
 

 

 

                             
                             

                             
                                 

                            
                                

                                      

                    
                                                               

                
                 

           
      

           

             
          

                

         



 

 

 



 
                                                                                               

                       

                                  

                   

                              

                                           

                              

                      

                                                                                    

                                                                      

                                                           

                                           

                                                                                  

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                            

                                                                                      

                                                                                             

                                                                                           

                                   

                      

                                                                                                    

       

                                                                                                    

                  

                                                                       

                                                

                             

                                                                                       

                                                                   



 

 

 

                                                                                                



ABSTRAKT 

Bakalářská práce poskytuje ucelený přehled o odpadech vznikajících ve zdravotnictví a 

o možnostech jejich likvidace. Především se zaměřuje na infekční odpad vznikající 

v nemocničních provozech. Pro infekční odpady platí zvláštní pravidla při jejich manipulaci a 

následné likvidaci. Správné nakládání s nebezpečným odpadem je zásadní z hlediska zdravotní 

bezpečnosti. Bakalářská práce představuje přehled metod likvidace nebezpečných odpadů 

a jejich vzájemné porovnání. Zvláštní pozornost je věnována jedné z nejnovějších technologií 

na dekontaminaci a destrukci zdravotnického materiálu na trhu, která má obchodní označení 

Converter. 

Klíčová slova 

Infekční odpad, nemocniční odpad, likvidace, dekontaminace 

ABSTRACT 

The aim of the bachelor thesis is to provide a comprehensive overview of health–care 

waste and the possibilities of disposal. It focuses on infectious waste generated by hospital 

business. There are a lot of special rules for infectious waste. It is very important to apply them 

in handling and subsequent disposal. Proper management of hazardous waste is very important 

for health security. The bachelor thesis will provide an overview of the methods for the disposal 

of hazardous wastes as well as their mutual comparison. One of the latest devices for the 

decontamination and destruction of medical material is the Converter.  

Key words 

Infectious waste, health–care waste, disposal, decontamination 
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1 Úvod 

Propracované odpadové hospodářství je v dnešní době základem ochrany životního 

prostředí. Odpad nesprávně likvidovaný nebo odhozený celkově znečišťuje okolí a v případě 

nemocničního odpadu, může způsobit propuknutí nákazy lidí nebo zvířat. Česká republika, jako 

člen Evropské unie, úzce spolupracuje v problematice odpadového hospodářství s ostatními 

členskými státy. ČR se zavázala do roku 2020 materiálově využít 50 % vznikajících odpadů. 

Podle prognózy Ministerstva životního prostředí je tato meta dosažitelná. Avšak úplný zákaz 

skládkování odpadu, který podle plánu odpadového hospodářství České republiky má být 

uskutečněn v roce 2024, je podle prognóz zatím nedosažitelný [1]. Celý odhad vývoje 

odpadového hospodářství ČR je znázorněn na Obr. 1. 

Správný proces likvidace nemocničních odpadů je nezbytný pro zamezení epidemií 

různých nemocí. Studie prováděná ve 24 rozvojových zemích v roce 2015 prokázala, že jen 

58 % zúčastněných nemocničních zařízení má patřičný systém na zbavování se odpadu [3]. 

Nakládání s nebezpečným, potažmo infekčním odpadem v České republice je v porovnání 

s ostatními státy světa na velice dobré úrovni [4]. Je kladen důraz na bezpečnost celého procesu 

likvidace nebezpečných odpadů. Celý průběh nakládání s infekčním odpadem z nemocničních 

zařízení je striktně vymezen legislativními požadavky. Provozní řády nemocničních zařízení 

musí být schvalovány příslušnými státními orgány a konkrétní zařízení na dekontaminaci musí 

mít prokázanou účinnost sterilizace. Nemocniční zařízení se většinou sami dekontaminací 

nezabývají. Hlavně u menších nemocničních zařízení úlohu přebírají certifikované externí 

firmy, které odpad odvážejí přímo z nemocničních skladů nebezpečných odpadů.  

Hlavním cílem práce je poskytnout ucelený přehled o metodách zbavování se infekčního 

odpadu a vzájemně je porovnat. Současná nejpoužívanější metoda likvidace odpadu v ČR i EU 

je jeho spalování [5], avšak existují i jiné metody. Největší pozornost bude věnována 

technologii parní sterilizace, mikrovlnným systémům a mechanické úpravě v podobě drcení.  
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2 Infekční odpad 

2.1 Definice 

„Za odpad se považuje každá movitá věc, které se chceme zbavit, máme v úmyslu se ji 

zbavit nebo máme povinnost se ji zbavit. Samotný proces zbavování se realizuje, jestliže dojde 

k předání věci jinému subjektu, ať už za úplatu či nikoliv, nebo věc bude odstraněna samotným 

majitelem.“ [6] V České republice je odpad dělen do skupin dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o 

Katalogu odpadů. Odpad je zde dělen do dvaceti hlavních skupin a to primárně podle místa 

vzniku. Zohledňuje se rozdíl mezi nebezpečným a ostatním materiálem. Nebezpečný odpad se 

definuje jako materiál, který může být nebezpečný lidskému zdraví nebo životnímu prostředí. 

Podle nařízení komise EU č. 1357/2014 se rozlišuje patnáct hlavních druhů nebezpečí, které se 

značí HP 1 až HP 15. [7] Z tohoto nařízení vznikla vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů, podle které se hodnotí nebezpečnost daného odpadu [5]. 

Nejvíce nebezpečné jsou látky radioaktivní, toxické, výbušné a infekční. Kromě nebezpečného 

odpadu existuje také odpad ostatní, který nevykazuje jakoukoliv známku nebezpečnosti ani pro 

člověka, ani pro životní prostředí. 

Infekční odpad je jednou z hlavních složek nebezpečného odpadu produkovaného v 

nemocničních zařízeních. Podle dostupných údajů tvoří okolo 80 % celkového odpadu ze 

zdravotnictví. [8] „Za infekční odpady považujeme ty, jenž obsahují životaschopné 

mikroorganismy nebo jejich toxiny, o nichž je vědecky dokázáno nebo se dá předpokládat, že 

způsobují onemocnění, případně úmrtí člověka a jiných živých organizmů.“ [7] Definovány 

jsou pod označením HP 9 [7].  

2.2 Legislativní rámec 

Nakládání s infekčním odpadem je přesně vymezeno zákony České republiky, jenž 

zohledňují doporučení WHO (World Health Organization), Basilejské konvence a další 

podobná ustanovení. Základním strategickým dokumentem je nařízení vlády ČR 

č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024. 

Tento závazný dokument se vztahuje ke všem odpadům na území ČR a udává směr, kterým by 

se měla ČR ubírat v příštích letech. Nařízení klade velký důraz na dodržování hierarchie 

odpadů, jejíž systém popisuje Obr. 2. 

Z Obr. 2 je patrné, že má být v první řadě kladen důraz na snížení produkce odpadu, a 

poté na způsob jeho dalšího zpracování. Dalším důležitým bodem je také omezení obsahu 

škodlivých látek a látek nevhodných pro recyklaci. V nemocnicích by se měl personál snažit, 

aby vznikalo co nejméně infekčního odpadu, a snižovala se tak potenciální rizika pro zdraví lidí 

a životní prostředí. [5] 
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Obr. 2 Hierarchie zacházení s odpady [9] 

2.3 Katalog odpadů 

Katalog odpadů vychází z iniciativy Evropské unie a v České republice je přijat vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. [10] Odpad je rozdělen na 

20 základních skupin, z nichž se osmnáctá skupina věnuje odpadům ze zdravotnictví a 

veterinární péči nebo souvisejícím výzkumem [11]. Do této skupiny nepatří odpady vycházející 

ze zdravotnických zařízení, která nemají nic společného s činností v nich prováděnou, tedy 

bezprostředně nesouvisí se zdravotnictvím, především odpady ze stravování. [12] Katalog 

odpadů uvádí jednotlivé kategorie a popisuje postup, jakým by se měl jednotlivý odpad 

zařazovat. Jak bylo zmíněno výše, odpadům ze zdravotnických provozů či jim podobných 

zařízení je věnována skupina 18 a její podskupiny [11]. Podrobný popis jednotlivých podskupin 

je následující: 

• 18 01 Odpady z porodnické péče, diagnostiky, léčení nebo prevence lidí 

Základní podskupina, do které spadají zmíněné odpady ze zdravotnických zařízení 

uvedených níže 

• 18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) 

Obsahuje všechny předměty, jež mohou poškodit pokožku. Všechny ostré předměty se 

považují za nebezpečný odpad a s tím ohledem jsou tříděny a likvidovány. Manipulující osoba 

by měla použít vhodné pomůcky jako jsou ochranné rukavice a pracovní oděv [5]. 
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• 18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv  (kromě 

čísla 18 01 03)  

Jedná se o anatomicko-patologický odpad. Můžeme ho řadit jak mezi nebezpečný, tak 

mezi ostatní odpad [5]. K tomuto typu odpadu se vztahují speciální požadavky, jelikož se jedná 

o části lidského těla. Důraz je kladen na humánnost celého procesu. Tento odpad se řídí 

zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování [13]. 

• 18 01 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s 

ohledem na prevenci infekce 

Do této kategorie spadá tzv. infekční odpad. Všechen odpad, u kterého je podezření, že 

obsahuje patogeny (viry, bakterie, parazity, houby) v koncentraci dostačujícím k vyvolání 

infekčního onemocnění u lidí. [5] To zahrnuje: 

➢ materiál přicházející do styku s krví nebo jinými tělesnými tekutinami, 

➢ zkumavky či nádoby obsahující infekční látky vypěstované záměrně ve 

výzkumných střediscích, 

➢ veškerý odpad od infekčních pacientu, kteří jsou izolováni od ostatních jako 

zbytky jídla, výkaly, obvazy. 

 

• 18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s 

ohledem na prevenci infekce 

Jedná se o podskupinu ostatního odpadu, jenž byl vytříděn kvalifikovaným personálem 

z laboratoří a zdravotnických zařízení. Zmíněný odpad neobsahuje žádnou kontaminační látku, 

a tudíž nepotřebuje žádné speciální způsoby likvidace. [5] 

• 18 01 06 Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

Do této kategorie jsou zařazeny plynné, kapalné nebo pevné chemické látky škodící 

lidskému organizmu a životnímu prostředí. [5] 

• 18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 

Chemické látky uvedené v této kategorii jsou bezpečné a likvidace probíhá stejně jako 

u ostatního odpadu, nejsou zde kladeny žádné speciální požadavky. [5] 

• 18 01 08 Nepoužitelná cytostatika 

Kategorie přiřazená odpadům z cytostatických přípravků, zbytkům léčiv z léčby pacienta, 

nebo výroby léčiv samotných [5]. Tento odpad je vysoce nebezpečný a nikdy by neměl být 

vypouštěn do kanalizace či umístěn na skládkách. 

• 18 01 09 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08 

Označení zastupuje léčiva, která zůstala nepoužitá. Jedná se zejména o látky nevhodně 

skladované, po uplynutí doby minimální trvanlivosti či nedostatečné jakosti. [5] 
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• 18 01 10 Odpadní amalgám ze stomatologické péče 

Skupina, do niž se řadí nebezpečný odpad vytvořený v zubních ordinacích. Jedná se 

zejména o zbylý amalgám ze zubních plomb. [5] 

• 18 02 Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat 

Pro úplnost je zapotřebí uvést i odpady obsažené v podkategorii 18 02. Struktura je velmi 

obdobná jako u kategorie 18 01. 

• Radioaktivní odpad 

Tento odpad je definován jako všechen materiál, který přišel do kontaktu 

s radionuklidem. Jedná se o nestabilní atom s přebytečnou energií v jádře. Právě tato energie 

způsobuje radioaktivní rozpad, při kterém vzniká záření nebezpečné pro člověka a životní 

prostředí. Jelikož nároky na bezpečnost celého procesu likvidace radioaktivních materiálů jsou 

velice specifické, nejsou tyto odpady zařazeny pod číslem 18, ale mají svoji vlastní legislativu. 

V České republice se zacházení s takovýmto materiálem řídí zákonem č. 18/1997 Sb., 

tzv. atomový zákon. [14] [5] 

2.4 Evidence odpadů ve zdravotnických zařízeních 

Evidence odpadů se v ČR řídí obecně podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jejímž 

základem je směrnice EU č. 98/2008 o odpadech [5]. Podle tohoto zákona musí osoby, které 

produkují více než 100 kg nebezpečného odpadu nebo více než 100 tun ostatního odpadu ročně, 

vést záznamy o jeho množství, druhu atd. U nemocničních zařízení, která za poslední 2 roky 

nakládala s nebezpečnými odpady a to v množstvím větším než 100 tun, je povinnost zajistit 

odborné nakládání s odpady. Nejčastěji je tato povinnost vyřešena prostřednictvím způsobilé 

osoby tzv. „odpadového hospodáře“. [6] Jeho výběr probíhá podle § 15 zákona č.185/2001 Sb. 

Odpadový hospodář může být pouze fyzická osoba s vysokoškolským vzdělání s praxí nejméně 

třech let v odpadovém hospodářství nebo se středoškolským vzděláním s praxí nejméně pět let 

v oboru odpadového hospodářství. Jeho úkolem je jednat ve jménu původce odpadu s orgány 

státní správy. 

2.5 Nakládání s odpady v nemocničních zařízení 

Zdravotnickým odpadem můžeme nazývat všechen odpad, který se vytváří v prostorách 

nemocnic či v podobných zdravotnických zařízení. Rozlišuje se odpad ostatní a nebezpečný, 

jenž se dále dělí podle druhu nebezpečnosti.  Nakládáni s odpady v nemocničních zařízení musí 

dodržovat parametry stanovené v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který 

zahrnuje příslušné předpisy EU. Na základě tohoto zákona jsou tvořeny provozní řády a 

předpisy. Orgán ochrany veřejného zdraví (Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické 

stanice) se poté musí vyjádřit, zda takový předpis je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech. [5] Nebezpečný odpad musí být hned na místě jeho vzniku tříděn podle Katalogu 

odpadů a dalších specifik jako jsou úpravy, využití a konečná likvidace [5]. Pro zjednodušení 

a zabezpečení správného vytřídění má každá kategorie nebezpečného odpadu svoji barvu nebo 

alespoň svoje popisové číslo podle Katalogu odpadů. 

http://zakony.centrum.cz/zakon-o-odpadech/cast-3-hlava-1-paragraf-15
http://zakony.centrum.cz/zakon-o-odpadech/cast-3-hlava-1-paragraf-15
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Infekční odpad musí být shromažďován a balen do certifikovaných obalů nebo pytlů 

s dvojitou stěnou. Může být použit i jeden pytel, avšak síla materiálu pytle musí být minimálně 

0,2 mm. [5] Pytle musí být spalitelné, nepropustné a mechanicky odolné. Nádoby by měly být 

označeny štítkem a pro infekční odpad typickou žlutou barvou. Měl by na nich být speciální 

symbol užívaný pro infekční a jemu podobný odpad, který je znázorněn na Obr. 3. Manipulace 

s tímto odpadem se řídí provozním řádem konkrétního zdravotnického zařízení, který musí 

splňovat nároky obsažené ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. Jedná se zejména o postupy správného zařazení do katalogu 

odpadů a náležitosti s udělováním povolení na tranzit odpadu. 

2.6 Nakládání s infekčním odpadem v České republice 

Produkce odpadu v českých nemocničních zařízeních se pohybuje okolo desítek tisíc tun 

ročně. Projevují se zde spíše mírně vzrůstající tendence. Produkci celkového, potažmo 

infekčního odpadu ovlivňuje mnoho faktorů. Jedním z nich je množství lidí, jakožto 

potencionálních pacientů. Největší položku z celkového produkovaného odpadu tvoří materiál 

s označením 18 01 03, tedy odpad infekční. V roce 2016 byla tato hodnota podle Ministerstva 

životního prostředí 30 820,7 tun. Pro představu, středně velké nemocniční zařízení v Brně s 500 

zaměstnanci a 260 000 ošetření ročně, má předpoklad produkce infekčního odpadu pro rok 

2016 určen na 100 tun a předpoklad produkce ostrého odpadu potom 5 tun. [17] [18] 

Obr. 3 Symbol používaný k označení infekčního odpadu [12] 
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Odpad by se měl třídit už v místě vzniku, aby nedocházelo k záměnám jednotlivých druhů 

a personál by měl být řádně proškolen. Z grafů vyplývá, že třídění odpadu v nemocničních 

zařízeních je nedokonalé. Každý rok je průměrně 80,9 % odpadu považováno za infekční. 

Avšak zdokonalováním třídících postupů infekčního odpadu procentuálně ubývá. Pro srovnání 

v roce 2009 byla jeho hodnota 87,1 %, ale v roce 2016 už jen 76,3 %. 
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2.6.1 Rizika při manipulaci s infekčním odpadem a při jeho likvidaci 

Při nedodržování přesného postupu v procesu likvidace či v případě nepozorností může 

docházet k chybám. Tyto chyby mohou vést k ohrožení pacientů, lékařského personálu, 

pracovníků starající se o odpadové hospodářství a v krajních případech i široké veřejnosti. 

Rozlišuje se odpad ostatní a nebezpečný, jenž se dále dělí podle druhu nebezpečnosti. 

Odpad by se měl třídit už v místě vzniku, aby nedocházelo k záměnám, a personál by měl být 

řádně proškolen. Každé zdravotnické zařízení je svou podstatou jedinečné, a tudíž musí mít 

svůj systém odpadového hospodářství. Na všechna zařízení lze uplatňovat obecné předpisy a 

doporučení. Každé zařízení však má svoje specifické nároky a zabývat se jejich detaily je nad 

rámec této práce. Rizika při manipulaci s infekčním odpadem i při jeho likvidaci plynou ze 

skutečnosti, že odpad může obsahovat zdraví škodlivé látky, jako jsou: chemikálie, infekční 

materiál, ostré předměty, radioaktivní látky, nepoužitá léčiva, genotoxické látky aj. [5] 

Za nejvíce nebezpečná pracoviště se považují zařízení s ambulantními a lůžkovými 

zařízeními, avšak pozornost musí být věnována i péči poskytované v domácím prostředí 

pacienta nebo domovech pro seniory. [12] Nejčastěji dochází k malým nehodám při manipulaci 

s ostrými předměty jako jsou injekční stříkačky, skalpely apod. Nebezpečí spočívá v kontaktu 

s krví nebo jinými tělními tekutinami pacienta, při kterém může dojít k přenosu infekčního 

onemocnění. Méně časté, ale o to více závažné, jsou nehody stávající se při manipulaci 

s radioaktivními zařízeními, respektive jejich odpadním materiálem [12]. 

2.6.2 Dekontaminace, desinfekce, sterilizace 

Pro pochopení dalších kapitol je velice důležité vymezit základní pojmy související 

s úpravou a likvidací nebezpečného odpadu. Pojem dekontaminace se definuje jako soubor 

postupů a metod k účinnému odstranění nebezpečné látky nebo vlastnosti této látky. Podle 

způsobu odstraňovaní můžeme potom dekontaminaci dělit na detoxikaci, dezaktivaci a 

dezinfekci. [19] Právě zmíněná dezinfekce se zabývá odstraněním patologických 

mikroorganismů. [20] Navzdory tomu sterilizace je definovaná jako zničení všech 

mikrobiologických organismů [12]. 

Úplné zničení všech mikroorganismů je v praxi velice problematické, proto se zavádí 

úrovně sterilizace dle mezinárodní směrnice STAATT [21]. 

• Úroveň I 

„Inaktivace vegetativních forem bakterii, hub a lipofilních virů vyjádřená jako 6 log10 

redukce nebo větší.“ [15] 

• Úroveň II 

„Inaktivace vegetativních forem bakterií, hub, lipofilních/hydrofilních virů, parazitů a 

mykobakterií vyjádřená jako 6 log10 redukce nebo větší.“ [15] 

 

 

 

 



Metody nakládání s infekčním odpadem z nemocničních provozů 

 

 

22 

 

• Úroveň III 

„Inaktivace vegetativních forem bakterií, hub, lipofilních/hydrofilních virů, parazitů a 

mykobakterií vyjádřená jako 6 log10 redukce nebo větší; a inaktivace spor Bacillus 

stearothermophilus nebo B. subtilis vyjádřená jako 4 log10 redukce nebo větší.“ [15] 

• Úroveň IV 

„Inaktivace vegetativních forem bakterií, hub, lipofilních/hydrofilních virů, parazitů a 

mykobakterií a spor B. stearothermophilus vyjádřená jako 6 log10 redukce nebo větší“ [15] 

Při dekontaminaci odpadů ze zdravotnických zařízení považujeme za sterilní, jestliže 

přežije nanejvýše 0,000 1 % původních organismů. Jedná se tedy o třetí úroveň sterilizace 

z výše uvedených [15]. Čtvrtá, nejvyšší úroveň se používá, jestliže je pravděpodobné, že daný 

materiál byl vystaven zvláště nebezpečných mikroorganismům. Hodnota poté odpovídá jedné 

miliontině (0,000 001 %) přeživších mikroorganismů. [12] [15]  

2.6.3 Přeprava infekčního materiálu na území České republiky 

Přeprava nebezpečného materiálu, zahrnující přepravu infekčního odpadu, musí 

odpovídat vyhlášce Ministerstva zahraničních věcí č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Vyhláška vychází z dohody o 

mezinárodní silniční přepravě ADR. Specifikuje především požadavky na shromažďovací 

prostředky (pytle, nádoby), jenž musí odpovídat náročnosti převozu. Nesmí dojít k jejich 

poškození, které by zapříčinilo kontaminaci okolního prostoru. Vzhledem k předpisům ADR je 

třeba rozlišovat 2 druhy infekčních látek. Těmto druhům poté připadají speciální kódy. 

Infekčním látkám kategorie A je přiděleno číslo UN 2814 nebo UN 2900. Tyto látky mohou 

způsobit nemoc, smrt nebo invaliditu jinak zdravých lidí. Infekčním látkám kategorie B se 

přiřazuje číslo UN 3373. Spadají sem všechny látky, které nesplňují zařazení do skupiny A. [15] 

Další neopominutelnou záležitostí je skladování infekčního odpadu. Tu řeší především 

vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, 

je zde uvedeno, že doba skladování nesmí být delší než 3 dny v běžné skladovací místnosti 

nebo jeden měsíc v chladícím či mrazícím boxu s maximální teplotou 8 °C [16]. Proto odvoz 

odpadů musí probíhat v přesně daných časových intervalech. 

Drtivá většina infekčního odpadu se v České republice odváží do spaloven [5], nicméně 

existuje celá řada dekontaminačních zařízení, která pracují na různých principech. Kapitola 3 

je věnována jejich popisu a doporučeným postupům, jak nakládat s infekčním odpadem. 
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3 Metody dekontaminace a likvidace nebezpečného materiálu a 

infekčního odpadu 

Existuje mnoho metod dekontaminace pracujících na různých principech. Srovnání 

vhodnosti jednotlivých postupů není jednoduché. Hodnotí se mnoho faktorů jako například 

ekologie, ekonomika nebo bezpečnost celého procesu. Každé zařízení, které je určeno pro 

dekontaminaci odpadu, musí mít technologii s prokazatelně ověřenou účinností. O způsobilosti 

takového zařízení k provozu rozhoduje v České republice příslušný krajský úřad. Všechny 

metody likvidace nebezpečných materiálů budou nejdříve představeny v kapitolách tři a čtyři.  

Teprve po důkladném seznámení se všemi skutečnostmi budou mezi sebou porovnány 

v kapitole páté. 

3.1 Spalovací systémy 

Destrukce nebezpečných mikroorganismů spálením je dlouho známé a využívané řešení. 

Spalování je vysokoteplotní suchý oxidační proces, který transformuje organické, hořlavé látky 

na anorganické, nehořlavé látky. Při tomto ději se snižuje hmotnost a objem odpadní látky. 

Velkou nevýhodou jsou vzniklé odpadní produkty. Jedná se například o nebezpečné plyny, 

které se i přes filtrační systémy mohou dostávat do atmosféry. Při spalování nemocničního 

infekčního materiálu se jedná zejména o vodní páru, oxid uhličitý, oxidy dusíku a halogenové 

kyseliny. Pevné zbytky poté tvoří popel, kterého se musí zařízení zbavovat. [12] 

      

     

      

       

              

              

            

                        

    

                

            

            

         

       

    

        

             

              

                

     

                        

Obr. 6 Zjednodušené schéma dějů ve spalovně [12] 
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Mnoho moderních velkých spalovacích zařízení na spalování odpadů využívá teplo 

vznikající při spalování odpadu. V této oblasti existují zařízení k efektivnímu využívání odpadů 

(ZEVO). V zařízeních se energie ze spalování mění na energii tepelnou a elektrickou. Avšak 

většina spaloven zdravotnického odpadu je příliš malá, aby pro ně bylo využívání této metody 

výhodné. Posuzuje se především technická a finanční proveditelnost na základě místních 

podmínek. [12] 

Spalovna, jakožto zařízení manipulující s nebezpečnými odpady, musí mít svůj vlastní 

provozní řád, ve kterém jsou popsány bezpečné pracovní postupy, aby se předešlo vzniku 

jakékoliv nehody. Český právní řád nedovoluje skladování nebezpečných (infekčních) odpadů 

v areálu spalovny, tudíž spálení materiálu musí nastat bezprostředně po přívozu do zařízení.   

[5] Dle doporučení WHO by teplota spalování neměla být menší jak 1 000 °C [12]. Spalování 

odpadu se v České republice řídí zákonem o ovzduší č. 201/2012 Sb. Zjednodušený postup 

všech dějů je znázorněn na Obr. 6.  

Přivezený odpad smíchaný se vzduchem a palivem je nakládán do pece, kde dochází 

k samotnému procesu spalování. Plynná látka vystupující z pece se před vypuštěním musí čistit 

od prachových částeček a zdraví škodlivých látek. Pevné látky jako je popel se zpracovávají a 

ukládají na předem stanovená místa. S odpadním popelem se zachází jako s ostatním odpadem, 

protože nevykazuje žádné známky nebezpečí. Přebytečná voda je vedena přes čističku 

odpadních vod, a teprve poté může být vypuštěna do okolního prostředí. Vzniklé odpadní teplo 

se používá například k vytápění budov. [12]  

Typy jednotlivých spaloven se od sebe liší. Princip však zůstává stejný, spalovny 

sterilizují přivážený odpad a přeměňují ho na popel, případně na energii. Existují tři základní 

typy spalovacích zařízení, které jsou obvykle používaný pro spalování nebezpečného odpadu 

ze zdravotnických zařízení. [12] 

• Pyrolytické spalování 

Spalovna s nedostatečným přísunem vzduchu je jedna z velice používaných technologií 

pro spalovaní nemocničního odpadu. Celý proces je také znám pod názvy: spalovna 

s kontrolovaným přívodem vzduchu, dvoufázové spalování nebo statické spalování. Objem 

vzduchu používaný ke spalování je menší než ideální poměr potřebný pro ideální spálení uhlíku 

a vodíku. [12] 

Proces hoření je rozdělen do dvou komor. V první komoře je odpad rozložen pomocí 

spalování s nedostatkem kyslíku, čímž vzniká popel a plyny. Teplota spalování se v tomto 

případě pohybuje od 800–900 °C. Proces trvá jednu až čtyři hodiny v závislosti na velikost 

zařízení. K zažehnutí celého procesu je zde přítomen palivový hořák. Plyny vznikající v 

primární komoře jsou spalovány při teplotě v rozmezí od 1 100 – 1 600 °C). V sekundární 

komoře se spaluje za použití přebytku vzduchu, aby se minimalizoval kouř, oxid uhelnatý a 

zápach. Dostatečná teplota by měla být zajištěna plynovým hořákem, aby teplota neklesla 

pod 1 100 °C. Většina postupů, které se zde odehrávají, by měla být automatizována. [12] 
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• Vícekomorové spalovny 

Vícekomorové spalovny byly využívány hlavně v minulosti, a to především ke spalování 

patologického odpadu (označení 18 01 02). Existují dva základní druhy vícekomorových 

spaloven: postupné a rekuperační. U postupného spalování je první komora velká a je opatřena 

pohyblivým roštem. Následující druhá komora je určena ke spalování těkavých organických 

látek. Ostatní komory slouží k cirkulaci vzduchu, aby došlo ke shoření všech miniaturních 

částeček. Rekuperační spalovny mají primární i sekundární komoru uspořádanou do tvaru 

písmene “U“. Oba typy pracují s dostatkem vzduchu, za přítomnosti dodatečného paliva, aby 

teplota spalování byla mezi 800 – 1 000 °C. Tyto konstrukce nejsou běžně používány kvůli 

jejich vysokému objemu emisí vypouštěných do ovzduší. [12] 

• Rotační spalovny 

Rotační spalovny získaly svůj název od otáčející se hlavní komory, jak je znázorněno na 

Obr. 7. Užívají se k celé škále likvidací nebezpečného odpadu, zejména odpadu infekčního a 

chemického. Základem bezpečného užívání je propracované čištění spalin a správné spalovací 

teploty od 900 – 1 200 °C. [12]  

Rotační pec je nakloněna pod úhlem mezi 2–3° a otáčky jsou v rozmezí 2 – 5 za minutu. 

Jak je znázorněno na Obr. 7, odpad je dopravován na vrchní stranu pece a po jeho spálení je 

popel odváděn na dně nádoby. Plyny se dopalují v sekundární spalovací komoře. Spalovací 

kapacita dosahuje obvykle do 10 tun za hodinu. Proces je velice energeticky náročný, což se 

odráží na vysokých provozních nákladech. Vzhledem ke složitosti procesu by ho měli ovládat 

vyškolení pracovníci a spalovna by se měla nacházet v určité vzdálenosti od průmyslových 

oblastí. [12]  

Obr. 7 Zjednodušené schéma rotační spalovny [12] 

       

          

          

         

      

        

     

      

       

       

             

          

         

     

          

     

           

           

     



Metody nakládání s infekčním odpadem z nemocničních provozů 

 

 

26 

 

 

3.2 Parní sterilizace 

Hlavním dezinfekčním činitelem parní sterilizace je vysoká teplota, která spolu 

s vysokým tlakem tvoří pro mikroorganismy smrtelné prostředí. Účinnost parní sterilizace, byla 

mnohokrát prokázána a jedná se o jednu z nejpoužívanějších metod dekontaminace vysoce 

infekčního odpadu. 

Nejvyužívanějším zařízením pracující na principu parní sterilizace je autokláv. Jedná se 

o zařízení schopné sterilizovat celou řadu materiálů. Zejména ostré předměty, měkký odpad 

zahrnující gázy, bandáže, obvazy apod. Bylo by možné dezinfikovat i malé části lidské tkáně, 

avšak zákonné požadavky a také kulturní a náboženské zvyky to neumožňují. Pronikání 

dostatečně vysokého tlaku a teploty není dostačující, pokud se jedná o patologický materiál 

s velkým průměrem. Teplota a tlak nedokáže v dostatečně velké míře proniknout celými částmi 

těl. Dekontaminace je tak nedostačující a patologicko-anatomický odpad (části těl) takto 

dekontaminovat nelze. [12] Jedním z problémů dekontaminace do hloubky může být odvod 

suchého vzduchu. Suchý vzduch můžeme v tomto systému nazvat izolantem, který brání 

prostupu páry a teploty materiálem. Problém není natolik zásadní při povrchové sterilizaci 

přístrojů, avšak přítomnost suchého vzduchu velice limituje hloubku, do které je parní 

sterilizace schopna účinně likvidovat patogenní mikroorganismy. Obvykle se provádí úprava 

vzduchu párou nebo jeho uvolněním přes vysoce účinný filtr částic vzduchu (HEPA). [12] 

Autokláv tvoří kovová nádoba navržená tak, aby odolávala vysokým teplotám a tlakům. 

Přívod a odvod páry je zajištěn těsným potrubím. Některé autoklávy mají vytápěný vnější plášť 

obklopující stěny nádoby. Toto opatření snižuje kondenzaci vody na vnitřních stěnách komory 

a umožnuje použití i při nižších teplotách. Jednotlivé druhy autoklávů se od sebe odlišují 

způsobem realizace přívodu páry nebo metodami odstraňování vzduchu. Nejefektivnějším a 

nejnákladnějším typem je autokláv vakuový, který je znázorněn na Obr. 9. Vzduch je nejdříve 

odveden přes filtr a teprve poté se dovnitř vpouští pára. [12] 

 

 

Obr. 8 Rotační pec (900 kg/hod) [23] 

 



Metody nakládání s infekčním odpadem z nemocničních provozů 

 

 

27 

 

Typické operace pro autoklávy zahrnují: 

• shromáždění odpadu, 

• naložení odpadu, 

• rozehřátí vnějšího pláště autoklávu, 

• vypuštění vzduchu, 

• vpuštění páry, začátek čistícího procesu, 

• odvedení páry, konec čistícího procesu, 

• vyložení odpadu, 

• kontrola stavu autoklávu, 

• dokumentace činnosti. 

 

3.3 Mikrovlnné systémy  

Mikrovlnná technologie je založena na principu páry a mikrovlnného záření. 

Mikroorganismy nedokáží vzdorovat působení vysoké teploty a tlaku, tudíž dochází k jejich 

odumírání. Materiály vhodné na desinfekci v mikrovlnném systému jsou materiály potřísněné 

krví, laboratorní odpad, gázy, bandáže. Naopak za nevhodné se považuje zpracovávání 

       

     
        

                 

      

      

    

                  

             

              

      

         

          

    

     

          

      

       

      

      

      

Obr. 9 Zjednodušené schéma parní sterilizace [12] 
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chemického odpadu, kovového odpadu, rtuti nebo radioaktivního odpadu, u kterého v procesu 

hrozí exploze nebo chemická transformace na látku nebezpečnou. 

 Obecně platí, že mikrovlnné systémy se skládají ze dvou základních částí: komora, do 

které je soustředěna mikrovlnná energie, a mikrovlnné generátory. Obvykle se používá 2–6 

generátorů, každý o výkonu okolo 1,2 kW. [12] Nejčastěji přeměna mikrovlnné energie na 

tepelnou probíhá prostřednictvím molekul vody. Působením mikrovlnného záření o frekvenci 

okolo 2 450 MHz se molekuly rozkmitávají, což se navenek projeví zvýšením teploty [12]. 

Existují dva základní druhy systému: dávkové a polo-automatické přístroje, graficky jsou 

znázorněny na Obr. 10. Typické dávkové systémy jsou uzavřené, navrženy pro manipulaci 

s 30–100 litry odpadu. Dávkové systémy jsou nejčastěji naprogramovatelné na cyklus o délce 

30–60 minut. Je možné přeprogramování na jiný cyklus, avšak cyklus musí být stále 

prokazatelně účinný. Poloautomatické systémy jsou navrženy spíše pro větší množství odpadu, 

jednotka je v průměru schopná zpracovávat asi 250 kg/hod. [12] Poloautomatický systém se 

skládá z automatického nakládacího přístroje, ze kterého odpadní materiál padá do násypky. 

Při tomto úkonu je velice důležité, aby se předcházelo únikům patogenů do ovzduší. Poté je 

odpad nasekán v drtičce a šnekovým dopravníkem se přepraví do sekce s mikrovlnným 

zářením, kde je vystaven teplotám 121 °C až 132 °C. [22] Po dostatečně dlouhé době potřebné 

k účinné sterilizaci je materiál bezpečný a může být dopraven pryč ze zařízení.   

3.4 Ozařování 

Dekontaminace ozařováním je postavena na principu ozařování svazkem elektronů. Toto 

záření má dezinfekční účinky. Jako zdroj může být použit kobalt 60 nebo některý z 

ultrafialových zdrojů záření. [12] Technologie vyžaduje stínění, aby se zabránilo průniku záření 

do míst, kde by ohrozilo zdraví osob. Účinnost destrukce mikroorganismů záleží na množství 

záření absorbované materiálem. Elektronové paprsky mají dostatečnou sílu, aby pronikly skrz 

odpadní pytle a obaly. V praxi se používá germicidní ultrafialový zářič (germicidní UV lampa) 

jako doplněk k ostatním způsobům dekontaminace odpadu. [12] 

Obr. 10  Zjednodušené schéma dávkové a poloautomatické mikrovlnné technologie [12] 
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3.5 Metody suchého tepla 

Metoda suchého tepla se používá na skleněné části a znovupoužitelné materiály. Princip 

suchého tepla funguje na principu cirkulace suchého vzduchu v horkovzdušné troubě. 

Mikrobiologické organizmy vystavené enormní teplotě odumírají. Tato technologie nepoužívá 

vysoký tlak ani vodní páru a aby byla účinná, musí probíhat déle a za větších teplot nežli metody 

 mokrého tepla. Tato metoda není efektivní, protože některé spory dokáží suchému teplu 

odolávat. Používá se velice zřídka a na velice malé objemy odpadu. [12] 

3.6 Metody chemické dekontaminace 

Princip chemické dekontaminace spočívá v chemické reakci patogenů s vhodným 

činidlem. Látek, s jejichž pomocí se provádí chemická dekontaminace je mnoho. Používá se 

roztok chlóru, vápno, ozonový plyn nebo suché anorganické chemikálie (prášek oxidu 

vápenatého). Velký nedostatek spočívá v rezistivitě. Přežije-li pouhý jeden mikroorganismus, 

který se následně rozmnoží, ta samá látka už na tuto skupinu pravděpodobně nebude účinkovat. 

Kromě dezinfekčních chemikálií existují také sloučeniny vytvářející tzv. pouzdro. V tomto 

pouzdru se zachycují tělní tekutiny, např. krev, nebo ostré předměty. Přeprava takto ztuhlých 

látek je poté mnohem bezpečnější a jednodušší. [12] 

3.7 Biologické procesy 

Biologické procesy pracují s enzymy, které postupným působením mohou zapříčinit 

zničení organické hmoty, tím pádem i patogenních organismů. Tyto metody se však používají 

jen v případě, jestliže všechny ostatní zde zmíněné metody nejsou dostupné a infekční odpad 

se musí bezpodmínečně sterilizovat v nemocničních zařízeních. V České republice se tato 

metoda samostatně nepoužívá, jelikož není prokázána její účinnost dekontaminace. [12] 
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4 Mechanická úprava 

Metodiky a doporučení ohledně celého procesu zneškodňování nebezpečného odpadu 

nejen z nemocničních zařízení se v celosvětovém měřítku mění. Směřují ke zmenšování 

vzdálenosti mezi místem, kde se odpad produkuje a místem zneškodňování nebezpečných 

materiálů, aby se minimalizoval čas existence nebezpečného odpadu a tím i riziko nehody. [24] 

Vzhledem k těmto skutečnostem vzniká potřeba bezpečných a nenáročných přístrojů, jež by 

byly schopny fungovat dle platné legislativy bez větších úprav přímo v nemocničních 

prostorách. Jedním z možných řešení je drtič odpadu, který provádí i dekontaminaci odpadu. 

Dochází tak k mechanickému zpracování odpadu i jeho sterilizaci.  

Tato práce se zabývá podrobněji charakteristikou mechanické úpravy nemocničních 

odpadů, jelikož v Laboratoři energeticky náročných procesů Ústavu procesního inženýrství se 

nachází drtič s obchodním názvem Converter. Jedná se o nový typ drtiče s možností parní 

dekontaminace. Názvy jednotlivých drtičů jsou odlišné, avšak princip fungování je stejný. 

Princip je založen na drcení a následné sterilizaci mokrým teplem. Drtiče lze také používat 

s dalšími způsoby sterilizace materiálu jako jsou například parní nebo mikrovlnné systémy. 

Postup je takový, že se materiál nejdříve sterilizuje v jiném zařízení a v drtiči se nadrtí na 

drobné částice, aby se snížila jeho hmotnost a objem. To zjednodušuje další přepravu a 

nakládání. 

4.1 Charakteristika a vysvětlení principu fungování  

Celý proces se v drtiči odehrává v jedné komoře. Na začátku se komora naplní odpadem 

a poté se hermeticky uzavře. V první fázi je odpad rozdrcen na velice drobné části. Jelikož se 

nože velice rychle otáčejí, princip tření spolu s ostatními fyzikálními ději vyvolává nárůst 

teploty. Minimální teplota, již je třeba dosáhnout, aby infekční materiál mohl být považován za 

účinně sterilizovaný, je 151 °C [25]. Při dosažení uvedené teploty je do komory přivedena voda, 

která se při takto vysoké teplotě přeměňuje v páru a sterilizuje obsah drtiče. Po třech minutách 

působení páry je materiál sterilizován na úroveň IV, viz kapitola 2.7.2. [25] V průběhu procesu 

chlazení je voda odstraněna a teplota se sníží na cca 60 °C [25]. Již zcela sterilizovaný, 

Obr. 11 Grafické znázornění probíhajícího procesu v drtiči [25] 
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rozmělněný, suchý odpad je z komory přesunut do připravených nádob. V takovémto odpadu 

se nevyskytují žádné ostré předměty. [25] Velikost částic se pohybuje od 2 do 3 mm. Materiál 

vycházející z drtiče je zobrazen na Obr. 12, jedná se zpravidla o šedou hmotu velice podobnou 

prachu. Redukce hmotnosti se pohybuje okolo 50 % a redukce objemu okolo 70 %. Průběh 

celého cyklu drtiče je zobrazen na Obr. 11.  

Typické operace pro drtič tedy jsou: 

• plnění – vkládání infekčního obalu do komory v původních obalech, 

• mletí – drcení odpadu na malé části, postupné zahřívání materiálu na 100 °C, 

• odpařování – odpaření veškeré vody, 

• přehřátí – po odpaření veškeré vody teplota prudce vzroste na 151 °C, 

• sterilizace – do komory přivedena voda, jež se změní v páru, výdrž na teplotě, 

• chlazení – ochlazení obsahu komory vodou z výměníku na teplotu 60 °C, 

• vykládka – ventil ve spodní části je otevřen a odpad se přemístí do připravené 

nádoby. 

Odsávaní vzduchu z prostoru komory je realizováno přes systém filtrů, aby se zamezilo 

unikání patogenů do ovzduší. Zkondenzované vodní páry jsou odváděny přes systém filtrů 

v podobě odpadní vody. V případě poruchy se na přístroji nachází nádoba s roztokem, která se 

dávkuje do komory a dekontaminaci nouzově dokončí. Může se jednat o roztok chlornanu 

sodného nebo jiný roztok s prokazatelnou účinností. Proces je navržený, aby byl v komoře 

vytvářen podtlak, jenž v případě prasknutí pláště nedovolí vzduchu komoru opustit. Vzduch se 

bude ve snaze o vyrovnání tlaků spíše nasávat dovnitř [25]. Hlučnost tohoto celého procesu 

uváděná výrobcem je 80 dB, což odpovídá střednímu silničnímu provozu. [25]  

Obr. 12 Výstupní sterilizovaný materiál z přístroje Converter 
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Tab. 1 Hodnoty naměřené ze sterilizovaného materiálu na přístroji Converter 

Do drtiče je možné vkládat odpad s označením 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 

18 02 01, 18 02 03, 18 02 02. Jednotlivé kategorie jsou popsány výše. Po správném zpracování 

v drtiči se výsledný produkt označuje číslem 19 12 10, spalitelný odpad (palivo vyrobené 

z odpadu) [11]. Tato směs, jenž obsahuje částečky plastů, celulózy a další látky, je podobná 

výhřevností hnědému uhlí [25]. Ovšem směs musí být spálena ve speciálním kotli s teplotou 

vyšší jak 800 °C, aby nevznikaly nežádoucí toxické látky, jelikož směs obsahuje části 

plastů. [25] 

4.2 Technické specifikace a analýza výstupních vzorků 

Cílem analýzy bylo stanovit vlastnosti výstupního dekontaminovaného materiálu po 

cyklu v drtiči. Použity byli dva vzorky infekčního odpadu, každý z jiného nemocničního 

zařízení. Technické specifikace a hodnoty byly naměřeny v laboratorních podmínkách, čímž se 

mohou odlišovat od běžného provozu.  

 

 Vzorek A Vzorek B 

Chlór 0,75 % hm 1,09 % hm 

Rtuť <0,30 mg/kg sušiny <0,30 mg/kg sušiny 

Voda 2,41 % hm 1,87 % hm 

Spalné teplo 24 049 kJ/kg 25 405 kJ/kg 

Výhřevnost při 20 °C 22 437 kJ/kg 23 679 kJ/kg 

Obr. 13 Converter instalovaný v Laboratoři 

energeticky náročných procesů 
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Zjištěný podíl chlóru měl u jednoho vzorku hodnotu 0,75 % hm. a v druhém 1,09 % hm. 

Toto množství chlóru není zanedbatelné, a tudíž ocel z niž je Converter vyrobený by měla 

obsahovat příměs chromu, aby se tento materiál dal považovat za odolný vůči chlorové korozi. 

Větší množství chlóru způsobuje degradaci stěn Converteru a může výrazně ovlivnit 

spolehlivost a životnost. [26]  

Dalším zkoumaným prvkem byla rtuť, která je vysoce toxická a neměla by 

se v dekontaminovaném materiálu objevovat ve větším množství. Naměřená hodnota rtuti 

v prvním i druhém vzorku nepřesáhla limitní hodnoty 0,30 mg/kg sušiny, proto není potřeba 

žádného zvláštního opatření. Pro srovnání průměrný obsah rtuti v nekontaminovaných půdách 

činí 0,02-0,2 [27].  

Obsah vody se u prvního vzorku pohyboval okolo 2,41 % hm. a u druhého 1,87 % hm. 

Hodnoty vody souvisí s hodnotami výhřevnosti a spalného tepla. Spalné teplo bylo změřeno a 

jeho hodnota činí 24 049 kJ/kg v prvním vzorku, u druhého poté 25 405 kJ/kg. Výhřevnost při 

20 °C byla přibližně o 2 100 kJ/kg menší než spalné teplo. Spalné teplo dekontaminovaného 

materiálu dosahuje poměrně vysoké hodnoty. Například standartní uhlí na výrobu elektrické 

energie má spalné teplo okolo 29 000 kJ/kg. 
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5 Srovnání vybraných metod nakládání s infekčním odpadem 

Porovnání doposud zmíněných metod likvidace nemocničních odpadů se zaměřuje 

především na proces zbavování se odpadu infekčního. Všechny představené metody mají své 

výhody a nevýhody. Při jejich detailním srovnání je největší pozornost věnována především 

těm, které nepotřebují kombinovat s ostatními metodami, aby byla jejich účinnost prokazatelná, 

tedy parní sterilizaci, mikrovlnné technologii, spalovaní a drtič odpadu. Ve výjimečných 

případech se mohou volit metody jako ozařování, metody suchého tepla, biologické a chemické 

metody sterilizace. Tyto metody se samostatně používají, buď na velice malé množství 

infikovaného materiálu nebo tam, kde konvenční metody nejsou dostupné. Například 

v odlehlých částech světa, hlavně na africkém kontinentu [12]. Důvodem je nedostačující 

účinnost celého procesu dekontaminace, v případě chemické dekontaminace vysoká zátěž na 

životní prostředí. Existuje nespočet kritérií, podle jakých lze metody sterilizace posuzovat. 

V Tab. 2 jsou uvedeny nejčastěji používané metody s prokázanou účinností sterilizace. 

Jak již bylo zmíněno dříve, nejčastěji používaný způsob likvidace infekčního odpadu 

v České republice je spalování. Existuje mnoho druhů spaloven a z hlediska životního prostředí 

by se měli preferovat spalovny, v kterých vzniká méně emisí, jako například spalování 

v rotačních pecích s teplotami 1 600 °C. Tato metoda je vůči ostatním finančně nákladnější, ale 

zaručuje účinnou sterilizaci s nižší produkcí emisí než u vícekomorových spaloven [12] [28]. 

Ve srovnání energetické náročnosti s ostatními metodami jsou spalovací systémy 

nejnákladnější. Roční odhad ceny energii dodávaných do spalovacího zařízení je 300 000 

Kč [28]. Je to dáno tím, že je nutné dosahovat velice vysokých teplot. Tím pádem se ve 

spalovnách musí dodávat aditivní paliva, protože samotný odpad nemá dostatečně velkou 

výhřevnost [12]. Hodnoty tlaku jsou u spalování podobné jako u mikrovlnných systémů. U 

parní sterilizace bychom našli hodnoty tlaku ještě o něco vyšší. Naopak s nejnižšími hodnotami 

tlaku pracují drtiče. Jejich proces pracuje s podtlakem, což má velkou výhodu z hlediska 

bezpečnosti.  

Objem a hmotnost samotného odpadu vloženého do přístrojů nemusí být na začátku a na 

konci stejná. Schopnost redukovat odpad je velice výhodná z hlediska dalšího nakládání 

s odpadem. Daleko lépe se manipuluje s vyschlým odpadem o stálé konzistenci než z navlhlými 

pytli. Ceny transportů jsou závislé právě na objemu a hmotnosti materiálu. U spalovacích 

zařízení, které pálí odpad na popel je redukce objemu v průměru o 90 % a redukce 

hmotnosti o 70 % [12]. Nevýhodou jsou vznikající emise, jelikož i přes systémy 

nejmodernějších filtrů vzduchu unikají ve znatelném množství do atmosféry. U drtičů odpadů 

jsou emise minimální a redukce objemu v průměru o 70 %, hmotnosti poté o 40 %. Parní 

zařízení a mikrovlnné systémy objem a hmotnost neredukují. Navíc odcházející materiál 

z těchto dvou zařízení je vlhký a technologie nerozmělní ostré části odpadu [24]. Hrozí tedy 

pořezání a nároky na další manipulaci s tímto materiálem jsou daleko větší než u drtičů. 

Jak už zde bylo uvedeno, popel ze spalovacích zařízení je oproti objemu vloženého 

materiálu minimální a ukládá se na určené místo. Avšak u ostatních metod je potřeba po 

dekontaminaci další zpracování, aby došlo ke konečné likvidaci. Skládkování 

dekontaminovaného nebo jakéhokoliv odpadu je vysoce neekologické. Proto se většina odpadu 

po procesu v drtičích, parních a mikrovlnných zařízení odváží na konečnou likvidaci právě do 

spaloven. Vyvstává otázka, proč nedopravit infekční odpad rovnou do spaloven. Většina 
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nemocničních zařízení nemá spalovací systém nebo se pro ně nevyplatí přímo v areálu nějaký 

budovat. Infekční odpady se poté musí transportovat do nejbližšího spalovacího zařízení, což 

sebou přináší určitá rizika. Například nebezpečí havárií během přepravy a tím kontaminace 

životního prostředí. Je potřeba dodržovat předpisy dané smlouvou ADR, jedná se o tzv. ADR 

transporty, které minimalizují rizika, avšak zvyšují náklady a nároky celého transportu [15]. 

V případě sterilizace odpadů přímo v nemocničních zařízeních tento problém odpadá. Jistá 

výhoda je při použití drtiče odpadů, jelikož se nemusí přepravovat tak velké objemy a hmotnosti 

nebezpečného materiálu [24]. 

Počty lidí potřebných k obsluze dekontaminačního zařízení velice ovlivňuje velikost 

zařízení, která je u každé metody rozličná, proto neexistuje přesný počet pracovníků k určité 

metodě. Všichni pracovníci musí být proškoleni, aby věděli jak postupovat, jestliže nastane 

neobvyklá situace nebo dojde k havárii. V počtu pracovníku zřetelně vystupují spalovny, které 

vzhledem k náročnosti celého procesu potřebují více kvalifikovaných pracovníků, než je tomu 

u ostatních metod. 

Vhodnost sterilizační metody určuje i struktura infekčního materiálu. Bude-li odpad 

obsahovat větší množství kovových částí, není mikrovlnná sterilizace vhodná [12]. 

Cena pořízení jednotlivých systémů do velké míry souvisí s kapacitním rozsahem, tedy 

kolik kilogramů odpadu daný přístroj sterilizuje za jednotku času. Například autoklávy mají 

kapacitu komory od 15 do 1 260 litrů odpadu na jeden cyklus [29].  V srovnání pořizovací ceny 

jednotlivých zařízení je nejnákladnější výstavba spalovacích systémů. Lze v nich spálit 

10 – 24 000 kg, avšak při spalování malého objemu se proces stane vysoce nákladným a 

neefektivním, jelikož se pec musí před každým rozběhem předehřívat, aby dosahovala 

požadované teploty. Produkce odpadů je hlavní určující faktor při vybírání jednotlivých 

zařízení. Dalším důležitým faktorem je poloha nemocnice z hlediska infrastruktury. U 

rozvojových státu se bude dbát více na sterilizaci přímo v areálu nemocnice, aby se předešlo 

rizikům při transportu. [28] 

Zde představené metody se v praxi kombinují, aby vznikl co možná nejlepší systém 

nakládání s odpady. Výstupy z drtiče, mikrovlnné a parní sterilizace putují ve většině případů 

do spaloven ke konečné likvidaci. Další vhodnou kombinací je použití samostatné parní 

sterilizace a drtiče. Sterilní materiál vystupující z autoklávu je v drtiči redukován. Po procesu 

se tedy jeho objem a hmotnost výrazně sníží. Transport takového materiálu je technologicky 

jednodušší. 
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Tab. 2 Srovnání vybraných metod nakládání s infekčním odpadem  

 
Parní sterilizace 

(Autokláv) 

Mikrovlnné 

systémy 

Spalovací 

systémy (rotační) 

Drtiče 

(Converter) 

Míra využití [5] <5 % <1 % >95 % <1 % 

Energetická 

spotřeba 

Elektřina 

od 7,5 kW [29] 

Elektřina 

2,4 – 7,2 kW [12] 

Elektřina, palivo 

300 000CZK/ 

rok [28] 

Elektřina 

0,4 – 0,6 kWh/ 

1 kg [25] 

Max. teplota [12] do 200 °C do 200 °C 1600 °C do 200 °C 

Provozní tlak 

[12] 
0,1 – 0,4 MPa 0,1 – 0,2 MPa 0,1 – 0,145 MPa <0,1 MPa 

Redukce 

hmotnosti  
NE NE 

ANO 

o 70 % [30] 

ANO 

o 40 % [25] 

Redukce objemu  NE NE 
ANO 

o 90 % [30] 

ANO 

o 70 % [25] 

Emise Minimální Minimální 

Prokazatelně 

znatelné škodlivé 

emise 

Minimální 

Rozmělnění 

ostrých částic 
NE NE ANO ANO 

Potřeba další 

manipulace 
ANO ANO NE ANO 

Kapacitní rozsah 

[28] 
12 – 750 kg/den 40 – 2 000 kg/den 

10 – 

24 000 kg/den 

15 – 

8 000 kg/den [22] 

Pořizovací ceny 

v Kč [28] 
12500 –1 250 000 

1 750 000 –

12 500 000 
Okolo 8 750 000 Okolo 2 500 000 
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6 Závěr 

Odpadové hospodářství má za úkol udržovat čisté životní prostředí a systematicky třídit 

a likvidovat odpadní materiály. Předcházení vzniku odpadů a jejich ekologická likvidace je 

jednou z priorit dnešní doby. Dává se přednost recyklaci a energetickému využití před 

skládkováním. Odpady se podle svých vlastností zařazují do Katalogu odpadů, avšak není 

možné recyklovat všechny odpady. Jedním z takových jsou i odpady nebezpečné, u kterých je 

potřeba dbát zvýšené pozornosti při jejich nakládání. 

Infekční odpady jsou jedním z druhů nebezpečných odpadů. Jejich nebezpečí spočívá 

v patogenních mikroorganismech, které mohou způsobovat onemocnění. Nakládání s tímto 

druhem odpadu se řídí zvláštními legislativními požadavky. Česká republika nemá jeden 

specifický zákon, který by přesně udával, jak postupovat v procesu zbavování se infekčního 

odpadu. Legislativa je rozdělená do mnoha vyhlášek a zákonů, které většinou vycházejí 

z mezinárodních dohod a nařízení nadnárodních organizací jako například WHO nebo EU. 

V praxi existuje více metod likvidace infekčního odpadu, které se spolu kombinují pro dosažení 

co možná nejbezpečnějšího a nejefektivnějšího procesu. Hlavními sterilizačními metodami je 

parní sterilizace, mikrovlnná sterilizace, spalovací systémy a drtiče s možností parní sterilizace.  

Likvidace ve spalovnách není univerzální řešení, ačkoliv je to volba nejpoužívanější. Je 

zde zapotřebí velké množství kvalifikovaného personálu, který bude řádně dohlížet na celý 

proces. Spalovací systémy jsou velice nákladné a vyplatí se pouze pro větší objemy odpadů. 

Většina nemocnic tak musí odpad transportovat do nejbližšího spalovacího zařízení. Obnáší to 

rizika spojená s kontaminací životního prostředí během přepravy a velkými finančními náklady 

na ADR transporty. Proto je vhodnější odpad dekontaminovat přímo v nemocničních 

zařízeních. Zde se většinou dává přednost metodám, které nejsou finančně nákladné na pořízení 

jako například drtiče, parní a mikrovlnné systémy. Jedním z nejlépe technologicky 

propracovaných postupu je kombinace drcení materiálu a jeho současné sterilizace pomocí 

páry. Materiál vystupující z takového procesu obsahuje jen velmi malé procento vody, jeho 

objem a hmotnost jsou redukovány. To usnadňuje následující manipulaci s materiálem a snižuje 

náklady na transport. Odpad má zároveň vysokou výhřevnost a je možné uvažovat o jeho dalším 

energetickém využití.  

Při hodnoceni jednotlivých dekontaminačních postupů bychom měli upřednostňovat 

hlavně hledisko účinnosti a ekologičnosti dané metody. Jednoznačné určení vhodnosti 

sledované metody je velmi obtížné, protože je nutné zohlednit celou řadu faktorů. Jedním 

z takových faktorů je legislativa, protože každý stát ve svých zákonech zvýhodňuje jiný způsob 

dekontaminace. Odlišnou koncepci může mít i každý územně správní celek. Jestliže více 

nemocnic bude vlastnit stejný majitel, lze předpokládat, že budou vzájemně provázané a jejich 

systém odpadového hospodářství bude sjednocený. Na tomto principu jsou založeny systémy 

například v krajských nemocnicích.  

Při výběru jednotlivých systémů likvidace je rozhodující objem vyprodukovaných 

infekčních odpadů určených k likvidaci a umístění zdravotnického zařízení. Je velký rozdíl 

mezi nemocničním zařízením v méně rozvinutých státech a městskou nemocnicí ve střední 

Evropě, zejména s ohledem na délku transportu nebezpečného nemocničního odpadu a rizika s 

tím spojená.  
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Způsoby dekontaminace ovlivňují zvyky a pohledy na problematiku přímo v jednotlivých 

nemocnicích. Jestliže zdravotnické zařízení má dlouhodobě určen systém nakládání 

s nebezpečným odpadem, bude tento systém preferován i nadále, jelikož je k tomu zařízení 

uzpůsobeno nakoupenými přístroji, stavebními úpravami a množstvím jednotlivých pomůcek 

pro nakládání. Změna celého systému by v takových případech znamenala velkou finanční 

investici, kterou si většina zařízení nemůže dovolit. Obměna přístrojů probíhá pomaleji a volí 

známé osvědčené metody před těmi novými. Jedním ze způsobů, jak tomuto negativnímu ději 

zamezit, je kombinovat stávající metody či objevovat nové levnější systémy, které budou 

účinné a šetrné k životnímu prostředí. Další možností je uzpůsobení legislativních požadavků, 

aby byl kladen větší důraz na bezpečnost a ekologičnost. Jelikož zastaralé systémy a metody 

dekontaminace tyto faktory zohledňuji pouze minimálně. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

ADR Accord europeén au transport international des marchandises par route 

(Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě zboží) 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

HEPA High-Efficiency Particulate Arrestance 

(zachytávání mikročástic s vysokou účinností) 

Kč Koruna česká 

UN United Nations (Spojené národy) 

UV Ultraviolet (Ultrafialové) 

WHO World health organization (Světová zdravotnická organizace) 

 

 

 

 

 
označení jednotka význam 

c kJ/kg měrná tepelná kapacita 

h % hm hmotnostní procento 

l dB decibel 

Pe kW kilowatt 

p MPa megapascal 

t °C stupeň Celsia 

We kWh kilowatthodina 

w mg/kg hmotnostní zlomek 


