky 
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Obrázek 33: Blokové schéma výroby fermentovaných mléčných nápojů 

 

Zakysaný mléčný bílek je velmi dobrou surovinou pro výrobu tavených sýrových pomazánek. 

Těžištěm průmyslového zpracování syrovátky je získávání mléčného cukru - laktózy, 

mléčnanu vápenatého, kyseliny mléčné a máselné. Mléčný cukr se využívá v potravinářském 

a farmaceutickém průmyslu pro výrobu dětské výživy, dále v cukrovarnickém průmyslu, jako 

plnivo do tablet, na výrobu galaktózy, laktózy apod. Surový mléčný cukr se získává 

z koncentrátu, který zůstává po odstranění bílkovin. Z koncentrátu se krystalizací a sušením 

získává technická laktóza, která se dále rafinuje. Z melasy, matečného roztoku po krystalizaci 

laktózy se získávají mléčnany. Další využití syrovátky je např. průmyslová výroba krmného 

droždí. V zahraničí se ze syrovátky vyrábí průmyslově líh a ocet, syrovátkové kvasnice, 

syrovátkový sirup a krém. 
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Využití syrovátky má velký národohospodářský význam nejen pro krmivářskou 

základnu, ale také její zužitkování znamená její odstranění z odpadních vod a tudíž snížení 

organického znečištění povrchových toků.   

 

Odpadní vody z výroby 

 

Při hospodárném využívání vody činí její spotřeba asi 3 l na 1 l mléka. Do odpadních vod 

přechází asi 1% zpracovávaného mléka. Odpadní vody z mlékárenství se dají rozdělit jednak 

na chladící vody a mycí a oplachové vody, které obsahují zbytky mléka a dezinfekčních 

a čisticích prostředků. 

 

Chladící vody nejsou obvykle znečištěné, mohou po ochlazení recirkulovat.  

 

Mycí a oplachové vody jsou naproti tomu velmi znečištěné. BSK5 se pohybuje od 900 do 

3000 mg/l, protože mléko a vedlejší produkty mají extrémně vysoké hodnoty BSK5. Čerstvé 

mléko má 102 000 mg/l, syrovátka 32 000mg/l. Hlavní část vod vzniká z vyplachování konví 

nebo cisteren, nádob a umývání technologického zařízení. Havarované výrobky a suroviny by 

se neměly do odpadních vod dostávat. Vzhledem k tomu, že jsou živočišného původu, mohou 

se odstraňovat pouze zpracováním v kafilérii nebo asanačním ústavu. 

 

Odpadní vody se čistí ve vlastních čistírnách, které by měly být u každé mlékárny. 

Vypouštění do městské kanalizace bez předčištění by nemělo být. Odpadní vody 

z mlékárenského průmyslu se čistí biologickými postupy po předchozím mechanickém 

předčištění. 

 

8.7 Masný průmysl 
 

8.7.1 Zpracování masa 

 

Maso a masné výrobky jsou významnou složkou lidské výživy. V širším slova smyslu je 

maso definováno jako poživatelné části těl teplokrevných živočichů, v užším slova smyslu se 

za maso považuje kosterní svalovina. Jako zdroj masa se využívají zejména jatečná zvířata 

(prasata, skot, ovce, koně, králíci), jatečná drůbež (hrabavá a vodní), lovná zvěř a exotické 

druhy v místě výskytu.  

 

Technologii masa lze rozdělit na tři fáze: 

 

 jateční opracování masa 

 bourání masa 

 masnou výrobu 

 

Jatečnému opracování masa obvykle předchází ustájení, aby zvířata byla v dobré kondici, 

před zabitím se zvířata omračují (mechanicky, elektrickými kleštěmi nebo narkotizováním 

oxidem uhličitým). Omráčení je důležité pro dobré vykrvení, které se provádí např. dutým 

nožem z hlavového kmene nebo proříznutím krční tepny. Krev při vykrvení odtéká dutým 

nožem, nebo odtéká do žlabu a je dále zpracována. Další operací je ruční nebo strojové 

stahování kůže, u prasat stahování předchází napaření a odstranění štětin. U drůbeže po 

napaření povrchu těla je oškubáno peří. Ze stažených nebo oškubaných zvířat se vyjme trávicí 

trakt a orgány tělních dutin (vykolení u savců, vykuchání u drůbeže). Vnitřní orgány jsou 

dále zpracovávány v masném průmyslu, nebo v jiných oborech, popřípadě se odstraňují 
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v asanačních ústavech. Všechny uvedené operace se musí uskutečnit do 35 minut po 

omráčení, aby střevní mikroflóra nepronikla do okolí a neznehodnotila maso. Vnitřní orgány, 

hlava a maso procházejí veterinární prohlídkou, která rozhodne, zda se maso hodí k lidské 

výživě, případně, jakým způsobem musí být zpracováno. Maso se váží, klasifikuje a ukládá 

v chladírně k ověření. 

Maso v jatečné úpravě (hovězí čtvrtě, vepřové půlky) se dále dělí na menší celky, 

podle způsobu použití. Bourání zahrnuje přípravu masa pro výsek (do obchodní sítě, pro 

hromadné stravování), bourání pro výrobu a bourání pro mrazírenské skladování.  

Poslední fází masné technologie je masná výroba, která zahrnuje výrobu salámu, 

párků, uzených mas a dalších výrobků. 

 

8.7.2 Vedlejší produkty a jejich zpracování 

 

Zpracování masa při správném provedení může být příkladem bezodpadové technologie. 

Tradičně se při zpracování masa vyvinuly způsoby využití vedlejších produktů. Odpady 

z masné technologie jsou často surovinou pro řadu jiných odvětví. 

 

Tuky 

 

Významným vedlejším produktem masného průmyslu jsou tuky, tj. především hovězí lůj 

a vepřové sádlo, ale také kachní a husí sádlo, které se zpracovává v některých zemích jako 

tradiční výrobek. Zpracovávají se přímo v masném průmyslu pro potravní účely, nebo jsou 

jako surovina předávány do tukového průmyslu. Vedle hlavního podílu tuků získaných 

škvařením suchou nebo mokrou cestou, nacházejí podobné využití také tuky z dalších odpadů 

- zachycené na lapačích, separované např. odstředěním z vývarů apod. 

 

Droby 

 

Za vedlejší produkt lze považovat také droby (játra, ledviny, jazyky, maso z hlav apod.). 

Droby jsou omezeně údržné, proto se co nejrychleji zmrazují a předávají do tržní sítě, nebo se 

zpracovávají společně s masem do masných výrobků. Do určité míry jsou droby 

zpracovávány také farmaceutickým průmyslem, pro tyto účely jsou také pečlivě tříděny 

a okamžitě zmrazovány podle jednotlivých druhů. 

 

Krev 

 

Vyznaným vedlejším produktem je krev. Ta se po vykrvení stabilizuje proti srážení 

(chemická stabilizace, defibrinace), konzervuje se a dále zpracovává buď k lidské výživě 

(kulinární úprava, krevní masné výrobky, konzervy atd.), na krmiva nebo pro technické účely. 

Po odstředění se získá plazma, která v nativním stavu nebo po úpravách může sloužit jako 

zdroj aditivních bílkovin, náhrada vaječného bílku apod. Speciální výrobky, spíše 

lahůdkářského charakteru, se vyrábějí z kachní a husí krve. 

 

Střeva 

 

Střeva a další části trávicího traktu se používají jako obaly na masné výrobky. Jejich 

zpracování zahrnuje rozdělení celého střevního kompletu na jednotlivé části, vyprázdnění 

obsahu, odstranění nežádoucích vrstev, opláchnutí, konzervaci, prosolením a balení do svazků 

(obvykle po 100 m). Prosolená střívka, nejčastěji ovčí, prasečí nebo kozí, se takto dlouhodobě 

uchovávají. Před použitím se střívka namáčejí v solance, rozvolňují a rozvlákňují a vlivem 
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hydratace nabývají původní velikosti. Takto upravená střívka se podle požadavků vakuově 

balí s 25 % roztokem kuchyňské soli a distribuují výrobcům jakostních uzenin (párků). 

Úprava střívek se neprovádí v masném průmyslu, ale ve speciálních provozech pro toto 

zpracování. Podle použití se střeva buď zbavují pouze sliznice (odčleňováním) nebo se 

odstraňují současně sliznice i serózní blány (sdírání). Vedle použití v masném průmyslu, 

nacházejí střeva také použití pro výrobu strun, používají se na šití kůže apod. 

 

Předžaludky 

 

Předžaludky skotu slouží jako oblíbená potravina (dršťky). Při zpracování se bachor a čepec 

(kniha se obvykle nezpracovává) zbaví obsahu, po opaření se mechanicky odstraní sliznice, 

předžaludky se vyperou a záhřevem ztuží, vychladí a expedují. Dodávají se do spotřební sítě 

rovněž ve zmrazeném stavu. 

 

Kůže 

 

Kůže se po stažení čistí, upraví, prosolí, nechají nabobtnat, znovu se prosolí a poté se 

předávají do koželužen k dalšímu zpracování na useň. Vepřové kůže se často zpracovávají 

jako přísada do masných výrobků po uvaření a dokonalém rozmělnění. Vepřové kůže se pro 

tento účel namáčejí do vody se slabou kyselinou fosforečnou za vzniku tzv. hydrolyzátu, který 

se používá do levnějších druhů uzenin. Z hovězích kůží se vyrábějí klihovková střeva. Kůže 

jsou také používány jako surovina pro výrobu kvalitního kolagenu a želatiny. 

 

Rohovina 

 

Rohovina (rohy, paznehty, spárky) se využívají jako surovina pro výrobu bílkovinných 

hydrolyzátů, krmných směsí, řezbářských výrobků apod. Z kopyt se získává paznehtový olej, 

také se z nich vyrábí klíh. Rohovina ze spárkaté zvěře slouží pro šperkařskou výrobu a pro 

výrobu různých ozdobných předmětů. 

 

Štětiny a žíně 

 

Štětiny a žíně se po očištění a vysušení předávají ke zpracování do kartáčoven. 

 

Žlázy 

 

Žlázy s vnitřní sekrecí jsou cenným zdrojem hormonů a dalších farmakologicky významných 

látek. V masném průmyslu se hned po vytěžení konzervují (rychlým zmrazením) a předávají 

se farmaceutickému průmyslu pro výrobu léků. Velký význam má zejména těžba pankreatů 

pro izolaci inzulínu. 

 

Trávicí trakt 

 

Obsahy trávicího traktu, které činí až 14% hmotnosti zvířete, se mohou zpracovávat 

splachováním do kanalizace a používat jako hnojiva, používat pro produkci bioplynu 

v anaerobních reaktorech, sušit nebo spalovat. Pro vysoké náklady nebo hygienické problémy 

nejsou uvedené způsoby využívány. Obsahy předžaludků a žaludků se zpracovávají nejčastěji 

kompostováním. 
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Kosti 

 

Kosti se používají pro výrobu želatiny, bílkovinných vývarů, krmných mouček nebo jako 

technické kosti, pro výrobu hnojiv (superfosfát). 

 

Peří 

 

Peří z drůbežářských závodů se kromě tradičních použití do polštářů a přikrývek zpracovává 

také dalšími způsoby. Odpadové peří se používá k výrobě dusíkatého krmiva (péřová 

moučka). Alkalickou hydrolýzou peří (péřové bílkoviny - keratinu) se vyrábí stabilizátor 

vzduchotechnické pěny, která se používá do náplní hasicích přístrojů, dále k výrobě 

lehčených stavebních materiálů jako je pěnobeton, pěnové izolační tvárnice, pěnošamot. 

Odpadové peří se přidává do tzv. kafilerní pasty (zpracované kafilerní odpady, využitelné 

jako krmivo). 

 

Ostatní 

 

Hlavy, běháky a další odpady z drůbeží porážky mohou být surovinou pro výrobu želatiny. 

Z hřebínků se získává kyselina hyaluronová. 

 

Odpady z výroby a zpracování masa podle Katalogu 

 

Odpady z výroby a zpracování masa jsou podle Katalogu odpadů zařazeny následovně: 

 

02 02 00    Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a ostatních potravin živočišného 

původu   

02 02 01    Kaly z praní a čištění 

02 02 02    Odpady živočišných tkání 

02 02 03    Látky nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 02 04    Kaly ke zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku     

02 02 09    Odpady výše neuvedené 

 

8.7.3 Odpadní vody a jejich čištění 

 

Odpadní vody z masného průmyslu lze rozdělit na odpadní vody z porážky a odpadní vody 

z masné výroby. Při porážce jednoho kusu dobytka vzniká 0,3 - 3m
3
 odpadní vody, na výrobu 

1 tuny masných výrobků připadá 13 - 15 m
3 

odpadních vod. 

Odpadní vody z porážky zahrnují odpadní vody ze stájí, z porážek, ze sanitní 

porážky, za zpracování kůží, střev, žaludků, z brouráren a expedice masa a chladící vody. 

Odpadní vody ze stájí obsahují zbytky steliva a výkalů, moč a dezinfekční prostředky. 

Vody je vhodné odvádět mimo objekt do sedimentačních nádrží s přepadem do vod 

z porážky. 

Odpadní vody z porážky jsou znečištěny hlavně krví, kousky masa, kostí, tuku, 

štětinami a nečistotami z těl poražených zvířat. Pro snižování znečištění těchto vod je 

nejdůležitější snižovat obsah krve, protože 1 l krve zvýší hodnotu BSK5 o 200 000 mg/l. 

Kanalizaci z porážek je vhodné vést na stírané žlaby. 

Odpadní vody ze sanitních porážek je třeba odvádět samostatnou kanalizací, v případě 

porážky nakažených zvířat musí být odpadní vody sterilizovány. 



137 

 

Odpadní vody ze zpracování kůží obsahují vysoké procento solí, proto je není možné 

odvádět do kanalizační sítě, shromažďují se v samostatných nádržích mimo objekt a obsah 

nádrže se odvádí ze závodu, popřípadě se předčišťují. 

Vody ze zpracování střev a žaludků jsou velmi znečištěné obsahy střev a žaludků, 

které se nepodařilo zachytit, obsahují také hleny ze sliznic. Odpadní vody z bourání 

a expedice masa vznikají při oplachování stolů, nářadí, zařízení a podlah a obsahují krev, 

kousky masa, tuku a kostí. 

Chladící vody obvykle nebývají znečištěny, po ochlazení mohou recirkulovat v rámci 

dalšího použití. 

 

Směs odpadních vod z porážky obsahuje přibližně: 

 

 40 - 60 ml kalu/l,  

 700 - 1000 mg tuku /l  

 4000 -  8000 mg sušiny /l 

 hodnota pH se pohybuje v rozmezí 6,7 - 7,3  

 hodnota BSK5 v rozmezí 1500 - 1900 mg/l 

 

Odpadní vody z  masné výroby zahrnují vody z nakládání masa (solný nálev 

s extrahovanými bílkovinami), vody z přípravy jednotlivých masných výrobků, které obsahují 

kousky masa a tuku, vývar, sůl, extrahované bílkoviny, dusičnan draselný apod. Dále obsahují 

méně znečištěné vody z chlazení, umývání skladů a expedice.  

 

Výsledné složení odpadních vod z výroby a zpracování masa je v 1 l přibližně: 

 

 4 ml kalu 

 1000 - 2000 mg tuku  

 3000 - 5000 mg sušiny 

 hodnota pH 6,7 - 7,3 

 BSK5 v rozmezí 800 - 1200 mg O2 

 

Odpadní vody z masného průmyslu se čistí mechanicky a biologicky. Při mechanickém 

čištění se využívají stírané žlaby, tuky se zachycují v lapačích tuků (např. kruhové 

sedimentační nádrže s horizontálním průtokem, nebo lapače tuku pracující na principu tlakové 

flotace). Biologické čištění se provádí většinou aerobním způsobem s aktivací, v zahraničí se 

používá také chemické čištění, při kterém se odpady sráží kyselinou lignosulfonovou, vzniklá 

sraženina se suší a může být použita při výrobě krmných směsí pro dobytek. 

Zachycený znečištěný tuk může být po snížení obsahu vody surovinou pro tukový 

průmysl (viz zpracování a tranesterefikace tuků). 

 

8.8 Mlýnsko - pekárenský průmysl 
 

8.8.1 Výroba mouky 

 

Mouka je produkt získaný mletím obilí, nejčastěji pšenice a žita, ale i jiných obilnin. Obilí je 

skladováno v silech, při naskladňování se čistí (odstranění plev, úlomků stébel, listů apod.), 

suší se, třídí, pere, provzdušňuje, chladí, aktivně větrá, případně konzervuje fyzikálními 

postupy nebo chemicky. 

Vlastnímu mletí předchází čištění. V čistírnách obilných zrn se odstraní anorganické 

a organické příměsi jako je prach, kamínky, hlína, kovové součástky, plevel, cizí zrna apod. 
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a další nečistoty. Čištění se provádí nejčastěji suchým způsobem, nečistoty s nižší hustotou se 

odstraňují v proudu vzduchu v aspirátorech, příměsi větší velikosti než zrno se oddělí 

v triérech. Čištění mokrou cestou praním v obilních pračkách se příliš nepoužívá. 

 

 
 

Obrázek 34: Hlavní úseky zpracování obilí ve mlýně 

 

Před mletím se zrno kondicionuje, za studena vlhčením a odležením, nebo za tepla 

v kondicionérech, kde se zahřívá, suší a chladí. Účelem kondicionace je porušení soudržnosti 

endospermu zrna se slupkou. Při výrobě vícepruhové mouky se obilí šrotuje mletím mezi 

rýhovanými válci, šrot se třídí podle velikosti na rovinných vysévačích. Jednotlivé partie se 

dále čistí a vymílají. Vzduchem se oddělují části slupky - otruby. Příklad tzv. vymílacího 

klíče pšeničného mlýna je uveden v tabulce 22.    

 

8.8.2 Odpady z výroby mouky a jejich využití 

 

Odpady z čištění zrna se dělí na krmné a nekrmné. Ke krmným patří zejména části obilek, 

zrna jiných potravinových nebo krmivových kultur. Nekrmnými odpady rozumíme plevy, 

slámu, semena plevelů, minerální příměsi atd., tj. kompostovatelný odpad. V některých 

případech je výhodné nekrmné odpady roztřídit, např. oddělit semena rostlin využitelná pro 

farmaceutický průmysl (námel), nebo pro jiné účely. Pšeničné nebo kukuřičné klíčky se 

zpracovávají na hodnotné rostlinné oleje, na výrobu produktů racionální výživy apod. 

Nehodnotné nekrmné odpady lze také využít jako palivo, buď přímo, nebo po úpravě 

(briketováním apod.). 

Při mletí, jak je patrné z vymílacího klíče, se získávají vedle konzumní krupice a mouk 

také krmná mouka a otruby. Podle stupně vymílání z pšeničné mouky to je 3 až 6% krmné 

mouky, 17 až 20% otrub, z žita kolem 5% krmné mouky a 20% otrub. Otruby jsou cennou 

složkou krmiv. 
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Tabulka 22: Příklad vymílacího klíče pšeničného mlýna  

 

Výrobek Výtěžek v % 

Krupice hrubá   0,87 

Krupice jemná 2,11 

Hrubá mouka 8,83 

Polohrubá mouka konzumní 1,10 

Polohrubá mouka výběrová 5,70 

Hladká mouka pekařská 26,76 

Hladká mouka konzumní 9,29 

Chlebová mouka 13,27 

Jedlé výrobky celkem 68,06 

Krmná mouka 5,46 

Otruby  20,87 

Šrot po kalibrátu 4,96 

Krmné klíčky 0,60 

 

8.8.3 Výroba pekařských a pečivářských výrobků 

 

Výroba chleba a pečiva běžné denní spotřeby je prakticky bezodpadová. Z odpadů, které při 

této výrobě vznikají, se jedná především o obaly ze surovin a smetky, především mouky. 

Další odpady, které se v této výrobě jsou zmetky a nepodařené výrobky, které se převážně 

zkrmují. Jiným problémem jsou havarované, především plesnivé výrobky, nebo výrobky 

a suroviny napadené např. hlodavci nebo různými brouky, pokud se nedodržuje potřebná 

hygiena provozu. Takto havarované suroviny je nutné spalovat. 

Do této skupiny výrobků také patří výroba polotovarů, jako jsou těsta, zmrazené 

polotovary nebo vakuově balené polotovary na např. dopečení. U těchto výrobků je problém 

s možností plesnivění, pokud nejsou dodrženy podmínky skladování, nebo prošlé 

spotřebitelské lhůty. Plesnivé nebo i jinak havarované pekařské a pečivářské výrobky, 

poškozené i např. hlodavci a to nejen ve výrobě, ale i ve spotřebitelském řetězci, které se 

i vrací v některých případech výrobci, je nutné považovat za odpad zařazený do kategorie 

„N“, čili nebezpečný. Takto poškozené a havarované výrobky a polotovary je možné 

odstraňovat pouze spalováním. V žádném případě se nesmějí zkrmovat, ani do krmiv 

přidávat. 

 

8.9 Cukrovarnický a škrobárenský průmysl 
 

8.9.1 Výroba cukru 

 

Cukr řepný nebo třtinový (disacharid sacharóza) je produkován řadou rostlin, ve 

významnějších koncentracích se nachází v bulvách cukrové řepy a v cukrové třtině, které jsou 

využívány k výrobě cukru v cukrovarech. 
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Obrázek 35: Bilanční schéma stanice extrakce 

 

Podstatou výroby cukru je jeho oddělení od necukerných složek. Ze skládky se řepa plaví do 

praček, na lapačích nečistot se odstraní kameny, hlína, listy a další nečistoty. Předepraná 

řepa se chemicky ošetřuje (např. vápenným mlékem, nebo chlorovanou vodou), v řezačkách 

se řeže na řízky, které se dopravují do extraktoru. V extraktoru je cukr jednak extrahován 

z porušených buněk, zároveň se uvolňuje difuzí z buněk uvnitř řízků. Difuze probíhá při 

teplotách nad 60 °C. Uvedenými procesy se získá řepná šťáva a vyslazené řízky, které 

obsahují 0,6 až 0,8 % cukru. 

 

Získaná difuzní šťáva se čistí epurací, která zahrnuje: 

 

 záhřev 

 čiření vápenným mlékem 

 saturaci oxidem uhličitým k odstranění přebytečného vápenného mléka 

 

Saturační kal je oddělen filtrací, šťáva se opět zahřívá a podruhé saturuje oxidem uhličitým. 

Záhřevem na teplotu 102 °C po předchozím oddělení kalů, nebo pomalým záhřevem 

v míchaných nádržích se rozloží rozpuštěný hydrogenuhličitan vápenatý. Sražený uhličitan 

vápenatý se odstraní filtrací a produktem epurace je lehká šťáva. Lehká šťáva se zahušťuje 

na odparce na těžkou šťávu, která se v zrničích sváří s cukerným roztokem (tzv. klérem) na 

první cukrovinu. V zrničích vykrystalizuje 50% cukru, který se z roztoku (zeleného sirupu) 

oddělí odstředěním. Zelený sirup se dále sváří s tzv. afinačním sirupem na druhou cukrovinu, 

ze které se odstředěním získá afinovaný cukr a černý sirup. Černý sirup se sváří s částí 

zeleného sirupu na zadinovou cukrovinu. Z této zadinové cukroviny se po odstředění získá 

zadinový cukr a melasa. Melasa je cukerný sirup, který není možné běžnou krystalizací 

vycukřit. 
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Obrázek 36: Výroba šťávního krystalu s jedním klérem 

 

Afinovaný cukr se rozpustí v lehké šťávě z výroby na roztok nazývaný první klér. Ten se 

odbarvuje (např. aktivním uhlím nebo iontoměniči, atd.), filtruje a sváří na rafinádní 

cukrovinu v zrničích. Zadinový cukr se smíchá se zeleným sirupem, po odstředění směsi se 

získá afinační cukr a afináda. Afináda se rozpustí v lehké šťávě z výroby na druhý klér, 

který se podobně jako první klér sváří na rafinádní cukrovinu. 

Kromě uvedené technologie, na dva kléry se zánosem cizího afinovaného cukru, se 

používají postupy výroby šťávního krystalu s jedním klérem, případně ve výrobách s úplnou 

převářkou těžké šťávy se pracuje se třemi kléry. 
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Obrázek 37: Schéma epurace šťávy 

 

Odpadní vody z výroby cukru a jejich čištění 

 

Cukrovarnické odpadní vody jsou produkovány ve velkých množstvích během dvouměsíční 

kampaně v cukrovaru. Jejich množství závisí na typu cukrovaru, používané technologii 

a uspořádání vodního hospodářství. V klasických provozech při výrobě surového cukru byla 

produkce odpadní vody až 20 m
3 

na tunu řepy. Při rafinaci to bylo 5 m
3 

na 1 t řepy. 

V moderních cukrovarech s recirkulací vody se spotřeba vody pohybuje kolem 1,5 až 2 m
3 

na 

1 tunu řepy.  

 

Hlavní typy odpadních vod ve smíšeném cukrovaru (výroba surového cukru a rafinace) jsou: 

 

 odpadní vody z plavení řepy 

 řízkové vody 

 chladící vody 

 voda z barometrické kondenzace 

 mycí a oplachové vody 

 odpadní vody z odbarvovacích a změkčovacích stanic 

 

Odpadní vody z  plavení a praní řepy 

 

Odpadní vody z  plavení a praní řepy jsou znečištěny hlínou, pískem, organickými zbytky 

rostlin a vyluhovaným cukrem z poškozených bulev. Obsah cukru se pohybuje od 0,01 do 

0,05 %. Vodu z plavení je možné po odstranění mechanických nečistot použít k praní řepy. 

Plavící a prací vody se obvykle recirkulují a doplňují technologickými vodami (např. 

z kondenzace), přičemž obsah organických látek postupně vzrůstá. 
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Řízkové vody 

 

Řízkové vody, difuzní a řízkolisová patří k nejzávadnějším cukrovarnickým odpadním 

vodám, jejich vypouštění je zakázáno. Obsahují více než 1000 mg/l sacharózy a v systému 

kontinuální difuze se obvykle vracejí zpět do difuze. Množství řízkolisových vod závisí na 

stupni vylisování vyslazených řízků, jejich znečištění dosahuje hodnot BSK5 4000 až 7000 mg 

O2 /l. Jsou slabě kyselé, pH asi 5,0, snadno kvasí. Jakmile se dostanou do okruhu plavících 

vod, vyvolávají pokles pH, korozi potrubí a čerpadel. 

Chladící vody z nepřímého chlazení nejsou znečištěny, mohou po chlazení přímo 

necirkulovat. Voda z barometrické kondenzace je znečištěna mechanicky i biochemicky, je 

třeba zabránit jejímu znečištění obsahem zrničů. Pokud má nižší obsah cukru než 0,01 %, 

může se používat pro doplnění okruhu plavících a pracích vod. 

Odpadní vody z mytí a oplachů zařízení obsahují cukr a měly by se vracet do výroby. 

Odpadní vody z odbarvovacích stanic jsou znečištěny chloridem amonným, hydroxidem 

sodným, barvivy a mohou obsahovat použité ionexy. Ze změkčovacích stanic vycházejí 

odpady znečištěné nerozpustnými látkami z pracích vod a filtrů, z reaktorů a z kalu. 

Organické znečištění těchto vod je nepatrné, proto po neutralizaci a odstranění mechanických 

nečistot sedimentací mohou být vypouštěny do recipientu. 

Základní podmínkou úspěšného řešení odpadních cukrovarnických vod je oddělení 

jednotlivých druhů provozních vod a zavedení jejich vícenásobného použití. Čím je vyšší 

stupeň recirkulace vod, tím menší objem je vypouštěn. Avšak vysoká recyklace vod vede ke 

zvyšování hodnot BSK5 ve vypouštěných vodách, jejichž BSK5 se pohybuje kolem 4000 až 

5000 mg /l i více. Obsah nerozpustných nečistot závisí na znečištění řepy a může být až 20 

mg/l. Vypouštěné vody se čistí sedimentací, pro zpomalení kvašení je do sedimentačních 

nádrží přidáváno vápno. 

 

Biologické čištění odpadních vod 

 

Biologické čištění odpadních vod je spojeno s určitými problémy, vody obsahují vysoký podíl 

cukrů a málo živin (dusíku a fosforu). Nejobvyklejší je aerobní čištění s umělým 

provzdušňováním. Optimální je kombinace anaerobního čištění s aerobním stupněm, 

produkovaný bioplyn z anaerobního čištění může být využíván jako zdroj primární energie. 

 

Kal ze sedimentačních nádrží 

 

Kal ze sedimentačních nádrží se odvodňuje na kalových polích, nebo strojově na pásových 

lisech. Kal je z větší části tvořen zeminou, jeho kvalita se zvyšuje přídavkem saturačních kalů. 

 

Vedlejší produkty, odpady a jejich využití 

 

Nejvýznamnějším vedlejším produktem výroby cukru je melasa, tmavohnědý sirup s vysokou 

viskozitou, který odtéká při odstřeďování zadinové cukroviny. Složením se jedná o nasycený 

roztok sacharózy s necukernými látkami, obsahuje asi 50% sacharózy, 20% různých 

organických látek, 9 - 12% popela a 20% vody. Běžnou krystalizací již nejde vycukřit, cukr 

lze získat speciálními postupy, např. mletým vápnem (Steffenův způsob), barytovou nebo 

stronciovou metodou, fyzikálně chemickými postupy, membránovými procesy, 

elektroosmózou, použitím ionexů apod. Při těchto způsobech zpracování je možné získat 

aminokyseliny, betain a jedlé sirupy. 

Melasa je základní surovinou pro fermentační procesy, využívá se zejména pro výrobu 

lihu, droždí, kyseliny citrónové. Lze ji rovněž využít jako substrát při jiných fermentačních 
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výrobách, např. při výrobě kyselin akonitové, itakonové, šťavelové, máselné, mléčné, 

glycerolu, butylénglykolu, butanolu, acetonu, technického dextranu a dalších produktů, které 

se mohou připravovat fermentačními postupy. 

Melasa je také využívána jako substrát při produkci biomasy na krmení, např. při 

výrobě kvasničného krmiva ( toruly), popřípadě být zkrmována přímo. 

Vzhledem k širokým možnostem uplatnění melasy je chápána spíše jako cenná 

surovina, než vedlejší produkt nebo odpad. 

Dalším významným vedlejším produktem výroby cukru jsou vyslazené řízky. Řepné 

řízky po výstupu z extraktoru obsahují asi 93% vody, která se odstraňuje lisováním na 

výsledný obsah sušiny 12%. Řízky určené na sušení se lisují na 20 - 30% sušiny, sušené řízky 

mají 88 – 90% sušiny. Lisované řízky jsou velmi hodnotným krmivem přímo po vylisování, 

nebo se dále upravují. Sušení se provádí různými způsoby, přímým sušením hořákem 

vhánějícím teplý vzduch spolu se spalinami do otáčejícího se bubnu, v teplovzdušných 

sušárnách apod. Sušené řízky se lisují do briket, případně se zvyšuje jejich krmná hodnota 

melasou nebo amoniakem. Vedle popsaného využití jako krmiva byla vyvinuta technologie 

výroby dietní vlákniny z propraných řízků. Vláknina má však schopnost absorbovat těžké 

kovy a vlákninový preparát obsahoval vyšší koncentrace kadmia a dalších kontaminujících 

látek.  

Při praní řepy dochází k oddělení kořínků, které podobně jako bulva obsahují 

sacharózu v koncentraci 8 až 13%. Kořínky je možné zpracovat jako řízky na cukr, nebo se 

přidávají k řízkům a jsou zkrmovány. Mohou se také použít jako substrát pro různé 

fermentační procesy. 

 

 
 

Obrázek 38: Zjednodušené schéma komplexu cukrovar - lihovar 

 

Z difuzní šťávy se po čeření a saturaci odděluje saturační kal, který obsahuje asi 40% 

uhličitanu vápenatého, 0,5% draslíku, 0,1 - 0,4% dusíku, 0,5 - 2% kyseliny fosforečné, 7 -  

12% organických látek, 1% sacharózy a asi 50% vody. Používá se jako hnojivo pro 

neutralizaci kyselých půd, jako přídavek do kombinovaných krmiv, vyrábí se z něho VK křída 

pro ošetření řepy při skladování. Kal je možné přidávat jako zdroj živin k substrátu při 
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fermentačních procesech, zejména pro neutralizaci media při kvasných výrobách kyselin, 

např. kyseliny mléčné. 

 

 
 

Obrázek 39: Schéma cukrovaru s vyznačením meziproduktů vhodnými k výrobě 

bioetanolu 

 

Při uvažování kombinované výroby cukru a bioetanolu v komplexu cukrovar - lihovar se 

jako technologicky, energeticky i ekonomicky nejvýhodnější jevila varianta s odebíráním 

části surové šťávy a veškerého sirobu B. Asi 10 až 15 % surové šťávy by se mělo v průběhu 

cukrovarnické kampaně dohušťovat sirobem B na potřebnou koncentraci a odvádět do 

lihovaru, kde se z ní bude vyrábět bioetanol. Zbývající část sirobu B se bude skladovat pro 

pokampaňové zpracování. Zjednodušení technologie na varně cukrovaru sníží energetickou 

náročnost na této stanici. Doba provozu cukrovaru byla uvažována 80 dní, pro lihovar vychází 

226 dní za rok. Spalováním bioetanolu lze pokrýt značnou část spotřeby energie komplexu. 

Pro tuto variantu to umožní snížit spotřebu celého komplexu cukrovar-lihovar na pouhých cca 

34 % základní varianty, tzn. pouze cukrovaru. Tzn., že se spotřeba energie komplexu sníží 

o cca 76 %. Výroba cukru se však sníží pouze cca o 22 % oproti variantě bez odběru surovin 

na výrobu bioetanolu. 

Obdobný komplex byl v roce 2006 instalován v cukrovaru Dobrovice. Bioetanol se 

nespaluje ve vlastní kotelně, ale prodává. Cukr i bioetanol zde vyráběné jsou 

konkurenceschopné i bez dotací. Protože lihovar v průběhu cukrovarnické kampaně může 

využívat nejen topnou páru z kotelny cukrovaru, ale i odpadní teplo z technologie cukrovaru, 

bude i energetická náročnost takovéhoto lihovaru nižší než u samotného lihovaru.  

Při kampaňovém provozu se výpalky z lihovaru vrací zpět do technologické linky 

cukrovaru. Tím odpadají problémy s jejich likvidací. Odpadní vody z obou provozů se mohou 

likvidovat ve společné čistírně odpadních vod. Při tom vzniká bioplyn a biokal, který se může 

využívat jako hnojivo. Výpalky ze syrobu, zpracovávaného po kampani mají příznivější 

složení než výpalky z obilí. Proto je jejich likvidace (využití) snazší.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol
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8.9.2 Výroba škrobu 

 

Jako suroviny pro výrobu škrobu se u nás používají zejména brambory, obsahující asi 18% 

škrobu. Dalšími zdroji jsou cereálie, zejména pšeničná mouka s obsahem škrobu asi 70% 

a kukuřice s obsahem asi 50% škrobu. U nás se škrob vyrábí hlavně z brambor. 

Postup získávání škrobu z bramborových hlíz je založen na uvolnění a izolaci 

škrobových zrn. Technologický proces začíná plavením brambor, při kterém dochází 

k uvolnění zeminy a dalších nečistot, poté následuje praní. Umyté brambory se strouhají 

v bubnových struhadlech na jemnou kaši - třenku, která je směsí škrobu, plodové vody 

a vlákniny. Aby se zabránilo barevným změnám v důsledku enzymového hnědnutí, je do 

třenky přidáván oxid siřičitý nebo siřičitany. Z třenky se odstředěním uvolní plodová voda 
a škrobová zrna se od vlákniny oddělí na rafinačních sítech tlakovou vodou. Škrobová zrna 

přitom procházejí síty, zatímco vláknina zůstává na sítech. 

Surové škrobové mléko obsahující ještě podíl jemné vlákniny a dalších nečistot se 

dále čistí na různých zařízeních. Předčištěný škrob se suší v sušárnách na výsledný obsah 

sušiny 80%. 

Technologické postupy výroby pšeničného a kukuřičného škrobu jsou podobné, 

s rozdíly danými charakterem surovin. 

 

 
 

Obrázek 40: Schéma Martinova způsobu výroby pšeničného škrobu 

 

Odpadní vody z výroby škrobu a jejich čištění 

 

Největší objem odpadních vod představují vody z plavení, jejichž objem se pohybuje mezi 5 

až 8m
3 

vody na tunu brambor. Vody z plavení jsou znečištěny zejména zeminou, v menší míře 

také organickým podílem jako jsou klíčky, sláma, části hlíz apod. Podle stavu hlíz se hodnota 

BSK5 pohybuje od 100 do 5000 mg O2/l.  

Objem 2,5 - 6 m
3 

vody podle systému praní představuje voda z praní hlíz, charakter 

znečištění je podobný vodám z plavení, hodnota BSK5 je od 50 do 340 mg/l, na konci 

kampaně až 2000 mg/l. 
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Plodové vody 

 

Plodové vody obsahují celý rozpustný podíl zpracovávaných brambor a jsou největším 

zdrojem znečištění. Jejich BSK5 se pohybuje od 20 000 do 30 000 mg/l. Při zpracování 1 tuny 

brambor vzniká 7 - 8 m
3 

plodových vod. Plodové vody jsou velmi cenným biologickým 

substrátem, obsahují minerální látky (draselné soli, kyselinu fosforečnou, soli biogenních 

prvků), cukry (glukózu, fruktózu, sacharózu, minoritní galaktózu, rhamnozu, polysacharidy, 

dextriny, atd.) dále volné aminokyseliny, proteiny jejich štěpy s vyšším obsahem zejména 

bazických aminokyselin, cholin, acetylcholin, purinové a pyrimidinové báze, vitamíny 

(vitamín C, vitamíny skupiny B, vitamín A, biotin, vitamín K apod.) V plodových vodách 

jsou také obsaženy organické kyseliny - citronová, jablečná, barviva - karotenoidy, u hlíz 

s červenou slupkou anthokyany), saponiny, steroidní glykolalkaloidy, fenoly další složky 

buněk pletiva hlíz. 

Plodové vody se zpracovávají s vlákninou na krmiva, např. tzv. Hošpesovo krmivo se 

vyrábí zkoncentrováním plodových vod na třenovém odlučovači a smísením s vylisovanou 

vlákninou (15 až 20 kg na 100 l).  Směs se zahřeje v zásobníku na 60 °C, za tepla se 

distribuuje a zkrmuje. Krmivo má obsah sušiny 4 - 6%. 

Dalším využitím plodových vod je jejich obohacení vlákninou a odpadním škrobem, 

který se hydrolyzuje. Směs je substrátem pro etanolové kvašení, po oddestilování etanolu se 

výpalky zkrmují. 

Plodové vody se používají také jako závlaha s hnojivem tam, kde nehrozí odtok nebo 

průsaky do vodoteče. 

Vody z proplachování cereálií při výrobě škrobu z pšenice nebo kukuřice mají 

podobný charakter jako plodová voda z brambor, způsoby likvidace, resp. využití jsou 

podobné. 

Další technologické odpadní vody jsou vody odcházející z různých stupňů čištění 

škrobu, tyto odpadní vody obsahují zejména cukry a rozpustné bílkoviny (albumin). Hodnoty 

BSK5 se pohybují v rozmezí 3000 - 8000 mg/l. 

Problém škrobárenských odpadních vod spočívá ve vysokém obsahu organických 

látek, které vedou ke spotřebě kyslíku aerobními bakteriemi ve vodách, jsou substrátem 

různých parazitujících řas, jejich vypouštění je vždy spojeno s ekologickými problémy.  

Čištění vod z plavení a praní se obvykle provádí v jednoduchých usazovacích 

nádržích, po mechanickém oddělení kalů je možné vodu znovu použít. Separované kaly se 

kompostují. 

 

8.9.3 Odpady a vedlejší produkty z výroby škrobu a jejich zpracování 

 

Při výrobě škrobu z brambor vzniká jeden hlavní vedlejší produkt - vláknina. Vláknina se 

lisuje nebo suší a používá přímo pro zkrmování pro hovězí dobytek. Přední škrobárenská 

firma Lyckeby Amylex vyrábí z bramborové vlákniny aditivní látku zvyšující vaznost vody 

při výrobě uzenin. 

Vedlejším produktem výroby pšeničného škrobu je lepek. Suchý jedlý lepek se 

používá jako rostlinná aditivní bílkovina do různých výrobků a jako surovina pro výrobu 

polévkových koření. Technický lepek nachází uplatnění v obuvnickém průmyslu. Otruby 

z pšeničné mouky se zkrmují. 

Z výroby kukuřičného škrobu odpadá bílkovina gluten. Podobně jako lepek nachází 

uplatnění při výrobě bílkovinných hydrolyzátů a jako aditivum v potravinářském průmyslu. 

Z kukuřičných klíčků se lisuje olej bohatý na nenasycené mastné kyseliny. Pevné zbytky 
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z výroby kukuřičného škrobu, tzv. kukuřičné mláto (hrubá a jemná vláknina, gluten, výlisky 

z klíčků) se lisuje a suší jako substrát při výrobě antibiotik, nebo se zkrmuje. 

 

Do oblasti cukrovarnictví lze také zařadit výrobu cukrovinek, kakaa a čokolády. 

Jednoduché výrobní schéma výroby čokolády a kakaového prášku je uvedeno na Obrázku 41. 

 

 

 

 
 

Obrázek 41: Schéma technologického postupu výroby čokolád a kakaového prášku 
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8.10 Pivovarnický a kvasný průmysl 
 

Tabulka 23: Sled základních výrobních procesů v pivovarství (1. část) 

 

Název procesu  Popis činnosti 
Technologická 

zařízení 
Výstupní produkty 

Přijem sladu 
čištění, doprava  

a vážení 

odkaménkovač, 

magnet, aspirátor, 

dopravníky, váhy 

vyčištěný slad, odpady 

Kondicionování 

a šrotování 

zvlhčení obalových 

vrstev a rozdrcení sladu 

kondicionovací šnek, 

šrotovník 
sladový šrot 

Vystírání a 

rmutování 

smíchání šrotu s vodou 

a postupné zvyšování 

teploty 

vystírací a rmutovací 

pánev 
vystírka, sladové dílo 

Scézování 

oddělení roztoku 

extraktivních látek  

od nerozpustných 

zbytků zrna 

scezovací káď, nebo 

sladinový filtr 
předek 

Vyslazování 
vyloužení mláta horkou 

vodou 

scezovací káď, nebo 

sladinový filtr 
výstřelky, mláto 

Chmelovar 
povaření sladiny  

s chmelem 
mladinová pánev horká mladina 

Separace 

hrubých kalů 

oddělení hrubých kalů  

z mladiny 
vířivá káď, odstředivka 

horká mladina, hrubý 

kal 

Chlazení 

mladiny 

ochlazení mladiny  

na zákvasnou teplotu 

deskové výměníky 

tepla (chladiče) 
studená mladina 

Separace 

jemných kalů 

částečné oddělení 

studených kalů  

z mladiny 

sedimentační káď, 

odstředivka, filtr, 

dekantér, flotační tank 

studená mladiny, jemný 

kal 
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Tabulka 24: Sled základních výrobních procesů v pivovarství (2. část) 

 

Název procesu  Popis činnosti Technologická zařízení Výstupní produkty 

provzdušnění 

zvýšení obsahu 

rozpuštěného O2  

v mladině 

flotační tank, 

keramické svíčky, 

trysky, injektory 

provzdušněná mladina 

Zakvašení 

rozptýlení zákvasné 

dávky kvasinek v 

mladině 

dávkovače řízené 

objemovým průtokem, 

zákalem, nebo 

vodivostí 

zakvašená mladina 

Hlavní kvašení 

přeměnaa sacharidů na 

ethanol a CO2 a tvroba 

dalších senzoricky 

aktivních látek 

kvasné kádě, nebo 

cylindrokónické tanky 
mladé pivo 

Sudování 

mladého piva 

transport mladého piva 

z kvasné kádě do 

ležáckého tanku 

čerpadla, potrubí, 

hadice 
sudované mladé pivo 

Dokvašování 

dosažení optimálních 

chuťových vlastností, 

nasycení CO2  

a vyčiření 

ležácké tanky, nebo 

cylindrónické tanky 
Pivo 

Filtrace piva 

oddělení koloidních 

částic a 

mikroorganismů 

naplavovací 

křemelinové filtry, 

deskové a membránové 

filtry 

filtrované pivo 

Stabilizace 

piva 

částečné oddělení 

prekurzorů koloidního 

zákalu 

filtrace s přídavkem 

adsorpčních 

stabilizátorů 

stabilizované pivo 

Stáčení piva 
plnění piva do 

transportních obalů 

lahvárenské linky  

a stáčírny sudů 
stočené pivo 

Pasterace piva tepelné ošetření piva 
průtokový, nebo 

tunelový pastér 
pasterované pivo 
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8.10.1 Výroba sladu a piva 

 

Výroba piva patří mezi nejstarší technologie, je založena na vaření a fermentaci tří základních 

surovin: 

 

 slad 

 chmel 

 voda 

 

 
 

Obrázek 42: Schéma výroby sladu 

 

Slad 

 

Slad se připravuje z obilnin s vysokým obsahem škrobu, u nás z ječmene. Vyčištěný 

a vytříděný ječmen se máčí v ocelových nádobách, poté se rozhrne na ploše a nechá 7 až 8 dní 

klíčit. Při klíčení se aktivují a tvoří enzymy, které při následujícím rmutování rozkládají škrob 

na jednoduché zkvasitelné cukry. Vyklíčený slad se suší v sušárnách, při sušení vznikají 

charakteristické chuťové a pigmentové látky, které ovlivňují chuť a barvu piva. Z vysušeného 

sladu se odstraní klíčky a kořínky a v kovovém bubnu vyleští. Před použitím k výrobě piva se 

slad čistí, šrotuje a ve vystírací kádi se suspenduje v teplé vodě za neustálého míchání. Po 

vystírání probíhá rmutování, při kterém se do vodného roztoku extrahují extraktivní složky 

sladu. Roztok se zahřeje na cukrotvornou teplotu, při které přítomné enzymy štěpí škrob, 

současně se rozkládají také bílkoviny, vznikají jednodušší dusíkaté látky, které dávají pivu 

charakteristickou chuť. Po dosažení požadovaného stupně zcukření se roztok povaří, čímž 

jsou inaktivovány enzymy, vzniká sladina.  Sladina se vaří s chmelem a vzniká mladina. 

Po oddělení chmele a bílkovin se mladina chladí na zákvasnou teplotu. Při ochlazení 

vypadnou kaly, které se oddělí ve vířivých kádích. Mladina se zakvasí pivovarskými 

kvasinkami, bouřlivé kvašení probíhá za teplot 5 - 10 °C, za normálního tlaku 6 až 14 dní. 

Před vypuštěním mladého piva do ležáckých sudů se sbírají stržené látky s pěnou. Na dně 

usazené kvasinky spodního kvašení se používají částečně na zakvašení, větší část se využívá 

jiným způsobem. Mladé pivo dokvasí 21 dní až několik měsíců v ležatých nádobách při 

teplotě 1 °C a za mírného tlaku se nasycuje vznikajícím oxidem uhličitým. Před stáčením do 

transportních obalů se pivo stabilizuje proti zákalům, filtruje a pasteruje. 
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Odpadní vody a jejich čištění 

 

V sladovnách tvoří hlavní podíl odpadních vod vody z máčení ječmene. Na namočení 100 kg 

ječmene jsou zapotřebí 2 hl vody, na každou výměnu 1,2 hl vody. Celkový objem se pohybuje 

v rozmezí 7 - 12 hl vody na 100 kg ječmene. Nevětší znečištění je v prvních namáčecích 

vodách (BSK5 až 1500 mg/l), dalšími výměnami míra znečištění klesá. Mycí a oplachové 

vody jsou znečištěny méně, mohou obsahovat mycí a dezinfekční prostředky. 

Odpadní vody z pivovarů až na výjimky neobsahují škodlivé a jedovaté látky, jsou 

silně znečištěny nízkomolekulárními snadno odbouratelnými sloučeninami. Jejich nebezpečí 

spočívá ve významném snížení obsahu kyslíku ve vodotečích. Nejvíce znečištěné vody jsou 

ze spilky a ležáckých sklepů, které mají hodnoty BSK5 2000 až 13000 mg/l. 

Čištění odpadních vod z výroby piva se provádí výhradně biologicky, přirozené čištění 

v rybnících kapacitně nestačí, proto se používají aerobní aktivační nádrže, nejčastěji 

s dlouhotrvající zádrží kalů. 

Čištění obvykle probíhá v komunálních čistírnách vod, jen velké pivovary mají vlastní 

čistírny odpadních vod. 

 

Vedlejší produkty, odpady, jejich zpracování 

 

Při výrobě piva vznikají následující vedlejší produkty a odpady: 

 

 sladový květ 

 sladové mláto 

 chmelové mláto 

 hořké kaly 

 „deky“ z kvašení mladiny (sbíraná pěna) 

 kvasinky 

 

Sladový květ 

Kořínky a klíčky vyklíčeného a usušeného ječmene se odsávají z odklíčkovacího stroje a plní 

do pytlů. Na 100 kg usušeného sladu připadá 3 až 5 kg květu. Průměrné složení je: 10% vody, 

25% bílkovin, 17% rozpustných dusíkatých látek, 2% lipidů, 40% extraktivních nedusíkatých 

látek, 15% celulózy a 7 % popela. V popelu převládají draslík a fosforečnany. Ve sladovém 

květu je přítomen alkaloid hordenin (3%). Sladový květ se využívá ve fermentačním 

průmyslu k přiživování zápar, je využíván též ve farmaceutickém průmyslu a nachází 

uplatnění jako přísada do krmiv. 

 

Sladové mláto 

Odděluje se od zcukřeného rmutu, obsahuje nerozpustné zbytky sladu, plev, nezcukřeného 

škrobu a dalších rozpuštěných látek z endospermu a také další látky, které se srazily při 

rmutování. Ze 100 kg sladu se získá asi 110 až 120 kg mokrého mláta se 75 - 85% vody. 

Mokré mláto je velmi nestabilní, musí se rychle spotřebovat, nebo vhodným způsobem 

konzervovat. Mláto je vzhledem ke složení aminokyselin hodnotným krmivem, jehož hodnota 

se ještě zvýší přídavkem autolyzátu kvasnic. Pokud není zajištěn okamžitý odbyt, konzervuje 

se sušením, ojediněle silážováním. 

 

Chmelové mláto 

Chmel je oddělený od mladiny. Z 1 kg chmele se získá asi 7 kg chmelového mláta, které 

obsahuje asi 2% mladiny. Přestože mláto obsahuje ještě asi 20% hořkých látek, jeho vracení 



153 

 

do varného procesu se neosvědčilo. Vysoký obsah hořkých látek brání zkrmování, i když 

hovězí dobytek krmivo s určitým podílem ještě přijímá. Nejčastěji se proto využívá ke 

zkypřování půdy, jako přídavek do kompostů, případně se spálí. 

 

Hořké kaly 

Odpadají při chlazení mladiny, obsahují kromě zbytků plev a částic chmele také třísloviny, 

bílkoviny a hořké látky chmele. Z 1 hl mladiny se podle stupňovitosti a míry sedimentace 

kalů získá 0,3 - 0,5 kg lisovaných hořkých kalů. Hořká chuť podobně jako u chmelového 

mláta, brání jejich zkrmování, proto jsou využívány téměř výhradně ke kompostování. 

 

Pěnové přikrývky 

Sbírané z povrchu kvasící mladiny obsahují koagulované chmelové pryskyřice, sloučeniny 

tříslovin s bílkovinami, kvasinky, bakterie a plísně. Ze 100 hl mladiny se odebere 2,8 až 3,7 

kg „dek“ s přibližně 60% vody. Pěna se kompostuje jako hořké kaly. 

 

Pivovarské kvasnice 

Jsou co do složení aminokyselin plně srovnatelné s jinými krmnými bílkovinami, mají 

zejména vysoký obsah lysinu, vitamínů skupiny B a minerálních látek. Kromě využití jako 

přísady do krmiv se zpracovávají ve farmaceutickém průmyslu (výroba pangaminu, galacidu 

atd.), využívají se k přípravě dietetik, kosmetických přípravků apod. 

 

8.10.3 Výroba vína 

 

 
 

Obrázek 43: Schéma výroby přírodních vín 

 

Technologie výroby vína začíná přípravou rmutu - odzrněných pomletých hroznů. Rmut se 

scedí, přitom odteče tzv. samotok, zbytek moštu se lisuje. Vylisovaný mošt se plní do sudů, 

tanků apod., ve kterých probíhá kvašení. Před kvašením se síří, aby se potlačil rozvoj bakterií. 

Mošt může zkvasit spontánně, nebo se zkvašuje čistými kulturami kvasinek.  
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Kvašení probíhá ve třech fázích: 

 

 první fáze končí s 5 až 6% obsahu etanolu, který potlačí většinu kvasinek, kromě 

ušlechtilých; v první fázi se mohou uplatňovat také divoké kvasinky 
 druhá fáze je nejbouřlivější, zkvasí většina přítomného cukru, druhá fáze trvá 3 - 4 

týdny 
 třetí fáze je dokvášení, trvá 1 až 2 měsíce, i více 

 

Po prokvašení z mladého vína vypadává sraženina, tvořená kvasinkami, koagulovanými 

bílkovinami, kyselým vínanem draselným apod. Od sraženiny se víno oddělí stáčením, 

případně v kombinaci s dalšími operacemi – odstředění, filtrace. Další operace mohou 

zahrnovat úpravu obsahu alkoholu, cukru, kyselin, další filtrace, odstranění polyfenolů, 

tříslovin atd. Výroba červených vín se od bílých odlišuje v první fázi, kdy se rmut nechá 

nakvasit v kvasných kádích a enzymovými pochody se uvolní anthokyanová barviva ze 

slupek. 

 

Odpadní vody a jejich čištění 

 

Odpadní vody z výroby vína jsou podobné oplachovým a mycím vodám z jiných výrob, 

podobně jako při výrobě piva mohou obsahovat vyšší podíl mechanických nečistot. Vzhledem 

ke svému složení a charakteru nevyžadují žádné speciální postupy, obvykle se čistí biologicky 

v komunálních čistírnách odpadních vod. 

 

Vedlejší produkty, odpady a jejich zpracování 

 

Při výrobě vína odpadají vedlejší produkty a odpady: 

 

 třapiny 

 hroznové výlisky 
 semena 
 kvasničné kaly  
 vinný kámen 

 

Třapiny 

Obsahují značná množství celulózy, po vhodné úpravě (sušení, mletí) je možné je zkrmovat, 

popřípadě s výlisky silážovat. 

 

Výlisky 

Výlisky z hroznů, které obsahují na bílkoviny a tuky bohatá semena, je možné přímo 

zkrmovat. Při extrakci výlisků horkou okyselenou vodou může být extrakt zkvašen a použit 

pro výrobu vinných destilátů. Výlisky z červených hroznů slouží jako surovina pro extrakci 

anthokyanových barviv pro použití jako přirozená aditivní barviva v potravinářství. Jsou 

popsány také postupy izolace kyseliny vinné a vínanů z extraktu výlisků, využívající 

preparativní chromatografie na ionexech. 

 

Semena 

Izolovaná semena obsahují 13 - 20% oleje a asi 6% tříslovin. Od vysušených výlisků je lze 

oddělit v mlátičkách. Olej má příznivé zastoupení mastných kyselin, je využitelný i pro 

potravinářské účely. Z výlisků se extrahují třísloviny. 
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Kvasničné kaly 

Z kvasničných kalů (kašovité, prstovité) se na vakuových rotačních filtrech oddělí zbytek vína 

(činí až 50%), které je využitelné k výrobě destilátů. Zbytek na filtrech slouží k izolaci solí 

kyseliny vinné. Podobně jako u piva slouží kvasinky jako cenné přísady do krmných směsí. 

Pro vysoký obsah kyseliny vinné však dobytek ve vyšších množstvích je v krmivu odmítá. 

 

Vinný kámen 

Vinný kámen usazený v sudech má až 95% čistotu, získávají se z něho vínany a kyselina 

vinná. 

 

8.10.4 Výroba lihu 

 

 
 

Obrázek 44: Schéma zemědělského lihovaru využívajícího tlakový způsob přípravy 

zápary 
 

Líh 

 

Ke kvasné výrobě lihu se využívají odpady a vedlejší produkty s vysokým obsahem cukrů. 

Nejčastější surovinou je melasa, která se nejprve ředí, přidávají se potřebné živiny jako je 

síran amonný, superfosfát a hydrogenfosforečnan amonný. V první fázi se za aerobních 

a sterilních podmínek pomnoží kultura ušlechtilých kvasinek (laboratorní propagace, 

propagace v propagačních tancích). Vlastní kvašení probíhá bez provzdušňování, bez 

přiživování dusíkem tak, aby nedocházelo k dalšímu nárůstu biomasy. Hlavní kvašení trvá 30 

hodin, probíhá při 30 °C, vykvašená zápara obsahuje 9 - 10% alkoholu. Zápara se destiluje, 

obvykle se používají kontinuální zařízení (záparová kolona, rektifikační kolona, deflegmátor). 

Surový líh se dále upravuje. Bezvodý líh se vyrábí azeotropickou destilací rafinovaného lihu, 

např. s benzenem. Při využití sulfitových výluhů (odpady z výroby papíru) k výrobě lihu, se 
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musí před zkvašením odstranit oxid siřičitý, upravit pH, přidat živiny. Jsou-li využívány 

škrobnaté suroviny, nezkvasitelný škrob je potřeba zcukřit enzymově přídavkem enzymů 

nebo sladem apod., nebo se zcukří kyselou hydrolýzou. 

 

 
1 - odstranění SO2, 2 - neutralizace a přídavky živin, 3 - chlazení, 4 - kultivace, 5 - separace a praní kvasinek, 6 - 

termolýza, 7 - zahušťování, 8 - sušení, 9 - konečný produkt (suchá biomasa), 10 - zpracování odseparované 

zápary (regenerace chemikálií), 11 - zpracování odpadů 

 

Obrázek 45: Schéma výroby mikrobiální biomasy z hydrogensiřičitanových výluhů 

 

Zbytky po destilaci, odpady a jejich zpracování 

 

Vedlejším produktem, popřípadě odpadem z výroby lihu jsou výpalky. Melasové výpalky se 

používají k výrobě krmného droždí, míchají se s dalšími surovinami pro přípravu krmiv. 

Může se z nich vyrábět uhličitan draselný (potaš), výpalkové uhlí atd. Obilné a bramborové 

výpalky jsou cenným krmivem, rychle podléhající zkáze, proto je třeba je konzervovat např. 

sušením. Ovocné výpalky po destilaci pálenek se mohou pro vyšší obsah kyselin zkrmovat až 

po úpravě pH. Lze je použít jako hnojivo po vyhnití a neutralizaci vápnem. 

Dalším odpadem z lihovarnického průmyslu je lihovarnická šáma (vápenato-hořečnaté 

kaly). 

 

8.10.5 Výroba droždí 

 

Droždí 

 

Výroba zahrnuje jednak produkci pekařského droždí (Saccharomyces cerevisce) a také 

výrobu krmného droždí (Candida - Torula). Postup výroby je podobný jako v případě lihu, 

liší se podmínkami, kdy je důraz kladen na nárůst biomasy (provzdušňování, přídavek 

dusíkatých živin, atd.). Z prokvašené zápary se odstředěním oddělí kvasničné mléko, které se 

propírá studenou vodou a znovu separuje, čímž se postupně zahušťuje. Mléko se chladí, 

odvodňuje na kalolisech, formuje, balí nebo suší a balí. Postup výroby krmného droždí je 

analogický. 



157 

 

 

 
 

Obrázek 46: Jednotkové operace výroby pekařského droždí 

 

Nejzávadnějším odpadem z drožďáren a lihovarů jsou lihovarské výpalky a vykvašená 

zápara. Odstředěná vykvašená zápara obsahuje zbytky melasy, anorganických živin 

a metabolických produktů, její hodnota BSK5 může být až 30 000 mg/l v odpadních vodách. 

 

Odpadní vody a jejich čištění 

 

Odpadní vody z výroby droždí jsou jedny z nejzávadnějších odpadních vod v potravinářství 

a v průmyslu vůbec.  

Čistírny odpadních vod jsou obvykle součástí závodu. Čištění drožďárenských 

odpadních vod se provádí všemi dostupnými způsoby, včetně chemického čištění, 

mechanických a filtračních postupů, adsorpčními způsoby, biologicky v aerobních 

i anaerobních stupních apod. Při anaerobním vyhnívání může být využíván produkovaný plyn 

a stabilizované kaly jsou hodnotným hnojivem. 

Odpady z pivovarnického a kvasného průmyslu lze podle Katalogu odpadů zařadit do 

skupiny 02 07 00.  
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8.11 Konzervárenský průmysl 
 

8.11.1 Zpracování ovoce a zeleniny 

 

 
 

Obrázek 47: Schéma zpracování ovoce a zeleniny v konzervárenském a mrazírenském 

průmyslu 

 

Technologie zpracování ovoce a zeleniny zahrnuje široké spektrum úpravy surovin 

zajišťujících jejich stabilitu, případně vlastnosti očekávané spotřebitelem. Patří sem způsoby 

uskladnění ovoce a zeleniny, ovlivnění průběhu procesů dozrávání, příprava minimálně 

opracovaných výrobků (čerstvých salátů, chlazených produktů apod.). Dále sem patří použití 

různých konzervačních postupů a to jak absolutních, jako je termosterilace, pasterace, 

chemosterilace, ozařování, použití vysokého tlaku, tak i nepřímých. Mezi tyto nepřímé 

metody zvyšující údržnost produktu, ale neusmrcující kontaminující mikroorganizmy patří 

osmoanabióza (sušení, proslazování, koncentrace apod.), konzervace chladem (chladírenství, 

mrazírenství), chemoanabióza - zvyšování stability chemickými konzervačními látkami jako 

parahydroxybenzoové, okyselením, alkoholizací, účinkem fytocidních látek apod. 

a ceoanabióza, což je konzervace mléčným nebo etanolovým kvašením.  

 

Většině uvedených postupů přechází: 

 

 praní  

 třídění 

 loupání  

 odpeckování 

 odstopkování (oddělení nepoživatelných částí) 

 dělení 

 lisování, pasírování apod. 
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U procesů, kde hrozí enzymové reakce, zejména enzymové hnědnutí, jsou produkty před 

dalším zpracováním (sušením, sterilací, zmrazováním apod.) blanšírovány. Po uvedených 

úpravách následuje vlastní zpracování, které obvykle zahrnuje některý z výše uvedených 

konzervačních postupů. 

 

 

8.11.2 Odpady a vedlejší produkty a jejich zpracování 

 

Z konzervárenské výroby odpadá velké množství různých vedlejších produktů a odpadů: 

 

 výlisky 

 listeny a košťály 

 zeleninová nať 

 slupky 

 dřeně 

 jádra 

 pecky a další 

 

Některé z uvedených odpadů mohou sloužit k dalšímu zpracování. 

 

Významným vedlejším produktem jsou výlisky po lisování ovocných šťáv. Největší objem 

tvoří jablečné výlisky. Všechny výlisky lze zkrmovat v čerstvém stavu, nebo silážované 

s čerstvou siláží, řepnými výlisky a s dalšími krmivy. Výlisky je možné stabilizovat sušením. 

Kromě zkrmování jsou jablečné výlisky používány k výrobě jablečného pektinu, pokud 

nebyly při lisování použity macerační enzymové preparáty. Výlisky jsou po oddělení 

nepoživatelných částí (např. u jablek jádřinců) použitelné k výrobě vlákninových dietetických 

preparátů, k izolaci dietní vlákniny a podobných produktů. 

Jádra pecek jsou surovinou k extrakci olejů pro kosmetický průmysl, farmaceutické 

účely apod. Jádra po extrakci lze zkrmit podobně jako v případě olejnin. Skořápka pecky 

může být po úpravě použita jako plnivo do stavebních materiálů, je používána k výrobě 

rostlinného uhlíku, může se spalovat. Jádra meruňkových pecek jsou používána k výrobě tzv. 

persika, které je surovinou v cukrovinkářském průmyslu a při výrobě náplní do čokoládových 

výrobků. 

Podobné uplatnění mají jadérka odpadávající při výrobě rajčatového protlaku, nebo při 

lisování rybízu. Vedle přímého zkrmení je možné je použít jako zdroj oleje. 

 

Odpadní vody a jejich čištění 

 

Spotřeba vody závisí na použité technologii, druhu zpracovávané suroviny a dalších 

faktorech, může se pohybovat v rozmezí od 1,5 m
3
/t při výrobě kyselého zelí do 40 m

3
/t 

u rajčatového protlaku. 

Hlavním zdrojem odpadních vod je praní suroviny, mytí výrobních zařízení 

a oplachování podlah. Vody mají proměnlivé složení, hodnota BSK5 kolísá od 50 do 1000 

mg/l. Vody obsahují písek a zeminu, stopky, zbytky listů, nahnilé plody, dužinu, šťávu 

z porušených a rozmačkaných plodů, zbytky nálevů, cukr, organické kyseliny apod. Obsah 

nerozpuštěných látek v odpadních vodách se pohybuje v rozmezí od 20 do 2500 mg/l.  

Z odpadních vod se obvykle odstraňují pouze hrubé nečistoty mechanickým 

přečištěním na různých zařízeních. Zachycené látky se zpracovávají spolu s tuhým odpadem, 

přečištěné vody se vypouštějí do komunálních čistíren odpadních vod. 
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8.11.3 Výroba hotových jídel a polotovarů 

 

Výroba hotových jídel a polotovarů spadá rovněž do odvětví konzervárenského průmyslu. 

Odpady, které z těchto výrob vznikají, jsou charakterizovány příslušnou technologií výroby. 

Např. při výrobě konzervárenských výrobků na bázi masa nebo masných výrobků 

a polotovarů vznikají odpady, které byly popsány dříve. Jedná se opět o odpady, které se buď 

dále zpracují, převážně pro krmné účely, nebo se použijí jako krmiva, popřípadě do krmných 

směsí. 

Z dalších odpadů, které se v těchto výrobách vyskytují, tvoří značnou část obaly. 

Obaly se vyskytují v celé škále materiálových možností. 

 

8.12 Odpady z provozu technologických zařízení potravinářských 

výrob a biotechnologií  
 

Jsou převážně odpady vznikající z  provozu a údržby tohoto zařízení. Tyto odpady jsou 

obdobné jako odpady vznikající z provozu technologií v průmyslu obecně. Jedná se 

především o odpady na bázi ropných produktů, které představují upotřebené mazací oleje 

všech typů a druhů, dále odpady např. upotřebených nátěrových hmot, obaly apod. 

Samozřejmě ve výrobních jednotkách potravinářského průmyslu vzniká i komunální odpad. 

V kapitole týkající se odpadů z potravinářského komplexu jsem tyto odpady neuváděla 

u jednotlivých odvětví zcela záměrně, protože nepředstavují typické odpady pro vyjmenované 

výroby. V celé řadě potravinářských firem - zejména tam, kde se jedná o rozsáhlé komplexní 

výrobní programy, se vyskytuje velké množství tuhých odpadů, které vznikají při spalování 

fosilních paliv, především uhlí (např. SETUZA a.s., cukrovary). Jedná se o klasické kotelny 

s výrobou tepla a provozní páry. 

Další odpady vznikají z provozu dopravy a s tím i souvisejí možnosti případných 

havárií. Se vznikem havárií souvisejí i kontaminace půd, povrchových a podzemních vod. 

Jejich odstranění je shodné s ropnými haváriemi, viz kap. „Odpady z těžby, zpracování 

a dopravy ropy a ropných produktů“. 

Nepotravinářskými odpady v potravinářském komplexu jsou také odpady 

z investiční činnosti a realizace staveb. Jedná se většinou o stavební suť a ostatní demoliční 

odpady, výkopové zeminy, demontované technologické zařízení, střešní krytinu apod. 

S těmito odpady je nutné nakládat stejným způsobem jako s odpady stejného charakteru 

z jiných oblastí průmyslové výroby. 

Uváděla jsem v této kapitole, že velkým problémem v potravinářském průmyslu jsou 

odpadní vody. V současné době jsou ve značné míře již realizovány u většiny průmyslových 

potravinářských výrob čistírny odpadních vod. U jednotlivých odvětví je pak uvedena 

charakteristika těchto odpadních vod. Vzniklé odpady jsou typově obdobné jako odpady 

z běžných čistíren odpadních vod. Malé provozovny bývají převážně napojeny na městský 

nebo obecní kanalizační systém. Zařazení odpadů z potravinářských výrob lze v Katalogu 

nalézt v několika skupinách, tak jak jsou zařazeny podle původu. 

Závěrem lze shrnout, že odpady z potravinářských technologií a výrob jak 

potravinářských výrobků, tak polotovarů a surovin pro další zpracovatelský průmysl jsou 

historicky nejstaršími odpady, které jsou dále využívány.  

 

Jejich využití je v podstatě dvojí a to jako: 

 

 krmivo pro hospodářská zvířata a to 

- pro přímou spotřebu 
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- pro spotřebu po úpravě 

- pro výrobu krmiv 

 hnojivo v rostlinné výrobě  

 

Potravinářský průmysl je příkladem bezodpadových nebo maloodpadových technologií. 

Přesto lze závěrem říci, že i v potravinářském průmyslu je celá řada problematických odpadů, 

souhrnem se jedná především o odpadní vody, často zasolené, nebo jinak kontaminované, 

potraviny, suroviny a výrobky s obsahem PCB, nebo jiných závažných škodlivin a zbytky 

z biotechnologických výrob s obsahem zbytků micélií, antibiotik aj.   

 

8.13 Přehled využitelných odpadů v potravinářském průmyslu 
 

Tento přehled je veden v tzv. „Celní nomenklatuře“, kapitole 23, která slouží pro orientaci při 

dovozu a vývozu potravinářských odpadů jako takových, určených pro přímou spotřebu nebo 

výrobu krmiv, nebo již připravených krmiv z těchto odpadů. 

 

8.13.1 Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu, připravené krmivo 

 

8.13.2 Moučky, šroty a pelety, z masa, nezpůsobilé pro lidskou výživu 

 

 moučky, šroty a pelety, z masa, drobů 

 moučky, šroty a pelety ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, 

nezpůsobilé k lidskému požívání  

 škvarky 

 

8.13.3 Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, získané po 

prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin 

 

 pšeničné 

 kukuřičné 

 rýžové 

 ostatní 

 luštěninové 

 

8.13.4 Škrobárenské zbytky a podobné zbytky, řepné řízky, melasa a jiné cukrovarnické 

odpady, pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady, též ve tvaru pelet 

 

 škrobárenské a podobné zbytky, zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma 

koncentrovanou vodu z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině   

 řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady  

 řepné řízky s přídavkem melasy 

 pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady 

 

8.13.5 Pokrutiny a jiné zbytky z výroby rostlinnýxch olejů      

 

 pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci sójového 

oleje  

 pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci 

podzemnicového oleje  
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 pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, po extrakci 

rostlinných tuků nebo olejů 

 z bavlníkových semen  

 z lněných semen  

 ze slunečnicových semen  

 ze semen řepky nebo řepky olejky  

 ze semen řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové  

 ostatní   

 z kokosových ořechů nebo kopry  

 z palmových ořechů nebo jader  

 ostatní  

 z kukuřičných klíčků  

 pokrutiny z oliv a jiné zbytky po extrakci olivového oleje  obsahující 3 % hmotnostní 

nebo méně olivového oleje  

 obsahující více než 3 % hmotnostní olivového 

 

8.13.6 Vinný kal; surový vinný kámen 

 

 vinný kal mající celkový hmotnostní obsah alkoholu nepřesahující 7,9 % hm., obsah 

sušiny nejméně 25 % hmotnostních  

 ostatní     

  surový vinný kámen 

 výlisky z hroznů (matoliny)  mající celkový hmotnostní obsah alkoholu nepřesahující 

4,3 % hm., obsah sušiny nejméně 40 % hm. 

 žaludy a koňské kaštany; 

 ovocné výlisky nebo matoliny, jiné než z hroznů 

 

8.13.7 Přípravky používané k výživě zvířat 

 

 výživa pro psy nebo kočky, v balení pro drobný prodej  obsahující škrob, glukózu, 

glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup nebo mléčné výrobky 

 rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců  
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9 Odpady ze zemědělství 
 

V poslední době je stále více diskutována v odborné i laické veřejnosti otázka znečišťování 

prostředí ze zemědělské výroby. Je zcela jasné, že v moderní zemědělské výrobě vznikají 

určitá ekologická rizika a dochází k narušování životního prostředí. 

 

Zemědělská výroba je i s navazujícím výrobou potravinářskou jedním z tradičních odvětví 

národního hospodářství. 

 

 
 

Obrázek 48: Zemědělská výroba 

 

Podíl zemědělství (spolu s lesnictvím) na hrubé přidané hodnotě v národním hospodářství se 

přibližuje průměru zemí bývalé evropské patnáctky. České zemědělství má za sebou stoletími 

prověřenou tradici, která nejenže zaručovala kýženou soběstačnost národa v základních 

potravinách, ale i tento středoevropský kout světa proslavila v zahraničí. V agrárním exportu 

se dlouhodobě uplatňují především komodity mléko, živá zvířata, obiloviny, cukr a slad. 

V moderní zemědělské výrobě vznikají určitá ekologická rizika. V rostlinné 

i živočišné výrobě dochází k narušování životního prostředí. V rostlinné výrobě je to 

především v důsledku značného stupně chemizace, zejména intenzivního hnojení, kdy 

neustálé zvyšování dávek biogenních prvků vedlo (při snižování obsahu humusu v půdě a tím 

i její sorpční schopnosti) k jejich pronikání do povrchových i podzemních vod. Dalším 

závažným problémem jsou rezidua těžkých kovů pocházejících z agrochemikálií (mořidel 

osiv, pesticidů, herbicidů) i z minerálních hnojiv, popřípadě i z čistírenských kalů. 

V živočišné výrobě se jedná především o kapalné odpady jako močůvka a hnojůvka, kejda 

a silážní šťávy, dále jsou to zvířecí exkrementy ze stelivového i bezstelivového ustájení zvířat 

v zemědělských provozech. 
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9.1 Odpady z rostlinné výroby 
 

Rostlinná výroba má řadu negativních účinků na životní prostředí. Vedle necitlivého 

zcelování pozemků, meliorace rozsáhlých ploch a značného stupně chemizace je 

z ekologického hlediska závažná intenzita hnojení jak průmyslovými tak i statkovými 

hnojivy. Neustálé zvyšování biogenních prvků vedlo, při snižování obsahu humusu v půdě 

a tím i sorpční schopnosti, k jejich pronikání do povrchových i podzemních vod. Tím se 

zvyšuje obsah dusíkatých látek, sloučenin fosforu a dalších prvků ve vodách, půdě a nakonec 

i v rostlinách. Zcela specifickým problémem jsou těžké kovy. Negativní ovlivnění životního 

prostředí bývá bohužel způsobeno i provozními a technickými nedostatky v zemědělské 

výrobě, mezi které patří především technologická nekázeň. 

 

Rostlinná výroba 

 

 sláma 

 řepné skrojky  

 silážní šťávy 

 znehodnocená krmiva (zelená píce, seno, siláže, senáže) 

 nadzemní hmota plodin po chemickém ošetření - desikaci (jeteloviny, luskoviny, 

olejniny) aj. 

 zbytky různých natí 

 kukuřičné stvoly 

 odpady po čištění obilí apod. 

 

Velká část těchto rostlinných odpadů se dál využívá v zemědělství a nejsou v zemědělství 

chápány jako odpady v běžném slova smyslu, ale jako důležité vedlejší produkty. Ve většině 

případů jsou významným zdrojem organických látek a minerálních živin. Nejběžnější způsob 

využití rostlinné hmoty je zkrmování, ať již v čerstvém stavu, nebo po zpracování do siláží 

nebo krmných mouček, přímé hnojení zemědělských plodin ve formě zaorání 

a kompostování. 

 

Nebezpečné odpady z rostlinné výroby 

 

 odpady z moření osiv se zbytky mořidel obsahujících Hg 

 obaly z plastů, papíru (pytle)znečištěné mořidly osiv s obsahem Hg 

 zbytkové zásoby jiných anorganických agrochemikálií obsahujících těžké kovy 

a toxické prvky (Cu, As) 

 zbytky anorganických pesticidů a jiných agrochemikálií 

 odpady z provozu zemědělské techniky 

 

Způsoby zpracování odpadů u prvních čtyř bodů nejsou u nás systematicky vyřešeny, jsou 

známy jen jednotlivé případy řešení, např. spálení zbytků namořených osiv a obalů z nich ve 

spalovacím zařízení, speciálně vybaveném na zachycování rtuťových par. Zbytky 

agrochemikálií a pesticidů lze, za podmínek splňujících požadavky legislativy odpadového 

hospodářství, odstraňovat ukládáním na skládkách nebezpečného odpadu. 

 

Rostlinné odpady ze zemědělské výroby tvoří v našich podmínkách především sláma: 

 

Mimořádně cenným vedlejším produktem, a to ve třech směrech: jako organické hnojivo, jako 

krmivo a jako biopalivo. Stravitelnost a využitelnost slámy samotné není velká, lze ji však 
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zlepšit různými hydrolytickými postupy. Chemickou hydrolýzou se nabourají celulózové 

vazby a zlepší se stravitelnost. Při enzymatické hydrolýze pomocí mikrobiální fermentace, 

navíc se obohatí slámový substrát o biomasu mikroorganizmů. 

Jiné postupy využívají v prvním stupni chemickou hydrolýzu celulózy a vzniklé 

jednodušší cukry ve druhé fázi slouží jako zdroj uhlíku pro mikroorganizmy při transformaci 

na biomasu. Zajímavou variantou zhodnocení slámy na krmivo je výroba tzv. umělého sena, 

kde se do směsi na bázi slámy (asi 70 %) se přidává peří, močovina, vitamíny, minerální soli 

a obilný šrot a získá se velmi hodnotné krmivo. 

Sláma spolu s dalšími suchými rostlinnými odpady jako např. zbytky po sklizni 

kukuřice, řepky, slunečnice, lnu apod., je velmi dobrým substrátem pro pěstování hub. Vedle 

sklizně plodnic se využije i substrát prorostlý myceliem, který je výborným materiálem pro 

výrobu krmiv nebo hnojiv. 

V zemích, kde produkce slámy je vyšší než její využitelnost v zemědělství, se počítá 

i s energetickým využitím. Vychází se přitom z bilance, že z jednoho hektaru lze získat 

množství slámy energeticky ekvivalentní třem tunám ropy. Použití slámy spolu s dřevním 

odpadem k vytápění zemědělských objektů a při sušení objemových krmiv vede k velikým 

úsporám topných olejů. Jinou možností zpracování je podrobení rostlinných zbytků pyrolýze, 

kdy výsledným produktem je aktivní uhlí. 

 

Odpady ze zemědělské výroby podle Katalogu 

 

Odpady ze zemědělské výroby jsou podle Katalogu (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) zařazeny 

do skupiny 02: Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti 

a z výroby a zpracování potravin. 

 

02 01   Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti a rybářství 

02 01 01 Kaly z praní a čištění 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 

02 01 04 Odpadní plasty (kromě obalů) 

02 01 08 Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky 

02 01 09 Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08 

02 01 10 Kovové odpady 

 

Odpady z rostlinné výroby, především zbytky rostlin a rostlinných pletiv jsou odpady, které 

se využívají především pro krmné účely v živočišné výrobě.  Jedná se převážně 

o bezodpadové technologie. 

 

9.2 Odpady z živočišné výroby 
 

Mezi nejzávažnější zdroje znečištění povrchových a podzemních vod patří tuhé a tekuté 

odpady (hnůj, močůvka, hnojůvka) z velkochovů hospodářských zvířat. Hlavní příčinou jsou 

nevyhovující skladovací prostory pro tento druh odpadů, a to jak z hlediska kapacitního, tak 

i technického. Nevhodné uložení těchto odpadů i jejich následné zpracování zapříčiňuje 

nebezpečí kontaminace vod a půdy především zdravotně škodlivými mikroorganizmy, ale 

také dusičnany a dusitany. 

V živočišné výrobě je dnes typickým jevem velká koncentrace zvířat v jednotlivých 

závodech. V těchto závodech došlo ke změně u nás tradičního stelivového ustájení na provozy 

bezstelivové. Ze stelivových provozů je hlavním z vedlejších produktů chlévská mrva, která 

vždy po správné fermentaci byla pro zemědělství cenným hnojivem. Docházelo zde téměř 

k dokonalé recyklaci živin, a tedy k bezodpadovému provozu. Z hlediska ekologického 
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nepředstavuje tento substrát žádné závažnější riziko, pokud ovšem je správně skladován 

a používán v odpovídajícím množství.  

S velkovýchovy hospodářských zvířat souvisí hygienické problémy, které je možné 

rozdělit na problémy epidemiologické a na problémy hygienické, které souvisejí s hygienou 

životního prostředí. Soustředění zvířat shodného druhu na jednom místě zvyšuje 

pravděpodobnost výskytu latentních infekcí. Infikovaná zvířata vylučují choroboplodné 

zárodky močí a výkaly, které se společně shromažďují ve formě hnojůvky. Bez ohledu na 

způsob jejího uskladnění nedochází k jejímu zahřátí na takovou teplotu, která by tyto 

choroboplodné zárodky zničila. Z těchto důvodů epidemiologické problémy přímo souvisejí 

s kvalitou odstraňování zvířecích odpadů. 

Hygienická problematika živočišných exkrementů je významně závislá na způsobu 

zpracování a zužitkování těchto odpadů. Z hlediska hygienického posuzování způsobů 

zpracování hnoje a hnojůvky je důležitá znalost chování a odolnosti patogenních 

mikroorganizmů v prostředí. Většina patogenních zárodků přežívá v hnojůvce podstatně delší 

dobu, než je průměrná doba jejího ponechání v příslušných hnojištích či jiných nádržích, 

průměrná doba zádrže je 2,5 měsíce. Z toho vyplývá, že při používání infikované hnojůvky 

jako organického hnojiva bez dalšího zpracování vždy hrozí nebezpečí rozšiřování infekčních 

chorob. 

 

9.2.1 Zpracování, využití a zneškodňování odpadů z živočišné výroby 

 

Statková hnojiva rozdělujeme podle různých hledisek, mj. podle původu, stavu a celkového 

charakteru se zahrnutím primární úpravy. Podle původu rozeznáváme statková hnojiva 

z chovů: 

 

 skotu 

 drůbeže (hrabavé i vodní) 

 ovcí 

 prasat 

 ostatních 

 

Podle stavu rozlišujeme statková hnojiva na pevná a tekutá, podle celkového charakteru: 

 

 chlévská mrva 

 hnůj 

 močůvka 

 hnojůvka 

 kejda 

 kejdový hnůj 

 

Chlévská mrva 

Směs pevných výkalů, moče, steliva a vody, popř. zbytků krmiva a malého množství dalších, 

při ustájení používaných látek k léčbě zvířat, dezinfekci, odhmyzování, dezodoraci stájových 

prostorů. 

 

Hnůj 

Organické hnojivo z chlévské mrvy na hnojišti u stáje nebo na polním hnojišti. 

 

Močůvka 

Moč hospodářských zvířat, více nebo méně ředěná vodou. 
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Kejda 

Tekutá směs pevných výkalů a moči s velmi rozdílným podílem provozní nebo jiné vody 

(suspenze pevných výkalů a moči a technologické vodě). Popřípadě s nežádoucí příměsí 

zbytků krmiva a malého množství dalších, při ustájení používaných látek. Kejda z velkochovu 

prasat má tak malý obsah sušiny, že její hnojivá účinnost je minimální. Kejdou se šíří semena 

plevelů a tím se zvyšuje zaplevelení vyvolávající nutnost dalšího používání herbicidů. Rovněž 

při zavážení na pole dochází k značným pachovým zátěžím. Přímé použití kejdy jako hnojiva 

se ukázalo natolik problematické, že se hledají cesty jejího vhodného zpracování. V poslední 

době je snaha zpracovat kejdu v bioplynových stanicích a využít ji energeticky.  

 

Hnojůvka 

Tekutina uvolňující se ze skladované chlévské mrvy. 

 

Kejdový hnůj 

Tekutá směs močůvky, drcené chlévské mrvy a ředící vody, získané z přirozených dílčích 

složek umělou přípravou. Vzhledem k energetické náročnosti se u nás nepoužívá. 

 

Produkce statkových hnojiv na jedno zvíře je velmi proměnlivá v závislosti na podílu 

jednotlivých složek v jejich produkci, přičemž se uplatňuje řada okolností: užitkové zaměření 

chovu, kategorie, váha a stáří zvířat, obsahu sušiny v krmivu, množství vypité vody, způsob 

a doba ustájení zvířat během roku, spotřeba, druh a kvalita steliva, jakož i způsob čištění 

a dezinfekce stájí, způsob odklizení hnojiv, podíl srážkových vod ze zpevněných výběhů, 

další možné zdroje ředící vody jako jsou technologické vody z mléčnic a dojíren, silážní 

šťávy, splaškové vody a u skotu též rozsah pastvy. U dojnic činí celková produkce 

exkrementů za jeden den kolem 40 kg, což představuje množství tekutého hnoje (kejdy)  55 - 

60 kg/kus a den. U prasat na výkrmu je celková produkce exkrementů kolem 5 kg za den, což 

představuje 7,5 kg vytvořené kejdy na kus a den. 

 

Využití kejdy bez předchozí úpravy  

 

Při přímém využívání kejdy bez předchozí úpravy existuje z hlediska životního prostředí 

nebezpečí znečištění povrchových a podzemních vod a úniku amoniaku do ovzduší. 

Nebezpečí zátěže vnějšího prostředí při provozu surové nebo nedostatečně vyzrálé kejdy je 

dáno nejenom kontaminací látkami obsahujícími dusík, ale i hygienickými a zdravotními 

riziky danými přítomností zárodků parazitů.  

Vedle uvedených rizik dochází při přímé povrchové aplikaci k významným ztrátám 

dusíku jeho únikem do ovzduší. Tyto nedostatky jsou částečně řešeny podpovrchovou 

aplikací kejdy do půdy. 

 

Zapravení kejdy do půdy se provádí: 

 

 za orebními nebo kultivačními prostředky s přívodem kejdy svinovatelným potrubím 

a  vlečenou hadicí 

 cisternou osazenou na rámu pluhu, z níž je kejda vypouštěna přímo na radlici pluhu, 

touto aplikací se omezí ztráty dusíku na minimum a rovněž tak i pachová intenzita 

 nejefektivnější se jeví aplikace kejdy (nugátu) se zapravením média přímo ke 

kořenovému systému 
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Z důvodů ochrany rostlin, životního prostředí a optimálního využití živin je nutno kejdu 

odpovídajícím způsobem upravit, zejména naředit homogenizovat. Následně musí být 

aplikována co možná nejpřesnějším způsobem pomocí odpovídajících adaptérů. 

 

Výroba organického substrátu z kejdy 

 

Základním principem této technologie je úprava fyzikálních a chemických vlastností 

kapalného odpadu práškovým činidlem tak, že je kapalina schopná se vázat na pevný 

sorbent. Po nanesení takto upravené kapalné fáze na sorbent se získá pevný substrát, z něhož 

už nedochází k žádnému vytékání nebo vyluhování včetně působení deště. Nedostatkem je 

cena potřebných chemikálií, resp. použitého sorbentu. 

 

Čistírenské zpracování kejdy 

 

U této technologie spočívající v aerobních procesů dochází k celkovému zneškodnění kejdy, 

kdy je nutno dosáhnout stupně vyčištění pro vypouštění do vodoteče. Takto zpracovaná kejda 

již přestává být meziproduktem přirozeného koloběhu látek v zemědělské výrobě, není využit 

její hnojivý potenciál. Nevýhodou je vysoká investiční náročnost a vysoké provozní náklady. 

 

 
 

Obrázek 49: Možnosti rozšiřování infekčních chorob ze zvířecích exkrementů 

 

9.2.2 Technologie anaerobního vyhnívání s výrobou bioplynu 

 

Technologie anaerobního vyhnívání kejdy, při které je produkován bioplyn společně 

s tuhými a kapalnými hnojivy, patří z hlediska investiční náročnosti k nejdiskutovanějším 

postupům. Nejčastějším využitím vyrobeného bioplynu je zpětný ohřev při fermentaci, 

vytápění nebo výroba elektrické energie. Vyhnilý kal po odvodnění vzhledem ani pachem 

vůbec nepřipomíná původní odpady, ze kterých vznikl. Je vynikajícím sypkým hnojivem, 

které je vhodné na kompostování bez jakékoliv obavy ze znečištění půdy nebo vody.  
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1 - sběrná nádrž s míchadlem, 2, 3 - vyhnívací komory, 4 - nádrž na hnojivo, 5 - plynojem, 6 - přítok tekutého 

hnoje, 7 - přívod přísad, 8 - odvoz vyhnilého kalu, 9 - odvod bioplynu 

 

Obrázek 50: Vyhnívací systém pro velkochovy hospodářských zvířat 
 

Kafilérie, odpady, jejich zpracování a využití (viz odpady z tukového průmyslu). 

 

9.3 Potraviny z odpadů 
 

Produkce potravin z odpadů dává možnost řešení problému globálního nedostatku potravin na 

celém světě, zvláště pak v zemích třetího světa. Recyklace živin ze zemědělských odpadů 

může být dosaženo přirozeně i uměle pomocí mikroorganizmů.  

Zemědělské a potravinářské odpady jsou většinou příliš vláknité, aby mohly být 

využitelné přímo zvířaty, proto je výhodné jejich předzpracování pomocí různých 

mikroorganizmů, k těmto účelům jsou zvláště vhodné plísně. Použité mikroorganizmy, které 

jsou schopny využít těchto odpadů ke svému růstu, i jako zdroje energie, vytvářejí příslušnou 

biomasu, která je zdrojem potřebných bílkovin. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o jednobuněčné organizmy, označují se získané bílkoviny jako jednobuněčné. 

Jedním ze způsobů zužitkování živočišných odpadů je získávání bílkovin z keratinových 

odpadů.  

Biologický pevný odpad bohatý na keratin je vedlejším produktem mnoha 

průmyslových odvětví (zejména drůbežářský, masný a koželužský průmysl). Keratinový 

odpad (parohy, peří, štětiny, drápy, kopyta, vlna a další) není adekvátně využit a hromadí se 

v životním prostředí. Peří tvoří 7 až 10 % celkové hmotnosti kuřete a skládá se převážně 

z keratinu. Dalším zdrojem keratinu je především vlna a srst pocházející z jatek a peří 
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získávané z drůbežích farem. Největší část těchto odpadů tvoří strukturální protein keratin 

nacházející se téměř u všech živočichů. Každoročně je ve světě vyprodukováno téměř 1,5 

milionu tun surové vlny. Z tohoto množství je však část vlny, nehodící se pro další 

zpracování, likvidována.  Z těchto odpadů lze izolovat bílkovinnou složku, která může být 

dále využita.  

Keratin je pro svou nereaktivnost a odolnost jen velmi těžce zpracovatelný a proto je 

nutné jej zčásti hydrolyzovat. Kreatiny jsou rezistentní vůči hydrolýze, protože jsou silně 

zesíťované sulfidickými můstky, což ztěžuje možnost přístupu enzymu k hydrolyzovatelným 

peptidickým vazbám.  Pro získání keratinových hydrolyzátů je možné využít mnoha různých 

postupů a metod, spočívajících ve zbobtnání a ve zpřístupnění těchto vazeb. V dnešní době se 

nejčastěji k rozkladu keratinu používají enzymy produkované keratinolytickými bakteriemi. 

Tento způsob rozkladu shrnul ve své práci Brandelli . Odpad z peří rozkládali pomocí bakterií 

Vibrio Grazziotin a kol., kteří dále zkoumali možnost využití keratinového hydrolyzátu pro 

krmné účely. Jiný způsob popsal ve své práci Dalev , který keratin nejdříve zpracoval 

v alkalickém prostředí NaOH a poté rozkládal proteinázou produkovanou bakteriemi Bacillus 

subtilis. Možnost rozkladu keratinu pomocí hydroxidů je známá již dlouhou dobu a tento 

postup použil také Abouheif a kol., kteří rozkládali vlnu a peří v 3% roztoku NaOH za varu.  

Další metodu rozkladu použili Kurbanoglu a kol., kteří hydrolyzovali keratin v 6M 

HCl. Schrooyen a kol. popsali možnosti rozkladu keratinu pomocí redukčního činidla (2-

 merkaptoethanol. Získaný keratinový hydrolyzát má vysokou krmnou hodnotu, jeho využití 

v Evropě je problematické pro výskyt nemoci šílených krav a doporučuje se nahradit je 

bílkovinami rostlinnými. Keratinový hydrolysát lze ale využít např. v obalové technice (filmy, 

povlaky, enkapsuláty). 
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Obrázek 51: Schéma pro výrobu jednobuněčných bílkovin ze zemědělských  odpadů 
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10 Odpady z výroby lesnické a dřevozpracující, jejich využití 

a odstranění 
 

 
 

Obrázek 52: Biomasa 

 

Odpady z výroby lesnické a dřevozpracující v Katalogu 

 

Odpady z této výroby jsou v Katalogu zařazeny do následujících skupin: 

 

02 01 03     Odpad z rostlinných pletiv 

02 01 07     Odpady z lesnictví 

02 01 99     Odpady blíže neurčené 

03  Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru 

a lepenky 

03 01  Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

03 01 01 Odpadní kůra a korek 

04 01 04 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující 

nebezpečné látky  

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

číslem 03 01 04  

03 01 99      Odpady jinak blíže neurčené 

03 02         Odpady z impregnace dřeva 

03 02 01     Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva 

03 02 02      Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva 
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03 02 03      Organokovová činidla k impregnaci dřeva 

03 02 04       Anorganická činidla k impregnaci dřeva 

03 02 05     Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky 

03 02 99       Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená 

03 03        Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky 

03 03 01        Odpadní kůra a dřevo 

03 03 02        Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) 

17 02 01        Dřevo 

20 01 37        Dřevo obsahující nebezpečné látky 

20 01 38        Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

 

10.1 Dřevozpracující průmysl 
 

Dřevo je obnovitelná a všestranná surovina. Může být použita na konstrukce, vybavení, 

nábytek, pro výrobu obalů a palet. Na konci svého prvního použití mohou být dřevo a dřevěné 

výrobky buď opět použity, recyklovány nebo použity jako uhlíkově neutrální zdroje energie. 

Velmi málo, jestli vůbec, je během zpracovávání dřeva a během výroby dřevěných 

výrobků vytvářen odpad, protože téměř všechny vedlejší produkty jsou dále využívány, a to 

buď jako surovina nebo jako zdroj energie. Piliny, štěpky a odřezky vznikající při výrobě 

řeziva se používají k výrobě tepla a energie pro sušárny anebo jsou použity jako surovina pro 

výrobu dřevotřískových desek a v papírenském a celulózním průmyslu. Zvyšuje se také zájem 

o využití biomasy v elektrárnách. 

V dřevozpracujícím průmyslu se vyskytuje celá řada odpadů, které souvisejí se 

zpracováním dřeva a výrobou nábytku, jsou např. různá lepidla, pojiva, laky a další pomocné 

látky. U dřevotřískových a jiných lepených desek je to otázka lepidel (snižování obsahu 

hlavně dusíku v lepidlech). 

Průmyslová odvětví založená na lesním hospodářství pokládají recyklaci za nedílnou 

součást výroby udržitelných výrobků a stále hledají způsoby, jak zvýšit obsah recyklátů ve 

svých výrobcích. Například podíl vedlejších produktů z pilařské výroby používaných při 

výrobě dřevotřískových desek se zvýšil z 1/3 v roce 1970 na více než 75 % dnes. 

Poměrné množství použitých surovin bylo velkou měrou závislé na dostupnosti 

místních zdrojů dřeva. V současnosti se ale podíl použitého dřeva na recyklaci do výroby 

desek zvyšuje. Několik firem v jižní Evropě dokonce spotřebuje až 100 % vedlejších 

produktů z pilařské výroby a obnoveného dřeva z důvodu nedostatku přírodního dřeva. 

Výroba desek na bázi dřeva, včetně dřevotřískových desek, očekává během 

nadcházejících dekád nárůst používání obnoveného dřeva. Kvalitativní standardy, které určují 

přípustné limity nečistot, nastavila EPF (Evropská federace výrobců desek) tak, aby 

zajišťovaly, že desky na bázi dřeva budou bezpečné a šetrné k životnímu prostředí. A to bez 

ohledu na to, jestli jsou vyrobeny z recyklovaného nebo přírodního dřeva. Průmyslové normy 

EPF jsou založeny na evropských normách pro nezávadnost hraček, předpokládajících 

olizování dětmi. 

 

10.1.1 Dřevo 

 

Dřevo představuje heterogenní koloidní systém složek s rozdílnou chemickou strukturou. 

Průměrné elementární složení dřeva je tvořeno 49,3 % uhlíku, 6,3 % vodíku a 44,2 % kyslíku, 

vztaženo na sušinu. 
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Každá dřevina obsahuje tři hlavní složky: 

 

 celulóza 

 hemicelulóza 

 lignin 

 

Celulóza 

 

Celulóza je hlavní složkou, která je polymerní lineární makromolekulou, jejíž stavební 

jednotkou je beta - D - glukopyranosa. Celulóza se rozpouští v silných kyselinách za 

počátečního bobtnání, destrukce její stavby a změny původních vlastností. Jako vícesytný 

alkohol se celulóza rozpouští v příslušných rozpouštědlech po esterifikaci nebo eterifikaci 

jejich hydroxylových skupin. Účinkem vody v přítomnosti kyselin jako katalyzátoru nastává 

hydrolytické štěpení na látky s nižším polymeračním stupněm až na glukózu. 

 

Hemicelulóza 

 

Kromě celulózy obsahuje dřevo i další polysacharidické sloučeniny, které mají nižší 

molekulovou hmotnost než celulóza a které je možno poměrně snadno hydrolyzovat za tepla 

zředěnými roztoky nebo extrahovat roztoky alkálií. Tato část polysacharidů se nazývá 

hemicelulózy. 

 

Lignin 

 

Dřevo obsahuje 15 - 30 % ligninu. Chemicky je lignin makromolekulová aromatická 

sloučenina na bázi fenylpropanové strukturní jednotky. 

 

10.1.2 Kůra 

 

Kůra se od dřeva odlišuje jak anatomickou stavbou, tak i chemickým složením. Kůra má nižší 

obsah celulózy, vyšší obsah ligninu a extrahovatelných látek. Kůra tvoří vnější tmavou vrstvu 

větví, kmene a kořenů. Struktura kůry je specifická pro jednotlivé dřeviny. Celá vrstva kůry je 

složena ze dvou základních částí: vnější vrstva (borka) a vnitřní (lýko). V současné době se 

ročně vytěží v ČR v lesích okolo 17 mil. m
3
 surového dříví. Nejčastěji těženou dřevinou je 

smrk. Při průměrné hodnotě 10 % představuje kůra na vytěženém dřevě asi 1,8 mil. m
3
 

hmoty. Značný problém představuje likvidace kůry, která se hromadí na pilách a ve 

dřevozpracujících podnicích. Jen v České republice se ročně jedná asi o 1 milion krychlových 

metrů této suroviny. Patrně nejrozšířenějším způsobem využití kůry je kompostování, kde se 

uplatňuje jako náhrada za nedostatkovou rašelinu a jako překryvný substrát. Kůru je třeba 

nadrtit a podrobit fermentaci, případně s přidáním dalších komponent nebo živin. Spalování 

kůry vyžaduje speciální kotle, avšak ve vhodných spalovacích zařízeních může 5 kg kůry 

nahradit 1 kg topného oleje. Suchou destilací kůry se vyrábí aktivní uhlí, které má široké 

využití v řadě chemických výrob. V průmyslové praxi není možno s tímto celkovým 

množstvím počítat, protože se před zpracováním neodkorňuje veškerá vytěžená dřevní hmota. 

Hlavním zdrojem kůry jsou dřevozpracující závody. 

 

Materiálové využití kůry 

 

 výroba tříslovin 

 výroba kůrových izolačních desek 
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 výplňový materiál pro plastové výlisky 

 použití kůry jako adsorbentu 

 čištění průmyslových vod 

 mulčovací materiál 

 výroba kompostů 

 speciální použití 

 

Energetické využití kůry 

 

Tento způsob využití kůry z dřevozpracujícího průmyslu a průmyslu výroby celulózy je ve 

vyspělých zemích nejpoužívanější. Jedná se o kůru z odkorňování vlákniny v celulózkách 

a kůru, která vzniká při odkorňování na středních a velkých pilařských závodech. 

Kůra, která vzniká v průběhu zpracování dřeva, představuje důležitý zbytkový 

materiál. Její využití pro výrobu tepelné nebo kombinované elektrické energie se zvyšuje 

s možnostmi vhodných zařízení a také úprav kůry (sušení, drcení, mletí, briketování). 

 

10.2 Nové vývojové trendy ve využití dřevního odpadu 
 

Velké množství práce je prováděno napříč celou Evropou při rozvíjení nových trhů a nových 

výrobků z obnoveného dřeva. Jde například o dřevo-plastové kompozity, stelivo pro zvířata 

(oblíbené koše pro domácí zvířata, stáje pro koně a jezdecké vozy), povrchové (mulčovací) 

materiály pro stezky, pro hřiště, plnidla pro komposty nebo výrobu dřevěného uhlí. 

Kvůli zdravotní nezávadnosti smí být v těchto oblastech použito pouze obnovené 

dřevo s vysokou kvalitou. V zemědělské a lesnické výrobě se setkáváme s objemově značným 

množstvím biomasy, která zbývá po vytěžení primárních rostlinných produktů a kterou je 

třeba dále zpracovat nebo likvidovat. Část této rostlinné hmoty zůstává přímo na místě sklizně 

nebo těžby, aby přispěla ke zlepšení struktury půdy a navrácení alespoň části živin do půdy, 

větší část je třeba přepravit k dalšímu zpracování nebo likvidaci. Dřevo - ve formě dřevního 

odpadu je využíván jen částečně. V lese zůstávají po pěstební a těžební činnosti významné 

zbytky nevyužitého dřeva - dřevní hmoty. Problémem dalšího využití této dřevní hmoty pak 

zůstává otázka nákladů na dopravu ke zpracování nebo likvidaci. Takže nakonec, přesto, že 

využití dřeva je mnohostranné, patřilo v minulosti a ještě stále patří mezi zdroje jen z části 

využívané.  

V lesnické a dřevařské výrobě vzniká největší objem odpadní dřevní hmoty již 

v lese. Kvalifikovaný odhad vycházející z dlouhodobých statistik udává, že na 100 kg 

vytěženého užitkového dřeva zůstává 78 kg dřevního odpadu, který zahrnuje větve, vrcholky 

stromů a kmeny slabší než 7 cm, listovou zeleň, kůru, prořez a pařezy. Kmen tvoří 60 - 65 % 

dřevní hmoty, při těžbě cca 7 mil. M3, pak přibližně 4 mil. m pak tvoří teoreticky velký zdroj 

obnovitelné a ekologické energie. Jiné zdroje uvádějí roční těžbu dřeva o objemu 12,5 - 13,5 

mil. m.  Z toho se vytěží 92 % užitkového dříví a 8 % palivového dříví.  Uvedená množství se 

liší podle toho, z jaké pozice se tyto údaje posuzují. Údaje se týkají normální plánované těžby, 

v případě kalamitní těžby jsou ztráty mnohem vyšší. Odpadní materiál po rozřezání kmene 

tvoří kůra, odřezky, štěpky a piliny. Piliny tvoří asi 8 % objemu zpracovávané dřevní hmoty. 

Z pilin a dřevařské štěpky (rozdrcené odřezky) se dá po dalším zpracování vyrobit 

dřevotřísková nebo dřevovláknitá deska. Dřevěné štěpky a třísky se též podílejí na výrobě 

papíru a celulózy. Kůra se používá jako mulčovací a půdoochranná vrstva okolo dřevin 

v zahradách a parcích nebo jako přísada do kompostů. Všechen odpad z pily se dá 

samozřejmě využít energeticky jako palivo, buď přímo, nebo po další úpravě (výroba 

lisovaných dřevěných briket). 
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Odpadní dřevní hmota, po pěstebních a těžebních zásazích je většinou rozptýlena na 

rozsáhlých plochách a většinou se soustřeďuje ručně. V některých případech mýtní těžby 

holosečí se při úpravě ploch pro nové zalesnění se provádí shrnování klestu radlicí. Tyto 

značně nešetrné metody práce v lese se dnes postupně omezují s cílem minimalizovat zásahy 

techniky do životního prostředí. Nepříznivým doprovodným jevem je také značné znečištění 

klestu zeminou a kameny.  

Důležitou otázkou je také využití živin po rozpadu pěstebních a těžebních zbytků 

v lese. Z řady výzkumů plyne, že největší obsah živin důležitých pro výživu nových jedinců 

v lese představují listy a jehličí. Z tohoto důvodu se doporučuje ponechat rozptýlené těžební 

zbytky na místě, dokud nedojde k přirozenému zaschnutí a opadu jehličí nebo listů. 

Hlavním produktem zpracování stromu je plné, neboli rostlé dřevo, které se dodává 

v podobě kulatiny, tyčoviny, rovnaného dřeva, důlního dřeva apod.  Tento sortiment je 

označován jako užitkové dřevo. Sekundární zdrojem dřevní hmoty je např. prořezávkový 

materiál, pařezy a podzemní stromová hmota listová zeleň, palivové dříví a kůra. Z těchto 

odpadních dřevních hmot se získává zelená štěpka, hnědá a bílá štěpka, ozdobný klest. 

Značná část, zejména po ručním soustředění se spaluje přímo na místě.  Omezené je využití 

ozdobného klestu (např. jedle apod.). Část materiálu z prořezávek se využívá jako vánoční 

stromky.  Tento zbytkový materiál - odpad - lze využívat k energetickým účelům jako kusové 

palivo. U nás se tak využíval spíše v minulosti. Zelená štěpka (lesní štěpka), jsou částice 

o délce 5 - 50 mm, šířce 5 - 30 mm a tloušťce 5 - 15 mm. Je vyrobena štěpkováním materiálu 

z probírek a zbytků z těžby. Výsledkem je dezintegrovaný, velikostně sjednocený, dobře 

dopravovatelný, nehomogenní materiál, který obsahuje dřevo, kůru, listí, jehličí a zbytky 

plodů. 

V dřevozpracujícím průmyslu je velmi často využíván obdobný materiál - hnědá nebo 

bílá štěpka.  Je ale v podstatě stejnorodější a obsahuje především vlastní dřevo, hnědá štěpka 

navíc i zbytky kůry. Jako polotovar se štěpka v množství několika mil m ročně zpracovává 

v celulózkách a při výrobě aglomerovaných materiálů. Zelená štěpka není pro výrobu 

buničiny vhodná, neboť obsahuje příměsi kůry a jehličí, dřevní částice jsou navíc velmi malé. 

Pro výrobu aglomerovaných výrobků je možné používat vytříděnou lesní štěpku, podíl 

využitelné frakce, která obsahuje dřevo a část kůry je asi 40% celkového objemu lesní štěpky. 

K třídění zelené štěpky je možno využít vibračních třídičů. Zelený podíl a část kůry lze 

s výhodou kompostovat nebo spalovat. Z prostorových a přepravních důvodů je vhodné 

vyrábět lesní štěpku přímo v lese pojízdnými štěpkovači. Problém v současné době v ČR 

spočívá v tom, že malé mobilní štěpkovače dožívají, jsou vyřazovány a náhrada novými zatím 

není. Velké štěpkovače se nevyplácí převážet pro velké náklady na dopravu. V zahraničí bylo 

odzkoušeno rozptýlení zelené frakce zpět do lesního porostu, byly rovněž činěny pokusy 

o využití této frakce pro krmné účely hospodářských zvířat. Ze všech možností využití zelené 

štěpky se jeví stále jako nejvhodnější využití energetické. 

Výhřevnost štěpky závisí na vlhkosti, tj. obsahu vody, je proto důležité a účelné štěpku 

vysušit. Výhřevnost štěpky se pak sníží o ztráty energie potřebné k sušení. 

 

Tabulka 25: Výhřevnost energetické štěpky s různým obsahem vody 

 

Stav štěpky Obsah vody (v %) Výhřevnost (MJ/kg) 

čerstvá 55 7 

zavadlá 40 10,5 

polosuchá 30 12,2 

suchá 20 15 
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Pro sušení však jsou i další důvody jako např. vhodnější vlastnosti pro hoření v kotli, 

zachování energetické hodnoty, vyšší trvanlivost a také ochrana vůči degradaci a plesnivění. 

Energeticky využitelná štěpka většinou zůstává na hromadách v místech zpracování a je 

zdrojem škůdců, nemocí a často představuje v lese nežádoucí mulč.  

Na hromadě ponechaná štěpka se vlivem mikrobiálních procesů rychle zahřívá na 

teploty přes 55 °C, a i když nehrozí samovznícení, velmi rychle degraduje a snižuje se v ní 

obsah celulózy a ligninu. Moderní technologie výroby lesní štěpky spojené s jejím tříděním 

proudem vzduchu umožňují ponechat část biomasy obsahující maximum živin v lese a čistý 

energetický zdroj odvézt z lesa k využití.  

V období 70. a 80. let byly v u nás vystavěny značné kapacity pro dosoušení 

a skladování sena.  V důsledku značného úbytku stavů skotu jsou některé z těchto staveb 

zcela nevyužity, nebo jsou využívány ke zcela jiným účelům.  Místo sena se však nabízí 

možnost dosoušení bioenergetických surovin, především energetické štěpky. 

 

Tabulka 26: Podíl dřevních odpadů vznikajících v dřevozpracujícím průmyslu 

 

Odpad % 

Odřezky a štěpky 42,7 

Piliny 26,0 

Kůra 8,4 

Kusový odpad při zprac. řeziva 6,8 

Hobliny 5,8 

Dýhový odpad 1,9 

Kusový odpad velkoplošných materiálů   1,6 

Válce a nožové zbytky 1,1 

Manipulační zbytky 0,8 

Škrabky 0,4 

 

Tabulka 27: Dřevařský průmysl 

 

Rok 1996 1997 1. pol. 1998 

Objem výroby, tis. Kč 11 641 382 13 326 607 8 150 769 

Odpady celkem, t  506 517 579 383 350 947 

Odpady celkem, tis. Kč 195 353 231 179 141 542 

Z toho, v %:  

piliny 43,6 46,5 42,9 

kůra 7,0 10,5 13,2 

ostatní dřevní odpad 44,8 38,7 35,9 

jiný odpad 4,6 4,3 8,0 

Využití, v %:  

ve vlastní výrobě 36,2 30,3 25,4 

prodej 43,9 52,0 57,7 

zneškodnění 19,9 17,7 19,9 

 

Přehled objemu výroby a produkce dřevního odpadu u firem o více než 10 zaměstnancích 

v dřevařském, nábytkářském a ostatním zpracovatelském průmyslu.  
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Tabulka 28: Nábytkářský a ostatní zpracovatelský průmysl  

 

Rok 1996 1997 1. pol. 1998 

Objem výroby  

tis. Kč 11 079 164 12 219 417 6 543 587 

Odpady celkem  

T 156 134 137 912 50 176 

tis. Kč 80 324 61 129 24 930 

Z toho, v %:  

piliny 23,9 21,3 25,2 

kůra 1,5 1,3 1,8 

ostatní dřevní odpad 38,5 45,0 49,9 

jiný odpad 36,1 32,4 23,1 

Využití, v %:  

ve vlastní výrobě 21,1 20,8 38,3 

prodej 26,6 27,6 24,2 

zneškodnění 52,3 51,6 37,5 

 

Největší objem štěpků z odpadního dřeva se zpracovává na rozličné dřevovláknité 

a dřevotřískové desky a aglomerované materiály, které mají široké uplatnění ve stavebnictví 

a v nábytkářské výrobě. Papírenský a celulózový průmysl využívá štěpku jako suroviny pro 

výrobu celulózy. Výtěžnost celulózy je v tomto případě nižší než u klasické suroviny, ale 

kvalita je vyhovující. 
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10.3 Štěpka 
 

 
 

Obrázek 53: Schéma využití štěpky 

 

Pro energetické využití odpadní dřevní hmoty se v některých zemích vyrábějí tzv. energetické 

štěpky (kousky dřeva jsou větší než u běžných štěpků, cca  7x5 cm), které se používají ke 

spalování v upravených kotlích. Výhřevnost lesní štěpky je asi 7,550 MJ/kg. Jinou možností 

je technologie výroby vysoce výhřevného paliva ze směsi dřeva, pilin a kůry, které jsou po 

rozemletí za vysokého tlaku a zvýšené teploty lisovány do briket. 

Značné možnosti využití může mít listová zeleň. Zpracování předchází stejně jako 

u dřevní hmoty štěpkování, kdy se spolu s listím, resp. jehličím sekají i tenké větve. 

Tradičním způsobem zpracování je přidávání do krmných směsí a kompostování spolu 

s kůrou. Pro zlepšení stravitelnosti krmných mouček na bázi zelených štěpků je možno využít 

některých druhů dřevokazných hub, které přispějí k hydrolýze lignocelulózových vláken 

a jejichž mycelium i plodnice pak zůstávají součástí krmné moučky. Jinou možností 

zpracování je fermentace pomocí kvasinek nebo přímo využití upravené směsi jako substrátu 

pro kultivaci krmných kvasnic. 

Vzhledem k tomu, že listová zeleň je velmi bohatá na karotenoidy, některé vitamíny 

a minerální látky, byla navržena řada postupů na přípravu vitamínové moučky, nebo pasty 

jako doplňkového krmiva. Speciálním využitím zelených štěpků z jehličnanů je destilace 

silice nebo extrakce terpenů. 

Současný výzkum v likvidaci odpadní dřevní hmoty se zaměřuje na hydrolýzu 

chemickou a enzymatickou. Produktem jsou sacharidické a ligninové hydrolyzáty, které 

slouží jako výchozí surovina pro další zpracování. 

Mnohé z uvedených odpadů lze zpracovávat jako suroviny chemického průmyslu. 

Také lze z nich izolovat některé složky, které se velmi efektivně zužitkují jako suroviny 

v malotonážních výrobách. V závislosti na složení daného typu odpadu (na bázi 

lignocelulózových materiálů) přicházejí v úvahu následující možnosti: 
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 využití sacharidických složek - celulózy a hemicelulóz, monosacharidů a jejich 

derivátů 

 využití fenolových složek - ligninu, tříslovin 

 využití dalších složek jako terpenů, živičných a mastných kyselin, sterolů a řady 

dalších 

 

Pro speciální výroby z  celulózy, získané i z odpadů, se připravují jednak různé modifikované 

formy - alkalicelulóza, mikrokrystalická celulóza, perlová celulóza a jednak různé její 

deriváty: 

 

 estery (acetylcelulóza, nitrocelulóza) 

 etery (metyl-, etyl-, sulfoalkyl-, hydroxyetyl-, hydroxypropyl-,  karboxymetyl-, apod.) 

 amino - a sulfoamino deriváty (dimetylaminoetylcelulóza) 

 síťované gely 

 nosiče enzymů 

 chromatografické nosiče a jiné deriváty 

 

Hemicelulóza se pro technickou a technologickou praxi využívá v podstatně menším rozsahu 

než celulózy, i když je možno z hemicelulóz získávat velké množství nízkomolekulárních 

látek - surovin pro syntetické využití. V některých tekutých odpadech (předhydrolyzátech, 

sulfitových výluzích) je obsažen značný podíl monosacharidů vzniklých degradací 

hemicelulóz, především D-xylozy. Tento monosacharid je cennou surovinou pro výrobu 

xylitolu, xylarové kyseliny, mléčné kyseliny apod. Obdobné produkty s příslušnou 

konfigurací, je možno získat i z jiných v hydrolyzátech obsažených aldos. Pro biochemické 

zpracování pentos byl vypracován postup na fermentační přípravu etanolu, acetonu, butanolu, 

butyléndienu a kyseliny mléčné. 

Ligninová složka se zužitkovává v makromolekulární formě a jednak po odbourání na 

monomérní produkty. U makromolekulární formy různě modifikovaných ligninů jsou 

využívány její adhezivní, pojivé a dispergační vlastnosti. Samotný zahuštěný sulfitový výluh 

nachází rozmanitá technická uplatnění, např. jako aditivum retardující tuhnutí betonu. 

Z monomérních produktů má největší význam vanilin a kyselina vanilová, jejíž estery 

a amidy se osvědčily v potravinářství a farmacii. 

Extrakcí dřeva nebo kůry některých dřevin se získávají fenolické složky - flavony, 

flavonoidy, kvercetin apod., které se osvědčily jako antioxydanty, fungicidní prostředky, 

farmaceutické přípravky a jako složky lepidel. Z výluhů odpadajících při výrobě buničiny se 

získává talový olej. Frakční destilací talového oleje se získávají: 

 

 živičné kyseliny 

 mastné kyseliny 

 neutrální frakce, obsahující např. beta-sitosterol      

 

Živičné kyseliny se používají jako složky tiskařských adhezi, gumárenských lepidel, 

polyesterových laků, latexových barev, v kosmetických přípravcích apod. 

Mastné kyseliny, zejména frakce C18 - C24, včetně nenasycených mastných kyselin, 

se používají při výrobě tenzidů, plastifikátorů, epoxidů, stabilizátorů, vrtných adheziv, 

odpěňovačů, flotačních olejů a antikorozních nátěrů. Uplatnění rovněž nalézají v kosmetice 

a v dalších oblastech. 

Talové produkty z různých dřevin jsou nejlacinějším zdrojem mastných kyselin, jejich 

výroba je však v České republice nedostatečná, proto musí být jejich spotřeba kryta dovozem. 

Při výrobě sulfátové buničiny z borového dřeva je možno získat relativně jednoduchým 
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postupem 30 až 40 kg surového talového oleje ( na 1 t dřeva) i z něho získaných produktů 

může tento vedlejší produkt výrazným způsobem zlepšit ekonomickou bilanci výroby 

buničiny. 

Závěrem je možno konstatovat, že v současné době existuje několik postupů 

komplexního zpracování dřevní hmoty a využití druhotných surovin vznikajících 

v dřevozpracujícím průmyslu. Ve srovnání s pouhým spalováním odpadů z tohoto odvětví 

průmyslu představuje jejich chemické zpracování podstatně vyšší stupeň zhodnocení, zvláště 

pak intenzifikace zpracování talového oleje, výroba furan-2-karbaldehydu a s ní spojená 

furanová chemie. 

 

Výroba energetické štěpky z lesních zbytků 

 

Mohlo by se zdát, že hodnota lesních zbytků po těžbě, malých stromů, pařezů a kořenů je 

nižší, než náklady na sběr, dopravu a zpracování. Díky pokročilým technologiím však i z této 

biomasy lze efektivně vyrobit dřevní štěpku a přispět k naplnění cílů Akčního pánu pro 

biomasu ČR. Lesní zbytky jsou shromažďovány z mýtní těžby, mladých porostů, probírek 

a plantáží s krátkou dobou obmýtí. Klíčovým faktorem efektivity jejich využití je správná 

technologie.  

Těžební zbytky či tzv. lesní klest jsou zbytky ponechané na zemi po těžbě nebo 

z nadbytku produkce, která se nevyužije. Ve většině zemí, kromě Finska, Švédka, Rakouska, 

Německa a několika málo dalších, nejsou využívány nebo jen na minimální úrovni. Klest 

a odpad po těžbě je tvořen zejména větvemi, asimilačními orgány, špičkami stromů 

a odřezky. Klest a odpad po těžbě jsou hlavním zdrojem lesní energetické štěpky.  

Pařezy a zbytky kořenů jsou hlavním nevyužitým zdrojem ze zbytků lesní těžby. Na 

svazích však zabraňují erozi půdy.Tvoří více než 20 % suché biomasy stromu. Při těžbě bývá 

plný výtěžek z pařezového dříví stejně velký jako z nadzemních zbytků. Technologie těžby 

a zpracování je v současné době konkurenceschopná a kvalita štěpky vyhovující. Lesní práce 

spojené s odstraňováním pařezů jsou postupem času jednodušší a cenově efektivnější než 

v minulosti.  

V příliš hustých mladých lesních porostech se provádí probírka, která zajišťuje 

kvalitnější a cennější dřevo ponechaných stromů. Může se provádět ručně nebo automaticky 

pomocí strojů. Biomasa z probírek obsahuje nehroubí (kmeny o malém průměru), větve 

a jehličí a je významným zdrojem lesní energetické štěpky. 
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10.4 Výrobky z dřevní suroviny 
 

 
 

Obrázek 54: Schéma výroby izolačních tvrdých VD mokrým a suchým způsobem 

 

Výrobky z dřevní suroviny lze rozdělit podle využití do následujících skupin: 

 

Zušlechtěné rostlé dřevo 

 

 lisované rostlé dřevo (plastifikované amoniakem) 

 tvarované rostlé dřevo (TON) 

 impregnované rostlé dřevo (ochranné prostř., kovy, plasty a olej) 

 

Dýhy a vrstvené dřevo 

 

Překližkové materiály 

 

 překližky 

 laťovky 

 lepené konstrukce 

 sendvičové konstrukce 
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Kritéria pro třídění překližek a jejich využití je jakost, formát, tloušťka dřevin 

a překližovačky. Podle toho se dělí na: truhlářské, stavební, obalové, letecké, speciální, 

tvarové. 

 

Materiály z aglomerovaného dřeva 

 

Pojmem materiály z aglomerovaného dřeva jsou označovány výrobky z dřevných částic 

desagregací kusových sortimentů dřeva.  Podle toho jestli bylo dřevo zredukováno na třísky 

nebo vlákna, dělí se tyto materiály na třískové nebo vláknité. 

 

 třískové desky 

 vláknité desky 

 speciální aglomerované materiály 

- tvarované výlisky 

- materiály z orientovaných třísek vlákna 

- desky z velkoplošných třísek 

- kůrové desky 

 

Kůrové desky 

 

Jedním z nejobjemnějších a nejobtížnějších odpadů dřevozpracovávajícího průmyslu je 

stromová kůra. Podle výskytu ji lze rozdělit do tří skupin: 

 

 kůra od jednokmenových odkorňovacích strojů, pracujících za sucha (vlhkost kůry 

55 až 65 %) na pilách, lesních skladech apod. 

 kůra od bubnových mokrých odkorňovacích strojů, kterou používají převážně 

celulózky a papírny; kůra je mokrá (vlhkost 8 % a více), obsahuje poměrně velký 

podíl dřeva 

 kůra ze závodů na extrakci tříslovin, je především kůra smrková, která má vlhkost 

75 až 80 %; výskyt této kůry má klesající tendenci, neboť kožedělný průmysl se 

v současnosti orientuje na jiné, účinnější vyčiňovací prostředky 

 

V předchozím období v rámci Československa se jednalo ročně zhruba o 1 mil. m. Její 

odstraňování zatěžuje dřevozpracující závody značnými náklady. Kromě spalování lze část 

kůry spotřebovat jako přísady do střední vrstvy tvarovaných desek nebo jako náhražka korku.  

Z pohledu většího využití se nejlépe osvědčilo použití kůry do kompostů pro zlepšování 

jakosti zemědělské a zahradní půdy. 

 

Odřezky, třísky, piliny a hobliny 

 

Využívání dřevního odpadu jako jsou odřezky, třísky, piliny a hobliny je ve všech 

vyspělých státech stejné. Jedná se o výrobu aglomerovaných desek, kterých se vyrábí mnoho 

druhů. Jsou to pilinové, vláknité a třískové desky, pojené lepidlem a lisované za tepla. Jedním 

z nejzajímavějších výrobků této řady jsou desky s orientovanými třískami (OSB desky), 

vyráběné novou ekologickou technologií firmou Nordboard Sterling ve Skotsku. Hlavním 

materiálem (96,3%) jsou třísky výhradně z borového dřeva, které mají velké množství 

přírodních pryskyřic. Tyto třísky jsou pojeny parafínem (1,5%), fenolovými pryskyřicemi 

(2,2%) a desky jsou lisovány za vysokých teplot. Pro své hygienické a ekologické vlastnosti, 
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ale i pro svoji velkou pevnost v tahu a ohybu a ve vzpěře, jsou vynikajícím konstrukčním 

materiálem mnohostranného použití. 

 

Další zpracování dřevního odpadu 

 

Další zpracování dřevního odpadu je např. při výrobě cementotřískového betonu, konkrétně 

při výrobě tvárnic a cementem pojených třískových desek. Aglomerace dřevěných částic 

cementem propůjčuje těmto výrobkům téměř takovou stálost a trvanlivost, jaká je u tradičních 

stavebních hmot na minerální bázi. Dřevěné částice užité v cementotřískovém betonu jako 

plnivo a výztuž, mají za cíl zvýšení pevnosti v ohybu, tahu i rázu a zlepšení tepelně izolačních 

vlastností vytvořením makroporézní struktury betonu. 

Jednou z možností využití drceného dřevního odpadu je technologie realizovaná na 

Slovensku ve spolupráci s Rakouskem. Jedná se o dřevobetonové plášťové tvárnice, které se 

ve srovnání s jinými stavebními hmotami vyznačují vysokou tepelně - izolační schopností 

a zvlášť nízkou radioaktivitou a umožňují realizaci staveb odolných proti zemětřesení. Tento 

materiál má navíc vynikající ekologickou bilanci. Je sice oproti klasickému materiálu o 15% 

dražší, avšak úspora nákladů na vytápění dosahuje téměř 50% a jeho životnost je 120 let. 

Některé druhy vláknitých a třískových desek se v zahraničí používají v kombinaci 

s rostlým dřevem, jako nosné prvky profilu „T“. Pás nosníku je z plného dřeva, 

nastavovanými klínovými čepy, jako kontinuální pás o délce až 15 m. Stojina je ze tří typů 

desek a to z tvrdé vláknité desky pro střední namáhání, z desky OSB pro vysoké namáhání 

a z desky laminované pro zvlášť vysoké namáhání. Výšky těchto „T“ nosníků jsou 200 až 300 

mm a mají široké uplatnění ve stavebnictví. Používají se jako nosníky, svislé výztuhy, 

mostovky a pro skelety dřevostaveb. Pro domy s nízkou energetickou spotřebou jsou tyto 

prvky zvlášť vhodné, neboť pro svůj malý příčný profil nosníkové stojiny působí jako tepelné 

mosty velmi omezeně. 

 

Zásadním problémem dřevozpracujících podniků je špatná úroveň technologií a z toho 

plynoucí nízké využití dřevní hmoty vstupující do podniku. 

 

10.5 Dřevní odpad jako palivo 
 

Úprava dřevního, nekontaminovaného odpadu pro přímé energetické využití (spalování) se 

nejčastěji provádí peletováním. Dřevěné pelety jsou vyráběny silným stlačením, které se 

nazývá peletování, z dřevního odpadu jako jsou odpady z dřevozpracujícího průmyslu 

a zbytků z lesní těžby.  

Vhodným odpadem z dřevozpracujícího průmyslu jsou piliny, hobliny, odřezky 

a obrusný prach ve velkém množství. Mohou se také upravovat peletizací i např. prach 

z přádelen bavlněných vláken nebo výroby směsných a syntetických vláken. Dřevní zbytky 

pak vznikají při těžbě dřeva a prořezávce. Pro soudržnost pelet má kromě tlaku význam 

především obsah ligninu a pryskyřic ve dřevě. Někdy se k surovině přidávají pomocné látky 

jako je melasa, škrob aj. v množství 1 - 2 %. V případě peletizace prachu z textilní výroby se 

používají jiná pojiva.  

Peletováním vzniká zcela nový druh dřevěného paliva s vysokou energetickou 

hustotou, dobrými palivářskými vlastnostmi a vynikajícími vlastnostmi z hlediska dopravy 

a manipulace, které umožňují ekonomické skladování.  
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Brikety, pelety 

 

Druhy pelet a briket: 

 

 dřevní brikety 

 brikety ze stébelnin 

 dřevní pelety - peletky 

 pelety ze stébelnin 

 směsné pelety (biomasa + uhlí) 

 

Dřevní brikety 

Dřevní brikety jsou mechanicky velkým tlakem zpracovaný suchý dřevní prach, drť nebo 

piliny (6-12 % vody) zpravidla do tvaru válečků, hranolů nebo šestistěnů, o průměru 40 až 

100 mm, délky do 300 mm s měrnou objemovou hmotností 1,03 až 1,2 kg.dm
-3 

( může se 

pohybovat 1 – 1,4 kg/ dm 
3 

)
 
. Výhřevnost  je 16,5 až 18,5 MJ.kg

-1
. Obsah popele v sušině 0,5 

až 1,1 %. Povolený obsah polutantů a ekologického pojiva je určen normou.  

 

Brikety ze stébelnin 

Brikety ze stébelnin jsou mechanicky velkým tlakem zpracované suché, drcené nebo nakrátko 

řezané stébelniny tj. sláma obilovin, olejnin a energetických bylin (8 - 14 % vody) do tvaru 

válečků, hranolů nebo šestistěnů o průměru 40 až 100 mm (výjimečně do 40 mm), délky do 

300 mm s měrnou objemovou hmotností 1,01 až 1,2 kg.dm
-3

. Výhřevnost je 16,5 až 17,5 MJ * 

kg
-1

 (ze slámy olejnin až 19 MJ * kg
-1

). Obsah popele v sušině 5 až 6 %. Povolený obsah 

polutantů a ekologického pojiva určen normou. 

 

Dřevní pelety - peletky 

Dřevní pelety jsou mechanicky velkým tlakem zpracovaný suchý dřevní prach, drť nebo 

piliny (6 - 12 % vody) zpravidla do tvaru válečků o průměru 6 až 25 mm (výjimečně do 40 

mm), délky do 50 mm s měrnou objemovou hmotností 1,1 až 1,4 kg.dm
-3

. Sypná hmotnost je 

kolem 600 kg * m
-3

. Výhřevnost 16,5 až 18,5 MJ * kg
-1

. Obsah popele v sušině 0,5 až 1,1 %. 

Povolený obsah polutantů a ekologického pojiva určen normou. 

 

Pelety ze stébelnin 

Pelety ze stébelnin jsou mechanicky velkým tlakem zpracované suché, drcené nebo nakrátko 

řezané stébelniny (sláma obilovin, olejnin, travin a energetických bylin (8 - 14 % vody) do 

tvaru válečků o průměru 10 až 25 mm (výjimečně hranolů do 40 mm), délky do 50 mm 

s měrnou objemovou hmotností 1 až 1,2 (1,4) kg * dm
-3

. Sypná hmotnost je 550 až 600 kg.m
-

3
. Výhřevnost 16,5 až 17,5 MJ * kg

-1
 (ze slámy olejnin až 19 MJ * kg

-1
). Obsah popele 

v sušině 5 až 6 %. Povolený obsah polutantů a ekologického pojiva určen normou. 

 

Směsné pelety 

Směsné pelety jsou jednou z možností, zahrnující v sobě více výhod, je peletizace biomasy 

spolu s uhlím, resp. uhelným hruboprachem. Výhodou této směsné pelety je jak její nižší 

cena, tak i podstatně lepší hodnoty emisí, než vykazuje spalování samotného uhlí.  

 

Jiné využití dřevního odpadu 

 

Jako izolační materiály jsou vhodné zvláště násypy na bázi celulózových vláken, nebo 

upravené třísky z obrábění dřeva.  
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Další možností zhodnocení dřevního odpadu je jeho využití v cihlářském průmyslu, 

přidáním do cihlářského těsta (zvyšuje pórovitost výrobku). Při výrobě buničiny se dřevo vaří 

v roztocích obsahujících chemikálie, přičemž do varného roztoku přechází cca 50% hmotnosti 

dřeva, zejména necelulózových složek (hemicelulózy, ligniny, tuky, vosky, třísloviny apod. 

a popel). Výluhy lze po zahuštění ve speciálních kotlích spálit a tím významně zvýšit 

hospodárnost využití dřevní hmoty. Také se tím sníží množství tekutých odpadů, avšak zvětší 

se množství exhalátů a to v takové míře, že je lze považovat za jedno z nejzávažnějších 

a limitujících kritérií současného rozvoje výroby buničiny z hlediska ohrožení životního 

prostředí. Při výrobě buničiny sulfitovým loužením vzniká značné množství oxidu siřičitého 

(až 20 kg síry na 1 tunu sušiny buničiny). Při sulfátovém procesu vznikají merkaptany 

a sulfidy. 

Výhledově budou výluhy z výrob buničiny využívány jako zdroj chemikálií např. 

vanilinu, dimetylsulfidu, dimetylsulfoxidu a dalších. Z ekologického hlediska je závažné 

rovněž bělení buničiny. Počítá se proto se zaváděním bezchlorových bělících postupů bělení, 

tj. takových, které nebudou používat volný chlor. Důvodem je snaha odstranit z bělírenských 

vod chlorované uhlovodíky, které mají toxické, mutagenní a karcinogenní vlastnosti. 

 

10.6 Kontaminovaný dřevní odpad 
 

Kontaminovaný dřevní odpad tvoří především impregnované výrobky, což jsou zejména 

železniční pražce, impregnované dehtovým olejem sloupy pro elektrická, telefonní 

a telegrafní vedení a chmelnicové sloupy impregnované vodorozpustnými látkami.  

Impregnační olej celou řadu polyaromatických uhlovodíků, jako jsou naftalen, bifenyl, 

fluoren, fenantren, pyren, benzpyreny a jejich odvozené sloučeniny. Přestože jejich 

rozpustnost ve vodě je malá, jsou nebezpečné při jejich spalování, protože do ovzduší uniká 

velké množství vysoce toxických látek. V impregnačních směsích je obsažena rovněž měď asi 

8 - 9%, chrom 12 - 13% a bor okolo 4%. 

 

Tabulka 29: Zastoupení jednotlivých prvků ve dřevě, impregnačním oleji 

a impregnovaném dřevě 

 

Prvek Dřevo Impregnační olej Impregnované pražce 

  hm. % hm. % hm. % 

Uhlík 49 88,5 51,5 

Vodík 6 5,8 5,8 

Kyslík 44 4,2 35,6 

Dusík 0,1 0,8 0,1 

Síra 0-0,05 0,6 0,008 

obsah dusíku ve dřevě kolísá a může dosáhnout až hodnoty 0,5% 

 

Tabulka 30: Celkové množství kontaminovaného dřevního odpadu  

 

Druh odpadu množství (t) 

Pražce 4 624,0 

Kontaminované piliny 69,5 

Sloupy 1 498,0 

 

 



187 

 

10.7 Biomasa a její energetické využití 
 

S rostoucí poptávkou po biomase pro energetické účely se stává stále důležitější otázkou, 

jakou lze očekávat cenu biomasy do budoucnosti. Budoucí cena biomasy je totiž jedním ze 

základních faktorů rozhodování jak investorů do využití biomasy pro výrobu energie, tak 

i subjektů, které chtějí podnikat v oblasti cíleného pěstování biomasy pro energetické účely. 

 

Odpadní biomasa 

 

Veškerý odpadní materiál organického původu, který lze ještě využít pro zpracování a získání 

energie: 

 

 dřevní odpady z lesního hospodářství 

 celulózo-papírenského 

 dřevařského a nábytkářského průmyslu 

 rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby  

 z údržby krajiny 

 komunální bioodpad 

 odpady z potravinářského průmyslu atd.  

 

Schéma energetického využití štěpky je na Obrázku 55.  

 
 

Obrázek 55: Schéma energetického využití štěpky 

 

Anaerobní technologie s výrobou bioplynu 

 

Výroba bioplynu neodmyslitelně náleží do portfolia výrobních procesů v rámci obnovitelných 

zdrojů energií. Bohužel, chybějící technologický rámec řešení významně znevýhodňuje 

plnohodnotné uplatnění všech potenciálních produkcí energie na tomto principu, zejména vůči 

dynamicky se rozvíjejícím technologiím na bázi využití solární energie (fotovoltaické 
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elektrárny). Jakékoliv úsilí, které urychlí inovace v anaerobní digesci, je vítaným 

a očekávaným příslibem, jenž tyto technologie posune opět o značný kus cesty kupředu. 

Těmito prostředky lze následně profitovat s ohledem na životní prostředí v oblasti produkce 

energií na platformě OZE. 

Hledání alternativních zdrojů energie, které během výrobního procesu budou šetrné 

vůči životnímu prostředí (nižší zatížení emisemi skleníkových plynů, malá rizika plynoucí 

z provozu) a zároveň poskytnou přidanou hodnotu v podobě propojení s hospodářstvím 

biologicky rozložitelných odpadů, popřípadě poskytnou odbyt pro vedlejší produkty 

zemědělských, potravinářských a biotechnologických výrob, je stále aktuálním tématem. 

Znalost chování populace mikroorganismů 

přítomných v anaerobním reaktoru vůči různým typům substrátům je klíčová informace, která 

jednak představuje cenné kritérium při rozhodování, zda tento materiál pro výrobu bioplynu 

použít či nikoliv, ale zároveň znamená důležitý vstupní faktor, jenž napoví, zda existuje 

alternativní způsob ošetření této hmoty, aby byla pro anaerobní digesci vhodná.  

Vůči výše uvedenému lze zaujmout i jiný postoj. Potenciál přeměny určitých typů 

biologicky rozložitelných odpadů je bezpochyby velký. Zkoušky orientované na zjišťování 

vhodnosti využití příslušného substrátu v systému anaerobní digesce generují velké množství 

dat, jejichž vhodnou interpretací lze vytvořit informační soubory, které lze v následných 

krocích velkou měrou zužitkovat při navrhování takových biotechnologických procesů, 

jejichž výstupem bude modifikovaný substrát vycházející z podstaty BRO. Nicméně jeho 

hlavní výhodou bude zužitkovatelnost jako vstupu pro anaerobní digesci.  

Substrátů pro anaerobní digesci existuje bezpočet. Z hlediska ekonomiky tohoto 

procesu je však důležité uvažovat již od počátku, jaká bude výtěžnost bioplynu (resp. 

methanu) na jednotku vstupujícího materiálu. Dalším úskalím je bezesporu vedlejší produkce 

látek s negativním dopadem na vlastní anaerobní proces. Nejedná se pouze o látky, jež by 

v případě přítomnosti v reakčním objemu výrazně přispěly ke stagnaci metabolické činnosti 

(např. amoniak, látky vyvolávající výkyvy v pH), ale rovněž ty, jejichž přítomnost vede 

k urychlení poškozování technologického vybavení bioplynové stanice (např. sulfan). Obecně 

platí, že oba negativní aspekty se uplatňují současně. Předpověď chování populace mikroflóry 

bioplynové stanice tak má potenciál nejenom čistě produkční (rozšiřování zdrojové základny), 

ale také prevenční (ochrana biologického i technického systému).  

Anaerobní digesce (nebo též anaerobní fermentace) znamená kontrolovanou 

mikrobiální přeměnu organických látek bez přístupu vzduchu za vzniku plynného podílu 

(bioplynu) a digestátu. V souvislosti s rozšiřujícím se sortimentem využitelných organických 

odpadů i jejich množstvím, se do popředí zájmu jejich možného využití dostává rovněž proces 

anaerobní fermentace, resp. kofermentace vybraných organických odpadů ve směsi s kejdou 

(obvykle hovězí, vepřová). Přidané odpady však mohou tento proces poznamenat ve více 

směrech. Může dojít ke změnám množství a složení vznikajícího bioplynu, ale i k ovlivnění 

dynamiky procesu. Některé přísady se jen neochotně účastní procesu, případně jej zpomalují. 

Dostávají se tak vlastně ve větším či menším měřítku do digestátu, i když kofermentací 

prošly; mohou mít tudíž na celý transformační proces negativní vliv. 

 

Speciální technologií pro zpracování substrátů ze zemědělské činnosti je netekutá (suchá) 

fermentace. Technologie fermentace netekutých substrátů je vhodná zejména pro substráty 

s obsahem sušiny 25 % a více, ve srovnání s reaktory na tekuté substráty zpracovává substráty 

s 3 - 4 násobným obsahem organické hmoty. V bioplynových stanicích lze uplatnit jak cíleně 

pěstované zemědělské plodiny (travní senáž, kukuřičná siláž), tak organické zbytky (výlisky, 

hnůj z živočišné výroby). Stanice tohoto typu jsou vhodné ke zpracování biologicky 

rozložitelných odpadů, které není potřeba před vstupem do reaktoru zpracovávat, vytřiďovat 

nebo zkapalňovat (schéma bioplynové stanice v Šumperku). Viz Obrázek 56. 
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Bioplynová stanice byla uvedena do plného provozu v červnu 2009 a tvoří ji komplex 

několika staveb, hala s reaktory, technický přístavek s temperovanými perkolátními nádržemi, 

biofiltry, havarijní hořák, manipulační plocha před fermentory, strojovna kogenerační 

jednotky včetně chlazení, koncový sklad perkolátu, sklad biomasy. Zmíněný perkolát 

(procesní kapalina) při smíchání s biomasou napomáhá významně zvýšení produkce bioplynu. 

Bioplynová stanice Šumperk Temenice ročně zpracuje 13 - 106 kg zemědělské biomasy. 

Z toho je asi polovina hovězí a vepřový hnůj, čtvrtina travní senáž a čtvrtina kukuřičná siláž. 

Instalovaný elektrický výkon kogenerační jednotky GE Jenbacher je 526 kW a instalovaný 

tepelný výkon 558 kW. Předpokládána roční výroba je 3700 MWh elektrické energie a 14600 

GJ tepelné energie pro využití v systému tepelného hospodářství města Šumperk. 

 

 
 

Obrázek 56: Schéma bioplynové stanice v Šumperku 

 

Další možnosti zpracování obtížně využitelných organických odpadů procesem anaerobní 

digesce se týkají  kofermentace hovězí kejdy s odpady s vysokým obsahem tuků a olejů. Jako 

jedna z nejvhodnějších kombinací pro získání kvalitního bioplynu kofermentací se jeví hovězí 

kejda s tukem z lapačů ze stravovacích zařízení (10 %). Získaný bioplyn obsahuje až 71 % 

metanu. Obdobných výsledků lze dosáhnout při kofermentaci kejdy s lapačovými tuky 

z výroby jedlých olejů a s odpadní tukovou vodou z výroby jedlých olejů. U potravinových 

zbytků, resp. i dalších organických zbytků je nutné, aby se do procesu nedostaly odpady 

napadené plísněmi, které mohou tento proces zpomalovat. 

Problémem, z hlediska současné legislativy, je využití digestátů na zemědělské půdě 

z těch anaerobních procesů, kde byla jako jedna ze složek biomasy použita kejda. Digestáty 

vykazují nadlimitní množství mědi, která se dostává pravděpodobně do kejdy ze skalice 

modré, která se používá k dezinfekci kopyt dobytka. Jinak by měla platit stejná kritéria jako 

při zapracování čistírenských kalů do zemědělských půd ( vyhl. MŽP č. 382/2001 Sb.). 
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10.8 Intenzifikace biotechnologických procesů pro anaerobní 

digesci 
 

Podobně jako v technologiích, jejichž cílem je biologická transformace antropogenních zátěží 

životního prostředí, také v případě přeměny méně vhodných substrátů (ovšem s energetickým 

potenciálem; např. skupina hmot na bázi lignocelulosového komplexu: fytomasa, dřevní 

hmota) do podoby rentabilní surovinové základny je možné zužitkovat biologické děje, jimiž 

disponuje přirozená mikroflóra (autochtonní) v místech, kde tyto typy substrátů jsou 

deponovány (skládky). Izolace vhodných mikrobiálních společenstev představuje klíčový 

mezikrok při vývoji biotechnologických nástrojů předúpravy BRO pro účely výroby 

bioplynu. Biologický činitel se v těchto dějích může uplatnit jak samotný, tak mohou být 

zužitkovány jeho extracelulární produkty. Právě na druhé alternativě je založena výroba 

technických směsí enzymů, jejichž aplikací lze docílit transformace komplexního substrátu 

do podoby materiálu, jenž je snáze dostupný mikrobiálním společenstvím přítomným 

v anaerobních fermentorech. Principiální popisy konkrétních kroků se opírají o modifikace 

prostředků technické mikrobiologie tak, aby co nejvěrněji simulovaly podmínky, za kterých 

mikroorganismus, popř. jeho produkty mohou uskutečňovat přeměnu (v drtivé většině případů 

hydrolytické štěpení). Shromažďování těchto dat a optimalizace dějů na základě jejich vhodné 

interpretace je prvotním předpokladem úspěšného transferu do podoby funkčních 

technologických procesů. Výrazným posunem v intenzifikaci těchto dějů je konstrukce 

kombinovaných technologií, kdy se vedle vlastního biotechnologického kroku významněji 

uplatní i abiotické děje. Tzv. traintechnologies se výrazně uplatňují napříč biotechnologiemi 

obecně. Právě v této rovině je možné vidět značný potenciál a příslib efektivnějšího 

managementu v odpadovém hospodářství s důrazem na BRO.  

Tepelné, chemické nebo tlakové předúpravy mohou velice efektivně usnadnit vlastní 

přeměnu biologickou. Ukázalo se, že pouhé základní naštěpení, popř. pozměnění 

sekundárních a terciálních struktur biopolymerů vytváří z BRO snadněji využitelný zdroj pro 

biologickou výrobu methanu v podobě bioplynu. Podařilo se vymezit konkrétní typ 

plísňového taxonu, jenž disponuje značným potenciálem štěpit lignocelulosové komplexy. 

Abiotická předúprava (kyselá hydrolýza) tyto děje ještě více posílí a především zkracuje 

časovou dotaci potřebnou k dosažení fáze substrátu pro anaerobní digesci, jenž je 

charakterizovatelný vysokým výtěžkem bioplynu. 
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11 Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče 
 

Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče tvoří nezanedbatelnou součást jak zdravotnické, 

tak veterinární péče, při které vznikají. Zdravotnické odpady lze rozdělit různým způsobem, 

podle toho jaká kritéria si zvolíme. Odpad ze zdravotnických zařízení je podle EU pokládán 

za prioritní tok odpadu vzhledem k rozmanitosti a komplikovanosti složení, ale především 

k potenciálnímu nebezpečí, které představuje pro zdraví lidí a životní prostředí, včetně rizika 

infekce. Odpadů ve zdravotnictví vzniká značné množství, a co do skladby je velice 

různorodé. Zdravotnická zařízení a další podobná zařízení jsou specifická tím, že prakticky 

všechny materiální vstupy se po použití stávají odpady. Značná část odpadů, pokud jde 

o jednotlivé druhy, vzniká i v jiných odvětvích či při jiné lidské činnosti. Jedna vlastnost však 

odpady ze zdravotnictví a veterinární péče odlišuje od jiných odpadů a to je jejich infekčnost, 

způsobená především patogenními organizmy a která tyto odpady řadí jednoznačně do 

kategorie odpadů nebezpečných. Nakládání s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví může 

být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko vyplývá z možných nebezpečných 

vlastností odpadů. Odpady obsahují především infekční agens, genotoxické látky, toxické 

chemické látky nebo nepoužitelná léčiva a ostré předměty.  

Rostoucí riziko nebezpečných odpadů ze zdravotnictví a veterinární péče je vyvoláno 

nejen novými infekčními epidemiemi - vlivem mutací infekčních virů- jejich rychlostí šíření, 

ale také dynamickým rozvojem medicíny, zdravotnických a hygienických prostředků. 

Eliminace vlivu těchto faktorů vyžaduje nové systémové řešení při nakládání s nebezpečnými 

odpady v této oblasti. Problematiku nakládání s nebezpečnými odpady ve zdravotnictví lze 

pokládat za interdisciplinární problém. Odpady ze zdravotnických zařízení jsou odpady 

z nemocnic a ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení zahrnující 

komponenty různého fyzikálního, chemického a biologického materiálu, který vyžaduje 

zvláštní nakládání a odstraňování vzhledem ke specifickému zdravotnímu riziku.  

Nejvýznamnější je zřejmě hledisko infekční. Vzhledem k možné rychlosti šíření je 

z globálního pohledu potenciální hrozbou každá infekce identifikovaná kdekoliv na světě. Je 

proto nutné definovat cíle a strategii systémového řešení nakládání s nebezpečnými odpady ze 

zdravotnictví. Nakládání s nebezpečnými odpady může být příčinou vzniku onemocnění nebo 

poranění. Riziko vyplývá z možných nebezpečných vlastností odpadu. Odpady obsahují 

především infekční agens, genotoxické látky, toxické chemické látky nebo nepoužitelná 

léčiva, radioaktivní látky a ostré předměty. Odpad může ohrozit pacienty, zdravotnický 

personál, pomocný personál i personál, který se zabývá shromažďováním, přepravou 

a odstraňováním odpadu. Může ohrozit veřejné zdraví i životní prostředí. Ohroženi mohou být 

ostatní osoby pracující ve zdravotnictví, v lékárnách či v hygienických službách, dále pak 

osoby, které přijdou do styku se zdravotnickým odpadem při manipulaci, dekontaminaci, 

skládkování, spalování, nebo jiných úpravách. Dalšími ohroženými osobami mohou být 

celníci, příslušníci policie, kontrolních orgánů apod. Odhad Státního zdravotního ústavu je až 

200 tisíc osob, které přijdou do styku s nebezpečným zdravotnickým odpadem.  

V posledních letech se sleduje zvýšený výskyt léčiv a chemických látek ve vodním 

prostředí, a to zejména v povrchových vodách, kam se dostávají z vyčištěných odpadních vod. 

Část těchto zbytkových látek např. z léčiv se dostává do kalů (podle sledování VÚV asi 

v poměru 20 % - 80 %. V některých zemích je zakázáno využití čistírenských kalů, 

s vysokým obsahem stopových léčiv, na zemědělské půdě, ale se musí spalovat. Pokud jde 

o zbytková léčiva, pak se jedná o tyto skupiny léčiv: analgetika, antibiotika, hormonální 

léčiva, cytostatika, kontrastní látky i dezinfekční prostředky, také těžké kovy, bělící látky. 

Velmi závažnými pro životní prostředí jsou cytostatika, která kromě inhibičních účinků na 

rakovinové buňky, mají také účinky genotoxické, mutagenní a karcinogenní. Přesto, že 

spotřeba cytostatik vzhledem k ostatním léčivům je nízká, jejich obsah v odpadních vodách je 
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problém pro jejich nízkou biodegrabilitu, vysoké biologické poločasy, baktericidní účinky, 

které se projevují synergickým účinkem s antibiotiky. Odstranění cytostatik z odpadních vod 

není efektivní, stejně jako přírodní procesy útlumu v environmentálních matricích. Jedna 

z velmi používaných cytostatik jsou cytostatika na bázi platinových derivátů. Platinové kovy 

patří mezi kovy toxické a jejich zvyšující se obsahy v životním prostředí představují závažné 

rizikové faktory pro zdraví lidí. Většina cytostatik se vyloučí během 24 hod. v množství 10 - 

70 %.  

Zatím nejsou stanoveny žádné limitní koncentrace pro výskyt zbytkových léčiv 

v odpadních vodách a to nejen v odpadních vodách ze zdravotnických zařízení a tyto látky se 

bohužel dostávají dál do životního prostředí. Přispívá k tomu také vysoká produkce a spotřeba 

léčiv ve světovém měřítku, ale i jejich nedostatečné odstraňování systémy, které nakládají 

s odpady a jejich následné vyloučení do prostředí. Takto vyloučená léčiva či jejich metabolity 

mohou nejen představovat ekotoxikologické riziko pro organizmy, ale i následné riziko pro 

zdraví lidí. 

Podle statistických údajů z roku 2002 jedná se ve zdravotnictví zhruba o 25 000 

subjektů. Pokud se z hlediska produkce nebezpečných odpadů ve zdravotnictví doplní asi 12 

000 dalších subjektů, jako jsou léčebny dlouhodobě nemocných, lékárny, různé salony, 

hygienické služby apod., jedná se o značný počet producentů. Největšími producenty 

nebezpečných odpadů jsou lůžková zařízení a přibližně 120 000 lůžek, i kterých se uvádí 

produkce odpadů od 150 do 1000 kg na lůžko za rok. Roční produkce nebezpečných odpadů 

ve zdravotnictví při velmi hrubém odhadu je přibližně 25.000 - 40.000 tun ročně. Asi 75% 

odpadů je spalováno a to buď přímo, nebo po úpravě v dekontaminačním zařízení, 25% 

zdravotnických odpadů je dekontaminováno. Jsou to však údaje z neúplné statistiky, zejména 

pokud jde o údaje dekontaminace zdravotnických odpadů a je proto nutno přistupovat k těmto 

údajům velmi opatrně. Na skládkách v uvedeném období se uvádí, že bylo uloženo jako 

„dekontaminát“ asi 9 - 12 % nebezpečných odpadů. Obdobně končí recyklovatelný odpad (asi 

7 %). 

Podle statistických údajů bylo v ČR za období od roku 2002 do roku 2008 

vyprodukováno celkem 192 857 t odpadu podskupiny 1801, z toho bylo do kategorie 

nebezpečných odpadů zařazeno více mež 162 tis. t, což odpovídá přibližně 84 % celkové 

produkce odpadů této podskupiny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Zařazení odpadů ze zdravotnictví a veterinární péče podle Katalogu 

 

Zařazení odpadů ze zdravotnictví a veterinární péče podle Katalogu odpadů (vyhl. 

č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je následující: 

 

18 Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a/nebo z výzkumu s nimi 

souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích 

zařízení, které se zdravotnictvím bezprostředně nesouvisí) 

18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí 

lidí 

18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) 

18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 

01 03) 

18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky 

s ohledem na prevenci infekce 

18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky 

s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na 

jedno použití, pleny) 



193 

 

18 01 06* Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 

18 01 08* Nepoužitelná cytostatika 

18 01 09 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08 

18 01 10* Odpadní amalgám ze stomatologické péče 

18 02  Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat 

18 02 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02) 

18 02 02* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky 

s ohledem na prevenci infekce  

18 02 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky 

s ohledem na prevenci infekce 

18 02 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky 

s ohledem na prevenci infekce 

18 02 05* Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující 

18 02 06 Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05 

18 02 07* Nepoužitelná cytostatika  

18 02 08 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 07 

20 01  Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 31          Nepoužitelná cytostatika 

20 01 32          Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 120 01 31 

 

Podrobněji podle metodického doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví: 

 

18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí 

lidí 

18 01 01*  Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) 

Tato kategorie odpadu zahrnuje všechny ostré předměty, které mohou poškodit pokožku, 

všechny věci a materiály, které jsou v úzkém vztahu k činnostem zdravotní péče a s nimiž je 

spojeno potenciální riziko poranění a/nebo infekce, jehly, kanyly, injekční stříkačky s jehlou, 

jehly s křidélky, bodce, skleněné střepy, ampule, pipety, čepele skalpelu, lancety, prázdné 

lékovky, zkumavky apod. 

18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 

18 01 03) 
Jedná se např. o drobný anatomický odpad typu vlasu, nehtu, zubu, tkání po drobných 

ošetřeních, tkání určených k vyšetření, produktu potratu do ukončeného dvanáctého týdne 

těhotenství a další biologický materiál včetně úklidu z míst, kde vzniká anatomický odpad. 

18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky 

s ohledem na prevenci infekce 

Infekční odpad je veškerý odpad z infekčních oddělení včetně zbytku jídla, nebo odpad ze 

všech prostoru, kde odpad muže být infikován infekčním činitelem v množství, které 

způsobuje, že odpad je možno považovat za odpad s nebezpečnou vlastností infekčnost, 

odpad z mikrobiologických laboratoří včetně mikrobiologických kultur atd. Do této skupiny 

patří i biologicky kontaminovaný odpad, např. obvazový materiál, biologicky kontaminované 

pomůcky, infusní nástroje bez jehly, obaly transfúzní krve, pomůcky pro inkontinentní 

pacienty, kontaminované materiály z plastu a osobní ochranné pomůcky personálu. Patří sem 

i další odpady, které jsou kontaminovány lidskou krví, sekrety nebo výkaly. 

18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky 

s ohledem na prevenci infekce 

Pod katalogové číslo 18 01 04 se zařazuje vytříděný odpad ze zdravotnických zařízení a jim 

podobných zařízení, který prokazatelně není kontaminován infekčním činitelem, který není 
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biologicky kontaminován, a není kontaminován cytostatiky nebo jinými nebezpečnými 

látkami nebo vytříděný dekontaminovaný odpad. Odpad nevykazuje žádnou nebezpečnou 

vlastnost. Jedná se např. o nekontaminované obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno 

použití, pleny. 

18 01 06*  Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

Např. chemické látky z laboratoří nebo látky, které vznikají při diagnostických vyšetřeních, 

experimentálních pracích, čištění nebo dezinfekci a obsahují nebezpečné chemické látky 

(RTG oddělení, vývojky, ustalovače). 

18 01 07  Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 

Např. chemické látky z laboratoří nebo látky, které vznikají při diagnostických vyšetřeních, 

experimentálních pracích, čištění nebo dezinfekci a neobsahují nebezpečné látky a nemají 

nebezpečné vlastnosti. 

18 01 08*  Nepoužitelná cytostatika 

Odpad z cytostatických přípravku je odpad, který vzniká při léčbě pacientů, výrobě a přípravě 

farmaceutických přípravků s cytostatickým účinkem, včetně léčby pacientů. 

18 01 09*  Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08 

Např. léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávaná nebo připravená 

za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozená nebo nespotřebovaná, včetně jejich 

obalu. 

18 01 10*  Odpadní amalgám ze stomatologické péče 

Odpad vznikající v zubních ordinacích a všude tam, kde dochází k ošetřování zubů. Odpad 

s obsahem amalgámu je tvořen zbytky slitiny/pasty rtuti s daným kovem při vyplňování 

a správce zubů. 

 

Odstraňování odpadů vznikajících ve zdravotnictví a zdravotnických zařízeních, rovněž tak 

z veterinární péče musí samozřejmě být realizováno v souladu s platnou legislativou 

odpadového hospodářství a rovněž tak požadavky zdravotnictví pokud jde o hygienu 

a ochranu zdraví lidí.  Až dosud platilo a platí pravidlo, že odpady specifické pro zdravotnická 

zařízení se odstraňují spalováním.  

V souladu s usnesením rady EU bylo nutno vytvořit v ČR předpoklady pro regulovaný 

systém nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení od vzniku odpad až po jeho odstranění 

a tím minimalizovat riziko pro pracovníky, kteří s odpadem nakládají a snižovat riziko pro 

životní prostředí. Povinnosti při nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení jsou 

zakotveny v jednotlivá ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. Pro regulované nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních je nutné zpracovat 

provozní řád pro jednotlivá zdravotnická zařízení (viz metodický pokyn MZd).  

Ve velkých zdravotnických zařízeních, kde může vznikat specifický odpad dle typu 

jednotlivých pracovišť, je vhodné v provozním řádu nakládání s tímto typem specifikovat 

(např. odpad z onkologických zařízení) nebo vypracovat samostatný provozní řád pro tato 

pracoviště. Základní předpoklad bezpečné manipulace se specifickým odpadem ze 

zdravotnických zařízení je dodržování bezpečnostních požadavků kladených na nakládání 

s jednotlivými druhy odpadů. Pro snížení rizika je nutná separace odpadů v místě vzniku 

a ukládání do vhodných obalů, většinou plastových, měkkých pytlů, ale i pevných nádob, 

které musí být uzavíratelné. Ostré předměty (např. jehly, skalpely) musí být ukládány vždy 

samostatně do pevných, nepropíchnutelných a uzavíratelných nádob. Ukládání odpadů 

u zdroje jejich vzniku je nejdůležitějším stupněm v nakládání s odpady a od toho závisí celá 

strategie omezování rizika. Provozní řád musí v sobě zahrnovat ukládání odpadu včetně 

povinnosti třídní odpadu do oddělených sběrných nádob u zdroje jejich vzniku, dále dopravu 

do shromažďovacích míst po dopravu odpadu k odstranění většinou mimo areál 

zdravotnického zařízení. Veškerý odpad z pracovišť zdravotnických zařízení je nutno 
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odstraňovat denně, v případě nutnosti jeho delšího skladování je třeba mít ve zdravotnickém 

zařízení chlazené prostory pro tento odpad.  

Pro nakládání s mrtvými těly, orgány a ostatky platí vyhláška MZd č. 19/1988 Sb., 

která se však nevztahuje na kontaminovaný specifický odpad vznikající při provozu 

vyjmenovaných pracovišť, ale pouze na nakládání s mrtvými těly, orgány a ostatky. 

 

11.1 Charakteristika odpadů ze zdravotnických zařízení a 

zařízení sociální péče 
 

Charakteristika odpadů ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče 

 

Klasifikace odpadů dle WHO: 

 

Specifický odpad pro zdravotnická zařízení znečištěný škodlivinami lze rozdělit do 

následujících skupin. 

 

11.1.1 Patologicko - anatomický odpad 

 

Odpad zahrnuje všechny lidské tkáně (infekční i neinfekční), jako jsou končetiny, orgány, 

plody, krev nebo jiné lidské tekutiny, zvířecí kadávery nebo tkáně z laboratoří, 

kontaminovaný materiál a zbytky po úklidu těchto prostor (viz dále). Odpady orgánů nejsou 

zpravidla žádné infekční odpady, ale potřebují z estetického hlediska zvláštní sběr 

a odstraňování. 

 

11.1.2 Infekční odpad 

 

Veškerý odpad z infekčních oddělení, včetně zbytků jídla, odpad ze všech prostor, které 

mohou být infikovány infekčními agens a zbytky po úklidu těchto prostor. Tento odpad 

obsahuje také použité chirurgické materiály a ostatní kontaminované odpady. Dále sem patří 

odpad z laboratoří, dialyzačních zařízení, použité nemocniční podložky, pleny atd. Infekční 

odpady z histologie a infekční odpady patologie při pitvě infekčních mrtvol. Odpad 

z laboratoří, kde se provádí mikrobiologická stanovení včetně odpadního materiálu 

(mikrobiologické kultury). Dále sem patří biologicky kontaminovaný odpad, obvazový 

materiál, sádrové obvazy, biologicky kontaminované pomůcky a materiály z plastů a osobní 

ochranné pomůcky personálu.  

 

11.1.3 Ostrý odpad 

 

Tato kategorie zahrnuje všechny ostré předměty, které mohou poškodit pokožku, jako jsou 

např. jehly, skalpely, sklo, kanyly apod. 

 

11.1.4 Farmaceutický odpad 

 

Tento odpad zahrnuje farmaceutické výrobky, léky a chemikálie, které byly poškozeny, 

kontaminovány, nebo mají prošlou spotřební lhůtu. Do této skupiny patří cytostatika a jejich 

zbytky. (Dále viz „Odpady z farmaceutického průmyslu“). 

 

11.1.5 Chemický odpad 
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Tento odpad zahrnuje pevné, kapalné a plynné chemické látky z laboratoří nebo, které 

vznikají při diagnostických vyšetřeních, experimentálních pracích, čištění nebo dezinfekci.   

Chemické odpady se dělí do dvou kategorií a to na nebezpečné a ostatní. Nebezpečné 

chemické odpady mohou být rozděleny podle svých vlastností na odpady toxické, toxické 

s chronickými účinky (karcinogenní, mutagenní, teratogenní), dráždivé, vysoce reaktivní 

(exploze, vzdušně vznětlivé). Ostatní chemické odpady neobsahující výše uvedené citované 

nebezpečné vlastnosti. 

 

11.1.6 Radioaktivní odpad 

 

Tento odpad je možno rozdělit do dvou skupin podle zdrojů radioaktivního záření na 

otevřené a uzavřené zdroje. Jde o veškeré odpady z radiodiagnostických 

a radioterapeutických pracovišť nukleární medicíny, radiologických oddělení a výzkumných 

pracovišť. Nakládání s tímto odpadem se řídí podle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, 

a jeho prováděcích předpisů. 

 

11.2 Odpady ze zdravotnických zařízení podle původu 
 

Odpady ze zdravotnických zařízení lze rozdělovat různým způsobem, vždy na několik skupin, 

či kategorií, podle účelu či potřeby. V SRN je např. navrženo základní dělení odpadů ze 

zdravotnictví následovně: 

 

 odpady, které jsou zásadně přístupna jakékoliv metodě odstraňování (komunální 

odpad a odpad podobný komunálnímu) 

 odpady, které zásadně musí být spáleny (např. specifický nemocniční odpady) 

 odpady, které potřebují zvláštní zacházení (např. infekční odpady nebo radioaktivní 

odpady) 

 

Podle původu lze odpady ze zdravotnictví rozdělit do několika skupin z: 

 

 nemocnic (rozdělené podle jednotlivých oddělení) 

 ambulantních lékařských praxí 

 léčebných ústavů 

 lázeňské péče 

 laboratoří 

 lékárenské služby 

 lékařského výzkumu 

 ústavů sociální péče 

 dětských jeslí 

 pomocných provozů (doprava, provozy údržby apod.) 

 administrativy 

 

11.3 Rozdělení zdravotnických odpadů podle druhu 
 

Druhové rozdělení zdravotnických odpadů je uvedeno výše (podle WHO). Dále lze uvést 

následující rozdělení spíše druhové, než rozdělení podle kategorií. 

 

 

11.3.1 Tuhý komunální odpad 
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K této skupině se počítají odpady z papíru, obalového materiálu (nekontaminovaného), 

nekontaminované skleněné odpady, nekontaminované textilie, odpady z údržby zeleně, 

smetky z komunikací apod. Nekontaminované odpady z pokrmů, kuchyní a pokrmů 

donesených do zdravotnických zařízení zvenčí, pokud se nejedná o lůžková oddělení 

infekčních oddělení. 

 

11.3.2 Nemocniční specifický odpad 

 

K nemocničním specifickým odpadům počítáme všechny odpady, které se vyskytují při péči 

o pacienta, terapiích a diagnóze a mohou vykazovat eventuálně kontaminace patogenními 

resp. fakultativně patogenními zárodky. Jedná se o odpady, na nichž ulpívají krev, sekrety 

a výměšky. Mezi ně patří prádlo a pokrývky na jedno použití, obvazy, pleny a stříkačky na 

jedno použití. 

 

11.3.3 Kapalný odpad 

 

Měly by jen zřídka představovat problém v lékařských zařízeních. Odpadní vody z nemocnic 

jsou podle průzkumu a analýz dokonce méně mikrobiálně zatížené než běžné komunální 

odpadní vody. Proto se v nemocnicích, až na výjimky, neuvažuje o dezinfekci odpadních vod. 

Další kapalné odpady představují např. chemikálie, rozpouštědla apod. 

 

Odpady, které ve zdravotnictví vznikají, jsou si kromě odpadů z pomocných provozů 

a z administrativy svým charakterem velmi podobné. Mohou se lišit např. mírou možné 

infekční kontaminace, procentem odpadů biologického původu, různou hmotností a také 

odlišnými problémy při nakládání s nimi. Rozdělení nemocničního odpadu musí být proto 

provedeno z hlediska nebezpečí infekce. Dále je nutné rozlišovat možnost nebezpečí infekce 

v těch, kterých lékařských zařízení při konečném nakládání s nimi a odstraňování. Vždy je 

nutné znát původ tohoto odpadu. V nemocnicích se odpady obvykle řádně označují a vybavují 

identifikačními listy. Zdravotnické odpady lze také rozlišovat podle toho, zda ne nutné 

provádět při nakládání s nimi opatření, popř. úpravy, které zabrání infekční kontaminaci nebo 

možnému šíření nákaz. Jedná se např. o skladování odpadů, zabránit vlivu klimatických jevů 

(teplota) při skladování, přepravě apod. 

 

11.4 Nakládání se zdravotnickými odpady 
 

Zdravotnické odpady lze také rozlišovat podle toho, zda je nutné provádět při nakládání 

s nimi opatření, jak již bylo řečeno, která zabrání šíření možné infekce. Podle tohoto kritéria 

se pak zdravotnické odpady rozdělují do několika skupin: 

 

Skupina A  -  tuhé komunální odpady 

 

Jsou to odpady, které nepotřebují žádné úpravy a ani opatření z hlediska odvrácení infekce, 

pokud je vyloučena možnost kontaminace. Tato skupina odpadů se vyskytuje ve všech typech 

zdravotnických zařízení. S tímto odpadem se nakládá obdobně jako s komunálním odpadem. 

 

Skupina B  -  odpady 

 

Vyžadují určitá opatření při nakládání s nimi. Převážně se nejedná o infekční odpady, tak jak 

byly popsány dříve. Tyto odpady jsou velmi rozšířeny, pokud jde o plošné rozmístění, 

vyskytují se na všech odborných odděleních, laboratořích, operačních sálech, výzkumných 
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pracovištích. Nevyskytují se ve správní části zdravotnických zařízení, v pomocných 

provozech, dílnách, stravovacích zařízeních, skladech, kromě skladů určených pro skladování 

specifických nemocničních odpadů. Manipulace s těmito odpady se provádí po dezinfekci 

a sběr a shromažďování a přeprava se provádí nejlépe v nevratných, pevných obalech, 

kterými jsou zpravidla uzavíratelné plastové nádoby, silnostěnné plastové pytle, apod.  

 

Skupina C - odpady 

 

Podléhají, zvláštním opatřením při nakládání s nimi z důvodů odvrácení infekce, jedná se 

vyloženě o infekční odpady. Mezi takovéto odpady patří: 

 

 odpady z infekčních oddělení, včetně léčeben infekčních chorob, odpady z dialýzních 

stanic, zdravotnických laboratoří a patologie 

 pokusná zvířata, která nepodléhají zákonu o veterinární péči, stelivo a exkrementy 

z chovu pokusných zvířat, pokud by byla obava z rozšiřování původců chorob 

 

Skupina D -  radioaktivní odpady 

 

Vyskytují se jako odpad ze speciálních radiologických oddělení a léčeben. Radioléčby se 

provádějí zpravidla ve dvou okruzích – uzavřeném a otevřeném, včetně ambulantní léčby. 

Radioaktivní odpady z uzavřených okruhů jsou např. náplně diagnostických přístrojů, 

odstraňování je prováděno výměnným systémem. Radioaktivní odpady z otevřených systémů 

se dostávají do odpadních vod a sedimentačních kalů v koncentracích, které nejsou škodlivé. 

 

11.5 Nemocniční odpady 
 

11.5.1 Výpočet množství nemocničních odpadů 

 

Množství sledovaných odpadů je vztaženo na skupiny A, B a C. Skupina D pro svou 

specifičnost nebyla do dalšího sledování nakládání s odpady produkovanými v nemocnicích 

zahrnuta. 

Množství předpokládaných nemocničních odpadů lze vypočítat podle následujícího vzorce:  

 

 Mx  =  B * k * ax                
 

Md .............................................................. celkové množství odpadů v kg * d 
-1 

 

MdAB  ..................................... množství odpadů ze skupin A a B v kg * d 
-1 

MdC  ...................................... množství odpadů ze skupiny C v kg * d 
-1 

B  .......................................... počet lůžek 

k  ........................................... koeficient pro druh nemocnice  

                                            v souladu s dále uvedenou tab. č. 31 

ad  .......................................... celkové specifické množství odpadu  

v souladu s uvedenou tab. č. 32, v kg*lůžko 
-1 

* d 
-1

 

adAB  ...................................... specifické množství odpadu skupiny A a B  

v souladu s uvedenou tab. č. 32 v kg * lůžko 
-1

 * d
-1 

adC  ........................................ specifické množství odpadu skupiny C  

v souladu s tab. č. 32 v kg * lůžko 
-1 

* d 
-1

 

 

Tabulka 31: Koeficient k pro druh nemocnice 
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Výkonnostní stupeň hodnota k 

Normální zásobování 1,5 

Centrální zásobování 1,6 

Maximální zásobování 1,7 

 

Tabulka 32: Specifické množství odpadu ax v kg na lůžko za den 

 

Počet lůžek  Specifické množství odpadu 

  

celkové množství 

odpadu ad 

odpady skupiny A +  

B adAB 

odpady skupiny C adC 

méně než 600 1,000 0,915 0,085 

více než 600 1,300 1,190 0,110 

 

Tato přepočítávací metoda byla ověřena v praxi a potvrzena experimentálním měřením 

v několika nemocnicích v NSR. Nepřesnosti se vyskytují spíše mezi jednotlivými skupinami 

A, B a C, než v celkovém množství produkovaných nemocničních odpadů. Z druhového 

složení odpadů podle jednotlivých odborných pracovišť a oddělení průměrné nemocnice, 

vztaženo na skupiny odpadů A, B a C je patrno, že jsou velké rozdíly mezi druhy 

produkovaných odpadů. Tato skutečnost vyplývá pravděpodobně z toho, že nelze zcela 

oddělit odpady skupiny C. 

 

11.5.2 Druhové složení nemocničních odpadů 

 

Nemocniční odpady lze také charakterizovat jako heterogenní směs běžných odpadů, odpadů 

a chemikálií z laboratoří, farmaceutické odpady a patologické odpady. Všechny tyto odpady 

mohou obsahovat potenciálně infekční odpady. Odpady spalované v nemocničních 

spalovnách, mohou obsahovat v některých případech odpady nebezpečné, zejména obaly 

mohou představovat 40 - 70 % objemu nebezpečných odpadů. V nebezpečných odpadech se 

také mohou vyskytovat odpady s nízkou hladinou radioaktivity. V ČR se po novele zákona 

o ochraně ovzduší a zároveň po skončení platnosti výjimky pro spalovací zařízení, pokud jde 

o emisní limity, uzavřela většina spaloven v areálech nemocnic.  

Běžné nemocniční odpady jsou odpady podobné tuhým komunálním odpadům 

z bydlení, služeb, technického vybavení apod., včetně umělých hmot, papíru, rostlinného 

odpadu, zbytky potravin, obaly umělohmotné i kovové. Chemikálie z laboratoří včetně 

farmaceutických zahrnují alkoholy, dezinfekční prostředky, ale také těžké kovy, jako je např. 

rtuť. Druhové složení nemocničních odpadů je co do objemu pro skupiny odpadů A a B 

uvedeno v tabulce. 
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Tabulka 33: Druhové složení nemocničního odpadu v % hmotnosti 

 

Druh odpadu skupina A (% hmotnosti) skupina B (% hmotnosti) 

papír, lepenka 41 20 

buničina 8 13 

rouno 8 9 

sklo 2 7 

kovy 1 1 

organický odpad 9 15 

sendviče 3 3 

dřevo, kůže, pryž 1 1 

ostatní 6 3 

plasty 21 28 

 

11.5.3 Charakteristiky nemocničních odpadů 

 

Charakteristiky  nemocničních odpadů jsou uvedeny v tabulce č.34 a charakterizují 

výhřevnost odpadu, objemovou hustotu a obsah vody. Uvedené charakteristiky jsou 

důležitými ukazateli pro využívání nemocničních odpadů jako energetického zdroje nebo pro 

spalovací proces jako takový.                                    

 

Tabulka 34: Charakteristiky nemocničních odpadů 

 

Druh odpadu 
Výhřevnost  

MJ/kg 
Objemová hustota 

kg/m
3 

Obsah vody hm. 

 % 

orgány, části těla 
18, 6 – 27,9 800 - 1 200 70 - 90 

plasty 
32,5 – 46,5 80 - 2 300 0 - 1 

absorpční materiály 
18,6 – 27,9 80 - 1 000 0 - 30 

alkohol, dezinfekční prostředky 
25,5 – 37,1 800 - 1 000 0 - 0,2 

anatomické části infikovaných zvířat  
20,9 – 37,1 500 - 1 300 60 - 90 

sklo 
0 2 800 - 3 600 0 

odpady z klecí, srst, vlasy, papír, fekálie 
18,6 – 20,9 320 - 730 10 - 50 

gázy, podložky, obvazy, oděvy, papír, 

celulóza 18,6 – 27,9 80 - 1 000 0 - 30 

plasty, PVC, stříkačky 
22,5 – 46,5 80 - 2 300 0 - 1 

ostré předměty, jehly 
0,140 7 200 - 8 000 0 - 1 

kapaliny, zbytkové kapaliny 
0 – 23,2 990 - 1 010 80 - 100 
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Tepelné odstraňování nemocničních odpadů ve spalovnách je závislé na několika faktorech. 

Spalitelnost odpadů a účinnost systému je závislá především na výhřevnosti odpadu a obsahu 

vody, což podmiňuje účinné spalování bez použití podpůrných hořáků.  

Chemické a fyzikální charakteristiky odpadů, které se spalují v nemocničních 

spalovnách, jsou velmi rozmanité.  Údaje o výhřevnosti odpadů, objemové hustotě a obsahu 

vody v různých odpadech, uvedené v tabulce č. 34 jsou hodnoty z nemocnic v Ontariu.  

Nemocniční odpady se mohou významně lišit svým složením a následně ve 

výhřevnosti, obsahu vody a objemové hustotě. Výhřevnost se pohybuje od nízkých hodnot 

okolo 3 400 kJ/kg (u anatomických odpadů s vysokým obsahem vody) až do 45 000 kJ/kg 

(u odpadů s nízkým obsahem vody, jako jsou vysoko výhřevné plasty na bázi polyetylénu).  

Údaje o výhřevnosti vztažené na objemové množství podílu jednotlivých druhů 

odpadů v nemocničním odpadu uvádějí průměrnou výhřevnost 19 MJ / kg (podle zkušeností 

z nemocnic v SRN).  Tato hodnota výhřevnosti je dána vysokým podílem plastových odpadů, 

viz Tabulka 34.  

Z volně loženého nebo v pytlích sebraného nemocničního odpadu se dá stanovit sypná 

hmotnost. Průměrná sypná hmotnost se pohybuje kolem hodnoty 0,095 t*m 
-3

.  

Příklady infekčních odpadů, které je nutné při nakládání s nimi nutné balit do 

uzavřených nádob nebo kontejnerů a to i tehdy, když tento odpad nemusí být vždy infekční, 

resp. mohou obsahovat i nekontaminované odpady z běžného provozu jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 35: Příklady infekčních odpadů 

 

Druh odpadu Příklad výskytu, původu 

Odpady z izolace odpady od pacientů umístěných v izolaci 

  odpady z ordinací a středisek, která slouží ke kontrole pacientů 

s podezřením na nákazu, směřující k hospitalizaci a umístění 

v izolaci 

Kultury a kmeny 

infekčních a 

biologických substrátů 

 

vzorky z laboratoří včetně laboratoří patologie 

kultury a kmeny infekčních materiálů z klinických, výzkumných a 

průmyslových laboratoří, upotřebené kultivační misky s kulturami 

a přepravky, naočkované a smíchané kultury 

Krev (lidská) a krevní 

produkty 

odpady krve, séra, plasmy, krevních produktů 

Patologické odpady tkáně, orgány, části těla, krev a tělní tekutiny odstraněné během 

chirurgických zákroků nebo biopsie 

Kontaminované ostré 

předměty 

kontaminované injekční jehly, infuzní jehly, skalpely, pipety, 

skleněné střepy 

Kontaminovaná 

uhynulá zvířata části těl 

a odpady z klecí a 

ustájení zvířat  

kontaminovaná uhynulá zvířata, části těl a odpady z klecí a ustájení 

zvířat vystavených působení patogenních mikroorganizmů 
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11.6 Odpady ze stomatologických zařízení 
 

Odpady ze stomatologických zařízení, jako jsou ordinace, laboratoře a nemocniční oddělení, 

jsou kromě běžných odpadů ze zdravotnických zařízení odpady, které se svým charakterem 

značně odlišují. Typickým odpadem jsou amalgamy. Amalgamy jsou kovové sloučeniny 

rtuti. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů čl. 1 

odpady zařazené do kategorie odpadů nebezpečných pro obsah rtuti a jejích sloučenin. 

Zbytkový amalgam obsahuje vysoký podíl rtuti - až 50 %. Přesto, že se spotřeba amalgamu 

snížila díky náhradám kompozit, stále ještě je produkce těchto odpadů vysoká. Podle ČSÚ 

byla produkce odpadu č. 18 01 10, odpadní zubařský amalgam za rok 2002 v ČR 1 023 kg.  

Každá stomatologická ambulance produkuje každoročně 0,5 - 1,0 kg rtuti. Přibližně 20 

% amalgamu odchází z ambulance do odpadní vody, jedná se o drobný prach o velikosti 

částeček do 20 mikronů, který se nedá zachytit. 80 % těchto pevných odpadů se zachycuje. 

Odstraňování amalgamových zbytků se provádí od nepaměti odděleným sběrem amalgamů 

zachycených na síťkách, nebo jiných zařízeních instalovaných v plivátkách (odlučovače). 

Odevzdávání těchto pevných zbytků je povinnost ze zákona.  

Rtuť obsaženou v odpadní vodě ze stomatologických ambulancí lze odstraňovat 

v podstatě dvěma způsoby: sedimentací a odstřeďováním. Odbornými zpracovateli se provádí 

pak recyklace amalgamových kalů. Kromě recyklace amalgamových kalů se provádí 

i zpracování odpadů obsahujících drahé kovy, které se provádí rafinací, kdy se oddělí drahé 

kovy od balastních látek. 

 

Mezi další odpady ze stomatologických zařízení patří např.: 

 

 kompozita, kompomery, ormocery 

 adheziva, leptací přípravky 

 amalgamy  

 cementy, podložky, ochranné cementy  

 matrice, leštící program  

 provizoria, rebaze  

 otiskovací hmoty  

 anestezie  

 chirurgie a implantologie  

 pom. materiál, hygienické potřeby, ostatní  

 přístroje  

 

Nakládání s odpady ze stomatologických zařízení je obdobné jako nakládání s odpady 

z ostatních zdravotnických zařízení a je podrobeno stejným právním předpisům. Nakládání se 

stomatologickými odpady je závislé na materiálovém složení, metodách dekontaminace 

a ekonomických nákladech 

 

11.6 Odpady z výroby zdravotnických prostředků 
 

Výroba zdravotnických prostředků podléhá následující legislativě: 

Zákon č. 123/2000Sb., o zdravotnických prostředcích:  

 - osoba, která navrhuje, vyrábí, balí a označuje zdravotnický prostředek, odpovídá za tyto 

činnosti před uvedením na trh 

Klasifikace zdravotnických prostředků: 

Provádí výrobce podle nařízení vlády č.251/1997Sb.,k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky 
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11.7 Klasifikace zdravotnických prostředků 
 

Zařazení podle: 

 míry rizika do tříd I,II, IIa, IIb, III 

 nebo se nezařazují podle této klasifikace  

 

11.7.1 Třída I 

 

Nesterilní obvazy, sádrové obvazy, krční límce, kompresní punčochy, křesla do zubních 

ordinací, dentální otiskovací hmoty, nemocniční lůžka, chodítka, invalidní vozíky, stetoskopy, 

chirurgické roušky, neinvazní elektrody, dioptrické brýle, náplasti, vyšetřovací rukavice, 

močové katery pro přechodné použití, skalpely, vrtáky, kleště, rypadla, dláta, ruční pily. 

 

11.7.2 Třída II a 

 

Stříkačky pro infuze, lepidla pro lokální použití, hydrogelové obvazy, prostředky pro 

odvádění nebo shromažďování krve nebo jiných tělních tekutin nebo pro uchovávání orgánů, 

částí orgánů nebo tělesných tkání, vaginální pesary, fixní zubní protézy, injekční jehly, 

chirurgické rukavice, zubní korunky, můstky, dentální výplně, fototerapeutické přístroje, 

elektronické teploměry a stetoskopy, elektronická zařízení na měření krevního tlaku, 

desinfekční přípravky (na neinvazní zařízení), kontaktní čočky, rentgenové snímky. 

 

11.7.3 Třída II b 

 

Krevní vaky, obvazy pro popáleniny, katetry obsahující radioizotopy, infuzní pera, penilní 

implantáty, periferní cévní protézy a stenty, nevstřebatelné stehy, ventilátory, inkubátory, 

vyhřívané deky, chirurgické lasery, externí kardiostimulátory a defibrilátory, monitorovací 

a signalizační přístroje intenzivní péče, zdroje záření rentgenových paprsků, anesteziologické 

přístroje, dialyzační vybavení, kondomy, roztoky pro kontaktní čočky, dezinfekční prostředky 

(na invazivní zařízení). 

 

11.7.4 Třída III 

 

Endoprotézy (kyčle, kolena a ramena), prsní implantáty, spinální jehly, kardiovaskulární 

a neurologické katétry, vstřebatelné stehy, biologická lepidla, umělé srdeční chlopně, cévní 

protézy a stenty, spinální stenty, stenty uvolňující lék, kondomy se spermicidy, heparin, 

potažené katétry, obvazy obsahujíící antimikrobiální látky, antikoncepční nitroděložní tělíska, 

implantáty a obvazy z kolagenu, xenoštěpy z prasečí kůže. 

 

11.7.5 Další zdravotnické prostředky 

 

Diagnostické prostředky in vitro – používá se dělení na druhy, nepoužívá se 

   klasifikace podle tříd (např. stanovení HIV, hepatitidy B, C, D, krevních skupin apod.) 

Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky- nepoužívá se klasifikace podle tříd, ani dělení 

na druhy (např. kardiostimulátory, kochleární implantáty). 
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11.8 Nakládání s odpady ve zdravotnictví 
 

11.8.1 Sběr, shromažďování a skladování 

 

Sběr a shromažďování zdravotnického odpadu se provádí utříděně, jedná se tedy 

o separovaný sběr, tak jak vyplývá z povinností původce odpadů uvedených v zákoně 

o odpadech. Kromě separovaného i neseparovaného sběru se jedná o skladování 

zdravotnických odpadů ve speciálně upravených skladech, buď formou chlazených boxů, 

nebo klimatizovaných skladech. Při nakládání s nemocničními odpady se zásadně nedá 

vyloučit, že při nakládání s těmito odpady nedojde k rozšíření patogenních a fakultativně 

patogenních zárodků. S těmito možnostmi nebezpečí infekce je nutné počítat. Nakládání 

s odpady je proto ještě dále upraveno jednak vyhláškami Ministerstva zdravotnictví a jednak 

provozními řády jednotlivých zdravotnických zařízení.  

Sběrové nádoby jsou řešeny buď jako nádoby na jedno použití nebo oběhové nádoby 

s vyjímatelným obalem na jedno použití. Podle doporučení Světové zdravotnické organizace 

(WHO) je možné použít následující barevné označení sběrných nádob pro odpady ze 

zdravotnických zařízení: 

 

Tabulka 36: Barevné značení sběrných nádob 

 

Typ odpadu Barva nádoby Typ, provedení 

Vysoce infekční odpad žlutá s označením 

VYSOCE INFEKČNÍ 

nepropustný, silný plastový pytel, 

nebo kontejnery způsobilé pro 

autoklávy 

Jiný infekční odpad, 

patologický a anatomický 

odpad 

žlutá plastové pytle nebo kontejnery 

Ostré předměty žlutá s označením 

OSTRÉ PŘEDMĚTY 

kontejnery odolné proti propíchnutí 

Chemický a farmaceutický 

odpad 

hnědá plastový pytel nebo kontejner 

Radioaktivní odpad   olověná krabice, označená 

symbolem radioaktivity 

Ostatní odpad černá   

 

Kromě uvedených sběrových a shromažďovacích prostředků se dále používají tzv. klinik 

boxy o objemech 30, 50 nebo 60 l. Jsou v provedení z tvrdého, plastového materiálu, určené 

pro jehly, stříkačky, obvazy, biologický odpad, chemikálie apod. s neotevíratelným víkem (po 

uzavření víka nelze nádobu otevřít).  

Při shromažďování a přepravě nemocničního odpadu uvnitř nemocnice, musí být 

v každém případě zvolen celkový systém, který je vybaven podle následujících hledisek: 

 

 kontaminace musí být při manipulaci vyloučena, ukládání odpadů do nádob 

opatřených zaklapovacími víky a nožní obsluhou 



205 

 

 transport odpadu do meziskladu musí být minimálně v uzavřených pytlích 

 doprava uvnitř nemocnice může být realizována jen v uzavřených kontejnerech. Jako 

nevhodné se jeví shazovací šachty (možná kontaminace a zdroj šíření infekce) 

 

Pneumatická doprava může být akceptována jen po důkladném předběžném bakteriologickém 

a fyzikálním přešetření. Pneumatická zařízení lze používat jen při stálém a bezpečném 

podtlaku. Zařízení nesmí být hlučná, musí být podrobena pravidelně technickému 

a mikrobiologickému přezkoušení a mohou být provozována pouze v případě, že mají 

zabudovanou filtraci odpadního vzduchu. 

 

11.8.2 Skladování 

 

Sklad nemocničního odpadu a to jak mezisklad, se skladovací dobou 48 hodin, tak sklad 

s delší možnou dobou skladování musí splňovat následující požadavky (kromě toho 

samozřejmě požadavky na sklad nebezpečných odpadů, což se nevylučuje): 

 

 prostory musí být dobře větrány 

 je nutné zajistit možnost mytí a dezinfikování rukou 

 uskladňování odpadu má být prováděno tak, aby nedocházelo k nežádoucímu 

obtěžování prachem a zápachem 

 napadání škůdci má být vyloučeno profylaktickými opatřeními, nebo systematickým 

potíráním 

 mezisklad má být zvolen tak, aby tím nedoznaly újmu ostatní přilehlá pracoviště, např. 

kuchyň, léčebná oddělení apod. 

 mezisklad má být uzavíratelný a přitom snadno přístupný pro odvoz 

 prostory musí být snadno dezinfikovatelné a čistitelné 

 teplota meziskladu by se měla pohybovat v rozmezí 2 až 5 °C, podle druhu 

uskladněného odpadu 

 

Skladování kanyl, špiček pipet a skalpely musí být shromážděny a skladovány v tuhých 

obalech, aby se zabránilo nehodám, zranění personálu apod.  

Kromě výše uvedených požadavků na shromažďování a skladování specifických 

odpadů ze zdravotnických zařízení splňovat požadavky legislativy odpadového hospodářství 

podle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů. Sklady a shromažďovací místa a prostředky na nebezpečné odpady musí 

být označeny identifikačními listy odpadu zvenčí označeny grafickým symbolem příslušné 

nebezpečné vlastnosti podle zvláštního předpisu. Shromažďovací prostředky nebezpečných 

odpadů jsou zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže. Svým provedením 

samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou 

umístěny a zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím 

znehodnocením, zneužitím, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.  

 

Sklady, jejich části a skladovací prostředky nebezpečných odpadů musí: 

 

 zajistit, aby odpad v nich uložené byly vzájemně odděleny a utěsněny tak, aby bylo 

zabráněno mísení jednotlivých druhů odpadů a zabráněno jejich úniku do okolního 

prostředí 

 zabezpečit svým provedením, že nedojde k ohrožení zdraví člověka a žádné ze složek 

životního prostředí podle zvláštních předpisů 
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 zabezpečit skladování jednotlivých druhů nebezpečných odpadů za stejných 

podmínek, jako skladování látek, výrobků a přípravků mající stejné nebezpečné 

vlastnosti 

 

Sklad nebezpečných odpadů musí mít provozní řád, odsouhlasený příslušným orgánem 

veřejné správy. 

 

Zvláštní, nebo spíše specifické odpady, k nimž se počítají části těl, odpady orgánů, zvířecí 

kadávery ( uhynulá zvířata), léčiva, chemikálie, hořlavé a výbušné látky a kapaliny, jakož 

i pokrmy a kuchyňské odpady z nemocničních zařízení, dále radioaktivní odpady, se musí 

shromažďovat odděleně a skladovat před konečným speciálním odstraněním. Sběr 

a skladování chemikálií podléhají mimo jiné příslušným normám v této oblasti. U skladu 

upotřebených chemikálií se např. doporučuje vybudování nouzové sprchy. 

 

Radioaktivní odpady z radiologické léčby se shromažďují odděleně, ve speciálně vybavené 

a upravené místnosti, tzv. „vymírací komoře“, kde jsou odpady shromažďovány odděleně 

podle druhu radioaktivní látky (podle poločasu rozpadu) a jsou po určité době, kdy 

radioaktivita daného odpadu dosáhne požadovaných - bezpečných hodnot, shromažďovány 

a skladovány a odstraňovány s ostatním odpadem ze zdravotnických zařízení.  

 

Léky, obsahující návykové látky, dále např. cytostatika se odstraňují tak, že se předávají zpět 

lékárně nebo lékárenské službě, která je předá právnické osobě k tepelnému zneškodnění při 

teplotách nad 1 000 °C (spalují se).  

 

Části těl a odpady orgánů se musí z estetických důvodů, jakož i etických tepelně zneškodnit. 

Většinou se to realizuje prostřednictvím pohřební služby a tyto orgány se spalují 

v krematoriu. Jak již bylo uvedeno dříve, na tuto oblast se nevztahuje zákon o odpadech.  

 

Odpady jídel a kuchyňské odpady nelze využívat ke zkrmení, jak bylo zvykem dříve, a to 

ani po tepelné úpravě. Tyto odpady se mohou jako ostatní biologicky rozložitelné odpady buď 

kompostovat, nebo využít pro výrobu bioplynu. Odpady komunální, nebo zbytky jídel 

z oddělení TRN, infekčních, nebo jinak potenciálně nebezpečných se nesmějí odstraňovat 

nebo využívat v žádném případě jako odpady komunální. Odpady z těchto oddělení jsou 

potenciálně infekční, mohou obsahovat patogenní bakterie, viry nebo helminty. Jedině možné 

odstranění je spalování ve spalovně odpadů nebo jiném spalovacím zařízení. Někdy se tyto 

odpady (zbytky pokrmů) drtí a po rozdrcení se odstraňují v rámci čištění odpadních 

nemocničních vod. Kaly z této čistírny odpadních vod, pokud není v rámci technologie čištění 

prováděna dezinfekce nebo hygienizace kalů, nelze považovat za dezinfekční. 

 

11.9 Úprava odpadu ze zdravotnictví dekontaminací 
 

11.9.1 Dekontaminace odpadu 

 

Dekontaminace odpadu patří mezi metody, které jsou doporučeny pro snížení rizik 

plynoucích z infekčnosti odpadu před jejich přepravou ze zdravotnického zařízení ke 

konečnému odstranění. Dekontaminace je úprava odpadu za účelem úplného odstranění 

biologických činitelů (např. sterilizace je definována jako úplná eliminace všech forem 

mikrobiálního života, včetně vysoce rezistentních spor) nebo redukce hladiny mikrobiální 

kontaminace (např. dezinfekce).  
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Dekontaminace odpadu se provádí především u tříděných odpadů. 

K dekontaminaci odpadu ze zdravotnických zařízení je možné použít různé typy 

certifikovaných zařízení založené především na principech parní sterilizace, horkovzdušné 

sterilizace, mikrovlnném ohřevu apod.  

 

Při dovozu, distribuci nebo výrobě zařízení určeného k dekontaminaci odpadu je nutné, aby 

dovozce, výrobce nebo distributor doložil provozovateli následující podklady: 

 

Doklad o specifikaci přístroje 

 

Doklad o specifikaci přístroje nebo metody z hlediska schopnosti dekontaminačního zařízení 

eliminovat nebo redukovat jednotlivé skupiny biologického činitele na přijatelnou hladinu 

z hlediska ochrany zdraví lidí. Výběr dekontaminačního zařízení záleží na typech 

kontaminace odpadu biologickým činitelem v místě jeho vzniku a způsobu konečného 

odstranění odpadu. Vysoce infekční odpady z pracovišť, kde je možná jejich kontaminace 

biologickým činitelem III. a IV. kategorie, musí být ve smyslu zvláštních předpisu 

dekontaminovány autoklávováním v místě jejich vzniku. 

 

Doklad o účinnosti zařízení 

 

V případě, že účinnost není výrobcem ověřena a doložena, je nezbytné provést proces 

validace metody dekontaminace na specializovaných pracovištích (např. národní referenční 

laboratoře SZÚ), před uvedením zařízení do provozu.  

 

Dekontaminací odpadu se odstraňuje zejména nebezpečná vlastnost odpadu 

 

H9: Infekčnost je podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech jsou v příloze č. 4 

dekontaminační zařízení zařazena zejména pod způsoby odstraňování odpadu D8 a D9.  

 

D8: 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.  

 

D9: 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 - 14.  

 

Zařízení musí být provozováno pouze na základě rozhodnutí příslušného krajského 

úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem 

ve smyslu § 14 odst. 1 zákona (pozn.: jedná se o zařízení k odstraňování odpadu, ve kterém 

jsou odpady upravovány (D9) před následným odstraněním); náležitosti k žádosti o souhlas 

jsou uvedeny ve vyhlášce. Provozní řád zařízení, ve kterém bude uveden celý systém 

nakládání s odpady ve zdravotnickém zařízení, schvaluje podle zákona1 příslušný krajský 

úřad na základě stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví ve smyslu § 75 zákona.  

 

Provozování zařízení na dekontaminaci odpadu musí mít návaznost na celý systém 

nakládání s odpady ve zdravotnickém zařízení i na nakládání mimo toto zdravotnické 

zařízení, tj. po jeho předání oprávněné osobě k odstranění. Provozní řád dekontaminačního 

zařízení kromě požadavků vycházejících z přílohy č. 1 vyhlášky (MŽP č. 383/2001 Sb., 

a 294/2005 Sb.) musí kromě jiného především obsahovat: 
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 požadavky na přejímku a kontrolu přijímaného odpadu do dekontaminačního 

 zařízení 

 způsob záznamu průběhu jednotlivých dekontaminačních cyklů, 

 způsob a četnost kontroly účinnosti dekontaminace (fyzikální, chemické, biologické 

indikátory) včetně popisu metod sledování účinnosti zařízení 

 způsob záznamu o provedených kontrolách a jejich archivaci 

 

Účinnost dekontaminačního zařízení se kontroluje na základě fyzikálních, chemických 

a biologických indikátorů. 

 

Biologický indikátor je doporučen dle typu zařízení (např. B. stearothermophilus nebo 

B. subtilis). Doporučená kontrola pomocí bioindikátoru je každý 50. cyklus během 

zkušebního provozu, dále pak každý dvoustý cyklus dekontaminace odpadu, pokud není 

stanoven kratší interval, vždy po technických úpravách, opravách apod. Způsob kontroly musí 

být uveden v provozním rádu dekontaminačního zařízení, včetně způsobu metody stanovení. 

Minimální doporučenou četnost stanoví příslušný orgán státní správy po dohodě s orgánem 

ochrany veřejného zdraví. Za metodu sledování účinnosti dekontaminačního zařízení není 

možno považovat stěry z tohoto zařízení.  

 

Kontrolu nastavení technických parametru, které ovlivňují účinnost dekontaminačního 

procesu, je nutné provádět minimálně 1x ročně.  

 

Kontrolu musí provádět autorizovaná servisní firma. O provedených kontrolách je nutné vést 

záznamy v provozním deníku zařízení a doklady archivovat. 

 

11.9.2 Zařazení dekontaminovaných odpadů 

 

Odstraněním nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné dekontaminace, 

jejíž účinnost byla prověřena dlouhodobým zkoušením a prokazatelně prokázána.  

 

Po vytřídění všech nebezpečných složek odpadu, které by odpady mohly činit 

nebezpečnými z hlediska jiných nebezpečných vlastností, a dekontaminaci odpadu je možno 

s nimi nakládat jako s odpady ostatními (ne nebezpečnými) a zařadit je např. podle Katalogu 

odpadu jako 18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na prevenci infekce např. obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, 

pleny), odpady kat. č. 18 01 01 Ostré předměty („dekontaminované“), odpady kat. č. 15 01 

obaly („dekontaminované“).  

Za konečné odstranění odpadů po dekontaminaci je považováno spálení odpadů 

v zařízení k tomu určeném nebo v případě, že během dekontaminace nebo po dekontaminaci 

jsou odpady zbaveny nebezpečných vlastností, je možné odpady ukládat na příslušnou 

skládku, za podmínek splňujících uvedené vyhlášky MŽP ( 294/2005 Sb.) 

 

11.9.3 Odstraňování odpadů ze zdravotnictví 

 

Konečné odstraňování komunálních odpadů a odpadů ze zdravotnických zařízení, popřípadě 

jeho využití je následovné: 
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Ukládání na skládkách 

 

Přes existující zařízení na tepelné odstranění odpadů, se převážná část z neinfekční sféry a po 

předtřídění, odstraňovat i nadále trvalým ukládáním na skládkách. 

 

Kompostování 

 

Využívá se přetříděný komunální odpad, nebo odpad podobný komunálnímu, dále i jiný 

biologicky rozložitelný nekontaminovaný odpad. Kompostovat lze odpad ze zeleně (vnější 

plochy), popřípadě stabilizovaný, neinfekční kal z čistírny odpadních vod. 

 

Spalování 

 

Tepelné odstraňování specifických odpadů ze zdravotnických zařízení má své opodstatnění 

pro hygienizaci odpadu a zabránění případnému šíření infekce. Chemické složení odpadů 

může rovněž ovlivňovat znečištění ovzduší emisemi. Týká se to především odpadů 

obsahujících kovy a plasty. Při dnešní ochraně ovzduší jsou emise ze spalovacích procesů 

značně omezeny. Nepříjemné jsou sloučeniny z halogenovaných plastů, jako je polyvinyl 

chlorid. Přítomnost odpadů na bázi chlorovaných sloučenin může podmiňovat vznik 

toxických polycyklických aromatických sloučenin, jako jsou dioxiny a furany, za špatných 

provozních podmínek spalovny a spalovacího procesu a nedostatečného čištění spalin. 

Některé plasty, jalo je polyetylén a polystyren, které neobsahují významná množství 

halogenů, lze spalovat bez vzniku kyselého plynu, nebo tvorby toxických sloučenin. Avšak 

odpady s vysokou výhřevností, kterou plasty mají, mohou být příčinou příliš vysokých teplot 

ve spalovacím prostoru. Tuto skutečnost si provozovatel spalovacího zařízení musí uvědomit 

a řešit např. smícháním odpadů s vysokou výhřevností s odpady s nízkou výhřevností. 

 

Sterilizace a tepelná úprava odpadů 

 

Sterilizace nemocničních odpadů se provádí ve sterilizátorech instalovaných v nemocnicích. 

V České republice jejich instalace v nemocnicích a provoz není celoplošně rozšířen. Důvody 

jsou různé: provozní, ekonomické (pořizovací náklady a provoz za využití elektrické energie), 

obsluhy apod. Zřízení sterilizátorů v nemocnicích má smyl pouze tehdy, když odstraňování 

zbytkového odpadu určeného k tepelnému zneškodnění buď ve stávajících zařízeních, nebo 

zařízeních, která jsou ve výstavbě. Sterilizace těchto odpadů by měly být prováděna centrálně. 

V současné době jsou známy a jsou v provozu i zařízení, která tepelně upravují 

specifické odpady (potenciálně infekční) ze zdravotnických zařízení jistým druhem 

pasterizace. Odpady se rozdrtí, rozmělní, podrobí se tepelné úpravě při teplotách nad 100 °C 

po určitou dobu a tímto postupem se zbaví své nebezpečné vlastnosti. Obvykle se používají 

teploty v rozmezí 100 - 105 °C s vakuovým postupem vakuovou parou, např. 105 °C s 15 

minutovým zdržením, nebo 134 °C a 5 minutovým zdržením.  

Vzhledem k tomu, že nemocniční odpady mají jedinou nebezpečnou vlastnost a to 

infekčnost, lze s odpady, které byly podrobeny pasterizaci nakládat jako s odpady ostatními. 

Tyto odpady se dále mohou pro vysoký obsah organické hmoty odstraňovat nebo využívat 

např. kompostováním. Nevýhodou pasterizačních zařízení je problém drcení a rozmělňování 

odpadů ze zdravotnických zařízení, protože např. trhání materiálů z buničiny, které jsou 

větších rozměrů (dlouhé - obvazy), dochází k nabalování cupaniny na zařízení a musí se 

pracně odstraňovat. Dalším problémem je dodržování a kontrola pasterizační teploty. 

Dávkování odpadů do zařízení se neprovádí v hermeticky uzavřeném prostoru, a protože 

odpady přicházející k tepelnému zpracování jsou i několik dnů staré, je v prostoru zařízení 
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značný zápach. Nelze pominout ani účinnou dezinfekci prostoru tepelné úpravy nemocničních 

odpadů. Samozřejmě, že lze tyto problémy vyřešit technicky, technologicky i personálně, 

avšak znamenají další finanční náklady, nebo dražší zařízení.  Vzhledem k tomu, že se jedná 

o nakládání s odpady, je nutné mít na zřeteli i skutečnost ohrožení životního prostředí, všech 

jeho složek, včetně zdraví lidí. Výhodou uvedeného způsobu úpravy nemocničních odpadů je, 

že s odpadem organického původu se rozdrtí i ostré předměty, dále menší energetická 

náročnost než je požadována u sterilizace a možnost dalšího využití tepelně upraveného 

odpadu. 

 

Chemická úprava 

 

V podstatě se jedná o dezinfekci nemocničních odpadů. Tento způsob úpravy je jen 

podmíněně použitelný a technická proveditelnost nezaručuje jistotu bezinfekčnosti vzhledem 

k obtížnosti pravidelného zkrápění, doby působení, neutralizace, hloubky pronikání 

dezinfekčního prostředku.  Chemická úprava ve spojení s tepelnou úpravou pak představuje 

účinný způsob odstranění infekčnosti nemocničních odpadů. 

 

11.9.4 Využití odpadů ze zdravotnických zařízení 

 

Jak již bylo řečeno dříve, specifické odpady ze zdravotnických zařízení lze účinně odstraňovat 

spalováním. Vzhledem k tomu, že tyto odpady mají vysoký podíl organické složky, tudíž 

i uhlíku, je jejich výhřevnost rovněž vysoká. Tepelné odstranění specifických odpadů ze 

zdravotnických zařízení lze s výhodou využít jako energetického zdroje a lze uvažovat 

o energetickém zhodnocení těchto odpadů (viz výhřevnosti jednotlivých druhů odpadů, 

uvedených dříve). Energetické zhodnocení tepelnou cestou, tj. využití kalorické hodnoty 

obsažené v odpadech formou získání elektrické nebo tepelné energie, je nejlepším technicko - 

ekonomickým kompromisem při nakládání s nerecyklovatelnými odpady (a rovněž i těch, 

které nenašly odběratele - zpracovatele). 

 

Tepelné zhodnocení je tedy více než jen pouhé odstranění odpadu. Je to optimální recyklační 

proces, který umožňuje: 

 

 získat energii, která by jinak byla nenávratně ztracena 

 snížit na technologické minimum množství odpadů, které by se jinak uložily na 

skládce, popřípadě po úpravě stabilizací 

 hygienizaci infekčních odpad 

 

Problémem zůstává nestabilní složení nemocničních odpadů a to jak co do druhového složení, 

tak podle fyzikálního stavu. Nejlepší technologií pro spalování všech spalitelných 

nemocničních odpadů se jeví spalování v rotační peci. Rotační pec téměř nepotřebuje přípravu 

odpadů na vstupu do spalovacího zařízení. Vzhledem k heterogennímu složení odpadu je to 

výhodou, technologie umožňuje spalovat současně odpady pevné, pastovité i kapalné, aniž by 

bylo nutné odpady předem upravovat mletím, drcením, trháním. Nemocniční odpady je 

výhodné spalovat v kombinaci např. s komunálními odpady, čistírenskými kaly nebo 

spalitelnými průmyslovými odpady. Touto kombinací se dá do jisté míry regulovat 

výhřevnost, resp. rovnoměrnější složení odpadu z hlediska výhřevnosti. Proces čištění spalin 

ze spaloven odpadů a ochrana ovzduší je předmětem jiné kapitoly odpadového hospodářství. 

Problémem mohou být cytostatika. Dalším využitím biologicky rozložitelných odpadů ze 

zdravotnických zařízení je již uvedené kompostování, avšak pokud by se jednalo o infekční 

odpady, pak je lze kompostovat až po předchozí tepelné úpravě. 
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11.10 Odpady z veterinární péče 
 

Zákon č. 298/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 

některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů čl. I. 

 

Původ veterinárních odpadů 

 

Původ veterinárních odpadů je různorodý, a to z: 

 

 veterinární praxe (živočišná výroba, jatka, apod.) 

 ambulantních vyšetření 
 veterinárních klinik a nemocnic 
 provozu zoologických zahrad 
 provozu útulků pro zvířata 
 domácího chovu zvířat 

 

Příkladem vzniku veterinárních odpadů  je např.: 

 

Příjmová ambulance 

 

Prvním oddělením ve veterinární nemocnici je příjmová ambulance, kde se provádějí základní 

jednoduchá vyšetření. Uvádím stručný přehled činností: 

 

 evidence 

 preventivní vyšetření a ošetření 

 vakcinace 

 čipování 

 vyšetření po poranění člověka 

 drobné kosmetické zákroky 

 prodej krmiv a vyhrazených léčiv 

 vyšetření zvířat před výstavou a závody 

 vystavování cestovních pasů pro zvířata 

 diagnostika a léčba běžných chorob 

 odběry krve, moče a jiných tělních tekutin 
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Obrázek 57: Veterinární příjmová ordinace (autor: Petr Nový) 

 

V ambulanci vznikají pak odpady biologického původu. Tyto odpady tvoří srst zvířat a dále 

také drápy, zbytky paznehtů, kopýtek a jiné rohoviny, které se umísťují do nádob k tomu 

určených a označených. Odpad patří do skupiny odpadů 18 02 02. Při léčbě chorob vzniká 

také nebezpečný odpad. Ať už se jedná o materiály, které přijdou do kontaktu se zvířetem 

nebo o tkáně a tělní tekutiny zvířat.  

 

11.11 Veterinární asanační odpady 
 

Veterinární asanační odpady představují v celé Evropě v poslední době závažný problém. 

Vzhledem k situaci se zákazem zkrmování masokostní moučky, se veterinární odpady( včetně 

masokostní moučky) převážně upravují tepelně a to: 

 

 spalováním 

 pyrolýzou 

 

Jinou metodu představuje zpracování veterinárního asanačního odpadu anaerobní 

technologií. Prvním krokem pro využití veterinárních odpadů je jejich zpracování 

v asanačním ústavu na masokostní moučku. Anaerobní fermentace nabízí téměř ideální 

podmínky pro bezpečné zpracování masokostní moučky. Klíčem k úspěchu těchto procesů je 

snadná biologická rozložitelnost proteinových substrátů acidogenními, syntrofními 

a metanogenními mikroorganizmy. Jako primární bezpečnostní opatření lze aplikovat 

tepelnou úpravu. Základní požadavek termické předúpravy masokostní moučky je ten, aby 

počínající pyrolytické procesy napadly struktury bílkovinných složek, avšak nelze připustit, 

aby došlo k takovému přehřátí, kdy dochází ke vzniku dusíkatých heterocyklických sloučenin.  
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Procesy anaerobní fermentace odbourávají základní biologicky rozložitelné substráty 

současně. Účinně jsou odbourávány rovněž tukové složky. Masokostní moučky obsahují 

relativně vysoké koncentrace minerálních složek tvořených převážně fosforečnanem 

vápenatým. Vlastní fosfor z tohoto zdroje představuje více než dostatečnou zásobu pro 

potřeby acidogenních, syntrofních i metanogenních bakterií. Biologicky nezpracovaný fosfor 

a přebytečný vápník přecházejí do tuhého zbytku jako nerozpustné fosfáty a karbonáty. 

Pro úspěšnou aplikaci biometanizace je ke zpracování masokostní moučky nutná spolupráce 

s referenční laboratoří veterinárně hygienické kontroly, která musí potvrdit úplnou 

hygienizaci reakčního tuhého zbytku a možnost jeho bezpečného návratu do zemědělského 

půdního fondu. Masokostní moučky se mohou stát z problematického odpadu dobrou 

energetickou surovinou i zdrojem dobře fixovaného fosforu pro hnojivé substráty. 
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12 Farmaceutický průmysl 
 

Farmaceutický průmysl zahrnuje celou řadu výrob a technologií především biotechnologií. 

Farmaceutický průmysl zpracovává jednak přírodní a jednak průmyslové suroviny. Pro 

farmaceutickou výrobu se používají suroviny především průmyslové, suroviny přírodní 

a původním stavu se používají jen výjimečně. Ostatní přírodní suroviny se musí dokonale 

vyčistit, upravit a zpracovat a stávají se tudíž rovněž surovinami průmyslovými. Specifikou 

farmaceutického průmyslu je požadovaná vysoká čistota surovin i meziproduktů. 

Meziprodukty bývají zpravidla odpady z jiných průmyslových výrob chemického, 

petrochemického nebo potravinářského průmyslu.  

 

Technologie léků je farmaceutický vědní obor, který se zabývá složením, formulací, výrobou, 

hodnocením a jištěním jakosti léků, dále studuje podmínky výroby léků a zákonitosti, kterými 

se tyto procesy řídí. V souladu s touto definicí předmětu zájmu technologie léků jako vědní 

disciplíny jsou tyto oblasti: 

 

 léky jako systémy složené z léčiv a pomocných látek, podmínky koexistence složek 

léků 

 postupy a zařízení pro přípravu a výrobu léků se zvláštním zřetelem k mechanickým 

procesům 

 hodnocení a jištění jakosti léků z hlediska složení, technologie a struktury 

 farmaceutické pomocné látky, zejména konstitutivní, stabilizující, korigující 

 vztahy mezi léky a biologickou dostupností v nich podaných léčiv 

 stálost léků a možnosti jejího zajištění 

 obalové materiály a obalová technika léků 

 

(rozdělení vědní disciplíny technologie léků viz. Chalabala et al. Technologie léků, Praha 

1997) 

 

12.1 Léčiva  
 

Léčivo (farmaka) je charakterizováno jako jakákoliv látka, nebo směs látek, které se podávají 

člověku, nebo zvířeti k prevenci, diagnóze, léčení nebo mírnění chorob, nebo k ovlivnění 

fyziologických funkcí.  

 

12.1.1 Léčiva dle původu 

 

Pod pojmem léčiva řadíme podle původu: 

 

Léčivé látky 

Většinou přírodního původu např. minerálního, rostlinného, živočišného nebo syntetického, 

které mohou být chemicky nejednotné (drogy, tuky, oleje, silice, apod.). 

 

Léčivé přípravky 

Vznikají upravením léčivých látek do určité formy příslušným technologickým postupem, 

vyráběné hromadně, nebo připravované individuálně. 

 

Léky - léčivé látky a léčivé přípravky 

Připravené a upravené k použití a vydávané nemocnému. 
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12.1.2 Léčiva dle skupin 

 

Drogy 

Jsou upravené suroviny nerostného, rostlinného i živočišného původu. Mezi rostlinné patří 

např. kořeny, oddenky, cibule, listy, plody, semena. Dále sem patří rostlinné oleje, výtrusy 

apod. Mezi živočišné drogy patří i tuky, např. vepřové sádlo, vosky, med a další. 

 

Léčivé přípravky (galenika) 

Připravují se z drog, nebo chemikálií speciálními lékárnickými metodami. Jsou to např. 

výtažky jednak tekuté, řídké, husté, suché, dále tinktury aj. alkoholické výtažky drog, slizy, 

nálevy, odvary, sirupy, léčivá vína, aromatické vody. 

 

Organopreparáty 

Séra, vakcíny a krevní náhražky. 

 

Chemicky definované látky 

Připravené uměle, nebo izolované z přírodních materiálů- např. antibiotika. 

 

Další rozdělení léků může být podle indikačních skupin. 

 

12.1.3 Farmaceutická výroba 

 

Farmaceutická výroba zahrnuje: 

 

 získávání přírodních látek buď z rostlin (alkaloidy: morfin, kodein aj.) nebo 

z živočišných orgánů (organopreparáty: insulin, heparin apod.) vyluhováním 

 chemickou výrobu, kterou se získávají syntetické léčivé látky 

 biotechnologie, řada léčivých látek, např. antibiotika se vyrábějí s využitím činnosti 

živých mikroorganizmů (např. plísně, houby) 

 výrobu lékových forem: tablet, mastí, injekcí apod., je nejdůležitější skupinou 

farmaceutických výrob 

 výrobu pomocných přípravků, jako je chirurgický šicí materiál, náplasti, dentální 

přípravky 

 

12.2 Charakteristika odpadu farmaceutického průmyslu 
 

Výroba chemických a farmaceutických specialit, tedy produktů s excelentní přidanou 

hodnotou, poskytuje dle sofistikovaných odhadů v průměru ve finále na 1 tunu produktu 

až 100 tun odpadů nejrůznějšího typu. Oproti tomu petrochemické procesy vytvářejí 

mnohem příznivější poměr produkt - odpad, ca 1 : 0,1.  

 

Farmaceutický průmysl produkuje díky mimořádně pestrému výrobnímu programu řadu 

rozličných typů odpadů, z nichž nejčastější a nejzávažnější jsou: 

 

 odpadní rozpouštědla a extrakční činidla 

 odpadní vody 

 zbytky surovin 

 odpadní chemikálie a koncentrované roztoky 

 sorbenty 

 smetky, zbytky a zbytkové výroby 
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 nepodařené výrobní šarže 

 nevratné obaly 

 exhalace (z výroby, ČOV, kotelen a spaloven 

 

Podle staršího, původního katalogového zařazení odpadů z farmaceutického průmyslu 

a farmaceutických výrobků, nicméně praktického a logického lze tyto odpady rozdělit do 

několika skupin následovně: 

 

 vyřazené léky 

 odpad z výroby a úpravy farmaceutických výrobků 

 odpady a zbytky drog 

 výlisky léčivých rostlin 

 mycelium hub 

 odpad bílkovin 

 odpadní dezinfekční prostředky 

 živné půdy kontaminované i nekontaminované 

 

Farmaceutické odpady podle Katalogu 

 

Podle současného platného Katalogu (vyhláška MŽP č. 381/2001 SB., Katalog odpadů, ve 

znění pozdějších předpisů), lze farmaceutické odpady podle charakteru do několika skupin, 

jedná se zejména o skupiny odpadů 07, 15, 18 a 20: 

 

07 05 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických 

výrob 

07 05 01      Promývací vody a matečné louhy 

07 05 03      Organická halogenovaná rozpouštědla a promývací kapaliny 

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

07 05 07       Halogenované destilační a reakční zbytky 

07 05 08       Jiné destilační a reakční zbytky 

07 05 09       Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla 

07 05 10       Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla 

07 05 11 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky 

07 05 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 

07 05 11 

07 05 13      Pevné odpady obsahující nebezpečné látky 

07 05 14       Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13 

07 05 99      Odpady jinak blíže neuvedené 

07 06 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, 

detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky 

07 06 01       Promývací vody a matečné louhy 

07 06 03 Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kyseliny a matečné louhy 

07 06 04        Jiná organická rozpouštědla, promývací kyseliny a matečné louhy 

07 06 07        Halogenované destilační zbytky  

07 06 09        Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály 

a ochranné oděvy jinak neurčené 

18 Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a/nebo z výzkumu s nimi 

souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadu ze stravovacích 

zařízení, které se zdravotnictvím bezprostředně nesouvisí) 
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18 01  Specifické odpady ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče 

18 01 08 Nepoužitelná cytostatika 

18 01 09 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08 

18 02  Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemoci zvířat 

18 02 07 Nepoužitelná cytostatika 

18 02 08 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07 

20 01  Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 31 Nepoužitelná cytostatika 

20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 

 

Většina odpadů z farmaceutického průmyslu a farmaceutických výrob je zařazena do 

kategorie nebezpečných odpadů - „N“. Tato skutečnost musí být zohledněna při jejich 

možném využití nebo zneškodnění. 

 

12.3 Termíny 
 

Léčivo 

 

Léčivo je látka nebo soustava látek, která má schopnost interreagovat s lidským nebo 

živočišným organizmem (vyvolávat účinky) a výsledkem této interakce je poznání chorob, 

ochrana před nimi, mírnění příznaků onemocnění a jejich léčení. Léčiva nejsou většinou 

vhodná pro přímé diagnostické, profylaktické nebo terapeutické použití, proto je potřebné je 

upravit tak, aby mohla plnit svou funkci a transformovat je do podoby léků. 

 

Lék 

 

Lék je produkt získaný z léčiv a farmaceutických pomocných látek určitým technologickým 

postupem, všestranně uzpůsobený na to, aby léčivo, které je v léku obsaženo, mohlo vstoupit 

do interakce s organizmem, s biofází. Splňuje požadavky aplikace. Léky mají lékovou, 

aplikační formu. 

 

Základní klasifikace léčiv 

 

Základní klasifikace léčiv zahrnuje: 

 

 galenika 

 hormony 

 vitamíny 

 alkaloidy 

 antibiotika 

 syntetická léčiva 

 radiofarmaka 

 

Léky jsou na trh dodávány ve formě tyčinek, pilulek (dražé, tablety), odvarů, extraktů, kapek, 

nálevů, prachu, sirupů, čípků, tinktur, tobolek, mastí, krémů apod. 

 

12.4 Farmaceutické pomocné látky 
 

Farmaceutické pomocné látky umožňují formování léku a lékové formy, určují jeho 

vlastnosti, ovlivňují biologickou dostupnost léčiva, mají vliv na stabilitu léku a smyslové 
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vjemy. Pomocné látky se definují jako chemicky homogenní nebo nehomogenní suroviny, 

popřípadě jejich směsi potřebné k výrobě léků a jsou buď jejich součástí, nebo se uplatní 

v technologickém procesu (někdy se jim říká technické pomocné látky). Obě skupiny 

pomocných látek jsou velmi různorodou skupinou zahrnující jak chemické látky, tak ne zcela 

přesně definované směsi, případně v různé míře rafinované přírodní látky, či jejich frakce 

nejrůznějšího původu. 

 

V dalším textu jsou uvedeny hlavní skupiny léků (podle účinku) a příklady složení 

nejběžnějších přípravků v těchto skupinách. 

 

12.5 Balení léků 
 

Farmaceutická obalová technika se zabývá závěrečnou fází výroby léků, způsobem jejich 

balení, použitých obalových materiálů a obalů.  

 

12.5.1 Rozdělení obalů 

 

Podle vztahu k léku se obaly dělí na: 

 

Primární farmaceutické obaly 

Vnitřní jsou to obaly pro prášky, želatinové tobolky, tablety, obdukety, retardéry, čípky, 

masti, krémy a gely, obaly pro kapalné léky, sterilní léky a obaly pro léčivé disperze. 

 

Sekundární farmaceutické obaly 

Uzavírají primární obal, popřípadě několik primárních obalů; léky balené do primárních 

a sekundárních obalů jsou ještě pro účely přepravy a distribuce baleny do přepravních obalů. 

 

12.5.2 Druhy obalového materiálu 

 

Hlavní druhy obalového materiálu používané pro balení léků jsou - papír, hliník, sklo, plasty 

a  elasty (eleastomery). 

 

Hliník 

Tuby, fólie (náhrada nedostatkového cínu), tlakové nádoby na aerodisperze. Předností je 

chemická odolnost, která je dána povlakem oxidu hlinitého, dále nepropustnost pro plyny, 

vodní páru a světelné záření, malá hustota a poměrná měkkost. 

 

Sklo 

Osvědčeným používaným obalovým materiálem, zejména pro kapalné sterilní léky. Výhodou 

je poměrně značná chemická odolnost, snadná omyvatelnost, možnost horkovzdušné 

sterilizace, průhlednost a nepropustnost pro plyny a páry. Nevýhodou je křehkost, nízká 

tepelná vodivost, poměrně špatná rezistence vůči tepelným změnám a značná hmotnost. 

 

Plasty - termoplasty, reaktoplasty 

Plasty - termoplasty  (látky teplem tavitelné), reaktoplasty  (látky teplem tvrditelné) 

V oblasti farmaceutických obalů se z plastů využívá hlavně polyetylén, polypropylén, 

polyvinylchlorid, polyvinylednchlorid a polystyrol. Všechny druhy plastů jsou propustné pro 

plyny a páry, odlišují se pouze rychlostí propustnosti. 

 

Elastomery 
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Tuhé, převážně polymerní makromolekulární organické látky, které se po tvarové deformaci 

malým napětím rychle vracejí do původních rozměrů. Patří sem přírodní a syntetické 

vulkanizované kaučuky, tzv. pryže. Obdobně jako plasty jsou propustné pro plyny a páry. 

 

Využití je převážně jako uzávěry: 

 

 polyizoprenový kaučuk 

 butylový kaučuk 

 halogenované butylové kaučuky  

  

12.6 Zdroje odpadu farmaceutických výrobků 
 

 farmaceutická výroba 

 výroba antibiotik 

 laboratoře a biotechnologie 

 zdravotnická zařízení 

 zařízení veterinární péče 

 lékárny  

 distribuční síť 

 spotřebitelé léčiv 

 

Definice nepoužitelných léčiv je uvedená v § 50 odst. 1 zák. č. 79/1997 Sb., o léčivech, ve 

znění pozdějších předpisů. Léčiva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, 

uchovávaná nebo připravená za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozená nebo 

nespotřebovaná (dále jen nepoužitelná léčiva) musí být zneškodněna včetně jejich obalů tak, 

aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí nebo zvířat.  

Z hlediska možného výskytu farmaceutických výrobků (především léků a obalů 

z léků) v komunálním odpadu, v odpadu podobném komunálnímu, jsou nejvýznamnějším 

odpadem ty odpady, které jsou zařazené pod katalogovým číslem 20 01 32, popřípadě léky 

zařazené pod katalogovým číslem 20 01 33. V komunálním odpadu se mohou rovněž 

vyskytovat obaly od léků, nebezpečné jsou zejména ty, které jsou od léků v kapalných nebo 

rozprašovacích (disperzních) formách. Ostatní odpady se vyskytují převážně jako odpady 

farmaceutického průmyslu. Zatímco průmyslové odpady jsou většinou kontrolovaně 

odstraňovány, staré léky jsou díky neinformovanosti, nekázni nebo ignoranci obyvatelstva 

vyhazovány do komunálního odpadu. Viz funkce sběrných míst - lékárny, odstraňování 

financované obcemi, vyhlášky o sběru a svozu komunálního odpadu a jeho odstranění. 

Samozřejmě tento způsob odstraňování starých léků je ten nejhorší. 

 

12.7 Ekologická závadnost 
 

Z hygienicko - epidemiologického hlediska je většina složek léků škodlivých, ať již pro své 

toxické účinky (těžké kovy, alkaloidy, další anorganické a organické sloučeniny) nebo 

možnost vzniku rezistentních mikroorganizmů při vyhození nevyužitých léků či léků 

s prošlou expirační dobou (životností či účinností léků) do kanalizace nebo na skládku. Podle 

platné legislativy odpadového hospodářství se léky na skládku nesmějí ukládat. Velké 

nebezpečí je zejména u barevných pilulek a dražé, vyhozených do kontejneru (možnost požití 

dětmi).  

Do komunálního odpadu se většinou nedostávají antibiotika, u nichž je nutno využívat 

předepsanou dávku. Totéž platí pro různé antikoncepční přípravky. Z ostatních léků se zde 

mohou objevit zejména různá analgetika, antiasmatika, antimykotika, dermakologika, 
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expektoranta, chemoterapeutika, oftalmologika, sedativa, sulfonamidy, vitamíny aj. Léky jsou 

většinou ve formě mastí, tinktur, kapek, tablet a dražé. Je proto zapotřebí účinnou osvětou 

a organizací separovaného sběru léků postupně odstranit tuto nebezpečnou složku 

z komunálního odpadu a zneškodňovat ve spalovnách odpadů. Ke sběru starých léků často 

slouží sběrné lékárny, především pro léky zpětně získané od občanů. Nemocniční zařízení 

mají zpracovány pravidla pro odevzdávání uvedených léků z jednotlivých oddělení 

nemocnice obvykle v lékárně umístěné v areálu nemocnice.  

 

12.8 Využití a odstraňování farmaceutických odpadů 
 

12.8.1 Využití  

 

Využití ve výrobě se část odpadních kapalných organických látek typu rozpouštědel 

a extrakčních činidel regeneruje, zbytek se spaluje. S recyklací látek uvnitř výrobního cyklu 

jsou však značné problémy, protože reziduální látky např. po rektifikaci rozpouštědel 

a extrakčních činidel často překračují povolené limity pro kvalitní surovinu. Tyto látky je 

možno uplatnit  - využít tam, kde obsah příměsí není na závadu, jako např. v chemickém 

průmyslu, při povrchových úpravách kovů, ve výrobě nátěrových hmot apod.  

Dalším možným využitím je přepracování výrobku nevyhovující šarže, který 

nevyhovuje  kvalitativním požadavkům. Největším problémem v takovém případě je však 

snížení stability výrobku v důsledku opakovaných fyzikálních a chemických operací, které se 

projeví i ve zkrácení expirační doby. Na opakovanou výrobu léků z nepovedených šarží je 

třeba provést klinické testy a zkoušky stability, což je časově i finančně náročné. V menší 

míře se recyklují obaly od léků z PVC.  

Využití zbytků mycelií hub a vyextrahovaných rostlin při výrobě kompostů je další 

možností využití farmaceutických odpadů z výroby. Je nutné brát v úvahu velice specifické 

podmínky. Jiným příkladem využití farmaceutických výrobků je např. získávání oxidu 

zinečnatého z mastí. 

 

12.8.2 Odstraňování  

 

Tabulka 37: Technologie odstraňování farmaceutických odpadů 

 

  Metoda 

Odpad Fyzikálně - chemická Biologická Spalování Skládkování 

Vyřazené léky 1 3 1 3 

Odpady z výroby 2 3 1 2 

Odpad a zbytky drog 2 3 1 3 

Výlisky léčivých rostlin 1 1 2 2 

Mycelium hub 2 1 1 2 

Odpad bílkovin 3 1 2 3 

Odp. dezinf. prostředků 2 3 1 3 

Živné půdy kontamin 3 3 1 3 

vhodnost metody: 1 - vhodná, 2 - podmíněně vhodná, 3 - nevhodná 

 

S výjimkou výlisků léčivých rostlin a odpadů bílkovin je optimální metodou odstraňování 

farmaceutických odpadů spalování. Takto se odstraňují ve výrobě např. nerecyklovatelné 



221 

 

zbytky organických rozpouštědel a extrakčních činidel, zbytky chemikálií, smetky, zmetková 

léčiva a nevratné obaly, kromě skleněných.  

Velký problém z hlediska odpadového hospodářství ve farmaceutickém průmyslu 

představují odpadní vody. Tyto vody s obsahem nejrůznějších kontaminantů podle typu 

technologie vznikají jednak při vlastní výrobě, jednak při umývání výrobního zařízení, 

výrobních prostor, při praní pracovních oděvů zaměstnanců apod. Odpadní vody se často 

velmi obtížně čistí a na jejich úpravu byla vypracována řada speciálních metod. Základním 

postupem je neutralizace spojená s filtrací a odstraněním kalu, často doplněná 

o membránové procesy, sorpci, aplikaci ionexů, oxidační nebo redukční postupy atd. Jako  

sorbenty se používají křemelina, bentonit a silikagel. 

Pevné odpady je možné spalovat nebo solidifikovat. Solidifikace se provádí mísením 

s oxidem hořečnatým, chloridem hořečnatým a anorganickými plnivy.  

Další vývoj farmaceutického průmyslu směřuje k modernizaci výroby a snížení 

produkce odpadů. Používání náhradních materiálů nebo nových technologií ve 

farmaceutickém průmyslu naráží na četné potíže. Nová formulace produktu vyžaduje nové 

klinické testy a souhlas příslušné instituce. Ve farmaceutické výrobě lze však bez problémů 

využít náhrady např. při potahování tablet (vodné prostředí místo dibrommetanu ), při použití 

čistících roztoků (voda místo organických rozpouštědel nebo nehalogenovaná rozpouštědla 

místo chlorovaných), při extrakci (voda místo organických rozpouštědel nebo aplikace 

superkritické extrakce pomocí oxidu uhelnatého). Organická rozpouštědla používaná běžně ve 

farmaceutickém průmyslu jsou: aceton, cyklohexan, dibrommetan, etylacetát, butylacetát, 

metanol, etanol, 2 - propanol, butanol, pyridin, etylmetylketon, izobutylmetylketon 

a tetrahydrofuran. Jejich recyklovatelnost lze zvýšit separovaným shromažďováním 

rozpouštědel chlorovaných a nehalogenovaných, alifatických a aromatických, 

chlorfluoruhlovodíků a metylchloridu, vodných a bezvodých, event. hořlavých. V současné 

době je snaha nahradit halogenovaná rozpouštědla rozpouštědly bez halogenů a( také pokud 

možno) bez dusíku. 

Do problémů nakládání s farmaceutickými odpady je nutné zahrnout i dovozy léků, 

odpady a materiály z těchto léků. 
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Normy 
 

ČSN 46 5735  

Průmyslové komposty, duben 199 

 

ČSN EN 12920 + A1(83 8011) 

Charakterizace odpadů - Metodický postup pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů za 

definovaných podmínek 

 

TNI CEN/TR 15310-1 (83 8040) 

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 1: Pokyny pro výběr a použití kritérií pro 

odběr vzorků v různých podmínkách 

 

TNI CEN/TR 15310-2 (83 8040) 

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování 

 

TNI CEN/TR 15310-3 (83 8040) 

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 3: Pokyny pro získávání podvzorku 

v terénu 

 

TNI CEN/TR 15310-4 (83 8040) 

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 4: Pokyny pro balení vzorku, jeho 

skladování, konzervaci, dopravu a doručování 

 

TNI CEN/TR 15310-5 (83 8040) 

Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 5: Pokyny pro přípravu plánu vzorkování 

 

TNI CEN/TR 16130 (83 8051) 

Charakterizace odpadů - Ověření na místě 

 

ČSN EN 14103 (588810)  -  ČSN EN 14106:  Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných 

kyselin 

 
ČSN 465735 

Průmyslové komposty 

 

ČSN 838001 

Názvosloví odpadů 

 

ČSN EN 13432 

Požadavky na kompostovatelné obaly 

 


