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Anotace

Tato  bakalářská  práce  se  zabývá  nakládáním  nebezpečných  odpadů  a  rizik  z nich 

vyplývajících. 

V první  části  jsou  uvedeny  příklady  havárií  způsobené  nebezpečnými  chemickými 

látkami  a  nebezpečnými  odpady,  přehled  platné  legislativy  v oblasti  chemických  látek  a 

odpadů  a  seznam  jejich  nebezpečných  vlastností.  Druhá  část  obsahuje  aktuální  stav 

legislativy.  V třetí  části  jsou vytyčeny kritické  body v legislativě  a  návrh jejich řešení.  V 

poslední části je uveden příklad skladování nebezpečného odpadu a jeho možných rizik.
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Annotation

This bachelor’s project deals with disposing of dangerous waste and risk caused by its 

storage, transport, manipulation etc.

In the first part there are introduce accidents, caused by dangerous chemical substances 

and dangerous waste,  overview of valid  legislation  in chemical  substances  and dangerous 

waste handling and list if its dangerous properties. The second part includes actual status of 

legislation. In the third part is definition of critical points of legislation and suggestion of their 

improvement.  In the last  part  there is  description  of  real dangerous waste storage and its 

possible risks.
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Seznam použitých zkratek

NCHL – nebezpečné chemické látky

č. – číslo

tox. – toxické

neb. – nebezpečné



Úvod

S vývojem lidského poznání dochází v dnešní moderní době k vzrůstajícímu rozvoji 

průmyslové a chemické výroby. Rozšiřuje se tím sortiment výrobků a s ním spojená výroba 

širokého  spektra chemikálií.  Mnohé  z  chemických  látek,  z  nichž  vznikají  požadované 

výrobky, mají různé charaktery a jejich neustálým zaměňováním vznikají nové kombinace. 

Velice  těžké  může  být  orientovat  se  v různorodých  vzniklých  kombinacích.  Právě  tím se 

zvyšuje  jejich nebezpečnost  a tím pádem i nebezpečnost  odpadů, které  z nich vznikají.  K 

nezanedbatelným rizikům současnosti patří možný únik odpadů, a to při jejich manipulaci, 

skladování či při jejich přepravě. Odpady se kromě téměř podobných nebezpečných vlastností 

jako mají chemické látky, vyznačují ještě daleko nebezpečnějšími vlastnostmi jako například 

zvýšením jedovatosti  ku mutativním účinkem směsí nebo růstem infekčnosti. Proto je třeba 

vzít  v úvahu, že  daleko závažnější  následky na člověka či  životní  prostředí  by mohla mít 

havárie  způsobená odpady než nebezpečnými  chemickými  látkami.  Legislativa  týkající  se 

odpadů bere v potaz možné důsledky havárií způsobených nebezpečnými odpady, a tudíž jsou 

odpady do jisté míry ošetřeny. To se ukázalo v plné míře v praxi. A to například při sanaci 

nebezpečných  odpadů  v legálním  skladě  ve  Viticích  v Dobrém  poli  a  v ilegálním  skladě 

v Libčanech. Proto cílem této práce je poukázat na mezery v legislativě a navrhnout jejich 

možné řešení vedoucí k zajištění větší bezpečnosti odpadů vůči člověku a životnímu prostředí.
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Přehled platné legislativy 

Zde je jen souhrn legislativy, která hraje důležitou roli v této práci.

Zákony týkající se nebezpečných chemických látek a přípravků

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

§1 zní: “ Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje v 

návaznosti  na  přímo  použitelné  předpisy  Evropských  společenství  práva  a  povinnosti 

právnických osob a podnikajících fyzických osob (dále jen „osoby“) při výrobě, klasifikaci, 

zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a 

dovozu  chemických  látek  (dále  jen  „látka“)  nebo  látek  obsažených  v  přípravcích  nebo 

předmětech  a  při  klasifikaci,  zkoušení  nebezpečných  vlastností,  balení  a  označování 

chemických přípravků (dále jen „přípravek“) na území České republiky a vymezuje působnost 

správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky 

látek a přípravků.“1.1.10 

Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  1907/2006  (nařízení  REACH),  o 

registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury 

pro chemické látky.1.1.10 

Zákon  č.  440/2008  Sb.,  úplné  znění  zákona  o  chemických  látkách  a  chemických 

přípravcích.1.1.10 

Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební 

metody  podle  nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  1907/2006  o  registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek.1.1.10 

Vyhláška č. 389/2008 Sb., změna vyhlášky k provedení zákona o chemických látkách, 

která  mění  vyhlášku  č.  232/2004  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá  ustanovení  zákona  o 

chemických  látkách  a  chemických  přípravcích  a  o  změně  některých  zákonů,  týkající  se 

klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve 

znění vyhlášky č. 369/2005 Sb. a vyhlášky č. 28/2007 Sb.1.1.10 



Nařízení  evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  1272/2008  Sb.,  o  klasifikaci, 

označování  a  balení  látek  a  směsí,  nabylo  účinnosti  dne  20.1.2009.  Nařízení  stanovuje 

pravidla  pro  harmonizovanou  klasifikaci  a  označování  látek  a  směsí  uvnitř  Společenství. 

Nařízení  nahrazuje  směrnici  67/548/EHS  o  sbližování  právních  a  správních  předpisů 

týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a směrnici 1999/45/ES o 

sbližování  právních  a  správních  předpisů  týkajících  se  klasifikace,  balení  a  označování 

nebezpečných přípravků.1.1.10 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, §1 zní: “ Tento zákon zapracovává 

příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví systém prevence závažných havárií pro 

objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický 

přípravek s  cílem snížit  pravděpodobnost  vzniku a  omezit  následky závažných havárií  na 

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

a v jejich okolí.“1.1.10 Zákon se vztahuje přibližně na 150 průmyslových podniků v České 

republice a ustanovuje základní povinnosti provozovatelům těchto objektů. Zákon dále určuje 

limity  pro  zařazení  do  jednotlivých  skupin.  Do skupiny A se  zařazují  objekty  s  menším 

množství  nebezpečných  látek  na  území  daného průmyslového  podniku.  Do skupiny B se 

zařazují objekty s větším množství nebezpečných látek.1.1.10 

Zákony týkající se odpadů

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Tento zákon 

upravuje  pravidla  pro  předcházení  vzniku  odpadů,  pro  nakládání  s  nimi  při  dodržování 

ochrany  životního  prostředí,  ochrany  zdraví  člověka  a  trvale  udržitelného  rozvoje.  Dále 

upravuje  práva  a  povinnosti  osob v odpadovém hospodářství  a  působnost  orgánů veřejné 

správy.1.1.10 Zákon o odpadech je dále rozpracován dalšími právními předpisy. 

Do těchto předpisů patří vyhláška ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., o 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Cituji vyhlášku: " Tato vyhláška stanoví obsah 

žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a obsah návrhu na 

prodloužení platnosti tohoto pověření (dále jen "žádost o udělení pověření"), obsah školení 

pro  hodnocení  nebezpečných  vlastností  odpadů,  kritéria,  metody  a  postup  hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů, obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

a obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů (dále jen "osvědčení")."1.1.10



Vyhláška  č.  381/2001 Sb.,  Katalog  odpadů.  V obsahu vyhlášky nalezneme seznam 

nebezpečných  odpadů,  postup  pro  zařazování  odpadu  podle  kategorií  a  katalogu 

odpadů.1.1.10 

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

obsahuje  obecné  požadavky  a  náležitosti  žádosti  o  souhlas  k  provozování  zařízení  k 

využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů. Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání 

s nebezpečnými odpady. Pravidla pro shromažďování, soustřeďování a skladování odpadů. 

Dále obsahuje plán odpadového hospodářství  původce,  obsah  identifikačního  listu  a  další 

pravidla.1.1.10

Vyhláška  č.  383/2008  Sb.,  změna  zákona  o  odpadech  a  některých  souvisejících 

zákonů.1.1.10

Zákon č. 34/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů.1.1.10



Přehled havárií

Na světě se můžeme setkat kromě živelních pohrom také s haváriemi způsobenými 

nebezpečnými  chemickými  látkami  či  nebezpečnými  odpady.  Při  haváriích  může  dojít 

k úniku nebezpečných látek do životního prostředí a následně mohou způsobit kontaminaci 

životního  prostředí.  K úniku škodlivin  může dojít  prakticky kdekoliv,  a  to  při  havárii  při 

manipulaci, skladování nebo nehodou při jejich přepravě. Mimo průmyslových a výrobních 

objektů,  k  havárii  nebezpečných chemických látek  či  odpadů může  nastat  i  při  silniční  a 

železniční přepravě. 

Havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami 

V  historii  20.  století  nalezneme  řadu  závažných  chemických  havárií.  Nejznámější 

havárie  nastala  v severoitalském  městečku  Seveso.  Při  této  havárii  došlo  k  úniku 

polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu z reaktoru do ovzduší a došlo k následné kontaminaci 

okolí.  Příčinou  bylo  stanoveno  nedodržení  standardních  provozních  procedur  před 

víkendovou  odstávkou  závodu.  Na  základě  této  havárie  vznikla  roku  1976  v  evropském 

společenství  směrnice  zabývající  se  problematikou  prevence  závažných  havárií  nazvaná 

Seveso I. V roce 1996 vyšla novela směrnice Seveso I., nazvaná Seveso II. Další nejznámější 

velké havárie na světě patří havárie roku 1966 ve městě Feyzin ve Francii, kde došlo k úniku 

propan-butanu ze zásobníku přes zamrzlé ventily. Mrak par byl iniciován ze 160 m vzdálené 

dálnice.  Nejprve  zde  došlo  k  požáru  a  později  k  výbuchu  zásobníku,  který  rozbil  další 

zásobníky.  V Indii ve městě Bhóphál se odehrála největší chemická havárie 20. století.  K 

havárii došlo v roce 1984 v chemické továrně specializované na výrobu pesticidů, kde unikl 

meziprodukt  methylisokyanát.  Havárii  způsobilo  vniknutí  vody  do  zásobníku  s 

methylisokyanátem a následoval vznik chemická reakce. Při této reakci se uvolnil 25 tunový 

mrak metylisokyanátu a dalších nebezpečných toxických látek. Zahynulo nejméně dva tisíce 

místních obyvatel. V roce 1989 došlo v rafinérii ropy v Houston v USA k požáru a výbuchu. 

Při pravidelné údržbě reaktoru pro výrobu polyetylenu došlo k prasknutí a následně k úniku 

mimořádně hořlavého procesního plynu.1.1.10 

Závažné havárie se nevyhýbají ani České republice. V roce 2002 v chemickém závodě 

Spolana, a.s. Neratovice, unikl chlór a při povodni téhož roku uniklo 3,5 tisíce tun chemikálií. 



Další havárie téhož roku vznikla v chemickém podniku Spolchemii v Ústí nad Labem, kde 

netěsnost aparatury v provozu chlorové chemie způsobila únik 1 kilogramu chlóru.1.1.10

Havárie způsobené nebezpečnými odpady 

V Japonsku  roku  1912  propukla  nemoc  obyvatel,  způsobená  chronickou  otravou 

kadmiem. Kadmium se dostávalo do řeky z dolu, kde se těžily sulfidické rudy, ze kterých se 

získávalo olovo, zinek a kadmium.Chyba: zdroj odkazu nenalezen Odpadní vody vypouštěli 

do řeky a kontaminovanou říční vodou byla  zavlažována rýžová pole. Postižení obyvatelé 

přijímali denně v potravě asi 300 až 400µg kadmia, což je asi dvacetinásobek přirozeného 

příjmu kadmia.Chyba: zdroj odkazu nenalezen

V České republice roku 1986 bylo vysoké znečištění kadmiem a dalšími těžkými kovy 

ve Vinořském potoce a přilehlých rybnících na severovýchodním okraji Prahy. Tuto událost 

způsobilo  vypuštění  odpadních  vod z bývalého  podniku PAL Kbely.Chyba:  zdroj  odkazu

nenalezen

Další havárie v České republice jsou znázorněné v  Tabulka 1. Týkají  se především 

požárů odpadů na skládkách, skladech a ve spalovnách odpadů od roku 1997 do roku 2008.

Tabulka 1- Havárie ČR 1.1.10



Dle tabulky nejvíce havárií  způsobených odpady vznikly ve skládkách odpadů a ve 

spalovnách. Havárii mohou způsobit i odpadní vody při jejich vypuštění do řek, jak je zřetelné 

v předchozích uvedených příkladech.  Velké riziko vzniku havárie odpadů hrozí i  u skladů 

nebezpečných odpadů, při jejich převozu či manipulaci.



Základní pojmy

Chemické  látky  jsou  chemické  prvky  a  jejich  sloučeniny  v  přírodním stavu  nebo 

získané  výrobním  postupem  včetně  případných  přísad  nezbytných  pro  uchování  jejich 

stability a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, 

která  mohou  být  z  látek  oddělena  bez  změny  jejich  složení  nebo  ovlivnění  jejich 

stability.1.1.10 

Chemické přípravky jsou směsi nebo roztoky složené ze 2 nebo více látek.1.1.10 

Nebezpečné  látky  nebo  nebezpečné  přípravky  jsou  látky  nebo  přípravky,  které  za 

podmínek stanovených tímto zákonem mají jednu nebo více nebezpečných vlastností.1.1.10 

Nakládání s chemickými látkami a přípravky znamená jejich výrobu, dovoz, vývoz, 

prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.1.1.10 

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

jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v  příloze č. 1 zákona č. 185/2001 

Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.1.1.10 

Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, příloha č. 2 

vyhlášky  MŽP  č.  381/2001  Sb.  a  jakýkoliv  jiný  odpad  vykazující  jednu  nebo  více 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů.1.1.10 

Nakládání  s odpady  je  jejich  shromažďování,  soustřeďování,  sběr,  výkup,  třídění, 

přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.1.1.10 

Skladování  znamená  přechodné  umístění  odpadů,  které  byly  soustředěny 

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

v něm.1.1.10 

Zařízení znamená technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby.1.1.10 



Odpadovým hospodářstvím je  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.1.1.10 

Původcem odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická 

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

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

nevztahují  povinnosti  původce,  se  za  původce  odpadů  považuje  obec.  Obec  se  stává 

původcem komunálních odpadů v okamžiku,  kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k 

tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.1.1.10 

Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle 

tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.1.1.10 

Havárie  je  mimořádná,  částečně  nebo  zcela  neovladatelná,  časově  a  prostorově 

ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik 

bezprostředně hrozí v souvislosti  s užíváním objektu nebo zařízení,  v němž je nebezpečná 

látka  vyráběna,  zpracovávána,  používána,  přepravována  nebo  skladována,  a  vedoucí  k 

vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a 

životní prostředí nebo k újmě na majetku.1.1.10 

Riziko  představuje  kombinaci  pravděpodobnosti  vzniku  negativního  jevu  a  jeho 

následku.  V komplexním pojetí  je  riziko  chápáno  jako relace  mezi  očekávanou  ztrátou  a 

neurčitostí uvažované ztráty.1.1.10 



Nebezpečné vlastnosti

Nebezpečné vlastnosti chemických látek a přípravků

Vlastnosti chemických látek a přípravků nalezneme v §2 v zákoně č. 356/2003 Sb. o 

chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů. 

Postup zjišťování nebezpečných vlastností látky nebo přípravku, hodnocení zjištěných 

vlastností  a  následné  zařazení  takové  látky  nebo  přípravku  do  jednotlivých  skupin 

nebezpečnosti se nazývá klasifikace.1.1.10 

1.1.1 Seznam nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků

Výbušné jsou pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a přípravky, které mohou 

exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemž rychle uvolňují plyny, a které, 

pokud jsou v částečně uzavřeném prostoru, za definovaných zkušebních podmínek detonují, 

rychle shoří nebo po zahřátí vybuchují.1.1.10 

Oxidující jsou látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku s 

jinými látkami, zejména hořlavými.1.1.10 

Extrémně  hořlavé  jsou  kapalné  látky  a  přípravky,  které  mají  extrémně  nízký  bod 

vzplanutí  a nízký bod varu nebo plynné látky a přípravky,  které jsou hořlavé ve styku se 

vzduchem při pokojové teplotě a tlaku.1.1.10 

Vysoce hořlavé jsou: 

1. látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku 

se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie,

2. pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem 

zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění,

3. kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí,

4. látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce 

hořlavé plyny v nebezpečných množstvích.1.1.10 



Hořlavé jsou kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký bod vzplanutí.1.1.10 

Vysoce toxické jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku 

kůží  ve  velmi  malých  množstvích  způsobují  smrt  nebo  akutní  nebo  chronické  poškození 

zdraví.1.1.10 

Toxické jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží v 

malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví.1.1.10 

Zdraví škodlivé jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku 

kůží mohou způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví.1.1.10 

Žíravé jsou látky nebo přípravky, které mohou zničit živé tkáně při styku s nimi.1.1.10 

Dráždivé jsou látky nebo přípravky, které mohou při okamžitém, dlouhodobém nebo 

opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají žíravé účinky.1.1.10 

Senzibilizující  jimi  jsou  látky  nebo  přípravky,  které  jsou  schopné  při  vdechování, 

požití nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost,  takže při další expozici dané látce nebo 

přípravku vzniknou charakteristické nepříznivé účinky.1.1.10 

Karcinogenní jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku 

kůží mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt.1.1.10 

Mutagenní jsou látky nebo přípravky,  které při vdechnutí  nebo požití  nebo průniku 

kůží mohou vyvolat dědičné genetické poškození nebo zvýšit jeho výskyt.1.1.10 

Toxické pro reprodukci jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo 

průniku  kůží  mohou  vyvolat  nebo  zvýšit  výskyt  nedědičných  nepříznivých  účinků  na 

potomstvo  nebo  zhoršení  mužských  nebo  ženských  reprodukčních  funkcí  nebo 

schopností.1.1.10 

Nebezpečné pro životní prostředí; jimi jsou látky nebo přípravky, které při vstupu do 

životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí 

pro jednu nebo více složek životního prostředí.1.1.10 



Nebezpečné vlastnosti odpadů

Nebezpečné odpady hodnotí odborně způsobilá osoba, jíž udělí pověření ministerstvo 

nebo nabyla odborné způsobilosti.  Nebezpečné vlastnosti odpadů se nachází v příloze č. 2, 

zákona o odpadech. Tyto nebezpečné vlastnosti se označují kódy H1 – H 14.1.1.10 

1.1.2 Seznam nebezpečných vlastností odpadů

H1 Výbušnost

Tuto vlastnost mají odpady, které mohou vybouchnout působením vnějších tepelných 

podnětů  nebo  jsou  citlivé  k nárazu  nebo  ke  tření  nebo  je  u  nich  možno  vyvolat  reakce 

detonačního charakteru nebo v nich po iniciaci probíhá rychlé hoření.1.1.10 

H2 Oxidační schopnost

Tuto vlastnost mají:

a) pevné odpady,  které  mohou způsobit  požár  nebo zvýšit  riziko  jeho vzniku, 

přijdou-li do styku s hořlavým materiálem.1.1.10 

b) kapalné odpady

c) odpady, které se stávají výbušnými po smíchání s hořlavými materiály.1.1.10 

d) odpady  –  organické  peroxidy,  které  jsou  hořlavé,  dokonce  i  když  nejsou 

v kontaktu s jiným hořlavým materiálem.1.1.10 

H3-A Vysoká hořlavost

Tuto vlastnost mají odpady ve formě:

a) kapalin  s teplotou  vzplanutí  < 21°C,  což  platí  též  pro  kapaliny  s teplotou 

vzplanutí < 0° a s teplotou varu nebo počátkem bodu varu ≤ 35°C.1.1.10 

b) pevných látek nebo kapalin,  které  se  samovznítí  za  krátkou dobu po té,  co 

přijdou do styku se vzduchem pokojové teploty (cca 20°C) bez dodání vnější 

energie. Tyto odpady se označují též jako pyroforické.1.1.10 



c) stlačených  nebo  zkapalněných  plynů,  které  jsou  na  vzduchu  hořlavé  za 

atmosférického tlaku.1.1.10 

d) pevných odpadů,  které  lze  snadno zapálit  krátkodobým stykem s iniciačním 

zdrojem a které po odstranění zdroje dále hoří plamenem nebo žhnou.1.1.10 

e) pevných látek nebo kapalin, které při kontaktu s vodou nebo vlhkostí uvolňují 

vysoce hořlavé plyny v nebezpečném množství.1.1.10 

H3-B Hořlavost

Tuto nebezpečnou  vlastnost  mají  odpady ve formě  kapalin  s teplotou  vzplanutí  >= 

21°C a  ≤ 55°C.1.1.10 

H4 Dráždivost

Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují dráždivé látky a přípravky a nejsou žíravé a 

mohou při krátkém, prodlouženém nebo opakovaném styku s pokožkou nebo sliznicí vyvolat 

její zanícení.1.1.10 

H5 Škodlivost zdraví

Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují látky a přípravky škodlivé zdraví a mohou 

po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží způsobit lehké poškození zdraví.1.1.10 

H6 Toxicita

Tuto  vlastnost  mají  odpady,  které  obsahují  toxické  látky  nebo  přípravky  a  jejichž 

vdechnutí,  požití  nebo proniknutí  kůží může vést k vážnému, akutnímu nebo chronickému 

poškození zdraví, případně i smrti.1.1.10 

H7 Karcinogenita

Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují karcinogenní látky nebo přípravky a mohou 

po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží vést k onemocnění rakovinou nebo zvýšit četnost 

výskytu rakoviny.1.1.10 

H8 Žíravost



Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují žíravé látky nebo přípravky a mohou při 

krátkém,  prodlouženém  nebo  opakovaném  styku  s  pokožkou  nebo  sliznicí  vyvolat  její 

poškození.1.1.10 

H9 Infekčnost

Jako nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností infekčnost se hodnotí odpady, které 

obsahují  životaschopné  mikroorganismy  nebo  jejich  toxiny  a  další  infekční  agens, 

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

předpokládáno, že způsobí onemocnění člověka nebo jiných živých organismů.1.1.10 

H10 Teratogenita (toxicita pro reprodukci)

Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují teratogenní látky nebo přípravky a mohou 

po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných 

vrozených malformací nebo funkčních poškození.1.1.10 

H11 Mutagenita

Tuto vlastnost mají odpady, které obsahují teratogenní látky nebo přípravky a mohou 

po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží vyvolat vznik nebo zvýšit pravděpodobnost výskytu 

dědičných genetických vad.1.1.10 

H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem 

nebo kyselinami

Tuto vlastnost mají odpady, které uvolňují při styku s vodou nebo s kyselinami nebo se 

vzduchem více než 1 1. .  vysoce toxického nebo toxického plynu.1.1.10 

H 13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jejich 

odstranění

Tuto  nebezpečnou  vlastnost  mají  odpady,  které  mohou  jakýmkoliv  způsobem 

uvolňovat nebo vést při nebo po jejich odstranění ke vzniku škodlivých látek, které negativně 

působí na životní prostředí a zdraví lidí.1.1.10 

H 14 Ekotoxicita



Tuto nebezpečnou vlastnost mají odpady, které představují nebo mohou představovat 

akutní nebo pozdní nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí.1.1.10 



Porovnání nebezpečných vlastností chemických látek a přípravků s odpady

Vlastnosti nebezpečných látek a odpadů jsou totožné až na některé výjimky. Odpady 

kromě  předešlých  definovaných  vlastností  se  vyznačují  ještě  dalšími  nebezpečnými 

vlastnostmi, které jsou červeně znázorněné v následující Tabulka 1.

Tabulka 2- Srovnání nebezpečných vlastností

                                 Nebezpečné vlastnosti
NCHL ODPADY
výbušné výbušné
oxidující oxidující

extrémně hořlavé -
vysoce hořlavé vysoce hořlavé

hořlavé hořlavé
vysoce toxické -

toxické toxické
zdraví škodlivé zdraví škodlivé

žíravé žíravé
dráždivé dráždivé

senzibilující -
karcinogenní karcinogenní
mutagenní mutagenní

tox. pro reprodukci tox. pro reprodukci
neb. pro životní prostředí - 

- infekčnost
- ekotoxicita
-    schopnost uvolňovat vysoce tox. a tox.

 plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami
- schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního

 prostředí při nebo po jejich odstranění

Odpady mají téměř stejné nebezpečné vlastnosti jako chemické látky,  jak je vidět v 

Tabulka 2. Vyznačují se ovšem ještě dalšími nebezpečnými vlastnostmi, které látky nemají. 

To je především infekčnost, ekotoxicita, schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické plyny 

ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami  a schopnost uvolňovat nebezpečné látky do 

životního prostředí při nebo po jejich odstranění. Kromě nebezpečí vyplývajícího už z těchto 

vlastností, hrozí ještě nebezpečí vycházející ze složení odpadů.



Odpady  se  mohou  skládat  z několika  nebezpečných  chemických  látek  těchto 

vlastností,  z čehož vyplývá jejich obrovská nebezpečnost.  Odpad by mohl  být  pro příklad 

složený z látek  karcinogenních,  hořlavých a  toxických.  Takže  výslednou nebezpečnost  po 

smíchání těchto látek s různými nebezpečnými vlastnostmi je těžko předvídatelná. Hrozí zde 

vznik nekontrolovatelných reakcí látek v odpadu, proto jsou odpady mnohem nebezpečnější 

než chemické látky. Tyto nekontrolovatelné reakce se mohou stát spouštěcím mechanismem 

pro řetězové reakce odpadů ve skladech či při přepravě.



Aktuální stav legislativy 

Režim nakládání s chemickými látkami a přípravky

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky znamená jejich výrobu, 

dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava. 

Základním  krokem  před  nakládáním  s látkami  a  přípravky  je  poznání  jejich  konkrétních 

nebezpečných vlastností. Zákon stanoví základní systém klasifikace vycházející z definování 

nebezpečných vlastností a stanoví systém jejich hodnocení. V nařízení vlády č. 258/2000 Sb. 

je upřesněn postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a přípravků a způsob jejich 

klasifikace.1.1.10 

1.1.3 Klasifikace

Při klasifikaci se zhodnocuje, zda mají chemické látky nebo přípravky jednu nebo více 

nebezpečných vlastností, patří sem i jejich zařazení do skupin nebezpečnosti. Klasifikují se 

dle  seznamu  starých  látek  EINECS,  dle  seznamu  nových  látek  EILINCS  nebo  dle 

výpočtových metod či odzkoušení.1.1.10 

1.1.4 Balení

Následujícím  krokem po  zjištění  nebezpečných  vlastností  látky  nebo  přípravku,  je 

jejich  balení.  Povinnost  balení  ale  i  označování  je  uložena  výrobcům,  dovozcům  a 

distributorům.  Materiály  použité  na  zhotovení  obalu  a  uzávěru  nesmějí  být  obsahem 

narušovány a nesmějí s ním vytvářet nebezpečné sloučeniny.1.1.10 



Jednotlivé  činnosti  v rámci  nakládání  s nebezpečnými  látkami  a  přípravky  může 

vykonávat  buď  autorizovaná  osoba  nebo  fyzická  osoba,  kterou  autorizovaná  osoba 

prokazatelně zaškolila.1.1.10 

Obaly  a  uzávěry  nebezpečných  chemických  látek  a  přípravků  musí  splňovat 

požadavky stanovené  zákonem č.  356/2003 Sb.,  o  chemických  látkách  a  přípravcích  a  o 

změně některých zákonů.

 Zákon č. 356/2003 Sb., § 19 zní: “ Výrobce, dovozce nebo zhotovitel, kteří uvádějí na 

trh látky nebo přípravky klasifikované jako nebezpečné podle § 2 odst. 2 nebo přípravky, 

které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí stanovené 

prováděcím právním předpisem podle § 20 odst.  7, jsou povinny zajistit,  aby tyto  látky a 

přípravky byly opatřeny obaly a uzávěry, které splňují tyto požadavky:

a)  obal  a  uzávěr  musí  být  navržen  a  konstruován  tak,  aby  obsah  obalu  nemohl 

uniknout; tento požadavek neplatí tam, kde jsou předepsána zvláštní bezpečnostní opatření,

b) materiály použité na zhotovení obalu a uzávěru nesmějí být obsahem narušovány a 

nesmějí s ním vytvářet nebezpečné sloučeniny,

c)  obal  a  uzávěr  musí  být  vyrobeny  tak,  aby  bylo  zajištěno,  že  odolají  tlaku  a 

deformacím vznikajícím při běžném zacházení a že nedojde k jejich uvolnění,

d) obal určený k opakovanému použití musí být navržen a konstruován tak, aby mohl 

být opakovaně uzavírán bez úniku obsahu.“1.1.10 

1.1.5 Označování

Zákon č. 356/2003 Sb., § 20 zní: “ Na obalu nebezpečné látky podle odstavce 1 musí 

být jasně, čitelně a nesmazatelně v českém jazyce uvedeny následující údaje:

a) chemický název látky ve tvaru jednoho z názvů uvedených v Seznamu; pokud látka 

není v Seznamu uvedena, musí být chemický název látky uveden v souladu s mezinárodně 

uznávaným názvoslovím,



b)  jméno,  popřípadě  jména,  příjmení,  název,  popřípadě  obchodní  firma,  místo 

podnikání (sídlo) a telefonní číslo osoby, která je odpovědná za uvedení látky v daném obalu 

na trh,

c) výstražné symboly stanovené prováděcím právním předpisem podle odstavce 7,

d) standardní  věty označující  specifickou rizikovost  (R-věta)  stanovené prováděcím 

právním předpisem podle odstavce 7,

e) standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta) stanovené prováděcím právním 

předpisem podle odstavce 7,

f) číslo ES podle Einecs, Elincs nebo Nlp,

g) slova " označení ES ", pokud jde o látky uvedené v Seznamu.“1.1.10 



Režim nakládání s odpady

Nakládání  s odpady  znamená  jejich  shromažďování,  soustřeďování,  sběr,  výkup, 

třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.1.1.10 

1.1.6 Zařazení odpadu

Nejprve se stanovují nebezpečné vlastnosti odpadu značené H1 až H14. K tomu lze 

použít  seznam  nebezpečných  vlastností  s  jejich  definováním.  Hodnocení  nebezpečných 

vlastností  odpadů  provádí  právnická  osoba  nebo  fyzická  osoba  pověřená  Ministerstvem 

životního  prostředí  pro  odpady  vlastností  H1  až  H3  a  H12  až  H14,  Ministerstvem 

zdravotnictví pro odpady H4 až H11, uvedená v seznamu pověřených osob.1.1.10 

Následně se určí kód dle katalogu nebezpečného odpadu. Dále se odpad zařazuje dle 

kategorií.1.1.10 Zákon č.185/2001 Sb., § 6 zní: “ Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro 

účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li

a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise, nebo

b) smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad 

nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k tomuto zákonu, nebo

c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů 

uvedeném v prováděcím právním předpise.“1.1.10 

Balení

Balení nebezpečných odpadů probíhá dle § 19, zákona č. 356/2003 Sb., o chemických 

látkách a přípravcích a o změně některých zákonů.1.1.10 



Označování

Zákon  č.  185/2001  Sb.,  §  13  zní:  “Původce  a  oprávněná  osoba,  která  nakládá  s 

nebezpečnými  odpady,  jsou  povinni  zajistit,  aby  nebezpečné  odpady  byly  označeny 

následujícím způsobem:

a) odpady s nebezpečnou vlastností  uvedenou v příloze č.  2 k tomuto  zákonu pod 

označením kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickým symbolem podle zvláštního 

právního předpisu

b)  nebezpečné  odpady  jiné  než  uvedené  pod  písmenem  a)  nápisem  "nebezpečný 

odpad".“1.1.10

Identifikační list

Pro  účely  skladování  nebezpečných  odpadů  musí  být  zpracován  identifikační  list 

nebezpečného odpadu. Vzor formuláře identifikačního listu nebezpečného odpadu je uveden v 

Příloha č. 1.1.1.10 



Vytyčení kritických bodů v legislativě

Nedostatečné označení odpadu

Ze  zákona  o  odpadech  vyplývá,  že  obal  odpadu  je  označen  číselným  kódem 

s příslušným názvem skupiny zařazeným dle  katalogu  odpadů,  dále  grafickým symbolem 

nebezpečnosti  a  popřípadě  nápisem:  “nebezpečný  odpad“  (viz.  Chyba:  zdroj  odkazu

nenalezenChyba: zdroj odkazu nenalezen).1.1.10

Obrázek 1- Označení odpadu

 

Celkové označení nám ovšem neříká, z čeho je odpad složený. Informuje nás pouze o 

jeho nebezpečných vlastnostech a o číselném kódu. Číselný kód na obalu zařazuje odpad dle 

zákona do jednotlivých skupin. Část katalogu odpadů (viz. Tabulka 3). 



Tabulka 3- Část katalogu odpadů1.1.10

Tyto kódy ovšem blíže nespecifikují konkrétní látky, které do skupin patří. Takže pod 

stejným kódem mohou být označeny odpady s různými druhy nebezpečných látek. 

Jako příklad zde mohu uvést červeně zvýrazněný kód s popisem v předchozí tabulce na 

Chyba: zdroj odkazu nenalezen, kód 16 05 07* obsahující vyřazené anorganické chemikálie, 

které  jsou  nebo  obsahují  nebezpečné  látky.  Do  anorganických  chemikálií  se  zařazují 

anorganické  kyseliny,  zásady a  soli.  Jakmile  se  kyseliny  dostanou do styku  se  zásadami, 

začne probíhat termoreakce za vzniků solí s dráždivým vzduchem. Po proběhnutí této reakce 

ve skladu by hrozila řetězová reakce s dalšími odpady obsahující další nebezpečné látky a 

mohlo by to vést k hromadné explozi. Pravděpodobnost, že kyseliny se zásadami se dostanou 

do styku je veliká, jelikož se zahrnují pod stejný kód.

Různorodost  chemikálií  pod  totožným  kódem  dokazuje  následující  fotografie 

odebraných vzorků stejného kódu odpadu ve skladu odpadů v Libčanech (viz.  Obrázek 2). 

Zde můžeme vidět rozdílnou charakteristiku látek.

Obrázek 2-Vzorky odpadu



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

které nejsou vzájemně slučitelné a mohou začít uvnitř obsahu nějakým způsobem reagovat.

Bez  identifikace  složení  látky  v  obsahu neznáme  ani  její  vzájemnou  slučitelnost  s 

jinými látkami a nevíme jak správně a bezpečně s ní nakládat.

Riziko při skladování

Zákon neukládá povinnost kontrolovat obsahy a obaly odpadů při skladování odpadu. 

V odpadu může být složen ze spousty nebezpečných látek různých vlastností, které mohou 

vytvářet  i  dosud  neznámé  kombinace  sloučenin.  Tyto  látky  mohou  začít  reagovat  spolu 

navzájem nebo i s obalem. Vlivem reakcí zde hrozí vnitřní koroze, zeslabení vrstev obalu či 

prasknutí  obalu  zevnitř  a  následné  uniknutí obsahu  (viz  Obrázek  3).  Obaly  mohou  být 

porušeny  i  v důsledku  dlouhodobého  skladování.  Některé  látky  reagují  s kyslíkem  nebo 

vzdušnou  vlhkostí  za  vzniku  exploze  či  následného  požáru.  Exploze  by  ve  skladu 

představovala řetězovou reakci, která by vedla k havárii. Velké riziko havárie spočívá v úniku 

nebezpečných látek do vzduchu, vody, půdy. Jako možné následky lze předvídat kontaminaci 

životního prostředí, lidí a zvířat.

Obrázek 3- Porušení obalu odpadu1.1.10



Osoba oprávněná s nakládáním s odpady

Dalším  problémem  je  za  zajištění  odborného  nakládání  s  odpady.  Dle  zákona  o 

odpadech si původce odpadu či oprávněná osoba zřizuje svého odpadového hospodáře, který 

je zastupuje.1.1.10 

Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, § 15 zmiňuje 

funkci odpadového hospodáře:  “Původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 

letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok, a 

provozovatel  skládky  nebezpečných  odpadů  nebo  komunálních  odpadů  jsou  povinni 

zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby.“1.1.10

Dále dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, § 

15 zní: “Odpadovým hospodářem může být určena pouze fyzická osoba, která má dokončené 

vysokoškolské  vzdělání  a  nejméně  3  roky  praxe  v  oboru  odpadového  hospodářství  v 

posledních 10 letech, nebo střední vzdělání ukončené maturitou a nejméně 5 let praxe v oboru 

odpadového hospodářství v posledních 10 letech.“1.1.10 

Jednou z podmínek k získání  funkce odpadového hospodáře,  které  zákon ukládá je 

dosažení  vysokoškolského  vzdělání.  Druh  vysoké  školy  ani  středního  vzdělání  blíže 

nespecifikoval. Takže vysoká škola či střední vzdělání nemusí být z oboru a může mít úplně 

jiné zaměření.

Druhá podmínka dle zákona obnáší praxi  v oboru odpadového hospodářství.  Tento 

obor  se  zaměřuje  na  technologie  materiálového  a  energetického  využití  odpadů,  případně 

technologie  zneškodnění  odpadů.  Obor  obsahuje  pouze  základy  chemie,  ale  to  vzhledem 

k různorodosti nebezpečných látek obsažených v odpadech a jejich kombinací v dnešní době 

nepostačuje. 

Zákon ani neukládá požadavky pro pracovníky ve skladech. Ze zjištěné praxe mohu 

tvrdit, že ve skladech nebezpečných pracují i lidé s dosažením základního vzdělání. Ti ovšem 

nemohou  prokazovat  dostatečné  chemické  znalosti  a  zajistit  maximální  bezpečnost  při 

nakládání s nebezpečnými odpady.





Uvedení příkladu skladování nebezpečného odpadu

Popis situace

Skladování  nebezpečného  odpadu  se  nachází  v prostorách  zemědělského  družstva 

Podlipan, Vitice v Dobrém poli. Vznikl v roce 1992 na základě komerční smlouvy s firmou 

Bioprogres, a.s. o provizorním uskladnění odpadů před jejich přepracováním. Skladují se zde 

kalírenské soli. Umístěn je v katastru Dobré Pole mezi Kouřimí a Kostelcem nad Černými 

lesy. Ve skladu jsou přítomné odpady obsahující dusičnany, dusitany a kyanidy alkalických 

kovů v koncentracích až desítky procent.1.1.10

Poloha skladu a jeho vnitřní popis

Sklad leží na západním konci obce stranou od zástavby a terén se svažuje směrem ke 

středu  obce,  kde  ve  vzdálenosti  cca  500  metrů  protéká  potok  Bylanka.  Sklad  neleží 

v záplavové oblasti  ani  nejsou předpoklady jeho zaplavení  při  silných deštích.  V blízkosti 

skladů nejsou žádná předpokládaná místa shromažďování. Skládá se ze dvou částí umístěných 

v samostatných místnostech budovy skladu kyanidů (viz. Obrázek 4). Každá místnost skladu 

je vybavena jímkou vedoucí do záchytné jímky, která může sloužit i jako havarijní, umístěné 

vně objektu skladu. Při prohlídce skladu nebylo možné provést kontrolu jímky, jelikož byla 

zatarasena  různým  materiálem.  Celkově  byly  zadní  spodní  části  místností  nepřístupné 

kontrole, protože místnosti byly zaplněny sudy s toxickým odpadem po celé své šířce.1.1.10



Obrázek 4-Umístění jednotlivých částí skladu 1.1.10

Některé ze sudů a palet, zvláště pak v místnosti části A byly značně zkorodované a 

zetlelé, takže sudy se nakláněly a bortily (viz Obrázek 5 a Obrázek 6).1.1.10

Obrázek 5- Zkorozivělé sudy s odpadem1.1.10



Obrázek 6- Naklánějící se zkorozivělé sudy1.1.10

Zdroje rizik

Ve skladu jsou přítomny jako zdroje rizik  nebezpečné chemické látky,  a to hlavně 

kyanidy,  dusitany  a  dusičnany.  Další  nebezpečné  chemické  látky  nebyly  nalezeny,  jejich 

přítomnost však nelze zcela vyloučit. Z jiných než chemických zdrojů rizik lze uvést pouze 

mechanické  riziko  pádu  nevhodně  uskladněných  sudů,  ostatní  rizika  nejsou  tak 

závažná.1.1.10

Nebezpečnost látek ve skladu vyplývá z vysoké toxicity kyanidů, toxicity dusitanů a 

škodlivosti kyanidů, dusitanů a dusičnanů pro životní prostředí. Nebezpečné při požáru jsou 

dusičnany a  dusitany jako oxidační  činidla.  Tyto  látky také,  jsou-li  roztavené,  explozivně 

reagují s kyanidy.1.1.10

1.1.7 Nebezpečí kyanidů

Celkově jsou kyanidy nejnebezpečnější látkou přítomnou ve skladu. Kyanidy prudce 

až explozivně reagují s taveninami dusičnanů a dusitanů. Tuhé kyanidy, které jsou přítomné 

ve skladu, jsou méně nebezpečné než plynný kyanovodík a jsou nebezpečné při požití, při 

vdechnutí prachu nebo po vniknutí do organismu poškozenou kůží. Velmi nebezpečné jsou 

kyanidy také pro životní prostředí, hlavně pro podzemní a povrchové vody. Z chemických 

reakcí kyanidů je nejnebezpečnější reakce s kyselinami, při které se uvolňuje toxický plynný 

kyanovodík. Tato reakce probíhá i s oxidem uhličitým, takže při hašení požárů za přítomnosti 



kyanidů by bylo nebezpečné použít sněhový hasicí přístroj a vzdušný oxid uhličitý zvolna 

uvolňuje kyanovodík. Sklady s kyanidy proto musejí být větrány.1.1.10

1.1.8 Nebezpečí dusitanů

Z hlediska skladovaného materiálu je, že dusitany jsou, stejně jako ostatní skladované 

látky v pevném stavu. Hlavní nebezpečnou vlastností dusitanů je opět toxicita. Cesty vstupu 

jedu do organismu jsou obdobné jako u kyanidů s tou výjimkou, že s kyselinami nevzniká tak 

vysoce  toxický  plynný  produkt,  tedy  intoxikace  je  převážně  požitím,  méně  častými,  ale 

možnými  alternativami  je  vdechnutí  prachu  nebo  průnik  kůží.  Dusitany  jsou  velmi 

nebezpečné pro vody.1.1.10 

1.1.9 Nebezpečí dusičnanů

Dusičnany  jsou  ještě  méně  toxické  než  dusitany.  Hlavní  nebezpečí  vyplývající  z 

dusičnanů jsou jeho silné oxidující schopnosti, takže ve směsi s hořlavými látkami vytváří 

vysoce hořlavé až výbušné směsi. Jedním z příkladů je černý střelný prach. Dusičnany jsou 

také škodlivé pro vody, jak povrchové, tak podzemní.1.1.10

1.1.10 Typy možných nežádoucích událostí

Jedna z možností by mohla být únik látek mimo sklad a jejich vniknutí do životního 

prostředí.  Možný  únik  odpadů  vychází  ze  špatného  stavu  sudů  a  palet  a  z  nevhodného 

uspořádání. Ztrouchnivěním palet a zkorodováním sudů může dojít k pádu části sudů a zvláště 

v části skladu A, kde je materiál uskladněn blízku vchodových vrat, by mohlo dojít k jejich 

otevření a vysypání odpadu před sklad. Pokud by zároveň pršelo, z odpadu by se vyluhovaly 

kyanidy, dusičnany a dusitany, které by se vsakovaly mezerami mezi betonovými panely do 

země  nebo  odtekly  do  blízké  dešťové  kanalizace.  Došlo  by  tak  ke  kontaminaci  půdy  a 

potenciálně spodních vod nebo potoka Bylanky. Celkové množství takto uniklých odpadů lze 

odhadnout na několik desítek kilogramů, ani v takovém případě by tak nedošlo k přímému 

ohrožení života obyvatel, nicméně ekologická havárie by mohla nastat. 1.1.10

Druhé  riziko,  které  zde  hrozí,  je  otrava  nebo  zranění  pracovníka  skladu.  Sklad 

obsahuje velké množství nebezpečných látek, některé ze sudů a palet mají špatnou stabilitu 

obaly jsou silně zkorodované. Práce v místnostech s uskladněnými odpady tak přináší řadu 

potenciálních rizik pro pracovníky a tato rizika se stále zvyšují s postupující korozí obalů. V 



případě  uvolnění  odpadů  ze  sudů  a  jejich  rozsypání  může  ve  zvýšené  míře  docházet  k 

uvolňování  kyanovodíku  reakcí  se  vzdušným  oxidem  uhličitým,  také  prach  z  odpadu  je 

toxický  při  vdechnutí  i  při  styku  s  kůží.  V  tomto  bodu  jsou  rizika  skladu  jednoznačně 

největší.1.1.10

Další z možných rizik by mohl být požár v blízkém okolí doprovázený přehřátím látek 

a jejich reakcemi mezi sebou nebo s okolním hořlavým materiálem.  Samotné odpady sice 

nejsou hořlavé, ale dusičnany a dusitany jsou silná oxidační činidla. Významné nebezpečí by 

takovýto požár přinesl pro zasahující jedince, protože tepelným rozkladem přítomných látek 

vznikají  toxické  produkty.  Použití  nevhodného  hasicího  přístroje  by  vedlo  k  uvolňování 

toxického  kyanovodíku  z  kyanidů.  Množství  tepla  uvolněného  požárem by patrně  nebylo 

dostatečné  na  to,  aby  došlo  k reakci  mezi  kyanidy  a  dusičnany  a  dusitany  v  roztavené 

fázi.1.1.10

Požár velkého rozsahu by mohl nastat v případě, že by do ostatních místností budovy 

nebo do její těsné blízkosti bylo přemístěno velké množství hořlavého materiálu.  Poškození 

statiky požárem by mohlo vést k uvolnění odpadů do životního prostředí, navíc hasební vody 

by  jej  vyluhovaly  a  šířily  kontaminaci  do  okolí.  Nebezpečné  by  byly  také  reakce  mezi 

jednotlivými  odpady,  obzvláště  reakce  mezi  dusitany,  dusičnany  a  kyanidy  může  být  až 

explozivní. Tepelným rozkladem odpadů a vzájemnými reakcemi také vznikají toxické plynné 

produkty, které by u menšího požáru ohrožovaly okolí ve vzdálenosti několika desítek metrů. 

V případě velkého požáru až několik stovek metrů.1.1.10



Návrh řešení

Řešení kapitoly 1.1.6 - označování odpadů 

Označení  odpadu  je  nedostatečné,  proto  by  bylo  vhodné,  aby  původce  odpadu 

důkladně  označil  nebezpečný  odpad  téměř  stejně,  jako  se  označují  nebezpečné  látky  a 

přípravky (viz  Obrázek 7-  Návrh označení  odpadu).  Ke stávajícímu  značení  by měly  být 

doplněny ještě důležité informace o odpadu.

Obrázek 7- Návrh označení odpadu

Na každém obalu odpadu by měly být grafické symboly nebezpečnosti s písmennými 

symboly nebezpečnosti  odpovídající nebezpečným vlastnostem, jejichž znázornění zákon o 

odpadech již ukládá. Dále by na obalech měly být chemické názvy složek odpadu. Neměly by 

chybět ani R- věty označující specifickou rizikovost a S- věty poskytující základní pokyny 

pro bezpečnou  manipulaci.



Odpovídající  označení  nebezpečných  vlastností  odpadů  i  pokynů  pro  bezpečnou 

manipulaci s nimi má za cíl dosáhnout co největšího zajištění bezpečnosti odpadů.

Také by se měl zvolit vhodný obal pro daný typ odpadu, aby nedocházelo k případné 

reakci odpadu s obalem. Jak je popsáno v kapitole o označování a obalování odpadů, zákoně o 

odpadech, který se odkazuje na postup obalování dle zákona o chemických látkách.

Pod jednotlivými kódy v katalogu odpadů by měly být přesněji specifikovány látky, které 

pod  daný  kód  patří.  V identifikačním  listu  by  měla  být  také  popsána  jejich  vzájemná 

kompatibilita.  Pomocí  vzájemné kompatibility provádět důslednou separaci  různých druhů 

odpadů. Aby nemohlo dojít ke slévaní odpadů stejného kódu dohromady. 

Řešení kapitoly 1.1.6 – skladování

Při  skladování  odpadů  by  se  měly  z hlediska  jejich  nebezpečnosti  a  různorodosti 

sloučenin  provádět  pravidelné  kontroly  uskladněných  odpadů.  Měly  by se  v pravidelných 

intervalech provádět jejich vzorkování, protože po delší či kratší době skladování se mohou 

tvořit vlivem vzájemných reakcí uvnitř jiné sloučeniny, které nemusí odpovídat původnímu 

obsahu. 

Měl by se kontrolovat i obal odpadu. Zvolit  nový obal by se měl, pokud by odpad 

vykazoval přeměnu látek v obsahu na další sloučeniny,  tak tento obal v rámci bezpečnosti 

přizpůsobit  vzniklé  sloučenině.  Také  v  případě  minimálního  náznaku  jeho  začínající 

deformace použít taktéž nový obal.

Na základě zjištění chemického složení odpadu by měla být dána podrobná pravidla 

bezpečného skladování. To obnáší rozdělení odpadů obsahující nebezpečné sloučeniny, které 

mohou být skladovány u sebe nebo na sobě a které nemohou být pohromadě z hlediska jejich 

složení či nebezpečných vlastností.

Příklad  zvolení  vhodného  uskladnění  odpadů  je  patrné  na  Obrázek  8.  Fotografie 

pochází skladů v Libčanech, po důkladném přetřídění jedné z části odpadů. 



Obrázek 8- Roztřídění odpadů1.1.10

Zvolení  odpovídajících  vzdáleností  z hlediska  bezpečné  manipulace  s odpady  (viz 

Obrázek 9).

Obrázek 9- Bezpečností uličky uskladněných odpadů1.1.10

Zamezit styku případně uniklého odpadu z obalu s dalšími odpady, zvolením a udáním 

bezpečné vzdálenosti uskladněných odpadů mezi sebou. 

Odpady by měly být zařazeny do zákona o prevenci závažných havárií.  Na základě 

tohoto zákona by měla být stanovena i limitní množství nebezpečných odpadů ve skladech, 

které  jsou  složené  z  nebezpečných  chemických  látek.  Popřípadě  je  dále  zařadit  do určité 

kategorie  objektů,  jejichž  určení  by ovlivňovalo  výsledné množství  nebezpečných  odpadů 

v daném skladu. Také by se měla zohlednit i regulovat kapacita skladu nebezpečných odpadů.



Řešení kapitoly 1.1.6 - odpadový hospodář

Jak již bylo řečeno, odpady mohou být velice nebezpečné. Různé charaktery látek a 

zaměňující  nebezpečné  kombinace,  z nichž  vznikají  odpady,  mohou  vykazovat  obrovské 

nebezpečí. Proto není snadné se v jejich oblasti dobře orientovat. Proto by odborné nakládání 

s odpady měla zajistit  osoba, která má dostatečné vědomosti  v oblasti chemie a ví,  jakým 

způsobem  s nimi  bezpečně  nakládat.  Tato  odborně  způsobilá  osoba  by  měla  mít 

vystudovanou  vysokou  školou  chemickou,  popřípadě  s požadovanou  praxí.  Pracovníci  ve 

skladu odpadů by měli být dostatečně proškoleni v oblasti chemie, aby zajistili  bezpečnou 

manipulaci ve skladu a snížili tím riziko vzniku možné havárie.



Závěr

Cílem práce bylo vytyčení kritických bodů v legislativě a doporučit řešení. 

V  případě  označení  odpadů  bych  doporučila  uvést  kromě  grafických  symbolů 

nebezpečnosti  i  především  přesné  chemické  názvy  složek  odpadu,  R-věty  a  S-věty.  Pod 

jednotlivými kódy odpadů by měly být přesněji definovány látky. V identifikačním listě by na 

základě definovaných látek měla být popsána také vzájemná kompatibilita látek, vzhledem ke 

složení odpadu. Pomocí určení vzájemné kompatibility provádět důslednou separaci různých 

druhů odpadů ve skladech.

Při skladování odpadů by měly být prováděny pravidelné kontroly. A to jak obsahů, 

tak i obalů. Dále by měla být vypracována pravidla bezpečného skladování odpadů související 

s nebezpečným obsahem odpadu. Dále by odpady měly být zařazeny do zákona o prevenci 

závažných havárií a zohlednit kapacitu skladu.

Odborně způsobilá osoba oprávněná k nakládání s odpady by měla mít vystudovanou 

vysokou  školu  chemickou  a  pracovníci  ve  skladech  by  měli  být  dostatečně  proškoleni  v 

oblasti chemie. Tato specifikace vysoké školy by měla být uvedena v zákoně o odpadech.

Mezery  v legislativě  byly  vymezeny  s doporučenými  navrženými  opatřeními,  čímž 

práce splnila zadání.
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7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu

7.1 Technická  opatření: Skladovat  v  uzavřených  a  nepropustných  obalech, 

zabezpečených  před  účinky  atmosférických  vlivů.  Zabezpečit  dostatečné  větrání 

místnosti. Důsledně zabránit úniku do okolí. Při manipulaci nejíst, nepít, nekouřit.

7.2 Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:

- dýchací orgány: respirátor se sorpční vložkou

- oči: ochranné brýle nebo štít

- ruce: ochranné pryžové rukavice

- ostatní části těla: ochranný oděv, gumová zástěra, gumové holinky

7.3 Protipožární  vybavení: Nakládat  s odpadem v souladu s předpisy požární  ochrany. 

Nehasit vodou z důvodu možného odplavení škodlivin. V případě požáru hasit pěnou, 

suchými hasícími prostředky, práškovým přístrojem. Vyvarovat se rozptýlení látky do 

okolí. Při požáru může dojít k vývoji toxických plynů.



8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech: 

8.1 Lokalizace: Při rozsypání nebo rozlití  ihned zahájit sanační práce. Tuhé látky 

shromáždit do nepoškozených původních, nebo náhradních obalů, kapalné látky 

a zbytky látky zasypat savým materiálem (VAPEX), uložit do nepropustných 

nádob, řádně uzavřít  a odvést ke zneškodnění  společně s  odpadem.  Zabránit 

úniku látek do vody.

8.2 První pomoc:

         Při zasažení očí: vypláchnout proudem pitné vody, nutný převoz k lékaři

Při  vdechnutí:  přenést  na  čerstvý  vzduch,  při  obtížích  zajistit  převoz  na 

lékařské vyšetření

Při požití: vyvolat opakované zvracení, zajistit převoz k lékařskému vyšetření

Při  zasažení  pokožky:  důkladně opláchnout mýdlem a vodou, ošetřit  vhodným 

krémem, kontaminované šatstvo převléknout. 

8.3 Další pokyny :

V případě obtíží je nutné lékařské vyšetření 

8.4 Telefonické spojení :

Hasiči: 150

Zdravotní služba: 155

Policie:158



9. Ostatní důležité údaje:

Toxikologické  údaje:  Příznaky  mohou  být  nespecifické.  Toxicita  závisí  na 

konkrétním složení.  Možnost  akutní  i  chronické  toxicity, 

může  dojít  k poškození  životně  důležitých  funkcí 

v organizmu. Projevují se narkotické účinky po inhalaci.

Ekologické  údaje:  Látky  je  nutno  považovat  za  vysoce  rizikové  pro  životní 

prostředí,  zejména vodám a vodním ekosystémům z důvodu 

možnosti obsahu rozpustných toxických látek.

Další údaje: Odpad může mít i výrazné korozivní účinky

10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:

Firma (název):

Ulice:

Místo:

PSČ:

IČO:

Osoba oprávněná jednat jménem firmy:

Telefon/Fax:

                                                 Datum vyhotovení:         Podpis a razítko:



Příloha č. 2 – Část značení na odpadu

Obrázek 10- Výstražný symbol1.1.10
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