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1 Úvod 

Odpadové hospodářství, jako relativně nové odvětví, si klade cíl předcházet vzniku 

odpadu a pokud již odpad vznikne, nakládat s odpadem tak, aby mohl být maximálně využit 

jako druhotná surovina s minimálním nebezpečím pro životní prostředí. Vyspělé země se 

začaly odpadovým hospodářstvím zabývat již ve 20-30 létech minulého století. Česká 

republika až po roce 1991 s cílem maximální snahy předcházet vznik odpadu. 

Nově vzniklého odpadu je v České republice ročně kolem 30ti miliónu tun a z toho 2 

miliónu tun odpadu označeného jako nebezpečný. Ve srovnání se zeměmi Evropské unie 

(průměr 100 miliónu tun na stát) je Česká republika silně pod průměrem roční produkce 

odpadů. Ve srovnání krajů je největším producentem odpadu Moravskoslezský kraj. 

U likvidace vzniklého odpadu je snaha o energetické využití ve spalovnách, kde se 

spalováním vyrábí elektrická energie a využívá se vzniklé teplo. Spálením nebezpečného 

odpadu se zmenší jeho objem cca na 15 % původního objemu a ten je zapotřebí uskladnit. Na 

uskladnění nebezpečného a ostatního odpadu slouží skládky odpadů, na kterých často vznikají 

požáry. Při požáru jde většinou o nulové finanční ztráty, ale hrozí zde nebezpečí kontaminace 

životního prostředí. Požární zásah na skládce je obvykle časově velice náročný a je zde 

zapotřebí nasazení velkého množství sil a prostředků. Z hlediska mzdových nákladů 

příslušníků HZS, obnovy techniky a spotřeby pohonných hmot jsou zásahy velice nákladné. 

Je tedy snaha dosáhnout vysoké úrovně skladování, jak z pohledu požární ochrany tak 

z pohledu ochrany životního prostředí. 

Cílem diplomové práce je zhodnotit současný stav systému skladování odpadů na 

skládkách a ve skladech z pohledu požární ochrany a ochrany životního prostředí. Postup 

práce spočívá ve vysvětlení platných legislativních předpisů, popisem významných požárů na 

skládkách a ve skladech, vysvětlení systému požární ochrany a ochrany životního prostředí 

v České republice, přezkoumáním systému skladování na praktických příkladech a návrhu 

vhodných protipožárních a environmentálních opatření. 
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2 Rešerše 

Před tvorbou této diplomové práce bylo zapotřebí získat potřebné informace o 

legislativních předpisech zabývajících se problematikou požární ochrany a ochrany životního 

prostředí na skládkách a ve skladech. 

Neexistuje jeden zdroj informací, který by pro vypracování této práce byl dostačující. Z 

10 zdrojů tištěné bibliografie a 23 zdrojů z internetu byly nastudovány informace, ale ne 

všechny použity. Byla nutná selekce těchto informací a vybrány jen ty nejdůležitější. 

Informační zdroje v českém a anglickém jazyce byly, až na několik výjimek staré maximálně 

deset let. 

Pro legislativní základ jsou využity: 

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

definuje povinnosti provozovatele skládek při nakládání s odpady s cílem snížit 

pravděpodobnost kontaminace životního prostředí špatným provozováním skládek. Podrobné 

informace a detaily, jak v oblasti ochrany životního prostředí skládky stavět, provozovat a 

uzavírat, se nachází v normách řady ČSN 83 803x. 

Zákon č. 133/1987 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Účelem 

zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před 

požáry a pro poskytování pomoci při živelných pohromách. Zákon definuje povinnosti 

provozovatele v oblasti požární ochrany a odkazuje se na vyhlášku č. 246/2006 Sb., o 

požární prevenci ve znění pozdějších předpisů, která tyto povinnosti podrobně popisuje. 

Podrobné informace řešící požární bezpečnost v objektech a stavbách se nachází v normách 

řady ČSN 73 08xx.  

Zákon č. 350/2011 Sb., O chemických látkách a chemických směsích ve znění 

pozdějších předpisů, který stanoví povinnosti při nakládání s nebezpečnými látkami.  

Pro teoretickou část práce je využito: 

Pro zpracování teoretické části byly využity především tištěné monografie: Odpadové 

hospodářství od Mesiáše Kuraše, Nakládání s odpady od Kyzlinka Juraje a článek Pavla 

Danihelky v publikaci Nelegální sklady chemických látek, uvedené v seznamu použité 

literatury pod číslem 3. Jedná se o velice dobře zpracované publikace zabývající se 

problematikou odpadového hospodářství v České republice. Dále norma ČSN 65 0201 - 
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Hořlavé kapaliny pro pochopení systému skladování hořlavých kapalných odpadů ve 

skladech. Ostatní informace potřebné pro tvorbu diplomové práce byly získány z několika 

internetových zdrojů jak v českém, tak anglickém jazyce uvedené v kapitole č. 13 Použitá 

literatura. 

Pro zpracování praktické části, která přezkoumává systém skladování v praxi a navrhuje 

protipožární a environmentální opatření, byly využity hlavně informace v teoretické části 

práce a informace od vedoucích zaměstnanců zkoumaných firem. Dále provozní a požární řád 

zkoumaných skládek a skladů. 
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3 Terminologie 

V mnoha případech jak při domluvě mezi odborníky, tak mezi laiky dochází 

k terminologickému chaosu a je třeba pojmy používané v této diplomové práci předem 

vysvětlit.  

 Hořlavá kapalina – Dle normy ČSN 65 0201 chemická látka nebo směs v kapalném 

stavu, které jsou za předvídatelných podmínek schopné hořet nebo vytvářet produkty 

schopné hořet. 

 Havarijní jímka – Jímka nebo nádrž, určená k zachycení hořlavých kapalin v případě 

úniku. 

 Jímka průsakových vod – Nepropustná bezodtoková jímka, do které je vyveden 

drenážní systém skládky odvádějící výluh. 

 Odpadové hospodářství – Činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, při 

nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady uloženy. 

 Odpad – Je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má v úmyslu, či 

povinnost se ji zbavit, nebo pokud tato věc přísluší do jedné ze skupin odpadů 

uvedených v příloze č. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

 Nebezpečný odpad – Odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Nebo odpad, který 

obsahuje ve svém složení látku vykazující jednu či více nebezpečných vlastností. 

 Nakládání s odpady – Znamená shromažďování, sběr, výkup, přepravu, dopravu, 

odstranění, skladování, úpravu nebo využití odpadů. 

 Původce odpadu - Je dle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech: 

1. Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž 

činností vznikají odpady, provádějí úpravu odpadů nebo se mění povaha 

složení odpadu. 

2. Obec, kdy osoba odloží odpad na místě k tomu určeném. V tomto případě se 

obec stane také vlastníkem odpadu. 

 Požární úsek – Místnost nebo skupina místností s požárním zatížením, které jsou od 

okolních místností/prostorů odděleny požárně dělicími konstrukcemi nebo požárně 

dělícími otvory. 
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 Shromažďování odpadů - Krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

 Skladovací prostor – Prostor nebo skupina prostorů v požárním úseku, ve kterém se 

uskladňují kapaliny v obalech, nádržích a sudech. 

 Skladováním odpadů - Přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném 

po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním. 

 Skládka – Technické zařízení sloužící k uložení odpadu nad nebo pod zem. Zřízené v 

souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

jako dočasná stavba. 

 Výluh – Jakákoliv kapalina, která prosakuje uloženým odpadem a vytéká ze skládky 

nebo je zadržena ve skládce. 

 Záchytná jímka – Jímka zachycující úniky vzniklé netěsností ze zařízení, kde se 

nachází hořlavá kapalina. 
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4 Legislativa 

V této kapitole jsou popsány zákony a vyhlášky z oblasti odpadů, požární ochrany, 

prevence závažných havárii a chemických látek a směsí, pro pochopení problematiky 

popisované v teoretické a praktické části. Dále normy řady ČSN 83 803x a norma ČSN 65 

0201 pro pochopení systému skladování odpadů na skládkách a skladování nebezpečných 

kapalných odpadů ve skladech. 

 

4.1 Legislativa týkající se odpadů 

Problematikou odpadů a nakládání s odpady se zabývá v rámci Evropské unie směrnice 

(ES) č. 98/2008. V rámci České republiky platný zákon o odpadech z roku 2001, jeho 

provádějící předpisy (vyhlášky) a v neposlední řadě také České technické normy. Z norem 

především řada 83 803x, která popisuje požadavky na výstavbu, provoz a uzavření skládek 

s odpady. 

4.1.1 Směrnice evropského parlamentu a rady (ES) č. 98/2008 

Touto směrnicí se stanoví opatření na ochranu životního prostředí a lidského zdraví 

předcházením nepříznivým vlivům při vzniku odpadů a nakládání s nimi. 

4.1.2 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Vzhledem k novelizacím předpisů Evropské unie, bylo nutné tyto novelizace 

implementovat do české legislativy a nahradit zákon o odpadech č. 125/1997 Sb., zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech. Zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2002. V 18ti částech mimo jiné 

popisuje: 

 způsob dělení odpadu 

 povinnosti při nakládání s odpady 

 povinnosti při nakládáni s vybranými výrobky 

 okolnosti zřízení odpadového hospodáře 

 zpětný odběr některých výrobků 

 evidenci a ohlášení odpadů a zařízení 

 plány odpadového hospodářství (CŘ, kraje a původce) 

 ekonomické nástroje (poplatky, sankce) 
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 výkon veřejné správy 

Zákon se vztahuje na nakládaní se všemi odpady, kromě odpadů uvedených v § 2 

písm.1 tohoto zákona jako je například: odpadní vody, odpady drahých kovů, radioaktivní 

odpady, mrtvé těla zvířat, exkrementy a jiné. [1] 

Pro své specifické vlastnosti a způsoby nakládání jsou zákonem specifikovány 

povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, odpady a zařízeními, jako jsou PCB, odpadní 

oleje, baterie a akumulátory, kaly z čistíren odpadních vod, odpady z výroby oxidu 

titaničitého, odpady z azbestu, autogramy a elektrická a elektronická zařízení (elektrošrot). [1] 

4.1.3 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vzhledem k tomu, že zákon je obecný a některé termíny je třeba konkretizovat a blíže 

specifikovat, byla vydána vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Vyhláška specifikuje: 

 obsah žádostí o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo 

výkupu odpadů 

 obsah žádostí o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 

 povinnosti při shromažďování odpadů, soustřeďování odpadů, skladování odpadů 

 technické požadavky na zařízení 

 podrobnosti při nakládání s vybranými výrobky, odpady a zařízeními 

 obsah roční zprávy 

 plán odpadového hospodářství původce 

4.1.4 Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

Původce a oprávněná osoba jsou podle § 5 písm.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

povinni odpad zařadit do jedné ze skupin. K tomuto zařazení slouží vyhláška č. 381/2001 Sb., 

Katalog odpadů. 

Vyhláška přesně stanovuje postup pro zařazování odpadů podle katalogu odpadů 

uvedeného v příloze č. 1 této vyhlášky. 

Označením kódem ve formátu ˶xx yy zz˝ se přesně stanoví o jaký odpad se jedná. Kde 

˶xx˝ je skupina (20 skupin), ˶yy˝ je podskupina (83 podskupin) a ˶zz˝ je druh odpadů (709 

druhů). 
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4.1.5 ČSN 83 803x 

Technické požadavky na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich umístění, 

technické zabezpečení provozu skládek, těsnění, monitorování a podmínek jejich uzavření a 

rekultivace se pokládají za splněné, odpovídají-li technickým normám: 

 ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky pro návrh a výstavbu 

skládek 

 ČSN 83 8032 Skládkování odpadů – Těsnění skládek 

 ČSN 83 8033 Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek 

 ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek 

 ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek 

 ČSN 83 8036 Skládkování odpadů – Monitorování skládek 

 TNO 83 8039 Skládkování odpadů – Provozní řád skládek 

4.2 Legislativa týkající se požární ochrany 

Požární ochranou se zabývá relativně starý, ale dostačující zákon z roku 1985, jeho 

provádějící předpisy (vyhlášky) a české technické normy. Z norem především řada ČSN 

73 08xx zabývající se požární bezpečností staveb a ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny, která 

popisuje požadavky na výstavbu a provoz skladů s hořlavými kapalinami. 

4.2.1 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně svým vydáním ruší zákon č. 18/1958 Sb., o 

požární ochraně. Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví 

občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech. Zákon dle § 4 člení provozovny do tří skupin dle požárního 

nebezpečí: 

a) bez zvýšeného požárního nebezpečí 

b) se zvýšeným požárním nebezpečím 

c) s vysokým požárním nebezpečím 

dle tohoto členění klade na provozovny nároky. Mimo jiné stanoví: 

 Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob (§5) 

 Nutnost odborně způsobilé osoby, nebo technika požární ochrany pro provádění 

určitých úkonů (§10) 
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 Preventivní požární hlídky (§13) 

 Dokumentace požární ochrany (§15) 

 Školení zaměstnanců (§16) 

Dále zákon popisuje povinnosti při osobní a věcné pomoci, úkoly státní správy, úkoly 

státního požárního dozoru, pokuty a v neposlední řadě úkoly a odbornou přípravu jednotek 

HZS, HZSP, SDH. 

Prováděcí legislativní předpis k zákonu je vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

Dále je pro pochopení problematiky požární ochrany dobré znát vyhlášku č. 247/2001 Sb., o 

organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 

4.2.2 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 

Stanovuje podmínky požární bezpečnosti, výkonu státního požárního dozoru. Dále 

specifikuje požadavky dané zákonem a požadavky na provozy začleněné do zvýšeného a 

vysokého požárního nebezpečí dle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

4.2.3 ČSN 73 08xx 

Řada těchto českých technických norem, především však ČSN 73 0802 (nevýrobní 

objekty) a ČSN 730804 (výrobní objekty) stanovuje požárně bezpečnostní požadavky na 

stavby. Splnění těchto požadavků je možno pasivní ochranou (situační, dispoziční, 

konstrukční a materiálové řešení stavby), nebo aktivní ochranou použitím požárně 

bezpečnostních zařízení (např. EPS, SHZ, ZOKT a jiné). Požadavky na požární bezpečnost 

staveb skladů jsou splněné, odpovídají-li především těmto normám: 

 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

 ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 

 ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady 

 ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT 

 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

Při požárním řešení skladů s hořlavými kapalinami, nebo tekutými nebezpečnými 

odpady se postupuje především dle normy ČSN 73 0845 v případě splnění jedné z podmínek 

článku 4.1 této normy. V opačném případě podle ČSN 65 0201. 
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4.2.4 ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 

Česká technická norma z roku 2003 popisuje specifické požadavky na prostory pro 

výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami. Specifické požadavky na 

skladování kapalných odpadů, havarijní zabezpečení a hašení požáru je uvedeno v kapitole č. 

7 a 8 této normy. 

4.3 Související legislativa 

V této podkapitole jsou popsány ostatní související legislativní předpisy, které jsou 

v práci zmíněny. 

4.3.1 Chemický zákon 

Problematikou chemických látek a směsí se zabývá zákon č. 350/2011 Sb., o 

chemických látkách a chemických směsích. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy 

Evropské unie: Směrnice Rady 67/548/EHS, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/45/ES, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES, Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/10/ES a upravuje: 

a) práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při  

 výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění 

na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve 

směsích nebo předmětech,  

 klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování a uvádění na trh 

chemických směsí na území České republiky,  

b) správnou laboratorní praxi,  

c) působnost správních orgánů při zajišťování ochrany před škodlivými účinky látek a 

směsí. 

K provedení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí a o 

změně některých zákonů jsou v účinnosti následující právní předpisy: 

 Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a 

chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. 

 Vyhláška č. 162/2012 Sb., o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné 

směsi. 

 Vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe. 
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4.3.2 Zákon o prevenci závažných havárií 

Problematikou prevenci závažných havárií v objektech a zařízeních,  v nichž je 

umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek se zabývá zákon č. 

59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. V zákonu je stanoven systém prevence závažných 

havárií s cílem snížit pravděpodobnost vzniku závažné havárie a omezit následky na 

zdraví/životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a 

v jejich okolí. 

Každá právnická nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, v 

nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, je povinna 

zpracovat seznam, ve kterém je druh, množství a klasifikace nebezpečných látek. Na základě 

tohoto seznamu navrhne zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B. Pokud objekt 

nebo zařízení nespadá pod tyto skupiny vystaví se protokol o nezařazení, který včetně 

seznamu nebezpečných látek zašle na Krajský úřad. 

4.3.3 Stavební zákon 

Je zde také nutné zmínit zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon. V oblasti odpadového 

hospodářství jsou totiž skládky řešeny také ve stavebním zákonu, i když se nejedná o stavbu, 

ale o terénní úpravy. Skládky jsou v tomto zákonu definovány jako dočasná stavba, které 

vznikají stavební nebo montážní technologií. 

Sklady a sběrné dvory dle § 104 jsou posuzovány jako stavby, u kterých se vyžaduje 

ohlášení.  

4.3.4 Zákon o vodách 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách se zabývá problematikou ochrany povrchových a 

podzemních vod s cílem: 

 Zamezení  zhoršení  stavu  povrchových a podzemních vod. 

 Zamezení  nebo  omezení  vstupů nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných  

závadných  látek  do těchto vod a zamezení zhoršení stavu všech útvarů těchto vod. 

 Zajištění ochrany, zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních  útvarů  

a  dosažení  jejich  dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu. 
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 Odvrácení  jakéhokoliv  významného  a trvajícího vzestupného trendu koncentrace 

nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných závadných látek jako  důsledku  dopadů  

lidské  činnosti,  za  účelem  účinného snížení znečištění těchto vod. 

Dle § 27 jsou vlastníci pozemků povinni zajistit péči o povrchové a podzemní vody tak, 

aby nedocházelo ke zhoršování kvality. 

Dle § 29 je osoba, která způsobí při provozování např. skládky ztrátu podzemní vody 

nebo zhoršení jakosti vody, povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu kdo má  povoleno  

odebírat podzemní vodu z tohoto vodního  zdroje, a dále provést podle  místních  podmínek 

potřebná opatření  k obnovení původního stavu. 

4.3.5 Zákon o posuzování vlivů na ŽP 

Posuzování vlivů na životní prostředí (anglicky Environmental Impact Assessment) 

známy jako EIA  je označení pro studii, jejímž cílem je získat představu o výsledném vlivu 

stavby na životní prostředí. Tato studie se vyhodnocuje a určí se zda je z tohoto ohledu 

vhodné stavbu realizovat, neboli za jakých podmínek je realizace akceptovatelná. Studii EIA 

musí přiložit k žádosti o realizaci všechny velké stavby a všechny podniky s výrazným 

dopadem na přírodu (továrny, spalovny atd.). V současné době EIA upravuje zákon č. 

100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Popis procesu posouzení vlivů na ŽP: 

Proces posouzení vlivů na ŽP zahajuje oznámení, které je povinna každá firma mající 

v plánu uskutečnit projekt spadající do některé z kategorií uvedených v příloze tohoto zákona, 

doručit příslušnému úřadu. Příslušný úřad do sedmi pracovních dnů zveřejnění informací na 

své úřední desce a na internetu. Od tohoto okamžiku začíná plynout dvacetidenní lhůta, 

během které se může kdokoli k záležitosti vyjádřit. 

Další krok procesu tvoří zjišťovací řízení. Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě 

oznámení a provádí se podle zásad uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona. Na základě 

zjišťovacího řízení je zpracována dokumentace. Úřad má opět povinnost ji po obdržení 

zveřejnit a doručit příslušným úřadům, tentokrát do deseti pracovních dnů. Na základě 

dokumentace se zpracovává posudek autorizovanou osobou. 

Dokumentace, posudek a vyjádření slouží jako podklad pro závěrečné stanovisko, které 

vydává příslušný úřad a zasílá ho všem zúčastněným stranám. To může obsahovat soubor 

podmínek k prevenci, vyloučení, snížení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů. Stanovisko 

slouží jako odborný podklad pro navazující řízení (např. územní, stavební). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tov%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_posuzov%C3%A1n%C3%AD_vliv%C5%AF_na_%C5%BEivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
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4.3.6 Zákon o ochraně ovzduší 

Tento zákon č. 201/2012 Sb., zapracovává příslušné předpisy Evropské unie Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES a upravuje: 

a) Přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší. 

b) Způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší a jejich 

vyhodnocení. 

c) Nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší. 

d) Práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraně ovzduší. 

e) Práva a povinnosti dodavatelů pohonných hmot a působnost orgánů veřejné správy při 

sledování a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot v dopravě. 

4.3.7 Zákon o integrované prevenci 

Účelem zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci je dosáhnout vysoké úrovně 

ochrany životního prostředí jako celku, zabezpečit integrovaný výkon veřejné správy při 

povolování provozu zařízení a zřídit a provozovat integrovaný registr znečišťování životního 

prostředí. 

Tento zákon: 

a) stanoví povinnosti provozovatelů zařízení 

b) upravuje postup při vydávání integrovaného povolení 

c) zřizuje integrovaný registr znečišťování životního prostředí, stanoví způsob 

shromažďování údajů o emisích a přenosech látek evidovaných v tomto registru a 

poskytování údajů z něho 

d) upravuje podmínky pro propojení dosavadních informačních systémů v oblasti 

ochrany životního prostředí s integrovaným registrem znečišťování životního prostředí 

e) stanoví působnosti orgánů veřejné správy podle tohoto zákona 

f) upravuje systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách 

g) stanoví sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem 
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5 Odpady 

Jak bylo psáno v kapitole Terminologie je odpadem každá movitá věc, které se člověk 

zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Odpady je možné dělit několika způsoby: 

[2] 

 podle skupenství (tuhé, kapalné, plynné, směsné),  

 podle vlivu na ŽP 

 podle základních oborů hospodářské činnosti (průmyslový neboli podnikový a domácí 

neboli komunální odpad (dále též „KO“)) 

 podle nebezpečnosti (ostatní, nebezpečný) 

 podle kategorií v příloze č.1 zákona o odpadech č.185/2001 Sb., ve změně pozdějších 

předpisů (Q1-Q16).  

Co se týče KO prošla Česká republika významnými změnami, kdy většina byla 

pozitivní. Ve městech a obcích jsou nádoby na tříděný sběr a začíná se pomalu sbírat 

bioodpad. I přes na první pohled kladný pozitivní vývoj v oblasti odpadového hospodářství, 

čekají nás díky vstupu České republiky do EU další změny. Česká republika se totiž zavázala, 

že do roku 2020: 

 Sníží množství biologicky rozložitelného odpadu (papír, dřevo, zeleň, kuchyňský 

odpad, textil) na 35 % množství, které jsme produkovali v roce 1995. 

 Zvýšit recyklaci tuhého komunálního odpadu (dále též „TKO“). 

 Zpracovat plán prevence vzniku odpadu (musí být schválen do 12.12.2013). 

Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady se dle kapitoly terminologie rozumí shromažďování, sběr, výkup, 

přeprava, doprava, odstranění, skladování, úprava a využití odpadů. Hlavní cíl při nakládání 

s odpady je předcházet vzniku odpadů a pokud již vzniknou, nakládat s nimi tak, aby mohly 

být maximálně využity jako druhotné suroviny a aby minimálně narušovaly ŽP. Dle Směrnice 

evropského parlamentu a rady (ES) č. 98/2008, kterou se řídí členské státy, tudíž i ČR se 

s odpady má nakládat dle obrázku 1. [14] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Movitost
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Obrázek 1 - Hierarchie způsobu nakládání s odpady 

Předcházení vzniku odpadu 

Je v hierarchii nakládání s odpady na prvním místě. V praxi to znamená snahu, aby 

odpadu vzniklo méně, byl méně nebezpečný nebo měl menší vliv na ŽP. Tento cíl lze splnit 

mnoha způsoby: jiný výrobní proces, používání lepších technologií, nahrazování 

nebezpečného/škodlivého materiálu méně nebezpečným/škodlivým apod. [21] 

Opětovné použití odpadu 

Postup, kdy jsou výrobky nebo jejich části opraveny a znovu použity a tím se zamezilo 

vzniku odpadu. [21] 

Recyklace 

Znamená způsob využití odpadu tak, aby se dal znovu použít ve výrobním procesu jako 

výrobek, materiál nebo látka, pro původní nebo jiné účely. U recyklace odpadu je nutnost 

roztřízení odpadu na papír, plasty, sklo, kartony, bioodpady, baterie/akumulátory, 

elektroodpad a kovy. [21] 

Energetické využití odpadu 

Je chápáno jako využívání tepelné energie spalováním odpadu ve spalovnách nebo 

přepracování odpadu na palivo, které se používá jako energetický zdroj i na jiných místech. 

Spalovna pracuje v podstatě jako chemický reaktor při teplotách od 600 do 1600 stupňů 

Celsia. Odpad v ní nemizí, jenom se mění chemické složení a toxicita spalovaných látek. 

Vzniká nový nebezpečný odpad, který ukládáme na skládky. Při spalování odpadů zůstává 
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většinou po spálení 15 % původního množství. V České republice se momentálně nachází 16 

spaloven. [21] 

Uskladnění materiálu 

Posledním krokem v hierarchii nakládání s odpady je uskladnění materiálu, nejčastěji na 

skládky. Zahrnujeme do této části také spalování odpadu v případě, že spalovna nedosahuje 

dostatečné energetické účinnosti. [21] 

5.1 Nebezpečné odpady 

Nebezpečné odpady (odpad s jednou nebo více nebezpečných vlastností) se řídí 

zákonem o odpadech. Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s 

odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li odpad: [11] 

 Uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v katalogu odpadů v Příloze č.2 

vyhlášky Ministerstva životního prostřední č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí 

odpad nebezpečným, uvedeném v Příloze č. 5 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných 

odpadů uvedeném v Příloze č.2 vyhlášky Ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb. Katalog 

odpadů ve znění pozdějších předpisů. 

5.1.1 Značení nebezpečných vlastnosti odpadů [24] 

Nebezpečné odpady se označují H1 - H14 v závislosti na tom, jakou nebezpečnou 

vlastnost mají. Zde jsou popsány nebezpečné vlastnosti odpadů. 

H1 - Výbušnost 

Tuto vlastnost mají odpady: 

 které mohou vybuchnout působením vnějších tepelných podnětů 

 které jsou citlivé k nárazu nebo ke tření 

 u kterých je možnost vyvolat reakce detonačního charakteru 

 ve kterých po iniciaci probíhá rychlé hoření 

H2 - Oxidační schopnost 

Tuto vlastnost mají odpady: 
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 pevné/kapalné, které mohou způsobit požár nebo zvýšit riziko jeho vzniku, přijdou-li 

do styku s hořlavým materiálem 

 které se stávají výbušnými po smíchání s hořlavými materiály 

 organické peroxidy, které jsou hořlavé, i když nejsou v kontaktu s jiným hořlavým 

materiálem 

H3-A - Vysoká hořlavost 

Tuto vlastnost mají odpady: 

 ve formě kapalin s tvz < 21 °C nebo s tvz < 0 °C a zároveň tv < 35 °C 

 ve formě pevné/kapalné látky, která se samovznítí za krátkou dobu po té, co přijde do 

styku se vzduchem při pokojové teplotě bez dodání vnější energie 

 ve formě stlačených nebo zkapalněných plynů, které jsou na vzduchu hořlavé za 

atmosférického tlaku (101 325 Pa) 

 pevné, které lze snadno zapálit krátkodobým stykem s iniciačním zdrojem 

 pevných nebo kapalných látek, které při styku s vodou nebo vlhkostí uvolňují vysoce 

hořlavé plyny 

 H3-B - Hořlavost 

Tuto vlastnost mají odpady: 

 ve formě kapalin s tvz >= 21 °C a tvz <= 55 °C 

H4 - Dráždivost 

Tuto vlastnost mají odpady: 

 které obsahují dráždivé látky a přípravky, nejsou žíravé a mohou při krátkém, 

prodlouženém nebo opakovaném styku s pokožkou nebo sliznicí vyvolat její zanícení 

H5 - Škodlivost zdraví 

Tuto vlastnost mají odpady: 

 které obsahují látky a přípravky škodlivé na zdraví a mohou po vdechnutí, požití nebo 

proniknutí kůží způsobit lehké poškození zdraví 

H6 - Toxicita 

Tuto vlastnost mají odpady: 

 které obsahují toxické látky nebo přípravky a jejichž vdechnutí, požití nebo proniknutí 

do kůže může vést k vážnému, akutnímu nebo chronickému poškození zdraví, 

případně i smrti 
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H7 - Karcinogenita 

Tuto vlastnost mají odpady: 

 které obsahují karcinogení látky nebo přípravky a mohou po vdechnutí, požití nebo 

proniknutí do kůže vést k onemocnění rakovinou nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny 

H8 - Žíravost 

Tuto vlastnost mají odpady: 

 které obsahují žíravé látky nebo přípravky a mohou při krátkém, prodlouženém nebo 

opakovaném styku s pokožkou nebo sliznicí vyvolat její poškození 

H9 - Infekčnost 

Tuto vlastnost mají odpady: 

 které obsahují životaschopné mikroorganismy nebo jejich toxiny a další infekční 

agens, s dostatečnou virulencí v koncentraci nebo množství, o nichž je známo nebo 

spolehlivě předpokládáno, že způsobí onemocnění člověka nebo jiných živých 

organizmů 

H10 - Teratogenita 

Tuto vlastnost mají odpady: 

 které obsahují teratogení látky nebo přípravky a mohou po vdechnutí, požití nebo 

proniknutí kůži vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných vrozených 

malformací nebo funkčních poškození 

H11 - Mutagenita 

Tuto vlastnost mají odpady: 

 které obsahují teratogení látky nebo přípravky a mohou po vdechnutí, požití nebo 

proniknutí kůži vyvolat nebo zvýšit pravděpodobnost výskytu dědičných genetických 

vad 

H12 - Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny při styku s vodou,  

vzduchem nebo kyselinami 

Tuto vlastnost mají odpady: 

 které uvolňují při styku s vodou, kyselinami nebo se vzduchem více než 1 l.h-1.kg-1 

vysoce toxického nebo toxického plynu 
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H13 - Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po 

jejich odstranění 

Tuto vlastnost mají odpady: 

 které mohou jakýmkoliv způsobem uvolňovat nebo vést při nebo po jeho odstranění 

ke vzniku škodlivých látek, které negativně působí na životní prostředí a zdraví lidí 

H14 - Ekotoxicita 

Tuto vlastnost mají odpady: 

 které představují nebo mohou představovat akutní pozdní nebezpečí pro jednu nebo 

více složek životního prostředí 

5.1.2 Nebezpečné odpady X nebezpečné látky a směsi 

Se dvěma nádobami, ve kterých se nachází stejná látka můžeme v určitých případech 

zacházet odlišně dle jiných předpisů. S chemickou látkou nebo směsí látek zacházíme dle 

zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích ˶chemický zákon˝. 

V případě, že se na látku nebo směs látek pohlíží jako na odpad řídíme se zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

Při skladování odpadu dle § 5 zákona o odpadech jsou původce a oprávněná osoba 

povinna pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

Katalog odpadů pod 6-ti místný kód (Obrázek 2), v nichž první dvojčíslí označují skupinu 

odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu a třetí dvojčíslí druh odpadu. Jestliže nejde odpad zařadit 

podle Katalogu odpadů, zařadí odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností. [1] 

 
Obrázek 2 – Šesti místné katalogové číslo 

Dle § 6 zákona o odpadech se dále odpad řadí do kategorie odpadu 

(ostatní/nebezpečný). V případě, že se původce nebo oprávněna osoba domnívá, že odpad 

kategorie nebezpečný není nebezpečný může nechat zhodnotit jeho nebezpečnost právnickou 
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osobou nebo fyzickou osobou pověřenou Ministerstvem ŽP (u odpadu H1, H2, H3-A, H3-B, 

H12, H14 a H15) nebo Ministerstvem zdravotnictví ( u odpadu H4 až H11 a H13). Pokud tato 

osoba zjistí, že odpad není nebezpečný vydá osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností 

odpadu, v opačném případě vydá sdělení. Kopie osvědčení nebo sdělení se posílá na Českou 

inspekci životního prostředí. Pověření k tomuto hodnocení nebezpečných vlastností a 

vydávání osvědčení se uděluje na dobu nejvýše 5 let, žadatel musí mít vysokoškolské 

vzdělání a praxi nejméně 10 let v oboru chemie nebo odpadového hospodářství. 

Balení nebezpečných odpadů podléhá chemickému zákonu a označování nebezpečných 

odpadu se řídí dle § 13 zákona o odpadech. Při označování odpadu na obalu nesmí chybět: 

 kód odpadu 

 označení nebezpečných vlastností odpadu (H1 až H14) 

 grafický symbol (u odpadů H1, H2, H3-A, H3-B, H6, H8, H9 a H14) 

 označení ˶Nebezpečný odpad˝ (u odpadů H4, H5, H7, H10 až H13) 

Dále v místě skladování odpadů musí být vyvěšen identifikační list odpadu, který 

obsahuje nezbytné informace pro manipulaci, skladování a přepravu odpadu. 

Nebezpečné chemické látky a směsmi 

Nebezpečné látky a směsi (látka nebo směs s jednou nebo více nebezpečnými 

vlastnostmi) se v případě, že na ně nepohlížíme jako na odpad řídí chemickým zákonem. 

Nakládáním s těmito látkami a směsmi se přitom chápe jako výroba, dovoz, prodej, 

používání, skladování, balení, označování a vnitrostátní doprava.  

Před nakládáním je nutné dle chemického zákona a provádějících vyhlášek látku 

klasifikovat (zjištění nebezpečné vlastnosti), zabalit a označit. Při označování látky nebo 

směsi dle § 12 Chemického zákona nesmí na obalu mimo jiné chybět: 

 obchodní název směsi 

 název firmy dodavatele 

 chemický název nebezpečné látky nebo látek přítomných ve směsi 

 výstražné symboly 

 R-věty, S-věty 

 hmotnost nebo objem 

Celý chemický název látky nebo látek přítomných ve směsi je velice důležitý, protože 

jednoznačně dle označení víme přesně jaké látky balení obsahuje. 
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5.1.3 Porovnání nebezpečných vlastností odpadů a chemických látek a 
směsí 

V Tabulce 1 je porovnání nebezpečných vlastností odpadů a látek. Některé vlastnosti 

jsou až na pár výjimek stejné. U odpadů oproti chemickým látkám a směsím existují další 

nebezpečné vlastnosti:  

 Infekčnost 

 Teratogenita 

 Ekotoxicita 

 Schopnost uvolňovat vysoce toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo 

kyselinami 

 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do ŽP při nebo po jejich odstranění 

Díky těmto vlastnostem, které u chemických látek a směsí nejsou, hrozí u odpadů určité 

nebezpečí. Další nebezpečí hrozí pokud je odpad složen z látek s více nebezpečnými 

vlastnostmi např. výbušné, hořlavé a toxické. Za prvé v praxi nejsou všechny nebezpečné 

vlastnosti označeny a navíc výsledná nebezpečnost je těžko předvídatelná. Hrozí vznik jak 

nekontrolovaných reakcí látek v odpadu, tak špatné vyhodnocení chování při požáru a ztížení 

represivního zásahu. 

Tabulka 1: Porovnání nebezpečných vlastností odpadů a chemických látek a směsí [11, 13] 
  Chemické látky a přípravky Nebezpečné odpady 

  Nebezpečná 
vlastnost 

Značení Nebezpečná vlastnost Značení 

K
la

s
if
ik

a
c
e
 l
á

te
k
 n

a
 z

á
k
la

d
ě
: fy
z
ik

á
ln

ě
 

c
h
e
m

ic
k
ý
c
h
 

v
la

s
tn

o
s
tí
 výbušné E výbušné H1 

oxidující O oxidující H2 

extrémě hořlavé F+   

vysoce hořlavé F vysoce hořlavé H3-A 

hořlavé  hořlavé H3-B 

n
e
b
e
z
p
e
č
í 
p
ro

 

z
d
ra

v
í 

vysoce toxické T+   

toxické T toxické H6 

dráždivé Xi dráždivé H4 

zdraví škodlivé Xn zdraví škodlivé H5 

senzibilující Xn, Xi senzibilující H13 

žíravé C žíravé H8 

ú
č
in

k
ů
 

n
a
 

z
d
ra

v
í karcinogenní Xn, T karcinogenní H7 

mutagenní T, Xn mutagenní H11 

toxické pro reprodukci T, Xn   

ú
č
in

k
ů
 

n
a
 Ž

P
 

nebezpečné pro ŽP N   

    infekčnost H9 

    teratogenita H10 

  

  

schopnost uvolňovat vysoce 
toxické a toxické plyny ve 
styku s vodou, vzduchem 

nebo kyselinami 

H12 

    ekotoxicita H14 

      schopnost uvolňovat 
nebezpečné látky do ŽP při 
nebo po jejich odstranění 

H15 
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Výstražné symboly a písmena označující nebezpečné vlastnosti 

Dle Tabulky 2 se chemické látky a směsi spolu s odpady označují příslušným symbolem 

nad který náleží písmeno (E, O, F+, F, T+, T, C, N, Xi, Xn) a pod který píšeme slovně 

nebezpečnou vlastnost. 

Tabulka 2: Výstražné symboly označující nebezpečné vlastnosti [13] 

Nebezpečná 
vlastnost 

Značení Symbol 
Nebezpečná 

vlastnost 
Značení Symbol 

výbušné E 

 

žíravé C 

 

oxidující O 

 

nebezpečné 
pro ŽP 

N 

extrémně hořlavé F+ 
 
 dráždivé Xi 

 
 

vysoce hořlavé F 
zdraví 

škodlivé 
Xn 

vysoce toxické T+ 
 
   

 

toxické T 

   

5.1.4 Hrozící nebezpečí při skladování nebezpečného odpadu 

Dle srovnání označování (v kapitole č. 5.1.3) nebezpečných látek a nebezpečných 

odpadů je zřejmé, že označení nebezpečných odpadů je nedostatečné. Nebezpečí hrozí jak 

v případě represivního zásahu hasičů, tak při nakládání s odpady zaměstnanci. 

Při požáru nebo evakuaci nebezpečného odpadů totiž hasič neví o jakou látku se přesně 

jedná. Kód odpadu mu totiž nic neříká a o nebezpečnosti ho informuje pouze grafický symbol 

a to jenom u některých odpadů (H1, H2, H3-A, H3-B, H6, H8, H9 a H14). 

V případě, že fyzická osoba odnese neoznačený kapalný odpad do sběrného dvoru není 

původce odpadu a sběrné dvory jsou povinny tyto chemikálie odebrat a označit. Označení je 

v drtivé většině případů jako 16 05 07 nebo 16 05 08, což jsou ˶Vyřazené anorganické 

chemikálie˝ (kód 16 05 07) nebo ˶Vyřazené organické chemikálie˝ (kód 16 05 08). Do takto 

označených sudů patří kyseliny, zásady, soli, oxidy nebo peroxidy a rozpouštědla. Tudíž celá 
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škála reagujících látek. Navíc nikdo na pohled nepozná, jestli se jedná o anorganickou nebo 

organickou látku. Odmítnout sběrné dvory tyto chemikálie nechtějí ani nemohou, protože si 

jsou vědomí, že by v tomto případě chemikálie skončily na černých skládkách. Katalog 

odpadů obsahuje velké množství druhů odpadů, ale v případě neoznačených odpadů jsou 

používány v drtivé většině jen dva druhy a to kód 16 05 07 a 16 05 08. Tato teze bude ověřena 

ve zkoumaných firmách a následně vyhodnocena v kapitole č. 10. 

U zaměstnanců zákon o odpadech vůbec neřeší vzdělání. Obsluhu tedy může dělat 

člověk buď jen vyučen a nebo se základním vzděláním. Není tedy vůbec kladen požadavek 

na chemické vzdělání. Tato skutečnost může zapříčinit vznik nebezpečných situací např. v 

sudu (kód 16 05 07) máme kyselinu a neopatrností zaměstnance se do sudu dostane voda. 

Zaměstnanec neví, že voda se s kyselinou takto nemíchá, protože vznikne silně exotermická 

reakce (reakce za vyvinu tepla). Kyselina může vzkypět, dostat se ze sudu a zranit 

zaměstnance nebo reagovat s jinými látkami okolo a zapříčinit tak domino efekt. Do sudu 

tohoto označení se dále můžou společně smíchat zásady a kyseliny, což také vede 

k reakci=neutralizaci, kdy vzniká sůl a voda. 

U těchto možných reakcí nikdy přesně nevíme jaké produkty mohou vzniknout 

(závislost reakce na okolních podmínkách) a jak budou s dalšími látkami nebo obalem sudu 

reagovat. Jako produkty chemických reakcí mohou vznikat oxidační činidla, voda, soli nebo i 

například vodík (u alkalických kovů), který s oxidačním činidlem a iniciačním zdrojem 

představuje veliké nebezpečí požáru či výbuchu. 

Existuje tedy pravděpodobnost, že pod jedním kódem se mohou smísit chemické látky, 

ať už díky nedostatečné vzdělanosti obsluhy nebo špatným návrhem zařazování odpadů, které 

nejsou mísitelné a mohou vést k různým reakcím. Zaměstnanci navíc nemají dle zákona 

povinnost kontrolovat stav obalů odpadu. Může tedy dojít díky možným reakcím 

k postupnému slábnutí a poškozování obalu, až k protržení a smíchání obsahů ze dvou sudů a 

následným reakcím. V tabulce 3 jsou popsány látky, které nesmí přijít do styku. 

Tabulka 3 – Nebezpečné kombinace chemikálií 
Látky, které nesmí reagovat Nebezpečí 

Amoniak chlórové vápno nestabilní sloučeniny 

Amonné soli chlorečnany, manganistany nestabilní třaskaviny 

Azid sodný 
olovnaté, měďnaté, stříbrné, rtuťnaté a jiné těžké 

kovy, koncentrované kyseliny 
citlivé třaskaviny, HN3 

Ethanol kyselina dusičná 
při nekontrolované reakci vznik výbušného 

acetaldehydu 

Ethery sluneční světlo, peroxid vodíku v obou případech vznik výbušných peroxidů 

Glycerin manganistany samozápalná směs 

Chlorečnany a 

chloristany 

síra, fosfor, cukr, škrob, organické látky, 

glycerin,práškové kovy, 
zápalné a výbušné směsi 

Chlórové vápno oleje, organické látky nebezpečí samovznícení 
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Jód acetylen, amoniak extrémně citlivé třaskaviny 

Kyselina dusičná 
glycerin, alkoholy, cukry a škroby, fenol, éther, 

alkoholy aj.org.látky 
výbušné sloučeniny, vznik požáru nebo výbuchu 

Kyselina sírová konc. chlorečnany, chloristany, manganistany výbušné oxidy, následuje samovolný výbuch 

Kyanidy, žlutá krevní 

sůl 
kyseliny vznik Kyanovodíku 

Kyselina šťavelová stříbro, rtuť třaskaviny 

Peroxid vodíku 
organické látky (aminy,alkoholy, ketony), kyselina 

octová, práškové kovy, zápalné látky 

nebezpečné a samozápalné třaskaviny, nebezpečí 

požáru 

Uhlovodíky (silice, 
benzen) 

halogeny(F,Cl,Br,I) samozápalné 

Manganistany 
amonné soli !,glycerin, oleje, organické látky, 

kys.sírová 
exploze, samovolné vznícení 

Kyselina octová 
chromany, dichromany, kyselina dusičná, peroxidy, 

manganistany 
rozklad a následné nebezpečí výbuchu 

 

5.2 Skládky odpadu 

Uskladnění odpadů na skládky je poslední krok v hierarchii nakládání s odpady dle 

obrázku 1. Dle zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů je skládka 

chápána jako technická zařízení k uložení odpadu na zemi nebo do země. 

Dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů je skládka, i 

když se nejedná o stavbu ale pouze terénní úpravy, definována jako dočasná stavba. Dle 

stavebního zákona, se dočasnou stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební 

nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich použité stavební výrobky, materiály, 

konstrukce a účel využití. 

Proces povolení skládky 

I když se dle stavebního zákona jedná o dočasnou stavbu, není možné uplatnit při 

povolovacím procesu skládky zjednodušené územní řízení. Dle § 95 odstavec 1 písmena b) 

stavebního zákona je zjednodušené územní řízení možné pouze v případě, kdy záměr 

nevyžaduje posouzení vlivů na ŽP, ale v procesu povolování skládky je posouzení vlivů na 

ŽP nutné. Před výstavbou skládky je nutné realizovat kroky uvedené na obrázku 3. 

Umístění skládky musí být v souladu s územním plánem. Pokud tomu tak je, povoluje 

se skládka v rámci územního řízení podle § 77, § 79 a § 92 stavebního zákona. Na územní 

rozhodnutí navazuje stavební řízení v souladu s § 109 a § 115 stavebního zákona, jehož 

výsledkem je stavební povolení. Po dokončení stavby je možné stavbu užívat až na základě 

rozhodnutí místně příslušného stavebního úřadu. Pro zahájení provozu je krajským úřadem 

vydáváno integrované povolení (§ 33 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci). 

V tomto dokumentu je uveden celkový popis zařízení a technologie a závazné podmínky 
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provozu. Pro vydání tohoto integrovaného povolení je nutné provozovatelem předložit 

provozní řád, který schvaluje krajský úřad. [17] 

 

Obrázek 3 – Proces povolení skládky [17] 

Podklady pro navrhování skládek 

Úroveň zpracování průzkumu skládky a rozsah podkladů jsou závislé na druhu skládky 

a na potenciálním vlivu skládky na ŽP. Mezi hlavní podklady pro realizaci skládky patří: 

 výsledky hydrogeologického, inženýrsko-geologického a geotechnického průzkumu. 

 geodetické podklady 

 klimatické a hydrologické údaje 

 údaje o chráněných oblastech přirozené akumulace vod 

 údaje o ochranných pásmech léčivých zdrojů a přírodních minerálních stolních vod 

 údaje o existenci sítí technického vybavení a jejich ochranných pásmech 

 údaje o zvláště chráněných územních a kulturních památkách 

 výsledky hodnocení vlivu na ŽP. Hodnocení vyplývá ze zákona č. 100/2001 Sb. o 

posuzování vlivů na životní prostředí 

Druhy skládek 

Základní dělení skládek je na skládky řízené a ilegální „černé”. Dělení ve vztahu k době 

uložení na skládky časově omezené (mezisklad) a trvalé. Dělení řízených skládek dle normy 

ČSN 83 8030 je na: 

 S-IO Skládky pro inertní odpad. 

 S-OO Skládky pro ostatní odpad. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_posuzov%C3%A1n%C3%AD_vliv%C5%AF_na_%C5%BEivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_posuzov%C3%A1n%C3%AD_vliv%C5%AF_na_%C5%BEivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD


VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 
Systém skladování z pohledu požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí 

26 

 

 

 

 S-NO Skládky pro nebezpečný odpad. 

Skládky všech skupin (S-IO, S-OO a S-NO) mohou být budovány pouze v lokalitách, 

kde nejvyšší hladina podzemní vody je nejméně 1 m pod bází nejnižšího těsnicího prvku 

skládky. 

Skládky kategorie inertní odpad (S-IO) 

Na skládky kategorie inertní odpad (S-IO) jsou kladeny nejmenší požadavky. Inertní 

odpad je totiž odpad, který se nerozpouští, nehoří ani jinak nereaguje a u něhož nedochází 

k žádné významné fyzikální, chemické ani biologické přeměně. [8] 

Skládky kategorie ostatní odpad (S-OO) 

Skládky kategorie ostatní odpad (S-OO) jsou určeny krom výjimek především pro 

odpad: Komunální, stavební s nebezpečný upravený stabilizací. 

Mezi výjimky patří odpad nebezpečný neupravený stabilizací, ale pouze v nádobách a 

kontejnerech tvořených fólii tloušťky min. 1,5 mm, která dlouhodobě odolává korozívním 

účinkům uložených odpadů. Kontejnery a nádoby se vždy umísťují do zvlášť vyčleněného 

prostoru, samostatně sledovaného a monitorovaného. Odvodnění tohoto prostoru musí být 

zaústěno do samostatné jímky. 

 

Obrázek 4 – Průměrné složení skládek S-OO 

Vybavení skládky S-OO: 

 manipulační prostor pro fyzické převzetí  přivážených odpadů 

 provozním a sociálním objektem 

 zařízením na kontrolu hmotnosti odpadů 

 zařízením na čištění svozových vozidel před výjezdem na veřejnou komunikaci 

 zajištění proti vstupu nepovolaných osob a nekontrolovanému využívání 
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 oplocení o výšce nejméně 2 m nebo jinou účinnou zábranou vstupu 

Skládky kategorie nebezpečný odpad (S-NO) 

Stejně jako u skládek na ostatní odpad, jsou skládky na nebezpečný odpad navrhovány a 

konstruovány tak, aby v co nejmenší míře ohrožovali životy/zdraví lidí a ŽP. 

Technické řešení odvodnění skládek a vybavení skládek na nebezpečný odpad se 

posuzuje individuálně s ohledem na charakter, nebezpečnost a možné interakce odpadů a 

průsakových vod. 

Nejjednodušší by však bylo samozřejmě nebezpečné odpady neprodukovat, protože 

v budoucnu nikdy nevíme jaké budou negativní dopady na zdraví lidí a ŽP. Dobrý krok ke 

zlepšení situace je recyklace nebezpečného odpadu nebo jeho spalování. Toto spalování však 

musí probíhat při teplotě vyšší než 1000 °C, nevýhodou je však produkce popelu a znečištění 

vody, která chladí spaliny. Tyto produkty (voda, popel) se totiž dále stávají nebezpečným 

odpadem a je třeba je likvidovat. [4, 28] 

Ilegální skládky 

Jedná se o místo, které nepovolil příslušný správní orgán, a které není pro tento způsob 

nakládání technicky vybaveno. Shromažďují se zde po určitou dobu odpady různých druhů. 

Ukládání odpadu na ilegální skládky je velký problém, jak díky negativnímu vlivu na ŽP, tak 

díky faktu, že nikdo kolikrát neví co přesně se na skládkách nachází. Roste tím nebezpečí jak 

pro civilní osoby, tak hasiče v případě represivního zásahu na skládce. [3] 

 

Obrázek 5 – Průměrné složení ilegálních skládek 

Poslední dobou docházelo k vývoji a zpřísnění legislativy v oblasti odpadů a to 

paradoxně může počet těchto skládek zvýšit. Mnoho právnických a podnikajících fyzických 

osob ve své podnikatelské činnosti vlastní nebezpečné odpady a po zpřísnění legislativy je pro 

ně ekonomicky nevýhodné se jich legálně zbavovat. [3] 
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Míra nebezpečí ilegálních skládek závisí na vlastnostech látek a směsí, kterými je odpad 

tvořen a na podmínkách lokality, kde je skládka vytvořena. Doprovodným jevem těchto 

skládek je nepříjemný zápach, výskyt hlodavců a únik škodlivých látek do životního prostředí 

vzduchem a prosáknutím do země. Ilegální skládky jsou skrytým, ale velkým zdrojem rizik, 

které si zaslouží příslušnou pozornost, připravenost zásahových jednotek a změn v legislativě. 

[3] 

 

Obrázek 6 – Bývalá ilegální skládka na Táborsku 
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6 Přehled významných požárů na skládkách odpadů 

Požáry skládek se svým charakterem řadí mezi požáry velkého plošného rozsahu a ve 

většině případů jsou nedošetřovány. Díky faktu, že jde často o nevyužitelný odpad je vzniklá 

škoda a uchráněná hodnota většinou nulová. Naopak z hlediska ochrany ŽP jde o 

mimořádnou událost velkého rozsahu. [25] 

6.1 Požáry skládek a skladů v ČR 

Nejčastější požáry skládek v ČR jsou požáry pneumatik. Při těchto požárech se uvolňují 

do ovzduší a půdy nebezpečné látky, které představují velké nebezpečí. Díky svému složení 

(Obrázek 7) jsou pneumatiky velmi stabilní a při běžných podmínkách téměř nedochází 

k jejich rozpadu. [25] 

 
Obrázek 7 – Graf materiálové složení pneumatiky 

Pneumatika je velmi špatný tepelný vodič a samotné zapálení není jednoduché, ale 

v případě požáru produkuje velké množství tepla. Výhřevnost pneumatiky je kolem 30 MJ/kg, 

průměrná váha jedné pneumatiky 5 kg. Z těchto údajů lze zhruba vypočítat výslednou energii 

požáru. [25] 

Zplodiny hoření pneumatik jsou charakteristické především svými karcinogenními 

účinky, které jsou významné zejména při dlouhodobém působení. Při hoření však vznikají 

také tekuté nebezpečné látky např. pyrolytický olej, který obsahuje dioxiny a furany. [25] 

Při požárech skládek hrozí: 

 nebezpečí velkého vývinu toxického kouře 

 nebezpečí popálení z odkapávání hořící pneumatiky 
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 nebezpečí přehřátí 

 nebezpečí fyzického vyčerpání 

 nedostatek dýchacích přístrojů 

Postup likvidace požáru pneumatik 

Nejjednodušší způsob likvidace požáru z ekonomického hlediska je kontrolované 

vyhoření. Pneumatiky se ale dále nedají využít a při hoření vzniká velké množství zplodin. 

Další možnost likvidace požáru je zasypáním. Tuto metodu ale můžeme aplikovat pouze na 

menších a nízkých skládkách (propadání techniky). [26] 

V dnešní době aplikují jednotky požární ochrany ke zdolání takového požáru dva typy 

taktických postupů. Jedním je odebírání naskladněného materiálu a jeho dohašování ve 

slabších vrstvách. Druhým postupem je máčení odebíraného materiálu v přistavěném 

kontejneru naplněném směsí vody a smáčedla a následném odvezením na jiné místo. [26] 

V kapitolách níže jsou popsány dva požáry skládek s pneumatikami, kdy u jedné je 

aplikován starší postup likvidace zasypáním a u druhé nový postup máčení odebíraného 

materiálu v přistavěném kontejneru a následném odvozu. [26] 

6.1.1 Skládka v Uherském brodě 

Skládka se nachází v Uherském Brodě, který se nachází 17 km od Uherského hradiště a 

má cca 17 tisíc obyvatel. Firma se zabývá hlavně recyklací pneumatik. 

 
Obrázek 8 – Místo události 

Požár skládky 

Požár vznikl 28. 6. 2007 před druhou hodinou odpolední ve firmě Kovosteel. Jednotkou 

požární ochrany byl vyhlášen nejprve 2 SP a následně kolem čtvrté hodiny odpoledne 3 SP. 
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Ohněm byla zachvácena celá plocha skládky o rozměrech cca 100 x 100 m a díky silnému 

větru byly ohrožené okolní budovy, stroje a zařízení. [23] 

Velitel zásahu nechal přivést větší množství pěnidla (2400 l) a díky frontálnímu útoku 

se podařilo kolem půl páté odpoledne požár lokalizovat. Na požáru se podílelo celkem 29 

JPO, ale síly a prostředky nebyly dostačující. Bylo nutné povolat 155. záchranný prapor AČR 

z Bučovic. Úkolem praporu bylo navézt na požářiště zeminu a požár udusat. [23] 

Největší nebezpečí pro hasiče bylo sálající teplo, výbuchy horkých plynu a pneumatiky 

automobilů, které pod vlivem tepla začaly praskat a ventilky lítaly do prostoru jako projektily. 

Jeden hasič byl při požáru zraněn, vlivem přehřátí organizmu a nadýchání se zplodin hoření. 

[23] 

 
Obrázek 9 – Stoupající hustý kouř [23]   Obrázek 10 – Likvidace požáru [23] 

 
                Obrázek 11 – Zásah hasičů [23]    Obrázek 12 – Likvidace požáru [23] 

Příčina požáru 

Po následném šetření bylo zjištěno, že příčinou požáru bylo úmyslné zapálení. Požár 

trval celkem 6 dní a škoda byla stanovena na 35 mil. Kč, kdy 25 mil. Kč představoval 

materiál a 10 mil. Kč budovy, stroje a zařízení. Na místě události byla zaznamenána přes-

limitní koncentrace CO. [23] 
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6.1.2 Skládka v Boru u Skuče 

Skládka s pneumatikami se nachází v Boru u Skutče, což je vesnička se 178 obyvateli 

nedaleko Pardubic. Likvidace požáru trvala 9 dní (6 - 14. 6. 2011). [22] 

 
Obrázek 13 – Požár v Boru u Skutče [22] 

Požár skládky 

K požáru došlo v sobotu v dopoledních hodinách. První jednotky na místo události 

dorazily kolem jedné hodiny odpoledne. Kouř z pneumatik byl viditelný až ve 30 km 

vzdálené Chrudimi. Z počátku měl požár rozlohu 20 x 10 m, ale díky silnému větru se rozšířil 

na celou skládku 200 x 100 m. Naskladněné pneumatiky byly místy vysoké až 7 m. [22] 

Okolní objekty bylo nutné ochlazovat a chránit proti sálajícímu teplu, které je při požáru 

pneumatik velmi vysoké. Pouze jedna budova byla vlivem požáru zničená (Obrázek  14). 

Škoda byla odhadnuta na 5 miliónu Kč. [22] 

Vlivem špatného počasí (déšť) docházelo ke kontaminaci půdy a nedokonalému hoření. 

Bylo tedy rozhodnuto k likvidaci požářiště nabíráním hořícího materiálu tzv. čtyřprsťákem 

(Obrázek 15), následnému chlazení a hašení v kontejneru naplněného vodou a odvážení 

uhašeného materiálu pomocí nákladních automobilů mimo požářiště. Tato metoda je 

výjimečná tím, že nepotřebuje takové množství sil a prostředků a nedochází ke kontaminaci 

půdy, povrchových a podzemních vod. [22] 
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   Obrázek 14 – Zničená budova [22]     Obrázek 15 – Likvidace požáru [22] 

Příčina požáru 

V den události byla pomocí autogenu opravovaná střecha jedné z budov (Obrázek 14). 

Při opravě spadla jiskra na hořlavý materiál a došlo k požáru, který se rozšířil na skládku. [22] 

6.1.3 Sklad a spalovna v Ostravě 

Sklad a  spalovna nebezpečných (kapalných i tuhých) odpadů se nachází v Ostravě na 

ulici Slovenská. Jedná se o největší ze šesti spaloven společnosti SITA CZ v České republice, 

s ročním spálením cca 45 000 t odpadů (což je 60 % spalování všech odpadů v České 

republice). 

 
Obrázek 16 – Zásah jednotek 
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Příčina požáru 

Příčinou požáru vzniklého v roce 2006 bylo špatné a nedostatečné označení 

nebezpečného odpadu. Problematika špatného označování popsána v kapitole č. 5.1.4 - 

Hrozící nebezpečí při skladování nebezpečného odpadu. 

 
Obrázek 17 – Špatně uskladněné lithium 

Zákazník přivezl nebezpečný tuhý odpad zabalený v igelitu v sudu s označením 16 05 

07 podle katalogového listu  ˶Vyřazené anorganické chemikálie˝. Jednalo se však o alkalický 

kov lithium. Nebezpečnost spočívá hlavně při reakci s vodou dle rovnice: 

2 Li + 2 H2O → 2 LiOH + H2 

Při oxidačně redukční reakci, kdy se lithium oxiduje a vodík redukuje, vzniká hydroxid 

litný a plynný vodík se současným uvolňováním velkého množství tepla. Materiál tedy při 

kontaktu s dešťovou vodou začal hořet. Požár se rozšířil na sklad nebezpečných pevných 

odpadů. Automaticky se spustilo pěnové stabilní hasicí zařízení a přijeli jednotky jak 

profesionálních hasičů, tak podnikových ze sousední firmy BorsodChem – Moravské 

Chemické závody. 
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Obrázek 18 – Následky požáru 

6.2 Požáry skládek v zahraničí 

Požáry skládek v zahraničí se stát od státu liší, záleží mnohdy na meteorologických 

podmínkách a hlavně v jaké zeměpisné šířce se stát nachází. V této části práce jsou popsány 

požáry skládek, které se staly v USA a Řecku. 

6.2.1 Skládka v Iowa (USA) 

K požáru došlo v jedné ze skládek na západě města Iowa City, které má necelých 70 

tisíc obyvatel a rozlohu 63,3 km². Stát Iowa je nížinatá země, ve které dochází často 

k teplotním extrémům. [30] 

Požár skládky 

V Sobotu večer 26. 3. 2012 vznikl požár, který zachvátil 1,5 mil rozdrcených 

pneumatik. Město, coby vlastník skládky, chtělo jednak z ekonomických důvodů, tak díky 

složitosti zdolat požár pneumatik, nechat skládku vyhořet. Po rozšíření požáru byly ale v 

ohrožení rok staré kóje, které hasiči před účinky požáru museli chránit. Podle měření na 

místech žár dosahoval až 1200 °C. Celkem bylo požárem zachváceno 30 000 m² skládky. [30] 

 
      Obrázek 19 – Požár pneumatik          Obrázek 20 – Iowa city, stát Iowa 

Příčina požáru 

Příčina nebyla stanovena, ale Jeremy O'Brien (ředitel výzkumného ústavu) vyhodnotil 

jako nejpravděpodobnější příčinu požáru iniciaci od žhnoucího uhlí přivezeného na skládku. 

Tato příčina vzniku požáru patří v USA k nejčastějším. [30] 
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Při požáru do ovzduší unikly tyto látky: [30] 

 CO 

 oxidy síry 

 dioxiny 

 chlorovodík 

 benzen 

 polychlorované bifenyly 

 kovy (Ar, Ni, Zn, Hg, Cr) 

Nebezpečné látky neunikly jen do ovzduší ve formě kouře díky teplotnímu gradientu, 

ale taky do půdy společně s hasební látkou. 

6.2.2 Skládka v Tagarades (Řecko) 

Skládka se nachází asi 23km od města Tagarades, v provozu je od roku 1991. Skládka 

není v žádném případě moderní a po požáru byla uzavřena. [29] 

 
Obrázek 21 – Místo události 

Situace v Řecku 

Množství odpadu v Řecku roku 2010 se odhaduje kolem 68 miliónů tun, z toho 258 tisíc 

je klasifikováno jako nebezpečný. Více než 90 % odpadu je ukládáno na skládky (51 % 

legální skladky, 40 % nelegální skládky), 8 % se částečně recykluje a pouze jedno procento je 

kompostováno. [29] 
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Požár skládky 

Požár vznikl 11. 6. 2006 ve městě Tagarades blízko Soluně. Jednalo se o podpovrchový 

požár na ploše 15 000 m² trvající přes 16 dní, při němž se do ovzduší dostalo velké množství 

dioxinů (PCDD) a ostatních škodlivých látek. Při požáru foukal vítr od moře (obrázek 22) a 

škodliviny se šířily do okolí. Největší množství tohoto dioxinu se dostalo na jihovýchod, kde 

je naštěstí slabé osídlení. V prvních třech dnech požáru se do ovzduší dostalo 10 000 mg/den 

této látky, za další zhruba sedm dní v průměru 1250 mg/den a poslední den hašení už jen 300 

mg/den. [29] 

I přes fakt, že se požár podařilo udržet pod kontrolou byla tato událost označená jako 

ekologická katastrofa. Ve výzkumném ústavu v Dimocritos zkoumali odebrané vzorky 

potravin z okolí a zjistili přítomnost dioxinu. [29] 

PCDD - polychlorovaný dibenzo-p-dioxin 

Jedná se o chlorované tricyklické aromatické uhlovodíky. Jejich přítomnost v životním 

prostředí je vzhledem k velmi vysoké toxicitě některých představitelů této skupiny látek 

považována za významný ekologický problém. Látka je velmi málo rozpustná ve vodě, málo 

těkavá, ochotně se sorbuje na povrch pevných částic a jen zvolna podléhající rozkladu. 

Dlouhodobé působení látky vede k poškození imunitního/nervového systému a snižuje 

schopnost soustředit se. [21] 

 

        Obrázek 22 – Směr foukajícího větru [29] Obrázek 23 – Vzorec PCDD [21] 
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7 Vznik požáru na skládce 

Požáry skládek se svým charakterem řadí mezi požáry velkého plošného rozsahu a ve 

většině případů jsou požáry skládek nedošetřovány. Díky faktu, že jde často o nevyužitelný 

odpad je vzniklá škoda a uchráněná hodnota většinou nulová. Naopak z hlediska ochrany ŽP 

jde o mimořádnou událost velkého rozsahu. [25] 

Při požárech skládek se mohou vyskytovat následující zvláštnosti: [25] 

 nebezpečí při hoření, žhnutí a při tepelném rozkladu plastických hmot 

 únik nebo hromadění skládkových plynů (CH4, H2S), nebezpečí výbuchu 

 nebezpečí výbuchu uzavřených nádob a sprejů zasažených plameny 

 neočekávané chemické reakce 

 nebezpečí poleptání od zbytků kyselin a louhů 

 nebezpečí infekčního onemocnění vzhledem k množství hlodavců a ptáků na 

skládkách 

 při použití plných proudů vody do vyhořelých prostor může dojít k expanzi páry 

7.1.1 Základní příčiny vzniku požáru 

Požár v prostoru skládky je možné rozdělit na požár povrchový  a hoření podpovrchové, 

které je závažnější z důvodu špatného přístupu, složité lokalizace a likvidace. [26] 

Povrchový požár může být zapříčiněn prakticky všemi níže uvedenými body. 

Podpovrchový požár pod malou vrstvou odpadního materiálu může být způsoben např. 

žhavým popelem nebo nedopalkem cigarety, protože místo hoření není překryto inertní 

vrstvou. V případě větších hloubek 2 m a více je předpoklad, že navezený odpad je na tělese 

skládky uložen již delší dobu a byl zhutněn. V tomto případě by mohlo dojít ke vzniku požáru 

pouze vlivem biologického rozpadu a samovznícením uložených materiálů. [26] 

 Samovznícení uloženého materiálu 

Při nahromadění materiálu se v některých případech látka sama zahřívá a při 

nedostatečném odvodu tohoto tepla může dojít při dosažení určité kritické teploty k vznícení a 

následnému hoření. [26] 

Každé vozidlo přijíždějící do areálu by mělo být podrobeno kontrole, kde obsluha 

provede převážení automobilu a poté se vizuálně přesvědčí o druhu přiváženého materiálu. 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 
Systém skladování z pohledu požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí 

39 

 

 

 

Tento krok je často z různých důvodů opomíjen a proto nelze v praxi vyloučit přítomnost 

hořlavého nebo jinak chemicky aktivního materiálu na skládce. [26] 

Další příčina možného požáru je přítomnost methanu na skládce. Metan je jedna ze 

složek bioplynu (obsah cca 60%), který samovolně při provozu vzniká biologickými procesy. 

Proces můžeme rozdělit do 4 fází: 

1. Hydrolýza - Působením enzymů dochází k hydrolytickému štěpení 

makromolekulárních látek na jednodušší sloučeniny, především mastné kyseliny a 

alkoholy, při tomto procesu se uvolňuje vodík (H2) a oxid uhličitý (CO2). 

2. Fermentace -  Acetogenické bakterie fermentujou organické kyseliny (vyšší než 

kyselina octová) a alkoholy (vyšší než metanol) na H2 a CO2. 

3. Acetogeneze - Dochází k dalšímu rozkladu kyselin a alkoholů za produkce kyseliny 

octové. 

4. Metanogeneze - Závěrečný krok rozkladu, kdy z kyseliny octové, H2 a CO2 vzniká 

metan - CH4. Tento krok způsobují metanogenní bakterie, což jsou striktně anaerobní 

organizmy. Tyto bakterie jsou citlivé především na náhlé změny teplot, pH, 

oxidačního potenciálu a další inhibiční vlivy. 

 

Obrázek 24 - Model anaerobní digesce [26] 

 Žhavé částice vysypané ze sběrných vozidel svážejících komunální odpad 

Svoz odpadu z obcí je zajišťován pomocí popelářských vozidel, u kterých nelze 

jednoznačně vyloučit výskyt žhavých materiálů jako je popel nebo nedopalky. Po naložení 

žhavých částic spolu s dalším odpadem z popelnic do prostoru vozidla dojde k zhutnění 

odpadu lisem na korbě a omezení projevů hoření (snížení oxidačního činidla). Při následném 
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vysypání v prostoru skládky dojde k provzdušnění a promíchání s jiným materiálem a 

případnému následnému hoření. [26] 

 Kouření – odhození nedopalku cigarety 

V případě řízené skládky jde většinou o porušení provozního řádu zaměstnanci. Do 

prostoru řízené skládky by měla být vyloučena možnost vstupu nepoučených a cizích osob. 

Neřízené skládky nejsou většinou nijak zabezpečený proti vniknutí cizích osob a vznik požáru 

díky nedopalkům je vysoce pravděpodobný. [26] 

 Nedbalostní jednání osob 

Na skládce se mnohdy nachází materiály např. měděné kabely, součástky strojů a 

přístrojů s různým obsahem drahých kovů. Nelze tudíž vyloučit i vznik požáru od tzv. 

vypalování kabelů fyzickými osobami, které se snaží tyto materiály dále využít. [26] 

 Technické závady na strojním zařízení skládky 

Tato příčina vzniku požáru by na řízených skládkách měla být minimalizována 

vhodným výběrem používané techniky a prováděním pravidelného servisu. [26] 

 Úmyslné založení požáru 

Úmyslné založení požáru skládky nelze vyloučit. V praxi je možno tuto příčinu omezit 

vhodným typem oplocení areálu skládky, nebo jinými druhy zabezpečení (kamerový systém, 

pohybové čidla, ostraha apod.). [26] 

7.1.2 Negativní jevy při požáru skládek 

Při požáru dochází k samovolnému hoření, což je oxidačně redukční reakce za vývoje 

tepla a světla. Krom tepla a světla vzniká také velké množství zplodin hoření, které ohrožují 

jak zdraví lidí, zasahujících hasičů, tak životní prostředí. Nejvíce zplodin vzniká při 

nedokonalém spalování, což znamená při spalování za menšího množství oxidačního činidla 

(vzduch-kyslík). Při spalování různých materiálu viz. Tabulka č. 13 vznikají více či méně 

škodlivé látky, nadlimitní hodnoty těchto látek při požárech skládek kontrolují hasiči a při 

překročení provádějí opatření např. zákaz otevírání oken, evakuace apod. 
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Tabulka 4: Produkty hoření při spalování odpadu [4] 

 Hořící materiál Produkty hoření Výrobky Nebezpečí 

P
la

s
ty

 

PVC HCl, CO 
linoleum, 

náhrada za 
barevné kovy 

nemoci dýchacích cest, 
rakovinotvorné, 

poškození imunitního 
systému, bolest hlavy, 

spavost 

PS styren 
obalový 
materiál, 
zateplení 

PAN 
CO, HCN, NH3, 

akrylonitril 
umělé textilie 

PA CO, HCN 
konstrukční 
materiály 

PP CO, CO2, methylketon 
injekční 

stříkačky, 
nadoby 

PE CO, aldehydy 
fólie, trubky, 

izolace 
el.zařízení 

pryž SO2  

 dřevo-tříska dioxiny, furany nábytek dráždí oči a plíce 

 koberce formaldehyd  dráždí oči a plíce 

 papír, tráva CO  
dráždí dýchací cesty, 

poškození plic 

 letáky, časopisy těžké kovy  
toxické, způsobují 

vrozené vady 

Amoniak NH3 

Amoniak je bezbarvý, hořlavý, výbušný a jedovatý plyn. Je velice dráždivý zejména na 

oči a dýchací cesty, způsobuje edém plic, zástavu dechu a smrt. [4] 

Akrylonitril 

Akrylonitril je bezbarvá jedovatá látka. Dráždí oči, nos a dýchací cesty. Při kontaktu 

vede ke zhoršenému dýchání, závratím, křečím až k zástavě srdce. [4] 

Dioxiny 

Dioxiny již ve velice malých dávkách způsobují hormonální poruchy, ohrožují 

reprodukci živočichů včetně člověka, mají na svědomí poškození imunitního systému a 

některé z nich způsobují rakovinu. Díky své chemické stabilitě setrvávají dlouho v prostředí a 

"putují" proto i tisíce kilometrů od zdrojů svého původu. 

Jako dioxiny je souhrnně označováno 210 chemických látek ze dvou skupin odborně 

nazývaných polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDDs) a polychlorované dibenzofurany 

(PCDFs) 
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Formaldehyd CH2O 

Formaldehyd neboli metanal, je nejjednodušší aldehyd. Je bezbarvý, 

štiplavě páchnoucí, jedovatý plyn. Vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Vyšší 

koncentrace způsobuje vážné podráždění sliznic a respirační problémy např. zánět průdušek a 

otok nebo zánět plic. 

Chlorovodík HCl 

Chlorovodík je bezbarvý, dráždivý silně zapáchající plyn. Uvolňuje se při hoření 

materiálu, který obsahuje chlór, např. PVC. Jeho riziko spočívá v tom, že při vdechnutí 

s vlhkou sliznicí vytváří kyselinu chlorovodíkovou, která nám rozleptá dýchací cesty. [4] 

Kyanovodík HCN 

Kyanovodík je bezbarvá kapalina hořkého a mandlového zápachu, do těla proniká 

plícemi i přes kůži a způsobuje blokádu dýchacích enzymů a tkáňové dušení. Tato látka 

vzniká hlavně při požáru koberců a sedaček. [4] 

Oxid uhelnatý CO 

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch a nedráždivý. Ve 

vodě je málo rozpustný. Hlavní nebezpečí CO spočívá v jeho schopnosti vázat se na  červené 

krvinky (hemoglobin).Za normálních okolností se na hemoglobin váží molekuly vzdušného 

kyslíku, které jsou pak krví přenášeny do celého těla. Jestliže se ovšem v ovzduší nachází 

zvýšené procento CO (který se na hemoglobin váže 300krát snadněji než kyslík), dochází k 

tvorbě karboxyhemoglobinu (COHb). Tím je kyslíku znemožněno vázat se na  červené 

krvinky (na nich už je CO) a dochází k bezvědomí postiženého následkem nedostatečného 

zásobování mozku kyslíkem. Jestliže není postižená osoba včas vynesena na čerstvý vzduch, 

může dojít v krátké době k jejímu úmrtí. [4] 

Oxid uhličitý CO2 

Oxid uhličitý je bezbarvý plyn, nakyslé chuti. Uvolňuje se při spalování všech 

uhlíkatých látek. Je inertní látka a proto se používá jako retardér hoření. Nejedná se o látku 

jedovatou, ale její nebezpečnost je v tom, že prohlubuje dýchání a dostane se nám do plic 

vetší množství kouře a případných nebezpečných látek. Oxid uhličitý má větší hustotu jak 

vzduch a drží se při zemí, může se tedy hromadit ve sklepích, jeskyních, studnách a podobně. 

Ke ztrátě vědomí a smrti dochází při koncentracích od 7 %. [4] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pach
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jed
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pal_plic
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
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Oxid siřičitý SO2 

Oxid siřičitý je bezbarvý plyn štiplavého zápachu s větší hustotou jak vzduch. Dráždí 

sliznice, dýchací cesty, způsobuje zánět spojivek a při větší expozici až smrt. Při styku 

s vodou vzniká kyselina siřičitá. [4] 
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8 Současný systém skladování odpadů 

Skladováním odpadů se zabývá odpadové hospodářství. Odpadové hospodářství je 

relativně nové odvětví, které se týká všech stupňů výrobního a spotřebního cyklu – od těžby 

surovin, přes výrobu, dopravu, spotřebu produktů, až po jejich odstranění. Významný podíl 

odpadů tvoří vedlejší produkty vznikající při výrobě. [1] 

Hlavnmí cíly odpadového hospodářství je předcházet vzniku odpadu a pokud již 

vzniknou, nakládat s nimi tak, aby mohly být maximálně využity jako druhotné suroviny a 

aby minimálně narušovaly ŽP. Dle Směrnice evropského parlamentu a rady (ES) č. 98/2008, 

kterým se řídí členské státy, tudíž i ČR se s odpady má nakládat dle obrázku 1. [1] 

Vyspělé země se začaly odpadovým hospodářstvím intenzivně zabývat teprve ve 20. Až 

30. létech minulého století, v České republice bylo nakládání s odpady kontrolováno a řízeno 

až po roce 1991. [19] 

8.1 Strategie odpadového hospodářství v ČR 

Začátkem 90. let dvacátého století byl v odpadovém hospodářství přístup ke tvorbě 

strategií a plánování velmi negativní. První zákon o odpadech č. 238/1991 Sb. sice 

předepisoval zpracování programů odpadového hospodářství, ale tato povinnost se většinou 

neplnila. V pořadí druhý zákon o odpadech č. 125/1997 Sb. tyto programy pro změnu zcela 

neřešil. Posléze byly sice snahy o zařazení plánování činností souvisejících s odpady do 

právních předpisů, ale teprve zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, nařídil zpracování plánu 

odpadového hospodářství postupně jak na úroveň republiky, tak na úrovni krajů a původců. 

[1] 

V roce 1995 byl ve vládě projednán Program odpadového hospodářství ČR, v roce 2001 

byla připravena Koncepce odpadového hospodářství ČR (dále též „Koncepce OH“) a 

v období 2000 až 2002 byly zpracovány krajské koncepce hospodaření s obaly. V roce 2002 

byly zahájeny práce na zatím posledním koncepčním materiálu, jímž je Plán odpadového 

hospodářství ČR (dále též „POH“), jehož závazná část byla vydána jako nařízení vlády č. 

197/2003 Sb. a jeho platnost byla určena na 10 let. Cíle stanovené v POH jsou zejména 

podpora materiálového využití odpadů a omezení jejich negativních vlivů na lidské zdraví a 

životní prostředí . V POH ČR jsou zahrnuty cíle pro nakládání s odpady stanovené závaznými 

předpisy ČR a EU. [1] 
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Základní mezníky odpadového hospodářství: 

1991 – > První zákon o odpadech č. 238/1991 Sb. 

1995 – > POH v ČR 

1997 – > Druhý zákon o odpadech č. 125/1997 Sb. 

1999 – > Koncepce OH v CŘ 

2001 – > Třetí zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., 1. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. 

2003 – > Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o POH v ČR 

2004 – > Zákon č. 188/2004 Sb. (novela zákona o odpadech), Zákon č. 94/2004 Sb.

 (novela zákona o odpadech) 

2005 – > Usnesení vlády č. 18/2005, usnesení vlády č. 1621/2005 

2008 – > Směrnice EP 2008 o skládkách 75/442/ES (31/ES) 

8.1.1 Nástroje na podporu strategie odpadového hospodářství 

 

Nástroje na podporu a prosazování strategie odpadového hospodářství lze rozdělit na 

administrativní, ekonomické a ostatní. 

Administrativní (normativní nástroje) 

Administrativní nástroje donucovacím přístupem formou příkazů a zákazů, prosazují 

stanovenou politiku životního prostředí, odpadového hospodářství a vycházejí zlegislativních 

a ostatních předpisů různé váhy. [20] 

Ekonomické nástroje 

V oblasti ŽP jsou to hlavně poplatky za znečišťování, ukládání odpadů na skládky nebo 

podpory, jako jsou dotace z veřejných financí a daňová zvýhodnění. [20] 

Ostatní nástroje 

Tyto nástroje ovlivňují odpadové hospodářství nepřímo. Rozdělení ostatních nástrojů je 

na: informační, výzkum a vývoj a institucionální a organizační. [20] 

8.1.2 Statistické výsledky ČR 

Celková produkce odpadů v ČR se v letech 2002 až 2004 pohybovala okolo 37,5 mil. 

tun. V letech 2005 až 2006 toto číslo kleslo na 28,1 mil. tun. Tento fakt byl způsoben 

snížením produkce zejména škváry ze spalování uhlí, zeminy, zvířecího trusu a nezpracované 

strusky. V roce 2007 byl zaznamenán meziroční nárůst o 3,2 mil. tun. Mezi lety 2007 a 2008 

se produkce odpadů ustálila na cca 31 mil. tun. Výrazně vzrostla produkce stavebních a 

demoličních odpadů. [20] 
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Obrázek 25 – Vývoj celkové produkce odpadů (2002-2010) [20] 

Produkce nebezpečných odpadů 

Co se týče kategorie nebezpečný odpad byla produkce v roce 2008 více jak 2 mil. tun (v 

roce 2007 to bylo téměř 1,8 mil. t), což je navýšení oproti roku 2007 o 15 %. V roce 2009 toto 

navyšování produkce nebezpečných odpadů pokračovalo na téměř 2,2 mil. tun (meziroční 

nárůst o 6 %) a v roce 2010 pak produkce nebezpečných odpadů poklesla na 1,8 mil. tun 

(meziroční pokles o 17 %). Proti roku 2002 poklesla produkce nebezpečných odpadů o 26 %. 

[20] 

 

Obrázek 26 – Vývoj produkce nebezpečných odpadů (2002-2010) [20] 
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Z Tabulky PA1 uvedené v Příloze A je patrné, že nejnižší produkci nebezpečných 

odpadů měl v roce 2010 Karlovarský kraj, nejvyšší naopak kraj Moravskoslezský a to i 

přesto, že oproti roku 2009 snížil svoji produkci o 26 %, o 45 % snížil svou produkci Ústecký 

kraj a o 31 % kraj Středočeský. Nárůst produkce byl pak v roce 2010 zaznamenán pouze ve 

čtyřech krajích, z toho nejvíce v hlavním městě Praze o 84 % a v kraji Vysočina o 106 %. [20] 

Dle programu odpadového hospodářství byl cíl snížit měrnou produkci nebezpečných 

odpadů o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000, tento cíl byl splněn. [20] 

8.2 Odpadové hospodářství v zemích EU 

V této kapitole je popsán přehled produkce a zpracování odpadů v zemích EU. Stejně 

jako v České republice je odpad v rámci EU (dle Směrnice evropského parlamentu a rady 

(ES) č. 98/2008) definován jako jakákoliv látka nebo předmět, kterého se osoba zbavuje, má 

v úmyslu se zbavit nebo se po ní požaduje, aby se jí zbavila. [31] 

8.2.1 Právní rámec 

Politika nakládání s odpady je v EU zaměřena na snížení množství produkovaného 

odpadu a řídí se platnou legislativou Směrnice evropského parlamentu a rady (ES) č. 98/2008. 

Touto směrnicí jsou stanoveny opatření na ochranu ŽP a lidského zdraví předcházením 

nepříznivých vlivů při vzniku odpadů a nakládání s nimi nebo jejich omezováním a 

omezováním celkových dopadů využívání zdrojů a zlepšováním účinnosti tohoto využívání. 

[14] 

8.2.2 Statistické výsledky EU 

Statistické údaje jsou vytvořeny a prezentovány v souladu s Nařízením evropského 

parlamentu a rady (ES) č. 2150/2002, který vytvořil rámec pro harmonizované statistiky 

odpadů v EU. 

Podle tohoto nařízení musí členské státy od roku 2004 předkládat každé 2 roky údaje o 

tvorbě, recyklaci a likvidaci odpadů. Statistické údaje jsou k dispozici za roky 2004, 2006, 

2008 a 2010. Za rok 2012 v době tvorby této práce údaje nebyly k dispozici. 

Celková produkce odpadů 

V roce 2010 činila celková produkce odpadu v EU 2 567 mil. tun. Bylo to o něco méně 

než v roce 2008 (2 615 mil. tun)  kdy se statistika dělala naposledy, což znamená mírný 
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pokles produkce odpadů. Z celkové produkce tvořilo nebezpečný odpad necelých 95 mil. tun 

a každý obyvatel EU vyprodukoval v průměru 5,1 tun odpadu ročně, z čehož je 188 kg 

nebezpečného odpadu. Podrobný rozpis spotřeb jednotlivých zemí je v Tabulce PA2 uvedené 

v Příloze A. [31] 

 

  
Obrázek 27 - Celková produkce odpadu Obrázek 28 - Celková produkce neb.odpadu 

Na Obrázku 27 a 28 jsou uvedené průměrné hodnoty produkce celkového i 

nebezpečného odpadu na jeden stát EU a následně porovnán s Českou republikou. Dle hodnot 

je vidět, že Česká republika je pod silným podprůměrem v obou kategoriích. 

Produkce nebezpečného odpadu 

V roce 2010 se v EU vyprodukovalo přibližně 94,5 mil. tun nebezpečného odpadu. Což 

je méně než v roce 2008 (98 mil. tun) a 2006 (101 mil. tun), ale více něž v roce 2004 (89 mil. 

tun). Na Obrázku č.10 je graf srovnání produkce nebezpečného odpadu na jednoho obyvatele 

pro rok 2004 a 2010. 

 

Obrázek 29 – Produkce nebezpečného odpadu na 1 obyvatele 
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Vysoká čísla za Estonsko (6,7 tun/obyvatele) jsou z velké míry díky ropné břidlici a za 

Bulharsko (1,8 tun/obyvatele) díky těžbě měděných rud. [31] 

Zpracování odpadu 

V roce 2010 se v EU zpracovalo přibližně 2 391 mil. tun odpadu z celkové produkce 

2 567 mil. tun. V Tabulce PA 3 Přílohy A jsou uvedeny typy zpracování odpadu a v Tabulce 

PA4 Přílohy A pro kategorii nebezpečný odpad. [31] 

Téměř polovina (48,2 %) odpadu zpracovaného v EU v roce 2010 se zlikvidovalo jinak 

než spalováním a to převážně uložením na skládky. Dalších 40 % odpadu se zaslalo k 

opětovnému zpracování (jinému než získávání energie z odpadů). [31] 

V oblasti nakládání s odpady vychází EU ze tří zásad:  

 předcházení tvorbě odpadu 

 recyklace odpadu 

 lepší likvidace odpadu 

Předcházení vzniku odpadů můžeme dosáhnout prostřednictvím kvalitnějších 

technologií, ekologického managementu firmy a efektivnější výrobou. [31] 

Odpady, které nelze recyklovat či opětovně využít, by měly být bezpečně spáleny a 

k ukládání na skládky by se mělo přistupovat jen v krajních případech. Obě tyto metody 

likvidace je nutné důkladně sledovat z důvodu možného negativního vlivu na ŽP. [31] 

8.3 Odpadové hospodářství  v USA 

Tato kapitola obsahuje obecné informace o pravním rámci upravujícím tuto 

problematiku v USA a obecné informace o skládkách v USA. 

8.3.1 Právní rámec 

První legislativní předpis o odpadech ˶Solid Waste disposial Act˝ (SWDA) vznikl v roce 

1965 známy také jako ˶The Resource Conservation and Recovery Act˝ (RCRA). Předpis měl 

velké nedostatky a bylo nutné zákon aktualizovat. Novelizace proběhla v roce 1976 a 

z důvodu většího množství vzniklých odpadů v USA, také v roce 1984. Hlavním cílem byla 

minimalizace vzniku odpadů, rozdělení odpadu na normální a nebezpečný a udělit pravomoc 

organizaci ˶Enviromental protection agency˝ (EPA), provádět kontroly a udělovat sankce 
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provozovatelům skládek a chránit tak ŽP. Poslední novelizace se RCRA dočkala v roce 2002. 

[32] 

8.3.2 Skládky v USA 

V USA se skládky rozdělují na dva typy: skládky na TKO a skládky na jiný odpad. 

Každá skládka musí být konstruována a kontrolována tak, aby plnila svou funkci. K splnění 

těchto požadavků slouží jak legislativní předpisy (RCRA), tak kontrolní orgány (EPA). 

Množství skládek rok od roku v USA klesá, ale jejich velikost se naopak zvyšuje. [33] 

Skládky na TKO 

Ročně USA vyprodukuje kolem 250 mil. tun TKO (2010), 54 % z tohoto celkového 

odpadu je odváženo na skládky, 34 % recyklováno a 12 % spalováno. [33] 

 
Obrázek 30 – Nakládání s TKO v USA, rok 2010 

Skládky na TKO musí být konstruovány tak, aby nedocházelo k zhoršení jakosti 

povrchových a podpovrchových vod, odpadem znečištěnou dešťovou vodou dopadající na 

skládku. Řešení spočívá v odvádění tohoto výluhu do sběrného zařízení a následně 

k dekontaminaci. [33] 

Každá skládka na TKO má svou kapacitu. V USA se při dovršení kapacity takové 

skládky zakonzervovávají v souladu s platnými předpisy. Plnění těchto předpisů kontroluje 

nezávislý inženýr. V Tabulce 5 je procentuelní zastoupení TKO v USA. [33] 

Tabulka 5: Druhy TKO produkované v USA [33] 

Druh Podíl [%] 

Papír 28,5 

Zahradní odpad 13,4 

Zbytky jídla 13,9 

Plast 12,4 

Kovy 9,0 

Guma, kůže a textil 8,4 

Sklo 4,6 

Dřevo 6,4 

Jiné 3,4 
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Skládky na ostatní odpady 

Na skládky určené pro odpad ze stavebnictví, který je v USA označován jako C&D 

odpad (Constuction & Demolition waste) jsou mírnější požadavky a tím pádem tento odpad 

můžeme ukládat také na skládky pro TKO. [33] 

Nebezpečné odpady a průmyslové odpady se mohou likvidovat  na skládkách pro TKO 

pouze v limitním množství. Ostatní odpad musí být uskladněn na speciálně konstruovaných 

skládkách. [33] 

Průmyslový odpad nelze podle titulku C právního předpisu RCRA považovat jako TKO 

ani jako nebezpečný odpad. Je tedy ukládán na speciální skládky pro průmyslový odpad nebo 

v podzemí. USA ročně vyprodukuje 7,6 mil. tun průmyslového odpadu. [33] 

Skládky na nebezpečné odpady, kterého USA ročně vyprodukuje kolem 1,5 mil. tun 

jsou konstrukcí podobné jako skládky na TKO, ale musí splňovat přísnější požadavky. [33] 

8.3.3 Statistické výsledky USA 

Požáry na skládkách trápí USA po desetiletí a představují velký problém pro ŽP. Podle 

statistik dochází k požárům na skládkách hlavně na jaře a v létě, oficiální počet je kolem 8 

000 požárů za rok (méně než 0,5 % všech požáru v USA). Reálné číslo však bude vyšší, 

protože často jsou tyto požáry v raném stádiu likvidovány svépomoci provozovatelem a 

neohlašovány. Kolem 40 % požáru je zakládáno úmyslně a ztráty jsou ročně odhadovány na 8 

mil. USD. [33] 

Jako prevence před těmito požáry v reálu provozovatelé používají pouze detekci metanu 

na svých skládkách, jako možný zdroj požáru. Skládky vyprodukují 35 % celkové produkce 

metanu v USA, přičemž 28 % z tohoto množství je zachycováno a používáno.  [33] 

 

Obrázek 31 – Složení plynu vytvořeného skládkou TKO 
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8.4 Shrnutí 

Dle informací v kapitole lze říct, že systém skladování v EU a USA je podobný, jen 

vychází z jiných legislativních předpisů. Rozdíl ve srovnání je v typech skládek, kdy v České 

republice rozlišujeme skládky na ostatní odpad, inertní odpad a nebezpečný odpad, v USA je 

dělení pouze na skládky pro tuhý komunální odpad a skládky ostatní. 

Při srovnání, jak celkové produkce odpadů, tak produkce nebezpečného odpadu České 

republiky s průměrem EU dle Obrázků 27 a 28, je zřejmé, že Česká republika oproti jiným 

státům unie produkuje pouze v průměru třetinu odpadu. V EU největší producenti odpadů 

jsou: Bulharsko, Francie, Itálie, Německo, Rumunsko a Spojené království. Co se týče 

nebezpečného odpadu, největší producent je Německo a Bulharsko. Co se týká využívání 

energie z odpadů spalováním vede drtivě v žebříčku Německo. 
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9 Skládky odpadů jako možný zdroj environmentální 
havárie 

Tato kapitola se věnuje požární bezpečnosti a ochraně ŽP před negativními vlivy, které 

mohou vzniknout na skládce jak v případě běžného provozu tak při požáru. Návrhy a 

konstrukce skládek, ale i skladů s tekutými odpady, musí být realizovány tak, aby v co 

nejmenší míře ohrožovaly životy/zdraví lidí a ŽP. Skládky odpadů v případě požáru a 

následné likvidace, představují možný zdroj environmentální havárie. Je tedy třeba tyto 

skládky hlídat jak v rámci požární ochrany, tak v rámci ochrany životního prostředí. 

V případě požáru a následného hašení nepředstavuje riziko pro ŽP jenom toxický kouř, 

ale taky hasební voda, která při hašení a průchodu odpadem na sebe váže toxické látky. Je 

tedy reálna možnost úniku této vody mimo prostory skládky a kontaminace ŽP. 

9.1 Požární bezpečnost 

Dle § 1 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb., O požární prevenci (dále v této podkapitole 

též ˶vyhláška ) je požární bezpečnost, nebo také požární ochrana souhrn organizačních, 

územně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo 

výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k 

zamezení jeho šíření. 

Systém požární ochrany na skládkách, ale také na všech ostatních provozovaných 

zařízeních či objektech spočívá ve splnění legislativních předpisů, mezi které patří: zákon č. 

133/1985 Sb., O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále v této podkapitole též 

˶zákon ), prováděcí předpis k tomuto zákonu vyhláška ve znění pozdější předpisů a řada 

norem ČSN 73 08xx, které detailně řeší požární bezpečnostní řešení. 

Dle § 4 zákona jako první krok před provozováním činnosti je začlenění provozu do 

kategorie. Kategorie jsou tři: činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí, činnost se 

zvýšeným požárním nebezpečím a činnost s vysokým požárním nebezpečím. Dle kategorie 

jsou na provozy kladeny různé podmínky. O tom do jaké kategorie činnosti patří závisí hlavně 

na množství látek, které se v provozu nacházejí. [15] 

Prakticky jsou skládky a sklady s nebezpečnými odpady většinou v kategorii ˶činnost se 

zvýšeným požárním nebezpečím  . Podle §4, odst. 2, písm. j) zákona o požární ochraně se 

jedná o činnost, u které nejsou běžné podmínky pro zásah. U skladů většinou z důvodů 
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množství uskladněných látek (limit 250 l kapalných látek označené jako oxidující nebo 

hořlavé). Podle tohoto začlenění jsou na provozovatele kladeny další požadavky. 

Povinnosti u činností se zvýšeným požárním nebezpečím Dle § 6 zákona: 

 stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany - obsahuje přiřazení úkolů na úseku 

požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace 

nebo způsobilosti. 

 dodržovat podmínky požární bezpečnosti 

 zajišťovat údržbu, kontrolu a opravy technických a technologických zařízení 

 stanovit požadavky na odbornou kvalifikaci osob (pověřených obsluhou, kontrolou a 

opravami zařízení) 

 mít u sebe požárně technické charakteristiky skladovaných látek 

Dle § 13 zákona musí provozovatel činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 

zřizovat preventivní požární hlídky v prostorách s více jak 3 zaměstnanci. Úkol preventivní 

hlídky je dohlížení na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě požáru přivolat JPO 

a provádět nutná opatření k záchraně osob a likvidace požáru. [15] 

Dle § 12 zákona má provozovatel povinnost zpracovat dokumentaci požární ochrany. V 

dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných 

činností a tvoří ji: [15] 

 dokumentace o začlenění do kategorie 

 posouzení požárního nebezpečí 

 stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (§ 30 vyhlášky) 

 požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti 

 požární řád - upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany (§ 31 

vyhlášky) 

 požární poplachové směrnice - vymezují činnosti zaměstnanců popřípadě dalších 

osob, při vzniku požáru (§ 32 vyhlášky) 

 požární evakuační plán – upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a věcí z objektů 

zasažených požárem. Zpracovává se pro objekty se složitýma podmínkami pro zásah a 

pro objekty v kategorii činnost se vysokým požárním nebezpečím (§ 33 vyhlášky) 

 dokumentace zdolávání požárů – obsahuje operativní kartu a operativní plán pro 

rychlý a účinný zásah JPO. Zpracovává se pro objekty se složitýma podmínkami pro 

zásah a pro objekty v kategorii činnost se vysokým požárním nebezpečím (§ 34 

vyhlášky) 
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 řád ohlašovny požárů – upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru. Ve většině 

případů u provozů je zřizován na vrátnici (§ 35 vyhlášky) 

 tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních 

požárních hlídek a preventistů požární ochrany (§ 36 vyhlášky) 

 požární kniha – slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se 

požární ochrany (§ 37 vyhlášky) 

Dle § 16 zákona má provozovatel povinnost školit zaměstnance a preventivní požární 

hlídky. Školení provádí odborně způsobilá osoba pro vedoucí zaměstnance v oblasti požární 

ochrany, preventisty požární ochrany a preventivní požární hlídky. Nebo preventista požární 

ochrany ostatním zaměstnancům. Frekvence školení: [15] 

 U zaměstnanců probíhá vždy při nástupu do zaměstnání, změně pozice nebo jednou za 

2 roky dle § 23  odst. 2 vyhlášky. 

 U vedoucích zaměstnanců při nástupu do funkce nebo jednou za tři roky dle § 23  

odst. 3 vyhlášky. 

 U osob pověřených zabezpečením požární ochrany jednou za rok dle § 23  odst. 3 

vyhlášky + odborná příprava jednou za rok dle § 24  odst. 1 vyhlášky. 

 Odborná příprava preventistů požární ochrany se provádí před zahájením jejich 

činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok § 25  odst. 1 vyhlášky. 

Dle § 31 vyhlášky v případě činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím 

je nutné vypracovat požární řád, který upravuje základní zásady zabezpečování požární 

ochrany. Přílohou požárního řádu jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a 

přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany 

a požárně bezpečnostních zařízení. [16] 

Dle § 32 vyhlášky je nutné zřízení a zveřejnění požární poplachové směrnice tak, aby 

byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované 

činnosti. Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších 

osob, při vzniku požáru. [16] 

Dle § 33 vyhlášky v případě činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nebo v případě 

složitých podmínek pro zásah je nutné zřídit požární evakuační plán, který upravuje postup 

při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem. [16] 

Dle § 34 vyhlášky v případě činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nebo v případě 

složitých podmínek pro zásah je nutné zřídit dokumentaci zdolávání požáru. Dokumentace 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 
Systém skladování z pohledu požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí 

56 

 

 

 

obsahuje operativní plán, kartu určenou pro zasahující hasiče, aby věděli jak účinně zasáhnout 

a jaké nepředvídatelné okolnosti čekat. [16] 

Dále dle § 35 a 37 vyhlášky je nutné zřídit řád ohlašovny požáru a požární knihu. [16] 

Kontroly techniky požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení [16] 

Dle § 8 vyhlášky se u elektrické požární signalizace provádějí kontroly 

provozuschopnosti jednou ročně, jednou měsíčné u ústředen a jednou za půl roku u hlásičů. 

Dle § 9 vyhlášky je povinná roční kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů přímo u 

provozovatele. Hasicí přístroje, jejichž hasivem je voda s přísadami (mrazuvzdornou, 

smáčedlem příp. pěnidlem), musí podle vyhlášky každé tři roky absolvovat dílenský servis 

(údržbu), při které se provádí periodická tlaková zkouška nádob a další úkony k zajištění 

jejich bezvadné funkčnosti pro další období. U ostatních druhů hasicích přístrojů se servisní 

údržba provádí každých 5 let. Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, opatří 

hasicí přístroj plombou a trvale čitelným kontrolním štítkem. Na kontrolním štítku se 

vyznačuje měsíc a rok provedení úkonu. 

Dle § 13 vyhlášky se u provozu se zvýšeným požárním nebezpečím provádějí 

preventivní požární prohlídky jednou za půl roku. Předmětem preventivních požárních 

prohlídek je zjištění stavu zabezpečení požární ochrany u právnických a podnikajících 

fyzických osob. Obsahem prohlídek je kontrola způsobu dodržování zásad požární 

bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární 

ochraně. 

Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických osob a fyzických 

osob vykonávajících podnikatelskou činnost, věcnými prostředky požární ochrany a požárně 

bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby. 

9.1.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Zákony a vyhlášky zabývající se požární ochranou stanovují požadavky a předpoklady 

k požární ochraně, ale neřeší detailně jak má být provoz posouzen. K tomuto slouží požárně 

bezpečnostní řešení vycházející z řady norem ČSN 73 08xx. U nevýrobních objektů, kterými 

sklady odpadů jsou se vychází z normy ČSN 73 0802 – Nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 – 

Výrobní objekty, ČSN 73 0845 – Sklady, ale hlavně z ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny. 

Nebezpečné kapalné odpady jsou totiž většinou hořlavé a špatně označené, takže se k nim 

přistupuje jako k hořlavým kapalinám I. Třídy a posuzují se především dle ČSN 65 0201. 
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Požárně bezpečnostní řešení stavby vypracovává autorizovaná osoba v oboru požární 

bezpečnosti staveb. Dokumentace musí být označena razítkem se státním znakem České 

republiky a podpisem. 

Požární bezpečnost skladů se řeší podle: 

ČSN 73 0845 – pokud velikost skladu přesáhne limity: 150 m² v podzemním podlaží, 300 m² 

v nadzemních podlažích u vícepatrového objektu, 600 m² u jednopodlažního objektu 

sloužícího pro více účelů, 1000 m² u jednopodlažního objektu sloužícího pouze ke skladování. 

A pokud se nejedná o sklady chemických látek, hořlavých látek a u výjimek uvedených 

v kapitole 1 této normy. 

ČSN 73 0802 – u ostatních skladů případně výrobních provozů, a také u provozů, kde se 

vyskytují hořlavé kapaliny nebo kapalné odpady s teplotou vzplanutí vyšší jak 250 °C dle 

Tabulky 5 bez ohledu na množství.. 

ČSN 73 0804 – v ostatních případech skladů nevýrobních provozů, a také u provozů, kde se 

vyskytují hořlavé kapaliny nebo kapalné odpady s teplotou vzplanutí vyšší jak 250 °C dle 

Tabulky 6 bez ohledu na množství. 

Tabulka 6: Teplotní třídy 

Třída nebezpečnosti Bod vzplanutí [°C] 

I do 21 včetně 

II od 21 do 55 včetně 

III od 55 do 100 včetně 

IV více jak 100 

Současně platí doplňky a odchylky stanovené v normě ČSN 65 0201 a fakt, že sklady 

hořlavých kapalin a hořlavých kapalných odpadů musí tvořit samostatný požární úsek. 

Postup při tvorbě požárně bezpečnostního řešení: 

 rozdělení do požárních úseků: Požární úsek se rozumí stavebně ohraničený prostor 

požárně dělicími konstrukcemi mezi které patří: nosné i nenosné požární stěny, 

požární stropy a požární uzávěry otvorů. Dle čl. 7.1.2 ČSN 65 0201 musí sklady 

hořlavých kapalin a kapalných hořlavých odpadů tvořit samostatný požární úsek. 

 návrh požárně bezpečnostního zařízení a opatření: Návrh má vliv na součinitel ˶c˝ 

kterým se počítá požární zatížení. Patří sem EPS, SHZ, ZOKT a možnost podnikových 

hasičů. 

 stanovení požárního rizika: Požární riziko je míra rozsahu požáru a stanovuje se 

výpočtovým požárním zatížením pv [kg/m²] 
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 ověření velikosti požárního úseku: Ověřují se jak limitní hodnoty délky, šířky, 

plochy, tak počty podlaží požárního úseku. 

 stanovení požadavku na stavební konstrukce: Znamená stanovení požadavků na 

požární konstrukce a požární uzávěry otvorů mezi požárními úseky, podle stupně 

požární bezpečnosti. Požadavky jsou: stanovení mezních stavů, požární odolnosti a 

druhu stavební konstrukce. Mezní stavy se stanoví dle Tabulky 6. Požární odolnost 

určíme dle normy ČSN 73 0802 a znamená, počet minut, kdy si konstrukce zachová 

danou funkci. Druh stavební konstrukce je DP1, DP2 nebo DP3, jednoduše DP1 

znamená nehořlavá, DP2 smíšená nebo DP3 hořlavá konstrukce. Příklad stanovení 

požadavku na stavební konstrukce je uveden na Obrázku 32. 

Tabulka 7: Mezní stavy 

Mezní stav Funkce Poznámka 

R 
únosnost a 

stabilita 
Konstrukce musí daný počet minut zachovat požadovanou 

únosnost, stanovuje se většinou u nosných sloupů 

E celistvost 
Konstrukce musí daný počet minut zachovat celistvý stav 
bez netěsností, stanovuje se většinou u požárních stěn 

I 
izolační 

schopnost 
Požární otvory musí daný počet minut udržet na neohřívané 

straně teplotu 100 °C+teplotu okolí 

W radiace 
Požární otvory musí daný počet minut udržet na neohřívané 

straně omezení tepelného toku 

S kouřotěsnost Kouř požární otvory musí daný počet minut projít 

C samozavírání Požární otvory musí  být opatřený samozavíračem 

 
Obrázek 32 – Příklad třídy požární odolnosti 

 určení skutečných požárně technických vlastností stavebních konstrukcí a 

porovnání s požadovanýma: Skutečné požárně technické vlastnosti musí být rovny 

nebo lepší než požadované.  

 posouzení únikových cest: Posuzuje a zhodnocuje se počet unikajících osob, počet a 

typ únikových cest, délka a šířka únikových cest a vybavení únikových cest. 

 posouzení odstupů: Odstupy se posuzují u požárně dělicích otvorů, kdy výsledkem je 

šířka v [m], která spolu s šířkou požárně dělícího otvoru tvoří obdélník, ve kterém se 
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nesmí nacházet hořlavé materiály, cizí objekty ani venkovní odběrná místa na požární 

vodu. 

 Návrh zařízení pro protipožární zásah: Dle potřeby se posuzují požadavky na 

přestupové komunikace, zásahové cesty (vnitřní vnější) a technická zařízení (požární 

vodovody (dle ČSN 73 0873), hasicí prostředky apod.) 

9.1.2 Požadavky na požární bezpečnost skladů 

Specifické požadavky na požární bezpečnost skladů kapalného odpadu, které doplňují 

normy ČSN 73 0824/04, ČSN 73 0845 obsahuje norma ČSN 65 0201 (dále v této podkapitole 

též ˶norma ). Norma je sice platná pro hořlavé látky, ale dle §7 odst. 2 písm. c) musí sklady 

nebezpečných odpadů splňovat stejné technické a bezpečnostní požadavky jako sklady látek, 

směsí a výrobků stejných nebezpečných vlastností. Pokud je tedy odpad hořlavý, platí pro 

sklady odpadů také tato norma. 

Za hořlavé kapaliny se považují chemické látky a odpady s definovaným bodem 

vzplanutí. Bod vzplanutí je nejnižší teplota, při které se z kapaliny vypařuje takové množství 

par, které při iniciaci vzplanou. Podle tohoto bodu se kapaliny třídí do tříd nebezpečnosti 

(Tabulka 6). 

Hořlavé kapaliny, u kterých nebyl prokazatelně stanoven bod vzplanutí, což jsou 

většinou kapalné odpady, se považují za hořlavou kapalinu I. Třídy nebezpečnosti. [10] 

Sklady hořlavých kapalin, tedy i sklady kapalných odpadů se musí vybavit havarijními 

(pro případ havárie) nebo záchytnými jímkami (pro úkapy). Rozdíl je v dimenzování, 

havarijní jsou na 100 % objemu skladovaného kapalného odpadu a záchytné na 10 % objemu 

skladovaných kapalných odpadů či látek. U havarijních jímek se v případě použití SHZ musí 

počítat s objemem pěny. (čl. 4.8 normy) [10] 

Havarijní jímky musí být zabezpečeny proti přítoku vody z okolních prostor, proti 

pronikání podzemních vod a nesmí mít spodní výpusť (čistí se odsáváním). (čl. 4.11 normy) 

Obaly musí být zhotoveny z materiálu odolným vůči chemickým účinkům kapalin. (čl. 

5.1 normy) [10] 

V jednom skladu může být (tj. v jednom požárním úseku) uloženo v přepravních 

obalech maximálně 50 m³ kapalin I. třídy nebo 200 m³ kapalin II. třídy a nebo 2000 m³ 

kapalin III. a IV. třídy. V praxi u kapalných hořlavých odpadů ve většině případů neznáme 

třídu nebezpečnosti a přistupujeme k odpadům jako ke kapalinám I. třídy nebezpečnosti, a 

proto pro tyto sklady platí většinou maximální množství 50 m³. (čl. 7.1.3. normy) [10] 
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Podlahy ve skladech musí být chemicky odolné proti působení skladovaných kapalin a 

musí být z nehořlavých hmot, kovové konstrukce podlah musí být uzemněny a musí mít 

svodový odpor menší než 1000² Ω, revize a kontrola tohoto odporu je dle ČSN 33 1500 

jednou ročně. (čl. 7.1.10 normy) [10] 

V případě uzavřených skladů s kapalnými odpady se v případě běžných teplotních 

podmínek pro mírné pásmo musí počítat s odvětráváním místnosti. Jako dostačující je 

přirozené větrání, v případě manipulace s látkou/odpadem (přelévání, slévání apod.) je 

potřeba větrání s minimálně 6ti násobnou výměnou vzduchu za hodinu. Větrací otvory 

přirozené musí být trvale otevřeny a opatřeny mřížkou. (čl. 7.3.1 a 7.3.3 normy) [10] 

Stabilním hasicím zařízením musí být vybaveny sklady s obsahem větším jak 50 m³ 

kapalin I. třídy nebezpečnosti, dále nádrže vně objektu u zásobníku s objemem vyšším jak 

1000 m³ a u havarijních jímek s plochou možného odhořívání větším jak 500 m². Stabilní 

hasící zařízení je plně automatický systém, složený ze zásobníku hasební látky, rozvodů, 

armatur a sprinklerů určený pro hasební zásah. V případě požáru kapalin se používá stabilní 

hasící zařízení pěnové. (čl. 8.3.2 normy) [10] 

9.2 Ochrana životního prostředí 

Tato kapitola popisuje možnosti úniku hasební vody do ŽP. Dále jak skládky realizovat 

a provozovat tak, aby za normálního provozu ale také v případě havárie byly dopady na ŽP co 

nejmenší. 

Negativní vliv na ŽP mají skládky v případě: vzniku skládkových plynů (CH4, CO2, 

výjimečně H2 a Na2O), vzniku výluhů z kontaminované dešťové vody procházející skládkou 

do půdy, nebo úniku nebezpečných látek ve formě hasební kontaminované vody. Aby tyto 

negativní jevy byly minimalizovány musí být splněny požadavky: 

 vhodné zachycení hasební vody v případě požáru 

 těsnění skládky 

 odvodňování skládky 

 odplynění skládky 

 provozně technické zařízení 

 monitorovací zařízení 
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9.2.1 Zachycení hasební vody v případě požáru 

V uvedeném diagramu (Obrázek 28) je znázorněn možný postup hasební vody v případě 

hašení požáru na skládce. Zdrojem vody jsou nejčastěji přírodní/umělé zdroje vody, 

nadzemní/podzemní hydranty nebo CAS. Při hašení požáru se znečištěná (hasební pěnou, 

odpadem, sazemi apod.) hasební voda vypařuje, ale především z místa požáru odtéká. 

 

Obrázek 33 – Možný postup hasební látky při hašení [18] 

V ideálním případě při požáru je tato hasební voda zachycována na území podniku v 

záchytné/havarijní jímce nebo v kanalizaci (následné čištění v čističce odpadních vod). 

V případě záchytné jímky je možné zachycenou hasební vodu opětovně použít k hašení. Po 

ukončení hašení je voda svedena do kanalizace vedoucí do čističky odpadních vod. Zde je 

voda zbavena toxických a jinak nežádoucích látek. Při nedostatečném zachycení hasební vody 

hrozí její únik přímo do ŽP. V případě úniku hasební vody do řeky, lze únik zmírnit pomocí 

norných stěn. Průběh úniku hasebních vod je ovlivňován především kvalitou a rychlostí 

zásahu, dále pak počasím. [18] 
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Obrázek 34 – Norná stěna [18] 

Kvalita zásahu 

Při hašení požáru je nutné nejprve pomyslet na efektivní využití hasební pěny při zásahu 

(nejčastěji se používá 3% přiměšování), což pak ovlivní množství vzniklé hasební vody a 

riziko poškození ŽP. Dále hrají roli při zachycení a nasměrování použité hasební vody jímky 

a podnikové kanalizace kdy je důležité zamezit nekontrolovanému úniku. [18] 

Počasí 

Průběh úniku hasební vody je ovlivněn také počasím. Jak v průběhu požáru (rozdíl jestli 

je déšť nebo sucho), tak v průběhu zachycování uniklé (kontrolovaně/nekontrolovaně) 

hasební vody. Z hlediska počasí jsou nejpodstatnější tyto faktory: teplota, povětrnostní 

podmínky a množství dešťových srážek. [18] 

Nejdůležitějším faktorem je určitě oblačnost. Při dešti nelze jednoznačně určit směr 

uniklé hasební vody a ohraničit ji, jelikož se míchá s vodou dešťovou. [18] 

9.2.2 Těsnění skládky 

Těsnící sytém slouží jako izolant mezi půdou/okolním prostředím a samotnou skládkou. 

Navrhuje se s ohledem na celkové uspořádání skládky, druhy a kategorie ukládaných odpadů, 

třídy výluhů a přírodní podmínky lokality skládky. Mezi nejčastější izolační materiály patří: 

 přírodní upravené zeminy (geologická bariéra) 

 fólie (technická bariéra) 

 bentonitové matrace 

 asfaltové těsnění 
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 betonové těsnění 

Přírodní upravované zeminy (geologická bariéra) kromě schopnosti vázat na sebe 

rozpuštěné látky z výluh musí také plnit následující podmínky: 

 obsah organických látek nepřesáhne 5 % hm 

 mez tekutosti nedosáhne 50 % (dle ČSN 721015) 

 vlhkost zeminy se při ukládání nesmí lišit o více než 2 % nad a o více než 3 % pod 

optimální hranici vlhkosti. (Optimální  hranice vlhkosti se stanoví Prostorovou 

zkouškou) 

 míra zhutnění minimálně 95 % 

Fólie (technická bariéra) coby relativně nový materiál se vyrábí v tloušťkách 1,5 a 2 

mm s životností minimálně 30 let. Fólie je chráněna geotextílií (obvykle o hmotnosti 800 

g/m2) před vnějším poškozením a svařuje se dvojitým švem s přesahem 10 cm. [5] 

U skládek typu S-OO a S-OI se nejčastěji používají dvě bariéry – geologická a 

technická. Jako geologická bariéra se používá zemina šířky nejméně 1 m se součinitelem 

filtrace k  1.10
-9

m/s, což znamená že rychlost prostupu vody přes 1 mm horniny je víc jak 12 

dnů. Jako technická bariéra se používá fólie, kdy teoretické množství vody, které proteče přes 

1 m
2
 plochy této bariéry za jednotku času může být nejvýše 3.10

-9
 m

3
/s, což je 3,6 mililitrů 

vody za hodinu. Požadavky na geologickou i technickou bariéru musí být splněny na celé 

ploše, ve které se těleso skládky stýká s terénem. [5] 

Těsnění u skládek typu S-NO je podobné jako u skládky na ostatní odpad. Rozdíl je v 

geologické bariéře, kdy zemina musí mít šířku minimálně 5 m se součinitelem filtrace k  

1.10
-9

m/s a technické bariéře, kdy teoreticky prolité množství vody za jednotku času na 1 m
2
 

plochy je maximálně 2.10
-9

 m
3
/s. [5] 

Kontrola těsnícího systému skládky za provozu se sleduje kontorolou jakostí podzemní 

vody v monitorovacích vrtech skládky a sledováním jakosti výtoku z drenážního systému 

skládky. Četnost pozorování a rozsah monitorování za provozu skládky musí být obsaženy 

v provozním řádu skládky. [5] 

9.2.3 Odvodňování skládky 

Při navrhování záchytných příkopů u skládky před záplavami musí být počítáno s tzv. 

stoletou vodou a do skládky nesmí přitékat povrchová voda z okolí. Při průsaku dešťových 

srážek na skládku musí být tato voda odváděna drenážním systémem. [5] 
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Drenážní systém skládky se navrhuje s ohledem na celkové uspořádání skládky, druh 

ukládaného odpadu a přírodní podmínky lokality skládky. Musí být použity takové materiály, 

které mají zaručený filtrační součinitel k  1.10
-4

 m/s a při sedání skládky a jejího podloží 

nebyla narušena jeho funkčnost. [5] 

Tento systém odvádějící průsakové vody mimo těleso skládky do jímky (otevřená, 

uzavřená), se pokládá na těsnění a je obvykle tvořen plošným a trubním drénem. Průsakové 

vody musí být zneškodňovány v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., Vodní zákon ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s provozním řádem skládky. 

9.2.4 Odplynění skládky 

Skládkový plyn, který vzniká biologickými rozklady a bioticky (chemicky) z uloženého 

odpadu se musí odvádět tak, aby bylo zabráněno: úniku do okolí, vytvoření vnitřního přetlaku 

500 Pa a případnému vzplanutí nebo výbuchu. Takto odváděný plyn se buď filtruje přes 

biooxidační filtry nebo spaluje. K tomuto odvádění plynu slouží pasivní a aktivní odplyňovací 

systém skládky. Pasivní způsob spočívá v odplynění tělesa skládky vlastním přetlakem 

vyvíjeného plynu a aktivní spočívá v odplynění pomoci podtlaku, vytvořeného externím 

zařízením. [5] 

Odplyňovací systém se skládá ze sběrné sítě, svodné sítě a zařízení pro odvod, využití 

nebo zneškodnění plynu. Návrh systému musí zabránit přisávání vzdušného kyslíku do tělesa 

skládky. [5] 

Přítomnost plynu nad povrchem skládky se zjišťuje měřením koncentrace ve volném 

ovzduší a měřením povrchových teplot. Naopak přítomnost plynu pod povrchem skládky se 

stanoví zkoumáním ze vzorků odebraných sondami v hloubce 60 cm pod horní vrstvou 

skládky. Složení a množství vznikajícího plynu závisí na mnoha faktorech mezi které patří: 

 složení, stáří, vlhkost, změna vlhkosti a stupeň zhutnění odpadu 

 rychlost a technologie zakládání odpadu 

 množství vznikajícího výluhu a pH výluhu 

 přítomnost inhibitorů a toxických látek pro mikroorganismy 

Existují však skládky bez tvorby plynu, kde se ukládá pouze odpad bez organické 

složky. U skládek s tvorbou plynu, kde se ukládají organické odpady, je třeba navrhnout 

odplyňovací systém dle Tabulky 8. [8] 
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Tabulka 8: Zatřízení skládek dle tvorby skládkového plynu [8] 

Třída Odplynění 
Střední koncentrace CH4 
v hloubce 60 cm [obj. %] 

Měrná produkce 
plynu z 1 mil. m³ 
odpadu [m³/h] 

Odplyňovací 
systém 

Možné 
energetické 
využití plynu 

I NE < 7,4 < 1 žádná žádné 

II ANO 7,4 až 35 1 až 200 pasivní žádné 

III ANO > 35 > 200 aktivní možné 

Výbušnost a zapalitelnost skládkového plynu 

Závisí na obsahu metanu ve směsi se vzduchem. Meze výbušnosti metanu jsou Ld = 5 

obj. % a Lh = 15 obj. % za normálních podmínek (teplota 20 °C, tlak 101 325 Pa). 

Kdy dolní mez výbušnosti (Ld) je nejnižší koncentrace hořlaviny v obj. % nebo v g/m³ 

ve směsi se vzduchem, která je schopná při iniciaci šířit plamen. Horní mez výbušnosti (Lh) je 

nejvyšší koncentrace hořlaviny ve směsi s oxidačním prostředkem, která je ještě výbušná. 

Nejlepší předpoklady pro výbuch metanu ve směsi se vzduchem jsou v rozmezí 7 až 9 obj. %, 

závisí však silně na teplotě a tlaku. Hranice výbušnosti jsou znázorněny na Coward-Jonesův 

diagramu. [8] 

 

Obrázek 35 – Coward-Jonesův diagram (CH4 a O2) [21] 

Toxicita skládkového plynu 

Toxickou látkou, která se ve skládkovém plynu může nacházet je jen sulfan. Jeho běžné 

koncentrace jsou však většinou pod nejvyšší povolenou koncentrací (20 mg/m³). [21] 
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Korozivita skládkového plynu 

Při návrhu technických zařízení přicházejících do styku se skládkovým plynem je nutno 

počítat s korozívními vlastnostmi plynu. Ty jsou způsobeny vysokou koncentrací CO2 a 

vody, čímž vznikají velice agresivní kondenzáty  a přítomnosti chlóru. [8] 

9.2.5 Provozně technické zařízení 

Je zařízení sloužící k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Musí 

splňovat předpisy na ochranu ŽP: zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č.258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími 

látkami, ve znění pozdějších předpisů. Každé zařízení musí být vybaveno: [12] 

 doprovodnými zařízeními (prostředky pro příjem odpadů) 

 monitorovací systém sledující předpokládaný dopad provozu zařízení na ŽP 

 vybavení zabraňující přistup nepovolaných osob 

 informační tabuli čitelnou z volně přístupných míst s obsahem: 

1. Název zařízení. 

2. Druhy odpadů vyskytujících se v zařízení. 

3. Údaje o provozovateli. (Jméno, adresa, tel. číslo) 

4. Správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení a jeho provozním 

řádem. 

5. Provozní doba zařízení. 

9.2.6 Monitorování skládek 

Monitorováním skládkového plynu se rozumí sledování vývoje plynu ve stanovených 

časových intervalech. Složení plynu se určuje ze vzorků z monitorovacích vrtů ve 

skládce/okolním terénu a ze zařízení odplyňovacího a odvodňovacího systému. 

Každá skládka se vybavuje monitorovacím systémem. U nově zřizovaných skládek 

musí být monitorování uvedeno do provozu ještě před zahájením skládkování, z důvodu 

dokumentování výchozího stavu území. Monitorování musí probíhat i po ukončení ukládání 

odpadu pokud maximální koncentrace hořlavého plynu (CH4) neklesne pod 1 obj. % a musí 

být prováděno kompetentní osobou nebo odbornou firmou. Monitorování představuje 

sledování a kontrolu: 

 jakosti a množství průsakových vod 

 podzemních a povrchových vod v okolí skládky 
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 množství a složení skládkového plynu 

 tělesa skládky a jeho podloží 

 přijímaných odpadů ve srovnání se skupinou skládky 

 funkčnost všech opatření k ochraně ŽP 

Jak během provozu skládky, tak po zakonzervování skládky se musí sledovat 

rozhodující parametry o stanovení vlivu na ŽP. Četnost monitoringu dle Tabulky 9. Metody a 

přesnost měření musí být předepsány v programu kontroly a monitorování a v provozním řádu 

skládky. Výsledky z provedených měření na monitorovacích zařízeních se zaznamenávají do 

provozního deníku. 

 Tabulka 9: Četnost odběru vzorků 

Parametr 
Četnost měření během 

provozu skládky 
Četnost měření po 
provozu skládky 

množství průsakových vod měsíc 6 měsíců 

emise plynů (CH4, CO2, O2) měsíc 6 měsíců 

jakost povrchových vod 3 měsíce 6 měsíců 

struktura a složení skládky rok individuálně 

deformace tělesa skládky rok individuálně 

hladina a jakost podzemních vod podle charakteru lokality a její rizikovosti 
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10 Přezkoumání systému skladování na konkrétním 
případě 

V této části diplomové práce jsou porovnány požadavky stanovené v kapitole č. 4 -

Legislativa a kapitole č. 9 Požární bezpečnost a ochrana ŽP na skládkách a ve skladech se 

stavem na konkrétní skládce nebo skladu. Pro svou praktickou část této kapitoly jsem si 

vybral skládku S-OO a S-NO firmy Talpa-RPF, dočasný sklad nebezpečných kapalných 

odpadů firmy OZO Ostrava a spalovnu nebezpečných odpadů SITA CZ. 

Přezkoumání se provedlo dle stanovených kritérií: 

 Systém skladování z pohledu požární ochrany – Splnění požadavků daných zákonem 

a vyhláškou zabývající se požární ochranou. Dále splnění požadavků daných normou 

ČSN 65 0201. 

 Systém skladování z pohledu ochrany ŽP – Splnění požadavků daných zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládaní s odpady ve znění pozdějších předpisů. Dále splnění 

požadavků danými řadou norem ČSN 83 803x. 

10.1 Talpa-RPF 

Na skládce této firmy se ukládají nebezpečné odpady (pouze tuhé) a ostatní odpady. 

Dále se firma, na pozemku skládky, zabývá čištěním zeminy zanesené ropnými produkty na 

dekontaminační ploše. Při kontrole skládky byly zkoumány především tyto body: 

 Těsnění skládky. 

 Odvodňování skládky. 

 Odplynění skládky. 

 Monitorovací zařízení. 

 Při nesplnění požadavků daných předpisy totiž hrozí únik kontaminovaného výluhu ze 

skládky do ŽP nebo nadměrná tvorba metanu ve skládkách. 

Informace o společnosti: [27] 

Obchodní jméno: Talpa – RPF, s.r.o. 

IČO:  64615391 

Sídlo firmy:   Holvekova 36, 718 00 Ostrava Kunčičky 

Adresa skládky:  Opavská ul., Dolní Benešov 
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Datum vzniku skládky: 2002 

Předmět činnosti: Provozování skládky, bez-výkopové práce a řezání vodním 

paprskem. 

 
Obrázek 36 - Fotomapa areálu skládky 

Společnost s ručením omezeným Talpa – RPF byla založena roku 1991. Mezi její hlavní 

činnosti patří skládkování odpadu, sanace kontaminovaných zemin a podzemních vod, bez-

výkopové technologie, dodávky a instalace tepelných čerpadel a poskytování služeb v oblasti 

řezání vodním paprskem. [27] 

Skládka S-003, S-NO a Dekontaminační plocha této firmy se nachází na ulici Opavská 

na rozhraní obcí Dolní Benešov a Zábřeh na parcelách č. 1839/2 a 1840/2 pod krajským 

úřadem Dolní Benešov a parcelách č. 430/1, 430/2 a 435 pod krajským úřadem Zábřeh u 

Hlučína. Celková výměra pozemku činí 46 000 m². Plánované ukončení provozu a 

zakonzervování skládky je roku 2025. [27] 

 
Obrázek 37 - Sekce skládky 
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Skladování ostatního odpadu 

Pro skladování odpadu kategorie ostatní odpad slouží dvě sekce na spodní straně 

pozemku dle obrázku 32. Celková kapacita činí 2 x 113 000 m³ odpadu. Toto zařízení je podle 

přílohy č. 4 zákona o odpadech zařazeno pod kód D1 – ukládání v úrovni nebo pod úrovni 

skládky. [27] 

Skladování nebezpečného odpadu 

Pro skladování odpadu kategorie nebezpečný odpad slouží sekce na vrchní straně 

pozemku dle obrázku 37. Celková kapacita sekce činí 60 000 m³ odpadu. Toto zařízení je 

podle přílohy č. 4 zákona o odpadech zařazeno pod kód D1 – ukládání v úrovni nebo pod 

úrovni skládky. Dle informace obsluhy se zde skladují pouze použité plechovky, eternit a 

lepenka. [27] 

 
Obrázek 38 - Prostor pro skladování NO a záchytná jímka č. 1 

Dekontaminační plocha 

Dekontaminační plocha neslouží pro skládkování odpadu, ale pro dekontaminaci 

(čištění) zeminy kontaminované ropnými produkty. Přípravek na dekontaminaci, který 

obsahuje živé mikroorganismy, si firma vyrábí sama pod názvem TALPA-REM 1-2. 

Mikroorganismy se živí ropnými produkty obsaženými v zemině a tímto způsobem zeminu 

čistí. Zeminu je nutné provzdušňovat kompresorem (Obrázek 39) a přidávat hnojivo. Toto 

zařízení je podle přílohy č. 3 zákona o odpadech zařazeno pod kód R3 – získávání/regenerace 

organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla. [27] 
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Obrázek 39 - Kompresor na provzdušňování zeminy 

10.1.1 Systém ochrany ŽP na skládce 

Systém ochrany ŽP na skládce spočívá v zabránění kontaminace podpovrchových a 

povrchových vod v okolí skládky výluhem vznikajícím při dopadání dešťové vody na 

skládku. Dále měřením množství a složení tohoto výluhu, kontrolováním a měřením složení 

vzorků podpovrchových vod, kontrolováním těsnosti skládky a kontrolováním množství a 

typu vznikajícího skládkového plynu. [5] 

Výluh 

Při dopadání dešťové vody na skládku dochází ke vzniku výluhu a je třeba zabránit 

úniku výluhu a kontaminaci podpovrchových a povrchových vod. Na kontrolované skládce 

tomuto zabránili volbou vhodného typu podloží pod skládkou. [5] 

Pod sekcemi určenými na ostatní odpad a pod dekontaminačním prostorem je podloží 

skládky tvořeno minerálním těsněním tl. 60 cm s koeficientem propustnosti Kf  1*10-9 a fólii 

tl. 2 mm z materiálu s označením PE CHEVRON HID 9642. Pod sekcí určenou na skladování 

nebezpečného odpadu je podloží tvořeno minerálním těsněním tl. 100 cm s koeficientem 

propustnosti Kf  1*10-9 a fólii tl. 2 mm. Nad fólii je také vytvořen drenážní systém odvádějící 

vodu do jímky (10 m³). Drenážní systém je tvořen perforovaným kameninovým  potrubím 

obaleným geotextílii o světlosti 300 mm a je chráněn pískovým ložem tl. minimálně 300 mm 

s koeficientem Kf > 1*10-4. [5] 

Aby se voda nedržela na dně skládky je odváděna drenážním systémem do dvou 

z celkového počtu čtyř jímek (2 x 30 m³). Každý den je kontrolována výška jejich hladin. 

V případě naplnění jímky se voda rozstřikuje zpět na skládku nebo je odvážena do čističky 

odpadních vod. Dvakrát ročně se odebírají vzorky výluhu z výtoku vnitřního drenážního 

systému do jímky, a ze čtyř monitorovacích vrtů na skládce a hodnotí se jejich složení. 

Především pH, vodivost, NO2-, amonné ionty NH4+, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Cr, As, PAU, 

BTEX. [7] 
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Monitorovací vrty jsou zhotoveny za účelem možného dlouhodobého pozorování vlivů 

skládky na podzemní vody. V podstatě se jedná o ujištění, zda výluhy ze skládky 

nekontaminují podzemní vody, čili zda nedošlo k porušení podloží nebo těsnící fólie. Úroveň 

hladiny v monitorovacích vrtech se kontroluje jednou měsíčně pracovníkem na skládce. 

Hloubky jednotlivých vrtů: M1-3,7 m, M2-4,5 m, M3-8,2 m a M4-10 m. [7] 

Vrt M1 je umístěný u jímky pro sekci ukládání nebezpečného odpadu, slouží k indikaci 

znečištění podzemní vody a pro monitorování těsnosti jímky č. 1. Vrt M2 je umístěný u jímky 

pro sekci ukládání ostatního odpadu, slouží k indikaci znečištění podzemní vody ze sekce 

ostatní odpad a sekce nebezpečný odpad a pro monitorování těsnosti jímky č. 2. Vrt M3 

indikuje znečištění a průsak ze staré zátěže skládky (zakonzervovaná část skládky). Vrt M4 je 

hydrogeologický a slouží pro monitorování přitékajících podzemních vod k zařízení.  

Monitorují se také povrchové vody a to u potoka, který protéká vedle skládky. Odebírají 

se vzorky před a za hranicí skládky a porovnávají se. Četnost měření je dvakrát ročně. 

Jestliže se dosáhne při analýze vzorků kritických hodnot postupuje se dále podle 

havarijního plánu zařízení dle TNO 83 8039. 

Jímka pro záchyt výluhu je postavena z betonu s vnitřní i vnější izolací (fólie Junifol). 

Kontrola této izolace se provádí vizuálně denně při sledování výšky hladiny. Voda v jímce 

nesmí přesáhnout 80 % objemu jímky. 

Celá plocha skládky je po obvodu vedle plotu obehnaná betonovými žláby pro odvod 

povrchových vod mimo skládku. 

Těsnost skládky 

Struktura a složení tělesa skládky se během provozování měří jednou ročně. Zjišťuje se 

množství a složení odpadu, způsob ukládání a výpočet volné kapacity skládky. Deformace 

tělesa skládky se měří během provozování jednou ročně a jednou za pět let v části uzavřené 

skládky. Při geologickém sledování slouží jako vztažná soustava pro měření sítě nejméně tří 

stabilizované body. Body jsou umístěny tak, aby byly na území co nejméně dotčených 

stavbou, vodou nebo jinými vnějšími vlivy. [6] 

Skládkové plyny 

Množství a složení plynu vznikajících při provozu skládky (CH4, CO2, H2S) v sekci 

určené pro ostatní odpad se měří 2x ročně (jaro, podzim)  akreditovanou laboratoří. [9] 
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Na skládce je pasivní systém odplynění. Provozovatel před dvěma roky uvažoval o 

využití vznikajícího metanu. Produkce metanu je ale na skládce tak malá, že jeho využití by 

bylo neekonomické. 

Zařízení skládky pro technologické zabezpečení provozu [27] 

 buldozer 

 kompaktor BOMAG BC 670 RB 

 3x čerpací jímka průsakové vody ze skládky + 1x čerpací jímka pro dekontaminační 

plochu 

 4x monitorovací vrty podzemní vody v blízkosti tělesa skládky 

10.1.2 Zhodnocení ochrany ŽP na skládce 

Jak bylo zmíněno v úvodu kapitoly Talpa-RPF byl zkoumán z hlediska ochrany ŽP 

především systém těsnění skládky, odvodnění výluhu ze skládky, monitorování skládky, 

odplynění skládky a především termíny kontrol stanovené v provozním řádu skládky. 

Stav této skládky byl zhodnocen s požadavky daných v normách řady ČSN 83 803x a 

výsledky jsou uvedeny v Tabulce PB1 Přílohy B. Dle zákona č.22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, není česká technická norma závazným dokumentem, ale technické 

požadavky na skládky, zabezpečení, těsnění, monitorování a uzavření se pokládají za splněné, 

odpovídají-li těmto technickým normám. 

Při zhodnocení výsledků došlo v několika případech k nesplnění požadavků: 

Dle čl. 6.5 normy ČSN 83 8030 musí být skládka postavena minimálně 500 m od 

zastavěné oblasti, ale od 160 m od skládky se nachází rodinný dům. Problém může nastat 

v případě silného větru, kdy by mohlo dojít k úletům uskladněného materiálu. 

U podloží skládky a šířky geologické vrstvy, v sekci pro ostatní odpad a sekci pro 

nebezpečný odpad, nebyly splněny požadavky specifikované v čl. 7.2.1 ČSN 83 8030. Na 

geologické vrstvě se ale nachází fólie tl. 2 mm a ve v zásadě nereálné aby vzniklý výluh 

protekl přes obě vrstvy a kontaminoval tak podzemní vody.  

Větší nebezpečí kontaminace ŽP nastává při čištění svozových vozidel před výjezdem 

ze skládky. Zařízení na čistění na skládce je, ale vzniklá voda není odváděna do jímek a 

zachycována. Mohlo by tedy dojít k úniku vody mimo skládku a ke kontaminaci povrchových 

nebo podpovrchových vod. Dle čl. 6.3 ČSN 83 8036 se jakost průsakových vod musí měřit co 

3 měsíce, dle provozního řádu skládky co půl roku. Opět se nejedná o závažný problém. I 
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kdyby průsaková voda obsahovala škodlivé látky, tak není prakticky možný únik této látky do 

ŽP, pokud těsnění skládky je funkční a testy podpovrchových vod jsou v podlimitních 

hodnotách. 

10.1.3 Systém požární ochrany na skládce 

Systém požární ochrany na skládce spočívá v prvé řadě v začlenění provozu dle § 4 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále taky jako zákon) do kategorie a poté splnění 

daných podmínek vycházejících z tohoto zákona a vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární 

prevenci (dále taky jako vyhláška).  

Na skládce v posledních letech nevypukl žádný požár. V letech minulých několikrát 

díky žhavému uhlí v době topné sezóny. V případě vzniku požáru zaměstnanec zavolá pomoc 

na čísle 155 nebo 112. Po příjezdu hasičů je místo prolito vodou a zasypáno zeminou. 

V případě nepřítomnosti zaměstnance (8/24 hodinová pracovní doba) je přivoláni hasičů 

závislé na lidech, kteří si doutnání či plamenů všimnou. 

Kolem skládky jsou umístěny hadice napojené na záchytné jímky, sloužící ke kropení 

skládky v případě sucha. I tyto hadice mohou být použity k hašení. V buldozeru a kompaktoru 

jsou umístěny hasicí přístroj. V celém areálu je zákaz kouření. 

10.1.4 Zhodnocení požární ochrany na skládce 

Po fyzické kontrole skládky, nahlídnutí do požárního/provozního řádu skládky, 

nastudování všech požadavků uvedených v zákoně a vyhlášce se stav této skládky zhodnotil a 

výsledky uvedl v Tabulce PB2 Přílohy B. Zákon i vyhláška jsou závazným dokumentem a 

jejich požadavky se musí plnit, v případě nesplnění požadavků může být oprávněnou osobou 

uložena pokuta. 

Při zhodnocení výsledků stavu skládky došlo v několik případech k nesplnění 

požadavků daných legislativními předpisy: 

Díky vzniku jedovatých plynu při požáru je skládka hodnocena, dle zákona o požární 

ochraně, jako složité podmínky pro zásah. Podle § 34 vyhlášky o požární prevenci musí být 

v případě složitých podmínek pro zásah vypracována dokumentace zdolávání požáru. V den 

fyzické návštěvy skládky dokumentace zdolávání požáru nebyla k dispozici. Dle vyhlášky o 

požární prevenci musí být dokumentace zdolávání požáru uložena u podnikových hasičů, 

v případě, že nejsou zřízeni tak na dostupném místě. 
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Dle § 34 vyhlášky o požární prevenci musí být prováděna údržba hasicích přístrojů, při 

které se provádí periodická tlaková zkouška. V čase návštěvy nebyl k dispozici protokol o 

provádění těchto zkoušek. 

10.2 OZO Ostrava 

Společnost OZO Ostrava s.r.o. vznikla z bývalé rozpočtové organizace TAZSMO 

Ostrava a její historie sahá až do roku 1949. Firma se zabývá svozem, tříděním a 

odstraňováním komunálního, průmyslového a nebezpečného odpadu. 

Nebezpečné kapalné odpady se svážejí ze sběrných dvorů do centrálního skladu, kde se 

dočasně uskladní ve třech skladech a následně odvážejí k likvidaci. Při kontrole těchto skladů 

se nehodnotila ochrana životního prostředí, ale tyto body: 

 systém skladování z pohledu požární ochrany 

 plnění předpisů požární ochrany a odpadů 

 vybavení skladů z pohledu ČSN 65 0201 

Informace o společnosti: 

Obchodní jméno: OZO Ostrava s.r.o. 

IČO:  62300920 

DIČ:    CZ62300920 

Sídlo firmy:   Ostrava, Frýdecká 680/444, PSČ 719 00 

Datum vzniku firmy: 1949 

Předmět činnosti: Svoz, třídění a odstraňování odpadů 

 

Obrázek 40 - Mapa areálu OZO Ostrava 
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10.2.1 Skladování nebezpečného kapalného odpadu 

Pro dočasné skladování kapalných odpadů a hořlavých odpadů I. až IV. třídy 

nebezpečnosti, slouží tři sklady nebezpečných odpadů (S4 – zařízení skupiny A) zobrazené na 

Obrázku 40. Kapalné odpady se skladují v sudech (objem 200 l) a v tzv. mauzerech, což jsou 

plastové nádoby s kovovou ochranou proti potlučení ze speciálního plastu (objem 1000 l, cena 

cca 8 000 Kč). 

Ročně přes tyto dočasné sklady projde kolem 2 500 t nebezpečného kapalného odpadu. 

Princip nakládání s nebezpečnými odpady je zobrazen na Obrázku 41. 

 
Obrázek 41 – Nakládání s nebezpečným odpadem v OZO 

Právnická, podnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba přiveze kapalný odpad do 

jednoho ze 13 sběrných dvorů. Ve sběrných dvorech se odpad začlení a označí podle 

informací od osoby, která odpad přinesla. Povinnost podnikající osoby, coby původce odpadu 

je odpad označit a vypracovat základní popis odpadu. Fyzická osoba tuto povinnost nemá, 

protože není původcem, původcem je v tomto případě město. Ve velké většině případů však 

sběrné dvory odebírají neoznačený kapalný odpad i od právnických osob, jsou si totiž vědomi 

rizika, že v případě odmítnutí je velká pravděpodobnost odložení odpadu na nelegální 

skládky. Takto neoznačený kapalný odpad se převeze do dočasného skladu pod označením 16 

05 07 nebo 08, což jsou vyřazené anorganické nebo organické chemikálie. Kritéria, kterými 

se řídí zaměstnanci v OZO při označování odpadu jako ostatní anorganické nebo organické 
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chemikálie neexistují a ani nemohou, protože nikdo na první pohled nepozná jestli se jedná o 

anorganickou nebo organickou chemikálii. 

Odpad se tedy dle označení a kategorií slévají do sudů a mauzrů. Oleje se odvážejí za 

finanční obnos do firem, které je dále využívají. Ostatní kapalné odpady se po naplnění skladu 

odvážejí do spaloven. Systém skladování spočívá v ukládání odpadů podle určitých druhů do 

sektorů. Při vstupu do jednotlivých skladů je na zdi seznam sektorů s názvem uskladněného 

odpadu, a před každým sektorem identifikační listy uskladněných odpadů. Sudy i mauzry 

musí být podle zákona o odpadech ještě samostatně označené. 

 
    Obrázek 42 – Mauzer     Obrázek 43 – Označení sektorů ve skladech 

Konstrukce skladů 

Sklady jsou v železobetonovém objektu s podlahou odolnou vůči průsakům škodlivých 

látek.  Izolace podlahy je provedena fólií HDPE Poly-flex o tloušťce 2 mm. Podlaha každého 

skladu (každého požárního úseku) je vyspádováná do středu místnosti, kde je bezodtoková 

nepropustná jímka o objemu cca 1,5 m³. Stěny do výše 1,8 m jsou opatřeny nátěrem proti 

účinkům chemických látek a ropných produktů. Sklady slouží současně jako havarijní sklad 

nebezpečných odpadů pro město Ostrava. 

Podlaha je snížena o 20 cm oproti terénu a skládá se z štěrkopískového podsypu tl. 200 

mm, podkladního betonu tl. 150 mm, geotextílie Netex, fólie HDPE tl. 2 mm, plech tl. 3 mm a 

betonové mazaniny s výztuží. 

Sklad č.1 

Sklad číslo 1 slouží ke skladování hořlavých kapalin, sorbentu (katalogové číslo 15 02 

02) pro případ rozlití kapaliny a jiných nebezpečných odpadů. Sklad s plochou 410 m² je 

vybaven EPS, přirozeným větráním a není temperován na žádnou teplotu. 

Sklad č. 2 

Sklad slouží k uskladnění nebezpečného kapalného odpadu, dále je v něm umístěna 

samostatná místnost obsluhy, sociální zařízení a sprchy k očistě při potřísnění nebezpečným 
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odpadem. Sklad s plochou 393 m² je vybaven EPS, přirozeným větráním a je temperován na 

teplotu 5 °C, místnost obsluhy je temperována na 22 °C a netvoří samostatný požární úsek. 

 
Obrázek 44 – Sklad číslo 2. 

Sklad č. 3 

Sklad s plochou 115 m² slouží k uskladnění 7 m³ hořlavých kapalin, je vybaven EPS, 

nuceným větráním a je temperován na teplotu 5 °C. Nucené větrání je zde z důvodu 

přečerpávání hořlavých kapalin a je zajišťováno rovnotlakým větracím režimem s 6 ti 

násobnou výměnou vzduchu za hodinu. Do místnosti je vháněn potrubním ventilátorem 100 

% čerstvý vzduch, odvod vzduchu je zajišťován souběžně druhým potrubním ventilátorem 

přes venkovní žaluzie umístěné na západní fasádě skladu. Nasávání čerstvého vzduchu je 

venkovní žaluzií, která je umístěna na východní straně skladu. Ventilátor musí být 

z antistaticky nevodivého materiálu, v nevýbušném provedení a uzemněn jinak od ventilátoru 

hrozí vzplanutí plynů a par. 

Nucené větrání skladu bude zapínáno pouze v době přítomnosti pracovníků ve skladu. 

Toto větrání je však nutno zapnout 20 min. před vstupem pracovníků do skladu z důvodu 

vyvětrání prostoru. 

 
Obrázek 45 – Sklad číslo 3. 
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10.2.2 Systém ochrany ŽP ve skladech 

Systém ochrany podpovrchových vod spočívá v zabránění prosáknutí škodlivin do půdy 

v případě rozlití kapalin ve skladu. K tomuto zabránění slouží izolace podlahy, která je 

provedena z fólie HDPE Poly-flex o tloušťce 2 mm, dále stěny, které jsou do výše 1,8 m 

opatřeny nátěrem proti účinkům chemických látek a ropných produktů. 

Celý areál je monitorován přes 2 monitorovací vrty na vstupu (PV 1, PV 2) a 3 

monitorovací vrty na výstupu (PV 3, PV 4, PV 5) podzemní vody. Ročně je pak 

vyhodnocován odbornou firmou, která porovnává kvalitativní hodnoty ukazatelů na přítoku 

podzemních vod k areálu a na jejich odtoku. 

V případě, že dojde při manipulaci s nebezpečnými odpady ke kontaminaci prostoru 

skladu (nebo v okolí při poruše dopravního prostředku – únik provozních kapalin), jsou ihned 

prováděna opatření ke snížení rizika poškození životního prostředí za použití sanačních 

prostředků: sorpční materiály o objemu cca 200 l pro každy sklad (vapex nebo jiný sorbent 

Obrázek 46). 

 

Obrázek 46 – Sorbční materiál v případě úniku látky 

Postup při sanaci případné havárie dle provozního řádu skladu: 

 zastavit únik nebezpečných látek 

 postupovat u každého konkrétního úniku podle informací příslušného identifikačního 

listu NO 

 zasažené místo okamžitě sanovat dle charakteru nebezpečného odpadu (zasypání 

inertním materiálem, sorbentem, vyčištění místa apod.) 

 provést následnou očistu plochy (případná neutralizace, dekontaminace apod.) 

 provést řádné uskladnění a následnou likvidaci použitých sanačních prostředků včetně 

provedení evidence 
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 v případě havárie, hlášení níže uvedeným pracovníkům 

10.2.3 Systém požární ochrany ve skladech 

Systém požární ochrany ve skladech spočívá v začlenění provozu dle § 4 zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně (dále taky jako zákon) do kategorie a poté splnění daných 

podmínek vycházejících z tohoto zákona a vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci (dále 

taky jako vyhláška). V neposlední řadě také splnění dodatků při budování skladů daných 

v normě ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. 

Na skládce v posledních letech vypukl jeden požár. Jednalo se o špatně označený 

kontejner se zbytky sodíku, který zaměstnanci nechali venku. V důsledku deště došlo 

k oxidačně-redukční reakci (sodík oxiduje, vodík se redukuje) za vzniku plynného vodíku a 

velkého množství tepla podle rovnice: 

2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2 

Vznikl tedy požár, který se hasiči snažili uhasit vodou, protože nepředpokládali o jaký 

materiál se jedná. Sodíkové zbytky se rozstříkly po okolí a došlo k rozšíření požáru. Nikdo 

nebyl zraněn. 

V případě vzniku požáru ve skladu dojde k zobrazení požáru na ústředně v ohlašovně 

požáru, která je umístěná na vrátnici. Na vrátnici je obsluha 24 hodin denně. 

Přečerpávání hořlavých kapalin probíhá mimo plochu skladu a provádí se za 

současného uzemnění sudů a cisterny na společnou zemnící síť. 

10.2.4 Zhodnocení systému ochrany ŽP a požární ochrany 

Při hodnocení systému skladování byly hodnoceny především tyto body: Systém 

skladování z pohledu požární ochrany, plnění předpisů požární ochrany a předpisů o 

odpadech a vybavení skladů z pohledu ČSN 65 0201. 

Po fyzické kontrole skladu a nastudování legislativy o odpadech, legislativy o požární 

ochraně a normy ČSN 65 0201 se výsledky zhodnotily v Tabulce PB3 Přílohy B. 

Při zhodnocení výsledků stavu skladu došlo v několik případech k nesplnění požadavků 

daných legislativními předpisy: 

Dle § 13, odst. 2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech musí být každý nebezpečný 

odpad označen katalogovým číslem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, kódem 

nebezpečnosti a nápisem nebezpečný odpad. V mnoha případech sudy označeny nebyly, byly 
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pouze uskladněny v sektorech, před kterým byl vyvěšen identifikační list k sektoru. Toto 

označení hodnotím jako nedostatečné z důvodu možné ztráty identifikačního listu, výměny 

sudů mezi sektory či neidentifikování sudu v případě přemístění. 

  

Obrázek 47 – Neoznačené sudy    Obrázek 48 – Identifikační list 

Dle § 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci musí být EPS jako celek 

revidována 1 x ročně. Dále u ústředny a hlásičů prováděny kontroly provozuschopnosti (1 x 

měsíčně ústředny, ½ roku hlásiče) . Protokoly o těchto revizích a kontrolách nebyly při 

návštěvě přítomny a nelze je hodnotit. 

Dle čl. 4.8 ČSN 65 0201 musí být ve skladu zřízena havarijní jímka. Havarijní jímka je 

záchytné místo v případě havárie a úniku látek ze zařízení či skladování a zabraňuje rozlití 

látky a přenesení požáru. Havarijní jímka musí být dimenzována na 100 % možného uniklého 

množství (což je v případě naplnění skladu 7 m³ kapalin), havarijní jímka v těchto skladech 

má však pouze 1,5 m³. Bod tohoto článku normy není splněn. Ale podlaha celého skladu je 

snížena oproti terénu o 20 cm, to znamená že v případě úniku celý sklad slouží jako havarijní 

jímka, protože má nepropustnou podlahu. Cíl zajištění ochrany před rozlitím kapaliny mimo 

sklad a přenášení požáru mimo požární úsek je vyhodnocený jako splněný. 

Požadavek dle čl. 7.1.10 ČSN 65 0201, že musí být podlahy chemicky odolné a 

z nehořlavých hmot je splněn. Kovové konstrukce však musí být uzemněny se svodovým 

odporem menším než 1 MΩ, tato skutečnost je ověřována při elektrorevizi prováděné dle 

ČSN 22 1500 jednou ročně. Zpráva o revizi nebyla předložena, takže tento bod nelze 

hodnotit. 

Co se netýká porušování legislativních předpisů, ale může být problém je požadavek na 

vzdělání zaměstnanců pracující s odpady. Zaměstnanci by měli mít minimálně středoškolské 

vzdělání v oblasti chemie nebo alespoň pravidelné školení. Zaměstnanci přicházejí do styku 

s často neznámými chemikáliemi (vyřazené anorganické/organické chemikálie) a při 

nedostatečných chemických znalostech nejsou schopní posoudit nebezpečí při manipulaci a 

skladování. Vedoucí zaměstnanců si problém uvědomuje a dle svého sdělení měl snahu 
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zaměstnancům školení zařídit u krajské hygienické stanice a státního zdravotnického ústavu. 

Bohužel tyto státní podniky nemohou pomoct, protože legálně za úplatu dle jejich slov nejde 

školení zrealizovat. 

Další problém, na úvodu této podkapitoly zmíněný, je začleňování neznámých odpadů 

pod dvě katalogová čísla 16 05 07 a 08, což znamená možnost smíchávání nemísitelných látek 

s rizikem tvorby nebezpečných reakcí (poranění zaměstnance, požár). Východisko z tohoto 

problému v této firmě je zasílání vzorku do akreditovaných laboratoří a zkoumání. Což 

v případě litrových objemů je značně neekonomické (cena za vzorek od stovek do tisíců Kč), 

firma by tímto zvyšovala své náklady a stala se tak nekonkurenceschopnou pro firmy, které 

tenhle problém přehlíží. Nastává tedy problém popsán v kapitole č. 5.1.4 Hrozící nebezpečí 

při skladování nebezpečného odpadu. 

10.3 SITA CZ 

 
Obrázek 49 – Spalovna nebezpečných odpadů SITA CZ 

Jako poslední ze tří zkoumaných firem v mé praktické části jsem si vybral spalovnu 

nebezpečných odpadů (pevných i kapalných) společnosti SITA CZ. 

Společnost SITA byla založena ve Francii již v roce 1919, v roce 2000 vstoupila na 

český trh. Dnes se řadí v České republice mezi nejvýznamnější a nejperspektivnější podniky v 

odpadovém hospodářství. Spalovna v Ostravě je největší spalovna nebezpečných odpadů 

v České republice a jediná spalovna pro likvidaci PCB a freonů. Kapacita spalování je 2,3 

t/hod odpadu. Při kontrole spalovny byly hodnoceny především tyto body: 

 systém skladování z pohledu požární ochrany 

 plnění předpisů požární ochrany a odpadů 

 vybavení skladů z pohledu ČSN 65 0201 
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Informace o společnosti: 

Obchodní jméno: SITA CZ – Divize Ostrava 

Sídlo firmy:   Slovenská 2084/102, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

Datum vzniku firmy: 2000 (v ČR) 

Předmět činnosti: spalování nebezpečného odpadu 

 
Obrázek 50 – Fotomapa areálu 

10.3.1 Skladování a spalování nebezpečného odpadu 

Nebezpečné kapalné a pevné odpady se sváží do areálu spalovny, kde se dočasně 

uskladní před samotným spálením ve skladu pro kapalný odpad a ve skladu pro pevný odpad. 

Odstraňování odpadů spalováním je z hlediska ochrany životního prostředí jeden z 

nejbezpečnějších způsobů odstraňování nebezpečných odpadů a pro některé druhy odpadů je 

jediný možný způsob odstranění. 

Energetická bilance spalovny 

Dle Tabulky 10 na 1 tunu spáleného odpadu se musí dodat 270 kWh elektrické energie, 

10 m³ a 12 m³. Získáno je přitom 112 kWh elektrické energie a 10 GJ tepelné energie. 

V případě, že je přičtená tepelná energie a odečtená energie ze zemního plynu dostaneme 

celkovou energetickou bilanci spalovny. Přepočet: 10 GJ = 2778 kWh, 10 m³ metanu = 104 

kWh. 

Z jedné tuny spáleného nebezpečného odpadu tedy spalovna vytěží 2500 kWh energie. 

Záleží ovšem na výhřevnosti spalovaných kapalných odpadů. Spalování je tedy jak 

energeticky výhodné, tak výhodné díky zmenšování množství nebezpečného odpadu. Z jedné 
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tuny nebezpečného odpadu spalováním zůstane pouze 150 kg nebezpečného odpadu ve formě 

strusek, prachu a látek získaných z čištění kontaminované vody ve firemní ČOV. 

Tabulka 10: Energetická bilance  

 

Skladování 

Po přijetí odpadu dojde k rozdělení na kapalný a tuhý. V případě, že kapalný odpad není 

označen analyzuje se bezdotykově pomocí Romanova spektrometru (cena 1 mil. Kč) a 

následně označí dle Obrázku 50. 

Tuhý odpad se ukládá pro uskladnění do dvou bunkrů vybavených mostovým jeřábem 

(Obrázek 58), kapalný odpad se skladuje dle katalogového čísla v mauzrech nebo sudech. 

Z každé nádoby se odebírá vzorek a analyzuje ve firemní laboratoři. Stanoví se především 

výhřevnost (některý odpad až 40 MJ/kg), mísitelnost a obsah chlóru, síry a vody. Nádoba je 

osazena dvěma proužky (Obrázek 56), které prezentují výhřevnost, obsah chlóru a obsah síry. 

Obaly s velikostí nejdelší hrany maximálně 60 cm se vkládají přímo do pece spolu 

s pevným odpadem. Kapaliny z ostatních obalů se stáčí do jedné z šesti nádrží a cca 2 hodiny 

se promíchávají. Z nádrží (Obrázek 57) se analyzuje vzorek a podle výsledků se nádrže mezi 

sebou promíchávají tak, aby bylo vytvořeno ideální médium jako palivo pro spalovací pec. 

Pět nádrží (označení H 1001 – H 1005) je vyrobeno z nerezového plechu a tvoří samostatnou 

jednotku zahrnující recirkulační čerpadlo, potrubní systém tepelného výměníku a řídící 

zařízení. Všech pět nádrží je rovněž vybaveno chladícím potrubím (tepelné výměníky jsou 

napojeny na rozvod chladící vody), jehož účelem je chlazení obsahu nádrže v letních měsících 

a zamezit tak dosažení bodu varu uskladněných odpadů. Poslední šestá nádrž H 1006 je 

vyrobená z černé oceli a je vybavena dvěma čerpadly a hladinoměrem. 

Při spalování se tuhý nebezpečný odpad nabírá mostovým jeřábem a vkládá do pece. 

Jako palivo slouží kapalný odpad v zásobnících, který se do pece vstřikuje. V případě, že 

výhřevnost kapalného odpadu není dostačující napomáhá spalování zemní plyn. 
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Kapacita shromažďovacích prostředků: 

 6 ks nádrž – 3x100 m³, 1x70 m³, 1x50 m³ a 1x30 m³ 

 bunkr - 600 m3 

 sudy - 600 ks o objemu 90 l nebo 200 l 

 mausry - 100 ks o objemu 1000 l 

 
Obrázek 51 – Schéma nakládání s odpadem v SITA CZ 

Spalování 

Do pece (bod 1 Obrázku 52) se vloží pevné a kapalné odpady v sudech a jako palivo se 

z cirkulační větve napojí kapalné odpady z jednoho ze šesti zásobníků. Na konci spalovacího 

procesu se odebírá struska a spaliny s teplotou 1100 °C odevzdávají energii v ekonomizéru 

(bod 3, 4) na výrobu páry a elektrické energie. Na výstupu z ekonomizéru (bod 4) mají 

spaliny 350 °C, vstupují do elektrostatického filtru a zbavují se prachu. Po zbavení prachu se 

ze spalin v bodě 7 a 8 odebírá HCl, Hg a SO2 čištěním vodou, takto znečištěná voda se 

odvádí do čističky odpadních vod. V bodě 9 a 10 se suchým čištěním spaliny zbavují 

zbytkové rtuti, dioxinů a oxidů dusíku (N2O, NO2, NO). Před vypuštěním spalin do ovzduší se 

neustálé měří koncentrace celkového organického uhlíku (TOC), prachu (TZL), CO, SO2, 

NO, HCl, a O2. Při výkyvu některého z měřených parametrů se automaticky upraví množství 

paliva v peci a emise se vyrovnají. 
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Obrázek 52 – Schéma spalování 

Fotografie: 

   
Obrázek 53 – Bunkr          Obrázek 54 – Romanův spektrometr 

   
Obrázek 55 – Označení odpadu      Obrázek 56 – Vlastnosti kap.odpadu 
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    Obrázek 57 – Uskladnění kap.odpadu       Obrázek 58– Nabírání tuhého odpadu 

    
    Obrázek 59 – Pásový dopravník             Obrázek 60 – Rozvod SHZ 

        
        Obrázek 61 – Jímka pod nádržemi                  Obrázek 62 – Hlásič EPS, rozvod SHZ 

 
Obrázek 63 – SHZ nad bunkrem 
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10.3.2 Systém ochrany ŽP ve spalovně 

 

V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů je 

spalovna provozována tak, aby nedošlo k znečištění povrchovým a podpovrchových vod. U 

všech nádrží určených pro shromáždění kapalných odpadů, záchytných jímek a potrubí je 

kontrolována jednou za 6 měsíců těsnost. Např. sklad odpadů v sudech tvoří záchytná vana, 

zastřešená ocelovou konstrukcí s opláštěním. Celá konstrukce je uložena na (od spodu): 500 

mm vrstva hutněné strusky, 50 mm vrstva betonu, 30 mm cementový potěr, 140 mm 

podkladový beton, izolační vrstva MAX BONDI a 400 mm železobetonová deska. 

Hlavními činiteli při provozu spalovny, které mohou ohrozit ŽP jsou emise plynů 

vycházejících z komínu a odpadní vody z čištění spalin.  

Emise plynů vycházejícího z komínu mohou mít nadlimitní hodnoty díky 

nedokonalému spalování v peci. Celý systém je ale automatizován a v případě náhlé změny 

v jedné z měřených složek systém upraví podmínky spalování. Dále dle nařízení vlády 

č.354/2002 Sb., stanovení emisních limitů, musí 2x ročně probíhat autorizované měření 

kvality a množství emisí. 

Odpadní vody na čištění spalin jsou monitorovány a testovány 2x denně v pracovních 

dnech na výstupu z firemní ČOV. Kontrolováno je především pH, obsah chloridů a 

přítomnost rozpuštěných i nerozpuštěných látek. 

Kvalita podzemní vody je měřená 1x ročně ze 4 vrtů a sleduje se především přítomnost 

těžkých kovů a PCB. Sledování kvality je prováděno a vyhodnoceno odborně způsobilou 

osobou. 

Co se týká dešťové vody, nebo v případě požáru hasební látky (pěna) jsou obsahy 

v tankovišti i skladu s kapalným odpadem odváděny do záchytné a následně havarijní jímky, 

ze které jsou  přečerpávány a čištěny ve firemní ČOV. 

10.3.3 Systém požární ochrany ve spalovně 

SITA CZ v případě mimořádné události využívá podnikové hasiče ze sousední firmy 

BorzodChem. 

Celý proces provozu lze rozdělit do několika částí, při kterých existuje riziko vzniku 

požáru. V bodech níže jsou části provozu, které slouží ke skladování nebo manipulaci s 

odpady a jsou charakterizovány zásady zabezpečení. 
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Příjem, stáčení a přečerpávání kapalných odpadů 

Hořlavé kapalné odpady jsou skladovány v tankovišti, do jehož skladovacích nádrží 

jsou přečerpávány ze silničních cisteren, kontejnerů nebo sudů s velikostí nejdelší hrany 60 

cm (ostatní jsou spalovány přímo). 

Před započetím a po celou dobu stáčení hořlavých kapalin I. a II. třídy nebezpečnosti 

musí být cisternový vůz (nádrž, kontejner) připojen k uzemňovací soustavě. S kapalnými 

hořlavými odpady, u kterých není známa třída nebezpečnosti se zachází jako s hořlavými 

kapalinami I.třídy. Stáčení cisternových vozidel, kontejnerů i obalů s hořlavými kapalinami I. 

a II. třídy nebezpečnosti je za bouřky při nebezpečí atmosférických výbojů zakázáno. 

Při stáčení se odebírá vzorek analyzuje se v laboratoři a uchovává se pro předložení 

hasičskému záchrannému sboru nebo rychlé získání informací jako je bod varu, teplota 

tuhnutí, specifická hmotnost a všechny informace v případě požáru v tankovišti (např. druh 

hořlaviny, bod vznícení, toxicita atd.). 

1. Skladování a manipulace odpadů v obalech a bunkrech (sudy, mauzry) 

Při každé dodávce sudů do skladu musí být provedena 100%-ní vizuální kontrola. 

Netěsné nebo jinak poškozené obaly nesmí být podávány do spalovací pece. Sudy musí být 

řádně označeny dle skladovacích předpisů skladu sudů. 

Po kontrole jsou tyto sudy přemístěny na pásový dopravník (Obrázek 59). Pokud během 

manipulace dojde k úniku (rozlití) kapaliny, musí být okamžitě zastaveny přípravné práce a 

kapalina musí být odstraněna vhodnými absorpčními prostředky. 

Na pásovém dopravníku zůstávají sudy v uzavřeném stavu, dokud není vydán pokyn ke 

spálení. Před spálením musí být každý sud otevřen – při vstupu neotevřeného sudu do rotační 

pece může dojít k výbuchu a poškození žáruvzdorné vyzdívky. 

Protipožární prostředky na pracovišti 

Z hlediska protipožární ochrany je provoz vybaven EPS, SHZ, ZOKT, napojením na 

vodní hydranty, PHP, požárními klapkami a nástěnným hydrantem s pěnovým 

přimícháváním. 

V provozu funguje propojení mezi ústřednou EPS a SHZ. Vlastní činnost systému 

vychází ze zásady, že prvotním impulzem je reakce EPS a na ni navazující časová prodleva 

60 sekund, během níž obsluha provozu po prověření situace buď zruší signál EPS (důvod 

planého poplachu) nebo ihned příslušným tlačítkem uvede do činnosti zařízení, které zajistí 
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veškeré další operace nutné k uvedení SHZ do činnosti. Pokud obsluha neprovede ani jeden z 

uvedených úkonů, zajistí se po 60 sekundách automaticky spuštění SHZ. Po spuštění SHZ se 

požár hasí pěnotvorným roztokem, který se vytváří ve směšovací stanici z pěnidla (5 700 l) 

smíchávaného s požární vodou. 

Tabulka 11: EPS a SHZ 
EPS 

Bunkry 
3 ks - opticko - kouřový hlásič 

požáru 
2 ks - tlačítkový 
hlásič požáru 

Tankoviště 1 ks - tlačítkový hlásič požáru 
 

Sklad 
sudu/mauzrů 

1 ks - opticko - kouřový hlásič 
požáru 

1 ks - tlačítkový 
hlásič požáru 

SHZ 

Bunkry 2 x lafeta 

Tankoviště 6 x pěnotvorná soustava 

Sklad 
sudu/mauzrů 

drenčerové SHZ 

Bunkry pro skladování tuhého odpadu jsou chráněny systémem SHZ (2 x lafeta 5 m 

nad bunkrem) viz. Obrázek 63. Ovládaní je možné i nesamočinně, a to součinností obsluhy, z 

níž jedna část provádí jeho spuštění ve strojovně (Obrázek 59) a druhá zabezpečuje 

nasměrování vodního roztoku pěnidla k hořící části. V bunkru jsou chráněné prostory hašeny 

pomocí dvou dálkově ovládaných lafet. Zdrojem pro napájení lafet jsou akubaterie, které jsou 

trvale dobíjeny konzervačním dobíječem. Tento prostor je také možno hasit pomocí 

nástěnného hydrantu s pěnovým přimícháváním. 

Tankoviště, do jehož skladovacích nádrží jsou přečerpávány hořlavé kapalné odpady ze 

silničních cisteren, kontejnerů nebo sudů, je vybaveno jímkou s šestici pěnotvorných souprav 

pro případ požáru (Obrázek 61). Součástí tohoto skladovacího prostoru je také čerpací stanice 

vybavená čerpadly, filtry, tepelnými výměníky a hlavně osmi pěnotvornými hubicemi, 

umístěnými pod stropem prostoru. Monitorování tohoto úseku a spouštění SHZ je stejné jako 

u bunkru pro skladování tuhého odpadu. Všechny nádrže v tankovišti jsou vybaveny 

systémem inertizace rpo zamezení vzniku výbušných směsí. 

Sklad odpadů v obalech je zastřešen a vnitřní prostor je tvořen železobetonovou 

podlahou s chemickou izolací (popis podlahy v kapitole 10.3.2 Systém ochrany ŽP ve 

spalovně). Celý sklad je chráněn stejně jako skladovací bunkry systémem SHZ propojeným 

s EPS (Obrázek 62). 

Hasicí přístroje: 

 Bunkr - 3 ks sněhový, 1 ks práškový 

 Drtič odpadů - 1 ks sněhový 
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 Stáčení autocisteren - 1 ks sněhový, 1 ks práškový 

 Sklad obalů - 1 ks pěnový, 1 ks práškový 

10.3.4 Zhodnocení systému ochrany ŽP a požární ochrany 

Při hodnocení systému skladování byly sledovány především body: Systém skladování 

z pohledu požární ochrany, plnění předpisů požární ochrany a předpisů o odpadech, vybavení 

skladů z pohledu ČSN 65 0201. Výsledky jsou zhodnoceny v Tabulce PB4 Přílohy B. 

Při hodnocení výsledků došlo v pár případech k nesplnění požadavků: 

Dle § 13, odst. 2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech musí být každý nebezpečný 

odpad označen katalogovým číslem odpadu, grafickým symbolem nebezpečnosti, kódem 

nebezpečnosti a nápisem nebezpečný odpad. V mnoha případech sudy opět nebyly označeny a 

ani dostatečně uzavřeny, vrchní část sudu byla pryč. V případě manipulace by mohlo lehce 

dojít k rozlití. 

 

Obrázek 64 – Neoznačené sudy 

Dalším problémem, stejně jako u společnosti OZO, je začleňování neznámých odpadů 

pod dvě katalogová čísla 16 05 07 a 08, což může vést ke smíchávání nemísitelných látek 

s rizikem tvorby nebezpečných reakcí (poranění zaměstnance, požár). Z tohoto důvodu zde 

došlo také jako ve společnosti OZO k požáru (viz kapitola č. 5.2.3 Sklad a spalovna 

v Ostravě.). Nápravným opatřením zde bylo zavedení zasílání vzorku do firemní laboratoři 

nebo zkoumání vzorků pomocí Romanova spektrometru. 

Systém protipožární ochrany je ve společnosti SITA na velmi vysoké úrovni. Zkoumaný 

stav z pohledu platné legislativy o požární ochraně je vyhovující. 
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11 Návrh protipožárních a environmentální opatření 

V teoretické části kapitoly č. 8.3.4 Hrozící nebezpečí při skladování nebezpečného 

odpadu, byli nastíněny problémy, které mohou nastat v praxi. Tato kapitola slouží pro návrh 

protipožárních a environmentálních opatření u nedostatků, které byly zjištěny při tvorbě této 

práce. 

11.1 Označování neznámých odpadů 

Způsob označování neznámých odpadů je nevyhovující a hrozí nebezpečí v případě 

nakládání s těmito odpady a také v případě možného represivního zásahu. Podle vyhlášky č. 

381/2001 Sb.,  katalog odpadů existuje 709 možných druhů odpadů, kdy každý druh má 

specifické katalogové číslo a název. Podle těchto informací se s odpady nakládá, ale v mnoha 

případech, hlavně v případě neoznačeného odpadu jsou používány prakticky katalogové čísla 

pouze dvě: 16 05 07 nebo 16 05 08, které znamenají vyřazené anorganické nebo organické 

chemikálie. 

Bylo zjištěno u dvou zkoumaných firem OZO Ostrava a SITA CZ, že tento problém 

nastíněný v teoretické části (kapitoly 5.1.4 Hrozící nebezpečí při skladování nebezpečného 

odpadu) se objevuje i v praxi a vytváří při nakládání s odpady rizika.  U obou firem díky 

problému s označováním neznámých odpadů vznikl požár. 

Dle § 13, odst. 2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech musí odpad označit původce 

odpadu. Původce je dle § 4 tohoto zákona právnická nebo podnikající fyzická osoba, u které 

při své činnosti vznikají odpady, nebo obec v případě, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad 

odloží na místo k tomu určené (sběrné dvory). 

Podle dostupných informací zaměstnanců OZO Ostrava se mnohokrát stal případ: 

 Právnická nebo podnikající osoba přinesla odpad s označením 16 05 07/08 (vyřazené 

anorganické/organické chemikálie) a zaměstnanci nevěděli o jakou látku s jakými 

vlastnostmi se jedná. Dle zákona o odpadech je vše v pořádku, protože právnická nebo 

podnikající fyzická osoba, která odpad odevzdávala ho označila. 

 Fyzická osoba přinesla a odevzdala neoznačený kapalný odpad do jednoho ze třinácti 

sběrných dvorů OZO v Ostravě. Fyzická osoba nemá povinnost odpad označit, protože 

v případě uložení odpadu do sběrných dvorů není původce. Zaměstnanci tedy kapalný 

odpad přijmou a označí pod katalogové číslo 16 05 07 nebo 16 05 08. 
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 V obou případech zaměstnanci OZO Ostrava neví s jakým odpadem manipulují, ani 

jaké má vlastnosti a jaké představuje nebezpečí. 

Následky špatného označení: 

Firma OZO Ostrava přijala před cca 8 lety neoznačený odpad a označila ho jako 16 05 

08. Po vzniklém požáru tohoto odpadu bylo zjištěno, že se jednalo o sodíkové zbytky, které 

nesmí přijít do styku s vodou. Obdobný problém se stal ve spalovně SITA Ostrava, kde přijali 

lithium pod označením 16 05 08 a následně díky dešti vznikl požár. (popsáno v kapitole 6.1.3 

Spalovna SITA) 

11.1.1 Řešení problému 

Řešení problému spočívá v implementaci nových bodů do Části třetí – Povinnosti při 

nakládaní s odpady zákona o odpadech. Stanovit povinnost: 

1. pro právnické a podnikající fyzické osoby nakládající s nebezpečným odpadem 

analyzovat každý neoznačený vzorek v akreditované laboratoři. 

2. pro právnické a podnikající fyzické osoby nakládající s nebezpečným odpadem 

identifikovat nebezpečné látky pomocí k tomu určených přístrojů, např. Romanův 

spektrometr. 

3. pro fyzické osoby označit odpad při odevzdávání do míst k tomu určených. 

Ad.1) 

Analýza každého neoznačeného odpadu spočívá v odeslání vzorku do akreditované 

laboratoře. Což by bylo řešení dostačující, ale cena otestování jednoho vzorku se pohybuje od 

stovek do tisíců korun. Náklady spojené s analyzováním by platil původce odpadů, buď tedy 

právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo město. 

Možné následky: Město by muselo zvýšit poplatek fyzických osob za svoz odpadů v poměru 

k zvýšeným celkovým nákladům spojených s placením analýz vzorků. Zvýšení nákladů by se 

zvedlo také právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám nakládajících s nebezpečným 

kapalným odpadem. V praxi by to mohlo znamenat neochotu odevzdávání odpadů do 

sběrných dvoru a vznik dalších černých skládek. 

Ad. 2) 

Pokud by všechny právnické nebo podnikající fyzické osoby nakládající 

s nebezpečným kapalným odpadem vlastnily spektrometr, byl by problém špatného 
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označování odpadů vyřešen. Pomocí např. Romanova spektrometru se látky identifikují 

bezkontaktně ze vzdálenosti cca 10 cm.  

Možné následky: Cena tohoto přístroje se pohybuje kolem 1 000 000 Kč. Což je pro většinu 

právnických nebo podnikajících fyzických osob nakládající s nebezpečnými odpady 

nepředstavitelná investice. 

Ad.3) 

Povinnost fyzických osob označovat odpad před odevzdáním do sběrných dvorů podle 

katalogu odpadů, nebo zaplatit poplatek související s analýzou vzorku odpadu v akreditované 

laboratoři. 

Možné následky: Fyzické osoby by odmítly platit poplatky a zvyšoval by se počet nebo 

velikost černých skládek. 

11.2  Odpadový hospodář 

Dle § 15, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdější předpisů musí 

původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v 

množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok, zajišťovat odborné nakládání s 

odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Odpadový hospodář odpovídá původci 

nebo oprávněné osobě za zajištění odborného nakládání s odpady a zastupuje původce nebo 

oprávněnou osobu při jednání s orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, 

zejména při výkonu jejich kontrolní činnosti. 

Příklad 

Majitel firmy při své podnikatelské činnosti ročně vyprodukuje a nakládá s 50 t 

nebezpečného odpadu. Podle zákona o odpadech v tuto chvíli nemusí u této právnické nebo 

podnikající fyzické osoby zajišťovat odborné nakládání s odpady odborně způsobilá osoba = 

Odpadový hospodář. Produkce 50ti t nebezpečného odpadu ročně je veliké množství. 

Podnikat v dnešní době může kdokoliv, tedy i člověk bez vzdělání a v případě nakládání 

s odpady by měl být zastupovány osobou znalou v oboru, tedy odpadovým hospodářem. 

11.2.1 Řešení problému 

Řešení problému spočívá ve změně zákona o odpadech, tedy všem původcům a 

oprávněným osobám při nakládání s nebezpečným odpadem uložit povinnost zajistit odborné 

nakládání s odpady odborně způsobilou osobou. 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 
Systém skladování z pohledu požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí 

95 

 

 

 

V § 15, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech by tedy mělo stát:  

Původce a oprávněná osoba, kteří nakládali za poslední kalendářní rok s nebezpečnými 

odpady v jakémkoliv množství, a provozovatel první a druhé fáze provozu skládky jsou 

povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby 

("odpadový hospodář"). 

Možné následky: Funkci odpadového hospodáře lze vykonávat pro nejvíce pět původců a 

oprávněných osob nebo pět samostatných provozoven. Mohlo by tedy dojít k problému 

nedostatku takto odborně způsobilých osob. Ale v únoru roku 2013 poslanci schválili novelu 

zákona o odpadech, která ruší omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro 

který je možno funkci vykonávat. 

11.3 Druh vzdělání odpadového hospodáře 

Dle § 15, odst. 1, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdější předpisů 

odpadovým hospodářem může být určena pouze fyzická osoba, která má dokončené 

vysokoškolské vzdělání a nejméně 3 roky praxe v oboru odpadového hospodářství v 

posledních 10 letech, nebo střední vzdělání ukončené maturitou a nejméně 5 let praxe v oboru 

odpadového hospodářství v posledních 10 letech. 

Zákon vůbec nespecifikuje typ dosaženého vzdělání a stanovuje pouze dobu praxe v oboru 

odpadového hospodářství. 

Příklad 

Člověk s vystudovanou střední školou chemickou má určitě lepší předpoklady 

vykonávat funkci odpadového hospodáře než člověk s vystudovanou střední školou 

ekonomickou a vysokou školou ekonomickou. V tomto případě u těchto dvou lidí s 3letou 

praxi v oboru odpadového hospodářství může odbornou způsobilost získat, neboli 

odpadového hospodáře vykonávat pouze vysokoškolák v oboru ekonomie. I když vhodnější 

předpoklady, co se týká vzdělání, má středoškolák s chemickým zaměřením. 

11.3.1 Řešení problému 

Řešení problému spočívá ve změně § 15 zákona o odpadech a úpravou odstavce 6. 

Provést změnu podmínek pro získání odborné způsobilosti pro výkon funkce odpadového 

hospodářství. 
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V § 15, odst. 6, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech by tedy mělo stát: 

Odpadovým hospodářem může být určena pouze fyzická osoba, která má dokončené 

vysokoškolské vzdělání nebo střední vzdělání ukončené maturitou v oblastech chemie a 

nejméně 3 roky praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech, nebo střední 

vzdělání ukončené maturitou v ostatních oborech a nejméně 5 let praxe v oboru odpadového 

hospodářství v posledních 10 letech. 

11.4 Školení zaměstnanců 

Při provozování činnosti hrozí určitá rizika, ať už požáru nebo rizika újmy na zdraví 

zaměstnanců. Pro tyto rizika musí zaměstnanci být pravidelně školení v oblasti BOZP a PO. 

V případě nakládání s tekutými kapalnými odpady hrozí určitá rizika popsána v kapitole 5.1.2 

Nebezpečné odpady X nebezpečné látky a směsi. Žádný legislativní předpis o odpadech 

nespecifikuje nutnost školení zaměstnanců, kteří pracují a nakládají s nebezpečným odpadem. 

Přiklad 

Ve firmě OZO Ostrava ve třech skladech s kapalným nebezpečným odpadem pracují 

celkem tři zaměstnanci. Dva z nich mají středoškolské vzdělání s maturitou a jeden je vyučen. 

Ani jeden z nich nemá chemické vzdělání. Denně pracují s nebezpečnými kapalnými odpady 

a mnohdy ani neví o jaké látky se přesně jedná (problém popisovaný v kapitole č. 10.1). 

Školení z oblasti chemie a popis možných chemických reakcí, které mohou vzniknout 

při nakládání s těmito látkami nelze prakticky realizovat. Odpadový hospodář tuto 

problematiku nemusí znát, není na něho kladen požadavek chemického vzdělání (kapitola č. 

10.3) a vedoucí zaměstnanců chemické problematice nerozumí.  

Vedoucí těchto zaměstnanců si však problém uvědomuje a měl snahu školení zajistit u krajské 

hygienické stanice. Bohužel krajská hygienická stanice školení provádět za úplatu nemůže. 

11.4.1 Řešení problému 

Řešení problému spočívá ve stanovení pravidelných školení pro zaměstnance provozů, 

kteří pracují s nebezpečnými kapalnými odpady. 

V § X zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech by tedy mělo stát: 

(1) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která nakládá s kapalnými 

tekutými odpady jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců v rizicích 

spojených s nakládáním s těmito odpady.  
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 (2)  Povinnost školení zaměstnanců o možných rizicích spojených s nakládáním 

nebezpečných tekutých odpadů se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním 

nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě a při své 

práci nakládají s těmito odpady. 

(3) Prováděcí právní předpis stanoví druhy, obsah, rozsah a lhůty školení zaměstnanců o 

rizicích spojených při nakládání s nebezpečnými tekutými odpady. 

11.5 Technické zabezpečení skládky 

Znamená tvorbu hrázky, stabilizaci tělesa skládky, stabilizaci přístupové cesty a tvorbu  

podrekultivační vrstvy. K technickému zabezpečení skládky slouží technologický materiál 

(mnohdy samotný odpad). 

Dle § 45 zákona o odpadech musí původce odpadu za ukládání odpadu na skládky platit 

poplatek, a to i v případě, kdy je sám provozovatelem skládky.  

Dle § 45 odst. 3 zákona o odpadech se poplatky neplatí za ukládání odpadů jako 

technologického materiálu na zajištění skládky za účelem technického zabezpečení skládky. 

Dle § 49 zákona o odpadech musí každý provozovatel skládky odvádět tzv. finanční 

rezervu na zvláštní účet, která slouží pro rekultivaci skládky, zajištění péče o skládku a 

asanaci po ukončení jejího provozu. Odvod finanční rezervy závisí na množství ukládaného 

odpadu, tedy i technologického materiálu pro zabezpečení skládky. 

Tento stav je pro provozovatele finančně výhodný, protože z těchto paragrafů vyplývá, 

že v případě uložení odpadu jako technologického materiálu za účelem technického 

zabezpečení platí provozovatel pouze finanční reservu. 

Obrovský problém z hlediska životního prostředí nastává, v případě ukládání 

nebezpečného odpadu jako technologického materiálu za účelem technického zabezpečení 

skládky. U tohoto odpadu totiž není nutné prokazovat skutečné (nebezpečné) vlastnosti. 

V této chvíli může být uložen nebezpečný odpad na místo, které není pro ukládání 

nebezpečného odpadu konstruovaný a dojít tak ke kontaminaci životního prostředí 

nebezpečnými látkami. Celý tento proces je na hranici zákona, ale k takovému jednání 

v mnoha případech dochází a provozovateli nehrozí žádné sankce. 
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11.5.1 Řešení problému 

Problém by mohl být vyřešen změnou § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech po změně na znění: 

(1) Původce odpadů je povinen: 

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti všech odpadů, včetně odpadů využívaných pro technické 

zabezpečení skládky, dle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných. 
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12 Závěr 
 

Při nakládání s odpady hrozí jisté nebezpečí vzniku situace, která by mohla vést k 

požáru nebo kontaminaci životního prostředí. Předmětem diplomové práce bylo posouzení 

současného systému skladování odpadů z pohledu platné legislativy v oblasti požární 

bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Dále nalezení nedostatků, které by mohly vést ke 

vzniku nebezpečných situací, přezkoumání těchto nedostatků v praxi a následný návrhe 

opatření do právních předpisů. 

 Stěžejní část této práce se zabývá jedním z největších problémů při nakládání s odpady, 

a to je označování neznámých tekutých odpadů. Možné dopady nedostatečného označování 

neznámých odpadů, ale i jiných problémů definovaných taktéž v této práci, byly 

přezkoumány ve třech společnostech zabývajících se nakládáním s odpady. Pro přezkoumání 

těchto problémů v systému skladování odpadů byl vybrán dočasný sklad nebezpečných 

tekutých odpadů společnosti OZO Ostrava, spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA 

CZ a skládka odpadů společnosti TALPA-RPF. Právě kvůli nedostatečnému označování 

v prvních dvou zmíněných společnostech vznikl v nedávné minulosti požár. 

Z právního hlediska vyhovující, ale nedostatečné označování tekutých odpadů, i jiné 

možné problémy, které mohou nastat při nakládání s tekutými odpady, byly v teoretické části 

definovány a v praktické části přezkoumány ve výše uvedených společnostech. Výstupem 

diplomové práce je návrh opatření při nakládání s odpady, s cílem snížit pravděpodobnost 

vzniku situací, které by mohly vést k požáru nebo negativního dopadu na životní prostředí.  

V úvodu zmíněný cíl práce: „Posoudit současný systém skladování odpadů z pohledu 

požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí a navrhnout protipožární a environmentální 

opatření včetně návrhu doplnění do souvisejících právních předpisů“, byl splněn.  
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Seznam zkratek 

AČR  Armáda České republiky 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

HZSP  Hasičský záchranný sbor podniku 

JPO  Jednotka požární ochrany 

KO  Komunální odpad 

MÚ  Mimořádná událost 

NO   Nebezpečný odpad 

OO   Ostatní odpad 

OH  Odpadové hospodářství 

PVC  polvinylchlorid 

PA  polyamidy 

PAN  Polyakrilonitril 

PCB  Polychlorované bifenyly 

PE  polyethylen 

POH  Program odpadového hospodářství 

PP  polypropylen 

PS  polystyren 

SDH  Sbor dobrovolných hasičů 

SP  Stupeň poplachu 

VZ  Velitel zásahu 

TKO  Tuhý komunální odpad 

tvz  Teplota vzplanutí 

tv  Teplota varu 

ŽP  Životní prostředí 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polychlorovan%C3%A9_bifenyly
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