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Věc: Podnět k přezkoumání integrovaného povolení pro zařízení „Čížkovická 
cementárna“ společnosti Lafarge Cement, a.s., Čížkovice, IČ 1486 7494 

 
V souvislosti se spalováním nebezpečného odpadu z lagun Ostramo dáváme podnět k  
 

p ř e z k u m u , 
 
integrovaného povolení č.j.: 1678/ŽPZ/06/IP-98/Rc, z 30.04. 2007, včetně opravy chyby č.j.: 
1678/ŽPZ/06/IP-98/Rc, z 10.05. 2007, se změnami č.j.: 736/ŽPZ/08/IP-98/Z1/Rc, z 30.06. 
2008, č.j.: 324/ŽPZ/2010/IP-98/Z2/Rc, z 01.03. 2010, č.j.: 1609/ŽPZ/2010/IP-98/Z3/Rc, 
z 01.06. 2010, č.j.: 947/ŽPZ/2010/IP-98/Z4/Rc, z 11.09. 2010, č.j.: 947/ŽPZ/2010/IP-
98/Z5/Rc, z 16.11. 2010, a č.j.: 29/ŽPZ/2011/IP-98/Z6/Rc, z 29.03. 2011, pro zařízení 
„Čížkovická cementárna“ společnosti Lafarge Cement, a.s. Čížkovice, a to z níže uvedených 
důvodů.  
 
Zásadně nesouhlasíme s tím, aby se v Čížkovické cementárně spoluspalovaly odpady 
z ostravských lagun, protože je to dle našeho názoru v rozporu s vydaným integrovaným 
povolením pro toto zařízení. Konkrétně integrované povolení: 

1) nepovoluje spalování odpadů s tak vysokým obsahem polychlorovaných bifenylů 
(PCB), jaký mohou zeminy a další odpady z ostravských lagun mít; 

2) nezahrnuje podmínky pro spalování odpadů s tak různorodým složením, jaké bylo 
zjištěné v ostravských lagunách; 

3) nezohledňuje požadavky vyplývající ze Stockholmské úmluvy o perzistentních 
organických látkách (POPs); 

4) neošetřuje v dostatečné míře kontrolu vstupů a výstupů při spalování podobných 
nebezpečných odpadů jako jsou ty z lagun Ostramo; 

5) nezahrnuje dostatečné podmínky pro provozování zařízení k využívání odpadů na 
povrchu terénu pro sanaci lomu Úpohlavy právě v návaznosti na nový typ 
spalovaných odpadů a 

6) nezahrnuje kategorie odpadů, jimž nebezpečný odpad z ostravských lagun v surovém 
stavu odpovídá. 

 
Zdůvodnění 
 
Podrobnější rozbor a zdůvodnění vyjmenovaných nedostatků integrovaného povolení 
Čížkovické cementárny v souvislosti se spalováním tzv. kalů z ostravských lagun uvádíme 
v následující části našeho podnětu. 
 
V rizikové analýze zpracované pro laguny Ostramo (Tylčer and Valíček 1999) jsou uvedeny 
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obsahy velké škály nebezpečných látek (viz kopii shrnující tabulky v příloze). Z uvedených 
rozborů mimo jiné vyplývá, že v laguně R3 jsou ve vysokých koncentracích přítomné 
polychlorované bifenyly (PCB), a to v koncentraci přesahující prozatímní limit 50 ppm tzv. 
nízkého obsahu POPs podle článku 6 Stockholmské úmluvy. Čížkovická cementárna má ve 
vyjmenovaných odpadech povolené odpady s maximální koncentrací PCB 10 ppm. 
Cemntárny spoluspalující nebezpečné odpady jsou na seznamu přílohy C, tedy technologií, ve 
kterých dochází ke vzniku POPs jako vedlejších produktů při spalování. Tyto technologie by 
již z principu neměly být voleny k likvidaci odpadů s přítomností POPs. Kromě toho jsme 
v integrovaném povolení nezaznamenali, že by byl přezkoumán soulad provozu Čížkovické 
cementárny.  
 
Jak je z rozborů zemin a kalů z ostavských lagun patrné a jak se také v rizikové analýze 
konstatuje, je jejich složení velmi proměnlivé, a proto se nelze spolehnout na rozbory jen 
určité části, byť půjde o desítky vzorků. To by mělo být zohledněno i při povolování 
spalování kalů v Čížkovické cementárně. Povolení opřené například jen o rozbory odpadů 
z laguny R2 nemůže dostatečně nastavit podmínky právě z hlediska přítomnosti POPs. 
 
Z hlediska přítomnosti POPs je důležité rozbory doplnit rovněž o analýzy na přítomnost 
polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F)1 a hexachlorbenzenu (HCB). 
 
Integrované povolení nezahrnuje spalovací zkoušku na odpady z ostravských lagun, ale jen na 
odpady kódu 19 02 07 – odpadní oleje. Podmínky pro spalovací zkoušku nebezpečných 
odpadů z ostravských lagun by měly být stanoveny samostatnou částí integrovaného povolení. 
Při zkoušce by měly být sledovány obsahy POPs ve všech výstupech, včetně vyrobeného 
cementu, aby bylo možné posoudit efektivitu destrukce POPs (Costner, Luscombe et al. 
1998). 
 
Vedení Čížkovické cementárny se sice v tisku odvolává na spalování podobného odpadu před 
pěti lety (Redakce 2011), to ovšem nelze považovat za dostatečné ověření možných hodnot na 
výstupech z cementárny při spalování tzv. kalů z ostravských lagun. V této souvislosti však 
chceme upozornit na to, že právě zhruba v tom období dostala cementárna pokutu od České 
inspekce životního prostředí za „spalování látky, která není palivem, ani není uvedena 
v provozním řádu“ (ČIŽP 2006). 
 
Rovněž se domníváme, že by měla být přezkoumána správnost zařazení odpadů z ostravských 
lagun do kategorie 19, zda odpady svými charakteristikami, především chemických složením 
odpovídají kódu 190205 a zda nedošlo při zařazení k záměrnému zkreslení. V rizikové 
analýze zpracované pro laguny Ostramo (Tylčer and Valíček 1999) se mimo jiné uvádí, že se 
v nich nacházejí nebezpečné odpady s kódy 05 01 00, 05 04 00, 05 08 00 a 10 01 00 (dle 
tehdejší klasifikace). Při jejich zpracování došlo k jeho smíchání s dalšími materiály. Tím se 
docílilo pravděpodobně naředění koncentrací jednotlivých nebezpečných látek, ale nemuselo 
se dosáhnout jejich stabilizace. 
 
Na provoz Čížkovické cementárny je navázaná sanace lomu Úpohlavy, kde je zařízení 
k úpravě odpadů k použití na povrchu terénu. Pro toto zařízení nejsou stanovené v dostatečné 
míře podmínky z hlediska prevence vstupu odpadů s potenciální přítomností POPs. 
 
                                                
1 Dále budeme pro tuto rozsáhlou skupinu látek používat vžitý název dioxiny. 
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Pro sledování POPs v okolí provozů, na něž se vztahuje integrované povolení pro 
Čížkovickou cementárnu, nejsou stanoveny dostatečné podmínky pro monitoring těchto látek 
v životním prostředí. Ten by měl být stanoven i pro sledování těžkých kovů, které jsou 
v odpadech z ostravských lagun rovněž přítomny ve zvýšené míře. 
 
Rozhodnutí spalovat v Čížkovické cementárně po dobou několika let odpady z lagun Ostramo 
je natolik závažné, že by se nemělo obejít bez přezkoumání integrovaného povolení. 
 
 
Za Arniku – program Toxické látky a odpady 

                                                 
RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu  
 
tel. 222 781 471 
e-mail: jindrich.petrlik@arnika.org 
 
Na vědomí: 
Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje, vanhova.j@kr-ustecky.cz 
Milan Šťovíček, starosta města Litvínova, stovicek@mulitvinov.cz 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát v Ústí nad Labem, public@ul.cizp.cz 
 
Přílohy: 
 
Tabulka č. 23 z rizikové analýzy lagun Ostramo (Tylčer and Valíček 1999) shrnující 
výsledky analýz na přítomnost různých látek. 
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