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Úvod
„Stará ekologická zátěž je závažnou kontaminaci 
horninového prostředí, podzemních nebo 
povrchových vod, ke které došlo nevhodným 
nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti 
(zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, 
PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké 
kovy apod.)“. Zjištěnou kontaminaci můžeme 
považovat za starou ekologickou zátěž pouze v 
případě, že původce kontaminace neexistuje 
nebo není znám.“

Staré ekologické zátěže v České republice

- znečištění horninového prostředí

- podzemních vod

- kontaminované stavby

- odpady

Původ SEZ

- průmysl

- zemědělství

- logistika

- nakládání s odpady



Sklad kadmiových kalů Vikantice
• hala typu Hard

• dokumentace z 80.let 20. stol.

• záměr získávat z kadmiových kalů 
ekonomicky zajímavé suroviny (Cd, ?)

• CaSO4 . 2H2O, FeSO4 . 7 H2O, 
MgSO4 . 7 H2O,

• PbSO4,, CdSO4,

• privatizace - likvidace vlastníka kadmiových 
kalů jako ekonomického subjektu

• nedošlo k předání kadmiových kalů 
do zařízení oprávněného k jejich převzetí 
a následného využití nebo odstranění 
v zákonné lhůtě

• kontroly ČIŽP od 2008

• nesoučinnost likvidátora 

• součinnost s místně příslušným stavebním 
úřadem

• monitoring technického stavu budovy 
skladu  i blízkého okolí (např. využití dronu)



Sklad kadmiových kalů Vikantice

• 2021 výměna likvidátora vlastníka 

skladu příslušným soudem

• 2022 umožněn inspekci vstup do 

vnitřních prostor skladu

• monitoring stavu kontejnerů

• odběr vzorků z namátkově vybraných 

kontejnerů

• analýza sušiny metodou ED-XRF

• analýza výluhu metodami:
• W-DOC-IR : IR detekce (TOC, DOC, TIC)

• W-CL-IC: iontová kapalinová chromatografie

• W-F-IC: iontová kapalinová chromatografie 

• W-HG-AFSFX: stanovení Hg fluorescenční 

spektrometrií

• W-METMSFX6: stanovení prvků metodou ICP-MS

• W-TDS-GR: gravimetrické stanovení RL

• W-SO4-IC: iontová kapalinová chromatografie



Kadmium
• bílý, lesklý, měkký a velmi tažný kov

• přírodní kadmium 8 izotopů, nejvyšší podíl 
v přírodním kadmiu mají izotopy 114Cd (28,72 %) 
a 112Cd (24,13 %)

• kadmoselit CdSe, monteponit CdO, otavit CdCO3,
hawleyit nebo greenockit. CdS

• povrchové pokovování jiných kovů proti korozi, 
k výrobě lehkotavitelných slitin, ložiskových kovů 
s velmi nízkým koeficientem tření a pájek. Slitina 
kadmia se zlatem se využívá ve šperkařství pod 
názvem zelené zlato

• CdS (kadmiová žluť) - žlutý pigment

• CdSSe - oranžový pigment

• CdCl2 je výchozí látkou pro přípravu 
organokovových sloučenin kadmia

• Cd(OH)2 elektrolyt v Ni-Cd článcích

• Cd(CN)2 je složkou lázní pro galvanické 
pokadmiování

• CdSO4, CdWO4, CdTe, CdAs



Síran kademnatý-základní informace

• odpadní produkty po rafinaci zinku 

mokrým postupem loužením kyselinou 

sírovou

• Sfalerit ZnS → ZnO

• ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

• kadmium přejde do roztoku jako 

rozpustný síran kademnatý CdSO4

• frakční destilace

• síran kademnatý je látka karcinogenní, 

mutagenní a toxická pro reprodukci 

(CMR), existují rovněž obavy z 

možných vážných účinků na lidské 

zdraví, především jsou to účinky na 

ledviny a kosti (článek 57f nařízení 

REACH).



Kritéria pro uložení nebezpečného 

odpadu na skládkách S-NO
• Vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o způsobech nakládání s odpady  ust. § 12

• odst. 4 
• Na skládku skupiny S-nebezpečný odpad S-NO je možné ukládat odpady pouze za splnění následujících 

podmínek: 

• a) obsah škodlivin ve vodném výluhu nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty 
uvedené v tabulce č. 10.1 pro výluhovou třídu číslo III přílohy č. 10 k této vyhlášce, 

• b) nesmějí být přijímány odpady, které vykazují ztrátu žíháním vyšší než 10 % sušiny nebo celkový 
organický uhlík vyšší než 6 %; při překročení této hodnoty celkového organického uhlíku lze odpad 
považovat za vyhovující kritériím pro příjem v případě, že hodnota rozpuštěného organického uhlíku 
nepřekročí 100 mg/l; v případě stabilizovaného odpadu upraveného způsobem nakládání uvedeným pod 
kódem D9 se celkový organický uhlík nesleduje. 

• odst. 5)

• Odpad je možné ukládat na příslušnou skupinu skládek i v případě až trojnásobného překročení nejvýše 
přípustných hodnot ukazatelů stanovených v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce s výjimkou pH, 
a to za následujících podmínek: 

• a) všechny ostatní požadavky pro uložení na skládku jsou splněny, 

• b) překročení nepředstavuje zvýšené riziko ohrožení životního prostředí podle jiných právních 
předpisů3), 

• c) jedná se o konkrétní odpady od konkrétních původců uvedené v provozním řádu skládky, 

• d) v případě odpadů, které jsou inertním materiálem, nesmějí být zvýšeny nejvýše přípustné hodnoty 
ukazatelů rozpuštěného organického uhlíku, suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů, 
polychlorované bifenyly, celkový organický uhlík a uhlovodíků řady C10 - C40, 

• e) na skládkách nebezpečných odpadů S-NO nelze zvýšit ukazatel rozpuštěného organického uhlíku. 



Výsledky laboratorních analýz 

kadmiových kalů

• OTOIP Ř ČIŽP

• (ED-XRF) Olympus Delta Premium 

metoda Lehká matrice

• Matrice: SUŠINA

• 10 vzorků

• V 26 – 120 mg/kg

• Cr 1 232 mg/kg (1 vzorek)

• Ni 2 395 – 60 333 mg/kg

• Cu 51 – 436 mg/kg

• Zn 161 – 143 000 mg/kg

• As 2 – 29 mg/kg

• Cd 5 450 – 91 33 mg/kg

• Hg 29 – 466 mg/kg

• Pb 13 – 1 553 mg/kg

•



Výsledky laboratorních analýz kadmiových kalů 

• Akreditovaná laboratoř

• Vyhl. 273/2021 - odpad - výluh III - tab. 10.1

• Matrice: VÝLUH

• Směsný vzorek vyhotovený z 10 vzorků

• rozpuštěný organický uhlík W-DOC-IR 
0.50 mg/l 9.77 ---- 100 Vyhovuje

• chloridy W-CL-IC 1.00 mg/l 25.5 ± 15.0% ----
5000 mg/l Vyhovuje

• fluoridy W-F-IC 0.200 mg/l <0.400 ---- ----
50 mg/l Vyhovuje

• sírany jako SO4 (2-) W-SO4-IC 5.00 mg/l 
13900 ± 15.0% ---- 5000 mg/l Nevyhovuje

• RL sušené (105°C) W-TDS-GR 10 mg/l 
13800 ± 9.6% ---- 10000 mg/l Nevyhovuje

• Hg W-HG-AFSFX 0.00100 mg/l <0.00100 ---- -
--- 0.2 mg/l Vyhovuje

• As W-METMSFX6 0.0500 mg/l <0.0500 ---- ---
- 2.5 mg/l Vyhovuje

• Ba W-METMSFX6 0.00300 mg/l 0.261 ±
10.0% ---- 30 mg/l Vyhovuje

• Cd W-METMSFX6 0.00500 mg/l 1200 ± 10.0% --
-- 0.5 mg/l Nevyhovuje

• Cr W-METMSFX6 0.0050 mg/l <-0.0050         
7 mg/l Vyhovuje

• Cu W-METMSFX6 0.0100 mg/l <0.0200 ---- ----
10 mg/l Vyhovuje

• Mo W-METMSFX6 0.0200 mg/l <0.0200 ---- ----
3 mg/l Vyhovuje

• Ni W-METMSFX6 0.0200 mg/l 5.87 ± 10.0% ----
4 mg/l Nevyhovuje

• Pb W-METMSFX6 0.0500 mg/l <0.0500 ---- ----
5 mg/l Vyhovuje

• Sb W-METMSFX6 0.0500 mg/l <0.0500 ---- ----
0.5 mg/l Vyhovuje

• Se W-METMSFX6 0.0500 mg/l <0.0500 ---- ----
0.7 mg/l Vyhovuje

• Zn W-METMSFX6 0.0100 mg/l 12.1 ± 10.0% ----
20 mg/l Vyhovuje

• nelze uložit na skládku S-NO!
• neodpovídá složení dle původní dokumentace

• hledání řešení např. solidifikace



Další postup

• jednání o možnostech řešení této staré 

ekologické zátěže s nově stanoveným 

likvidátorem 

• jednání s MŽP o možnostech dotace z 

OPŽP nebo NPŽP pro řešení této staré 

ekologické zátěže

• jednání s možnými žadateli dotace jako 

je obec, příslušné ORP nebo 

Olomoucký kraj

• pokračování monitoringu technického 

stavu skladu

• rešerše o vhodných metodách 

odstranění 



Děkujeme za pozornost
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