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ANOTACE 

Cílem této bakalářské práce je nakládání s odpady z polní nemocnice v zahraniční misi. 

Bakalářská práce je rozdělena na úvodní část a čtyři oddíly, v první části se zabývá popisem 

mise v Afganistánu v letech 2006 – 2008. Dále práce obsahuje nakládání s komunálním 

odpadem, s infekčním odpadem a odpadem při údržbě techniky jak v ČR, tak při výkonu mise 

v Afganistánu. Další oddíl je věnovaný třídění, skladování a likvidaci odpadů dle předpisů 

v ČR. Poslední část je věnována legislativě zabývající se odpady jako celku. 

  

Klíčová slova: zahraniční mise, odpady, nakládání s odpady, legislativa 

 

ANNOTATION 

Thesis deals with waste management in a field hospital during an international mission. 

The thesis is divided into an introduction and four sections, in the first part it deals with the 

description of the mission in Afghanistan during years 2006 - 2008. The work focuses on 

management of municipal waste, an infectious waste and maintenance technology waste in 

the Czech Republic, as well as during the mission in Afghanistan. The next section describes 

sorting, storage and disposal of waste according to law regulations in the Czech Republic. The 

last section is devoted to legislation dealing with waste in general. 
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1. ÚVOD 
 

 Řešením problému týkající se odpadů se zabývá v současné době celý svět. 

Není to dáno tím, že by dříve odpady nevznikaly, nýbrž tím, že vzrůstá množství odpadů 

vlivem průmyslového a technického rozvoje. Snahou každého občana by měla být priorita 

vzniku odpadu v míře co nejmenší, popřípadě a je-li to možné, aby nevznikal vůbec. Když 

už odpad vznikne, měla by být snaha o jeho nejlepší zhodnocení např. v podobě 

materiálového využití nebo jako energetického zdroje, čímž lze ušetřit neobnovitelné 

zdroje a být šetrnější k přírodě. 

S odpady je třeba nakládat s velkou obezřetností, neboť mohou nenávratně 

zasáhnout do životního prostředí a tím ovlivnit životní podmínky nás všech. Základním 

pilířem pro nakládání s odpady je dokonale propracované legislativní zázemí, jeho 

dodržování a následná kontrola. Ve vyspělých státech se nakládáním a likvidací odpadů 

zabývají specializované firmy, které se snaží neustále rozvíjet a zdokonalovat své 

technické zabezpečení a zvyšují kvalifikaci zaměstnanců. 

Cílem mé bakalářské práce je popsat nakládání s odpady z polní nemocnice 

v zahraniční misi. Práce je rozdělena na úvodní část a čtyři oddíly, v první části bude 

popsána mise v Afganistánu v letech 2006 – 2008. Dále práce bude obsahovat 

charakteristiku a popis odpadů s definováním základních pojmů v oblasti nakládání 

s odpady a nakládání s komunálním odpadem, s infekčním odpadem a odpadem při údržbě 

techniky jak v ČR, tak při výkonu mise v Afganistánu. Čtvrtý oddíl bude věnovaný třídění, 

skladování a likvidaci odpadů. Vzhledem k tomu, že v rámci mise je nezbytné nakládat 

s odpady dle předpisů platných v ČR, bude tato část popsána s ohledem na tento fakt.   

Poslední část bych se věnovala základním legislativním předpisům zabývající se odpady na 

území ČR. 
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2. MISE V AFGANISTÁNU 2006 – 2008 
 

Polní nemocnice je určena k plnění aliančních úkolů v rámci NATO a OSN. 

Požadavek k vyslání polní nemocnice vzneslo Velitelství spojeneckých sil v Evropě 

(SHAPE). Rozhodnutím vlády ČR ze dne 17. 1. 2007 a souhlasem obou komor Parlamentu 

ČR ze dne 7. a 8. 2. 2007 bylo definitivně rozhodnuto o působení polní nemocnice v 

Afghánistánu. Od března 2007 do prosince 2008 působila tedy na území Afghánistánu v 

rámci mnohonárodní mise ISAF polní nemocnice AČR. Nemocnice vystřídala řeckou 

polní nemocnici, která zde působila od května 2006 do února 2007. Polní nemocnice AČR 

působila na Roli 2E jako nejvyšší zdravotnická etapa mise ISAF v centrálním regionu, což 

je hlavní město Kábul a jeho nejbližší okolí. Partnerským zařízením působícím na Roli 3 

byla kamenná francouzská národní nemocnice na základně Warehouse. Obě zařízení 

poskytovala veškerý zdravotnický servis vojenským kontingentům rozmístěným na území 

hlavního města Kábulu [1]. 

Role 2E – příjem a třídění pacientů, resuscitace léčba šoku na vyšší úrovni než Role 1, 

neodkladná chirurgie, může obsahovat omezenou lůžkovou kapacitu, případně 

stomatologii, hygienu prostředí, psychiatrii nebo psychologii. V AČR této úrovni odpovídá 

6. a 7. polní nemocnice Nemocniční základny. 

Role 3 – sekundární léčebná péče, hospitalizace a s ní spojené prvky, různé klinické 

specializace závislé na typu mise včetně primární chirurgie a diagnostické podpory. 

 

2.1. Afganistán  
 

Afganistán je islámský stát ležící v jižní části Střední Asie. Hlavní město Kábul 

obývá přes 2 miliony obyvatel z celkového počtu asi 20 milionů obyvatel různého 

etnického složení. 

Afganistán byl pro svou strategickou polohu v historii často dobýván. Krvavá 

partyzánská válka v letech 1979 až 1989 přinesla na afghánské straně přes 1,4 miliónu 

obětí a 5 miliónů uprchlíků v Pákistánu a Iránu. Po roce 1989 a o moc v zemi se rozpoutal 

boj mezi jednotlivými frakcemi islámských bojovníků. Vznikla nestabilní prozatímní vláda 

a parlament kmenových zástupců, nepodařilo se však zastavit občanskou válku mezi 
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jednotlivými znepřátelenými náboženskými, kmenovými a etnickými frakcemi. V roce 

1996 ovládlo většinu území fundamentalistické hnutí Tálibán, jehož kořeny vycházejí 

z islámských náboženských škol na území Pákistánu. Afghánistán se v období vlády 

Tálibánu stal baštou islámských teroristických skupin včetně organizace Al-Káida Usámy-

bin-Ládina. Po mezinárodní intervenci vojsk v rámci operace Enduring Freedom byla moc 

Tálibánu zlomena a vládu v zemi postupně převzala prozatímní vláda pod vedením 

prezidenta Hamída Karzaího. V posledních letech došlo k eskalacím násilí se vzestupem 

moci hnutí Tálibán, zvláště v jižních provinciích a v hornatých oblastech při hranicích 

s Pakistánem [1]. 

Afghánské hospodářství je dlouhotrvající válkou rozvrácené, země patří k 

nejchudším na světě. Rozhodujícím odvětvím je zemědělství, největším nerostným 

bohatstvím je zemní plyn. Železnice neexistují, veškerá doprava probíhá po značně 

poničených silnicích. Školství je na velmi nízké úrovni, gramotná je jen třetina dospělé 

populace. Zdravotnictví je rovněž velmi zanedbané, většina léků a zdravotnického 

materiálu pochází ze zahraniční pomoci. 

Průměrná délka života v této zemi je 43 let, z 1000 narozených dětí 165 kojenců 

umírá a do 5 let věku zemře dalších 257 dětí. Porod nepřežije 1600 rodiček z 100 000 

porodů. Tato čísla Afghánistán zařazují mezi pětici nejméně vyspělých zemí světa [2]. 

 

2.2. Mise ISAF 
 

Česká polní nemocnice byla součástí operace ISAF, jejímž úkolem bylo udržení 

pořádku a míru v hlavním městě Kábulu a jeho okolí. Součástí mise byly vojáci dvaceti 

převážně evropských armád.  

V době působení české nemocnice byla mise pod vojenským vedením Belgie, 

později Maďarska. Česká polní nemocnice působila jako nejvyšší zdravotnická etapa na 

Roli 2+ v centrálním regionu (město Kábul a přilehlé okolí) a poskytovala odbornou 

lékařskou pomoc raněným, popáleným a nemocným v průběhu bojové činnosti koaličních 

jednotek působících v sestavě sil ISAF  i mimo ni. Z části poskytovala pomoc místnímu 

obyvatelstvu ve spolupráci s humanitárními organizacemi, dále zabezpečovala 

hospitalizaci a léčbu raněných a nemocných do doby, kdy budou schopni dalšího odsunu. 

Neméně důležitou činností bylo připravování plánu pro řešení krizových situací, zejména 
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pro případ hromadného příjmu a třídění raněných (MASCAL), který byl během působení 

nemocnice několikrát v činnosti [1]. 

Poskytování péče: 

 příslušníkům ISAF 

 místnímu obyvatelstvu 

Rozsah činnosti polní nemocnice: 

 zdravotnické odsuny a třídění 

 urgentní chirurgie 

 resuscitace 

 dekontaminace (ZHN) 

 odborná lékařská pomoc raněným a nemocným  

 stabilizace základních životních funkcí před odsunem k definitivnímu vyléčení ve 

stálých nemocnicích  

 

Nemocniční kapacita při vyhlášení signálu MASCAL: 

 P1 – 2 zranění 

 P2 – 5 zraněných 

 P3 – 23-30 zraněných 

 celkem 32-37 zraněných 

Priorita P1 – pacienti vyžadující urgentní výkony, které zachraňují život a výkony 

neodkladné péče (obstrukce dýchacích cest, závažné poranění hrudníku, neztišitelná 

krvácení) 

Vybavení a personální obsazení: 

- 2 plně vybavená lůžka k poskytnutí resuscitační péče 

- 2 týmy (lékař anesteziolog + sestra, všeobecný lékař + sestra, zapisovač, obíhač) 

Priorita P2 – pacienti vyžadující operační výkon po stabilizaci, krátkodobě odloženou 

operační péči (poranění hrudníku a břicha, rozsáhlá poranění měkkých tkání, 

komplikované zlomeniny, větší nekomplikované popáleniny) 
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Vybavení a personální obsazení: 

- 5 lůžek, které jsou osazeny přístroji k monitorací vitálních funkcí, u každého lůžka 

je zdroj kyslíku 

- vedoucí lékař s atestací v oboru vnitřní lékařství + 3 sestry + 2 příslušníci 

odsunového družstva 

Priorita P3 – poranění méně závažného charakteru, nevyžadující akutní ošetření lékařem, 

s možností využití trénovaného středního zdravotnického personálu (nekomplikované 

zlomeniny, popáleniny menšího rozsahu, zhmoždění tkání) 

Vybavení a personální obsazení: 

- 25 lůžek 

- 3 lékaři (epidemiolog + stomatolog + psycholog + 1 sestra + 5 příslušníků 

odsunového družstva) 

Nemocnice byla logisticky plně soběstačným zařízením. Polní nemocnice 

poskytovala vojskům mise ISAF kompletní zdravotnický servis ve své ambulantní i 

lůžkové části. Vzhledem ke katastrofální situaci v afghánském zdravotnictví byla 

nemocnice vyhledávána i pacienty z řad pracovníků mezinárodních humanitárních misí, 

zastupitelských úřadů a zahraničních firem, které působily na území Afghanistánu. Za 

dobu působení nemocnice bylo ambulantně ošetřeno celkem 14 282 pacientů, 

hospitalizováno bylo celkem 726 pacientů, na rtg a CT se provedlo celkem 3925 vyšetření, 

stomatolog ošetřil 2565 pacientů, bylo provedeno několik tisíc mikrobiologických 

vyšetření a 213 chirurgických operací [1]. 

Obrázek č. 1: Polní nemocnice – operační sál 
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3. CHARAKTERISTIKA A POPIS ODPADŮ  
 

Odpad můžeme popsat jako vedlejší produkt lidské činnosti, který vzniká ve 

výrobní i nevýrobní sféře. 

Z tohoto pohledu můžeme rozdělit odpady na dvě základní kategorie. První 

kategorií jsou odpady ze spotřeby a druhou kategorií odpady z výroby. [3] 

Povinností původců odpadů je zařazování odpadů podle druhů a kategorií v souladu 

s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění. Dle Katalogu odpadů 

jsou rozlišovány dvě základní skupiny – nebezpečný odpad a ostatní odpad. 

 

3.1. Pojmy v oblasti nakládání s odpady 
 

Odpad - každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 

185/2001 Sb., o odpadech.  

Nebezpečný odpad - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v příloze č. 2 [4] 

Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a 

který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících 

u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání 

Odpad podobný komunálnímu odpadu - veškerý odpad vznikající na území obce při 

činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání a který je uveden 

jako komunální odpad v Katalogu odpadů 

Odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s 

odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto 

činností 

Nakládání s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, 

úprava, využití a odstranění odpadů 

Shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady 
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Skladování odpadů - přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po 

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

Skládka - zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem a provozované ve 

třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně zařízení provozovaného 

původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních odpadů a zařízení určeného pro 

skladování odpadů s výjimkou skladování odpadů podle písmene h) [4] 

Sběr odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou 

oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití 

nebo odstranění 

Výkup odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo 

fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu 

Úprava odpadů - každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo 

fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění 

jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně 

snížení jejich nebezpečných vlastností 

Opětovné použití - postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou 

odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny 

Využití odpadů - činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, že 

nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení neurčeném k využití 

odpadů podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, nebo že je k tomuto konkrétnímu účelu 

upraven; v příloze č. 3 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů využití odpadů 

Materiálové využití odpadů - způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a další způsoby 

využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům, s výjimkou 

bezprostředního získání energie 

Recyklace odpadů - jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován 

na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně 

přepracování organických materiálů; recyklací odpadů není energetické využití a 

zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být použity jako palivo nebo 

zásypový materiál 

Odstranění odpadů - činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že tato činnost 

má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; v příloze č. 4 [4] 

je uveden příkladný výčet způsobů odstranění odpadů 
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Zpracování odpadů - využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před využitím 

nebo odstraněním odpadů 

Prvotní původce odpadů - každý, při jehož činnosti vzniká odpad 

Původce odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž 

činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k 

podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna 

povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba 

odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu 

Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o 

odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů 

 

3.2. Charakteristika vybraných druhů odpadů 

 

3.2.1.  Komunální odpad  
- veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob s výjimkou odpadů 

vznikajících u právnických osob dle ustanovení § 4 odst. b) zák. č. 185/2001 Sb., o 

odpadech 

 

Skladba komunálního odpadu: 

 domovní odpad – běžný odpad z domácností včetně využitelných složek jako jsou 

papír, sklo, textil apod. 

 objemný odpad – objemný odpad z domácností, který svým rozměrem a hmotností 

nelze svážet běžným svozem domovního odpadu 

 využitelné složky – papír, sklo, textil, plasty, kovy 

 nebezpečné složky – spotřební chemie v domácnostech, léky, baterie, minerální 

oleje, zbytky nátěrových hmot, apod. 

 biologicky rozložitelný odpad – papír a lepenka, BRO z kuchyní a stravoven, 

oděvy, textilní materiály, dřevo, BRO ze zahrad a parků, směsný komunální odpad, 

odpad z tržišť 
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Obrázek č. 2: Skladba komunálního odpadu 

 

 Komunální odpady jsou velmi různorodý materiál z hlediska fyzikálněchemických 

vlastností. Záleží hlavně na druhu zástavby obcí, způsobu vytápění, životním stylu 

obyvatel. V komunálním odpadu nalezneme složky z odděleného sběru – papír a lepenka, 

sklo, biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, oděvy, textilní materiály, 

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, tuky a oleje, barvy, 

tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice, detergenty, léčiva, baterie a akumulátory, vyřazená 

elektrická a elektronická zařízení, dřevo, plasty, kovy, odpad ze zahrad a parků; ostatní 

komunální odpad – což je směsný komunální odpad, odpad z tržišť, uliční smetky, odpad 

z čištění kanalizace, objemný odpad a komunální odpady jinak blíže neurčené vznikající na 

území měst a obcí, podléhající pravidelnému organizovanému svozu [5]. 

 

Složení komunálního odpadu se projevuje: 

 proměnlivým složením jak množství, tak kvality odpadů 

 nestejnorodosti tvaru odpadů 

 potenciálním infekčním ohrožením spojeným s choroboplodnými zárodky v: 

- netříděném komunálním odpadu 

- selektivním nahromadění mokré frakce v biologicky rozložitelných odpadech ze 

stravoven a kuchyní 

- odpadu z čištění kanalizace, kalu za septiku a žump apod. 
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 nestabilitou, schopností zahnívání odpadů a vylučování nepříjemných pachových 

emisí z organické (mokré) frakce odpadů jak v místě vzniku, shromažďování, tak i 

dalšího zpracování a zneškodnění 

 přítomností nebezpečných odpadů, tj. spotřební chemií používanou 

v domácnostech, léků, různých baterií, zářivek apod.  

 znečištěním ostatních složek komunálních odpadů (frakce surovin, materiálů), 

nebezpečnými organickými a anorganickými látkami – hlavně těžkými kovy [5]. 

 

3.2.1.1. Nakládání s komunálním odpadem  

 

 Nakládání s komunálním odpadem v ČR prošlo mnoha vývojovými stádii, z nichž 

nejstarší je skládkování. Z hlediska využití surovinového a energetického potenciálu těchto 

odpadů pak jejich spalování a kompostování. Uvedenými metodami se dosáhlo snížení 

množství odpadů, postupně však přestaly vyhovovat přísnějším požadavkům na ochranu 

životního prostředí a racionálním požadavkům trvale udržitelného rozvoje [6]. 

Obecně platné zásady ve spojení s komunálním odpadem: 
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 předcházení vzniku odpadu a jeho nebezpečnosti (opatření v oblasti výroby a 

spotřeby obalových prostředků a ekologicky nepříznivých výrobků, péče o výrobek 

po celou dobu jeho životního cyklu); 

 oddělené shromažďování a využívání složek odpadů u zdroje jeho vzniku (domácí 

kompostování BRO, zkrmování odpadu); 

 oddělené shromažďování a sběr využitelných a nebezpečných složek, jejich 

následná úprava a zpracování a oddělené odstraňování nevyužitelných zbytků 

především nebezpečných odpadů; 

 racionální využití zbytkových odpadů (energetické využití spalitelných odpadů, 

recyklace stavební sutě apod.); 

 skládkování prokazatelně nevyužitelného zbytku [6]. 

 

3.2.1.2. Nakládání s komunálním odpadem v rámci mise  

 

Hlavní zdroje odpadů pochází z kuchyňského bloku, kanceláří a technických 

budov. Tuhý odpad je denně svážen smluvní místní firmou a odvážen za město na skládku. 

Kontejnery na tříděný odpad jsou v místě základy vyprazdňovány denně. Denní množství 

odpadků se odhaduje na několik tun. Odpadní vody se shromažďují v podzemních 

nádržích, kam jsou vedeny jednotlivými svodnými plastovými trubkami. Tyto odpadní 

vody jsou naředěny s desinfekčního hlediska savem nebo chloraminem B. Následně jsou 

čerpány a pravidelně odváženy smluvní firmou za město na určené místo. Odvoz 

odpadních vod se děje několikrát týdně [2]. 

 

3.2.2. Zdravotnický odpad  

- odpad z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení 

zahrnující komponenty různého fyzikálního, chemického a biologického materiálu, který 

vyžaduje zvláštní nakládání a odstranění vzhledem ke specifickému zdravotnímu riziku. 
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Zahrnuje pevný nebo kapalný odpad, který vzniká při léčebné péči nebo při obdobných 

činnostech a je nazýván odpadem ze zdravotnických zařízení [7]. 

 Zvýšením zdravotnické péče a s rozvojem nových léčebných metod dochází 

k nárůstu a změně složení odpadu vznikajícího ve zdravotnických zařízeních. Zlepšením 

zdravotní péče se zvyšuje podíl jednorázových pomůcek, podíl odpadu s PVC a snižuje se 

podíl opakovaného využití zdravotnických pomůcek. Rizika, která vznikají při nakládání 

s odpadem, souvisejí s biologickou kontaminací odpadu, kontaminací odpadu infekčními 

činiteli, toxickými a genotoxickými látkami, nepoužitelnými léky, radioaktivními látkami a 

infikovanými ostrými předměty [8]. 

 

 

Tabulka č. 1: Materiálové složení odpadů z nemocnice (%) 

Oddělení Papír Plast 
Ostré 

předměty 

Buničina a 

textil 
Celkem 

Chirurgie 30,2 54,3 12,3 3,2 100 

Gynekologie 7,1 24,3 0 68,6 100 

Transfuzní 0 92,9 4,5 2,6 100 

Interna 100 0 0 0 100 

ARO 33,5 60,2 4,9 1,4 100 

Zdroj: Státní zdravotní ústav, 2009 

 

3.2.2.1. Nakládání se zdravotnickým odpadem  

 Nakládání se zdravotnickým materiálem je specifický problém, jenž není v ČR 

legislativně dostatečně regulován. V současné době neexistuje samostatný právní předpis, 

který by se zabýval problematikou odpadů ze zdravotnictví. 
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 Nakládání se zdravotnickým odpadem: jedná se o proces, který pomáhá zajistit 

správnou hygienu v nemocnicích, bezpečnost pracovníků ve zdravotnictví a komunit. 

Zahrnuje plánování a zakázky, výstavbu, školení a chování personálu, správné používání 

nástrojů, správné metody zpracování a likvidace odpadu uvnitř nemocnice i mimo ni a 

vyhodnocování. Z důvodu mnoha dimenzí je nutný širší pohled než je tradiční pohled 

zdravotnického odborníka nebo technika. Nakládání se zdravotnickým odpadem se může v 

jednotlivých zemích lišit v závislosti na zeměpisných podmínkách, kultuře atd. a jednotlivé 

země tudíž mohou vyžadovat, aby měly svoji vlastní politiku a směrnice vhodné pro daný 

region, za účelem standardizovat praxi nakládání se zdravotnickým odpadem [9]. 

 

 

Hlavní problémy, které byly dříve v oblasti produkce a nakládání se specifickými 

odpady ve zdravotnictví: 

 nebezpečné odpady ze zdravotnictví a veterinární péče činí pouze 0,66 % celkové 

produkce nebezpečných odpadů, přesto představují významné nebezpečí z hlediska 

vlivu na zdraví lidí a životní prostředí; 

 třídění odpadů ve zdravotnictví se neprovádělo dostatečně pečlivě viz. obr. č. 2. 

Například nebyl důsledně separován odpad patologicko-anatomický, který byl 

pravděpodobně odstraňován částečně jako odpad infekční ve spalovnách 

nebezpečných odpadů, ostré předměty, nepoužitelná léčiva apod. Odpad 

nebezpečný se mísil s odpadem komunálním; 

 nevyhovující obaly na odpad – mohlo dojít k protržení obalu a riziku přenosu 

infekce na osobu, která s odpadem nakládala. Pro ostré předměty byly používány 

např. papírové obaly. Obaly nebyly ve většině případů označeny vůbec  nebo  

označeny nedostatečně; 

 informovanost zdravotnického personálu především pomocného personálu o 

specifických vlastnostech odpadů byla nízká, a to především v malých 

zdravotnických zařízeních. Chyběla odpovídající školení zdravotnického personálu; 

 chyběla osobní zodpovědnost za bezpečné a environmentálně šetrné nakládání se 

specifickými odpady za zdravotnictví; 
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 ČR v současné době nemá samostatný právní předpis, který by reguloval oblast 

odpadů ze zdravotnictví. Problematika odpadů ze zdravotnických zařízení je 

v současné době pokryta předpisy resortu životního prostředí a některé dílčí 

problémy řeší legislativa resortu zdravotnictví. Odpady ze zdravotnictví jsou však 

specifické, absence odpovídající úpravy v rámci legislativy je v této oblasti citelná; 

 zařazení odpadů podle jednotlivých kategorií, již nemůže vést k takovému zařazení 

a kategorizaci těchto odpadů, které by nebylo v souladu se skutečnými vlastnostmi 

odpadů; 

 systémy řízení jakosti nebo životního prostředí nejsou prozatím, až na výjimky, ve 

zdravotnictví zavedeny, avšak zájem se postupně zvyšuje [8]. 

 

 

 

Obrázek č. 3: Komunální odpad smíšený s odpadem nebezpečným 

 
Zdroj: Státní zdravotní ústav,  MUDr. Magdalena Zimová, CSc., 2.4.2009 
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3.2.2.2. Nakládání se zdravotnickým odpadem v rámci mise 

Při plnění úkolů v rámci mise v Afganistánu v oblasti dodržování ekologie a 

životního prostředí postupují účastníci dle zákonů, směrnic, rozkazů a nařízení trvale 

platných v ČR. Toto se snaží naplňovat i členové polní nemocnice při nakládání s odpady 

z ní. Zde infekční odpad třídí do žlutých plastových pytlů. Jehly a ostatní ostré předměty 

ukládají do umělohmotných uzavíratelných nádob a komunální odpad netříděný se vkládá 

do černých plastových pytlů. Veškerý takto připravený odpad odváží každý den 

specializovaná firma, která má uzavřenou smlouvu na odvoz odpadů s ISAF. 

 

 

3.2.3. Odpad při údržbě techniky  

Při údržbě techniky vzniká poměrně velký objem odpadů, které svoji povahou 

mohou být nebezpečné pro životní prostředí. Část těchto odpadů může být i zpětně 

využívána.  

Povinnost při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými 

zařízeními se zabývá § 25 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, kde pro účely tohoto 

zákona se vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními rozumí odpady 

perzistentních organických znečišťujících látek a PCB, odpadní oleje, baterie a 

akumulátory, kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady, odpady 

z výroby oxidu titaničitého, odpady azbestu, autogramy, elektrická a elektronická zařízení. 

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s vybranými 

výrobky nebo odpady nebo provozují vybraná zařízení, jsou povinny poskytovat správním 

úřadům vykonávajícím působnost na úseku odpadového hospodářství podle části jedenácté 

na jejich žádost veškeré a pravdivé informace týkající se nakládání s vybranými výrobky, 

vybranými odpady a informace týkající se provozu vybraných zařízení [10]. 

Nejčastější odpady při údržbě techniky: 

 oleje, brzdové kapaliny, nemrznoucí směsi, ropné látky – nafta, benzín 
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 filtry, sklo, plasty, textilní materiál 

 pneumatiky, hadičky, těsnění, řemeny 

 kovy, karosérie 

 akumulátory 

3.2.3.1. Nakládání s odpady z techniky  

Nakládání s autovraky 

 Jedná se vozidla s ukončenou činností. Většina autovraků dosud bohužel končí na 

tzv. autovrakovištích. V současné době je u nás cca 280 těchto vrakovišť různé velikosti. 

Zpracovávají zhruba 60-80 tis. autovraků ročně, u nás především v Kovošrotu Kladno a 

závodě v Tlumačově. Drtící linka v Kladně může environmentálně přijatelným a 

ekonomicky výhodným způsobem zpracovat až 40 autovraků za hodinu. Při plném využití 

kapacit může závod zpracovávat přes 1000 tun ocelového šrotu denně. Zbývajících 

přibližně 50-80 tis. autovraků za rok není evidenčně podchyceno, což je závažný problém, 

který bude vyžadovat urychlené řešení [6]. 

Nakládání s upotřebenými oleji 

 Upotřebené mazací oleje představují dnes druhotnou surovinu se specifickou 

vazbou na recyklaci s využitím zpět do rafinerie a s mimořádně významným 

environmentálním dopadem. Jedná se o oleje ropného původu, oleje polysyntetické nebo 

syntetické. Tyto materiály nejsou toxické, mohou však obsahovat produkty tepelného 

namáhání (karcinogenní polyaromáty). Závažným problémem s ohledem na životní 

prostředí jsou odpadní oleje obsahující polychlorované bifenyly (PCB) [6]. 

 Zpětný odběr odpadních olejů představoval koncem 80. let minulého století 35-40 

% z jejich výroby, v r. 1990 byla však povinnost zpětného odběru zrušena. Obnovena byla 

teprve nařízením vlády č. 31/1999 Sb. Strategickým cílem recyklace upotřebených olejů je 

dosáhnout stupně recyklace 50-60 % [6]. 

Nakládání s opotřebovanými pneumatikami 
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 Množství vyřazovaných pneumatik v ČR ze všech typů vozidel se pohybuje kolem 

40 tis. t/rok, s postupným zvýšením až na 50 tis. t/rok. Vyřazené pneumatiky jsou jednou 

z komodit, na které se podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, vztahuje povinnost 

zpětného odběru a jsou vyloučeny z odstraňování skládkováním (s výjimkou technického 

zabezpečení skládek). Tuto povinnost zatím bohužel respektuje pouze mizivé procento 

dominantních subjektů na trhu s pneumatikami [6]. 

 

3.2.3.2. Nakládání s odpady při údržbě techniky v rámci mise 

Nejčastější příčiny vyskytujících se závad na technice jsou, vzhledem ke 

klimatickým podmínkám a vysoké prašnosti, zejména defekty pneumatik a přehřívání se 

motorů. 

Při jednotlivých technických údržbách je zvýšená pozornost zaměřena zejména na: 

 čistotu vzduchových filtrů motorů, 

 čistotu palivových filtrů motorů, 

 doplňování destilované vody, 

 dotažení matic kol, 

 čistotu otočných bodů od prachu a nečistot, 

 předepsané tlaky vzduchu v pneumatikách a na úroveň jejich opotřebení. 

 

Opravy techniky a materiálu jsou prováděny v závislosti na skutečném technickém 

stavu provozované techniky. Vzhledem k tomu, že v sestavě kontingentu není začleněno 

družstvo oprav jsou závažnější opravy na technice prováděny místní firmou No Lemon. 

Jednoduché opravy a údržby techniky byly prováděny řidiči a ostatní obsluhou na 

základně. 

V oblasti dodržování ekologie a životního prostředí je postupováno dle zákonů, 

směrnic, rozkazů a nařízení trvale platných v ČR. 

Ekologická likvidace ropných odpadů, olejů, použitých filtrů z elektrocentrál a 

dalších druhů nebezpečných látek je realizována civilní společnosti, která současně 

zabezpečovala pro kontingent odvoz komunálního odpadů, infekčního odpadu a fekálií. O 

této ekologické likvidaci jsou prováděny a zakládány písemné záznamy. 
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4. TŘÍDĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE ODPADŮ  
 

Třídění odpadů   

- sběr jednotlivých druhů odpadu odděleně od ostatních. Znamená to, že jednotlivé 

materiální druhy odpadu se od sebe navzájem rozdělují, aby mohly být následně 

recyklovány a následně znovu využity. Důvodem pro třídění odpadů je právě možnost 

jejich dalšího využití a tedy šetření přírodních zdrojů. 

Skladování odpadů  

- přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, 

vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm dle zákona o odpadech  

§ 4 písm. g). 

Jako sklady odpadů mohou sloužit volné plochy, přístřešky, budovy, podzemní a 

nadzemní nádrže apod., které splňují technické požadavky kladené na sklady odpadů touto 

vyhláškou, požadavky stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy na ochranu 

životního prostředí a zdraví lidí a které byly zřízeny k tomuto účelu v souladu se 

zvláštními právními předpisy [11].  

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

požadavky:  

 musí být vzájemně oddělené a utěsněné tak, aby bylo zabráněno míšení 

jednotlivých druhů odpadů a zabráněno jejich úniku do okolního prostředí, 

 svým provedením a organizací provozu musí zabezpečit, že nedojde k ohrožení 

zdraví člověka a poškození žádné ze složek životního prostředí podle zvláštních 

právních předpisů, 

 sklady nebezpečných odpadů musí splňovat stejné technické a bezpečnostní 

požadavky jako sklady látek, přípravků a výrobků stejných nebezpečných 

vlastností, 

 musí umožnit snadnou a bezpečnou manipulaci s odpady ve vnějších a vnitřních 

prostorech, 
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 místa, na nichž jsou odpady skladovány v přímém kontaktu s terénem nebo 

podlahou (bez využití skladovacích prostředků), musí svým technickým 

zabezpečením odpovídat těsnění příslušných skupin skládek určených k 

odstraňování skladovaných odpadů [11]. 

Odstraňování odpadů  

- činnosti uvedené v příloze č. 4 k zákonu o odpadech. Jedná se o ukládání v úrovni nebo 

pod úrovní terénu (např. skládkování); úprava půdními procesy (např. rozklad kapalných 

odpadů nebo kalů v půdě); hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných 

odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu); ukládání do povrchových 

nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, 

lagun); ukládání do speciálně technicky provedených skládek; vypouštění do vodních těles; 

vypouštění do moří a oceánů; biologická úprava; fyzikálně-chemická úprava; spalování na 

pevnině; spalování na moři; konečné či trvalé uložení (např. v kontejnerech do dolů); 

úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním; úprava jiných vlastností 

odpadů před jejich odstraněním; skladování odpadů před jejich odstraněním.  

  

4.1. Komunální odpad 

4.1.1. Třídění a skladování 

Mezi základní tříděné odpady patří papír, sklo, plasty nebo tetrapaky, které 

můžeme umisťovat do barevných kontejnerů. V současné době se však třídí už téměř vše – 

od elektroniky, přes kovy a bioodpad po auta, oděvy, osvětlení nebo baterie. 

Nejčastějšími odpady v českých domácnostech jsou papír (22 % z domovního 

odpadu), následuje plast (13 %) a sklo (9 %). Zbytek odpadu tvoří nebezpečný odpad (3 

%), kompostovatelný kuchyňský bioodpad (18 %) a jiné odpady (35 %). 

Třídění papíru 

Ke třídění papíru slouží nádoby modré barvy. Zde je možnost ukládání papíru – 

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, 
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kartón, papírové obaly. Do nádob nelze vkládat mokrý, mastný nebo jinak znečištěný 

papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky. 

Podíl papíru v množství odpadů, které vyprodukujeme, je zhruba 10–15 %. Papír se 

vyrábí z celulózových vláken, která se získávají ze dřeva stromů. Postupným chemickým 

procesem se získaná celulóza rozvlákňuje a následným sušením, lisováním a dalšími 

procedurami vzniká papír. Výjimečná vlastnost papíru je tak, že se jeho vlákno dá 

recyklovat až 6 krát, což dává dostatečně velký důvod pro jeho recyklaci. Každá tuna 

recyklovaného papíru může ušetřit asi 14 stromů. Třídění papíru má proto v rámci třídění 

a recyklace své nezastupitelné místo. 

Třídění skla 

 Do zelených nádob je možné vkládat lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné 
střepy s výjimkou keramiky, porcelánu, autoskel, skla s drátěným výpletem, zrcadla, 
zářivky. 

Podle některých odhadů každý z nás ročně vyhodí 20 kg skla. Toto množství se při 

recyklaci separuje na sklo barevné a bílé. Výhodou skla je fakt, že se dá recyklovat 

neomezeně, navíc se při jeho znovuzískávání při recyklaci významně šetří energie pro jeho 

výrobu.  

Třídění plastů 

Žluté nádoby slouží k odkládání PET lahví od nápojů, kelímků, sáčků, fólií, 

výrobků a obalů z plastů, polystyrén. Nepatří zde novodurové trubky, polyuretan a molitan, 

obaly od nebezpečných látek (motorových olejů, chemikálií, barev apod.). 

Plasty u nás třídí asi 70% občanů a podle výzkumu Eurostatu jsme roku 2007 

vytřídili asi 46% všech plastů. Nejlépe jsme na tom s tříděním PET lahví, vytřídí se jich 

u nás zhruba 6 z 10. Vytříděné plasty jsou během procesu recyklace tříděny, část z nich je 

mechanicky zpracována a zbytek využíván pro zisk energie. Z recyklovaných plastů se pak 

ve finální fázi vyrábí např. umělé vlákno, které známe v podobě mikin či triček, fólie 

a plastové pytle, zátěžové koberce či interiéry aut, někdy plast může nahradit dřevo. 
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Obrázek č. 4: Etikety na nádobách pro separovaný sběr z komunálního odpadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Zdroj: www.ekokom.cz 

Sběrný dvůr (recyklační dvůr)  

- je místo, kde je možné odevzdat objemný odpad, který se nevejde do běžných kontejnerů. 
Dvory mají stanovenou provozní dobu i vymezené druhy sbíraných odpadů, které musí být 
uvedeny na viditelném místě. 

Na sběrný dvůr je možné odvážet tyto druhy odpadů: 

 kovy – železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod. 

 kompostovatelný odpad – větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky 
ovoce a zeleniny, slupky apod. 

 objemné odpady – starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, toalety, nefunkční 
sporáky 

 elektrotechnika – televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky, pračky 
apod. 

 stavební suť – cihly a beton z drobných rekonstrukcí bytů a rodinných domů 

 nebezpečné odpady jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady, 
kde musí být zabezpečen naprosto bezpečný sběr, manipulace a skladování 
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nebezpečných odpadů. Zde patří mezi odpady – léky, zářivky, výbojky, 
akumulátory, galvanické články, ledničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi 
znečištěné atd. [5]. 

 

Skladování komunálních odpadů 

 V podmínkách naší republiky je využíváno minimálně. Dá se předpokládat 

krátkodobé skladování v případě komodit separovaného sběru, případně u překládacích 

stanic pro netříděný komunální odpad [5]. 

4.1.2. Likvidace  

Zpracování komunálního odpadu na alternativní palivo  

Komunální odpad, zejména vzniklý tříděním a následnou úpravou (např. drcením a 

homogenizací) odpadních materiálů na bázi plastů, papíru, dřeva a textilu, může sloužit pro 

výrobu certifikovaného paliva. Výrobek slouží jako náhradní palivo, které se používá 

v cementárnách, teplárnách apod. [5]. 

Spalování  

Spalování odpadů se provádí ve spalovnách odpadů a dle zákona č. 86/2002 Sb., o 

ochraně ovzduší, patří do kategorie zvláště velkých nebo velkých stacionárních zdrojů 

znečišťujících ovzduší. 

Spalovny podle druhu spalovaného odpadu se rozlišují:  

 spalovny nebezpečného odpad 

 spalovny komunálního odpadu 

 spalovny jiné než nebezpečného a komunálního odpadu 

 

Výhody spalování odpadů: 

 snížení objemu a rychlý způsob 

 tuhý, sterilní zbytek nepodléhající rozkladu 

 získání alternativní energie – úspora obnovitelných zdrojů 

 dokonalá hygienizace odpadů, detoxikace organických polutantů 

 vyloučení BRKO ze skládkování spalováním směsných domovních odpadů 
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Nevýhody spalování odpadů: 

 náročná výstavba, nákladná opatření k zachycení škodlivin 

 potřeba kvalifikované obsluhy 

 nebezpečí minimalizace separovaného sběru 

 

Skládkování 

Skládkování je u nás stále nejrozšířenější forma odstraňování komunálních odpadů. 

Skládky slouží ke konečnému uložení odpadů, při kterém nesmí dojít k ohrožení životního 

prostředí, jak po celou dobu provozu skládky, tak po jeho ukončení a rekultivaci.  

Dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, se skládky dělí podle 

technického zabezpečení na 3 skupiny:  

 skupina S – S-IO   určená pro inertní odpady kategorie ostatní odpad, jejichž vodný 

výluh nesmí překročit v žádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy č. I (dle 

normy) a limitní hodnoty koncentrace organických škodlivin v sušině uvedené v 

tabulce přílohy.  

 skupina S – S-OO1, SOO2 a S-OO3 určená pro odpady kategorie ostatní odpad, 

jejichž vodný výluh nesmí překročit v žádném z ukazatelů dané limitní hodnoty 

vodného výluhu. Nepřekročení výluhové třídy IIa.    

 skupina S – S-NO   určená pro nebezpečné odpady. Nepřekročení výluhové třídy 

III.   

Dělení skládek podle vztahu k úrovni terénu: 

 podúrovňové 

 nadúrovňové 

 svahové 

 podzemní 

 kombinované 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, příloha č. 8 uvádí 

odpady, které nejsou povoleny ukládat na skládky všech skupin.  
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4.2. Zdravotnický odpad 

4.2.1. Třídění a skladování 

Odpady ze zdravotnických zařízení jsou zařazeny v Katalogu odpadů [13] do 

skupiny 18 a dále do podskupin podle skutečných vlastností odpadů v závislosti na 

technologii a místě vzniku odpadů. 

Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a/nebo z výzkumu s nimi souvisejícího 

(s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, která se 

zdravotnictvím bezprostředně souvisí) [13]. Jedná se o odpady z porodnické péče, 

z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí; ostré předměty; části těla a orgány 

včetně krevních vaků a krevních konzerv; odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou 

kladeny zvláštní požadavky a ohledem na prevenci infekce; chemikálie, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky; nepoužitelná cytostatika; jiná nepoužitelná léčiva; odpadní 

amalgám ze stomatologické péče apod. 

S tříděním zdravotnického odpadu se započalo někdy kolem roku 2004. V roce 

2008 pak byly zavedeny přesné metodické pokyny pro jejich třídění. Důležitá úloha při 

nakládání s odpady ze zdravotnictví je jejich třídění na místě. Oddělený sběr 

zdravotnických odpadů by měl probíhat denně. Ne všude jsou tyto pokyny plně 

dodržovány a stává se, že zdravotnický odpad končí ve veřejných kontejnerech na směsný 

odpad. Takto odhozený odpad je velmi nebezpečný zejména pro bezdomovce, kteří se v 

popelnicích hrabou, popřípadě pro děti či volně pobíhající psy a kočky. 

Obrázek č. 5: Obal na ostré předměty 

 
   Zdroj: www.odpady.cz 
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Barevné označení sběrných nádob ve zdravotnických zařízeních: 
 

Certifikované UN obaly: 

 žluté nádoby - ostré předměty 
 bílé nádoby - vakcíny 
 modré se žlutým víkem - infekční biologické materiály 
 modré nádoby - ostatní zdravotnické materiály 
 černé nádoby - anatomické odpady 

Recykláty: 

 zelená | modrá - prošlá léčiva, nepoužitelná cytostatika 
 hnědá | červená - ostatní odpady 

PE pytle: 

 červené pytle - odpady z chirurgie a větších zařízení 
 modré pytle - ostatní odpady, zubní, pediatrie, apod. 
 zelené pytle - odpady z gynekologie 
 černé pytle - patologicko-anatomické odpady 
 průhledné pytle - kelímky ze stomatologie, roušky, apod. 

Dle vyhlášky [13] se veškerý odpad z pracoviště zdravotnického zařízení 

odstraňuje denně, odpad vznikající u lůžka pacienta bezprostředně. Maximální doba mezi 

shromážděním a konečným odstraněním odpadu je v zimním období 72 hodin a v letním 

období do 48 hodin. V případě delších intervalů odvozů ke konečnému odstranění musí být 

odpad ze zdravotnických zařízení skladován při nízkých teplotách ve skladu k tomuto 

účelu zřízeném. Teplota pro skladování anatomického a infekčního odpadu nesmí překročit 

rozmezí 3-8 °C. Vysoce infekční odpad musí být zneškodňován v přímé návaznosti na 

vznik odpadu vhodným, ale certifikovaným technologickým zařízením. 

Označování shromažďovacích prostředků 

Na každém shromažďovacím prostředku musí být na dobře viditelném místě uvedeno 

značení, které musí obsahovat: 

 název odpadu, katalogové číslo odpadu, kategorii odpadu, čas a datum vzniku 

odpadu 

 označení oddělení, kde odpady vznikly 

 jméno osoby zodpovědné za nakládání a značení 
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 hmotnost odpadu 

 grafický symbol nebezpečné vlastnosti odpadu nebo označení symbolem nebo 

nápisem biohazard 

 označení pro další nakládání s odpady (ke spálení, k dekontaminaci apod.) 

Obrázek č. 6: Značení obalu pro biologické riziko 

 

4.2.2. Likvidace  

Infekční odpad pocházející z infekčních oddělení nemocnic, operačních sálů, 

laboratoří apod. je odpad, který přišel do styku s krví, tělními tekutinami nebo sekrety. 

Takový to odpad je nezbytné před dalším krokem likvidace nejprve dekontaminovat. 

K tomuto se používá dekontaminační přístroj, který využívá metody dekontaminace 

vysokofrekvenčním mikrovlnným zářením za rovnoměrného ohřevu bez přetlaku 

s postupným zvlhčováním. Dekontaminační přístroj je veliké pancéřové mikrovlnné 

zařízení, do něhož je umístěný kontejner s infekčním odpadem, jenž se dekontaminuje při 

teplotě 95 – 100 °C. Mikrovlnné záření prochází celým prostorem kontejneru a původní 

infekční odpad mění své fyzikální a chemické vlastnosti. Dále je již možné nakládat 

s odpadem obdobně jako s komunálním odpadem. 

Ze zdravotnických zařízení jsou odpady sváženy speciálními firmami a předávány 

k další likvidaci. Část odpadů ze zdravotnictví je určena k dekontaminaci. Po 

dekontaminaci jsou pak tyto odpady považovány za bezpečné. Za finální likvidaci těchto 
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odpadů je považováno jejich spálení (při teplotách vyšších než 1000°C). Skládkování 

většiny odpadů ze zdravotnictví je v ČR zakázáno. 

Další část odpadů ze zdravotnictví je transportována přímo do spalovny. Jedná se o 

patologicko-anatomické odpady, krevní vzorky, nepoužitelná léčiva, chemické odpady, 

cytostatika nebo odpady z dialyzačních oddělení, obvazy, zbytky sáder nebo jednorázové 

oděvy. 

 

4.3. Odpad při údržbě techniky 

4.3.1. Třídění a skladování 

Dle Katalogu odpadů [13] pod číslem 16 01 jsou uvedeny Odpady blíže neurčené – 

Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a 

odpady z demontáže vozidel a jejich údržby. Do této kategorie spadají odpady dále 

uvedené a to: pneumatiky, autovraky, autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných 

součástí, olejové filtry, součástky obsahující rtuť, součástky obsahující PCB, výbušné 

součásti, brzdové destičky obsahující azbest, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny, 

nádrže na zkapalněný plyn, železné kovy, neželezné kovy, plasty, sklo, nebezpečné 

součástky, součástky a odpady jinak blíže neurčené.   

Odpadní oleje a další tekuté odpady nesmí přijít do kontaktu a otevřeným ohněm. 

Jejich balení a označování musí předcházet samovolnému úniku a být odolné vůči 

poškození.  

Pro skladování olejů, chladících a brzdových kapalin, nemrznoucích směsí musí 

být vyčleněn skladovací objekt, který splňuje technické požadavky pro skladování 

nebezpečných chemických látek. Zastřešený a dobře větratelný prostor se zpevněnou 

podlahou, uzamykatelnými dveřmi, příslušným označením a musí být kontrolován 

proškolenou zodpovědnou osobou. 

Použité filtry je třeba uložit do uzavíratelných nádob s následným odvozem 

k likvidaci specializovanou firmou. Plasty a součástky z pryže se ukládá na místě pro tento 

odpad určené a postupuje se příslušné firmě k likvidaci. Takto se postupuje i v případě 

obalů a textilního materiálu. 
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Autobaterie jsou nebezpečné tím, že obsahují těžké kovy, zejména rtuť, kadmium, 

olovo a nikl. Do doby odevzdání ke zpětnému odběru musí být uloženy v zastřešeném 

prostoru s nepropustným povrchem nebo skladovány v kontejnerech způsobilých k tomuto 

účelu. 

 

4.3.2. Likvidace  

Oleje, chladící a brzdové kapaliny jsou chemické nebezpečné látky a je nezbytné 

s nimi a jejich obaly nakládat jako s nebezpečným odpadem a musí být k likvidaci předány 

oprávněným firmám. 

Hlavní prvky systematického využití upotřebených mazacích olejů (UMO):  

 organizovaný sběr UMO s potřebnou soustřeďovací a dopravní infrastrukturou  

 technologie regenerace UMO se přizpůsobila míře jejich kontaminace, která je stále 

rozmanitější a vzniká dvojím způsobem:  

- genetickým vznikem a hromaděním nečistot původně nepřítomných v čerstvém 

oleji, a to na základě fyzikálně chemických-podmínek procesu jeho užití  

- druhotným znečištěním jak v průběhu užití oleje, tak hlavně v průběhu 

shromažďování a dopravy [6]. 

 

Skládkování použitých pneumatik je zakázáno vyhláškou č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady s výjimkou pneumatik používaných jako materiál pro 

technické zabezpečení skládky.  

Možností, jak naložit s opotřebovanými pneumatikami je celá řada: 

 protektorování je ekologicky přijatelná technologie, posouvá však problém v čase a 

je použitelná jen pro pneumatiky v prvních sedmi letech životnosti (samovolné 

biodegradační procesy) 

 výroba regenerátu – zde je třeba zdůraznit, že žádným z regeneračních postupů 

nelze získat zpět původní kaučuk. Regenerát získaný mechanickým či tepelným a 

chemickým zpracováním má však jen omezené použití 
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 využití jako palivo, které má vysokou výhřevnost 21-31 MJ.kg-1 . V cementárnách 

lze spalovat pneumatiky přímo bez předběžné úpravy, a tento způsob se využívá u 

nás v několika cementárnách 

 chemické zpracování pyrolýzou na směs uhlovodíků a saze, zkapalňováním na olej 

 mechanické a fyzikální zpracování – kryogenním zpracováním, při ochlazení na -80 

°C pneumatika zkřehne a lze ji snáze rozsekat strojem nebo vícenásobným mletím 

za normální teploty. Vzniklá pryžová drť má dobré adsorpční vlastnosti, lze ji 

použít např. pro odstraňování ropných látek a výsledný produkt snadno spalovat 

[6]. 
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5. LEGISLATIVA  
 

Legislativa v oblasti odpadů se řídí zákony, vyhláškami a nařízeními vlády. Níže 

uvádím legislativní předpisy vztahující se k problematice komunálních odpadů, odpadů ze 

zdravotnického zařízení a odpadů vznikající při údržbě techniky. 

Při plnění úkolů v rámci mise v Afganistánu v oblasti dodržování ekologie a 

životního prostředí postupují účastníci dle zákonů, směrnic, rozkazů a nařízení trvale 

platných v ČR. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (změna: 9/2009 

Sb., 157/2009 Sb., 297/2009 Sb., 291/2009 Sb., 326/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 

281/2009 Sb., 154/2010 Sb.). 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) ve znění 

zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 

257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb.,   

zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů (změna: 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 151/2011 Sb., 466/2011 Sb., 298/2011 Sb.). 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů 

Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů (změna 

502/2004 Sb.). 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů), (změna 503/2004 Sb., 168/2007 Sb., 374/2008 Sb.). 
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Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání 

s odpady ve znění pozdějších předpisů, (změna  41/2005 Sb., 294/2005 Sb., 353/2005 Sb., 

351/2008 Sb., 478/2008 Sb., 61/2010 Sb., 170/2010 Sb.). 

Vyhláška č. 384/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o nakládání s 

polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetra-

chlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibrom-

difenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci 

větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB). 

Vyhláška č. 237/2002 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu 

provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění pozdějších předpisů (změna 

505/2004 Sb., 353/2005 Sb.). 

Vyhláška č. 294/2005 Sb., Ministerstva životního prostředí o podmínkách ukládání odpadů 

na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (změna 341/2008 Sb., 

61/2010 Sb.). 

Vyhláška č. 341/2008 Sb., Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a 

Ministerstva zdravotnictví o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 

a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady). 

Vyhláška č. 352/2008 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání 

s autovraky. 

Vyhláška č. 374/2008 Sb., Ministerstva životního prostředí o přepravě odpadů a o změně 

vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
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Vyhláška č. 170/2010 Sb., Ministerstva životního prostředí o bateriích a akumulátorech a o 

změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy 

vratných zálohovaných obalů ve znění nařízení vlády č. 209/2010 Sb. 

Nařízení vlády č. 184/2002 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se 

stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a 

podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů. 

Nařízení vlády č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů (změna NV č. 473/2009 Sb.). 
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6. ZÁVĚR  
 

Ve své bakalářské práci jsem se snažila popsat problematiku nakládání s odpady 

z polní nemocnice v zahraniční misi. V jednotlivých kapitolách se zabývám 

charakteristikou a popisem odpadů, nakládáním s komunálním odpadem, s infekčním 

odpadem a odpadem z údržby techniky v ČR a v rámci mise. Dále tříděním těchto odpadů, 

skladováním a následnou likvidací. Jelikož likvidace odpadů je zabezpečena 

specializovanou firmou o jejich osudu lze pouze spekulovat. 

Legislativní zázemí pro nakládání s odpady je velice obšírné a dle mého názoru je 

správné, že se neustále vyvíjí a zpřísňuje. Výčtem alespoň základních zákonů, vyhlášek a 

nařízení vlády jsem se zabývala v kapitole 5. Těmito předpisy se musí řídit i vojáci a 

ostatní účastníci mise v Afganistánu při plnění svých úkolů.  

Vzhledem k tomu, že Afganistán zatím nepatří mezi nejrozvinutější země je patrné, 

že v oblasti s nakládání s odpady se snaží těmto zemím přiblížit. Vojáci i personál polní 

nemocnice třídí odpad, který každý den odváží soukromá specializovaná firma. Je však 

otázkou, co se tímto vytříděným odpadem děje posléze. Tato firma má uzavřenou smlouvu 

s ISAF a zabezpečuje taktéž praní prádla a odvoz tekutého odpadu. Tekutý odpad, aby byl 

co nejméně zatěžující pro životní prostředí, i z hlediska desinfekce, se ředí savem nebo 

chloraminem B a následně je vyvážen za město. Což z ekologického hlediska není zrovna 

správné.  

Téma nakládání s dopady je velice zajímavé a proto bych se chtěla tímto zabývat i 

ve své diplomové práci, která by měla být zaměřena na nakládání s odpady a možnost 

ekologické likvidace z vojenských prostorů. 
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