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Anotace:  

Předloţená diplomová práce se zabývá problematikou nakládání s odpady ve 

školském zařízení. Školská zařízení nejsou producenty velkého mnoţství odpadů, a tak 

můţe vznikat pocit, ţe není aţ tak potřeba věnovat pozornost odpadovému hospodářství v 

těchto organizacích. Mnohem výrazněji se problém projeví v odborných školách s 

praktickým vyučováním. V diplomové práci zde uvádím přehled odpadového hospodářství 

ISŠ Údlice se všemi jeho stávajícími nedostatky a následným návrhem konkrétních řešení. 

Pozornost je věnována zejména dočasnému skladu nebezpečného odpadu, který 

představuje největší environmentální riziko v rámci odpadového hospodářství školy. 

Zpracovávám praktické řešení skladu tak, aby splňovalo všechny parametry dané 

odpadovou legislativou, a rovněţ projektovou dokumentaci úprav včetně finančních 

nákladů. V závěru práce jsou navrţena zlepšující opatření pro nakládání se všemi odpady 

vznikajícími v organizaci, stejně jako environmentálně-vzdělávací opatření pro ţáky.  
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Annotation:  

This graduation deals with waste management problems in educational institution. The 

educational instutions aren‘t producers of large quantities of wastes may produce a feeling 

that it so necessary to paid attention managemant in these institutions. Much more 

significant is the problem in the professional schools with practise teaching. In graduations 

there is an overview of waste management in ISŠ Údlice with all its deficiencies and 

project of concrete solution. Attention paid to temporary depot, which represents the 

greatest environmental risk of waste management in school. It created a practical solution 

to the temporary depot so that it meets all the parameters of the waste legislation as well as 

project documentation, including adjustments to financial costs. In conclusion of the 

graduation the proposed remedial measures for all waste generated within the organization 

as well as environmental education provision for students. 

 

Key words: hazardous waste, enviromental hazards, waste management 
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1. Úvod 

Ekologie versus environmentalistika 

„Ekologie je v původním slova smyslu věda, která se zabývá vztahem organismů s 

jejich prostředím a vztahem organismů navzájem (jak se vzájemně ovlivňují jednotlivé 

druhy rostlin a zvířat). Environmentalistika zkoumá působení člověka a ekosystémů - její 

náplní je ochrana ţivotního prostředí, prevence znečišťování ţivotního prostředí nebo 

napravování škod vzniklých působením lidí.“[1] Jedná se tedy o komplexní přístup 

k ochraně ţivotního prostředí.  

Průmysl vznikal v 19 století a zaţil velmi bouřlivý nárůst ve 20. století. Tento 

rozvoj přinesl výrazný pokrok v mnoha oblastech lidského působení jako je lékařství, 

doprava, chemický průmysl, informatika, a také přinesl zlepšení ţivotní úrovně všech lidí, 

současně s tím vzniká i zájem o ochranu ţivotního prostředí. 

V České republice můţeme vývoj ochrany ţivotního prostředí rozdělit na dvě 

etapy. První etapa do roku 1989, druhá po roce 1989. V prvním období ochrana přírody 

byla velmi nízká. Panoval všeobecný názor, ţe příroda má velkou asimilační schopnost a 

případnými odpady si poradí. Realita však byla velmi odlišná. Vlivem těţkého průmyslu 

docházelo k jejímu silnému poškozování. Projevilo se to v poklesu druhové diverzity, 

drastickém sníţení populací ţivočichů, kteří byli na konci potravního řetězce či byli závislí 

na kvalitě prostředí (pstruzi, raci apod.). Docházelo k zamoření zemědělské půdy vlivem 

výrazného hnojení, pouţívání velmi toxických pesticidů, herbicidů. Po roce 1989 se 

všechny tyto ekologické problémy plně projevily. Nově se rodící společnost musela začít 

společně s ekonomickými problémy řešit i ty ekologické. Změna ţivotního stylu, přechod 

ke spotřební společnosti přinesl mnoho negativních vlivů na ţivotní prostředí. Došlo ke 

změně smýšlení, ekologie přestala být prázdným pojmem, ale objevil se jiný problém- 

ekonomika. 

Ekonomický zájem měl vyšší prioritu neţ ochrana přírody. Významnou roli zde 

sehrál fakt, ţe v tomto období byla nízká úroveň práva, jeho role byla malá. Na počátku 

průmyslového rozvoje industrializace nebyla ještě v takovém rozsahu a ekologická zátěţ 

nebyla vysoká. Nebyla nutnost či povinnost jakkoli se touto problematikou zabývat. 

Poznatky v oblasti medicíny o vlivech na lidské zdraví byly nedostatečné. Rozmach 

20.století proto přinesl mnoho globálních problému na práh 21.století. 
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Před současnou společností stojí mnoho problémů, pro které bude muset hledat a 

najít řešení. Problematika vzniku, produkce, vyuţití, nakládání a likvidace odpadu je 

jedním z nich. Jak odpadu předcházet, jak ovlivňovat jeho mnoţství či vlastnosti. Jaké 

technologi jsou šetrnější k přírodě, které technologické postupy vedou ke vzniku menšího 

mnoţství odpadů. Řádná likvidace odpadů se stává samozřejmostí a prestiţí kaţdé 

společnosti. Trvale udrţitelný rozvoj bez tohoto řešení této problematiky není moţný. 

Bezodpadové hospodářství či čistší produkce jsou velice významné strategie pro oblast 

odpadů, je to filosofie, která přímo udává ţivotní styl. 

„Čistší produkce nahlíţí na odpad jako na draze nakoupené suroviny, které se 

nepodařilo proměnit v konečný produkt. Jedná se o univerzálně pouţitelný přístup pro 

všechna průmyslová odvětví, nezávisí na velikosti ani charakteru podniku.“[2] V posledních 

letech se ve světě objevují stále nové a nové nástroje určené k prosazování cílů politiky 

ţivotního prostředí.  

1.1. Cíl práce 

V diplomové práci jsem se zabývala problematikou nakládání s odpady Integrované 

střední školy v Údlicích, která spadá pod Obchodní akademii, Střední odbornou školu 

gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvkovou organizaci. 

Součástí výuky je příprava ţáků na jejich budoucí povolání. Ti potřebují znát, jaké 

vlivy na přírodu má jejich jednání, neboť i oni jednoho dne vstoupí do pracovního procesu 

a budou ovlivňovat svým chováním a postoji ţivotní prostředí. Environmentální výchova 

je stálou sloţkou vzdělávacího procesu. Dostatečná informovanost studentů v oblasti 

ţivotního prostředí je nutná pro její ochranu a zajišťuje naši společnosti moţný udrţitelný 

rozvoj tak, aby budoucí generace nemusela platit za chyby svých předků. Nízká vzdělanost 

vede k podhodnocování moţných environmentálních rizik, proto důraz na vzdělání v této 

oblasti by měl být velmi vysoký. 

Nakládání s odpady je jednou z důleţitých sloţek ochrany ţivotního prostředí a 

uvedení těchto zásad do běţné praxe je cílem vzdělávání. I kdyţ integrované učiliště 

nepatří k výrazným producentům odpadů, přesto se zde vyskytuje řada různých druhů 

odpadů. Kaţdoročně zde absolvuje mnoho studentů, kteří odcházejí do praxe. Jaké mají 

znalosti o environmentálních přístupech k ŢP (ŢP-ţivotní prostředí, dále v textu ŢP) je 

důsledkem jejich dosavadního vzdělávání. 
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Proto jsem se zabývala návrhem dočasného skladu nebezpečných odpadů, jehoţ 

vliv na ŢP je výrazný. Další navrhovaná opatření jsou pro ostatní odpady, především 

tříděný odpad a směsný komunální odpad. Cílem bylo navrhnout optimální řešení a 

postupy, jenţ slučují technické, environmentální a legislativní poţadavky, a hledat řešení, 

která by mohla vést ke zlepšení situace na ISŠ Údlice a sníţení negativních vlivů na ŢP. 

1.2. Vymezení pojmů v oblasti nakládání s odpady. 

Odpad- je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se  

zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze 1 zákona o 

odpadech, skupiny odpadů 

Nebezpečný odpad- je takový odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných  

vlastností, uvedených v příloze č.2 zákona o odpadech 

Komunální odpad – je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických  

osob a uvedený jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů 

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání 

Odpadové hospodářství – je činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na 

nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloţeny,          

a na kontrole těchto činností 

Nakládáni s odpady – je jejich shromaţďování, soustřeďování, sběr výkup, třídění, 

přeprava a doprava, skladování, úprava, vyuţívání a odstraňování 

Shromažďování odpadů – je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromaţďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady 

Soustřeďování odpadů – jejich shromaţďování původcem, sběr a výkup k tomu 

oprávněnou osobou, skladování odpadů jejich původci i oprávněnými osobami, ale 

i jiné soustřeďování neţ skladování převzatých odpadů osobami oprávněnými 

k jejich vyuţití nebo odstranění před jejich vyuţitím nebo odstraněním 

Skladování odpadů – je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny 

(shromáţděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich 

ponechání v něm 

Sběr odpadů – je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou 

oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem předání k dalšímu vyuţití 

nebo odstranění 
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Materiálové využití odpadů – je náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, 

které lze povaţovat za druhotné suroviny, nebo vyuţití látkových vlastností odpadů 

k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání 

energie 

Energetické využití odpadů – je pouţití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva 

za účelem získání jejich energetického obsahu nebo je vyuţíván jiným způsobem 

k výrobě energie 

Původce odpadu – je právnická osoba, při jejíţ činnosti vznikají odpady, nebo fyzická 

osoba oprávněná k podnikání, při jejíţ činnosti vznikají odpady. Pro komunální 

odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na 

něţ se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů povaţuje obec. Obec 

se stává původcem komunálních odpadů v okamţiku, kdy fyzická osoba odpady 

odloţí na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů 

Využívání odpadů – je činnost, jejímţ výsledkem je, ţe odpad slouţí uţitečném účelu tím, 

ţe nahradí materiály pouţívané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení neurčenému 

k vyuţití odpadů podle §14 odstavec 2, nebo ţe je k tomuto konkrétnímu účelu 

upraven (viz příloha 3 zákona o odpadech) 

Odstraňování odpadů - činnost, která není vyuţitím odpadů, a to i v případě, ţe tato 

činnost má za druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie (viz příloha 4 

zákona o odpadech) 

Třídění odpadů – je dělení odpadů podle druhů nebo oddělení sloţek odpadů, které je 

moţné po oddělení zařadit jako samostatné druhy odpadů 

Zhodnocení odpadů – jsou činnosti vedoucí k vyuţití fyzikálních, chemických nebo 

biologických vlastností (např. zpětné získávání nebo regenerace rozpouštědel, 

recyklace nebo zpětné získávání organických látek, kovů, kovových sloučenin, 

anorganických materiálů, regenerace kyselin, zásad, úprava půd apod.) 

Zpracování odpadů – je vyuţití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před 

vyuţitím nebo odstraněním odpadu [3] 

Toxicita – je schopnost látky nebo přípravku při vdechnutí, poţití nebo při průniku kůţí 

v malých mnoţstvích, způsobovat smrt nebo akutní či chronické poškození zdraví 
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Ekotoxicita – je schopnost látky nebo přípravku při vstupu do ţivotního prostředí  

představovat okamţité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více sloţek 

ţivotního prostředí 

Teratogenita – je schopnost látky nebo přípravku při vdechnutí nebo poţití nebo průniku 

kůţí můţe vyvolat dědičné genetické poškození nebo zvýšit jeho výskyt 

Karcinogenita – je schopnost látky nebo přípravku při vdechnutí nebo poţití nebo 

 průniku kůţí můţe vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt 

Mutagenita – je schopnost látky vyvolávat změnu dědičných vlastností [4] 

Požární bezpečnost - je souhrn organizačních, územně technických, stavebních a 

technických opatření k zabránění vzniku poţáru nebo výbuchu s následným 

poţárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku poţáru a k zamezení 

jeho šíření 

Hořlavá látka - je látka v tuhém, kapalném nebo plynném stavu, která je za 

předvídatelných podmínek schopna hořet nebo při své látkové či fázové změně 

vytvářet produkty schopné hořet [5] 

1.3. Charakteristika situace na ISŠ Údlice v oblasti nakládání s odpady. 

ISŠ Údlice je integrovaná střední škola, která vznikla sloučením Integrované 

střední školy v Údlicích, Obchodní akademie v Chomutově, Odborného učiliště a 

Praktické školy v Jirkově dnem 1. 9. 2007. Nově vzniklá státní škola je zařazena do 

systému páteřních škol Ústeckého kraje a je koncipovaná jako střední škola s širokým 

spektrem vyučovaných oborů. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj. [6] 

Pracoviště Chomutov – obor vzdělání Obchodní akademie. Obchodní akademie je pro 

absolventy tříletých učebních oborů nebo absolventy jiných studijních oborů zkrácena z 5 

na 3 roky Ukončení studia maturitní zkouškou. [6] Počet ţáků: 266 z toho 53 dálkové 

studium. 

Pracoviště Údlice – Nabídka vyučovaných oborů je Farmář, Farmářské práce, kde je 

moţné získání řidičského oprávnění skupiny B, T, C a svářečské oprávnění v rámci 

učebních osnov zdarma. Dále pak učební gastronomické obory a maturitní Hotelnictví a 

turismus Výuka vyučovaných oborů můţe probíhat i na jiném z uvedených středisek 

školy.[7] Počet ţáků: 850 z toho 43 dálkové studium. 
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Pracoviště Jirkov – je zaměřeno především na poskytování středního vzdělávání ţákům 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Ţáky připravuje na výkon dělnických povolání ve 

stavebnictví, průmyslu a v oblasti sluţeb (Stravovací a ubytovací sluţby, Zahradník, 

Obráběcí práce, Zednické práce, Tesařské a truhlářské práce). [8] Počet ţáků: 432 z toho 

145 dálkové studium. 

 

Přehled budov jednotlivý středisek. 

 Hlavní budova školy, Jirkovská 119, Středisko Údlice 

 Václavská Chomutov, Václavská 5493, Chomutov, Středisko Údlice 

 Rodinný dům Chomutovská 263, Chomutov, Středisko Údlice 

 Údličanka Chomutov, Školní 5471, Chomutov, Středisko Údlice 

 Zámek Údlice, Zámecká 1, Údlice, Středisko Údlice 

 Stará škola, Školská 75, Údlice, Středisko Údlice  

 Domov mládeţe, Březenecká 5404, Chomutov, Středisko Údlice  

 Sportovní hala Údlice, Revoluční, Středisko Údlice  

 Škola Jezerská 272, Jirkov, Středisko Jirkov  

 Obchodní akademie, Černovická 2901, Chomutov, Středisko Chomutov  

 

Historický vývoj vzniku školy – středisko Údlice  

V roce 1946, kdy zde byla rozhodnutím Ministerstva zemědělství Československé 

republiky dne 1. září zřízena dvouletá státní Rolnická škola. Důvodem bylo, ţe v této 

oblasti ţádná niţší rolnická škola neexistovala a zemědělcům, kteří po válce do tohoto 

regionu přicházeli, chyběly teoretické poznatky. Také potřebovali pomoc při zavádění 

nových metod do praxe. V polovině padesátých let byla Rolnická škola poprvé 

přeorganizována, a to na Zemědělskou mistrovskou školu, která zajišťovala doplnění 

odborných znalostí pracovníků zemědělských druţstev. Roku 1960 dochází k další 

přeměně a ze Zemědělské mistrovské školy je vytvořena škola nového typu. Vzniká 

Zemědělské odborné učiliště Údlice. 

V období let 1991 aţ 1999 byla při škole zřízena velmi oblíbená Rodinná škola. 

Dále pak v roce 1992 se otvírají další potravinářské obory Cukrář a Pekař a obory sluţeb 

Kuchař-číšník pro pohostinství a Číšník. O další tři roky později škola otvírá také 

nástavbové studium. Ze zemědělského odborného učiliště se postupně stává Integrovaná 
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střední škola. Od roku 1998 se na zdejší škole vyučuje také maturitní studijní obor 

zaměřený na cestovní ruch Hotelnictví a turismus. [9] Tak jak se škola vyvíjela a měnila, 

tak se měnil i počet ţáků (viz graf č. 1), tedy i mnoţství a skladba odpadů. 

 

 

Graf č. 1: Vývoj počtu ţáků v letech 1946-2010 (Údlice) 

Zdroj: Internetové stánky školy. www.udlice.cz, [cit 2011-03-23] 

 

Skladba a mnoţství odpadů je dána charakteristikou zařízení. Vzniklé odpady 

můţeme dělit na odpady pocházející z běţného provozu školy a na odpady vznikající při 

odborném výcviku. Organizace produkuje jak odpady ostatní, tak i nebezpečné. Pro školní 

budovu převládá komunální odpad, plasty, papír ale i zářivky či elektroodpad pocházející 

z učeben a kanceláří.  

Praktická výuka probíhá na dílnách odborného výcviku, jsou zde technické stroje 

pro odbornou výuku (kombajny, traktory apod.). Dále pak škola Údlice vlastní malou 

myčku aut, ke které náleţí čistička vod. Tato pracoviště jsou zdrojem dalších odpadů. Zde 

je skladba odpadů odlišnější. Vedle komunálního odpadu zde jsou i nebezpečné odpady 

pocházející z dílen odborného výcviku. K dočasnému ukládání nebezpečných odpadů 

slouţí sklad nebezpečných odpadů, který leţí v areálu učiliště. 

Sklad byl zřízen v roce 1994 a odpovědným vedoucím v současné době je pan 

Ing.Václav Malý, který je i autorizovanou osobou pro nakládání s vybranými 

nebezpečnými látkami. Sklad obsahuje různé druhy odpadů s různou mírou nebezpečnosti 

(viz. tabulka 1).  

Na základě předběţného průzkumu stávajícího dočasného skladu je jeho stav 

v současné době nevyhovující jak z hlediska stavebního, ale také z hlediska zákona             

a vyhlášek v oblasti nakládání s odpady. Nesplňuje kritéria dle platných zákonů a vyhlášek 

tak, aby nedocházelo ohroţení ţivotního prostředí. 

18 30 35 40 67 59 111 128 
218 

343 

638 
779 

904 850 

Počet studentů v letech 1946-2010, středisko Údlice 

http://www.udlice.cz/
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1.3.1. Popis stávajícího odpadového hospodářství na ISŠ Údlice  

Škola má vypracovaný plán  odpadového hospodářství podle §5 zákona                  

o odpadech. O veškerý odpad, který produkuje ISŠ je postaráno tak, aby neznečišťoval               

a neohroţoval ţivotní prostředí. 

Deklarovaný plán odpadového hospodářství 

Vlastní skládku ISŠ nemělo a nemá, odpad ze zeleně ze zahrad se kompostuje 

v areálu učiliště. V podmínkách učiliště nepřicházejí v úvahu strukturální změny ve 

výrobě, tudíţ nemohou mít vliv na mnoţství produkovaných odpadů. Stabilizovaný kal 

z vlastní čističky je podle potřeby vyváţen vlastním traktorovým fekálním přívěsem 

učiliště, nejméně 2 x ročně do ČOV Údlice, na základě písemné dohody, odpadní tuky ze 

školní jídelny taktéţ.[10]  

Učiliště má schválený Program odpadového hospodářství původce ze dne 

10.10.1994 odborem ţivotního prostředí Okresního úřadu města Chomutov. V tomto 

souhlasu je uvedena podmínka na udělení souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem 

do 31.12 1994.[11] Sklad nebezpečného odpadu byl zřízen na přelomu roku 1995-1996 v 

souladu s tehdejší platnou legislativou. Kolaudace proběhla dne 14.2 1996.[12] Odbor 

ţivotního prostředí Okresního úřadu města Chomutova se k tomuto kolaudačnímu 

rozhodnutí vyjádřil a udělil souhlas ze dne 4.12.1994.[13] Škola získala Souhlas 

s nakládání s nebezpečným odpadem - původce dne 27.10.1995, jeho platnost byla do 

31.12.1998.[14] Na konci roku 1998 škola poţádala o další Souhlas s nakládáním 

nebezpečného odpadu-původce, který získala 27.9.1999, jeho platnost byla na dobu 

neurčitou. [15]V roce 2000 byl Souhlas s nakládáním nebezpečného odpadu rozšířen          

o některé další odpady.[16] Tento souhlas byl opět na dobu neurčitou a platí stále. 

Současný stav odpadového hospodářství 

V budově školy v Údlicích jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Kontejnery 

jsou rozmístěny po celém areálu organizace tak, aby ve všech prostorách byl k nim snadný 

přístup. Kontejnery zajišťují sběr základních druhů tříděného odpadu. Ze základní nabídky 

kontejnerů na tříděný odpad jsou k dispozici pouze kontejnery na papír a plasty. 

Nebezpečné odpady jsou ukládány do dočasného skladu (viz tab. č. 3) a následně smluvně 

likvidovány oprávněnou firmou. Odpady, které vznikají provozem učiliště, jako je beton, 

cihly, zemina, písek, izolační materiály, asfalt k recyklaci, dřevo k recyklaci zajišťuje 

Kobra Údlice s.r.o.[ 17] Nebezpečné odpady se ukládají do dočasného skladu, který je 
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pravidelně vyprazdňován oprávněnou firmou Femme a.s. na likvidaci odpadů. Biologicky 

odbouratelný odpad, který pochází z kuchyně, je likvidován pomocí průmyslového drtiče. 

Kontejnery a popelnice s komunálním odpadem jsou pravidelně vyprazdňovány na 

základě dohody s Technickými sluţbami Chomutov pro střediska Chomutov a Údlice 

(pouze budovy, které se nacházejí na území Chomutova), pro středisko Jirkov svoz 

zajišťuje Podnik sluţeb Jirkov s.r.o., pro středisko Údlice svoz zajišťuje Obec Údlice.[17] 

Tabulka 1: Přehled nebezpečného odpadu v dočasném skladu v ISŠ Údlice  

Přehled nebezpečného odpadu v dočasném skladu ISŠ Údlice 

kód odpadu Název odpadu Nebezpečné vlastnosti 
13 01 13 Jiné hydraulické oleje hořlavost, toxicita, ekotoxicita 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje hořlavost, toxicita, ekotoxicita 

13 05 02 Kaly z odlučovače olejů toxicita, ekotoxicita 

16 01 07 Olejové filtry hořlavost, toxicita, ekotoxicita 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů blíţe neurčených), čistící 

tkaniny a ochranné znečištěné nebezpečnými 

vlastnostmi 

hořlavost, toxicita, ekotoxicita, následná 

nebezpečnost 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěnými 

hořlavost PL, akutní a chronická toxicita, 

ekotoxicita., závislost nebezpečí na obsahu 

škodlivin. 

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel hořlavost, ekotoxicita, nebezpečnost. 

16 06 01 Olověné akumulátory poleptání materiálu, ţivých organismů, 

výbuch, hořlavost 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť moţnost výbuchu, moţnost rozbití 

16 05 08 Vyřazené organické chemikálie, které jsou 

nebo obsahují nebezpečné látky 

hořlavost, ekotoxicita pro ryby a ostatní 

ţivočichy, půdy. 

20 01 03 Vyřazené zařízení obsahující 

chlorofluorovodíky 

únik fluorovodíku 

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 

obsahující nebezpečné látky neuvedené pod 

čísly 20 01 21 a 20 01 23. 

moţnost výbuchu, moţnost zranění 

Zdroj: Identifikační listy ISŠ Údlice 

Zvyšující nároky při nakládání s odpady a jejich vyuţívání jsou způsobeny několika 

faktory. Hlavním faktorem je zmenšování zásob neobnovitelných zdrojů surovin a snaha           

o omezení infiltrace nebezpečných látek do ţivotního prostředí. Dalším cílem je 

znovuvyuţití odpadu, neboť mnoţství vznikajícího odpadu je neúnosné a je potřeba hledat 

další vyuţití. Odpad je moţno znovu vyuţívat materiálově nebo energeticky, přičemţ 

materiálové vyuţití má přednost. K tomu, aby mohl být odpad znovu efektivně vyuţit, je 

potřeba důsledného a kvalitního třídění. Pokud se odpad nevhodně smíchá, není moţné ho 

jiţ dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady jiţ v místě vzniku. Některé 

nebezpečné odpady lze znova recyklovat a opětovně vyuţít, jiné se pouze odborně 

zneškodňují tak, aby nedocházelo k neţádoucím únikům do okolního prostředí. 
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Mnoţství produkce ostatních odpadů uvedených v tabulce 2 pochází ze všech 

provozoven organizace, všech její středisek. Největší podíl na celkovém mnoţství odpadů 

má směsný komunální odpad, v posledních letech se objevují dále jen papírové                        

a lepenkové obaly, a plastové obaly. 

Tabulka 2: Přehled produkce odpadů – ostatní odpad v letech 2005-2010 

Kód 

odpadu 

Název druhu odpadu 2005 (t) 2006 (t) 2007 (t) 2008 (t) 2009 (t) 2010 (t) 

150101 Papírové a lepenkové obaly 14,300 0,000 0,085 2,816 3,328 4,067 

150101 Plastové obaly 0,000 0,000 0,000 1,706 1,921 2,270 

200138 Dřevo neuvedené pod 

číslem 200137 

0,000 0,000 0,000 1,790 11,212 0,000 

200301 Směsný komunální odpad 365,540 726,060 365,540 83,432 71,650 79,048 

200125 Jedlý tuk a olej 0,095 0,000 0,085 0,040 0,000 0,000 

200102 Sklo 0,000 0,350 0,020 0,000 0,000 0,000 

170102 Cihly 5,820 1,020 62,980 0,000 0,000 0,000 

120113 Odpady ze svařování 0,040 0,040 0,100 0,000 0,000 0,000 

150104 Kovové odpady 1,690 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

160103 Pneumatiky 3,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

160119 Plasty 28,79 0,000 40,04 0,000 0,000 0,000 

170101 Beton 18,83 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

170504 Zemina a kamení 

neuvedených pod číslem 

170503 

2,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

170604 Izolační materiály 

neuvedené pod 

čísly170601 a 170603 

3,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

191207 Dřevo neuvedené pod 

číslem 191206 

0,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

200201 Biologicky nerozloţitelný 

odpad 

0,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

200203 Jiný biologicky 

nerozloţitelný odpad 

1,660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

200101 Papír a lepenka 0,000 0,000 20,020 0,000 0,000 0,000 

 Celkový součet všech 

ostatních odpadů (v tun.) 

446,905 727,470 488,870 89,784 88,119 85,385 

Zdroj: Přehled produkce a likvidace odpadů, ISŠ Údlice 

 

Graf č. 2.: Produkce odpadů jednotlivých středisek za rok 2010 

Zdroj: Hlášení o produkci a likvidaci odpadů ISŠ Údlice 

Údlice 
44,5 t 

Jirkov 
30,2 t 

Chomutov 
10,7 t 

 
0% 

Produkce odpadů v jednotlivých střediscích  2010 
( v tunách) 
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Integrované učiliště je tvořeno třemi středisky - Údlice, Jirkov a Chomutov. 

Největším producentem odpadů je středisko Údlice (viz graf č. 2), především pak hlavní 

budova školy, Jirkovská. Je to dáno největším počtem studentů proti ostatním střediskům, 

mnoţství produkovaných odpadů záleţí i na mnoţství dálkových studentů, neboť ti jsou ve 

škole jen někdy. 

Přehled vybraných tříděných odpadů (v tunách) 

 

Graf č. 3: Přehled produkce odpadního papírů a plastových obalů 

Zdroj: Přehled produkce a likvidace odpadů 2008-2010 na ISŠ Údlice 

 

Dále pak jsou zde dílny odborného výcviku, které se podílejí také na produkci 

odpadů. Středisko Údlice vyuţívá značné mnoţství budov, ve kterých probíhá praktická 

výuka, některé budovy slouţí jako zázemí studentů, kteří nebydlí v místě školy, některé 

k praktické výuce apod. Určité druhy odpadů se vyskytují v přehledu produkce odpadů 

opakovaně. Některé vznikají jen nárazově při různých menších úpravách na budovách 

areálu učiliště.  

Z přehledu je vidět, ţe kontejnery na tříděný odpad - tříděný papír a plastové obaly, 

byly instalovány v roce 2008, od té doby se tyto odpady objevují v přehledu produkce 

odpadů pravidelně. Mnoţství těchto tříděných odpadů se postupně zvyšuje (viz graf č. 3). 

Stoupající trend mnoţství tříděného odpadu je jistě velice pozitivní, ve srovnání se 

směsným komunálním odpadem je to malá část. Z přehledu produkce nebezpečných 

odpadů (viz tabulka 1) vyplývá, ţe mezi lety 2005-2010 je poklesla produkce aţ na nulu. 

Podle přehledu integrované učiliště neprodukuje v letech 2009 – 2010 ţádné nebezpečné 

odpady, coţ neodpovídá stavu z dubna 2010, kdy jsem navštívila sklad (viz obr. č. 5 a 6). 

Ve skladu se nachází mnoho různých odpadů, zářivky, televize, obaly od barev, ředidel, 

atd. Některé odpady (zářivky, elektroodpad, motorové oleje) podléhají zpětnému odběru, 

proto je nepovaţujeme za odpad, ale některé však odpady jsou. 
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Tabulka 3: Přehled produkce nebezpečných odpadů ISŠ Údlice v letech 2005-2010 

Kód odpadu Název druhu odpadu 2005 (t) 2006 (t) 2007 (t) 2008 (t) 2009 (t) 2010 

(t) 

16 01 07 Olejové filtry 0,000 0,035 0,015 0.020 0,000 0,000 

13 02 08 Jiné motorové, přepravní a mazací 

oleje 

0,240 0,180 0,250 0,250 0,000 0,000 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující 

rtuť 

0,015 0,010 0,020 0,045 0,000 0,000 

20 01 23 Vyřazené zařízení obsahující 

chlorofluorovodíky 

0,180 0,080 0,000 0.060 0,000 0,000 

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické 

zařízení obsahující nebezpečné 

látky neuvedené pod čísly 20 01 21 

a 20 01 23 

0,020 0,000 0,060 0,365 0,000 0,000 

13 05 02 Kaly z odlučovačů olejů 0,000 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

1,050 0,010 0,160 0,000 0,000 0,000 

16 06 01 Olověné akumulátory 0,050 0,485 0,100 0,000 0,000 0,000 

16 06 02 Nikl kadmiové baterie a 

akumulátory 

0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační 

materiály (včetně olejových filtrů 

jinak blíţe neurčených), čisticí 

tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Celkový součet všech 

nebezpečných odpadů ( v tun.) 

1,705 1,040 0,605 0,704 0,000 0,000 

Zdroj: Přehled produkce a likvidace odpadů v letech 2005-2010 na ISŠ Údlice 
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2. Právní předpisy 

Pro oblast ţivotního prostředí hraje legislativa jako elementární forma řízení dnešní 

společnosti mimořádně důleţitou roli.[18] Právo v oblasti ţivotního prostředí je relativně 

mladá disciplína. Souvisí to s všeobecnou celosvětovou představou o ochraně ţivotního 

prostředí v minulosti. Přístup k problematice ţivotního prostředí je velmi důleţitý, neboť 

určuje strategii ochrany ţivotního prostředí, která se bude v praxi realizovat. Obecně je 

přístup k problematice ţivotního prostředí ovlivňován faktory vnitřními a vnějšími. 

Celkem však lze říci, ţe existují čtyři základní typy přístupu k ochraně ţivotního prostředí: 

pasivní, reaktivní, preventivní a proaktivní. Právní předpisy v ČR vycházejí z legislativy 

Evropské unie a kladou důraz na podporu udrţitelného rozvoje. 

 

Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 

V současné době jsou povaţovány za ekonomické nástroje budoucnosti dvěma 

způsoby. Základními ekonomickými nástroj bude poplatek za odstraňování odpadů                 

a kompenzační poplatek za skládkování odpadů (transformace současného skládkovacího 

poplatku). Cílovým rokem pro motivaci formou poplatku bude rok 2016, kdy budou 

zajištěny další nové kapacity pro jiné formy nakládání s odpady (zejména zařízení               

k energetickému vyuţití odpadů). Do cílového roku bude zajištěn postupný nárůst sazby 

poplatku za odstraňování ostatních odpadů.[19] 

Odstraňování nebezpečných odpadů bude zpoplatněno obdobným způsobem, a to 

se zvýšenou sazbou poplatku oproti ostatním odpadům. Sazby budou vycházet z aktuálních 

nákladů na všechny způsoby nakládání. 

 

Současný legislativní stav odpadového hospodářství a jeho změny. 

V oblasti odpadového hospodářství byl rok 2010 bohatý na novinky. Zásadní 

změny přináší zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb. o odpadech         

a, který zapracovává příslušné předpisy EU. Tato novela je platná od 1.7.2010, upravuje 

pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi.[20] 

Podstatné změny jsou uţ při vlastním definování pojmů odpadového hospodářství. 

Upraveny jsou oblasti působnosti zákona, dále je nově definován vedlejší produkt výroby, 

kdy odpad přestává být odpadem a stává se výrobkem. Z hlediska posuzování 

nebezpečných vlastností odpadů se aktuálně posuzuje patnáct nebezpečných vlastností - 
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nově byla přidána senzibilita (H13). Změny, plynoucí z tohoto zákona, se dotkly zejména 

firem, které provozují zařízení k vyuţívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Tato 

zařízení mohou být provozována pouze na základě platného rozhodnutí příslušného 

krajského úřadu a musejí mít schválen provozní řád.  

Nicméně rok 2010 nepřinesl jen změny plynoucí z vlastního zákona o odpadech, 

ale i změny související se zákonem 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování ŢP  

a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŢP, a zákon č. 76/2002 

Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z těchto zákonů vyplývají pro 

původce odpadů další ohlašovací povinnosti prostřednictvím IRZ a ISPOP, které se 

podávají elektronicky do 15.2. následujícího kalendářního roku. [20] 

V roce 2011 vstoupil v platnost zákon 31/2011 Sb. kterým se mění (novelizuje) 

zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Vzhledem k vývoji 

odpadového hospodářství v ČR a jeho praktickým potřebám je však současný zákon 

značně nepřehledný a nevyhovující. Na poradě vedení ministerstva bylo proto rozhodnuto, 

ţe od ledna letošního roku budou sestaveny pracovní skupiny k tvorbě nových zákonů, 

řešící odpadové hospodářství v ČR. Rovněţ bylo rozhodnuto, ţe napříště bude zákon          

o odpadech rozdělen do dvou zákonů, a to na zákon o odpadech a zákon o výrobcích           

s ukončenou ţivotností.[21] 

 

Výhled do budoucnosti? 

Ministr Tomáš Chalupa představil priority MŢP, zmínil i připravované nové 

zákony v odpadovém hospodářství. „Stávající zákon o odpadech se díky několika desítkám 

novel stal naprosto nepřehledným předpisem, který je v mnoha ohledech zastaralý nejen 

formálně, ale zejména obsahově. Proto MŢP projednává návrhy věcného záměru zákona             

o odpadech a věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou ţivotností se zástupci 

Hospodářské komory, Svazu měst a obcí a Asociace krajů,“ připomněl ministr Chalupa.         

V průběhu jara 2011 budou oba návrhy zákonů předmětem připomínkového řízení.[21] 

Novela zákon o odpadech je v připomínkovém řízení do konce měsíce března. 
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2.1. Právní předpisy v oblasti nakládání s odpady 

Seznam platné legislativy v oblasti nakládání s odpady 

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

 Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon 254 / 2001 Sb. vodní zákon ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon 356 / 2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon 17/1992 Sb. o ţivotním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování ţivotního prostředí           

a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ţivotního 

prostředí ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon 521/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění,                      

o integrovaném registru znečišťování ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

vyuţívání na povrchu terénu ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška 170/2010 Sb. o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými 

odpady ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška 351/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhláška 353/2005 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru 

některých výrobků ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška 374/ 2008 Sb. o přepravě odpadů ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška MŢP a MZ 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

ve znění pozdějších předpisů 
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 Vyhláška MŢP 381/ 2001 Sb. Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška MŢP 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláška MŢP 457/2001 Sb. o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších 

otázek souvisejících s posuzováním vlivů na ţivotní prostředí ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhláška obce Údlice 2/2007, kterou se stanoví systém shromaţďování, sběr, 

přeprava, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění 

pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedených signálů 

 ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

2.2. Právní předpisy a normy v oblasti stavebnictví 

Seznam platné legislativy v oblasti stavební 

 ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

 ČSN EN 13 65 - 2 Zkoušení poţární odolnosti nosných prvků- Stropy a střechy 

 ČSN 65 02 01 Hořlavé kapaliny-prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 

 ČSN 73 08 04 PBS Poţární bezpečnost staveb- výrobní objekty 

 ČSN 73 08 10 Poţární bezpečnost staveb-společná ustanovení 

 ČSN 73 08 34 Poţární bezpečnost staveb – změna staveb 

 ČSN 73 08 45 Poţární bezpečnost staveb - sklady 

 ČSN 73 19 01 Navrhování střech  

 ČSN 75 34 15 Ochrana vody před ropnými látkami, objekty pro manipulaci 

s ropnými látkami a jejich skladování 

 ČSN EN 3-4 Přenosné hasicí přístroje 

 Zákon 183/2006 Sb. o územním plánováním a stavebním řádu -Stavební zákon ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách poţární ochrany ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláška MMR 132/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona 
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 Vyhláška MMR  137/1998 Sb. o obecných technických poţadavcích na výstavbu 

ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška 207/1991 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích, v oblasti způsobilosti pracovníků a jejich vybavení ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu 

státního poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci) ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhláška 268/ 2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška  601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 

práce a Českého báňského úřadu 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády 523/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů 
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3. Hodnocení rizik nebezpečného odpadu v ISŠ Údlicích 

Kaţdý člověk je ve svém ţivotě ohroţován spoustou různých rizik. Některá rizika 

nedokáţeme předvídat, naopak některá dokáţeme velice dobře odhadnout. Znalost 

moţného rizika nám umoţňuje aktivně vstoupit do tohoto procesu a zásadním způsobem 

ho ovlivnit. Známe-li rizika nebezpečných odpadů, je moţno provádět aktivní ochranu jak 

lidského zdraví, tak i ţivotního prostředí. Všechny tyto sloţky se velmi výrazně navzájem 

ovlivňují. Jestliţe je ţivotní prostředí narušeno, pak se negativní vlivy, znečištěné ovzduší, 

vody atd., přenášejí se i na lidské zdraví. Kvalita lidského zdraví je tedy dána kvalitou 

ţivotního prostředí. 

Odpady na ISŠ Údlice byly klasifikovány Ing. Milanem Janouškem v souladu 

s platnou legislativou. Část odpadů byla klasifikována jako nebezpečné.[25] 

3.1. Hodnocení rizik z hlediska vlivů na životní prostředí 

Kvalita a čistota ŢP je úzce spojena se zdravím člověka. Člověk je součást 

koloběhu a všechny negativní vlivy, které poškozují ţivotní prostředí, postupně i poškozují 

lidské zdraví. „Hodnocení ekologických rizik - analyzuje pravděpodobnost výskytu 

škodlivých ekologických účinků, které nastaly nebo mohou nastat jako výsledek expozice 

jedním či více stresory“.[26] Únik nebezpečných látek do ekosystému má za následek 

poškozování ŢP, některé velmi rizikové látky mohou migrovat na velké vzdálenosti, kde 

ovlivňují ŢP.  

Pro hodnocení rizik na ŢP vyuţíváme znalosti ekotoxikologie, která se zabývá 

toxikologií ekologických systémů. Jedná se především o stanovení akutní a chronické 

toxicity na rybách, korýších a mikroorganismech ve vodních tocích apod. Do 

ekotoxikologie můţeme zahrnout i tzv. fytotoxikologii, která sleduje působení chemických 

škodlivin na rostliny, ale i působení rostlinné buňky na škodlivinu, vedoucí k její 

biotransformační přeměně. Ekotoxikologie umoţňuje i monitorování škodlivin ve 

vymezených lokalitách - v ţivotním prostředí.[27] 

3.2. Hodnocení rizik z hlediska vlivů na zdraví člověka 

Analýza rizik stává rozhodujícím odborným podkladem pro proces eliminace rizik 

souvisejících s kontaminací. Předmětem posuzování rizik je výskyt znečištění, které 

představuje ohroţení zdraví člověka nebo jednotlivých sloţek ţivotního prostředí [28] 



Bc.Anna Šolarová: Návrh dočasného skladu nebezpečného odpadu 

 

2011 27 

Pro zjištění, kdy ještě chemická látka nebezpečná, se pouţívají referenční, 

doporučené nebo limitní hodnoty institucí jako je Světové zdravotnické organizace WHO. 

Hodnocení rizik se provádí dle platné legislativy, která stanovuje přesný postup 

hodnocení látek. Získané výsledky slouţí ke stanovení míry rizika poškození zdraví 

člověka a nápravných opatření k jejich eliminaci. 

3.3. Hodnocení rizik jednotlivých nebezpečných odpadů  

13 01 13 - Jiné hydraulické oleje ´ 

Nebezpečné vlastnosti: hořlavost, toxicita, ekotoxicita 

Původ odpadu: zemědělské stroje (traktory, nakladače, zvedáky, přívěsy, návěsy) 

Toxikologické údaje: hrozí v případě úniku do vod ohroţení vod a ekosystému [25] 

Chemické vlastnosti: Hydraulické oleje jsou maziva k omezení tření mezi dvěma povrchy, 

rozpouštění a přenos cizích částic, odvod tepla a ochrana spalovacích motorů. Hydraulické 

oleje jsou tvořeny z 90 % ropnou frakcí (minerální oleje) a z 10 % aditivy. Obsahují sirné 

nečistoty.[26] 

Enviromentální riziko: Z olejů se kadmium dostává do ţivotního prostředí, Kadmium je 

toxické všem buňkám, kumuluje se v ledvinách.[27] 

13 02 08 - Jiné motorové, převodové a mazací oleje  

Nebezpečné vlastnosti: hořlavost, toxicita, ekotoxicita 

Původ odpadu: motorová vozidla (traktory, kombajny) 

Toxikologické údaje: Hrozí v případě úniku do vod ohroţení vod a ekosystému [25] 

Enviromentální riziko: Oleje jsou estery vyšších mastných nenasycených karboxylových 

kyselin a alkoholu, to je důvod proč hoří. Technické oleje jsou vyráběny z ropy, sloţené 

z alkanů a cyklických parafínů. Silikonové oleje se vyrábějí synteticky, místo uhlíkových 

řetězců se pouţívají řetězce na bázi křemíku.[23] S nenasyceností roste dráţdivý 

účinek.[26] Riziko pro ŢP obdobně jako hydraulických olejů. 

13 05 02 - Kaly z odlučovače olejů  

Nebezpečné vlastnosti: toxicita, ekotoxicita 

Původ odpadu: čistička odpadních vod na myčce aut 

Toxikologické údaje: Hrozí v případě úniku do vod ohroţení vod a ekosystému. [25] 

Environmentální riziko: Kaly z odlučovače olejů obsahují ropné látky jako alkyny, 

cykloalkany a aromáty, obdobně jako hydraulických olejů. Riziko pro ŢP. 
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14 06 03 - Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel  

Nebezpečné vlastnosti: hořlavost, ekotoxicita 

Původ odpadu: dílny odborného výcviku 

Toxikologické údaje: hrozí v případě úniku do vod ohroţení vod a ekosystému[25] 

Enviromentální riziko: Těkavé látky jsou snadno rozpustné v tucích, proto mají snadný 

vstup do organizmu a tím vyšší riziko pro lidské zdraví.[23] Odpad je nebezpečný vodám i 

ekosystému. Moţnost příznaků intoxikace- nevolnost, bolest hlavy. Riziko pro ŢP a lidské 

zdraví. 

 15 01 10 - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěnými. 

Nebezpečné vlastnosti: Hořlavost PL, akutní a chronická toxicita, ekotoxicita. Závislost 

nebezpečí na obsahu škodlivin. 

Původ odpadu: myčka vozidel, dílny odborného výcviku, dílna údrţby a školníka 

Toxikologické údaje: Toxikologické údaje závisí na charakteru a vlastnostech přítomné  

škodliviny. Moţnost příznaků intoxikace- nevolnost, bolest hlavy, 

podráţdění pokoţky apod. [25]  

Enviromentální riziko: V důsledku vyluhovatelnosti škodlivin rizikové pro ŢP. Při poţáru  

   moţnost vzniku toxikologických spalin. Riziko pro ŢP. 

15 02 02 - Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů blíže 

neurčených) čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

Nebezpečné vlastnosti: hořlavost, toxicita, ekotoxicita 

Původ odpadu: myčka vozidel 

Toxikologické údaje: toxické vlastnosti závisí na přítomnosti konkrétních látek [25] 

Enviromentální riziko: Jedná se o látky, jejichţ nekontrolovaná přítomnost je v ŢP 

neţádoucí. Jsou nebezpečné vodám a vodním organismům. Riziko pro ŢP. 

16 01 07 - Olejové filtry  

Nebezpečné vlastnosti: hořlavost, toxicita, ekotoxicita 

Původ odpadu: motorová vozidla- traktory, kombajny 

Toxikologické údaje: hrozí v případě úniku do vod ohroţení vod a ekosystému[25] 

Enviromentální riziko: obdobně jako hydraulických olejů. Riziko pro ŢP. 

16 05 08 -Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

Nebezpečné vlastnosti: hořlavost, ekotoxicita pro ryby a ostatní ţivočichy, půdy. 
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Původ odpadu: dílny odborného výcviku 

Toxikologické údaje: Toxikologické údaje závisí na charakteru a vlastnostech přítomné  

škodliviny. Moţnost příznaků intoxikace- nevolnost, bolest hlavy, 

podráţdění pokoţky apod. [25] 

Enviromentální riziko: Odpad je nebezpečný vodám i ekosystému. Riziko pro ŢP i lidské  

 zdraví. 

16 06 01 - Olověné akumulátory  

Nebezpečné vlastnosti: poleptání materiálu, ţivých organismů, výbušnost, hořlavost  

Původ odpadu: dílny odborného výcviku 

Toxikologické údaje: Toxikologické údaje závisí na charakteru a vlastnostech přítomné  

škodliviny. Moţnost příznaků intoxikace - nevolnost, bolest hlavy, 

podráţdění pokoţky apod. [25] 

Enviromentální riziko: Ekologická závadnost akumulátorů spočívá především v obsahu 

toxických látek, a proto jsou tyto odpady zařazeny mezi nebezpečné. [28]. Olovo je 

toxický kov, který je v zemské kůře zastoupen řídce, v přírodě se vyskytuje ve čtyřech 

izotopech.. Anorganické sloučeniny olova se přenášejí v krvi především vázány na 

povrchu erytrocytů. Velkou zdravotní komplikací je u olova kumulace v organismu, ukláda 

se v játrech, ledvinách a v kostech. Při chronické otravě dochází proto k mozkovému 

edému a k degeneraci nervových, ale i svalových buněk. [27] Při poţáru moţný vznik 

toxických spalin. V důsledku vyluhovatelnosti škodlivin rizikový pro ŢP. Velmi rizikový 

pro lidské zdraví. 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

Nebezpečné vlastnosti: výbušnost, moţnost zranění  

Původ odpadu: všechny objekty organizace. 

Toxikologické údaje: Moţnost úniku do ŢP, dle sloţení. Můţe obsahovat rtuť. [25] 

Enviromentální riziko: Zářivky mohou obsahovat různé toxické látky. Jedná se o olovo, 

rtuť, kadmium, šestimocný chróm, polybromovaný bifenyl (PBB) nebo polybromovaný 

difenylether (PBDE)[29]. Rtuť sama o sobě není prudce jedovatá. Avšak její sloučeniny 

mohou způsobovat neurologické poruchy, poruchy vidění, svalovou slabost, únavu, 

sniţovat reprodukční schopnosti, procházet placentou a způsobovat psychomotorické 

poškození plodu. S odpadními vodami se můţe dostávat do řek a moří, kde vstupuje do 

potravních řetězců. Má schopnost putovat na velké vzdálenosti, kde je schopna 
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kontaminovat vody a půdy. Mění všechny organizmy – především ryby - anorganické 

sloučeniny rtuti na lipofilní organické.[30] To má za následek moţnost kumulace               

v tukových tkáních se všemi nebezpečnými následky, vstup do potravních řetězců (maso, 

vejce). V současnosti největším rizikem ve světě je pouţívání kovové rtuti pro těţbu zlata 

v Jiţní Americe nebo Mongolsku. 

Kadmium je toxické všem buňkám, kumuluje v ledvinách. Vliv na lidské zdraví 

hlavně díky vstupu těchto látek do potravního řetězce. Riziko pro ŢP. 

20 01 03 - Vyřazené zařízení obsahující chlorofluorovodíky  

Nebezpečné vlastnosti: únik fluorovodíku 

Původ odpadu: kuchyně, cvičné kuchyně, sklady potravin  

Toxikologické údaje: Moţnost úniku chlorfluorovodíku do ŢP [25] 

Enviromentální riziko: chlorofluorovodíky jsou takzvané halogenderiváty nebo úplně 

halogenované uhlovodíky, jejichţ chemickým rozkladem vzniká fosgen. Fosgen – COCl2, 

má vysokou reaktivitu a byl pouţíván v 1. Světové válce jako bojový plyn.[27] 

Obecně se u halogenovaných uhlovodíků setkáváme s rozsáhlým spektrem účinků: účinek 

dráţdivý, účinek na nervový systém (většinou deprese CNS – narkóza, vzácněji stimulace), 

účinek hepato-, nefro- a kardiotoxický, karcinogenní, mutagenní a účinek na reprodukci           

a dalšími účinky.[23] 

Freony se nazývají zkráceně CFC nebo také pouze F. Jedna z předností 

halogenovaných uhlovodíků je chemická stálost, se i ukázala  

 jako vysoce nebezpečná, neboť tyto látky se staly hlavním antropogenním zdrojem 

radikálů ClO2 ve stratosféře.[30] Důsledkem je vznik ozónové díry, riziko pro ŢP                     

a následné riziko na lidské zdraví – zvýšený výskyt rakoviny kůţe, karcinogenita. 

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení. Obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23. 

Nebezpečné vlastnosti: výbušnost, moţnost zranění. 

Původ odpadu: učebny ICT, učebny, kabinety, kanceláře, dílny ODV 

Toxikologické údaje: Obsah rtuti [25] 

Enviromentální riziko: Moţnost úniku rtuti do ŢP. Sloučeniny rtuti velice toxické, mohou 

způsobovat neurologické poruchy, poruchy vidění, svalovou slabost, únavu, sniţovat 

reprodukční schopnosti apod. Rtuť má lipoidní charakter, moţnost kumulace v tukových 
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tkáních se všemi nebezpečnými následky, vstup do potravních řetězců. Putuje na velké 

vzdálenosti, kde kontaminuje jak vody, tak i půdu.[30] Riziko pro ŢP i lidské zdraví. 
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4. Návrh řešení skladu 

Základní technické požadavky na sklady a jejich části [31] 

Sklady a jejich části a skladovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní technické 

poţadavky dle platné legislativy. 

Musí být vzájemně oddělené a utěsněné tak, aby bylo zabráněno míšení jednotlivých druhů 

odpadů a zabráněno úniku do okolního prostředí. 

1. Svým provedením a organizací provozu musí zabezpečit, ţe nedojde k ohroţení 

zdraví člověka a poškození ţádné ze sloţek ţivotního prostředí podle zvláštních 

předpisů (například zákon 254/2001 Sb. o vodách, zákon 258/2000 Sb. O ochraně 

veřejného zdraví, zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečisťujícími 

látkami). 

2. Sklady nebezpečných odpadů musí splňovat stejné technické a bezpečnostní 

poţadavky jako sklady látek, přípravků a výrobků stejných nebezpečných 

vlastností. 

3. Musí umoţnit snadnou manipulaci s odpady ve vnějších a vnitřních prostorech. 

4. Místa, na nichţ jsou odpady skladovány v přímém kontaktu s terénem nebo 

podlahou (bez vyuţití skladovacích prostředků), musí svými technickými 

zabezpečením odpovídat těsnění příslušných skupin skládek určených 

k odstraňování skladovaných odpadů. 

5. Sklad nebezpečných odpadů musí být vybaven identifikačními listy nebezpečných 

odpadů v nich skladovaných podle přílohy č. 3. 

 Původce odpadu a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným 

odpadem, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu            

a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. 

 Identifikační list nebezpečného odpadu musí být umístěn v blízkosti 

shromaţďovacího prostředku nebezpečného odpadu, nebo 

shromaţďovacího místa nebezpečného odpadu, nebo na nich.  

6. Sklad odpadů musí být provozován podle provozního řádu, jehoţ obsah je shodný           

s obsahem provozního řádu zařízení pro nakládání s odpady. 
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4.1. Technické požadavky na nakládání s vybranými nebezpečnými 

látkami 

 Některé nebezpečné odpady jsou natolik rizikové pro ţivotní prostředí, ţe podléhají 

zvláštním pravidlům. Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, odpady a vybranými 

zařízeními stanovuje přímo zákon 185/2001 Sb. část 4 ve znění pozdějších předpisů. Mezi 

vybrané výrobky a odpady patří perzistentní organické látky a PCB, odpadní oleje, baterie 

a akumulátory, kaly z čistíren odpadních vod, odpady z azbestu, autovraky, elektrické        

a elektronické zařízení. [31] 

Původce dle zákona je povinen poskytovat správním úřadům informace týkající se 

nakládání s vybranými odpady. Mezi vybrané odpady, které jsou produkovány na ISŠ, 

patří odpadní oleje, baterie a akumulátory a elektronická zařízení. Tyto látky nejsou 

odpadem, neboť podléhají zpětnému odběru, nicméně povinnost skladovat je jako 

nebezpečný odpad trvá. 

 

Povinnosti při nakládání s elektroodpady 

Elektroodpady jsou součástí většiny kanceláří, učeben, kabinetů, ale i školní 

kuchyně čí dílen odborného výcviku. Na ISŠ dochází k postupné obměně počítačů, 

videopřehrávačů či televizí za nové, modernější. Nakládání s elektrozařízením                       

a elektroodpady se řídí dle platné vyhlášky zákona o odpadech. Původce vede průběţnou 

evidenci jednotlivé produkce. Za jednotlivou produkci se povaţuje naplnění 

shromaţďovacího prostředku a převzetí odpadu od původce, oprávněné osoby nebo 

předání odpadu jiné oprávněné osobě  

Technické požadavky na skladování elektroodpadů 

Sklady elektroodpadů musí být provozovány podle provozního řádu. Při skladování 

a manipulaci s elektroodpady s obsahem nebezpečných nebo regulovaných látek nesmí 

dojít k poškození částí obsahujících nebezpečné nebo regulované látky a k úniku těchto 

látek do ŢP. Sklad musí být vybaven zpevněnou podlahou, nepropustnou vůči únikům 

nebezpečných látek, a zařízením na jímání úniků nebezpečných látek. Dále sklad by měl 

mít pomůcky pro úklid - látky pro absorpci uniklých provozních kapalin.[29] 
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Povinnosti při nakládání s odpadními oleji 

 Odpadní oleje jsou jakékoliv minerální nebo syntetické mazací nebo průmyslové 

oleje, které se staly nevhodné pro pouţití. Jedná se o upotřebené oleje ze spalovacích 

motorů, převodové oleje a rovněţ minerální nebo syntetické mazací oleje. Nakládání 

s odpadními oleji se řídí dle vyhlášky zákona o odpadech. Odpadní oleje patří mezi 

vybrané látky podléhající zpětnému odběru. 

Technické požadavky na skladování odpadních olejů 

Při nakládání s odpadními oleji je původce povinen zajistit, aby tyto oleje nebyly 

vzájemně smíchány s látkami obsahujícími PCB ani jinými nebezpečnými odpady. 

Odpadními oleje se shromaţďují nebo soustřeďují odděleně podle jednotlivých druhů. 

Kapacita zařízení musí být taková, aby postačovala k odběru veškerých vyprodukovaných 

odpadních olejů. Nádrţe musí být pro oddělený příjem jednotlivých druhů odpadních olejů 

vybavenými indikačním systémem proti přeplnění.[31] 

 

Povinnosti při nakládání s bateriemi a akumulátory  

Nakládání s bateriemi a akumulátory se řídí dle vyhlášky zákona o odpadech             

a podléhají zpětnému odběru. Přítomnost těţkého kovu v bateriích, akumulátorech               

a knoflíkových článcích se označuje chemickým symbolem Hg pro rtuť, Cd pro kadmium 

a Pb pro olovo dle přílohy 1 vyhlášky o bateriích a akumulátorech. 

Technické požadavky  

Místo zpětného odběru pouţitých automobilových baterií nebo akumulátorů musí 

být alespoň zastřešené a musí mít nepropustný povrch, který je odolný proti působení 

elektrolytu, anebo musí být vybaveno kontejnery nebo nádobami na odkládání pouţitých 

automobilových baterií nebo akumulátorů, které musí být odolné proti vlivům chemikálií, 

atmosférickým vlivům a mechanickému poškození, a musí být mechanicky zajištěné proti 

otevření, posunutí nebo převrácení.[32] 

4.2. Popis stávajícího stavu dočasného skladu 

Předběžný průzkum 

Předběţný průzkum byl proveden dne 16. 4. 2010. Průzkum byl proveden v celém 

areálu ISŠ Údlice a bylo provedeno posouzení stávající situace. Zejména jakýma způsoby 

a technologiemi se likvidují odpady, jakým způsobem se nakládá s různými druhy odpadů 
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v jednotlivých částech organizace. Součástí průzkumu bylo i posouzení stavu dočasného 

skladu nebezpečného odpadu. Cílem průzkumu dočasného skladu bylo posouzení jeho 

funkčnosti. Posuzování bylo zaměřeno dvě hlavní kritéria, stavební a environmentální. 

 

Stavební průzkum 

Na místě byly zjištěny tyto skutečnosti: Sklad je součástí jednopodlaţní budovy, 

která je tvořena třemi samostatnými místnosti. Kaţdá místnost má samostatný vstup 

z vnějšího prostoru. Sklad je umístěn na kraji pozemku u obvodové zdi. Všechny tři 

místnosti tvořící budovu jsou stejně velké. Stavební rozměr kaţdé místnosti je 3300 x 5150 

mm. Jedná se o jednoduchou jednopodlaţní zděnou budovu bez oken s 1 dvoukřídlými 

ocelovými dveřmi. Součástí skladu je také bezodtoková jímka o rozměru 450 x 1000 x 250 

mm, která slouţí k případnému záchytu odpadních látek. Jímka je znečištěna neurčitým 

odpadem, její objem je cca 120 l. Omítka je v celku v pořádku, pouze na malých ploškách 

je poškozena. Odhad poškození omítky je do 10 % z celkové plochy. Podlaha je provedena 

z betonu. Střešní konstrukce je provedena z osinko azbestové krytiny, která je v místě nad 

vstupními dveřmi poškozena (viz obrázek 3) a do budovy zatéká. Stropní podhledy 

z Heraklitu tl.50mm  pravděpodobně z důvodu zatékání nedrţí, převáţně v místě                

u vstupních dveří (viz obrázek 4). Konstrukce krovu vypadá bez závad. 

 

Environmentální průzkum 

Sklad je umístěn v okrajové části areálu učiliště vedle vstupní brány, se snadným 

přístupem přes vstupní bránu a je řádně označen. Na vstupních dveřích je označen 

piktogramy: Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm, Výstraha poţáru hořlavých 

kapalin, Nebezpečí poţáru, některá označení jsou však nečitelná (viz obrázek 1 a 2). 

Bezodtoková jímka, která má slouţit k případnému záchytu nebezpečného odpadu, je 

naplněna neurčitým odpadem, neplní svoji funkci (viz obrázek 5 a 6). Jednotlivé odpady 

jsou smíchány, není zajištěna nemísitelnost odpadů. Není provedeno označení jednotlivých 

odpadů identifikačními listy.  

Ve skladu se nachází dva sněhové hasicí přístroje S6 (viz obrázek 4), které podléhají 

pravidelné roční revizi. Poslední kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů byla 

provedena 24.3.2011, kontrolu provedla společnost Fehas group s.r.o., Most-Komořany. 

Ve skladu je vyvěšen Provozní řád skladu nebezpečného odpadu. 
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Obrázek 1: Sklad nebezpečného odpadu, foto Šolarová, 16.4.2010 (vlevo) 

Obrázek 2: Sklad nebezpečného odpadu, foto Šolarová, 16.4.2010 (vpravo) 

4.2.1. Stavebně-technické nedostatky: 

Mezi hlavní stavební vady patří, ţe do budovy můţe zatékat. Důvodem je 

poškození střešní krytiny (viz obrázek 3), voda, která vniká do objektu, dále zhoršuje stav 

budovy. Není tak zajištěna dostatečná ochrana odpadů před povětrnostními vlivy. Stropní 

dřevěná konstrukce je vystavena díky zatékání výraznému namáhání, stejně i stropní 

podhled. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Poškození střešní krytiny, foto Šolarová, 16.4.2010 (vlevo) 

Obrázek 4: Poškození stropního podhledu foto Šolarová, 16.4.2010 (vpravo) 

 

Stropní konstrukce není ošetřena ţádným poţárním nástřikem. Délka poţární 

odolnosti by měla být 60 minut. [33] Jako vodorovná poţární přepáţka má slouţit stropní 

podhled z Heraklitu v tl. 50 mm, ten v některých místech nedrţí a neplní řádně svou 

funkci. Pouţití heraklitových desek, v původním návrhu sice, bylo velmi vhodné, protoţe 

se jedná o stavební desky z dřevité vlny a cementu, s dvouvrstvou tepelně izolační deskou 
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z tvrzeného samozhášivého polystyrénu a jednostranné krycí vrstvy ze slisované dřevité 

vlny pojené cementem, tloušťka krycí vrstvy je 5 mm. Jejichţ výhodou bylo, ţe slučují 

vlastnosti dřeva a cementu, díky kterému je zajištěna poţární odolnost. Podhledové desky 

však vlivem prostředí jiţ neplní svou funkci a nezajišťují dostatečnou protipoţární 

ochranu.  

Bezodtoková jímka, která slouţí k záchytu nebezpečných kapalných odpadů, 

v případě havárie, není dimenzována na větší objem. Navíc je zde riziko vniknutí dešťové 

vody do objektu. V návrhu řešení bude tento problém dále řešen. Sklady nebezpečných 

látek musí tvořit samostatný poţární úsek a jejich vnitřní prostor musí být tvořen 

z nehořlavých hmot, které omezují šíření poţáru.[34] Podlaha musí být chemicky odolná            

a snadno čistitelná, stejně tak i svislé konstrukce. Tyto poţadavky v současné době sklad 

splňuje, jen svislé konstrukce, vlivem částečného poškození, se hůře čistí, v návrhu řešení 

bude tento problém dále řešen. 

4.2.2. Environmentální nedostatky 

Není zajištěna nemísitelnost odpadů dle platné legislativy. Ve skladu jsou ukládány 

odpady různých vlastností a s různou mírou nebezpečnosti, např. ropné látky či hořlavé 

látky. Ty jsou ukládány dle druhu odpadu na jednotlivé hromady. Protoţe však sklad nemá 

ţádný systém oddělování odpadu, dochází při větším navýšení objemu odpadu ve skladu 

k jeho postupnému promísení. Hořlavé látky musí být skladovány ve zvlášť určených 

prostředcích, kontejnerech, nádrţích a musí být zajištěna jejich nemísitelnost.[34] Ropné 

látky musí být zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich úniku do povrchových nebo 

podpovrchových vod.[35] 

Výjimku tvoří odpadní hydraulické oleje a zářivky (viz obr. 5 a obr. 6), ty jsou 

uloţeny v sudech. Není však provedeno označení odpadů identifikačními listy, a tedy není 

známo, o jaké odpady se jedná a jaká jsou jejich environmentální rizika. Ve skladu se 

nachází několik sudů s odpadními oleji bez označení. 
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Obrázek 5: Vnitřní prostor skladu, foto Šolarová, 16.4. 2010 

Obrázek 6: Vnitřní prostor skladu, foto Šolarová, 16.4. 2010 

Součásti skladu je bezodtoková jímka. Slouţí k záchytu kapalných odpadů 

v případě havárie. Jímka je znečištěna drobným odpadem vlivem špatného ukládání                  

a nedostatečného úklidu. Do objektu můţe zatékat vlivem poškození střešní konstrukce a 

je moţné, ţe v případě souhry nepříznivých okolností – déšť a únik oleje najednou, hrozí 

riziko přetečení jímky a úniku nebezpečných látek do okolního prostředí. Záchytný objem 

jímky je cca 120 l a coţ není ani obsah jednoho sudu. Není tak moţné do skladu ukládat 

další kapalné odpady v případě potřeby. K omezení rizika úniku ropných látek je vhodné 

navrhnout záchytnou jímku na objem celého sudu.[35] 

Sloţení a mnoţství jednotlivých odpadů se během roku mění. Proto je potřeba 

navýšit záchytný objem. Značení vstupních dveří, které má varovat před případným 

rizikem není dostatečné. Podle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. je povinnost označení 

budovy, kde je odpad skladován a to- Nepovolaným vstup zakázán, Zákaz kouření                 

a vstupu s otevřeným ohněm, Výstraha, Nebezpečné nebo dráždivé látky - chybí, Výstraha 

poţárně nebezpečné látky. 

Pokud jsou ve skladu skladovány odpady obsahující zbytky hořlavých kapalin je 

povinnost zajistit odvětrávání otvory o velikosti 1 % podlahové plochy umístěnými 

nejvýše 15 cm nad úrovní podlahy a odváděcími otvory umístěnými co nejblíţe u stropu         

o velikosti 1,3% podlahové plochy.[34] Odvětrávání skladu je zajištěno otvory v 

ocelových dveřích, větrací otvory jsou umístěny nahoře i dole. 
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4.3. Varianta A - zděné příčky 

Sklad je nutné upravit jak stavebně tak, i bezpečnostně. Ze stavebního hlediska se 

hlavně jedná o výměnu střešní krytiny. Stávající střešní krytina je z osinko azbestové vlnité 

krytiny. Ta je v prostoru nad dveřmi poškozena. Proto je nutné provést výměnu, která 

nezvýší stávající zatíţení dřevěné stropní konstrukce, proto bude pouţita střešní krytina 

Onduline. Jedná se o vlnitou víceúčelovou střešní krytinu, která je výjimečně odolná                

a lehká. Je vyráběna z organických vláken napuštěných bitumenem za vysokých teplot            

a tlaků a je vyuţívána na různé druhy staveb, zejména je vhodná na zastřešení 

průmyslových a zemědělských objektů, ale i pro rekonstrukce rodinných domků. Výhodou 

je i rychlá a snadná montáţ.[36] 

U stropní konstrukce bude provedena dodatečná protipoţární ochrana pomocí 

protipoţárního nátěru PROMADUR
®
. Poţární nátěr na dřevo PROMADUR

®
 je 

transparentní poţární nátěr, který zachovává původní strukturu dřeva, je jednoduše a rychle 

aplikovatelný. Dobře se snáší s lihovými a vodními mořidly a prostředky na ochranu dřeva. 

Slouţí k zvýšení poţární odolnosti, sníţení hořlavosti a sníţení indexu šíření plamene po 

povrchu.[37] Před provedením poţárního nástřiku bude proveden nátěr proti houbám         

a hnilobě BOCHEMIT QB, který je určený k impregnaci stavebního řeziva v interiéru 

i exteriéru.[38] Bude proveden nový stropní podhled z poţárních desek Knauf RED 

tl.12,5mm, poţární odolnost REI 60 min[39]. 

Záchytný objem bezodtokové jímky je 120 l, coţ nepokrývá ani jeden sud. 

Nezahrnuje případné další odpady, jako jsou zbytky barev, ředidel apod. Proto je potřeba 

zvětšit její kapacitu. Stávající jímka bude vybourána a provede se její zvětšení na rozměr 

800 x 1200 x 250 mm, dále se provede nová hydroizolace EKOPLAST 806. Tato izolace 

se pouţívá pro izolaci objektů určených pro manipulaci a dočasné skladování ropných 

látek. Fólii je moţno pouţít pouze jako zabudovanou.[40] Na jímku se osadí nová ocelová 

mříţ. Nový záchytný objem jímky by měl být dvojnásobný tak, aby bylo moţno sklad co 

nejefektivněji vyuţívat i v budoucnu. 

Z hlediska environmentálního je hlavním nedostatkem, ţe není zajištěna 

nemísitelnost odpadů. V této variantě navrhuji dodatečně zřídit nízké zděné příčky, které 

zajistí oddělení odpadů. Aby bylo moţno vyuţít objem těchto vzniklých boxů, budou na 

boční straně dělící příčky osazeny U-úhelníky[41], do kterých mohou být vkládány 

dřevěné fošny. Fošny jsou mobilní a v případě potřeby moţné je aktuálně vloţit či 
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vyjmout. Vyjmutí fošen lze vyuţívat při vyprazdňování skladu, čímţ dojde ke zlepšení 

přístupu. Příčky by byly cihelné o rozměrech 1000 x 800 x 150 mm. Bude provedena 

vápenno-cementová omítka a chemicky odolný keramický obklad. 

Některé části stávající omítky jsou poškozené v rozsahu cca 10 %. Ty se lokálně 

otlučou a provede se vyspravení těchto míst. Dělící příčky budou osazeny podél levé stěny, 

vzdálenost mezi jednotlivými příčkami bude 800 mm. Podlahová konstrukce zůstane 

stávající beze změn, její stav nevyţaduje ţádné úpravy. Hasicí přístroje S6, které se 

nachází ve skladu, jsou podrobovány pravidelné roční kontrole provozuschopnosti a jejich 

stav je v pořádku.[42] Pro skladování odpadů budou také vyuţívány dvě záchytné PE vany 

800 x 500 x 500 mm o objemu 70 l. Důvodem pro pouţití těchto mobilních van je malá 

šíře skladu, které je moţno třeba při odvozu odpadu vyjmout a zlepšit přístup do zadní 

části skladu. 
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Obrázek 7: Výřez z výkresu - Půdorys varianty A 

Legenda: 

V1- stohovatelná záchytná PE vana 800 x 500 x 500 mm o objemu 70 l 

ZS- záchytné sudy s ocelovým víkem 

DP-dělící příčka z pálených cihel 150 x 800 x 1000 mm 

DF – dřevěné fošny 200x 1000 x 40 mm, opatřeny ochranným nátěrem 

OD ocelové dveře 2400 x 2100 mm 

J- bezodtoková jímka 800 x 1200 x 250 mm, opatřena ocelovým roštem 

U – ocelový nosič UPN, U 50 dl. 1 m, opatřený protikorozním nátěrem 

OB- keramický obklad stěny do výšky 1 m 

 

 



Bc.Anna Šolarová: Návrh dočasného skladu nebezpečného odpadu 

 

2011 42 

4.4. Varianta B – použití záchytných kontejnerů. 

Toto řešení je výrazně méně technicky náročné. K zajištění nemísitelnosti odpadů 

budou pouţity mobilní záchytné vany od firmy DENIOS, s.r.o., která má komplexní 

program pro vybavení skladů.[43] Další vhodnou firmou, která také nabízí dostatečný 

sortiment, je společnost MEVATEC, s.r.o. Ta však nenabízí záchytné vany v rozměrech, 

které by byly velikostně vhodné do našeho skladu.[44] Všechny kapalné odpady budou 

uloţeny v záchytných vanách. Tyto vany jsou vhodné ke skladování voděnebezpečných 

kapalin. Menší stohovatelné PE záchytné vany jsou vhodné pro méně objemné odpady, 

jako jsou olejové filtry a tkaniny či plastové odpady atd. Jsou barevně odlišené a vyrábí se 

o rozměrech 800x500 mm nebo 1000x800 mm.[43] Bude pouţita kombinace obou 

velikostí záchytných van. Dále je pak nutné opatřit všechny jednotlivé záchytné vany 

identifikačními listy pro daný odpad tak, aby bylo všem jasné, jaký odpad do dané vany 

mohou uloţit.  

Stejně jako v předcházející variantě bude provedena oprava střešní a stropní 

konstrukce. Stávající jímka bude ponechána ve stávajícím rozměru, bude pouze 

mechanicky vyčištěna. Celé vnitřní dispoziční řešení skladu bude tvořeno hotových 

komponentů, stavebně technické provedení bude se týkat pouze na střešní konstrukce. 

Tento postup je relativně rychlejší, ovšem je nutné v časovém harmonogramu počítat 

s dodacími lhůtami. Proto předpokládaný termín realizace počítá i s časem na objednání 

zboţí. Délka dodací lhůty komponentů je cca 3-4 týdny.  
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Obrázek 8: Výřez z výkresu Půdorys skladu - varianta B 

Legenda: 

V1- stohovatelná záchytná PE vana 800 x 500 x 500 mm o objemu 70 l 

V2- stohovatelná záchytná PE vana 1000 x 800 x 600 mm o objemu 240 l 

V3- ocelová záchytná vana s pozinkovaným roštem 1240 x 815 x 350 mm o objemu 240 l 

ZS- záchytné sudy s ocelovým víkem 

OD - ocelové dveře 2400 x 2100 mm 
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J- bezodtoková jímka 450 x 1000 x 250 mm, opatřena ocelovým roštem 

4.5. Technická zpráva 

Průvodní zpráva 

Technická a souhrnná zpráva 

1. Identifikační údaje 

Název stavby  : Dočasný sklad nebezpečného odpadu 

Místo stavby  : K.ú. Údlice , Jirkovská 119, 431 41 Údlice 

Investor  : OA,SOŠG a SOU Chomutov, příspěvková organizace,  

Jirkovská 119, 431 41 Údlice 

Stavební úřad  : Chomutov 

Kraj   : Ústecký 

Stupeň dokumentace : Předběţný projekt 

Vypracoval  : Bc. Anna Šolarová 

Podklady  : Podklady investora 

 

2. Základní údaje o stavbě 

Předmětem projektu je úprava stávajícího skladu nebezpečných odpadů na 

pozemku investora s poţadavkem provést odstranění vad, které brání uţívání. Sklad 

nebude napojen na rozvody kanalizace, vody, plynu a elektřiny. 

Rozsah stavebních úprav- varianta A: 

Výměna střešní krytiny a stropního podhledu. Zvětšení stávající bezodpadní jímky. 

Částečná oprava omítky, keramický obklad. Vyzdění nových dělících příček. Oprava 

hydroizolace v místě zvětšené jímky. 

Rozsah stavebních úprav- varianta B: 

-Výměna střešní krytiny a stropního podhledu. Částečná oprava omítky. 

Zastavěná plocha : 18,48 m
2 

3. Přehled výchozích podkladů 

Ostatní podklady: Poţadavky investora 

Stavebně technický průzkum na místě. 

4. Členění stavby 

Stavba není členěná na stavební objekty. 
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5. Vazba na okolní výstavbu 

Kromě stavebních úprav vlastního objektu skladu nevyţaduje stavba zvýšené 

finanční náklady na související investice. Zařízení staveniště není nutno zřizovat, 

skladování materiálu bude na pozemku investora. 

6. Termín zahájení a dokončení 

Zahájení stavby : Dle poţadavku investora 

Ukončení stavby : 2 měsíce po zahájení prací 

7. Zkušební provoz, kolaudace, předání do užívání 

Objekt bude provozován ihned po kolaudaci celé stavby. 

8.Předpokládané náklady stavby 

Celkové náklady na jednotlivé varianty viz poloţkový rozpočet. 

 

Souhrnná technická zpráva 

1. Charakteristika stavby 

Sklad je z cihelného zdiva, které zůstane beze změn, s polosedlovou střechou, která leţí na 

dřevěné střešní konstrukci.  

Varianta A: vyzdění dělících příček, zvětšení bezodtokové jímky 

Varianta B: bez dalších úprav 

2. Stavebně technické řešení stavby 

Dispoziční řešení stavby: 

Sklad nebezpečného odpadu : 13,5 m
2
 

Konstrukční řešení: 

Základy 

Základová konstrukce zůstane v původním stavu bez úprav. 

Výkopy 

Pouze varianta A. Provede se zvětšení bezodtokové jímky na rozměr 800 x 1000 x 250 

mm. 

Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce beze změn. Oprava poškozené omítky do 10 %. 

Varianta A: dozdění 4 dělících příček 1000 x 800 x 150 mm, provedení keramického 

mrazuvzdorného obkladu do výšky 1m po celém obvodu skladu včetně příček 

Varianta B: emailový nátěr do výšky 1 m po celém obvodu skladu 
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Vodorovné konstrukce 

Varianta A: provede se zvětšení jímky, nová hydroizolace s přizdívkou tl.65 mm, oprava 

poškození podlahy po bouracích pracích, osazení nového ocelového roštu 

Varianta B: podlaha zůstane v původním stavu, jímka bude pouze mechanicky vyčištěna 

Střecha. 

Krov je dřevěný, tvořený trámky 100 x100 mm v osové vzdálenosti 900 mm, Krajní 

trámky 150x150 mm. Na nich jsou uloţeny latě 100 x 30 mm v osové vzdálenosti 400mm. 

Střešní krytina z osinko azbestové vlnité krytiny bude nahrazena střešní krytinou Onduline. 

Dále se provede demontáţ heraklitového podhledu a bude osazen nový protipoţární 

podhled Knauf RED. Úprava stropní a střešní konstrukce je pro obě varianty stejná. 

Úpravy povrchů. 

Jednotlivé stropní dřevěné prvky se ošetří proti dřevokaznému hmyzu, houbám a hnilobě 

přípravkem BOCHEMIT QB. Dále se pak provede protipoţární ochranný nátěr stropní 

konstrukce 1 nátěrem PROMADUR.
®
 tl.: 12 mm. 

Varianta A: Provede se protikorozní nátěr ocelových nosičů 1 základní a 2 vrchní nátěry, 

barva černá. Jednotlivé dřevěné fošny budou nejdříve opatřeny nátěrem proti 

dřevokaznému hmyzu, houbám a hnilobě a dále pak silnovrstvou lazurou IMPRANAL 

PROFI na dřevo. Barva teak, budou provedeny dvě vrstvy. 

Varianta B: emailový nátěr stěn do výšky 1m 

Napojení na inţenýrské sítě 

Sklad nebezpečných odpadů nebude napojen na rozvody kanalizace, vody, plynu a 

elektřiny. 

Vytápění objektu a ohřev teplé vody 

Sklad nebezpečného odpadu nebude vytápěn. 

Požární ochrana 

Sklad představuje poţární riziko, vzhledem k jeho vyuţití, uskladnění 

nebezpečných odpadů. V objektu se nenachází ţádné elektroinstalace, proto poţární riziko 

je nízké. Riziko poţáru je moţné, ale jen v případě poţáru, který by vznikl v areálu mimo 

sklad. 

Sklad je samostatný poţární úsek. Je opatřen poţární přepáţkou- stropním 

podhledem, která omezuje šíření poţáru. Dle ČSN 73 08 45 je mezní skladovací výška pro 

jednopodlaţní sklady 4,5m. Nejvyšší výška skladu je 2950 mm. Celý objekt skladu je 
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tvořen nehořlavými konstrukčními systémy. Vstupní dveře jsou ocelové s větracími otvory. 

Dispozice skladu nevyţaduje vytvoření zvláštních únikových cest. Sklad musí být vybaven 

zařízením umoţňující zásah – hasicí přístroj.  

Vliv stavby na životní prostředí 

Komunální odpady budou likvidovány smluvně ve spolupráci s obci Údlice 

odvozem na skládku tuhého komunálního odpadu. Stavba nebude mít ţádný negativní vliv 

na ţivotní prostředí. Odpady vzniklé v průběhu stavby budou vytříděny podle druhů               

a kategorií odpadů dle platných vyhlášek a předpisů. Likvidace odpadů bude prováděna 

pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně                 

v zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých. V případě vzniku nebezpečných 

odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 16 a § 18 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Doklady o zneškodnění odpadů, vzniklých během stavby doloţí investor před kolaudačním 

řízením. Stavba nevyţaduje kacení stromů ani keřů. 

Bezpečnost práce 

Při realizaci stavby je nutno dodrţovat ustanovení zákoníku práce, podmínky 

vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení na stavbách, ve znění vyhlášek 324/1990 Sb.           

a 207/1991 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v oblasti 

způsobilosti pracovníků a jejich vybavení (odborná způsobilost, proškolení, atd.)                

a poţadavky na staveniště. Dodavatel stavebních prací zajistí podmínky zajištění 

bezpečnosti práce dle vyhlášky 324/1990 Sb. § 4,5 a §62 odst. 5. Dále je nutno dodrţovat 

poţadavky nařízení vlády 523/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. 

Technická zpráva 

 

1. Zemní práce 

Ţádné zemní práce nebudou provedeny. 

2.Krov 

Krov zůstane v původním stavu. Bude proveden ochranný nátěr proti dřevokaznému 

hmyzu, houbám a hnilobě přípravkem BOCHEMIT QB. Dále pak bude proveden 

protipoţární nátěr PROMADUR
®

. 
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3.Střešní krytina 

Provede se demontáţ stávající osinko azbestové krytiny. Na novou střešní krytinu budou 

pouţita střešní krytina Onduline. 

4. Vodorovné konstrukce 

Stávající podhledy z Heraklitu budou demontovány. Nově bude osazen podhled 

deskami Knauf RED tl.:12,5 mm, poţární odolnost REI 60min. Podhled bude na ocelové 

konstrukci zavěšen na systémové závěsy-jednoduchý rošt. 
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5. Ekonomické zhodnocení řešených variant 

Při posuzování jednotlivých variant je nutné zohlednit všechny faktory, které 

mohou navrhování dispozičního řešení skladu ovlivnit. Je třeba brát zřetel na jeho skutečné 

vyuţití, zda vynaloţené náklady, jsou v rovnováze ze skutečnými potřebami. Ve skladu 

byly v minulosti uskladňovány různé druhy odpadů v různém mnoţství. V poslední době 

se však mnoţství a druhy odpadů zmenšují. Tím vyuţití skladu výrazně klesá. Průměrná 

hmotnost odpadů v letech 2005-2006 je něco přes 1 tunu ročně, v roce 2007-2008 to bylo 

něco přes půl tuny. V roce 2009 a 2010 dokonce nebyl nebezpečný odpad vykázán vůbec. 

Celkové mnoţství všech nebezpečných odpadů, v porovnání s ostatními odpady, tvoří malé 

mnoţství (viz tabulka 6). Produkce těchto odpadů je v organizaci malá a ochota investora 

investovat do rekonstrukce nízká.  

Tabulka 4: Celkový přehled všech odpadů produkovanými ISŠ Údlice 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ostatní odpady (t) 446,905 727,470 488,870 89,784 88,119 85,385 

Nebezpečné odpady 

‚(t) 

1,705 1,040 0,605 0,704 0,000 0.000 

Celkové mnoţství (t) 448,610 728,470 489,475 90,488 88,119 85,385 

Zdroj: Hlášení o produkci odpadů ISŠ Údlice v letech 2005-2010 

 

 Ekonomický aspekt při vybírání mezi jednotlivými variantami se tak stává 

zásadním. Je potřeba najít optimální řešení, které bude splňovat zákonem dané parametry, 

ale nebude finančně náročné. Z grafu 4 je zjevné, ţe mnoţství všech odpadů se postupně 

sniţuje. Tento vývoj je dán hlavně ekonomickou situací ve školství a jeho ekonomickou 

politikou. Škola je financována podle počtu ţáků. Tento způsob financování za současného 

demografického poklesu studentů je pro většinu škol sloţitý. Školy sniţují své náklady, 

čímţ dochází i sniţování spotřeby pracovních materiálu. V minulosti v rámci odborného 

výcviku pro obor Farmář- zemědělec obhospodařovala škola 140 ha polí, na kterých 

probíhala praktická výuka. Část měla v nájmu od pozemkového fondu a část byla jejich 

vlastní. V současné škola nehospodaří jiţ na ţádných pozemcích. K zajištění výuky bylo 

potřeba i technické vybavení, které nemá jiţ takové vyuţití. 

 

 



Bc.Anna Šolarová: Návrh dočasného skladu nebezpečného odpadu 

 

2011 50 

 

Graf č. 4: Přehled celkové produkce odpadů na ISŠ Údlicích 

Zdroj: Přehled produkce a likvidace odpadů v letech 2005-2010 na ISŠ Údlice 

 

Dnes jiţ slouţí většinou při výuce studentů na řidičský průkaz na traktor či údrţbě 

prostor areálu, čímţ je moţné vysvětlit pokles třeba odpadních motorových a mazacích 

olejů. Výuka probíhá většinou uţ jen v prostorách areálu učiliště. 
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5.1. Celkové náklady na rekonstrukci při použití zděných příček 

Poloţkový rozpočet pro Variantu A.  

 

 Cena zahrnuje zhotovení nových dělících příček, provedení keramického obkladu, 

zvětšení bezodtokové jímky s novou hydroizolací jímky, výměnu střešní krytiny a 

stropního podhledu. Dále pak protipoţární nástřik stropní konstrukce, dodávku mobilních 

stohovatelných záchytných PE van a záchytné ocelové sudy s víkem, opravu omítek a 

malby. 

 CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH 7.2.2011 
       HTM/XLS 
Měna: Kč     
Poř. Kód Popis Mnoţství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s 
DPH 

                     
Stavba: AA01 - Rekonstrukce skladu nebezp.odpadu-var.A 
                     

Objekt: 01 - stavební práce 
001 612421221 Oprava váp omítek stěn hlad 10% 35,595 M2 29,00 1 032,25 20% 1 238,71 
002 783783201 Nátěr tesař kcí proti ohni B 13,860 M2 135,00 1 871,10 20% 2 245,32 
003 784402801 Odstraň malba škrabání míst v -3,8m 20,715 M2 12,90 267,22 20% 320,67 
004 784421901 Obnova malba 2x primalx bílá m -3,8m 20,751 M2 25,00 518,77 20% 622,53 
005 783000000 Nátěr Promadur tl.:12mm 13,800 M2 200,00 2 760,00 20% 3 312,00 
006 765355411 Onduline-čermá mat+práce 47,895 M2 350,00 16 763,25 20% 20 
115,90 
007 783783311 Nátěr tesař kcí dřevokaz prev int 13,860 M2 35,00 485,10 20% 582,12 
008 133317120 UHELN ROVNOR 11375 50X50X5MM A 0,056 T 21 497,00 1 201,68 20% 1 442,02 
009 245922500 BOCHEMIT QB A 0,400 KG 165,00 66,00 20% 79,20 
010 246121740 IMPRANAL PROFI TEAK 3,000 KG 161,00 483,00 20% 579,60 
011 596100150 CIHLA PLNA CP 29X14X6,5 P 25 A 0,212 TIS KUS 7 285,00 1 541,51 20% 1 849,81 
012 342241161 Příčky ci 29 plné p 15 tl 65 mm 4,000 M2 289,00 1 156,00 20% 1 387,20 
013 979088212 Nakládání suti 4,000 T 81,00 324,00 20% 388,80 
014 781471112 Mtţ keramika reţná malta-12ks/m2 19,950 M2 331,00 6 603,45 20% 7 924,14 
015 713521131 Izol poţ podhledů desky 1vrstva 13,500 M2 375,00 5 062,50 20% 6 075,00 
016 713100823 Odstraň 1str vrstva komb deseka -50 13,500 M2 46,50 627,75 20% 753,30 
017 612421626 Omít váp zdiva hladké 11,310 M2 125,00 1 413,75 20% 1 696,50 
018 342291121 Ukotvení příček k cihel.konstr.-100 5,000 M 85,00 425,00 20% 510,00 
019 952901111 Vyčištění budov v podl 4m 13,500 M2 49,00 661,50 20% 793,80 
020 965041421 Bour podklad BŠKV tl >10cm 1m2 0,378 M3 1 050,00 396,38 20% 475,65 
021 715154101 Izol chem nádrţí přizdívka - 65mm 2,910 M2 530,00 1 542,30 20% 1 850,76 
022 783124720 Nátěr syntet OK "B" základní 3,000 M2 24,00 72,00 20% 86,40 
023 783124220 Nátěr syntet OK "B" 1x+2x email 3,000 M2 86,50 259,50 20% 311,40 
024 246216070 BARV SYNT ZAKL.ANTIKOR S2129/0100B 1,000 KG 89,50 89,50 20% 107,40 
025 246216750 INDUSTROL CERNY S2013 A 2,000 KG 108,00 216,00 20% 259,20 
026 597824320 OBKL.POROV.MRAZUVZD. 250X200 20,948 M2 350,00 7 331,63 20% 8 797,95 
027 ZS Záchytné oc.sudy s víkem 3,000 KUS 2 300,00 6 900,00 20% 8 280,00 
028 V1 Stoh.záchytné PE vany 800x500mm 2,000 KUS 3 350,00 6 700,00 20% 8 040,00 
029 553251040 PODHLED KNAUF RED tl 12,5 na oc.rošt 13,500 M2 200,00 2 700,00 20% 3 240,00 
030 001 MTŢ U - uhelníku 10,000 KUS 100,00 1 000,00 20% 1 200,00 
031 002 DMTŢ Střešní krytiny 47,850 M2 40,00 1 914,00 20% 2 296,80 
032 605110200 REZIVO SM JEHL.FOSNA I NEO.2-3,5MA 0,200 M3 5 291,00 1 058,20 20% 1 269,84 
033 O501 POPLATKY ZA ULOŢENÍ NA SKLÁDKU 4,987 T 1 000,00 4 987,50 20% 5 985,00 
034 783726200 Nátěr syntet tesař kce 2x lazur lak 11,250 M2 40,00 450,00 20% 540,00 
035 003 ocelový rošt 1,000 KUS 2 000,00 2 000,00 20% 2 400,00 
                     

     Součet za Objekt: 01 - stavební práce 80 880,84 97 057,01 

                     
CELKEM Stavba: AA01 - Rekonstrukce skladu nebezp.odpadu-var.A 80 880,84 97 057,01 

                     
Rozpis DPH:       
Typ daně % DPH Částka DPH Celkem s DPH Počet       
Základní 20% 16 176,17 97 057,01 35       
CELKEM 16 176,17 97 057,01        
                     
SP_004 , 1 / 1                  
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5.2. Celkové náklady při použití záchytných kontejnerů 

Poloţkový rozpočet Varianta B. 

 

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH 7.2.2011 
        
Měna: Kč     
Poř. Kód Popis Mnoţství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 

                     
Stavba: AA02 - Rekonstrukce skladu nebez odpadu-varB 
                     

Objekt: 01 - stavební práce 
001 612421221 Oprava váp omítek stěn hlad 10% 35,595 M2 29,00 1 032,25 20% 1 238,71 
002 783783201 Nátěr tesař kcí proti ohni B 13,860 M2 135,00 1 871,10 20% 2 245,32 
003 784402801 Odstraň malba škrabání míst v -3,8m 20,751 M2 12,90 267,69 20% 321,23 
004 783000000 Nátěr Promadur tl.:12mm 13,800 M2 200,00 2 760,00 20% 3 312,00 
005 784421901 Obnova malba 2x primalex bílá m -3,8m 20,751 M2 12,50 259,39 20% 311,26 
006 765355411 Onduline-čermá mat+práce 47,895 M2 350,00 16 763,25 20% 20 115,90 
007 783783311 Nátěr tesař kcí dřevokaz prev int 13,860 M2 35,00 485,10 20% 582,12 
008 245922500 BOCHEMIT QB A 0,300 KG 165,00 49,50 20% 59,40 
009 979088212 Nakládání suti 4,000 T 81,00 324,00 20% 388,80 
010 713521131 Izol poţ podhledů desky 1vrstva 13,500 M2 375,00 5 062,50 20% 6 075,00 
011 713100823 Odstraň 1str vrstva komb deseka -50 13,500 M2 46,50 627,75 20% 753,30 
012 952901111 Vyčištění budov v podl 4m 13,500 M2 49,00 661,50 20% 793,80 
013 ZS Záchytné oc.sudy s víkem 3,000 KUS 2 300,00 6 900,00 20% 8 280,00 
014 V1 Stoh.záchytné PE vany 800x500mm 5,000 KUS 3 350,00 16 750,00 20% 20 100,00 
015 V2 Stoh.záchyt. PE vana 800x1000mm 3,000 KUS 4 600,00 13 800,00 20% 16 560,00 
016 V3 Zách.ocel.vana s pozink.rošt 1240x815x350mm 1,000 KUS 4 600,00 4 600,00 20% 5 520,00 
017 553251040 PODHLED KNAUF RED tl 12,5 na oc.rošt 13,500 M2 200,00 2 700,00 20% 3 240,00 
018 002 DMTŢ Střešní krytiny 47,850 M2 40,00 1 914,00 20% 2 296,80 
019 O501 POPLATKY ZA ULOŢENÍ NA SKLÁDKU 4,000 T 1 000,00 4 000,00 20% 4 800,00 
020 783851212 Nátěr stěn1x em 13,600 M2 161,00 2 189,60 20% 2 627,52 
                     

     Součet za Objekt: 01 - stavební práce 83 017,63 99 621,16 

                     
CELKEM Objekt: 01 - stavební práce 83 017,63 99 621,16 

                     
Rozpis DPH:       
Typ daně % DPH Částka DPH Celkem s DPH Počet       
Základní 20% 16 603,53 99 621,16 20       
CELKEM 16 603,53 99 621,16        
                     
SP_004 , 1 / 1                  

 

Cena zahrnuje výměnu střešní krytiny, poţární nástřik stropní konstrukce, výměnu 

stropního podhledu, opravu poškozené omítky, malby stěn a ochranu svislých konstrukcí 

emailovým nátěrem, dodávku záchytných van a sudů. 

 

5.3. Posouzení nákladů a výběr optimálního řešení 

 Celkové náklady jednotlivých variant můţeme rozdělit na několik částí. Stavební – 

oprava střechy a podhledu, stavební jímka, odpadová část - dělící systém odpadů, materiál 

čí práce, úklid, nakládání s odpady (viz tab. 5). Některé části stavby jsou pevné a společné 

pro obě varianty.  
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Tabulka 5: Rozbor nákladů jednotlivých variant 

Stavební část Varianta A Varianta B Optimalizace ceny 

Oprava střechy-komplet 23 842,85 23 842,85 23 842,00 

Oprava podhledu-komplet 8 390,25 8 390,25 8 390,25 

Jímka-komplet 3 938,70 4 600,00 4 600,00 

Dělící systémy-práce 3 362,50 0,00 0,00 

Dělící systémy-materiál 11 306,39 30 550,00 11306,39 

Dělící systémy -sudy 6 900,00 6 900,00 6 900,00 

Omítky, malby 3231,99 1559,33 3231,99 

Úprava povrchu stěny před 

znečištěním 

13 935,10 2 189,00 2 189,00 

Úklid budovy 661,50 661,50 0,00 

Uloţení a nakl. odpadu 5 311,50 4 324,00 4 324,00 

Celkové náklady bez DPH 80880,74 83016,9 6 478,68 

Celkem cena s DPH 97 057,00 Kč 99 621,00 Kč 77 740,00 Kč 

Zdroj: Poloţkové rozpočty varianty A a B 

 

 Obě varianty mají své kladné a záporné stránky. Varianta A je cenově výhodnější, 

ale pracnější. Varianta B není tolik pracná, ale její náklady jsou však o něco málo vyšší. 

Rozdíl mezi finančními náklady jednotlivých variant je minimální. Při optimalizaci ceny 

jsem se snaţila vyuţít kladů obou variant a dojít k finanční úspoře.  

Je moţné počítat s tím, ţe některé části si můţe investor zhotovit svépomocí. Lze 

alternativně vyuţít práce ţáků, kteří mohou pracovat pod odborným dohledem mistrů 

odborné praxe. Další předností je, ţe ţáci získají zkušenosti při těchto činnostech. Jedná se 

především o provedení dělících příček, jednoduché konstrukce, stejně tak i obklad stěn. U 

těchto prací jsou náklady na provedení stejně velké jako materiálové náklady, tím je moţné 

získat další úspory v rozpočtu.  

Výměna střešní krytiny by měla být svěřena odborné firmě, která ponese záruku na 

provedení. Dalším důvodem je, ţe se jedná o práci ve výškách, při kterých ţákům hrozí 

nebezpečí úrazu, navíc k provedení prací je potřeba technického vybavení, kterým škola 

nedisponuje. 

Optimalizace ceny  

 Při optimalizaci ceny jsem vycházela z obou variant a snaţila jsem se najít řešení, 

které bude splňovat veškeré zákonné poţadavky. Cílem bylo, navrhnou co nejniţší cenu. 
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Náklady na střechu a podhledy jsem ponechala, předpokládám, ţe tato stavební část bude 

provedena odbornou firmou. 

Bude pouţita záchytná ocelová vana pod sudy z varianty B tak, aby došlo 

k navýšení záchytného objemu jímky. Rozdíl mezi stavebním a materiálovým řešením je 

pouze 700 Kč, coţ se nevyplatí. Je zajímavé, ţe pokud bylo konzultováno s pracovníky, 

kteří mají na starost tento sklad, vůbec tuto moţnost nezvaţovali a byli překvapeni 

příznivou cenou. Dále budou provedeny dělící příčky, které budou zhotoveny svépomocí 

investorem, rozpočet počítá pouze s materiálem. Povrchová úprava stěn v prostoru dělících 

příček bude provedena emailovým nátěrem. Keramický obklad je sice vhodný pro svojí 

snadnou údrţbu, ale náklady jsou velice vysoké, emailový nátěr splní svojí ochrannou 

funkci dostatečně. 

Omítky jsou v rozsahu varianty A a je zde i moţnost provedení svépomocí. 

Náklady na ukládání a likvidaci jsou z varianty B, protoţe nebude provedeno vybourání 

jímky. Úklid budovy opět proveden svépomocí. Po těchto úpravách je moţné dosáhnout 

sníţení ceny cca o 20 tisíc korun a to v prostředí rozpočtového napětí není zanedbatelná 

částka.  

5.4. Návrh opatření na ISŠ Údlice. 

 Jednotlivé opatření, které jsou navrhována, vycházejí z poţadavku 

environmentálních, ekonomických a bezpečnostních. Při návrhu jsem se snaţila najít 

taková opatření, která povedou ke zlepšení stávající situace, sníţení rizik a finančních 

nákladů. 

Návrh opatření pro nakládání s nebezpečnými odpady 

 Při průzkumu skladu bylo zjištěno, ţe obsahuje různé druhy nebezpečných odpadů. 

Některé podléhají zpětnému odběru, některé nikoliv. 

Seznam nebezpečných odpadů v dočasném skladu 

Nebezpečné odpady podléhající zpětnému odběru 

 Jiné motorové, přepravní a mazací oleje- zpětný odběr 

 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť-zpětný odběr 

 Olověné akumulátory- zpětný odběr 

 Vyřazené zařízení obsahující chlorofluorovodíky- zpětný odběr 
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 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené 

pod čísly 20 01 21 a 20 01 23- zpětný odběr 

 Nikl kadmiové baterie a akumulátor - zpětný odběr 

Tyto odpady podléhají zpětnému odběru, proto se neevidují jako odpad a neuvádí 

se do hlášení o odpadech ani do statistik. Přesto musí být skladovány jako nebezpečný 

odpad, řádně označeny názvem druhu odpadu a osobou odpovědnou. 

Nebezpečné odpady nepodléhající zpětnému odběru 

 Kaly z odlučovačů olejů 

 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíţe 

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

 

Škola dočasný sklad nebezpečných odpadů potřebuje a je nedílnou součástí 

odpadového hospodářství organizace. Proto navrhuji provést rekonstrukci skladu. Výběr 

varianty, která bude v konci zrealizována, je na investorovi. Obě varianty splňují všechny 

poţadavky a zajišťuji uskladnění odpadů tak, aby nedošlo k poškozování ţivotního 

prostředí. Je jen na zváţení investora, pro jaké řešení se rozhodne. Osobně se přikláním 

k optimalizované variantě, neboť podle mého názoru splňuje všechny technicko 

bezpečnostní poţadavky za přijatelnou cenu. 

 

Při nakládání s odpady, které podléhají zpětnému odběru lze vyuţít firem, které se přímo 

zabývají zpětným odběrem – schválenými kolektivními systémy. [45] 

ASEKOL s.r.o.- zpětný odběr elektrozařízení 

EKOLAMP s.r.o.- zpětný odběr zářivek 

Elektrowin a.s. – zpětný odběr lednice [45] 

Kovohutě Příbram – zpětný odběr olověných akumulátorů 

Regionální sběrné místo je u SITA CZ a.s. Chomutov [46] 

Návrh opatření pro nakládání s ostatními odpady 

 Hlavní sloţka ostatních odpadů je komunální odpad. Celkový podíl v loňském roce 

byl 79,048 t z celkových 85,385 t. Pouze cca 6, 3 tuny je vytříděný odpad. Proto bych 

zaměřila na zvýšení vytříděnosti. K tomu abychom dosáhli lepšího nakládání s odpady, je 

důleţité, aby odpady byly řádně tříděny v místě vzniku a nedocházelo k jejich 
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znehodnocováni jinými odpady. Jak jsem jiţ výše uvedla, v budovách organizace jsou 

umístěny kontejnery na tříděný odpad, ale jen na plast a papír. Podle vyhlášky obce Údlice 

2/2007, kterou se stanoví systém shromaţďování, sběr, přeprava, třídění, vyuţívání                 

a odstraňování komunálních odpadů, se „komunální odpad třídí na následující sloţky: 

papír, sklo, plasty, kovy, objemný odpad, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, 

biologicky rozloţitelný odpad (odpad ze zeleně a vánoční stromky)“[47]. 

Z tohoto důvodu bych navrhovala dodání dalších kontejnerů na kov a na kartony 

V současnosti jsou kontejnery rozmístěny u hlavních komunikačních cest. Jak jsem měla 

moţnost vidět, tak mnoho studentů k těmto kontejnerům nechodí. Pro zvýšení vytříděnosti 

bych doporučovala dodat další malé kontejnery na tříděný odpad přímo do učeben. 

Domnívám se, ţe největší přínos by měly kontejnery na plastové obaly případně papír. 

Ţáci hojně pouţívají plastové láhve, jejich mnoţství není rozhodně zanedbatelné. Tímto 

opatřením by mohlo dojít k zvýšení podílu vytříděného odpadu. K velkým kontejnerům na 

chodbě bych dodala lis na PET lahve, aby došlo ke sníţení objemu odpadu. 

Třídění odpadů stále stoupá na významu, narůstající poptávka po surovinových 

zdrojích vyvolává potřebu hledat náhrady za primární zdroje. Koncem minulého roku 

začala pracovat Rada pro druhotné suroviny a odpady. Činnost Rady bude spočívat ve 

vytváření podmínek pro podporu vyuţívání alternativ za nedostatkové primární suroviny        

a podporu recyklačního průmyslu. Druhotné suroviny jsou jako vstupní materiály pro 

výrobu skla, kovů a papíru nepostradatelné jiţ dnes a mohou nahrazovat nejen primární 

suroviny, ale i energetické zdroje. Problematiku druhotných surovin řeší intenzivně 

Ministerstvo obchodu a průmyslu a připravuje Politiku druhotných surovin, která doposud 

v České republice chyběla.[48] 

 Kuchyň pouţívá k třídění odpadů také jen papír a plasty. Vzhledem k pouţívání 

skleněných a kovových obalů na potraviny, doporučovala bych doplnit tyto prostory          

o kontejnery na sklo a kovy. Dále odpadní olej, bych nedoporučovala vylévat do drtiče 

odpadů, dochází k zalepení sít na ČOV. Bylo by v hodnější jej uschovávat a poté odváţet 

přímo do ČOV v Údlicích. Školní kuchyně produkuje také biologicky odbouratelné 

odpady, které vznikají při přípravě pokrmů, či zbytky jídel. „Odpady biologického původu 

obsahují rostlinné ţiviny a organické látky, které je moţno stabilizovat a výhodně uvádět 

do přírodního koloběhu jako organické hnojivo – kompost“.[49] Proto doporučuji 

biologicky odbouratelný odpad likvidovat kompostováním na školním kompostu. Bylo by 
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jej moţno vyuţívat k zlepšování agrochemických vlastností půdy, navíc ţáci farmářských 

oborů si vyzkoušejí v praxi kompostování. Nezanedbatelný je i fakt, ţe se sniţují finanční 

náklady na vodu a energie za provoz průmyslového drtiče. 

 Při průzkumu mnoţství produkce odpadů učiliště jsou vykazovány tříděné odpady 

pouze v hlavní budově v Údlicích, v budově Obchodní akademie Chomutov a provozovny 

Václavská Chomutov. V ostatních budovách organizace jsou veškeré vzniklé odpady 

likvidovány jako komunální odpad. To je hrubý nedostatek a v současné době jiţ 

nepochopitelný, proto navrhuji dovybavit všechny ostatní provozovny alespoň kontejnery 

na tříděný odpad, především na plasty a papír. Tímto opatřením je moţné výrazně zvýšit 

procento vytříděnosti, aktuálně je podíl tříděného odpadu něco kolem 10% (viz graf 3). 

 

Graf č.3 Podíl tříděného odpadu a směsného komunálního odpadu v letech 2008 - 2010 

Zdroj: Interní materiály ISŠ Údlice. Přehled produkce a likvidace odpadů 2008-2010 na ISŠ Údlice 

 

Enviromentálně –vzdělávací opatření. 

 Doporučuji začlenění environmentálních postupů při výuce odborných předmětů. 

Doplnit klasickou výuku o nové poznatky. Absolventi učebních oborů budou většinou 

pracovat v oblasti sluţeb, zde je moţno aplikovat environmentální přístupy a postupy jako 

čistší produkci či BAT (Best avaiable technology). Sniţování finančních nákladů                

a antropogenních vlivů na ţivotní prostředí je nástrojem udrţitelného rozvoje. 

Implementace environmentálních postojů do jednotlivých technologických postupů 

výroby. 

Stanovení environmentální politiky 

 Všechna výše navrţená opatření mají za cíl sniţovat technická, bezpečnostní               

a environmentální rizika. Získání závazku vedení a vyhlášení environmentální politiky je 

předpokladem úspěšného přijmutí doporučených opatření. Navrţená doporučení se snaţí          

o efektivnější likvidaci odpadů a jeho maximální znovuvyuţití. Moţným způsobem, jak 
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zvýšit účinnost těchto opatření, je pouţití preventivních nástrojů. Vhodným prostředkem je 

například dobrovolný systém Čistší produkce. 

 Čistší produkce je stálá aplikace integrální preventivní strategie na procesy, 

výrobky a sluţby s cílem zvýšit jejich efektivnost a omezit rizika jak vůči člověku,            

tak i vůči ţivotnímu prostředí. 
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6. Závěr. 

 Odpadové hospodářství je obor, který se stále vyvíjí a mění. Věda nám přináší stále 

nové poznatky, na které je potřeba reagovat. Podmínky pro nakládání s odpady se 

zpřesňují, a proto je nutnost dodrţovat nová pravidla. 

 Celá moje práce řeší odpadové hospodářství ISŠ. Integrované učiliště nepatří mezi 

výrazné producenty odpadů a snaţí se dodrţovat zákonné poţadavky. Přesto je moţné zde 

najít určité nedostatky či rezervy. Jedná se o skladování nebezpečných odpadů či mnoţství 

vytříděných odpadů. 

 Environmentální výchova je důleţitým nástrojem environmentální politiky, jejíţ 

deficit u některých starších pracovníků je znát. Není to otázkou neznalosti předpisů, ale 

chybí i určitá ochota se problémem zabývat či věnovat mu větší pozornost. Celá 

problematika z jejich pohledu je bezvýznamná, dostačující. Současný stav skladu je              

i důsledkem vlaţného přístupu obsluhujícího personálu  a není moţno povaţovat za 

vhodný stav pro odbornou výuku. Nedochází k získávání správných návyků u studentů. 

Návrh dispozice skladu a jeho rozpočet je moţnou variantou jak řešit odpadové 

hospodářství malých producentů. Ukazuje, ţe je moţné jednoduchým způsob splnit vše co 

je potřeba, a jak je moţno skladovat odpady v souladu s legislativou a za přiměřenou cenu.  

V nakládání s ostatními odpady jsou velké rezervy. Jedná se o zvýšení mnoţství 

tříděného odpadu a o zvýšení počtu druhů tříděných odpadů. Kaţdé pracoviště by mělo 

třídit odpady, které na něm vznikají. Ne všechna střediska organizace třídí odpady i zde je 

prostor pro zlepšení. Všechna navrhovaná opatření se snaţí zmírnit negativní dopady na 

ţivotní prostředí a zajistit udrţitelný rozvoj. 
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