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Anotace 

V současné době je naše životní prostředí nadměrně zatěžováno značným množstvím 
odpadů všeho druhu, kterého se denně zbavuje naše společnost, a příroda se s tímto 
množstvím již sama nedokáže vyrovnat. Kvůli svým specifickým vlastnostem a různému 
riziku ohrožení našeho životního prostředí vyžaduje každý tok odpadů specifické 
nakládání.  

V této bakalářské práci se zabývám nakládáním s odpady, které vznikají ve městech a 
obcích. Chtěl bych zde přiblížit možnosti občanů při nakládání s nebezpečnými složkami 
komunálního odpadu, a objemným odpadem, který produkují. Dále bych chtěl seznámit se 
základními informacemi o způsobech sběru, separace, recyklace a zneškodňování 
komunálního odpadu včetně jeho nebezpečných složek. 

 

Klí čová slova 

Odpad, nakládání, zneškodňování 

 

Summary 

In nowadays is our envoirnment hard stressed by large amount of various kind of waste, 
which is produced by our society and nature is unable to align with it.Because of specific 
charakter and different hazard of exposure is required different way of disposal.This 
bachelor´s work is about waste disposal produced by cities and villages. 

I would like to show human possibilities of disposal with dangerous parts of comunal 
waste and what to do with the large amount. Futher I would like to acquiant with the basic 
information about way of collection, separation, recycling and disposal of waste and it´s 
dangerous parts.       
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1. Úvod a cíl práce 

Každý živý organizmus něco přímá a zbytky vylučuje. Odpad je přirozená věc, která v 
přírodě tvoří součást životního cyklu. Ale v současné době je naše životní prostředí 
nadměrně zatěžováno značným množstvím odpadů všeho druhu, kterého se denně zbavuje 
naše společnost, a příroda se s tímto množstvím již sama nedokáže vyrovnat. Proto odpady 
představují v dnešní době nejčastější a nejsledovanější „vedlejší produkt lidské činnosti“. 
Se zvyšováním životní úrovně lidské společnosti stoupá i tvorba odpadů. Zejména 
komunální odpady jsou produktem prakticky všech obyvatel. Většina z nás se také denně 
setkává i s produkcí odpadů průmyslových, stavebních, biologicky rozložitelných, 
nebezpečných a řady dalších. Kvůli svým specifickým vlastnostem a různému riziku 
ohrožení našeho životního prostředí vyžaduje každý tok odpadů specifické nakládání.  

 

V této bakalářské práci se zabývám nakládání s odpady, které vznikají ve městech a 
obcích. Chtěl bych zde přiblížit možnosti občanů při nakládání s nebezpečnými složkami 
komunálního odpadu, a objemným odpadem který produkují. Dále bych chtěl seznámit se 
základními informacemi o způsobech sběru, separace, recyklace a zneškodňování 
komunálního odpadu včetně jeho nebezpečných složek. V této práci popisuji služby 
společnosti LIKOR CZ s.r.o., která se v místě mého bydliště zabývá především metodami 
nakládání s odpady [5,6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomáš Rajm: Nakládání s odpady 

 

2010  2 

 

2. Současný stav řešené problematiky 

2.1 Kde vzniká nejvíce odpadu 

Mnoho odpadů je součástí odpadu průmyslových (různé chemické látky v chemickém 
průmyslu, těžké kovy v polygrafickém a hutním průmyslu, zbytky léčiv v průmyslu 
farmaceutickém, ostré předměty v průmyslu sklářském, různé organické látky v průmyslu 
potravinářském atd.), v zemědělství (mnoho různých druhu pesticidu i zbytky 
průmyslových hnojiv), ve stavebnictví (některé stavební materiály, např. obsahující azbest, 
barvy, laky, umělé pryskyřice, radioaktivní látky), v dopravě (ropné látky, minerální oleje, 
pneumatiky), v obchodě (chladící zařízení, prošlé a zkažené potraviny ), ve zdravotnictví 
(zbytky léku, ostrých nástrojů), v kancelářích (opotřebovaná elektrotechnika, tonery ). U 
každé z uvedených oblastí bychom mohli vyjmenovat mnoho dalších odpadů a někdy 
vznikají nebezpečné látky i druhotně v průběhu rozkladu různých látek. V uvedených 
případech je původcem odpadů právnická osoba, konkrétní podnik, zařízení apod., nebo 
fyzická osoba, která podniká a tyto právnické osoby nebo jednotliví podnikatelé jsou 
povinni zajistit správné nakládání s odpady a jejich odstraňování. 

Pro nakládání s nebezpečnými odpady platí velmi přísné předpisy. Nebezpečnost 
odpadu muže hodnotit pouze osoba, která k tomu má pověření od Ministerstva životního 
prostředí a nebo Ministerstva zdravotnictví. S nebezpečnými odpady mohou nakládat 
pouze osoby, které mají k tomu příslušná oprávnění v souladu s požadavky zákona o 
odpadech. Původce nebezpečných odpadu, tj. právnická osoba a fyzická osoba, při jejíž 
podnikatelské činnosti vznikají odpady, muže s těmito odpady nakládat pouze na základě 
souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Souhlas k nakládání s 
nebezpečným odpadem uděluje krajský úřad (při množství větším než 100 t/rok) a obecní 
úřad obce s rozšířenou působností (při množství menším než 100 t/rok). S odpady lze 
nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s příslušnými odpady určena a mají 
souhlas k provozu zařízení [4]. 

 

2.2 Nebezpečný komunální odpad 

S nebezpečnými odpady se setkáváme i v běžném životě. V takový odpad se mění 
různé věci, které zcela bezpečně využíváme, ale z nichž se po odložení nebo poškození 
mohou uvolňovat nebezpečné látky, nebo jejichž zbytky se nesmějí dostávat do prostředí, 
protože se v něm mohou hromadit, působit různé negativní změny apod. 

Dále uvádím příklady věcí, které po upotřebení musíme odkládat jako nebezpečný 
odpad: 

- zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, baterie a akumulátory všeho druhu (zejména 
olovené a nikl – kadmiové); 

- barvy, laky, mořidla, ředidla, rozpouštědla (velmi různé chemikálie) a rovněž štětce 
a další; 

- předměty s obsahem těchto látek,tiskařské barvy, tonery, inkousty do tiskáren 
(rovněž různé chemikálie, obsahující zvláště těžké kovy); 
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- lepidla, pryskyřice (různé organické látky – toxické, mutagenní, karcinogenní, 
nebezpečné, hořlavé); 

- léčiva (prášky, masti, tinktury – především velmi různé organické látky s 
nebezpečím toxicity); 

- zdravotnický infekční a ostrý materiál (znečištěné obvazy, injekční stříkačky a jehly, 

- jednorázové vyšetřovací pomůcky; 

- obaly z odebíraných nebo kultivovaných vzorku); 

- chladničky, mrazáky (obsahující chlorfluoruhlovodíky, tzv. freony; 

- obrazovková zařízení (televizory, počítačové monitory, herní displeje) – obsahují 
těžké kovy; 

- pesticidy a jiné přípravky používané v zemědělství, pro pěstování rostlin - toxické 
látky, často i s karcinogenními a mutagenními účinky; 

- staré stavební materiály obsahující azbest, oleje apod.; 

- oleje a tuky (minerální nebo syntetické – často s obsahem PCB apod.); 

- rozpouštědla, kyseliny, zásady; 

- odmašťovací přípravky – detergenty; 

- těkavé látky - výbušné např. zbytky zábavné pyrotechniky; 

- fotochemikálie: vývojky, ustalovače s obsahem těžkých kovu, organických látek; 

- opotřebované části přístrojů se zbytky olejů, dehtu a dalších nečistot; 

- špinavé hadry, piliny se zbytky olejů, apod. 

Každý člověk se jistě alespoň s některou z vyjmenovaných věcí setkal. Mnohé z 
vyjmenovaných látek znečišťují odpady, které původně nepatří mezi nebezpečné, např. 
inertní stavební odpady mohou být znečištěny zbytky azbestu, pesticidu, olejů apod. a pak 
se rovněž stávají nebezpečnými. Jejich původci jsou domácnosti, resp. obce, patří tedy do 
tzv. tříděného komunálního nebezpečného odpadu. Komunální odpad je veškerý odpad 
vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální v 
prováděcím právním předpisu; výjimkou jsou podle zákona o odpadech odpady vznikající 
u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (§ 4 b), tedy u různých 
podnikatelů. Jinými slovy: komunální odpad je odpad vznikající v jednotlivých 
domácnostech nebo na území obce činností jednotlivců, jednotlivých fyzických osob. Když 
fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, stane se vlastníkem těchto odpadu 
obec. Ta potom musí nakládat se všemi komunálními odpady podle stanovených předpisu. 
V praxi se z hlediska nakládání s komunálním odpadem obvykle rozlišují tyto skupiny: 

- odpad z domácností; 

- objemný odpad; 

- využitelné složky komunálního odpadu; 

- nebezpečné složky komunálního odpadu; 

- uliční smetky; 
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- odpad ze zeleně; 

- směsný odpad. 

 

Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou nebezpečné odpady ve smyslu § 4 a) 
zákona o odpadech; jejich skupiny a druhy jsou vyjmenovány v Katalogu odpadu (dále 
jsou uvedeny kódy a názvy podle Katalogu odpadu): 

 

Kód Název 

20 01 13* Rozpouštědla 

20 01 14* Kyseliny 

20 01 15* Zásady 

20 01 17* Fotochemikálie 

20 01 19* Pesticidy 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (např. chladničky) 

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 

20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 

20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky 

20 01 31* Nepoužitelná cytostatika 

20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 

20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 

16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky 

* - je označen odpad, který je podle Katalogu odpadu považován za nebezpečný odpad [4] 
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2.4 Zajiš ťování sb ěru nebezpe čného odpadu obcí 

Některé druhy komunálních odpadu obsahují nebezpečné látky, které mohou při 
nakládání s tímto odpadem způsobit ohrožení životního prostředí a zdraví. Oddělený sběr 
nebezpečných složek a jejich oddělené zpracování toto riziko podstatně snižuje. Zákonem 
o odpadech (§ 17 odst. 3) je proto dána obcím povinnost vytvářet podmínky pro oddělený 
sběr nebezpečných druhu komunálních odpadu. Obec je podle tohoto zákona původce 
komunálního odpadu, jehož součástí jsou i nebezpečné složky, a z toho obci vyplývají v 
souladu se zákonem o odpadech následující povinnosti: 

- určit místa, kam mohou občané odkládat nebezpečné druhy odpadu (např. 
zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla); 

- ve stanovených termínech, minimálně však 2x ročně (obec muže tento systém 
doplnit pravidelným mobilním svozem) a určit místa, kde se nebezpečné 
odpady soustřeďují; 

- zabránit míšení nebezpečných odpadu navzájem nebo s ostatními odpady; 

- zajistit odvoz soustředěných nebezpečných odpadu oprávněnou osobou; 

- zjistit zda osoba, které předává nebezpečné odpady je k převzetí oprávněna; 

- vést průběžnou evidenci o soustředěných odpadech; 

- občané jsou povinni ode dne, kdy tak stanoví obec závaznou vyhláškou, 
nebezpečné odpady odděleně shromaždovat a soustřeďovat. 

Za oprávněnou osobu se považuje každá osoba, která je oprávněna k nakládání 
s odpady podle zákona o odpadech, živnostenského zákona a obchodního či občanského 
zákoníku. Obec také muže tento systém v případě potřeby doplnit pravidelným mobilním 
svozem rovněž oprávněnou osobou [4]. 

 

2.5 Množství odd ěleně sebraných nebezpe čných složek 
odpad ů 

Na základě výsledku analýz množství a skladby komunálních odpadu prováděných 
v rámci výzkumného projektu MŽP představuje měrné množství tzv. drobného 
nebezpečného odpadu v komunálním odpadu až 2,0 kg na obyvatele a rok v městské 
zástavbě a 0,5 kg na obyvatele a rok ve venkovské zástavbě. Při započtení některých 
dalších upotřebených výrobku, obsahujících nebezpečné látky (např. olovené akumulátory, 
nedemontované chladničky, televizory) se množství zvyšuje přibližně o 4 kg na obyvatele 
a rok. Celkově se výskyt nebezpečných složek v komunálním odpadu odhaduje na 4,5 – 6 
kg na obyvatele a rok. Uvedené množství nebezpečných odpadu představuje 1 až 2 % z 
celkové produkce komunálních odpadu v ČR (produkce komunálních odpadu v roce 2005 
činí 433 kg/obyvatele a rok) a 3 až 4 % z celkové produkce nebezpečných odpadu v ČR 
(produkce nebezpečných odpadu v roce 2005 činí 159 kg na obyvatele a rok). Jak už bylo 
řečeno význam odděleného sběru a shromaždování nebezpečných odpadu z domácností 
nespočívá v jejich kvantitě, ale zejména a jedině v jejich kvalitativních vlastnostech. 
Některé z těchto odpadu obsahují takové nebezpečné látky, které již ve velmi malém 
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množství představují riziko pro zdraví lidí a zvířat. Nehledě na to, že dochází ke kumulaci 
těchto látek v organismech a v životním prostředí. 

Množství odděleně sebraných nebezpečných složek komunálního odpadu v ČR je 
evidováno v Informačním systému odpadového hospodářství (ISOH) provozovaném 
CeHO (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejně výzkumná instituce - 
Centrum pro hospodaření s odpady). Výsledky, až na některé výjimky, ukazují na poměrně 
stálou produkci nebezpečných odpadu získaných odděleným sběrem v rozmezí 0,7 až 1,0 
kg na obyvatele a rok (rok 2005, Praha, 0,97 kg/obyvatele a rok). 

Ve všech případech se však nejedná pouze o vytříděné složky z komunálních odpadu, ale i 

odpady drobných živnostníku, předané do sběrných dvoru [4]. 

 

2.6 Sběr nebezpe čných odpad ů  

Sběr nebezpečného odpadu vytříděného z komunálního odpadu je prováděn 
mobilním sběrem nebo prostřednictvím sběrných dvoru [4]. 

 
2.6.1 Mobilní sb ěr 

Uplatňuje se zejména při sběru drobného odpadu z domácností. Mobilní sběrnou je 
speciálně upravený automobil, jehož vybavení musí splňovat normy pro přepravu 
nebezpečných věcí. Oprávněná osoba, provádějící sběr nebezpečného odpadu objíždí, 
podle s obcí dohodnutého a vyhlášeného harmonogramu, předem určená sběrná místa 
(stanoviště mobilní sběrny). Na sběrných místech odebírá odborně vyškolená obsluha od 
občanů nebezpečný odpad, který dále třídí do jednotlivých druhu a ukládá do speciálních 
nádob na nebezpečný odpad. Odpad je přepravován do centrálních sběrných dvorů, kde je 
soustřeďován za účelem přepravy ke zpracování, k recyklaci nebo k odstranění. Mobilní 
sběr je vhodný nejen pro venkovskou zástavbu, kde menší obce nejsou vybaveny sběrnými 
dvory, ale také pro městskou zástavbu [4]. 

 
2.6.2 Sběrné dvory 

Jsou formou donáškového sběru komunálního odpadu. Sběrné dvory se zřizují 
především pro odkládání objemných a nebezpečných druhu komunálních odpadu. Sběr 
objemného odpadu do jednotlivě na území města rozmístěných velkokapacitních 
kontejneru je sice občany žádanou službou, ale nereaguje dostatečně na výkyvy množství 
odkládaného odpadu. Tato nevýhoda se kompenzuje zřízením sběrných dvoru. Ve 
sběrných dvorech lze odpad třídit již při jeho odkládání. Součástí provozu centrálních 
dvoru pak muže být i odvoz objemného odpadu na vyžádání občanů. 

Příklad: 

V hlavním městě Praze bylo v roce 2005 sebráno prostřednictvím sběrných dvorů 60 % z 
celkového množství sebraných nebezpečných složek komunálních odpadu na území města, 
zatímco v roce 2000 to bylo přibližně 40 % a zbývající části tvoří odpad získaný mobilním 
sběrem [4]. 
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2.7 Zřizování a vybavení sb ěrných dvor ů 

Při zřizování sběrných dvorů je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 50/1976 
Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.Podmínky provozu a provozní řád sběrných dvorů upravuje vyhláška č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Sběrné dvory s ohledem na relativně vysoké 
náklady by měly být umístěny v oblastech s vyšší hustotou obyvatel. Dojezdová vzdálenost 
do sběrných dvorů by neměla přesáhnout 4 km. Pro zřízení sběrných dvorů určených také 
pro příjem nebezpečných odpadů jsou optimální následující podmínky:snadná dostupnost 
pro pěší uživatele i nákladní automobily, pozemek o rozloze 1500 m2, optimálně 3000 až 
5000 m2, napojení na již vybudované inženýrské sítě, kryté mezisklady nebezpečných 
odpadů, nábytku, elektrozařízení aj., zpevněná plocha nepropustná pro kapaliny,svod 
srážkové vody ze zpevněné plochy do lapolu (případně  přes kontrolní jímku 
dokanalizace), administrativní objekt se sociálním zařízením podle hygienických a 
bezpečnostních předpisů [4]. 

 
2.7.1 Optimální vybavení sb ěrných dvor ů 

2 až 3 velkokapacitní kontejnery na objemný odpad včetně pneumatik, 
velkokapacitní kontejner na stavební odpad (v případě, že je přípustné ve sběrném dvoře 
tento odpad přijímat např. v omezeném množství do 200 kg), velkokapacitní kontejner na 
zahradní bioodpad, velkokapacitní kontejner na kovový odpad, běžné kontejnery na 
oddělený sběr papíru, plastu, skla (doplňkový sběr), přístřešek vybavený kontejnery na 
vytříděný elektroodpad, elektronický odpad a nábytek, mobilní nebo stabilní sklad 
nebezpečného odpadu. Vybavení sběrného dvoru lze samozřejmě modifikovat podle 
velikosti spádové oblasti. Provozní doba ve sběrném dvoru by mela být přizpůsobena 
potřebám občanů. Dvory by měly být přístupné zejména v odpoledních hodinách a 
v sobotu [4]. 

 

2.8 Nakládání s nebezpe čnými odpady 

2.8.1 Baterie a akumulátory 

Baterie a akumulátory jsou zdroje elektrické energie vznikající chemickou reakcí, 
dělí se podle velikosti a použití na průmyslové a spotřebitelské. Nejběžnější druhy 
spotřebitelských baterií jsou mikrotužka, tužkové baterie, monočlánek, monočlánek 
plochý, 9 voltová baterie a mohou být zinkové, rtuťové a lithiové. Z průmyslových 
akumulátoru to jsou olovené baterie (např. autobaterie) a nikl-kadmiové baterie (např. 
nouzové osvětlení). U spotřebitelských baterií se počítá se spotřebou 6 - 7 kusu na občana 
a rok (tj. 0,30 až 0,35 kg na občana a rok), nejvíce se jedná o tužkové baterie. U autobaterií 
činí spotřeba 3 kg na občana a rok a u niklkadmiových baterií pak 0,04 kg na občana a rok. 
Stejná množství baterií a akumulátoru se potom objeví jako odpad. Ve výhledu bude 
výskyt spotřebitelských baterií a nikl-kadmiových akumulátoru klesat, u autobaterií se 
očekává opačný trend. Vybité a nefunkční (odpadní) baterie a akumulátory jsou vzhledem 
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k obsahu toxických látek nebezpečným odpadem. Například spotřebitelské baterie obsahují 
v tisícinách % chrom, arsen, antimon; knoflíkové baterie (v hodinkách) obsahují až 
jednotky procent rtuti. Současná technologie výroby spotřebitelských baterií dává garanci, 
že během používání nedojde k uvolnění toxických látek, jiná situace však muže nastat po 
uložení takových odpadu na skládce (či spálení ve spalovně odpadu). Autobaterie se 
skládají ze 60 % olova, 25 % plastu, 15 % elektrolytu (kyselina sírová); odpadní nikl-
kadmiové akumulátory obsahují 32 % železa, 19 % niklu, 3 % plastu a pryže a 20 % 
elektrolytu (louh draselný) a jsou proto i jako odpad velmi dobře prodejným artiklem.  

Nejpoužívanějšími způsoby sběru baterií a akumulátoru jsou sběr na stabilních 
stanovištích do speciálních kontejneru a mobilní sběr; nejúčinnější je kombinace obou 
způsobu sběru. Speciální kontejner (vyrábí např. firma Mevatec) lze umístit na 
kontrolovaném veřejně přístupném místě (sběrný dvůr, obecní úřad). Přistavení pojízdné 
sběrny v předem určeném termínu (mobilní sběr) je vhodné v menších obcích. Tyto služby 
nabízí v podstatě všechny firmy provozující svoz komunálního odpadu. Na vyřazené 
baterie a akumulátory se vztahuje povinnost (bezúplatného) zpětného odběru. Od roku 
2002 platí povinnost prodejců informovat zákazníky o způsobech sběru upotřebených 
baterií a akumulátoru; neučiní-li tak, musí prodejce baterie a akumulátory odebrat sám zpět 
a to bez nároku na úplatu, po celou provozní dobu a bez vázání na nákup zboží [4]. 

 
2.8.2 Odpadní oleje 

Mazací oleje se rozdělují na motorové, převodové, průmyslové (hydraulické, 
obráběcí, izolační) a ostatní (k výrobě plastu a pryží). Na občanské úrovni hrají hlavní roli 
motorové oleje (84 % spotřeby) a převodové oleje (16 % spotřeby). U odpadních 
motorových a převodových olejů se počítá se spotřebou 3,5 litru na občana a rok (během 
používání jsou motorové oleje spotřebovány z 37 % a převodové oleje z 20 %). Stejná 
množství olejů se potom objeví jako odpad. Ve výhledu bude výskyt odpadních 
motorových a převodových olejů klesat vzhledem k prodlužování výměnných lhůt u 
moderních vozidel. Odpadní motorové a převodové oleje jsou nebezpečným odpadem. 
Během používání jsou oleje znečištěny mechanickými látkami (pryskyřičné kaly), 
produkty degradace a tepelného namáhání (polyaromáty) a toxickými kovy (kadmium, 
chróm, rtuť, olovo). Chemickým postupem lze odpadní oleje vyčistit (regenerovat) avšak s 
ohledem na současné vysoké nároky na kvalitu nových mazacích olejů lze použít 
regenerované odpadní oleje pouze ke spalování. Spalování neregenerovaných odpadních 
olejů (malé kotle na odpadní oleje) s negativními důsledky na ovzduší není přípustné. 
Nejpoužívanějšími způsoby sběru odpadních olejů jsou sběr na stabilních stanovištích do 
speciálních kontejneru a mobilní sběr; nejúčinnější je kombinace obou způsobů sběru. 
Speciální nádobu (200 litrový sud) lze umístit na kontrolovaném veřejně přístupném místě 
(sběrný dvůr, místní autoopravna). Přistavení pojízdné sběrny v předem určeném termínu 
(mobilní sběr) je vhodné v menších obcích. Tyto služby nabízí v podstatě všechny firmy 
provozující svoz komunálního odpadu. Na použité oleje se vztahuje povinnost 
(bezúplatného) zpětného odběru. Od roku 2002 platí povinnost prodejců informovat 
zákazníky o způsobech sběru odpadních olejů; neučiní-li tak, musí prodejce (např. čerpací 
stanice pohonných hmot) odpadní oleje odebrat sám zpět a to bez nároku na úplatu, po 
celou provozní dobu a bez vázání na nákup zboží [4]. 
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2.8.3 Zářivky a výbojky 

Zářivky a výbojky jsou světelné zdroje založené na elektrických výbojích v plynech 
a parách různých kovů. Dělí se na nízkotlaké (zářivky, sodíkové výbojky, kompaktní 
zářivky, indukční výbojky) a vysokotlaké (rtuťové, sodíkové, halogenové, xenonové). U 
zářivek a výbojek se počítá se spotřebou 0,5 kusu zářivky na občana a rok a 0,2 kusu 
výbojky na občana a rok. Stejná množství zářivek a výbojek se potom objeví jako odpad. 
Ve výhledu bude výskyt odpadních zářivek a výbojek klesat vzhledem k prodlužování 
životnosti světelných zdrojů. Nefunkční (odpadní) zářivky a výbojky jsou vzhledem k 
obsahu toxických látek nebezpečným odpadem. K nejvýznamnějším toxickým látkám patří 
páry rtuti, barya, thalia a kadmia; aktivní látky nanesené na vnitrním povrchu (luminofor) 
obsahují olovo, antimon, indium, stroncium. Současná technologie výroby zářivek a 
výbojek dává garanci, že během používání nedojde k uvolnění toxických látek, jiná situace 
však muže nastat při rozbití trubice! Zpracování odpadních zářivek a výbojek spočívá v 
demontáži a mletí (se zachytáváním a recyklací rtuti) s následným využitím skla, hliníku 
(patice) a drahých kovu (luminofor). 

Nejpoužívanějšími způsoby sběru upotřebených zářivek a výbojek jsou sběr na 
stabilních stanovištích do speciálních kontejneru a mobilní sběr; nejúčinnější je kombinace 
obou způsobu sběru. Speciální kontejner (vyrábí např. firma Mevatec) lze umístit na 
kontrolovaném veřejně přístupném místě (sběrný dvůr, obecní úřad). Přistavení pojízdné 
sběrny v předem určeném termínu (mobilní sběr) je vhodné v menších obcích. Tyto služby 
nabízí v podstatě všechny firmy provozující svoz komunálního odpadu. Na vyřazené 
zářivky a výbojky se vztahuje povinnost (bezúplatného) zpětného odběru. Od roku 2002 
platí povinnost prodejců informovat zákazníky o způsobech sběru odpadních zářivek a 
výbojek; neučiní-li tak, musí prodejce odpadní zářivky a výbojky odebrat sám zpět a to bez 
nároku na úplatu, po celou provozní dobu a bez vázání na nákup zboží. V současné době se 
intenzivně rozvíjí systémy zpětného odběru elektrozařízení [4]. 

 
2.8.4 Chladni čky 

Vzhledem ke statistickým údajům o vybavenosti domácností (153 kusů chladniček 
a  mrazniček na 100 domácností) a střední životnosti zařízení (12 let) se počítá s výskytem 
odpadu v množství 0,05 kusů chladničky nebo mrazničky na občana a rok. Ve výhledu 
bude výskyt nefunkčních (odpadních) chladniček v souvislosti se zvyšující se vybaveností 
domácností stoupat. Odpadní chladničky jsou vzhledem k obsahu nebezpečných látek 
(oleje, freony) nebezpečným odpadem. Odpadní chladničky obsahují především železo (55 
%), barevné kovy (2,5 %), plasty (8 %), elektrosoučástky (12 %) a zbytek (22,5 %). 
Významnou součástí především starších zařízení jsou chladicí média na bázi 
chlorofluorouhlovodíku (freony); tyto látky se však používaly i k nadouvání plastických 
izolačních hmot chladniček a je známo, že obsah freonu v plastech je v těchto zařízeních 
vyšší než v samotném chladicím médiu. Freony jsou významné skleníkové plyny, které 
přispívají k oteplování atmosféry.  

Nejpoužívanějšími způsoby sběru odpadních chladniček jsou sběr na vyhrazených 
místech a mobilní sběr; nejúčinnější je kombinace obou způsobů sběru. Vyhrazená místa 
představují jednak obecní sběrné dvory, jednak k tomu účelu mohou sloužit prodejny a 
servisní provozovny chladírenských firem (zpětný odběr staré chladničky při nákupu jejich 
značky). Přistavení pojízdné sběrny v předem určeném termínu (mobilní sběr) je vhodné 
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v menších obcích. Tyto služby nabízí v podstatě všechny firmy provozující svoz 
komunálního odpadu. Na chladničky vyřazené z domácností se vztahuje povinnost 
(bezúplatného) zpětného odběru. 

Od roku 2002 platí povinnost prodejců informovat zákazníky o způsobech sběru 
odpadních chladniček; neučiní-li tak, musí prodejce odpadní chladničky odebrat sám zpět a 
to bez nároku na úplatu, po celou provozní dobu a bez vázání na nákup zboží. V současné 
době se intenzivně rozvíjí systémy zpětného odběru elektrozařízení [4]. 

 
2.8.5 Elektroodpady 

Vzhledem ke statistickým údajům o vybavenosti domácností (na 100 domácností 
připadá 122 kusů televizoru, 111 kusů praček, 60 kusů mikrovlnných trub, 34 kusů 
osobních počítačů atd.) a střední životnosti elektrozařízení (9 let) se počítá s výskytem 8 kg 
elektroodpadu na občana a rok. Odděleně od ostatního komunálního odpadu se pak 
seberou přibližně 2,5 kg na občana a rok. Ve výhledu bude výskyt elektroodpadu se 
zvyšující se vybaveností domácností stoupat a měl by dosáhnout přibližně 11 kg na občana 
a rok k roku 2010. Odpady elektrozařízení obsahují především železo (30-60 %), barevné 
kovy (5-25 %) a plasty (10-15 %); významnou součástí především starších zařízení jsou 
vzácné kovy (stříbro, zlato, platina, paladium), které určité součásti elektroodpadu činí 
obchodně zajímavým artiklem. V případe obsahu nebezpečných látek (rtuť, kadmium, 
aktivované sklo) je elektroodpad nebezpečným odpadem.  

Nejpoužívanějšími způsoby sběru elektroodpadu jsou sběr na vyhrazených místech 
a mobilní sběr; nejúčinnější je kombinace obou způsobu sběru. Vyhrazená místa 
představují jednak obecní sběrné dvory, jednak k tomu účelu mohou sloužit prodejny i 
provozovny servisních firem (zpětný odběr nefunkčního zařízení při nákupu jejich 
značky). Přistavení pojízdné sběrny v předem určeném termínu (mobilní sběr) je vhodné v 
menších obcích. Tyto služby nabízí v podstatě všechny firmy provozující svoz 
komunálního odpadu. Systémy zpětného odběru elektrozařízení se v současné době 
intenzivně rozvíjí. 

Na všechna elektrozařízení vyřazená z domácností se vztahuje povinnost 
(bezúplatného) zpětného odběru. Počínaje rokem 2005 muže výrobce elektrozařízení své 
povinnosti zpětného odběru (ale také odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění) 
plnit bud samostatně nebo společně s jiným výrobcem či výrobci anebo přenesením těchto 
povinností na jinou právnickou osobu, zajištující společné plnění povinností výrobců podle 
zákona o odpadech (kolektivní systémy). Kolektivní systémy obhospodařují jednu nebo 
více skupin elektrozařízení, které v souladu se zákonem o odpadech představují (celkem 10 
skupin): 

- domácí spotřebiče; 

- zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení; 

- spotřebitelská zařízení; 

- osvětlovací zařízení; 

- elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových 
nástrojů); 

- hračky, vybavení pro volný čas a sporty; 
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- lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků); 

- přístroje pro monitorování a kontrolu; 

- výdejní automaty. 

Výrobci a dovozci elektrozařízení jsou také povinni společně financovat nakládání 
s historickými elektrozařízeními (elektrozařízení uvedená na trh do 13. srpna 2005). Při 
prodeji nových elektrozařízení pak mohou příspěvek respektive náklady na takovéto 
financování zakalkulovat do ceny a uvádět je odděleně od ceny nového zboží [4]. 

 
2.8.6 Autovraky 

Autovrakem je každé úplné nebo neúplné motorové nebo nemotorové vozidlo, 
které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat 
nebo věcí a jehož se majitel zbavuje nebo má úmysl či povinnost se zbavit. Vzhledem ke 
stupni motorizace (4 mil. osobních a dodávkových automobilu) a průměrné životnosti 
automobilu v ČR (14 let) se počítá s výskytem 0,28 kusů autovraků na občana a rok. Ve 
výhledu bude výskyt autovraků stoupat v souvislosti se zvyšujícím se stupněm motorizace 
(očekává se 4,2 mil. osobních a dodávkových automobilu v provozu v roce 2010). 
Autovraky jsou vzhledem k obsahu nebezpečných látek (oleje a další provozní kapaliny, 
olovené akumulátory, azbest) nebezpečným odpadem. Autovraky v průměru obsahují 64 % 
železa, 10,2 % barevných kovu, 11,3 % plastu, 0,4 % pryže, 0,4 % textilu a kompozitních 
materiálu, 0,4 % skla a 13,3 % zbytku (provozní kapaliny, nečistoty, zkorodované části). 
Obsah plastu v nových automobilech neustále vzrůstá; výrobci automobilu mají povinnost 
snižovat množství toxických kovu v automobilech a také označovat druhy jednotlivých 
použitých materiálu ke snadnější orientaci při demontáži autovraků. Povinností 
zpracovatelů autovraků je odstranit nebezpečné součásti z vozidla tak, aby autovrak již 
nemel charakter nebezpečného odpadu. Následně se autovrak zpracovává drcením, 
stříháním či demontáží na oddělené druhotné suroviny (je možné recyklovat až 95 % 
hmotnosti autovraku). V souladu se zákonem o odpadech je každý kdo se zbavuje 
autovraku, povinen autogram předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke 
sběru výkupu autovraků (sběrná místa, demontážní střediska, zpracovatelská zařízení). 
Tento provozovatel je povinen převzít úplný vybraný autovrak (mj. běžné osobní 
automobily a lehká užitková vozidla) bezúplatně a předá občanovi bezplatně písemné 
potvrzení o převzetí autovraku k následném zpracování, které je podkladem k odhlášení 
vozidla z centrální evidence. Při zanechání autovraku na pozemní komunikaci uloží orgán 
obce občanovi pokutu až do výše 20.000 Kč (§ 69 zákona o odpadech). V současné době je 
možné k odstranění automobilu využít poměrně široké nabídky firem zabývajících se 
nakládáním s autovraky.  

Výrobci automobilu jsou povinni odebírat autovraky vlastní značky. K tomu účelu 
je v ČR vytvořena sít sběrných míst a demontážních středisek specializovaných na sběr a 
zpracování autovraků. Součásti demontované z autovraků či materiálové směsi po 
rozdrcení autogramu musí zpracovatelé upravit tak, aby mohly být maximálně využity a 
recyklovány [4]. 

 

 
2.8.7 Pneumatiky 
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Množství pneumatik uváděných na trh v ČR představuje ročně přibližně 50.000 tun. 
Pro rok 2010 se odhaduje zvýšení na 60.000 tun. Z celkového množství užívaných a 
skladovaných pneumatik se ročně vyřazuje přibližně na 40.000 tun opotřebených 
pneumatik (nevhodných k protektorování), tj. produkce odpadu ve výši 3,9 kg na občana a 
rok (z toho 2/3 tvoří osobní pneumatiky). Ve výhledu výskyt opotřebených pneumatik 
poroste (odhad 4,9 kg na občana a rok do roku 2010) v souvislosti s dalším růstem stupně 
motorizace v CR. Vedle vlastní pryžové hmoty (s obsahem stabilizátoru a vulkanizačních 
činidel) představuje 15-20 % hmotnosti opotřebené pneumatiky kostra (ocelový nebo 
textilní kord). Opotřebené pneumatiky jsou považovány za ostatní (ne nebezpečné) 
odpady. Asi 10 % opotřebených pneumatik se používá k výrobě pryžové drti a 50 % se 
spaluje v cementárnách; význam protektorování neustále klesá s ohledem na zvyšování 
nároku na kvalitu a vlastnosti u moderních vozidel. 

Nejpoužívanějšími způsoby sběru opotřebených pneumatik jsou sběr na 
vyhrazených místech a sběr do přistavených kontejneru (na vymezenou dobu, poté odvoz 
do sběrného dvoru k roztřídění); nejúčinnější je kombinace obou způsobů sběru. 
Vyhrazená místa představují obecní sběrné dvory. Odběr pneumatik realizuje přední český 
výrobce firma Barum Continental v rámci povinnosti zpětného odběru. 

Na vyřazené pneumatiky se vztahuje povinnost (bezúplatného) zpětného odběru. 
Od roku 2002 platí povinnost prodejců informovat zákazníky o způsobech sběru 
opotřebených pneumatik; neučiní-li tak, musí prodejce opotřebené pneumatiky odebrat 
sám zpět a to bez nároku na úplatu, po celou provozní dobu a bez vázání na nákup zboží 
[4]. 

 
2.8.8 Stavební odpad 

Obce ve své samostatné působnosti mohou upravit systém nakládání se stavebním 
odpadem na území obce závaznou vyhláškou (§ 17 odst. 2 zákona o odpadech). Tento 
systém muže obec vztáhnout nejen k nakládání se stavebním odpadem na vlastních 
stavbách, ale i na stavbách fyzických nebo právnických osob. Obec tedy muže uložit všem 
původcům stavebních odpadů, aby využívali nebo odstraňovali tento odpad v souladu s 
obecně závaznou vyhláškou obce. 

Stavební odpad není součástí komunálního odpadu. Úhrada za nakládání s ním není 
tedy příjmem obce. Výjimkou je situace, kdy obec provozuje sběrný dvůr, na kterém lze 
odevzdat stavební odpad od fyzických i právnických osob, ale jen v určitém množstevním 
rozsahu. Pak by tato služba měla být zpoplatněna cenou za službu (za zajištění sběru, 
dotřídění, využití nebo odstranění stavebního odpadu), a to pro právnické osoby nebo 
fyzické osoby oprávněné k podnikání.  

Stavební odpad znečištěný nebezpečnými součástmi (dehet, ropné látky, 
chemikálie) je nebezpečným odpadem. Také stavební nebo izolační materiály obsahující 
azbest jsou nebezpečným stavebním odpadem. Ostatní součásti stavebních odpadů jsou 
schopné recyklace (drcení, sítování) a dalšího využití (kamenivo do betonu, pozemní 
komunikace, stavební prvky, zásypové hmoty, asfaltový recyklát pro přípravu nových 
obalových směsí atd.) podle příslušných norem. Z těchto hledisek je důležité jejich třídění 
v místě vzniku odpadu a jejich oddělené shromaždování. Stavebními úřady povolované 
terénní úpravy s využitím stavebních a demoličních odpadů poskytují stavebním firmám 
možnost zbavit se odpadu bez jejich dalšího využití. Nebezpečím tohoto postupu je obtížně 
kontrolovatelná možnost zbavit se tak dalších odpadů za téměř nulových nákladů. 
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Nejpoužívanějšími způsoby sběru stavebních odpadů jsou sběr na vyhrazených 
místech a sběr do přistavených kontejneru (na objednání stavebníkem, rekonstrukce 
budov); nejúčinnější je kombinace obou způsobů sběru. Vyhrazená místa představují 
obecní sběrné dvory (pro odpady z drobných stavebních úprav). Odběr stavebních a 
demoličních odpadu realizuje regionální zpracovatel (často s využitím mobilní drticí 
techniky, v ČR je dostatečná síť recyklačních linek); v případe absence podobné kapacity v 
regionu jsou stavební odpady využívány jako překryvný materiál na skládkách odpadu [4]. 

 
2.8.9 Léky  a zdravotní p ředměty 

Léky, jejich zbytky a léky s prošlou dobou používání je třeba vracet do lékárny. 
Tam se shromaždují ve vyhrazených nádobách a odevzdávají se k odbornému odstraňování 
jako nebezpečný odpad. Do lékárny se mají odevzdávat také použité injekční stříkačky, 
rozbité teploměry a další „ostrý“ odpad, který rovněž patří mezi nebezpečný. Odevzdat 
můžeme tyto nebezpečné odpady rovněž do sběrného dvoru nebo při mobilním sběru [4]. 

 
2.8.10 Barvy, laky, kyseliny, hydroxidy, další látk y a zbytky 
pyrotechniky 

Všechny zbytky těchto látek musíme odevzdávat do sběrných dvorů nebo při 
mobilním sběru nebezpečných odpadu. Je třeba zdůraznit, že takto máme odstraňovat i 
malé zbytky těchto látek, a to pokud možno co nejdříve. 

Nikdy se nebezpečné odpady nesmí vyhazovat mezi směsný odpad, či tekuté látky 
vylévat do odpadu pro komunální odpadní vody nebo do půdy. Důsledky takového jednání 
by se mohly projevit i po dlouhé době jak v přírodě, tak na zdraví lidí [4]. 

 
2.8.11 Odstra ňování nebezpe čného odpadu 

Nebezpečný odpad se odborně odstraňuje různým způsobem proškolenými 
odborníky, kteří obvykle pracují v rámci speciálních organizací (podniku) vybavených pro 
tyto práce. Používají se zejména následující způsoby podle charakteru NO. Přednost má 
vždy úprava prostřednictvím různých technologií a nové využívání, pokud odpady není 
možno využít, spalují se za speciálních podmínek nebo ukládají na zabezpečené skládky 
tak, aby neohrožovaly životní prostředí a zdraví lidí. Znovu se v současné době (data za 
rok 2005) využívá zhruba 36 % nebezpečných odpadů, např. se znovu získává rtuť a další 
kovy, odpadní oleje se regenerují a znovu využívají. Nejpoužívanější metodou pro 
odstraňování velmi nebezpečných látek je spalování (např. PCB) při teplotách vyšších než 
1200° C někdy i za použití čistého kyslíku. Hlavní zásadou je předcházet vzniku 
nebezpečných odpadů a snižovat jejich závadnost a dodržovat princip předběžné opatrnosti 
při nakládání s nimi. 
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3. Nakládání s odpady ve spole čnosti LIKOR CZ, 
s.r.o. 

3.1 Mobilní za řízení ke sb ěru odpad ů 

Mobilní zařízení využívaná žadatelem jsou nákladní vozidla určená ke sběru, 
výkupu a přepravě ostatních a nebezpečných odpadů. Vozidla na své trase sbírají od 
různých původců (původci odpadů, oprávněné osoby, zařízení) různé druhy odpadů a 
přepravují je do místa vykládky (zařízení pro nakládání s odpady, oprávněné osoby, 
atd.)[1]. 

 
3.1.1 Vozidla 

Sběr, svoz a přeprava odpadů a nebezpečných odpadů je prováděna speciálními 
nákladními vozidly [1]. 

 
3.1.2 Kontejnerová vozidla  

Vozidla určená pro přepravu kusových zásilek, volně ložených a velkoobjemových 
odpadů: 

 

- kontejnerový nosič PALIFT, CTS na podvozku RENAULT a TATRA pro 
kontejnery ABROLL, objemy kontejnerů 9-40 m3;       

- kontejnerový nosič SCN 33, 53 na podvozku AVIA, RENAULT objemy 
kontejnerů 3-15 m3.  

 

Vždy se jedná o přepravu jednoho kontejneru na tažném vozidle a případně jednoho 
kontejneru na nákladním přívěsu jízdní soupravy. Užitečná hmotnost pro naložení nákladu 
je do 24 tun nákladu [1]. 

 
3.1.3 Vozidla Pick – up  

Vozidla Pick-up jsou určena pro přepravu kusových nákladů: 

- vozidla Seat Inca, Renault Kanylo [1]. 
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3.1.4 Cisternová vozidla 

Cisternová vozidla jsou určená pro manipulaci a přepravu kapalných odpadů a 
nebezpečných věcí. 

- Cisterna sací s vnitřním objemem 10 m3. 

Vozidlo je vybavené sadou hadic o maximální délce 30 m, sadou koncovek pro 
připojení různých nástavců pro odčerpání kapalin z různých nádob. Konstrukce umožňuje 
sání z hloubky max. 10 m a výtlak do výšky max. 10 m (v optimálních podmínkách). 
Dopravní vzdálenost kapalných odpadů je min. 30 m a v případě optimálních podmínek i 
delší [1]. 

 
3.1.5 Vozidla pro sb ěr a svoz komunálního odpadu 

- sběrové vozidlo s lineárním lisováním BOBR PRESS na podvozku 
RENAULT/LIAZ – objem nástavby od 13 do 22 m3    

 

Vozidla umožňují sběr a svoz komunálního a velkoobjemového odpadu ze 
standardních odpadových nádob o objemu 70-1100 l popř. k pytlovému sběru těchto 
odpadů k následnému využití [1]. 

 

3.2 Obaly, nádoby a kontejnery 

Při přepravě odpadů se využívají nádoby a kontejnery [1]. 

 

3.2.1 Kontejnery pro komunální odpady pop ř. vyt říděné složky 
komunálního odpadu               
                                                                                                                              

- PE pytle (pomocné prostředky pro nakládání s odpady); 

- plechové nádoby 70 l, 110 l, 1100 l; 

- plastové nádoby 120 l, 240 l, 660 l, 770 l, 1100 l [1]. 

 
3.2.2 Kontejnery pro p řepravu ostatních pop ř. nebezpečných 
odpad ů 

- plastové nádoby s igelitovým pytlem 120 l a 240 l; 

- plastové kontejnery BATTERYBOX a BIB BOX o objemu 650 l;  

- THERM kontejner 650 l;  

- REKON kontejner 600 l; 
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- SCHUTZ kontejner 1000 l pro přepravu kapalných odpadů; 

- sudy 50-220 litrů s vrchním plněním, bočním plněním nebo s víkem; 

- původní obaly od původců odpadů [1]. 

 

 

 
3.2.3 Velkoobjemové a vanové kontejnery 

- ABROLL kontejnery s vraty o objemech 3-40 m3, otevřené nebo uzavřené, nebo 
v provedení mobilní sklad; 

- vanové kontejnery o objemech 5-10   m3;  

 

Obaly určené ke sběru a výkupu odpadů splňují následující požadavky: 

- jsou odlišeny popisem, barevností od ostatních skladovacích prostředků 
nepoužívaných pro nakládání s odpady;  

- svým materiálovým a konstrukčním provedením jsou vhodné a odolné proti 
působení sbíraných a vykupovaných látek pro které jsou určené; 

- v případě, že obaly ke sběru a výkupu slouží současně jako přepravní obaly pro 
nebezpečné odpady, splňují také předpisy pro přepravu nebezpečných věcí;  

- zabezpečují svým konstrukčním provedením a umístěním ochranu okolí před 
druhotným znečištěním okolí např. prašností, odpařováním, atd. (použití sítí, 
plachet atd.); 

- zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněný před nežádoucím 
znehodnocením, zneužitím, smícháním s jinými odpady nebo únikem ohrožujícím 
životní prostředí; 

- umožňují svým provedením bezpečnost při obsluze, čištění a případnou dezinfekci 
po vyprázdnění [1]. 

 

 

3.3 Manipula ční prost ředky 

Pro manipulaci s odpadem, s kontejnery, paletami a obaly jsou vozidla vybavena 
následujícím způsobem [1]. 

 
3.3.1 Kontejnerová vozidla 

- nakládka probíhá ručně u kusových zásilek pomocí paletizačního nebo 
vysokozdvižného vozíku a v případě volně ložených a velkoobjemových odpadů se 
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provádí pomocí cizího zařízení jako např. vysokozdvižným vozíkem s otočí, 
nakladačem, bagrem, násypkou apod. 

- vykládka probíhá vysypáním vlastní vahou odpadu pomocí kontejnerové natahovací 
nástavby vozidla [1]. 

 

 

 

 
3.3.2 Vozidla pro svoz komunálního odpadu  

- vozidla pro sběr a svoz komunálních odpadů jsou vybavena speciálním vysypávacím 
zařízením – vyklápěčem nádob určeným pro vysypávání kovových i plastových nádob 
s odpadem o objemech od 70 l do 1100 l; 

- vysypání – vyprázdnění svozového vozidla probíhá pomocí vlastního vyprazdňovacího 
zařízení poháněného od motoru vozidla. 

 

S odpady manipulují jen určení zaměstnanci odesílatele, dopravce a příjemce 
(řidiči, závozníci, skladníci, zakládkové a vykládkové čety), kteří jsou provozovatelem 
k této činnosti určeni a řádně vyškoleni. Jiným osobám je manipulace s odpady a nákladem 
zakázána [1].  

 

3.4 Technologie a obsluha za řízení ke sb ěru a výkupu 
odpad ů 

3.4.1 Doklady: 

Doklady k vozidlu 

- OTP vozidla popřípadě přívěsu; 

- Emisní karta vozidla; 

- Doklad o zaplacení zákonného pojištění motorových vozidel. 

 

Doklady dle Silničního zákona 

- koncesní listina „Silniční motorová doprava“; 

- koncesní listina „Podnikání v oblasti nakládání s odpady“; 

- koncesní listina „Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady“; 

- záznam o provozu vozidla; 

- záznam o pracovní době řidiče a bezpečnostních přestávkách (tachografový kotouček); 

- provozní řád mobilního zařízení pro sběr, výkup a přepravu odpadů; 
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Doklady k nákladu 

- doklady o kvalitě odpadu v rozsahu požadovaném odběrateli odpadů; 

- nákladní/evidenční list přepravovaných nebezpečných odpadů (pokud probíhá přeprava 
nebezpečných odpadů); 

- pokyny pro případ nehody/dentifikační listy nebezpečných odpadů (pokud probíhá 
přeprava nebezpečných odpadů); 

- dodací list [1]. 

 
3.4.2 Technické vybavení vozidla: 

Základní výbava pro přepravu ostatních odpadů a komunálního odpadu: 

 

- pracovní rukavice, ochranné brýle a další ochranné pracovní pomůcky dle interní 
směrnice zaměstnavatele; 

- sorpční prostředky (vapex) pro případné zachycení úniků provozních náplní; 

- nádoba pro zachycení kapalin; 

- plastový pytel; 

- koště a lopata; 

 

Rozšířená výbava vozidla při přepravě nebezpečných odpadů v rozsahu 
stanoveném požadavky dohody ADR: 

 

- hasicí přístroje práškové 2 kg v kabině a 6 kg na ložné ploše vozidla; 

- oranžové tabulky ADR; 

- dva stojící výstražné prostředky (ADR lampy/výstražné trojúhelníky/reflexní kužele); 

- reflexní vesta pro každého člena osádky; 

- havarijní vak s prostředky obsahující: 

   - sorpční rohož; 

   - sorpční drť; 

   - sací had; 

   - nádoba pro zachycení kapalin; 

   - těsnící tmel; 

   - nepropustná plachta; 

- dva zakládací klíny; 

- prostředky určené v pokynech pro případ nehody; 
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- náhradní obaly (pytle, sudy); 

- další pomůcky dle požadavků přepravy (ochranné brýle, gumový pracovní oděv včetně 
obuvi, atd.) [1]. 

 
3.4.3 Popis jednotlivých činností nakládání s odpady 

Nakládání s odpady sestává z následujících činností: 

- sběr odpadů u původce; 

- přeprava odpadů k příjemci; 

- předání odpadů oprávněné osobě. 

 

Sběr odpadu  u původce 

Obsluha provádí odběr od jednotlivých původců. Na sběrném místě provede odběr 
a uskladnění odpadu v ložném prostoru sběrného vozidla podle jeho katalogového čísla 
v odpovídající sběrné nádobě. Uskladnění odpadů přijímaných od původců závisí na jejich 
konzistenci a nebezpečnosti. Obsluha se vždy před zahájením sběru přesvědčí, zda sběrné 
nádoby nejsou porušené a zda nemůže dojít k úniku nebezpečných látek. Pokud by byly na 
obalech zjištěny výše uvedené závady, obsluha vyřadí tyto obaly z užívání a odpady 
uskladňuje v nádobách neporušených a všeobecně vyhovujících. 

  

Odpad je přijímán do zařízení buď s uvedením hmotnosti přímo od původce nebo je 
zvážen při přejímce pracovníkem obsluhy zařízení, který zapíše hmotnost do provozního 
deníku. Vážení je prováděno s ohledem na druh použité techniky svozu. V zásadě jsou 
používány čtyři způsoby vážení odpadu. 

 

- mechanická váha (váživost 100kg) – KOVO Konice; 

- podlahový vážící systém (váživost 200kg) – TONAVA Úpice; 

- paletizační vozík s vážícím zařízením (váživost 2000kg) - SRN - distributor KPZ 
Praha; 

- mostové, plošinové a nápravové váhy a další vážní systémy původců/odběratelů  
odpadu – v případě kontejnerových vozidel a vozidel pro svoz komunálního odpadu. 

 

V Případě poruch vah provede obsluha a dopravce/původce odpadu korigovaný 
odhad váhy odpadu [1]. 
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3.5 Způsob uskladn ění jednotlivých druh ů odpad ů 

3.5.1 Ostatní odpady  

Odpady jsou přijímány volně ložené popřípadě v původních obalech. Posádka 
sběrného vozidla provede jejich uskladnění v přepravních nádobách odděleně podle 
katalogového čísla [1]. 

 

 

 
3.5.2 Nebezpečné odpady pevné 

Odpady jsou přijímány v původních nebo jiných uzavřených nepropustných 
obalech s výjimkou autobaterií a vyřazených elektronických zařízení. Odpady v původních 
nebo jiných obalech a autobaterie jsou následně umístěny do přepravních obalů splňujících 
podmínky pro přepravu nebezpečných věcí dle dohody ADR, odděleně dle katalogového 
čísla. Vyřazená elektronická zařízení (televize, lednice) jsou na ložné ploše vozidla 
uskladněna volně a jsou zajištěna pomocí manipulačních prostředků (klece, upínací pásy, 
upínací sítě, rozpěrné tyče) proti posunutí, poškození nebo úniku nebezpečných látek [1]. 

 

 

3.5.3 Nebezpečné odpady kapalné 

Odpady jsou přijímány výhradně v původních nebo jiných uzavřených 
nepropustných obalech. Tyto jsou následně umístěny do přepravních obalů splňujících 
podmínky pro přepravu nebezpečných věcí dle dohody ADR. V případě příjmu kapalných 
odpadů ve schválených přepravních obalech (např. sud 200 l) jsou odpady uskladněny na 
ložné ploše vozidla a zajištěny upínacími prostředky proti pohybu. Při shromažďování 
kapalných odpadů se neprovádí jejich slévání, mísení nebo nařeďování, odpady jsou 
oprávněné osobě předány v původních obalech tak, jak byly převzaty od původců odpadu 
[1]. 

 

 

3.6 Přejímka odpad ů 

Původce odpadu je povinen doložit doklad o kvalitě odpadu ke každému odpadu 
(který předává do zařízení). Při odběru odpadů provádí posádka sběrného vozidla: 
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- průběžnou vizuální kontrolu přijímaných odpadů, zda odpovídají seznamu schválených 
odpadů. Odpady, které nejsou uvedeny v seznamu schválených odpadů, obsluha od 
původce nepřevezme; 

- namátkovou kontrolu odpadu pro ověření shody odpadu s vlastnostmi deklarovanými 
původcem odpadu. V případě pochybností o deklarované kvalitě odpadu obsluha 
rovněž odpad od původce nepřevezme; 

- v případě, že jsou odpady předávány k přepravě v nevyhovujících (poškozených, 
netěsných, atd.) obalech, obsluha zajistí (v případě že je to možné) umístění těchto 
odpadů do náhradních obalů/nádob, které jsou k dispozici ve sběrném vozidle nebo 
odpad nepřevezme.  

Přejímka odpadu se liší v závislosti na druhu a kategorii odpadu a na druhu 
mobilního zařízení do kterého jsou odpady přijímány. Odpady jsou od původce přebírány 
na základě jednorázové objednávky (nebezpečné odpady, objemné odpady, stavební 
odpady atd.) nebo formou pravidelné služby (komunální odpady, druhotné suroviny 
vytříděné z komunálního odpadu atp.) [1]. 

 
3.6.1 Jednorázový odvoz odpad ů 

Příjemce odpadů kategorie O předchází dokladování kvality odpadu písemnou 
formou a to buď při uzavření smlouvy, vystavení objednávky nebo výjimečně 
bezprostředně před předáním odpadu do zařízení. Dále pak při opakovaných dodávkách 
vždy s prvním předáním odpadu v roce. Doklad o kvalitě odpadu bude vystaven ve dvou 
vyhotoveních – jedno si ponechá původce, druhé zůstane v zařízení. Zároveň bude 
k dodávce přiložen dodací list odpadu, který bude obsahovat následující údaje: 

- kód, název, kategorii, upřesnění a množství odpadu; 

- identifikační údaje původce (odesilatele) odpadu; 

- datum dodávky odpadu. 

 

Příjemce odpadů kategorie N předchází dokladování kvality odpadu stejným 
postupem jako při přejímce ostatních odpadů. Nejpozději při objednávce odvozu odpadu je 
však původce odpadu povinen informovat o obsahu Písemných pokynů pro případ nehody 
a tyto předat odpovědné osobě zařízení nejpozději při předání nebezpečného odpadu. 
Z písemných pokynů (obsah písemných pokynů – ADR) je zřejmé jaká odpad má být do 
zařízení přijat, jeho nebezpečné vlastnosti eventuálně jaká mají být učiněná zvláštní 
opatření pro nakládku nebo přepravu odpadů. Zároveň s odpadem předá k odpadu i 
Identifikační list nebezpečného odpadu. Jako doklad o předání odpadu do zařízení slouží 
dodací list se všemi náležitostmi potvrzený oběma zúčastněnými stranami (původce i 
příjemce odpadu) [1]. 
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3.6.2 Pravidelný odvoz odpad ů 

Původce odpadu rovněž předá doklad o kvalitě a původu odpadu. V tomto případě 
se jedná o jednodruhový svoz komodit jako je komunální odpad, papír, sklo, plasty, kaly a 
další. Svoz je prováděn výsypem u původce odpadu z malých nádob a kontejnerů, nebo 
odvozem velkooběmových kontejnerů prováděným buď výměnou nebo opětovným 
přistavením. Za deklarovanou kvalitu odpadu a obsahu nádob a kontejnerů odpovídá 
původce odpadu [1]. 

 
3.6.3 Postup v p řípadě, že odpad není do za řízení přijat 

V případech, kdy nebude odpad do zařízení přijat, nahlásí písemně nebo faxem 
odpovědný pracovník zařízení nejpozději do pěti pracovních dnů tuto skutečnost orgánům 
kraje (v hlášení uvede původce/oprávněnou osobu, od které odpad nebyl přijat, katalogové 
číslo odpadu, kategorii odpadu, množství a způsob balení odpadu a důvod proč nebyl 
odpad do zařízení přijat. Tato skutečnost bude současně dokladována i v provozním deníku 
zařízení [1]. 

 
3.6.4 Přeprava odpad ů a předání oprávn ěné osob ě 

Povinnosti posádky sběrného vozidla před zahájením přepravy: 

- jednotlivé přepravní obaly popřípadě volně ložené odpady opatřit identifikačními listy, 
malými bezpečnostními značkami, UN kódy popřípadě dalším označením plynoucím 
z dohody ADR;  

- provést kontrolu pokynů pro případ nehody; 

- provést kontrolu převzatých odpadů podle předem připravovaného evidenčního listu 
pro přepravu nebezpečných odpadů, zkontrolovat jeho správnost, úplnost a vyplní ve 
všech požadovaných částech, popřípadě zajistit u původce odpadů jeho doplnění; 

- zkontrolovat vozidlo, zda jeho zařízení a vybavení a označení splňují předepsané 
ustanovení pro přepravu ADR; 

- provést zabezpečení nákladu proti uvolnění, posunutí, překlopení, rozbití, pádu, vylití 
či jinému samovolnému pohybu nebo úniku při přepravě pomocí zabezpečovacích 
prostředků (bezpečnostní popruhy, rozpěrná tyč, založení paletou, stažení smršťovací 
fólií, plachta nebo síť na kontejner, atd.); 

- při přepravě volně ložených odpadů ve velkoobjemových kontejnerech vždy 
zkontrolovat těsnost kontejneru (případně před nakládkou dotěsnit) a vždy po naložení 
zaplachtovat kontejner popřípadě řádně uzavřít víka kontejnerů tak, aby nedošlo 
k úniku odpadu při přepravě;  

- zabezpečit při nakládce, aby nedošlo k přetížení vozidla nákladem nad užitečnou 
hmotnost vozidla;  
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- označit vozidlo před zahájením přepravy dle předpisů ADR – oranžové tabule, velké 
bezpečnostní značky, UN kódy a podobně. 

Následně proběhne přeprava odpadů a jejich předání oprávněné osobě za účelem 
jejich využití či odstranění [1]. 

 
3.6.5 Předání odpadu oprávn ěné osob ě   

Posádka sběrného vozidla po příjezdu do provozovny oprávněné osoby provede 
předání průvodních dokladů od přepravovaných odpadů. Dále řidič vyčká na pokyny 
odpovědného pracovníka příjemce odpadu, podle nichž provede vyložení nákladu. 
Pracovník příjemce provede jednotlivá vážení odpadů podle katalogových čísel a následně 
předá vyplněný a potvrzený evidenčního listu pro přepravu nebezpečných odpadů 
popřípadě nákladní nebo dodací list posádce sběrného vozidla. Posádka zkontroluje 
úplnost a správnost předaných dokladů a jejich vyplnění ve všech požadovaných částech, 
pokud při vykládce došlo ke znečištění ložné plochy popřípadě jiných částí vozidla, 
provede neprodleně jejich očištění [1]. 

 
3.6.6 Sběr, výkup a p řeprava odpad ů ze zdravotnictví a 
veterinární pé če anebo z výzkumu s nimi souvisejícího 

Způsob nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče anebo z výzkumu 
s nimi souvisejícího probíhá následujícím způsobem: 

U původců odpadu probíhá sběr odpadu dle předem sjednaného svozového plánu. 
Obsluha zařízení přebere od původce řádně zabalený a označený odpad a ukládá jej na 
ložné ploše vozidla buď volně (atestované lepenkové krabice na odpad ze zdravotnických 
zařízení) nebo (v případě PE pytlů, medicinálních boxů atd.) do speciálních uzavřených 
nádob (sudy s víkem, bigboxy s víkem). Ostré předměty (použité injekční jehly a stříkačky, 
skalpely) jsou shromažďovány v jednorázových plastových spalitelných nádobkách, které 
umožňují bezdotykovou manipulaci při snímání použitých jehel. Po uzavření víčka není již 
možno nádobu znovu otevřít a je tak zabráněno jakémukoli kontaktu s obsahem nádoby. 

Technologické postupy uplatňované při sběru a výkupu odpadu a následné přepravě 
a vykládce odpadu minimalizují možnosti styku obsluhy zařízení s odpadem. 

Na svozové trase vozidlo sbírá odpad od cca 10 - 20 původců a přepravuje po 
ukončení svozové trasy zařízením přímo spalovny nebezpečných odpadů, kde je odpad 
předán k energetickému využití. 

Pracovníci jsou povinni provádět zvýšenou hygienu, používat předepsané ochranné 
pomůcky a bezpodmínečně dodržovat pokyny pro manipulaci s tímto druhem odpadu. Dále 
se pracovníci manipulující s infekčními odpady účastní pravidelných lékařských kontrol a 
předepsanému preventivnímu očkování [1]. 
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3.6.7 Sběr,  výkup a p řeprava odpad ů obsahujících regulované 
látky 

Nakládání s odpady obsahující regulované látky spočívá pouze ve sběru, výkupu a 
přepravě vyřazených zařízení obsahujících tyto látky (domácí a obchodní chladící a 
mrazící zařízení). Obsluha zařízení přebírá odpady od původců, ukládá je volně ložené na 
ložné ploše vozidla, řádně je zabezpečí proti posunutí, překlopení, rozbití, atd., přepraví je 
a předá k využití či odstranění pouze osobě k tomu oprávněné podle zákona č. 86/2002Sb. 
Ve znění pozdějších předpisů. 

Při nakládce/vykládce a další manipulaci s odpady obsahující regulované látky si 
obsluha zařízení počíná tak, aby minimalizovala rizika a zamezila jakémukoli úniku těchto 
látek do ovzduší [1]. 

 

 

 
3.6.8 Lékařské prohlídky, a školení 

Pracovníci podílející se na sběru, výkupu a přepravě odpadů mobilními zařízeními 
jsou povinni se účastnit preventivních lékařských prohlídek a účastnit se povinných 
školení. 

 

Lékařské prohlídky: 

- řidiči – do 50 let věku každé dva roky, nad 50 let věku 1x ročně; 

- ostatní pracovníci – každé dva roky. 

 

Školení: 

- BOZP a PO – vstupní školení a dále minimálně 1x ročně; 

- školení řidičů nákladních vozidel o celkové hmotnosti nad 7,5 tuny – každý rok 
školení, každý 4. rok přezkoušení;  

- školení řidičů ADR, minimálně každých 5 let; 

- specifické školení dle ADR všech osob zúčastněných na přepravě (1x ročně); 

- školení pracovníků z obsluhy, údržby a provozu nákladních vozidel a jejich nástaveb – 
při přiřazení pracovníka na vozidlo; 

- školení z BOZP vozidel pro sběr a svoz komunálního odpadu – 1x ročně; 

- školení pracovníků obsluhující zvedací zařízení – 1x ročně; 

- školení pracovníků z obsahu provozního řádu mobilního zařízení určeného ke sběru a 
výkupu odpadů – minimálně 1x ročně; 

- školení z používání osobních ochranných pracovních pomůcek – minimálně 1x ročně; 
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- pravidelné školení a seznamování i identifikačními listy nebezpečných odpadů a 
s bezpečnou manipulací s nebezpečnými látkami – vždy před převzetím nebezpečného 
nákladu; 

- seznamováni s dodržováním osobní hygieny při práci s nebezpečnými látkami – vždy 
před převzetím nebezpečného nákladu. 

 

Školení pracovníků se provádí při nástupu do zaměstnání a dále pravidelně 
minimálně dle výše uvedených bodů, pracovníci po absolvování školení podepisují 
protokol. 

Pracovníci jsou si vědomi povinnosti seznámit se s identifikačními listy 
nebezpečných odpadů vždy před započetím práce s nebezpečnými odpady [1]. 

 

 

 

3.7 Sběrové dvory 

3.7.1 Obecná charakteristika 

Sběrový dvůr je zařízení k využívání, odstraňování, sběru výkupu odpadů. Lze ho 
provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k jeho 
provozování podle § 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně 
některých dalších zákonů.  

Je nezbytným doplňkem systému sběru tříděného odpadu. Obyvatelé obcí mají 
možnost do sběrového dvora ukládat odpady, které nelze uložit do běžných sběrových 
nádob na odpad. Jeho sortiment umožňuje občanům ukládat jednak vytříděné nebezpečné 
složky komunálního odpadu ( olověné akumulátory, televizory, lednice, zářivky, zbytky 
barev i jiných chemikálií, znečištěné obaly, suché baterie, motorové a převodové oleje, 
olejové filtry, staré léky ) tak i ostatní druhy komunálního odpadu ( papír, sklo, plast, 
dřevo, železný šrot, odpad zeleně, pneumatiky, stavební suť, zeminu, objemný odpad, 
textil). 

Určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, 
a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního 
odpadu je jednou ze základních povinností obce vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., O 
odpadech. Obec je dále povinna zajistit místa k odkládání nebezpečných složek 
komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně a jejich 
následný odvoz oprávněnou osobou.  

Odpad od občanů je odebírán zdarma. Možnost ukládat odpad zde mají nejenom 
občané, ale také drobní živnostníci, kteří se tak mohou za úplatu (dle ceníku) zbavit 
odpadu vznikajícího při jejich podnikatelské činnosti [3]. 
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3.7.2 Sběrný dv ůr města Loun 

Charakteristika zařízení 

Sběrný dvůr města Loun je provozován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O 
odpadech ze dne 15. května roku 2001. Vznik Sběrného dvora byl iniciován přijetím 
místních legislativních opatření – systém nakládání s komunálním odpadem. 

Sběrný dvůr je zařízením, které slouží k bezproblémovému odkládání níže 
uvedených odpadů separovaných ze směsného komunálního odpadu. Zřízen byl pro 
potřebu občanů města Loun a městských částí zapojených do systému nakládání 
s komunálním odpadem a pro další fyzické a právnické osoby, jež s provozovatelem 
zařízení uzavřely smluvní vztah. Kombinace sběrného dvora a svozových dnů (tzv. 
Sběrové soboty) naplňuje závazná ustanovení zákona a obecně závazné vyhlášky o 
odpadech, především zajišťuje nebezpečné složky komunálního odpadu před odcizením 
nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. 

Pro občany zapojené do systému je ukládání vytříděného odpadu bezplatné. Pro 
ostatní osoby (občané nezapojení do systému města, podnikatelé, právnické osoby) je 
úhrada stanovena ceníkem. 

 

Technický popis zařízení 

Sběrný dvůr je umístěn v ulici Poděbradova č. 1014 v areálu Technických služeb 
města Loun. Jedná se o oplocený pozemek o rozměrech 14,35 x 34,15 m. Oplocení tvoří 
vlnitý plech vysoký 2,20 m s instalovaným ostnatým drátem nad horním okrajem. Vjezd 
tvoří uzamykatelná vrata.  

Vlastní pozemek je dělen na volnou plochu  se štěrkovým povrchem a vlastní 
stavbu sběrného dvora. Stavba je jednoduchým přístřeškem vyrobeným z ocelového 
plechu, který má obdélníkový tvar o rozměrech 5,30 x 29,20 m  s plechovou střechou a 
zadní stěnou. Podlaha je betonová, nevyspádovaná. Přístřešek je dělen na devět boxů, 
přičemž první tři jsou samostatně uzavíratelné a uzamykatelné trubkovými vraty s výplní 
z drátěného pozinkovaného pletiva. Boxy č. 3 a 7 jsou ze tří stran obezděny cihelnou 
příčkou. 

V boxech jsou umístěné nádoby na odpad, označené názvem a katalogovým číslem 
odpadu nebo je celá kóje označena tabulkou s názvem a katalogovým číslem odpadu. 
V boxu č. 1 je umístěno nářadí pro úklid (lopaty, koště, hrábě). Na volné ploše je umístěn 
kontejner na směsný TKO. 

Součástí sběrného dvora je přístřešek pro psa, který zde zajišťuje ostrahu v době 
mino provozní hodiny. Místnost pro obsluhu dvora je v budově technických služeb. 

Sběrný dvůr je označen tabulí s názvem a provozní dobou objektu a tabulkou 
„Objekt střežen služebním psem“ umístěnými na vnějším oplocení [2].  
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3.7.3 Základní údaje o kapacit ě zařízení 

Jednotlivé boxy mají půdorys o velikosti 5,20 x 2,9 m, box č. 7 pak 5,20 x 5,60 m, 
výška je 2,45→1,80 m. Kontejner na směsný TKO má kapacitu 3 m3 – 30m3 . 

Kapacita odpadu umísťovaného do nádob je daná kapacitou typizované nádoby 
z výroby Nevytec Roudnice n. L. a.s., nádoby jsou atestovány a je vydáno prohlášení o 
shodě s ČSN. 

 

*  Kapacita nádob na uložení odpadu kategorie N dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví katalog odpadů. 

**  Specifikace ročního množství nebezpečných látek dle Katalogu odpadů v kg. 

20 01 33 – baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem      
16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie: 

* 3x120lit., ** 200 

 

15 01 10 – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami 
znečištěné: 

* 6x240 lit., ** 250  

 

15 02 02 – absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami: * 6x240 
lit., 

** 250 

 

13 02 05 – nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje: * 1x200 lit., ** 
250 

 

13 02 08 – jiné motorové, převodové a mazací oleje: * 1x200lit., ** 250 

 

20 01 27 – barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky: * 
1x200lit., ** 350 
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20 01 13 – rozpouštědla: * 1x200 lit., ** 150 

 

20 01 21 - zářivky a jiný odpad obsahující rtuť: * 3x500 lit., ** 300 

 

16 06 01 – olověné akumulátory: * 3x500 lit., ** 500 

 

20 01 35 – vyřazené elektrické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly     
20 01 21 a 20 01 23: * 5,20 x 2,90 m, ** 2000 

 

20 01 23 – vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky: * 5,20x2,90 m, ** 2000 
[2]. 

 
3.7.4 Rozdělení stavby na jednotlivé boxy 

Box č. 1 - baterie 

V boxu jsou skladovány znečištěné galvanické elektrické články(obrázek č. 1).  

Uskladnění: plastové nádoby na baterie  

 
Obrázek č. 1 – uložení baterií 
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Box č. 2 - sorbenty 

V boxu jsou skladovány znečištěné textilie od ropných látek, vapex, obaly znečištěné 
ropnými látkami a domácími chemikáliemi. 

Box č.3 – tekuté odpady 

V boxu jsou skladovány zbytky ropných látek, olejů, barev a rozpouštědel(obrázek č. 2).  

Uskladnění: kovové sudy umístěné v kovové vaně. 

 

Obrázek č. 2 – uložení tekutých odpadů 

 

Box č. 4 – zářivky a akumulátory s elektrolytem 

V boxu jsou skladovány zářivky(obrázek č.3)  a ostatní odpad s obsahem rtuti a olověné 
akumulátory s obsahem elektrolytu (roztok H2SO4). 

Uskladnění: 3 ks speciálních nádob pro zářivky o obsahu 500 l a pro akumulátory 3 ks 
plastových kontejnerů o obsahu 500 l. V boxu je umístěn rezervoár s čistou vodou pro 
případ první pomoci při potřísnění elektrolytem (roztok H2SO4). 
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Obrázek č.3 – uložení zářivek 

 

Box č. 5 - televizory 

V boxu jsou skladovány vyřazené televizory(obrázek č. 4).  

Uskladnění: bez nádob. 

 

Box č. 6 - lednice 

V boxu jsou skladovány vyřazené lednice(obrázek č. 4). 

Uskladnění: bez nádob. 
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Obrázek č.4 – uložení televizorů a lednic 

 

Box č. 7 – papír, plasty, sklo 

V boxu je skladován papír, plasty, a sklo. 

Uskladnění: pro každý druh odpadu 1 ks kontejneru o obsahu 1.100 l. 

 

 

Box č. 8 - pneumatiky 

V boxu jsou skladovány vyřazené pneumatiky(fotografie č. 3). 

Uskladnění: bez nádob. 

 

Box č. 9 – kovový odpad 

V boxu je skladován drobný kovový šrot. 

Uskladnění: bez nádob. 

 

Kontejner TKO 

V kontejneru je ukládán neseparovatelná směs tuhého komunálního odpadu.  
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Uskladnění: velkokapacitní kontejner 3 m3 – 30 m3 [2]. 

 

3.8 Seznam druh ů odpad ů dle katalogu odpad ů 

13  Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 
uvedených ve skupinách 05, 12 19) 

 

13 02  Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 

 

13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje 

 

15 Odpadní obaly: absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a 
ochranné oděvy jinak neurčené 

 

15 01  Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalovaného odpadu). 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

15 01 05 Kompozitní obaly 

15 01 06 Směsné obaly 

15 01 07 Skleněné obaly 

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

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 
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16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a 
odpady z demontáže těchto vozidel a jejich údržby 

16 01 03 Pneumatiky 

16 06  Baterie a akumulátory 

16 06 01 Olověné akumulátory 

 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 
odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru 

 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 02 Sklo 

20 01 13 Rozpouštědla 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chloroflurouhlovodíky 

20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 

20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod 
číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

20 01 39 Plasty  

20 01 40 Kovy [2]  

 

 

Tabulka s grafem  č. 1 - Vývoj množství vyprodukovaného komunálního odpadu ve městě Louny (t) 
              

Roky 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  

Tuny 4861 4876 4117 4193 4359 3472 5607 4705 4482 4509 4752 4511  
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Tabulka s grafem č. 2 - Vývoj množství sebraných druhotných surovin ve městě Louny (t)  
               

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Papír 19 42 55 72 76 64 88 172 197 219 174 172 200 195 
Sklo 17 39 49 56 63 58 48 66 55 61 79 89 102 151 

Plasty      12 23 26 32 44 41 40 59 52 
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3.9 Organiza ční zabezpečení provozu za řízení 

3.9.1 Opatření pro p řípad havárie 

Při rozsypání: 

Odpad se shromaždí na jedno místo smetením nebo sebráním a uloží se do původní 
nádoby nebo do náhradní nádoby. Při poškození nebo rozbití zářivek a výbojek bude 
smetený obsah uložen v neprodyšné nádobě pro vysokou tenzi par kovové rtuti (0,01 
hPa/20°C). Při manipulaci s rozbitou zářivkou bude používán respirátor k ochraně 
dýchacích cest. 
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Při úniku: 

Při úniku elektrolytu z olověných akumulátorů bude provedena neutralizace 
posypem vápenného hydrátu nebo roztokem vápenného mléka. Při úniku ropných produktů 
bude provedena sanace sorbetem (Vapex). 

Úniky a havárie ohrožující životní prostředí budou hlášeny Hasičskému 
záchrannému sboru v Žatci a Krajskému úřadu v Lounech, referátu životního prostředí. 

Při zahoření: 

Malý požár: Pokud bude v silách pracovníka oheň hašen připravenými hasicími 
přístroji. Přednostně je vhodné využít hasiva, které neobsahuje vodu: vhodné jsou hasicí 
přístroje práškové, pěnové nebo sypký materiál (písek, spec. deky). 

Velký požár: Při požáru většího rozsahu bude vyhlášen poplach voláním „hoří“ a 
v nejkratší možné době přivolán Hasičský záchranný sbor, který bude informován o druhu 
hořících látek. 

V případě nutnosti použít vodu je nutno využít mlhové proudy a před započetím 
hašení vyjasnit otázku, jak bude kontaminován voda vytékající z požářiště zachycována. 

Pro případ zahoření je v areálu umístěn hasící přístroj: 

- 1x (vodní nemrznoucí) při požáru dřeva, papíru, plastů; 

- 2x (práškový) pro případ požáru ostatních. 

- Hydrant: vzdálenost od objektu 200 m, potrubí DN 80 mm [2]. 

 

3.9.2 Povinnosti obsluhy za řízení 

Obsluha sběrného dvora je povinná především: 

- vést evidenci přijatých odpadů včetně údajů o osobě odpad předávající; 

- používat předepsané ochranné pomůcky; 

- dodržovat opatření bezpečnosti a hygieny práce; 

- dodržovat protipožární opatření; 

- znát zásady první pomoci; 

- udržovat zařízení v dobrém technickém stavu; 

- při manipulaci s odpadem zamezit jeho úniku do životního prostředí [2]. 
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4. Závěr 

 Se zvýšeným zájmem po různých produktech narůstá i množství vznikajících odpadů, a to 
jak při jejich výrobě, tak i při jejich spotřebě. Výroba některých produktů spotřebovává 
neobnovitelné zdroje prvotních surovin. Jejich těžba má dopad na životní prostředí a někdy 
i na zdraví člověka. Proto je důležité správné nakládání s odpady. S odpady se setkáváme i 
v běžném živote, a je dobré vědět, že různé věci, které zcela bezpečně využíváme se po 
odložení nebo poškození mohou uvolňovat nebezpečné látky, nebo jejichž zbytky se 
nesmějí dostávat do prostředí, protože se v něm mohou hromadit, působit různé negativní 
změny. Je potřeba zdůraznit nutnost předcházení vzniku odpadů a jejich nebezpečnosti, 
využívat odpady jako zdroje surovin a energie a nevyužitelné zbytky bezpečně 
odstraňovat. Případným poškozením životního prostředí vlivem špatného nakládání 
s odpady můžeme vytvořit omezující podmínky pro příští generace.  

V této bakalářské práci jsem se pokusil uvést některé příklady věcí, které se po upotřebení  
musí odkládat jako nebezpečný odpad, na jakých místech vzniká největší množství těchto 
odpadů, a jakým způsobem se s tímto odpadem musí nakládat. Dále je v této práci popsáno 
provádění sběru odpadů, a popsán charakter a účel mobilního zařízení  pro sběr a výkup 
odpadů, a druhy manipulačních prostředků a jejich vybavení, které k této činnosti využívá 
společnost LIKOR CZ, s.r.o., která tyto služby zajišťuje v místě mého bydliště. Jsou zde 
uvedeny optimální podmínky a vybavení pro zřízení sběrového dvoru, a pro srovnání 
s těmito optimálními podmínkami je zde uveden technický popis a charakteristika zařízení 
sběrového dvoru v místě mého bydliště.  
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