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Doškolovací semináře 

 2012  

 12/09/2012 Prachovice – vzorkování spalitelných odpadů 

 27/6/2012 Raspenava - vzorkování stavebních materiálů. 

2011 

 26/10/2011 Beroun  - vzorkování stavebních materiálů 

 12/05/2011 Laguna Sojovice- vzorkování sedimentů 

2010 

 23/6/2010 Leština –vzorkování železničních pražců 

 1/10/2010 na biodegradační ploše společnosti EPS s.r.o. v 
areálu skládky Celio a.s. - vzorkování heterogenních odpadů 
upravených biodegradací 

2009 

 16-17/4/2009 Chocerady –vzorkování železničních pražců 

 19/11/2009 Stará Lužice vzorkování solidifikátů 

 

 



Vzorkování stavebních odpadů 



Vzorkování stavebních odpadů 



Testování postupů vzorkování 
stavebního materiálu 

 Postup 1 
◦ Odběr frakce 0-10 (20 mm) pochůzkou po 
deponii 

◦ Odběr frakce nad 10 (20 mm) pochůzkou po 
deponii – osekávání kusovitého materiálu 

◦ Zmenšení terénních vzorků jednotlivých frakcí 

◦ Smísení podvzorků jednotlivých frakcí v 
poměru zrnitostního složení 

Testovaný ukazatel: počty dílčích vzorků pro 
přípravu terénního vzorku jednotlivých frakcí 

n=30     n=60  
 



Testování postupů vzorkování 
stavebního materiálu 

 Postup 2 
◦ Odběr materiálu v množství 1 dílčí vzorek=1 
kbelík 

◦ Rozesítování vzorků 

◦ Zmenšení terénních vzorků jednotlivých frakcí 

◦ Smísení podvzorků jednotlivých frakcí v poměru 
zrnitostního složení 

Testovaný ukazatel: počty dílčích vzorků pro 
přípravu terénního vzorku 

 

   n=definuje si odběrová skupina  
 



Testování postupů vzorkování 
stavebního materiálu 

 Rozdělení skupin a označení vzorků 
◦ Skupina 1 – Postup 1, n=30 – vzorky A1, A2 

◦ Skupina 2 – Postup 1, n=60 – vzorek B1 

◦ Skupina 3 – Postup 1, n=60 – vzorek B2 

◦ Skupina 4 – Postup 2, vzorek C1 

◦ Skupina 5 – Postup 2, vzorek C2 

◦ Skupina 6 – Postup 2, vzorek C3 

◦ Skupina 7 – Postup 2, vzorek C4 
 

 



Testovaná lokalita 



Úprava terénních vzorků 



Výsledné laboratorní vzorky 



Tabulka 1: Specifikace vzorků 
(informace z protokolů o odběru) 



Tabulka 2: Kvalita úpravy vzorků – 
sítová analýza 



Laboratorní analýzy  

stanovení PAU v sušině  
(294/2005 Sb.)   

 



Tabulka 3: Navážky jednotlivých laboratoří 
pro stanovení PAU z laboratorních vzorků 



Tabulka 4: Výsledky analytických zkoušek 



Vzorky A2 a C3 označeny jako vzorky Vzorek 
č.1 a Vzorek č.2 a předány do laboratoře ALS 

CR k úpravě pro stanovení PAU 



Laboratorní analýzy  

stanovení PAU v sušině  
(294/2005 Sb.)   

 



Tabulka 5: Výsledky analýz dělených vzorků 
upravených z původních laboratorních vzorků 

podrcením na velikost <1mm 



Závěr 

 Získané výsledky jsme hodnotili ze dvou pohledů: 

1. Možnost zhodnotit různé postupy vzorkování stavebních 
odpadů 

2. Možnost rozhodovat o dalším nakládání s odpadem v souladu 
s platnou legislativou 



Závěr 

Ad1) Možnost zhodnotit různé postupy vzorkování 
stavebních odpadů 

Rozdíly ve výsledcích identických vzorků poskytnutých 
laboratořemi neumožnily provádět testování odlišných 
postupů a hodnotit jejich vhodnost pro testování 
stavebních odpadů, přestože vzorkaři věnovali zcela 
nadstandardní péči úpravě terénního vzorku a přípravě 
laboratorního vzorku. 

 

 



Závěr 

Ad 2) Možnost rozhodovat o dalším nakládání s odpadem 
v souladu s platnou legislativou 

Limit tabulky 10.1 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 
Sb. je stanoven absolutně.  

Není standardní praxí hodnotit výsledky s uvážením nejistoty 
analýz.  

Není ani běžnou praxí hodnotit odpady na základě většího počtu 
vzorků.  

Pak ale je nutné konstatovat, že na základě výsledků 
poskytovaných třemi laboratořemi nelze spolehlivě 
rozhodnout o dalším nakládání s odpadem, aniž by 
nehrozilo riziko ekonomického poškození vlastníka 
odpadu. 

 

 



Děkuji za Vaši pozornost!!!    

 

Petr Kohout 


