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ANOTACE 

 Tato bakalářská práce se zabývá odpadovým hospodářstvím Armády České 

republiky. Úvodní část práce je zaměřena na obecnou legislativu odpadového hospodářství 

a oblasti vzniku odpadu, z hlediska činnosti armády, především jejich základní rozdělení. 

Ve své další části pojednává práce o politice odpadového hospodářství a nástrojích, které 

jsou využívány k jejímu vedení. Poslední část práce je zaměřena na způsoby nakládání 

s odpady, které armáda používá a přibližuje proces nakládání s odpady v rámci  NATO, 

jehož je Česká republika členem. Tato část obsahuje také zhodnocení a orientační náhled 

do produkce odpadů Armády České republiky během posledních let. 
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ANNOTATION 

 This bachelor thesis deals with waste management of Czech Army. The 

introductory part is focused on a general legislation of waste management and waste 

sources in military terms, primarily their basic divisions. In the next part, thesis deals with 

waste management policy and tools used for its coordination. The last part is focused on 

ways of waste management implementation that Czech Army uses and clarifies waste 

management of NATO, as followed by its member states, including Czech Republic. This 

part also includes summary and tentative preview of waste production in Czech Army 

during last years. 
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1 ÚVOD 

 Tomu, kde a jak odpady vznikají a co znamenají pro životní prostředí, nebylo 

v minulosti věnováno nikdy tolik pozornosti, jako je tomu v poslední době. 

Jelikož je prakticky veškerá činnost člověka doprovázena vznikem odpadu, vyšlo 

brzy najevo, že je potřeba tuto situaci začít účinně řešit, neboť by se jednou mohla stát 

zcela neudržitelnou. 

 Jedním z takových odvětví lidské činnosti je i armáda. Bohužel, z velké části je 

tento subjekt pro společnost neproduktivní a z environmentálního hlediska tvoří jen další 

zvýšenou zátěž pro životní prostředí. Je ovšem nutno dodat, že lidstvo, přes veškerou 

snahu, nedokáže stále vyloučit ozbrojený konflikt jako řešení vyhrocené bezpečnostní 

situace mezi státy, a proto bude armáda i nadále potřebnou součástí té společnosti, která si 

chce udržet svobodu a suverenitu. Nelze také opomenout ani její neocenitelnou pomoc, 

například při živelných pohromách.  

 Odpad armádu provázel celou její historií. Nepředstavoval však vždy stejnou zátěž 

a jeho struktura a přístup k němu se postupně měnil. Zatímco dříve představoval majoritní 

zátěž bioodpad, z důvodu využívání zvířat a péče o ně, od první poloviny 20. století začala 

pomalu převládat éra strojů a objevily se i chemické odpady. Jejich druhy a produkce se 

vždy lišily podle typu vojska stejně jako dnes. Pomyslný společný jmenovatel v produkci 

odpadů však byl za jakéhokoliv období v historii armády vždy jeden. Je jím zdravotnický  

a veterinární odpad. Dnes je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) považován za 

jeden z nejnebezpečnějších a je mu věnována velká pozornost. 

 Díky politické a aktivistické iniciativě došlo postupně k nastolení nových 

ozdravovacích trendů v oblasti ochrany životního prostředí. Armády vyspělých zemí, 

včetně České republiky, tyto trendy přijímají a řídí se jimi. Produkce odpadů představuje 

pro Armádu České republiky (AČR) zátěž nejen ekonomickou, ale také personální, 

z důvodu nutnosti zabezpečení odpovědných pracovníků. 

 Zodpovědným přístupem v oblasti odpadového hospodářství chrání armáda nejen 

životní prostředí, ale také vlastní jednotky, na kterých je její činnost založena především. 
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1.1 Cíle práce 

 Prvním cílem této práce, je srozumitelně popsat oblasti vzniku odpadů v AČR, do 

nichž se soustřeďuje činnost armády především. Dalším cílem je posouzení stavu 

odpadového hospodářství (OH) v AČR, z hlediska přístupu a použitých mechanismů 

k jeho provádění a způsoby nakládání s odpady. Posledním cílem je přiblížení procesu 

nakládání s odpady v rámci NATO a zhodnocení vývoje produkce odpadů v AČR během 

posledních let. 
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2 LEGISLATIVA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR 

 Nakládání s odpady řeší Česká republika vydáváním zákonů a vyhlášek, které 

vycházejí i z mezinárodních právních předpisů a směrnic Evropské unie. Jejich cílem je 

především ochrana životního prostředí (OŽP) formou předcházení vzniku odpadů, objemu 

jejich produkce a nebezpečných vlastností.  

 Právní úpravu probírané problematiky řeší v dotčených oblastech především 

následující legislativní dokumenty a rovněž z nich vycházejí vnitřní předpisy a nařízení 

AČR: 

 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném a účinném znění [1], 

 Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, 

v platném a účinném znění [2], 

 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném  

a účinném znění [3], 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném  

a účinném znění [4], 

 Zákon č. 350/2011Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném 

a účinném znění [5], 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění [6], 

 Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky  

a jejich využívání na povrchu terénu, v platném a účinném znění [7], 

 Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném a účinném znění 

[8], 

 Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na 

zemědělské půdě, v platném a účinném znění [9], 

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

v platném a účinném znění [10], 

 Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, 

v platném a účinném znění [11], 
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 Vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů, v platném a účinném znění [12], 

 Vyhláška MŽP č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektroodpady, v platném  

a účinném znění [13], 

 Vyhláška MŽP č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech, v platném  

a účinném znění [14], 

 Vyhláška MŽP č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady, v platném a účinném znění [15], 

 Vyhláška MŽP č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, 

v platném a účinném znění [16], 

 Vyhláška MŽP č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů, v platném a účinném znění 

[17], 

 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném a účinném znění [18], 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném a účinném znění [19], 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném a účinném znění [20]. 

 

Armáda také disponuje vnitřními předpisy, které se svým obsahem vztahují 

k ochraně životního prostředí: 

 

 Zákl-1 Základní řád ozbrojených sil ČR [21], 

 Všeob-P-5 Parky vojenské techniky v působnosti Ministerstva obrany a provoz 

v nich [22], 

 Všeob-P-37 Pravidla provozu vojenských vozidel [23], 

 Tank-30-5/2 Opravy olověných startovacích akumulátorů a provoz nabíjecích 

stanic [24], 

 Rozkaz ministra obrany č.11/2009 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a při 

výkonu služby [25], 

 Normativní výnos Ministerstva obrany č. 87/2014 Odpadové hospodářství 

v rezortu Ministerstva obrany [26]. 
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2.1  Pojem odpad   

 Odpad je legislativně definován v §3 první části zákona o odpadech v následujícím 

znění: „Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má úmysl, nebo povinnost 

se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu“. Tento zákon dále např. stanovuje výjimky v nakládání s určitými odpady, 

povinnosti, základní pojmy, zařazování a hodnocení nebezpečných vlastností a mnohé 

další. [6]   

 

2.2  Rozdělení a zařazení odpadu 

 Veškerý odpad, vyprodukovaný na území České republiky, je legislativně rozdělen 

do dvou základních skupin s ohledem na jeho nebezpečnost: 

a) nebezpečný odpad (NO) – odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností (např. toxicita, karcinogenita, infekčnost a další), 

b) ostatní odpad (OO) – odpad, který není nebezpečným odpadem. 

 

 Ministerstvo životního prostředí vydává také prováděcí právní předpis, který ukládá 

za povinnost původcům a oprávněným osobám při nakládání s odpadem zařadit tento 

odpad podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. Tato vyhláška stanoví postup pro 

zařazování odpadů pomocí šestimístného čísla, kde první dvojčíslí označuje skupinu 

odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. Příklady 

katalogových čísel odpadů jsou uvedeny v podkapitole 5.5 u přehledu produkce odpadů  

v AČR. [6]   
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2.3  Hierarchie způsobů nakládání s odpady 

 Jedná se o soubor pevně daných pravidel, které musí dodržovat každý původce 

odpadu. Jsou seřazena od nejšetrnějších způsobů nakládání, až po ty které představují 

zvýšenou zátěž na životní prostředí: [6]  

a) předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů, 

d) jiné využití odpadů, například energetické využití, 

e) odstranění odpadů.  
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3 OBLASTI VZNIKU ODPADU V AČR  

 AČR je velmi rozsáhlým subjektem se značně rozvětvenou strukturou (příloha 1). 

Vykazuje velkou logistickou náročnost, a to nejen z technického hlediska, ale také 

z hlediska lidských zdrojů. Připravenost na případný válečný konflikt, zachování míru, 

bezpečnosti a suverenity státu, je samozřejmě jedinou metou, ke které směřují veškeré 

hlavní činnosti rezortu Ministerstva obrany a všechny tyto činnosti provází vznik odpadu.  

 Tato práce se nezabývá komunálním odpadem, jelikož jej AČR ve svých výstupech 

neuvádí ani nevykazuje. Nakládání s ním je řešeno klasickými barevnými kontejnery, dle 

druhu odpadu, které jsou pravidelně vyváženy smluvní firmou. Výjimku tvoří staré 

ekologické zátěže, které představují, dnes již nevyužívané, bývalé skládky tuhého 

komunálního odpadu (TKO) ve vojenských újezdech o kterých v této práci pojednává 

podkapitola 5.4. I komunální odpad v AČR ovšem podléhá pravidlu o zodpovědném 

třídění v místě vzniku, proto je každé pracoviště vybaveno nádobami na jeho ukládání 

(obr. 1). Tato část je zaměřena především na specifické oblasti vzniku odpadu z hlediska 

působení AČR. 

 

   

   Obrázek 1 – prostředky pro třídění komunálního odpadu na pracovišti 

 

 Odpad vznikající v rezortu obrany je silně heterogenní. Je to způsobeno faktem, že 

síla a schopnost armády je kriticky závislá na vlastní soběstačnosti, a proto využívá 
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rozsáhlé množství zdrojů, které tuto funkci zabezpečí. Tomu také odpovídá objem  

a složení vyprodukovaného odpadu.  

 V souladu se zákonem probíhá shromažďování a třídění odpadu v místě jeho 

vzniku. Veškeré následující oblasti představují nejzákladnější rozdělení z hlediska činnosti 

AČR. Druhy jednotlivých odpadů, vznikající v těchto oblastech, jsou rozdělovány dle 

Katalogu odpadů. Orientační přehled jeho největších zástupců lze nalézt v podkapitole 5.5 

této práce. 

 

3.1  Provoz, oprava a údržba vojenské techniky  

 Největší množství odpadu vzniká v jedné z nejrozsáhlejších a hlavních oblastí 

AČR. Nejen při samotném provozu, ale také při opravách a údržbě vojenské techniky.  

 Objem odpadu a jednotlivé druhy se liší dle druhu vojska. Mechanizovaná brigáda, 

která používá těžkou pásovou techniku v rozbahněném terénu, bude mít samozřejmě 

mnohem více odpadu, v podobě kalů z mytí techniky, než například základna letectva.  

 

 

                  Obrázek 2 - cisterna T815 CAPL-16M [27] 

 

Na letecké základně bude naopak zase zvýšená produkce jiných odpadů, například 

filtračních materiálů. Čerpadlový systém cisternových automobilů (obr. 2), používaných 

k doplňování palivových nádrží letadel, používá soustavu více filtrů. Je tomu tak proto, aby 
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byla zajištěna požadovaná kvalita paliva, které je navíc z tohoto hlediska i kontrolováno 

v laboratoři. Tyto filtry se mění 1-2 krát ročně, což u klasické techniky, využívající 

palivové filtry pouze pro vlastní pohonnou jednotku, není samozřejmě nutné. Dále zde 

nalezneme také odpady s obsahem asfaltu, pocházející z oprav a údržby pojížděcích drah 

apod. [28]                            

 Ačkoliv má současná česká armáda zhruba jen desetinu prostředků, kterými 

disponovala před dvaceti lety, stále se počty techniky pohybují v tisících. O tuto techniku 

je třeba zodpovědně pečovat a udržovat ji tak, aby byla provozuschopná. Kromě techniky, 

která je neustále v provozu u jednotlivých útvarů a využívá se k výcviku  

a běžnému provozu, disponuje armáda také technikou, která je zakonzervována ve 

skladech. Většina odpadního materiálu, vznikajícího při údržbě techniky spadá do 

kategorie NO. Do údržby techniky patří celá škála činností. Počínaje jejím mytím (obr. 3), 

přes pravidelnou výměnu a kontrolu provozních náplní, až po opravy nátěrů. 

 

   

                                 Obrázek 3 - mycí můstek vojenské techniky [29] 

 

 Mezi nejčastější zástupce odpadu z tohoto segmentu patří: 

a) ropné produkty, 

b) kaly z lapáků nečistot, 
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c) zaolejovaná voda z odlučovačů oleje, 

d) kaly z odlučovačů oleje, 

e) chemické látky, 

f) znečištěné sorbenty a filtrační materiály, 

g) kovový odpad, 

h) pryžový odpad.  

  

Jak je vidět, ve výčtu nejčastějších odpadních produktů mají velké zastoupení NO 

s obsahem ropných látek. Žádná technika není dokonalá a právě ta vojenská vyžaduje 

nadměrnou péči, vzhledem k povaze a oblastem používání. Po každém výcviku musí být 

na technice provedena základní údržba po použití. To zahrnuje především výše uvedené 

důkladné mytí tak, aby nedocházelo k zanášení a degradaci materiálů, vlivem ulpívajících 

nečistot. Právě při mytí se z techniky uvolňují látky, které mohou být klasifikovány jako 

NO. Dvakrát ročně také u vojenských útvarů probíhá příprava techniky na sezónní provoz. 

Jedná se o důkladnou kontrolu a údržbu po zimním a před zimním obdobím. Probíhá při ní 

například čištění hrubých i jemných palivových filtrů, vzduchových filtrů, kontrola  

a mazání pohyblivých částí podvozku, těsnosti motoru, převodových skříní, ošetřování 

výfukové soustavy a dalších kritických součástí, které jsou nejvíce vystaveny extrémním 

podmínkám, ve kterých je technika provozována. Jelikož je vojenská technika v podstatě 

páteří armády, je logické, že nejvíce NO bude pocházet právě z této oblasti. [30]  

 

3.2  Odpady z munice 

 Další oblastí, specifickou právě pro rezort obrany, je odpad z munice. Současnou 

zátěž na území ČR představuje munice použitá při vojenském výcviku ve vojenských 

prostorech. Jedná se především o prázdné nábojnice z těžších lafetovaných a lehčích 

pěchotních zbraní (obr. 4) a nevybuchlou explozivní munici, jako jsou například trhavé 

miny, nebo jejich zbytky. 
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          Obrázek 4 - sběr prázdných nábojnic z útočné pušky CZ-805 BREN po střelbách 

 

 Není to ovšem jen samotná munice, co představuje odpadní materiál. Vojenské 

sklady jsou pečlivě monitorovány z hlediska vnitřních klimatických podmínek, jako je 

teplota a vlhkost vzduchu. I přesto je ale potřeba tento vojenský materiál dostatečně 

chránit, aby nedošlo k jeho znehodnocení a ztrátě požadovaných vlastností. Ochranu 

v tomto případě představují speciální obalové prostředky. Jejich funkcí je rovněž 

zabezpečení dostatečné pasivní ochrany osob, které s nimi manipulují. 

  Mnohé z těchto odpadních obalů se skládají z více druhů materiálů, protože většina 

munice musí být chráněna proti vnějším vlivům, jako je například venkovní vlhkost, 

jelikož munici už není možné skladovat například při vojenské operaci stejně šetrně, jako 

tomu je ve speciálním skladu. Klasické dřevěné přepravní obaly tudíž doplňují případně 

ještě například hermetické, plechové (obr. 5). 
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        Obrázek 5 - prázdný přepravní obal na granáty URG - 86 (univerzální ruční granát) 

 

 Samotná munice bývá ve výše uvedených přepravních schránkách ještě balena 

v určitém počtu kusů do papírových obalů, nebo umístěna do kartonových přihrádek tak, 

aby nedošlo k jejímu samovolnému pohybu a nežádoucímu vzájemnému kontaktu. 

 

 

Obrázek 6 - vytříděné prázdné papírové obaly od nábojů 
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 Zatímco prázdné papírové obaly (obr. 6), případně plastové odpadní součásti, se 

třídí na místě vzniku a poté jsou klasickým způsobem odváženy smluvní firmou 

k recyklaci, u vystřelených nábojnic a dřevěných a plechových obalů je proces jiný. 

Dřevěné a kovové obaly bývají většinou shromažďovány a opětovně využívány v souladu 

s hierarchií nakládání s odpady. [31]   

 Výše uvedený vztah platí i pro samotné nábojnice, které, jelikož jsou vyrobené 

z různých druhů kovů, představují po svém vystřelení druhotnou surovinu. Po sesbírání 

jsou shromažďovány a po naplnění skladovacích kapacit a vytřídění dle druhu výrobního 

materiálu, jsou přesunuty na specializovaný vojenský útvar. Tento útvar je jako jediný 

pověřen k dalšímu nakládání s vystřelenými nábojnicemi. Příklady materiálů, ze kterých je 

munice vyrobena, jsou uvedeny v příloze č. 2, této práce. S odpadem z munice se, jakožto  

s druhotnou surovinou, nakládá dle článku 7 normativního výnosu Ministerstva obrany 

(MO) č. 87. [26,31]  

 Likvidace NO, který představuje nevybuchlá munice, je vzhledem ke své povaze 

činností, vyžadující účast náležitě poučené a proškolené osoby, kterou je pyrotechnik. 

 Postupy ničení odpadu z munice a výbušnin řeší detailně vojenské předpisy. Tyto 

předpisy zahrnují také ekologické aspekty ničení těchto odpadů. Samozřejmostí je 

kategorizace dle katalogu odpadů a zákona o odpadech a likvidace podle programů OH. 

Munici je možno likvidovat přímo v místě výcviku, nebo na určených místech. Provozní 

řád místa, kde dochází k ničení munice a výbušnin, musí obsahovat výše zmíněný program 

OH. Jedním z takových míst jsou například stálé trhací jámy (obr. 7). Osoba odpovědná za 

zpracování výše uvedeného řádu je uživatel, či provozovatel tohoto místa. [32]  
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                              Obrázek 7 - schéma stálé trhací jámy pro ničení odpadu z munice [32] 

      

3.3  Odpady ze stravovacích zařízení 

 Většina vojenských útvarů (VÚ) disponuje vlastními jídelnami, z nichž část, oproti 

minulosti, již není spravována vlastními silami a jejich provoz zajišťují smluvně externí 

firmy. Stále se však beze změny v těchto zařízeních stravuje obrovské množství lidí a s tím 

souvisí i objem vyprodukovaného biologického odpadu. 

 V případě provozování stravovacího zařízení externí firmou, nenese AČR 

odpovědnost za nakládání s odpady v tomto zařízení a toto je povinno zajistit si odstranění 

odpadu vlastními prostředky. 

 U stravovacího zařízení, které provozuje AČR vlastními silami, se tento odpad 

ukládá do nádob na sběrné místo, kterým je chladicí box biologického odpadu (obr. 8). Zde 

je odpad přechodnou dobu uchováván, než dojde k jeho odstranění oprávněnou osobou 

(firmou). 
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Obrázek 8 - chladicí box biologického odpadu 

 

 Stravovací zařízení disponují také odlučovači tuků (obr. 9). Toto zařízení umožňuje 

odloučení a ukládání tuků a kalů, které vznikají při přípravě stravy. Principem je 

sedimentace hrubých nečistot u dna nádrže a odloučení tuků u hladiny ochlazováním 

přitékající vody a jejich následné odčerpání smluvní firmou. [33]  

 

Obrázek 9 - schéma umístění odlučovače tuků 
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 V odlučovačích tuků se také využívá technologie mikrobiologické degradace. Mezi 

výrobky používané v AČR pro tyto účely, patří například přípravek s názvem BILIKUK 

[34].   

 Pokud odpad vzniká při výcviku v polních kuchyních (obr. 10), rovněž se před 

odstraněním ukládá v mobilních chladících kontejnerech tak, aby byl zmírněn hnilobný 

proces a neuvolňoval se zápach do okolí. [33] 

 

                                      Obrázek 10 - výstavba polní kuchyně VARNA A+B [35] 

 

3.4  Odpady ze zdravotnických zařízení a veterinární odpady 

 Kromě tří vojenských nemocnic, které se nacházejí v Praze, Brně a Olomouci, 

disponují také samy vojenské útvary vlastním zdravotnickým zázemím, které představují 

vojenské ošetřovny. Vojenské nemocnice ovšem, nově jakožto příspěvkové organizace, již 

nejsou zahrnovány do výstupů z celkové produkce odpadu AČR. Útvarová zdravotnická 

zařízení provádějí veškeré úkony srovnatelné s běžnými civilními obvodními lékařskými 

službami.  

 Veterinární odpad souvisí především s Vojenským veterinárním ústavem Hlučín, 

který provádí státní veterinární dozor a další zabezpečení. Dále pak také s Centrem 
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vojenské kynologie – Chotyně, které zabezpečuje výcvik kynologických odborností  

a služebních psů pro resort MO [36,37]. 

 AČR dále disponuje dvěma polními nemocnicemi a rotou nemocniční podpory, 

která obě polní nemocnice logisticky zabezpečuje a stará se o technické zázemí [38].  

 V rezortu MO se také nachází Odbor biologické ochrany – Těchonín, který je 

jediným zařízením ve střední Evropě, které disponuje úrovní biologické ochrany na stupni 

BSL4 (Biosafety Level 4). Toto zařízení je určeno pro případnou izolaci pacientů se zvlášť 

závažnými exotickými nákazami (Ebola, Marburg). Zdravotnický odpad, který by  

v případě hospitalizace takových osob vznikal, by tedy patřil mezi ty absolutně 

nejnebezpečnější [39].     

 Zdravotnický odpad se v AČR ukládá podle pokynů provozního řádu vojenského 

zdravotnického zařízení do samostatných shromažďovacích prostředků (obr. 11). Tento řád 

vychází z metodického doporučení Ministerstva životního prostředí (MŽP) k nakládání 

s odpady ze zdravotnictví. Metodické doporučení vychází vždy z platných zákonů.   

 

 

                           Obrázek 11 - shromaždiště zdravotnického odpadu s chladicím boxem [40] 
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 Nakládání se zdravotnickým a veterinárním odpadem jednotek účastnících se 

zahraničních misí, se řídí legislativou státu, ve kterém se jednotka nachází. V případě, že 

stát nedisponuje dostatečnými právními podmínkami, postupuje se v souladu s legislativou 

ČR [41]. 

 Mezi odpady ze zdravotnických zařízení patří: [42] 

a) infekční odpady (odpady z laboratoří, odpady kontaminované patogenními 

mikroorganismy), 

b) ostré odpady (jehly, kanyly, injekční stříkačky), 

c) patologicko – anatomické odpady (drobné kusy tkání, kůže), 

d) farmaceutické odpady (nepoužitelná léčiva a cytostatika), 

e) chemický odpad, 

f) radioaktivní odpad, 

g) kontaminované obaly.  

  

 Mrtvá lidská těla se samozřejmě nepovažují za zdravotnický odpad a v platném  

a účinném znění je řeší zákony č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a v případě armády i zákon 

č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech [43,44].  

  

3.5  Další odpady 

 Jak již bylo řečeno v úvodu kapitoly, tato práce se nezabývá směsným komunálním 

odpadem. V armádě ovšem, mimo výše uvedené specifické oblasti, vzniká také množství 

dalších odpadů, z nichž některé mohou vznikat tzv. nárazově.  

 Hygienická očista a běžné lidské potřeby, a to především při výcviku, kdy je vojsko 

mimo mateřskou posádku, patří mezi nejvydatnější zdroje OO. Mezi místa, kde je 

z hlediska povinného vykazování produkce vytvářen tento odpad, patří budovy a zařízení 

ve výcvikových prostorech, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Dalším místem 

původu jsou pak polní jímací prostředky. Jako záchytné systémy se pro tyto účely 

využívají jímací nádrže, na které se jednoduše upevní kontejnerový blok s  potřebným 
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zařízením (obr. 12,13). Tyto kontejnery mají totožné rozměry základny, jako jímací nádrž 

a celý systém tak funguje na stavebnicovém principu. 

 

 

          Obrázek 12 - sanitární kontejner [45]                    Obrázek 13 - jímací nádrž [45]  

                                       

 Po naplnění bývá odpad z jímacího prostředku odčerpáván a odvážen k likvidaci. 

Jako transportní prostředek se v AČR využívají nákladní automobily T-815 (obr. 14). Po 

ukončení výcviku se kontejnerové sestavy rozloží a mohou být transportovány na jiné 

místo.             

  

                        Obrázek 14 - nosič kontejneru T 815-2 Multilift Mk.IV [45]  
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Další odpad vzniká v AČR například v důsledku rušení nepotřebného, nebo 

nevyužitelného majetku, likvidace nevyhovujících nemovitostí, za účelem stavby nových, 

rekonstrukcí stávajících objektů a dalších. Za tuto skutečnost zřejmě může fakt, že AČR 

byla ještě donedávna z dlouhodobého hlediska silně podfinancovaným subjektem a ke 

změně tohoto trendu dochází až v posledních letech. 
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4 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V AČR 

 V České republice se politika OH tvořila pomalu. Důvodem byl negativní přístup 

k plánování a tvorbě strategií OH na začátku devadesátých let minulého století [46]. 

 Jelikož činnost AČR v OH je vázána zákony stejně, jako u kteréhokoliv jiného 

subjektu a ve své podstatě zrcadlí civilní sektor, probíhal zde vývoj podobně. 

V současnosti je AČR schopna bez problémů plnit legislativní požadavky a disponuje 

nejen prostředky pro kontrolu jejich plnění, ale také vlastním systémem odborného 

vzdělávání a osvěty. Samozřejmostí je implementace legislativních změn, vycházejících ze 

směrnic EU. 

 Důvodem, proč je nutné zajistit účinný a fungující systém v oblasti OŽP, je velmi 

rozsáhlá struktura AČR. Jen tak je možné udržet stav odpovídající legislativním 

požadavkům a především zajistit, aby nedocházelo k poškozování životního prostředí. 

 V AČR je zabezpečen vzdělávací systém pro pracovníky OŽP v rámci velitelských 

příprav a odborných shromáždění. Dále pro velitelské a logistické orgány, ale i ostatní 

zaměstnance vojenské správy. Pro pracovníky OŽP se tato odborná shromáždění 

organizují nadřízenými stupni, je zde probírána novelizace zákonů a zároveň se organizují 

několikadenní odborné kurzy, které provádí i externí firmy. 

 Ke zkvalitňování OH napomáhají také analýzy procesů v OŽP, které bývají 

organizovány AČR každý rok u vybraných VÚ a zařízení. Závěry těchto analýz jsou 

předávány jednotlivým velitelským stupňům a také probírány na velitelských 

shromážděních. [30] 

 

4.1  Odborná analýza 

 Odborná analýza je prováděna na základě smluv s externími právnickými subjekty. 

Jejím smyslem je snaha o minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, a to 

v případě, že již u sledovaného subjektu k takové zátěži dochází, nebo by mohlo dojít. 

Rovněž představuje prevenci potenciálních sankcí, které by hrozily v případě, že by 

nedošlo ke zlepšení v nevyhovujících oblastech. V poslední řadě je jejím smyslem také 

návrh řešení na případné zlepšení nedostatků.  
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 Díky progresivní informační a kontrolní činnosti pověřených subjektů AČR, došlo 

k výraznému zlepšení jak v oblasti vzdělávacího procesu pracovníků OŽP a OH, tak 

v souvislosti s tím i ke zlepšení jednotlivých oblastí, zodpovědných za nakládání s odpady. 

Cílem odborných analýz je udržování oblasti OŽP a OH v AČR plně v souladu s právními 

normami a samozřejmostí je okamžitá reflexe novelizací souvisejících zákonů.  

 Subjektem, pověřeným odbornou pomocí a kontrolní činností u vojenských útvarů 

AČR, je Agentura logistiky. V její gesci je také tvorba metodických pokynů a nařízení pro 

útvary AČR a provádění pravidelných kurzů a školení pro pracovníky v oblasti OŽP a OH. 

[30] 

 

4.2   Odpadový hospodář AČR 

 AČR, ačkoliv je velmi rozsáhlým a složitým subjektem, sestaveným z mnoha 

soběstačných samostatných částí, disponuje pouze jedním, a to hlavním odpadovým 

hospodářem. V personální struktuře jednotlivých útvarů je pak vždy zařazen odpovědný 

pracovník, určený velitelem útvaru. V jeho funkční náplni je mimo jiné také správa oblasti 

OH a OŽP a také úzce spolupracuje s hlavním odpadovým hospodářem AČR. Tito 

pověření funkcionáři mají rovněž právo provádět kontrolní činnost a představují nejvyšší 

autoritu v oblasti OŽP u útvaru. Jsou také odbornými poradci velitele v problematice OH  

a OŽP. 

 Hlavním odpadovým hospodářem AČR je příslušný zaměstnanec sekce podpory 

MO. Do funkce jej ustanovuje přímo MO. Jeho pověřením je zabezpečovat politiku OH 

v AČR. Přijímá dílčí hlášení o produkci odpadů od pracovníků OŽP a OH a zapracovává je 

do celkového výstupu za celou AČR. V souladu se zákonem je ze své funkce pověřen 

jednáním s orgány veřejné správy. Ve své pozici je nadřízen všem pracovníkům OŽP a OH 

v celé AČR. [26] 
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4.3  Odpovědnost v oblasti OH 

 Ministerstvo obrany stanovuje normativními výnosy a vnitřními předpisy rozsah 

odpovědnosti jednotlivých funkcionářů pro oblast OH. Tyto dokumenty vycházejí z platné 

legislativy ČR.   

 

4.3.1  Povinnosti vedoucího organizačního celku 

 Vedoucí organizačního celku, neboli velitel, je hlavním zodpovědným činitelem 

v oblasti nakládání s odpady u VÚ. Zodpovídá za nakládání s odpady u organizačního 

celku, v souladu s právními předpisy. [26] 

 Jelikož nese plnou právní zodpovědnost za ochranu životního prostředí u VÚ, musí 

být seznámen s příslušnou legislativou. Tato rozsáhlá problematika vyžaduje také zapojení 

personálu odborně vzdělaného v OŽP a OH. Určuje zaměstnance, kteří se povinně 

zúčastňují pravidelného školení v oblasti OŽP a nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami a přípravky. Následně kontroluje plnění těchto povinností a dodržování 

schválených předpisů a nařízení. V případě, že daný celek nakládá s NO, je jeho povinností 

si k němu vyžádat souhlas příslušného krajského odboru životního prostředí. Povolením 

tohoto odboru musí rovněž disponovat firmy, které pro armádu smluvně zajišťují 

odstranění nebezpečného a ostatního odpadu. Pokud orgány státní správy požadují vstup 

do objektu za účelem kontroly, je velitel organizačního celku povinen vstup umožnit.  

V doprovodu jím určené odpovědné osoby poskytuje požadované informace, které 

s kontrolou souvisí a o kontrole provede zápis. Pokud dojde ke zjištění nevyhovujícího 

stavu, je jeho povinností bezodkladně informovat nadřízený stupeň v oblasti OŽP. [41] 

 

4.3.2  Povinnosti určené osoby 

 Osoba určená k plnění povinností v souvislosti s nakládáním s odpady  

u organizačního celku, je odpovědná za kompletní oblast OH a průběžné vedení odpadové 

evidence dle zákona. Dále je tato osoba povinna zpracovat roční hlášení o produkci  

a nakládání s odpady, a to zvlášť pro každou jednotlivou samostatnou provozovnu, činnost 
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a druh odpadu. Toto roční hlášení se předává elektronicky formou výstupu z počítačového 

programu EisProW odboru ubytovacího a stavebního zabezpečení Agentury logistiky. 

Podává jej každá součást AČR, která produkuje odpad. Hlášení musí být shodné s přílohou 

č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Odbor následně tvoří souhrnné hlášení o roční produkci 

odpadů a zasílá jej hlavnímu odpadovému hospodáři AČR. Vytištěná hlášení se  

u organizačních celků archivují po dobu pěti let. [26] 

 Odpovědní pracovníci určení velitelem VÚ představují jeho hlavní poradní orgán 

v oblasti OŽP. Zabezpečují plnění platných právních norem a vnitřních předpisů, 

periodická školení nařízená velitelem a kontrolují činnost v dotčených oblastech. Podílí se 

na výběru firem pro odstraňování odpadu a vedou přehledy smluv, uzavřených v oblasti 

OŽP, ekologických služeb a výkupu druhotných surovin. [41] 

 

4.3.3  Povinnosti příslušníků VÚ 

 Dodržování zásad OŽP není jen povinností výše uvedených odpovědných osob  

a jejich nadřízených, ale také všech ostatních pracovníků VÚ, ať už jde o vojáky 

z povolání, nebo občanské zaměstnance. Všichni jsou povinni při své činnosti dbát na OŽP 

a především předcházet vzniku odpadů. Vybraní příslušníci VÚ, kteří jsou určeni 

k manipulaci a zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, se musí jednou 

ročně zúčastňovat školení OŽP. Ostatní příslušníci útvaru, kteří primárně při své práci 

s těmito látkami nemanipulují, absolvují toto školení se zaměřením především na 

všeobecné právní normy OŽP, ochrany zdraví a nakládání s odpady. Výše uvedená školení 

jsou povinná pro všechny a o jejich absolvování se vede záznam. [41] 

 

4.4  Komise životního prostředí  

 Velitel organizačního celku ustanovuje také zvláštní komisi životního prostředí. 

Jejím úkolem je zpracování plánu činnosti na daný rok a pravidelné vyhodnocování stavu 

OŽP a nakládání s odpady u útvaru. Předkládá výsledky veliteli a podává návrhy na 

odstranění nedostatků a k možnému zlepšení v dané oblasti. Komise je sestavena  

z předsedy, sekretáře, kterým je hlavní pracovník oblasti OŽP u útvaru a dále potřebný 
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počet členů, který není pevně určen. Komise se schází zpravidla jednou za tři měsíce  

a z jednání se provádí zápis. [41] 

 

4.5  Kontrolní orgány 

 V AČR jsou kromě vnitřních kontrolních mechanismů jednotlivých útvarů, také 

mechanismy vnější. Na úrovni armády jsou jejími představiteli inspekce MO  

a Generálního štábu AČR, určené nadřízené kontrolní orgány a vojenská hygienická 

služba. Kromě nich také samozřejmě civilní orgány OŽP. [41] 

 

4.6 Dokumentace OŽP u útvaru 

 Hlavní dokumentací oblasti OŽP představuje základní ekologická karta. Dále je to 

výpis z rozkazu č. 1, což je dokument, podepsaný velitelem útvaru, vycházející vždy na 

začátku kalendářního roku. V tomto rozkaze je určen pracovník odpovědný za OŽP, 

správce shromaždiště odpadů a provozní doba shromaždiště, sestava komise OŽP, 

havarijního družstva a určené osoby a systém kontrol na pracovišti s nebezpečnými 

látkami. Velmi důležitou částí dokumentace je také evidence odpadů v elektronické 

podobě (program EisProW) a průběžná evidence ve shromaždišti, včetně vstupu osob.  

 Provozní řády, které jsou součástí dokumentace OŽP útvaru, musí být umístěny 

viditelně na všech místech tam, kde se zachází s nebezpečnými, nebo závadnými látkami. 

Dále také u shromaždišť NO a OO, lapačů ropných látek, mycích můstků, stání vozidel, 

dílen oprav techniky a vojenských skládek odpadů.  

 Mezi další nezbytné dokumenty patří havarijní plány, evidence stacionárních zdrojů 

znečištění ovzduší, doklady o předání odpadů oprávněné osobě, identifikační listy NO a 

kopie ročních hlášení o produkci NO a jiných odpadů.  

 Výčet výše uvedené dokumentace uzavírají smlouvy s oprávněnými osobami 

(firmami) o převzetí odpadu, identifikační listy NO (s čísly odpovídajícími Katalogu 

odpadů), bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek a směsí a písemné přípravy 

s prezenční listinou o provedených školeních OŽP. [41] 
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4.7  Pokyny k nakládání s odpady 

  Zvláštní kapitolu řádně evidované dokumentace u útvaru, představuje souhrn 

dokumentů, které určují samotný proces nakládání s odpady. Patří mezi ně: [41] 

 identifikační číslo a údaje původce odpadů (adresa, telefon, statutární zástupce), 

 adresa příslušného nadřízeného stupně a obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, nebo příslušného krajského úřadu, 

 významná telefonní čísla (velitel, náčelník, nadřízený stupeň, hasičský 

záchranný sbor, záchranná služba, česká inspekce životního prostředí, orgány 

ochrany veřejného zdraví, hygienik atd.), 

 seznam odpadu podle Katalogu odpadů, kterých se provozní řád týká, včetně 

specifikace jednotlivých odpadů, které jsou pod jednotlivé druhy a kategorie 

odpadů zařazeny jejich původcem, 

 organizační zajištění nakládání s odpady – zodpovědné osoby pro jednotlivé 

stupně nakládání s odpady, včetně telefonního spojení, 

 způsob třídění a ukládání odpadů v místě vzniku, 

 značení obalů, nádob a kontejnerů pro nakládání s odpady, 

 pokyny pro shromažďování v areálu původce, 

 místa určená a označená pro shromažďování nebo skládkování odpadů, 

 pokyny pro transport odpadu v areálu původce (od soustřeďování odpadů do 

shromažďovacích prostředků nebo skladu odpadů), 

 opatření pro případ havárie (postup při rozsypání, rozlití či úniku odpadů), 

 podmínky pro dekontaminaci odpadů (pokud je prováděna), 

 název, sídlo a identifikační číslo oprávněné osoby, které jsou odpady předávány 

(u právnické osoby statutární zástupce), 

 způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s odpady (pracovní 

pomůcky, první pomoc při poranění), 

 způsob školení zaměstnanců, 

 grafické symboly nebezpečných vlastností odpadů.  
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4.8  Ekonomické aspekty OŽP 

 V oblasti OŽP jsou dlouhodobě vynakládány nemalé finanční prostředky a to jak 

v civilním sektoru, tak i v tom vojenském. Je to žádoucí, jelikož podfinancování této 

oblasti by mohlo znamenat riziko budoucích, negativních environmentálních  

a v návaznosti na to i ekonomických následků. V AČR je kalkulace nákladů plánována jak 

na nadcházející kalendářní rok, tak i se střednědobým výhledem na další dva roky. Vždy je 

nutná spolupráce pracovníka OŽP útvaru s orgány finanční služby tak, aby byly finanční 

prostředky naplánovány v dostatečné výši. 

 Oblasti, vyžadující pečlivé rozpočtové plánování, jsou následující: [41] 

a) odvoz a odstraňování NO,  

b) odvoz a odstraňování odpadů kategorie ostatní, 

c) odstraňování kostí, odpadních tuků (lapoly tuků) a zbytků jídel, 

d) odstraňování sedimentů kontaminované vody (lapoly ropných látek), 

e) biologický rozklad tuků (např. Bilikuk k likvidaci tuků v odpadních systémech), 

f) ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím (zejména  

u skladů ropných látek – lze nakalkulovat nákupy záchytných, sorpčních  

a havarijních prostředků), 

g) měření emisí pohonných hmot (PHM), měření účinnosti rekuperací, měření 

emisí škodlivých látek z lakoven konzervačních látek, 

h) platby daní a poplatků v oblasti ekologie (např. poplatky za znečišťování 

ovzduší ze středních zdrojů – výdej PHM, truhlářské dílny apod.), 

i) péče o vodní toky, 

j) sanace území a ploch, 

k) ochrana půdy proti erozi, 

l) odstraňování nepůvodních rostlin, včetně náletových dřevin, 

m) opatření ve vojenských výcvikových prostorech (VVP) a evropsky významných 

lokalitách, 

n) odvoz a odstraňování ostatních odpadů typu stavební suť, biologicky 

nerozložitelný odpad, 

o) měření znečištění – rozbory pitných vod a odpadních vod, 
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p) ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím zabezpečované 

agenturou hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM).   

 

4.9 Softwarová podpora v OH AČR 

 Evidence a nakládání s odpadem vyprodukovaným AČR představuje velké 

množství dat. Složitá a rozsáhlá struktura ozbrojených sil vyžaduje komplexní systém, ve 

kterém je možné tato data nějakým způsobem nejen zpracovávat, ale také ukládat  

a distribuovat. AČR k tomu využívá specializovaný program s názvem EisProW (obr. 15). 

Tento systém umožňuje provádět každý rok sjednocené datové výstupy z produkce odpadů 

jednotlivých útvarů a součástí rezortu MO, ze kterých se cestou hlavního odpadového 

hospodáře AČR tvoří celkové hlášení, které je předáváno přímo MŽP [26]. 

 

 

Obrázek 15 - uživatelské rozhraní programu EisProW  
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5 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V AČR 

 Veškeré odpady, vznikající činností AČR, podléhají zásadám nakládání s odpady 

podle souvisejících platných zákonů. Proces nakládání s odpady popisuje v platném  

a účinném znění zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech. Zahrnuje obecně veškeré činnosti, 

které s odpadem souvisejí.  

 Jak již bylo řečeno výše, AČR ve svých nařízeních ukládá povinnosti jednotlivých 

funkcionářů v této oblasti. K plnění těchto úkolů jsou na jednotlivých stupních velení AČR 

ustanoveni pracovníci OŽP. Za oblast OH odpovídá plně daný velitel spolu s pracovníkem 

OŽP. Dodržování zákonů a dalších právních norem v oblasti OH, kromě vzdělávacího  

a technického zabezpečení, je vyžadováno také represivní částí a to kontrolní činností 

orgánů AČR ale i orgánů OŽP státní správy. Proces nakládání s odpady lze v AČR rozdělit 

do jednotlivých částí. 

 

5.1  Shromažďování odpadů 

 Jedná se o krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků 

v místě jejich vzniku, před jejich dalším nakládáním.  

   U veškerých vyprodukovaných odpadů je třeba před dalším nakládáním provést 

jejich sběr a vytřídění do specializovaných nádob – shromažďovacích prostředků. Tyto 

nádoby musí být umístěny vždy tam, kde odpad vzniká. Jedná se především o dílny oprav 

techniky, výdejny pohonných hmot, autoparky, zdravotnické a veterinární vyšetřovny, 

sklady atd. Za jejich sběr a třídění v místě vzniku zodpovídá pověřený pracovník. Pokud 

není pověřený pracovník ustanoven, přebírá zodpovědnost vedoucí pracoviště. Označení 

shromažďovacích prostředků musí vyhovovat platným právním normám. Plné 

shromažďovací prostředky, na místech vzniku odpadu, se předají odpovědnému 

pracovníkovi do shromaždiště odpadů. [41] 

 Při shromažďování NO musí shromažďovací prostředky splňovat normy dané 

zákonem a to i pro přepravu nebezpečného matriálu po komunikacích. Musejí být odlišně 

označeny od ostatních prostředků, nejlépe tvarově a barevně a také popisem. Uložené 

odpady musejí být chráněny proti zneužití, odcizení a nežádoucímu znehodnocení, nebo 
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smíchání s ostatním odpadem. V blízkosti sběrných nádob, nebo na jejich těle, musí být 

viditelně umístěn identifikační list NO.  

 Na každém shromaždiště odpadu se musí nacházet následující vybavení: [41] 

a) zpracovaná provozní dokumentace, 

b) technické prostředky pro manipulaci s odpady, 

c) váha kapalného odpadu s cejchovanou odměrkou, 

d) ochranné prostředky pro manipulaci s NO, 

e) lékárnička, 

f) prostředky pro likvidaci úniku, nebo havárie, 

g) záznamník se jmény, účelem a časem vstupu, 

h) záznamník teploty (u zdravotnických a veterinárních útvarů, nebo zařízení, kde 

je odpad skladován v chladicích boxech).  

 

 Označování prostředků, určených ke shromažďování NO, prochází v současné době 

v AČR změnami, a to z důvodu změny zákona o odpadech 185/2001 Sb., zákonem 

223/2015 Sb. Ten reflektuje nařízení Evropské komise č. 1357/2014, ze dne 18. Prosince 

2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES 

o odpadech a o zrušení některých směrnic. Důvodem změn v označování shromažďovacích 

prostředků, je nahrazení dosavadního označení nebezpečných vlastností odpadů písmenem 

H, písmeny HP. [47,48,49]  

 

5.2  Odstraňování odpadů 

 Odstraňováním odpadů v AČR se rozumí jeho zpětný odběr, předání právnické 

osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání. Tyto osoby musí být, podle zákona  

o odpadech, provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění určeného 

druhu odpadu. Zákon o odpadech dále stanovuje povinnost předávajících předat odpad 

shora uvedeným osobám pouze v případě, že se prokážou potřebným oprávněním. [38] 

 Vojenské útvary a zařízení AČR využívají k odstraňování odpadu cestou 

oprávněných osob internetový portál TENDERMARKET. Jeho provozovatelem je 
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konsorcium, vybrané koncesním řízením, které zadalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

Jedná se o webovou aplikaci veřejné správy, která umožňuje elektronické zadávání 

veřejných zakázek nejen podle zákona o veřejných zakázkách, ale i mimo něj. [50] 

 Zadání, které původce odpadu (vojenský útvar, nebo zařízení) zpracovává 

k provedení výběrového řízení, musí požadovat příslušné dokumenty, mezi které patří 

výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku a živnostenský list 

s předmětem podnikání v oblasti nakládání s NO. Dále požaduje předložení vydání 

souhlasu odboru životního prostředí příslušného krajského úřadu k provozování zařízení ke 

sběru a výkupu odpadů a schválení jejich provozních řádů a seznam odpadů, který jasně 

dokládá druhy odstraňovaných odpadů, pro které má firma povolení. V poslední řadě také 

koncesní listiny pro silniční motorovou dopravu, certifikáty jakosti, smlouvy o pojištění 

odpovědnosti apod. Převzetí odpadu musí být vyžadováno přímo u původce odpadu, 

kterým je VÚ, nebo vojenské zařízení. Toto opatření slouží k tomu, aby na smluvní firmu 

přešly veškeré povinnosti dané zákonem. Původce (VÚ, nebo zařízení) musí pro tento účel 

zpracovat základní popis odpadu podle zákonné normy. Zadání musí obsahovat druhy  

a předpokládané množství odpadu. Součástí smlouvy musí být také cenová nabídka pro 

celé smluvní období, včetně veškerých souvisejících nákladů, jako je například doprava, 

manipulace atd. Skryté náklady navíc jsou zakázané. Pokud smluvní firma nedodrží 

vyžadovaná kritéria a nepředloží požadované dokumenty, je vyřazena z výběrového řízení. 

V případě splnění všech výše uvedených kritérií je zakázka udělena smluvní firmě 

s nejnižší nabídkou. [41] 

 Název samotného výběrového řízení má přesně stanovenou definici, která je 

neměnná a její obsah musí znít následovně: ,,Žádáme v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, provádět činnost: převzetí odpadů 

jinou oprávněnou osobou a odstranění odpadů“. Zadání výběrového řízení se na portálu 

TENDERMARKET ponechává alespoň 7 dní. Po uzavření víceleté smlouvy s vybranou 

firmou, je doporučeno vojenským útvarům a zařízením, provádět alespoň jednou ročně 

průzkum trhu s ohledem na obvyklost cen za dohodnuté služby v daném místě a období. 

[41] 
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5.3  Nakládání s druhotnou surovinou 

 V případě, že při činnosti AČR dochází k vzniku druhotné suroviny u některého 

vojenského útvaru, nebo zařízení, zabezpečuje jejich prodej vedoucí zaměstnanec daného 

organizačního celku, u kterého je tento majetek zaevidován. Druhotné suroviny se 

odprodávají za ceny, obvyklé v daném místě a období, podle zákona č. 219/2000 Sb.  

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném a účinném 

znění [51]. 

 Pokud přesáhne předpoklad příjmu z odprodeje druhotné suroviny částku 500 tisíc 

Kč za rok, má vedoucí organizačního celku povinnost zjistit zájemce o koupi pomocí 

profilu zadavatele. Při překročení částky 100 tisíc Kč, se odprodej zabezpečuje cestou 

Agentury s využitím informačního systému logistiky (ISL). Uchazeči o koupi jsou vybíráni 

pomocí vlastního výběrového řízení. Vždy je třeba oslovit nejméně tři. Zájemci musí 

předložit oprávnění k podnikání v daném oboru. Odprodej druhotných surovin je možný 

pouze osobám, které disponují příslušným oprávněním pro nakládání s nimi.  

 Nejméně tříčlennou komisi, která je určená pro realizaci činností, souvisejících 

s odprodejem druhotných surovin, určuje ve vnitřním nařízení vedoucí zaměstnanec 

organizačního celku. Komise písemně zaznamenává způsob výběru zájemce a posuzuje 

nabídky z hlediska ekonomické výhodnosti. Po výběru nejvýhodnějšího zájemce se 

pořizuje záznam, který eviduje Spisový řád rezortu MO. Smlouva s vybraným uchazečem 

se uzavírá v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném a účinném 

znění. [52,53]  

 

5.4  Skládky 

 Jedním z pozůstatků vojenské činnosti z minulosti jsou staré ekologické zátěže 

v podobě skládek tuhého komunálního odpadu (TKO). Tyto skládky jsou již zrušeny  

a nevyužívají se. Jednou z nich je například bývalá skládka TKO ve VVP Libavá. Jejím 

prvním provozovatelem byla nejprve soukromá firma a později ji převzalo MO. 
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 Skládka pod názvem: ,,Skládka tuhého komunálního odpadu Město Libavá,“ byla 

uvedena do provozu v 90. letech z důvodu uspokojování potřeb obyvatelstva sídelního 

útvaru Město Libavá a Heroltovice, ale i AČR – zejména cvičících vojsk ve VVP Libavá.  

 Přibližný objem skládky je cca 20 000 m3 což představuje asi 55 000 tun, převážně 

směsného, komunálního odpadu. Po ukončení provozu skládky v roce 2004, byla 

zpracována projektová dokumentace na stavební záměr: ,,Rekultivace skládky TKO 

Libavá“. V roce 2015 zajistilo MO finanční prostředky z operačního programu MŽP – 

odstranění starých ekologických zátěží. Rekultivace byla naplánována na rok 2016, po 

odstranění přidružených objektů a provedené asanaci. Skládka je v současnosti čtyřikrát 

ročně monitorována z hlediska kvality podzemní vody, z již dříve vybudovaných 

hydrogeologických vrtů. Další vrty jsou umístěny také mimo vlastní skládku. Rovněž je se 

stejnou četností také odebírán vzorek z jímky skládkových vod. [54]  

 Působnost orgánu pověřeného řízením činnosti ve vojenských újezdech, rozsah 

zodpovědnosti z hlediska rekultivačních a asanačních opatření, řeší normativní výnos MO 

č. 15/2010: Činnost ve vojenských újezdech [55].  

  

5.5 Nakládání s odpady v rámci NATO 

 Když po mnoha letech jednání ministr zahraničí České republiky Jan Kavan, dne 

12. Března 1999, předal v americkém Independente Madeleine Albright ratifikační listinu, 

začala se psát nová etapa českých dějin. Česká republika se stala součástí rozsáhlého 

společenství, vytvořeného k zajištění globální bezpečnosti. North Atlantic Treaty 

Organization (NATO), neboli česky Severoatlantická aliance, je mezinárodní vojenská 

organizace, která vznikla v roce 1949, jako reakce na situaci v Evropě po druhé světové 

válce. 

 Česká republika se svým vstupem do NATO zavázala nejen k plnění zásadních 

smluv, ohledně vzájemné, mezinárodní a bezpečnostní pomoci, ale také dalších, které 

s těmito úkoly přímo, či nepřímo souvisejí. Mezi tyto smlouvy patří tzv. standardizační 

dohody, jejichž cílem je sjednotit principy různých činností napříč celým spektrem 

členských států. Oblast OŽP, ke které se vztahuje i tato práce, řeší především následující 

standardizační dohody: 
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 STANAG 2510 – Požadavky na nakládání s odpady při společné vojenské 

činnosti řízené NATO [56], 

 STANAG 7141 – Společná doktrína NATO pro ochranu životního prostředí 

během operací pod velením NATO a v průběhu cvičení [57], 

 STANAG 7102 – Požadavky na ochranu životního prostředí u zařízení 

zpracovávajícího ropu [58]. 

 

 Standardizační dohody NATO jsou vytvářeny z důvodu sjednocení činnosti pro 

všechny členské státy tak, aby ve společných operacích mezi aliančními vojsky 

nedocházelo k nedorozuměním při předávání a přijímání úkolů. Jejich vydavatelem je 

Agentura NATO pro standardizaci (NSA). 

 Pro státy, vysílající své jednotky a velitele NATO, je nejen důležité zajištění zdraví 

a bezpečnosti svých jednotek, ale také řízení související činnosti tak, aby byla zajištěna 

ochrana životního prostředí. Tento cíl vyžaduje uplatnění co nejlepších uskutečnitelných 

opatření. Při výcviku je díky pečlivému plánování možno účinně respektovat zásady 

nakládání s odpady. Naproti tomu během vojenských operací může dojít k velkému 

množství nepředvídatelných situací, které ve svém důsledku mohou zapříčinit nesoulad 

mezi úspěšným splněním operace a požadavky na nakládání s odpady. V případě, že 

taková situace nastane, dává armáda přednost splnění cílů operace. Nicméně, je povinností 

všech jednotek, řízených NATO, snažit se tyto požadavky respektovat, a to za každých 

podmínek. V případě absence vzájemné dohody, musí být vždy respektovány zákony 

hostitelského státu, tedy toho, na jehož území vojska NATO provádějí svou činnost. 

Pakliže takový stát nedisponuje potřebnými zákony, nebo není schopen zajistit jejich 

efektivní uplatnění, tvoří náhradu evropské normy a to do nejvyšší uskutečnitelné míry. 

Toto pravidla se uplatňují i v případě, kdy v hostitelském státu došlo ke svržení, nebo 

zhroucení vlády. [56] 

 Jak již bylo řečeno, OŽP v případě plnění úkolu přechází do pozadí. Neznamená to 

ovšem, že by z konceptu vedení operace vymizela úplně (obr. 16). Míra ochrany se sice 

sníží, ale stále zůstává součástí plánování, pro případ nečekané změny v průběhu operace. 

[59] 
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                            Obrázek 16 - míra OŽP v jednotlivých fázích operace [59] 

 

5.5.1  Základní požadavky 

 Normy, které určují způsoby ochrany zdraví obyvatelstva, životního prostředí, 

nakládání s nebezpečnými odpady, se staly základem pro vytvoření mezinárodní dohody. 

 Pro činnost, řízenou NATO a tvorbu potřebných předpisů, byla vzata v úvahu 

následující pravidla: [56,60] 

 Je třeba se vyhnout poškození životního prostředí a snažit se co nejvíce snížit 

nevyhnutelná poškození. Zjednat nápravu vzniklých poškození. 

 Respektování základní hierarchie nakládání s odpady. Vzniku odpadů je nutné 

především zabránit. Následující opatření představuje opětovné použití, nebo 

recyklace. Nevyužitelný odpad je vždy až posledním možným řešením.  

 Stát, na jehož území se nachází znečišťovatelé životního prostředí, musí 

disponovat normami, které těmto subjektům ukládají zodpovědnost za 

odstraňování odpadů.  

 Důležité je snížení rizika zejména při přepravě odpadů. Proto je záhodno 

odstraňovat odpad co nejblíže místu, kde vznikl, v souladu s právními normami. 

 Základní povinností je dodržovat pravidla nařízení, vydaného Evropským 

parlamentem a Radou Evropy (ES) 1013/2006 o přepravě odpadů. Obsahem 

tohoto dokumentu jsou články s výjimkami v přepravě odpadu během plnění 
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úkolů v zahraničních operacích, sloužící k usnadnění administrativy. Normy pro 

přepravu odpadu, schválené v EU, mohou využívat také státy, které nejsou 

jejími členy.  

 

   Standardizační dohoda dále hovoří o tzv. Basilejské úmluvě. Tento dokument byl 

přijat jako reakce na nelegální praktiky v likvidaci NO, za účelem snížení nákladů. 

Docházelo tak k vývozu NO do rozvojových zemí, které nedisponovaly technickými 

zařízeními ani potřebnou legislativou, která by zaručovala odstraňování NO, šetrné 

k životnímu prostředí. Úmluva, která byla přijata v roce 1989 a v platnost vstoupila v roce 

1992, měla k datu 1.7.2011 176 smluvních stran. Součástí politiky je také pomoc 

rozvojovým zemím s vytvářením vhodných podmínek, vedoucích k naplnění požadavků na 

bezpečné nakládání s odpady. Sídlem sekretariátu Basilejské úmluvy je město Ženeva ve 

Švýcarsku. [61] 

 

5.5.2  Zásady nakládání s odpady 

 Na základě požadavků došlo k vytvoření všeobecných zásad NATO, které se týkají 

všech druhů odpadů a jejichž cílem je implementace pravidel pro nakládání s odpady 

ozbrojených sil. Kompletní proces nakládání s odpady při operacích NATO spadá, 

podobně jako je tomu v podmínkách AČR, do odpovědnosti oddílu logistického 

zabezpečení. V následujících odstavcích jsou popsány nejdůležitější zásady nakládání 

s odpady [56]. 

Není-li regulace odpadů součástí statutu ozbrojených sil, je třeba ji zařadit do 

memoranda o porozumění mezi silami pod velením NATO a hostitelským státem. 

V případě, že hostitelský stát disponuje zařízením, které odpovídá požadavkům k likvidaci 

odpadů, je třeba toto zařízení přednostně využít. Memorandum o porozumění, týkající se 

odpadů, by mělo být s hostitelským státem podepsáno co nejdříve. Přeprava odpadů přes 

hranice států musí splňovat nejen požadavky Basilejské úmluvy, ale také příslušné národní 

a mezinárodní předpisy, nebo zákony hostitelského státu, tranzitních států a přijímacího 

státu.  
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Všechny fáze činností NATO vyžadují zapojení odpovědných osob, jako jsou 

specialisté na životní prostředí, hygienici, pracovníci logistiky a osoby odpovídající za 

nákup a uzavírání smluv. Povinností těchto osob je kontrola dodržování platných zásad pro 

nakládání s odpady a kontrola činností s tím souvisejících. 

Základní premisou, při rozvinování sil NATO, je shromáždění potřebných dat 

k posouzení stavu životního prostředí v hostitelském státu. Toto shromažďování by mělo 

probíhat jak před, tak i během rozvinování. Průzkum terénu musí proběhnout před 

vybudováním prvotních operačních základen a musí být řádně vyhodnocen  

a zdokumentován. Dále je třeba vyhodnotit stav místních postupů a zařízení pro likvidaci 

odpadů v daném místě oproti požadavkům standardizačních dohod a možnosti jejich 

využití. Při ukončení činnosti základny a přemístění vojsk, musí být k dispozici dokumenty 

dokazující zákonné nakládání s vlastním odpadem formou likvidace, nebo uložením na 

skládku. Pro účely dokumentace případných změn se během přemisťování provádí 

závěrečný průzkum a porovnává se původní a následný stav. V případě změn se přijímají 

opatření ke snížení negativních následků. 

Před zahájením každé operace, je třeba také vyčlenit dostatečné množství 

prostředků k zajištění likvidace odpadů dle požadavků na ochranu životního prostředí. 

Struktura požadovaných finančních nákladů, musí být objasněna při samotném zahájení 

činnosti a to zejména vedoucímu státu, který toto břemeno přijímá.   

Důraz je dále kladen především na co nejdůslednější třídění odpadů. Smyslem 

tohoto třídění je snížení nutného úsilí spojené s následným ukládáním, nebo odstraňováním 

odpadu. Tento proces se tedy týká bez výjimky všech osob, které plní úkoly v zahraničních 

operacích, proto jsou seznamovány s možnými způsoby nakládání s odpady. Mezi 

nejdůležitější oblasti patří samozřejmě ty, které produkují velké množství NO.  

Pokud se odpady ukládají v meziskladech, musí se v nich pro tyto účely nacházet 

potřebná vybavení, nebo zvláštní zařízení. Zřizování takových meziskladů by se mělo 

provádět v místech, kde je možné zajistit vojenský dozor. Nebezpečné odpady se ukládají 

přednostně. Z těchto důvodů je třeba vytváření míst, určených pro jejich dostatečně 

efektivní shromažďování a třídění. Následně dochází k přísnému sledování těchto míst  

a případnému vylepšování stávajících podmínek tak, aby byla co nejlépe zajištěna ochrana 

životního prostředí.  
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Vojenský dozor je v zahraničních operacích u takovýchto zařízení důležitý. 

Zatímco v tuzemsku dochází ke zcizování využitelného odpadu hlavně za účelem zisku, 

v místech, jako například Afghánistán, existuje ještě další aspekt. Vzhledem k nedostatku 

konvenčních materiálů, jsou teroristické skupiny i jednotlivci nuceni využívat všech 

možných dostupných zdrojů, k vytváření tzv. IED1. Potenciálně a doslova nebezpečným 

odpadem, se tak v jistém smyslu mohou stát i například obyčejné plastové nádoby od 

čisticích prostředků. Tyto nádoby pak slouží k pojmutí výbušné hmoty, vytvořené 

z dusíkatých hnojiv (obr. 17).  

       

                               Obrázek 17 - plastová nádoba, použitá k výrobě IED [62] 

 

Jako mechanismy k iniciaci exploze mohou sloužit různé vyřazené 

elektrosoučástky a výrobky, například staré mobilní telefony. Pro ničení vozidel sil NATO, 

využívají teroristické skupiny tzv. „pressure plate“ (tlaková deska), kdy se pod váhou 

vozidla spojí elektronický okruh iniciačního zařízení. Tlakovou spojku zde může tvořit 

například obyčejný list ruční pilky (obr. 18). 

                                                           
1 Zkratka z anglického názvu:,,Improvised explosive device“ – improvizovaný výbušný nástražný systém 
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                         Obrázek 18 - list ruční pilky použitý v iniciačním mechanismu nálože [63] 

     

Vojáci, vysílaní do zahraničních operací, jsou na tyto skutečnosti upozorňováni ve 

vstupních školeních, před započetím plnění vlastního úkolu. Jakákoliv odhozená 

použitelná věc, tedy odpad, se může stát nebezpečným nástrojem. Proto není zodpovědné 

nakládání s odpadem v zahraničních operacích jen otázkou OŽP, ale také vlastní 

bezpečnosti.             

 

5.5.3  Plán nakládání s odpady v operacích NATO 

 Odpovědný velitel NATO a jeho štáb musí vzít v úvahu požadavky na nakládání 

s odpady a to pro přípravu a zpracování plánu vojenských aktivit NATO. V této souvislosti 

je třeba brát v úvahu důležité faktory, jako jsou předpovědi druhu a množství odpadů 

stejně tak, jako kapacity pro jejich likvidaci, které jsou k dispozici v hostitelském státu. 

Plány nakládání s odpady tvoří základ pro vydání směrnic a předpisů a musí v nich být 

uvedeny všechny aspekty týkající se nakládání s odpady: [56] 

 seznam a mapa zobrazující činnosti, při kterých vznikají odpady a místa sběru 

odpadů pro každý jednotlivý druh včetně důležitých informací, 
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 seznam druhů odpadů včetně předpokládaného množství a kapacity jejich 

likvidace, 

 důležité informace týkající se bezpečnosti a zdraví, 

 seznam místních odpovědných orgánů, zákonů, předpisů a schválených 

provozovatelů, 

 rozdělení odpadů do kategorií a skupin, 

 směrnice pro bezpečné nakládání a likvidaci odpadů, 

 rozdělení odpovědnosti ve vojenském prostoru. 

 

5.6  Produkce odpadu AČR v letech 2011 až 2014 

 V této části práce je uveden přehled celkové produkce odpadů v AČR v letech 2011 

až 2014. Data za rok 2015 nebyla v době tvorby tohoto dokumentu k dispozici. Pozornost 

je věnována podílu produkce NO a OO s výběrem nejobjemnějších zástupců, spolu  

s šestimístným kódem podle katalogu odpadů a také odprodanému odpadu. Množství 

odpadu je dle výstupů z programu EisProW udáváno v tunách a vždy je zaokrouhleno na 

celá čísla nahoru. Veškerá použitá data pochází ze zdrojů Agentury logistiky Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav. 

 

 

Obrázek 19 - produkce odpadů v roce 2011 
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 Celková produkce odpadů v roce 2011 činila 1322 tun. Jak je vidět na obrázku č. 

19, hlavní podíl na produkci měl OO s 857 tunami, což představuje 65 % celkové 

produkce. NO, s hodnotou 465 tun, představoval 35 % celkové produkce odpadu.  

 Množství OO bylo z největší částí tvořeno železem a ocelí (kód 170405 – 181 tun), 

objemným odpadem (kód 200307 – 171 tun), plasty a kaučukem (kód 191204 – 102 tun)  

a směsnými kovy (kód 170407 – 61 tun). 

 Mezi nejobjemnější zástupce NO patřily v roce 2011 kaly z lapáků nečistot (kód 

130503 – 263 tun), dřevo obsahující nebezpečné látky (kód 191206 – 35 tun)  a jiné 

filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla (kód 070110 – 27 tun).  

 Na odprodaném odpadu se nejvyšší mírou podílelo u OO železo a ocel, směsné 

kovy a hliník. U zpětného odběru NO se jednalo především o jiná rozpouštědla a směsi 

rozpouštědel, jiné motorové, převodové a mazací oleje a olověné akumulátory. 

 

 

Obrázek 20 -produkce odpadů v roce 2012 

 

 Na obrázku č. 20 lze vidět oproti předchozímu roku velký nárůst v produkci OO, 

který se svými 5711 tunami představoval 93 % celkové roční produkce. U NO došlo 

naopak ke snížení a jeho 426 tun představovalo 7 % celkové roční produkce. Procentuální 

rozdíl je zde ovšem zavádějící, vzhledem k velkému množství OO a skutečné snížení 

představuje jen 39 tun NO.  
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 Hlavní podíl OO tvořily kaly ze septiků a žump (kód 200304 – 2092 tun), objemný 

odpad (kód 200307 – 741 tun), papírové a lepenkové obaly (kód 150101 – 636 tun) a směsi 

nebo oddělené frakce betonu (kód 170107 – 428 tun). 

 Objem NO byl v roce 2012 z největší části opět tvořen kaly z lapáků nečistot (kód 

130503 – 146 tun). Dále zaolejovanou vodou z odlučovačů oleje (kód 130507 – 44 tun), 

kaly z odlučovačů oleje (kód 130502 – 17 tun) a pevným podílem z lapáků písků  

a odlučovačů oleje (kód 130501 – 15,5 tun). Nejhojněji odprodávaným OO bylo železo  

a ocel a směsné kovy.  

 V roce 2013 prodělala AČR rozsáhlé reorganizační změny. Počínaje 1. Červencem 

2013 došlo k restrukturalizaci Generálního štábu AČR a zániku Velitelství společných sil, 

které nahradila dvě velitelství – pozemních a vzdušných sil. Kromě dalších změn zároveň 

vznikly také tři nové celky. Agentura zdravotnictví, Agentura komunikačních  

a informačních systémů a Agentura logistiky, o které se zmiňuje i tato práce. [64]  

 Z těchto reorganizačních důvodů byly datové výstupy z programu EisProW 

rozděleny na dvě části – do 30. 6. 2013 a od 1. 7. 2013. Obrázek č. 21 je složen z obou 

jednotlivých výstupů. 

  

 

Obrázek 21 - produkce odpadů v roce 2013 

 

 Jak lze vyčíst z obrázku č. 21, vzrůstající tendence produkce odpadů pokračovaly  

i v roce 2013. U OO nebyl nárůst na 6598 tun a 72 % celkové produkce tak markantní, 
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jako v případě NO, jehož množství narostlo téměř šestkrát na 2521 tun, tvořících 28 % 

z celkového množství vyprodukovaného odpadu. 

 Kaly ze septiků a žump (kód 200304 – 1927 tun) představovaly největší podíl OO, 

spolu s objemným odpadem (kód 200307 – 1067 tun) a směsmi tuků a olejů z odlučovačů 

tuků, obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky (kód 190809 – 410 tun). 

 Na zvýšené produkci NO se nejvíce podílela zaolejovaná voda z odlučovačů oleje 

(kód 130507 – 833 tun) a kaly z lapáků nečistot (kód 130503 – 628 tun). 

 Stejně jako v předchozích letech i v roce 2013 docházelo v případě OO 

k největšímu odprodeji u železa a oceli. Jiné motorové, převodové a mazací oleje pak 

představovaly největší zpětně odebraný podíl u NO. 

 

 

Obrázek 22 - produkce odpadů v roce 2014 

 

 V posledním sledovaném roce došlo opět k nárůstu celkového množství 

vyprodukovaného odpadu, jak ukazuje obrázek č. 22. Rostoucí trend se u OO zastavil na 

7485 tunách a 77 % z celkového množství. U NO došlo naopak ke snížení oproti 

předešlému roku o 342 tun, na celkových 2179 tun a 23 % z celkového množství dopadu 

vyprodukovaného v roce 2014. 

 Více než polovinu OO zaujímaly kaly ze septiků a žump (kód 200304 – 4397 tun). 

Dále dominoval objemný odpad (kód 200307 – 502 tun), směsi tuků a olejů z odlučovačů 
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tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky (kód 190809 – 428 tun), železo a ocel (kód 

170405 – 339 tun). 

 Kaly z lapáků nečistot (kód 130503 – 807 tun), zaolejovaná voda z odlučovačů 

oleje (kód 130507 – 690 tun), jiné emulze (kód 130802 – 150 tun) a prací vody (kód 

120301 – 128 tun)  představovaly nejobjemnější zástupce NO. 

 Z předchozího roku se zopakoval trend odprodeje železa a oceli a odběr jiných 

motorových, převodových a mazacích olejů.  

 

 

Obrázek 23 - produkce odpadů 2011-2014 

 

 Celkový vývoj produkce odpadů v AČR, ve sledovaném období, je jasně vidět na 

obrázku č. 23. Tento přehled prozrazuje, že produkce OO měla silně vzestupný trend. K 

největšímu nárůstu množství vyprodukovaného OO došlo mezi roky 2011 a 2012, a to  

o téměř 600 %. V dalších letech vzestupný trend pokračoval a celkový rozdíl objemu 

produkce, oproti roku 2011, činil v roce 2014 necelých 750 %.  

 Ze získaných dat nelze s jistotou určit, co zapříčinilo ohromný nárůst produkce OO 

v roce 2012. Potřebná interní data o výcviku, pohybech veškerého materiálu a jeho 

využívání, nejsou z pochopitelných důvodů k dispozici. Stěžejní opěrný bod ovšem 
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představují kaly ze septiků a žump, které kromě roku 2011, představovaly vždy největší 

podíly OO v jednotlivých letech. Jejich vliv na výsledný skokový rozdíl je tudíž 

nezanedbatelný. I v následujících letech tvořily téměř, nebo i více než polovinu produkce 

OO, z čehož celkově vyplývá, že výslednou křivku citelně ovlivňují. 

 Z celkové analýzy produkce OO v AČR v letech 2011 až 2014 lze vyvodit to, že 

největší objem OO je vyprodukován při výcviku. Je tomu tak proto, že kaly ze septiků  

a žump představují veškerý odpad, který vzniká v důsledku hygienické očisty, používání 

sociálních zařízení, za použití polních jímacích prostředků a také ve vojenských zařízeních, 

(hlavně ve výcvikových prostorech), které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci.  

 Produkce NO nebyla ve sledovaném období tak výrazná, jako v případě OO, v roce 

2012 došlo dokonce k jejímu snížení. V roce 2013 ovšem, podobně jako u OO, 

zaznamenala skokový nárůst o bezmála 600 %, aby se v následujícím roce snížila na  

500 % rozdíl oproti prvnímu sledovanému roku. Po celé sledované období převládaly 

v produkci NO hlavně kaly z lapáků nečistot a také zaolejovaná voda z odlučovačů oleje. 

Jedná se o odpad, který vzniká při údržbě (očistě) vojenské techniky. Jeho objem bude tedy 

vázán na míru a četnost výcviku za použití techniky v daném roce.  

 Největší množství odpadu tedy pochází ze dvou stěžejních pilířů AČR. Jedním 

z nich jsou samozřejmě sami vojáci. Tím druhým je vojenská technika, bez které se armáda 

při své činnosti neobejde. 
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6 ZÁVĚR 

 Cílem této práce bylo popsat oblasti vzniku odpadu v AČR, posouzení stavu OH, 

zhodnocení vývoje produkce odpadu v posledních letech a také přiblížení procesu 

nakládání s odpady v rámci NATO. Pro tyto účely byly využity pouze neutajované zdroje 

AČR. Dále pak také osobní a telefonní konzultace s vybranými odpovědnými pracovníky 

Agentury logistiky a pracovníky OŽP u některých vojenských útvarů. 

 Oblasti vzniku odpadu v AČR, popsané v kapitole č. 3, plně souvisejí s její 

činností. Není tedy vytvářen žádný nadbytečný odpad, který by zbytečně a bezdůvodně 

zatěžoval ŽP a nesouvisel přitom s činností armády.  

 Politika OH v AČR je popsána v kapitole č. 4. Ze získaných materiálů vyplývá, že 

je na velmi dobré úrovni. Armáda aktivně řeší odpadovou problematiku a snaží se o co 

nejzodpovědnější přístup k OŽP. I přes svou rozsáhlou strukturu má vypracovaný velmi 

účinný a funkční systém, který disponuje celou řadou potřebných mechanismů. 

 Základem systému je proaktivní přístup, který je založen na všeobecné osvětě. To 

znamená, že s problematikou vzniku odpadu a OŽP jsou pravidelně seznamováni už vojáci 

na nejnižších funkcích. Povinnost aktivně vést své podřízené v této oblasti mají i samotní 

velitelé, což zaručuje kontrolu dodržování zásad i v těch nejvzdálenějších armádních 

periferiích. Tato skutečnost ostatně vyplývá už se samotné podstaty armádní hierarchie, 

kdy je za své pořízené velitel přímo zodpovědný a je tudíž v jeho zájmu kontrola jejich 

přístupu k činnostem, při kterých mohou vznikat odpady.  

 Nosnou částí systému OH v AČR jsou u vojenských útvarů proškolení pracovníci 

v oblasti OŽP, kteří jsou pravidelně vzděláváni na odborných shromážděních a kurzech. 

Díky tomu pak mohou přenášet proces vzdělávání a osvěty i na své mateřské útvary  

a napomáhat tak zodpovědnému přístupu k problematice OŽP.  

 K samotnému řízení tohoto systému slouží Agentura logistiky, jejíž zaměstnanci 

představují centrum metodické pomoci a odborného řízení (obr. 24). Zajišťují pořádání 

odborných kurzů a shromáždění, aplikují aktuální zákonné normy do odborných pokynů  

a předpisů pro jednotlivé útvary a rovněž, mimo jiné, také představují jeden z vnitřních 

kontrolních orgánů. 
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        Obrázek 24 - princip propojení systému vzdělávání v OŽP u AČR 

 

 Kromě výše uvedené Agentury disponuje AČR i dalšími vnitřními kontrolními 

orgány, což zaručuje snahu udržet odpadovou politiku a stav OŽP na vysoké úrovni. 

 Celkově systém zavádění legislativních opatření působí velmi pružně a je schopen 

zodpovědně a rychle reagovat na případné změny. Samotná AČR je rovněž při své činnosti 

v zahraničí vázána plněním mezinárodních smluv a standardizačních dohod 

Severoatlantické aliance, a to jak při nakládání s odpady, tak při samotné ochraně 

životního prostředí,  

 V této časti lze však vytknout jednu, ne zcela zásadní, ovšem důležitou skutečnost. 

Pracovníci OŽP, do jejichž gesce spadá i OH vlastního vojenského útvaru, mívají mnohdy 

ve své pracovní náplni velké množství dalších úkolů. Jejich postavení, jakožto hlavního 

odborného poradce velitele, ve zmíněných oblastech, není v personální struktuře útvaru 

zcela ideálně zakotveno. Vzhledem k citlivosti a důležitosti zmíněné problematiky, by tedy 

bylo na místě zvážit, zdali není vhodné vytvoření systemizovaného místa, určeného pouze 

pro zajištění OŽP a OH.  

 Proces nakládání s odpady v rámci NATO, popsaný v kapitole č. 5 dokazuje, že ani 

při tak náročném úkolu, jakým jsou zahraniční operace na území cizích států, není 

důležitost zodpovědného přístupu podceňována. Alianční vojska jsou s touto 

problematikou seznamována  prostřednictvím standardizačních dohod, které závazně 
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sjednocují konkrétní postupy při nakládání s odpady, a to napříč celým spektrem 

zúčastněných jednotek.  

 Poslední oblastí, kterou se zabývala tato práce, byl přehled produkce odpadů 

v AČR během let 2011-2014. Z materiálů, poskytnutých Agenturou logistiky a na jejich 

základě vytvořených grafů je zřejmé, že armáda produkuje značné množství odpadu. 

Nejvíce ho pochází právě od základních prvků, bez kterých by samotná armáda ve 

své podstatě ztratila smysl – lidí a techniky. Jelikož prvním zmíněným a nejdůležitějším 

prvkem jsou lidé, nelze příliš uvažovat o možnosti většího snížení produkce odpadu, který 

dominuje výsledkům, vytvořeným pro účely této práce. Dosažení uspokojivějších hodnot 

by bylo možné jen na úkor hygieny, což není v žádném případě žádoucí.  

U druhého nejvýznamnějšího prvku, kterým je vojenská technika, bude jakákoliv 

změna rovněž obtížná, jelikož výcvik a logistické zabezpečení jsou činnosti, na kterých 

armáda staví svou existenci. Vzhledem k povaze odpadu lze navrhnout jen jediné opatření. 

NO vzniká až na mycích zařízeních, při samotné očistě techniky po výcviku. Tehdy 

dochází ke kontaktu proudu vody s částmi, na kterých mohou ulpívat, kromě bahna  

a dalších přírodních nečistot, také nebezpečné látky. Bylo by tedy vhodné, s ohledem na 

časový harmonogram výcviku, zdokonalit v co nejvyšší a maximální možné míře „suchou“ 

manuální očistu vojenské techniky, přímo v místě ukončení výcviku. Otázkou však 

zůstává, nakolik by takováto snaha, oproti současnému stavu, byla efektivní. Největší 

problém stále představuje fakt, že vojenská technika, zejména těžká pásová, je velmi 

členitě tvarovaná. Jakákoliv důkladnější očista bez použití tlakového mycího zařízení, nebo 

mycího můstku, tudíž bude jen velmi obtížná.      
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