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Diplomová práce se zabývá popisem a následným přezkoumáním funkčnosti zavedeného 

systému při  manipulaci  s  nebezpečnými odpady ve  společnosti  Nehlsen  Třinec,  s.r.o.  Její 

součástí  je  popis  režimu  nakládání  s  nebezpečnými  odpady,  nebezpečnými  chemickými 

látkami a vybranými nebezpečnými chemickými látkami, včetně odborné způsobilosti ve výše 

uvedených oblastech. Práce dále vyhodnocuje riziko úniku nebezpečné látky do vodního toku 

a riziko vzniku požáru v Obloukové hale. Navrhuje i nové značení nebezpečného odpadu. 
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s nebezpečnými odpady ve společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o.

Annotation

VIDLIČKA,  M.  Hazardous  waste  management  in  NEHLSEN  Třinec  limited  company, 

Ostrava:  department  of  safety  engineering  VŠB TU Ostrava,  2011,  74  p.  Dissertation  at 
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This thesis brings  a description and review of the functionality of the system in place for 

handling hazardous waste at Nehlsen Trinec, s.r.o. It includes a description of the hazardous 

waste, hazardous chemicals and selected chemical substances, as well as waste management, 

including proficiency in these areas. The thesis also evaluates the risk of leakage of hazardous 

substances into the water flow and the risk of fire in the hall of Arc. It proposes new labeling 

of  hazardous  waste.  The  conclusion  of  this  thesis  depicts  measures  to  improve  the 

performance of the system of handling hazardous waste at Nehlsen Trinec, s.r.o.
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1 ÚVOD

 Ve 20 století spolu s rozvojem průmyslu a nastupujícím konzumním způsobem života se 

na odpad nahlíží  jinak; je třeba s ním efektivně hospodařit, předcházet mu a eliminovat ho. 

Začínají  se  ale  objevovat  odpady,  se  kterými  je  daleko  větší  problém než  s  komunálním 

odpadem. Problém je v jeho nebezpečnosti pro lidské zdraví a životní prostředí.

Moderní průmysl (chemický, hutnictví, těžba rud a uhlí, jaderná energie atd.), produkuje 

v dnešní době značné množství odpadu, který je nazýván nebezpečným odpadem. Jedná se 

o kila nebo tuny azbestu, rtuti, pesticidů a podobných látek, které se mnohdy nacházejí jen 

kousek od nás. Za rok se v České republice vyprodukuje okolo 50 000 tun nebezpečných 

odpadů [20] z nichž některé se sice dají recyklovat, ale většina se musí pálit ve spalovnách 

nebezpečných odpadů.  Tyto  odpady obsahují  látky,  které  jsou  pro  lidské zdraví  a  životní 

prostředí  nebezpečné  (například   LCD  obrazovky  nelze  prozatím  recyklovat,  takže  se 

skládkují nebo pálí i přesto, že obsahují těžké kovy). Jejich obsah se absorbuje do půdního 

prostředí a tím se kontaminuje vše živé. V dikci každé obce je povinnost zřídit sběrný dvůr,  

kde je možno nebezpečný odpad odevzdat. V místech kde sběrný dvůr není, se několikrát 

ročně  provádí  sběr  nebezpečných  odpadů  do  mobilního  kontejneru.  Přesto  mnoho 

nebezpečného odpadu končí právě na černých skládkách.

 Velmi  důležitým úkolem je  nalézt  způsob jak  snižovat  množství  odpadu,  jak  odpad 

recyklovat a jak zajistit zneškodnění odpadu. A to způsobem ekologickým i ekonomickým. 

Tak jak se s odpadem naučíme zacházet a žít s ním, záleží jen na nás.

Cílem  diplomové  práce je  popis  a  následné  přezkoumání  funkčnosti  zavedeného 

systému nakládání s nebezpečnými odpady ve společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. Diplomová 

práce bude rozdělena na dvě části.

První  část  se  bude  zabývat  právní  úpravou v oblasti  nebezpečných chemických látek 

a odpadů.  Bude dán důraz především na nařízení  týkající  se nové klasifikace,  označování 

a balení chemických látek (tzv. nařízení CLP) [3]. V této části budou také popsány nové třídy 

nebezpečnosti chemických látek a zobrazeny i nové piktogramy označující nebezpečí. Práce 

dále  bude  pokračovat  popisem systému  nakládání  s nebezpečnými  odpady,  nebezpečnými 

chemickými látkami a vybranými nebezpečnými chemickými látkami, které se do společnosti 

Nehlsen Třinec, s.r.o., dováží, nebo dovézt mohou. Tato část se bude zabývat i manažerskými 

systémy,  které  má  společnost  Nehlsen  Třinec,  s.r.o.,  zavedeny,  spolu  se  systémem řízení 

prevence závažných havárií.  Systém prevence závažných havárií bude v této práci uveden 
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z důvodu možného výskytu většího množství vybraných nebezpečných chemických látek.

Druhá část diplomové práce se bude zabývat činnostmi společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., 

a  to  zejména  provozovnou  Středisko  Tyrská,  jakožto  modelovým  příkladem.  Na  tuto 

provozovnu je svážen nebezpečný odpad především z města Třinec a blízkého okolí. Bude 

popsán  systém  nakládání  s nebezpečným  odpadem,  včetně  identifikace  jednotlivých 

rizikových  činností.  Následně,  dle  předem  stanovených  kritérií,  bude  tento  systém 

přezkoumán.  V závěru  práce  bude  věnována  pozornost  návrhům  opatření  vztahujícím  se 

k zjištěným neshodám provedeného přezkoumání systému.

7



2 TEORETICKÁ ČÁST

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

vlastností.  Tyto  vlastnosti  jsou  uvedeny v příloze  2 zákona č.  185/2001 Sb.,  o  odpadech 

v platném znění. Dále se za nebezpečný odpad považuje:

1) Odpad znečištěn nebo smíchán odpadem, který je v seznamu uveden

2) Odpad má minimálně jednu nebezpečnou vlastnost, uvedenou v příloze zákona

Nebezpečný odpad se může skládat z jedné nebo více chemických látek, čímž se stává pro 

člověka  i  životní  prostředí  daleko  nebezpečnější.  Některé  chemické  látky  a  směsi  jsou 

toxické, karcinogenní, nebezpečné pro životní prostředí, dále mohou způsobit požár a výbuch. 

Proto je třeba uvést v teoretické části, nejen legislativu týkajících se nebezpečných vlastností 

odpadů, ale i legislativu týkající se nebezpečných vlastností chemických látek a jejich směsí. 

Z pohledu prevence závažných havárií mluvíme o nebezpečném odpadu jako o vybraných 

nebezpečných chemických látkách.

2. 1 Přehled platných zákonů

K nebezpečným odpadům se vztahují tyto právní úpravy:

1) Právní úpravy v oblasti nebezpečných chemických látek a směsí

2) Právní úpravy v oblasti odpadů

3) Právní úpravy v oblasti prevence závažných havárií

2. 1. 1 Právní úpravy v oblasti nebezpečných látek a směsí

1) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích [29]

V souladu s právem EU tento zákon upravoval  práva a  povinnosti  právnických osob 

a podnikajících fyzických osob při těchto činnostech:

1) Klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností

2) Balení a označování

3) Uvádění na trh nebo do oběhu

4) Vývozu a dovozu NL

5) Oznamování a registraci chemických látek 
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Zajištění bezpečného nakládání s chemickými látkami a jejich přípravky jsou zapracovány 

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

předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Na tento zákon navazuje:

Zákon č. 371/2008 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích [30] ve kterém 

jsou  zapracovány  nové  požadavky  v  důsledku  přijetí  nařízení  (ES)  č.  1907/2006 

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

agentury  pro  chemické  látky  (REACH).  V  obsahu  zákona  o  chemických  látkách 

a chemických  přípravcích  dochází  tedy  k  výrazným  změnám.  Byla  zrušena  většina 

základních pojmů a části týkající se:

- Registrace chemických látek

- Bezpečnostního listu

- Hodnocení rizika látek nebezpečných pro zdraví a životní prostředí

- Oznamování a vedení evidence o NL

 Výše uvedený zákon také upravuje práva a povinnosti právnických osob a podnikajících 

fyzických  osob  a  vymezuje  působnost  správních  orgánů  při  zajišťování  ochrany  zdraví 

a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a přípravků.

2) Vyhláška č. 389/2008 Sb., kterou se mění vyhláška 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  chemických  látek 

a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů [24]

Od 1. prosince 2010 do 1. června 2015 (přechodné období) se látky klasifikují podle této 

vyhlášky,  nebo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí (nařízení CLP, které je popsáno v odstavci 4). Označování 

a balení se provádí podle nařízení CLP. Bezpečnostní listy od 1. prosince 2010 do 1. června 

obsahují klasifikaci také jak podle této vyhlášky tak podle nařízení CLP. 

U směsí se postupuje obdobně v přechodném období do 1. června 2015 a od 1. června 

2015 do 1. června 2017 [3].

3)  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  č.  1907/2006  o  registraci,  hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek a o zřízení evropské agentury pro chemické 

látky (nařízení REACH) 

Zkratka REACH znamená:
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Registration Registrace

Evaluation Hodnocení

Authorization Povolování

Chemicals Restriction Omezování chemických látek

Účelem tohoto  nařízení  je  zajištění  fungování  společného trhu  s  chemickými  látkami 

a zajistit systémem předběžné opatrnosti ochranu lidského zdraví a životního prostředí před 

nežádoucími účinky chemických látek a přípravků.

4)  Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  č.  1272/2008  o  klasifikaci,  označování 

a balení látek a směsí (nařízení CLP) a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

Nařízení je v platnosti od 20. ledna 2009 a upravuje pravidla pro klasifikaci, označování 

a balení chemických látek a směsí (dříve přípravků). Platnost bude nabývána postupně:

1) Klasifikace a označování chemických látek od 1. 12. 2010

2) Klasifikace a označování směsí od 1. 6. 2015

Nařízení CLP navazuje a doplňuje nařízení REACH, důležité je zejména následující:

1) Třídy  nebezpečnosti-fyzikální  nebezpečí  nebo  nebezpečí  pro  zdraví  nebo  životní 

prostředí

2) Kategorie nebezpečnosti-rozdělení kritérií v rámci každé třídy nebezpečnosti

3) Přehled tříd nebezpečnosti pro stanovená nebezpečí [2]

2. 1. 2 Právní úpravy v oblasti odpadů

1) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů [27]

Podle tohoto zákona je odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo se jí 

hodlá zbavit a tato věc spadá do některé skupin odpadů uvedené v příloze 1 k tomuto zákonu.  

Nebezpečný odpad je podle §4 odst.1a)  odpad vykazující  jednu, nebo více nebezpečných 

vlastností, které jsou uvedené v příloze 2 k tomuto zákonu. Na tento zákon dále navazuje:

Zákon č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů  [28],  který  přináší  kromě 

jiných tyto důležité změny ohledně nebezpečných odpadů:

1) Definice nebezpečného odpadu, přibývá nová nebezpečnost senzibilita

2) Baterie,  které  obsahují  vyšší  obsah  kadmia,  než  povoluje  směrnice  o  bateriích 

a akumulátorech, musí být povinně staženy
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2) Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů [22]

Vyhláška  Ministerstva  životního  prostředí  a  Ministerstva  zdravotnictví  mimo  jiné 

stanovuje:

1) Obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

2) Návrh na prodloužení platnosti pověření

3) Obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

4) Obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů

3) Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů [23]

V této vyhlášce Ministerstva životního prostředí se stanoví Katalog odpadů a Seznam 

nebezpečného odpadu

4) Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších 

předpisů [7]

Vyhláška Ministerstva životního prostředí mimo jiné stanovuje:

1) Náležitosti k nakládání s nebezpečným odpadem

2) Podmínky shromažďování, soustřeďování a skladování odpadů 

2. 1. 3 Právní úpravy v oblasti prevence závažných havárií

1)  Zákon  č.  59/2006  Sb.,  o  prevenci  závažných  havárií  způsobených  vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky [25]

V tomto zákoně je závažná havárie  definována jako mimořádná,  částečně nebo zcela 

neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například:

1) Závažný únik

2) Požár

3) Výbuch

který vznikl nebo jehož 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 vážnému dopadu na:

1) Životy a zdraví lidí

2) Hospodářských zvířat

3) Životní prostředí

4) Újmě na majetku
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Nebezpečnou látkou se podle tohoto zákona rozumí vybraná nebezpečná chemická látka 

nebo  chemický  přípravek,  který  je  uveden  v  příloze  1  k  tomuto  zákonu.  Tato  látka  se 

vyskytuje  v  objektu  nebo  zařízení  jako  surovina,  výrobek,  vedlejší  produkt,  zbytek  nebo 

meziprodukt včetně těch látek, u kterých se dá předpokládat, že můžou vzniknout v případě 

závažné havárie [5]. Právnická nebo podnikající fyzická osoba je povinna:

1) Zpracovat  seznam všech  nebezpečných  látek  umístěných  v  objektu  nebo  zařízení. 

V tomto  seznamu  je  uveden  druh,  množství,  klasifikace  a  fyzikální  forma 

nebezpečných látek. 

2) Podle množství nebezpečných látek je objekt nebo zařízení provést návrh na zařazení 

do skupiny A nebo do skupiny B.

3) Zpracovat  bezpečnostní  dokumentaci  (bezpečnostní  zpráva  nebo  bezpečnostní 

program)

4) Implementovat systém řízení prevence závažných havárií [25]

2) Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému závažných havárií [21]

Tato vyhláška obsahuje způsob zpracování analýzy a hodnocení rizik závažné havárie kde 

uvádí:

1) Způsob zpracování bezpečnostního programu

2) Způsob zpracování bezpečnostní zprávy

3) Způsob zpracování zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy

4) Způsob zpracování vnitřního havarijního plánu

5) Způsob zabezpečení informování veřejnosti

6) Aktualizace  bezpečnostního  programu,  bezpečnostní  zprávy,  vnitřního  havarijního 

plánu a podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování

2. 2 Havárie s účastí nebezpečného odpadu nebo nebezpečné chemické látky

Havárie s  účasti  nebezpečného odpadu, nebo nebezpečné chemické látky se ve světě, 

i v České  republice  vyskytují  poměrně  často.  Vzhledem k  jejich  velkému  množství  bude 

věnována pozornost těmto třem závažným haváriím

1) Požár ve spalovně nebezpečných odpadů Pustiměř u Vyškova

2) Požár skladu pneumatik u Bojkovic

3) Únik směsi benzínu ze společnosti Unipetrol RPA s.r.o. Litvínov
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1) Požár ve spalovně nebezpečných odpadů Pustiměř u Vyškova 2. 5. 2005

Oheň zasáhl uskladněné nebezpečné látky v lehké kovové skladovací hale s obloukovou 

střechou firmy Ekotermex (obrázek č. 1). V této hale byly uskladněny ředidla, barvy, oleje 

a zbytky léčiv určené k likvidaci. 

Hasiči  zasahovali  v  dýchací  technice a  účinné hašení  komplikovaly vybuchující  sudy 

o obsahu 200 litrů se zbytky hořlavin. Požár zasáhl také deset 33 litrových tlakových láhví, 

z kterých unikaly hořlavé plyny. Tyto láhve bylo nutné ochlazovat, aby nedošlo k výbuchu. 

Hasiči současně s hašením ochlazovali i sousední skladovací halu stejných rozměrů, aby se 

požár dále nerozšiřoval.

Při zásahu část hasiv a zbytků unikly do potoka Marchanka kde byly položeny dvě norné 

stěny.  Nejde  ale  vyloučit,  že  část  látek  protekla  potokem  až  do  řeky  Haná.  S  největší 

pravděpodobností příčina požáru bylo samovznícení [12].

obrázek č. 1 - požár obloukové haly s nebezpečným odpadem v Pustiměři

2) Požár skladu pneumatik u Bojkovic 4. 1. 2007

Příčinou požáru skladu ojetých pneumatik byla nedbalost při práci s plynovým hořákem 

v areálu  skladiště.  Tento  požár  si  vyžádal  nasazení  11  jednotek  požární  ochrany, 

18 zásahových vozů a 75 hasičů.

Požár vznik v jedné z bývalých silážních jam družstva. Plameny rychle zachvátily celou 

plochu kóje o rozměru 10x50 metrů. Pneumatiky byly uloženy do více než třímetrové výšky 
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a z místa požáru proto šlehaly plameny do výše šesti metrů doprovázené výbuchy horkých 

plynů. Teploty výrazně překračovaly 1000°C.

Mohutný  mrak  černého  dýmu  byl  větrem  unášen  k  obcím  Přečkovice,  Rudice, 

Luhačovice,  Biskupice  a  Uherský  Brod.  Obce  byly  varovány  před  možností  nadýchání, 

k ochraně dětí a seniorů. Po několika hodinách neúspěšného hašení bylo rozhodnuto, že se 

místo požáru nechá vyhořet a to z těchto důvodů:

1) Při  enormním  hašení  pěnou  a  vodou  by  mělo  za  následek  nedokonalé  hoření 

pneumatik a tím únik nebezpečných látek do ovzduší,

2) Velké  množství  vody a  pěny by spláchly  nebezpečné  látky  z  pneumatik  do  půdy 

a mohly by ohrozit podzemní vodní zdroje

3) Areál  z  důvodu  havarijního  stavu  by neudržel  hasební  vodu  s  pěnou  a  došlo  by 

k rozlití do okolí

 Během zjišťování  příčin  požáru  se velmi  rychle podařilo  zjistit  příčinu požáru.  Dva 

najatí  dělníci  společně  u  kójí  s  pneumatikami  rozpalovali  plynovým  hořákem  železné 

konstrukce za účelem sběru kovů pro majitele objektu [12].

obrázek 2 - požár pneumatik u Bojkovic

3) Únik směsi benzínu ze společnosti Unipetrol RPA s.r.o., Litvínov 23. 12. 2009

Ve večerních hodinách bylo zjištěno, že do řeky Bíliny unikly ropné látky. Jednalo se 

o směsi pyrolýzních benzínů. K úniku došlo skrz nepoužívanou dešťovou kanalizaci v areálu 

podniku. Nebezpečné látky pronikly v ústí nad Labem až do Labe. Hasiči postavili několik 

norných stěn na Bílém potoce a Bílině. V důsledku úniku došlo k úhynu ryb a z okolí řeky 

Bíliny byl cítit silný benzínový zápach. Výsledky odebraných vzorků potvrdily, že řeka Bílina 

byla kontaminována ropnými uhlovodíky C10-40 v hodnotách desítek mg×l-1 vody a dále 
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i aromatickými uhlovodíky typu benzen, toluen, xylen, styren a naftalen.

Řeka Bílina patří k nejznečištěnějším řekám v České republice. Nebezpečné látky do ní 

unikají poměrně často. Firma Unipetrol byla už v minulosti za stejný prohřešek postižena [8].

obrázek 3 - norná stěna na řece Bílině

2. 3 Srovnání režimu nakládání s odpadem a s nebezpečnými chemickými 

látkami 

Nebezpečný  odpad  může  obsahovat  několik  nebezpečných  chemických  látek,  takže 

předvídat jeho nebezpečnost je velice obtížné. Odpady jsou proto mnohem nebezpečnější než 

chemické látky. Nebezpečný odpad má podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 

pozdějších předpisů  jednu, nebo více z těchto uvedených vlastností (včetně označení):

H1 Výbušnost

H2 Oxidační schopnost

H3-A Vysoká hořlavost

H3-B Hořlavost

H4 Dráždivost

H5 Škodlivost zdraví

H6 Toxicita

H7 Karcinogenita

H8 Žíravost

H9 Infekčnost

H10 Teratogenita

H11 Mutagenita

H12Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku se vzduchem, s vodou 
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nebo kyselinami

H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování

H14 Ekotoxicita

2. 3. 1 Nebezpečné vlastnosti chemických látek a odpadů

Nebezpečné vlastnosti chemických látek jsou s vlastnostmi nebezpečných odpadů totožné 

až na pár výjimek. Podle níže uvedené tabulky č. 1 se nebezpečné odpady se vyznačují ještě 

dalšími vlastnostmi:

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

a kyselinami. Kategorie H12

2) Schopnost  uvolňovat  nebezpečné  látky  do  životního  prostředí  při  nebo  po  jejich  

odstranění Kategorie H13

Chemické látky a směsi mají navíc tyto nebezpečné vlastnosti:

1) Stlačené plyny

2) Samovolně reagující látky a směsi

Nebezpečné vlastnosti
Chemické látky Odpady

Výbušniny H1   Výbušnost

Hořlavé plyny
H3-A   Vysoká hořlavost

H3-B   Hořlavost

Hořlavé aerosoly
H3-A   Vysoká hořlavost

H3-B   Hořlavost
Oxidující plyny H2   Oxidační schopnost
Stlačené plyny

Hořlavé kapaliny H3-A   Vysoká hořlavost
Hořlavé tuhé látky H3-B   Hořlavost

Samovolně reagující látky a směsi
Pyroforické kapaliny H3-A   Vysoká hořlavost

Pyroforické tuhé látky H3-A   Vysoká hořlavost
Samozahřívající se látky H3-A   Vysoká hořlavost

Látky a směsi, které při kontaktu s vodou 

uvolňují hořlavé plyny
H3-A   Vysoká hořlavost

Oxidující kapaliny H2   Oxidační schopnost
Oxidující tuhé látky H2   Oxidační schopnost
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Organické peroxidy H2   Oxidační schopnost
Žíravé/korodující pro kovy H8   Žíravost

Akutní toxicita H6   Toxicita
Poleptání/podráždění kůže H4   Dráždivost

Vážné poškození očí/podráždění očí H4   Dráždivost
Senzibilizace kůže nebo dýchacích orgánů H5   Škodlivost zdraví

Mutagenita H11   Mutagenita
Karcinogenita H7   Karcinogenita

Toxicita pro reprodukci H10   Teratogenita
Specifická toxicita pro cílové orgány – 

jednorázová expozice
H6   Toxicita

Specifická toxicita pro cílové orgány – 

opakovaná expozice
H6   Toxicita

Nebezpečí při vdechnutí H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11
Nebezpečí pro vodní prostředí H14   Ekotoxicita

Nebezpečí pro ozonovou vrstvu H14   Ekotoxicita
H9   Infekčnost

H13   Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do 

životního prostředí při nebo po jejich odstranění
H12    Schopnost  uvolňovat  vysoce  toxické  a 

toxické  plyny  ve  styku  s  vodou,  vzduchem  a  

kyselinami
tabulka č. 1 - nebezpečné vlastnosti chemických látek a odpadů

2. 3. 2 Režim nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

Pod pojmem nakládání s nebezpečnými chemickými látkami se rozumí:

1) Výroba nebezpečných chemických látek

2) Dovoz a vývoz nebezpečných chemických látek

3) Prodej, používání a skladování nebezpečných chemických látek 

4) Balení a označování nebezpečných chemických látek

5) Vnitropodniková doprava

Před  nakládáním  s  chemickými  látkami  je  základním  krokem  poznání  jejich 

nebezpečných  vlastností  a  proto  je  stanoven  systém  klasifikace.  Klasifikace  definuje 
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nebezpečné vlastnosti a stanovuje postup při jejich hodnocení:

1) Klasifikace chemických látek

2) Balení chemických látek

3) Označování chemických látek

1) Klasifikace chemických látek

Chemické látky se klasifikují jak podle vyhlášky č.389/2008 Sb., tak podle nařízení CLP. 

Nařízení CLP rozlišuje dva druhy klasifikace:

- Vlastní  klasifikace-provádí  se  u  látek,  které  harmonizovanou  klasifikaci 

nebezpečnosti nemají a musí se také uvést u látek kde je harmonizovaná klasifikace 

pouze  pro zvolené  nebezpečné vlastnosti.  Vlastní  klasifikace  se  musí  také  provést 

u směsí.

- Harmonizovaná klasifikace-tabulky v příloze VI nařízení CLP. Povinné je použití  

harmonizované klasifikace  i  označení  látky.  V nařízení  CLP je  uveden diagram  

postupu při harmonizované klasifikaci.

Nařízení  CLP  poskytuje  také  převodní  tabulky  k  převodu  stávající  klasifikace  na 

klasifikaci podle nařízení CLP, proto se látka nemusí znovu klasifikovat. Použití tabulek je 

možné, pokud látka byla klasifikována před 1. prosincem 2010 nebo klasifikace směsi před 

1. červnem 2015.

Jestliže  z  provedeného  hodnocení  vyplývá,  že  nebezpečnost  dané  látky  nebo  směsi 

splňuje  kritéria  pro  klasifikaci  do  jedné  nebo  více  tříd  nebezpečnosti  je  látka  nebo směs 

klasifikována do tříd nebezpečnosti tak, že je přiřazena:

- Jedna nebo více kategorií nebezpečnosti pro každou příslušnou třídu nebezpečnosti

- Jedna nebo více standardních vět o nebezpečnosti, které odpovídají každé přiřazené 

kategorii nebezpečnosti

 Porovnání klasifikace podle zákona o chemických látkách a přípravcích a nařízení CLP:

Výbušnost

Nařízení  CLP zařazuje látky a směsi do kategorií  podle účinků,  které mohou mít vliv  na 

okolní prostředí. Podle zákona o chemických látkách a přípravcích se klasifikuje skutečnost, 

která  vede  k výbuchu.  Proto  není  možný  přímý  převod  podle  tabulky,  která  je  uvedena 

v příloze VII nařízení z R-vět na H-věty.
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Oxidační schopnosti

Podrobnější  je  klasifikace  podle  nařízení  CLP.  Rozděluje  látky a  směsi  podle  skupenství 

a v kategoriích uvádí pro oxidující kapaliny a tuhé látky přímo  hmotnostní  poměry.  Látky 

nebo přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující  s  větou  R8  patří  do  třídy 

nebezpečnosti oxidující plyny a mají údaj nebezpečnosti H270. Látky nebo přípravky, které 

jsou teď klasifikovány větou R9 jako  oxidující  patří  do  třídy  nebezpečnosti  oxidující 

kapaliny a tuhé látky s větou H271.

Hořlavost

V zákoně o chemických látkách a přípravcích je hořlavost látek a přípravků rozdělena podle 

bodu vzplanutí. Oproti tomu v nařízení CLP je rozdělena podle skupenství. Je zde uvedena 

nová třída, hořlavé aerosoly s větami H222 nebo H223 podle kritérií jednotlivých kategorií. 

Plyny nebo směsi plynů, které jsou klasifikovány jako extrémně hořlavé větou R12 mohou 

být převedeny na věty H220 nebo H221 podle kritérií pro jednotlivé kategorie [3].

2) Balení chemických látek

Je  povinnosti  výrobců,  dovozců  nebo  zhotovitelů  chemických  látek,  které  jsou 

klasifikovány jako nebezpečné pro zdraví člověka nebo životního prostředí tyto látky opatřit 

obaly a uzávěry, které musí splňovat následující požadavky:

- Obal a uzávěr musí být navržen a zkonstruován tak, aby nemohlo dojít k úniku obsahu. 

Tam, kde  jsou předepsaná zvláštní bezpečnostní opatření, tento požadavek neplatí

- Materiály, které jsou na zhotovení obalu použité, nesmí obsah narušovat a nesmí s ním 

vytvářet nebezpečné sloučeniny

- Obal a uzávěr musí odolat tlaku a deformacím, které vznikají při běžném zacházení. 

Nesmí dojít k jejich uvolnění

- Jestliže je obal určený k opakovanému použití, musí být navržen a konstruován tak, aby 

obsah nemohl uniknout.

Podrobnosti a náležitosti ohledně obalů nebezpečných látek jsou uvedeny ve vyhlášce 

č. 389/2008  Sb.,  kterou  se  mění  vyhláška  č.  232/2004  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá 

ustanovení  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 pozdějších předpisů.
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3) Označování chemických látek

Látky nebo směsi,  které  jsou  klasifikovány jako nebezpečné,  je  třeba  opatřit  štítkem 

obsahující údaje uvedené v nařízení CLP. Jedná se o tyto náležitosti:

- Informace o dodavateli

- Identifikace látky nebo směsi

- Množství látky nebo směsi v obalech

- Piktogramy označující nebezpečí

- Signální slova

- Údaje o nebezpečnosti

- Pokyny pro bezpečné zacházení

- Doplňkové informace

Piktogramy  označující  nebezpečí-jedná  se  o  kosočtverce,  červeně  orámované,  uvnitř 

s černým symbolem na bílém pozadí.(obrázek č. 4). Pro více tříd nebezpečnosti lze použít 

stejný piktogram, pravidla jsou uvedena v návrhu nařízení CLP. Podrobněji jsou popsány 

v Příloze č. 1.

obrázek č. 4 - piktogramy označující nebezpečí

Signální slova - navržena jsou dvě:

- Nebezpečí (závažná kategorie nebezpečnosti)

- Pozor (méně závažné kategorie)

Pro každou konkrétní klasifikaci jsou signální slova stanovena v tabulkách. Tabulky 

uvádějí prvky označení pro každou třídu nebezpečnosti. V méně častých případech se  

signální slova nebudou muset uvádět.

Údaje o nebezpečnosti - štítek obsahuje příslušné údaje, které popisují nebezpečnost dané 

látky nebo  směsi.  H-vět  je  mnohem  více  než  R-vět.  H-věty  můžou  být  opět  jako 
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jednoduché nebo jejich  kombinace.  V  tabulkách  jsou  údaje  o  nebezpečnosti  pro  každou 

klasifikaci. Tabulky uvádějí  prvky  označení,  které  jsou  požadovány  pro  každou  třídu 

nebezpečnosti.

Pokyny pro bezpečné zacházení -  P-věty odpovídají  S-větám a dělí  se na několik typů, 

např.:

- Všeobecné P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

- Preventivní P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce

- Pro skladování P402 Skladujte na suchém místě

- Pro likvidaci P501 Zneškodněte obsah/obal

Pokyny pro bezpečné zacházení jsou uvedeny na štítku. Popisují doporučené opatření, 

která mají nepříznivé účinky omezit na co nejmenší míru. V tabulkách jsou opět stanoveny 

pokyny pro bezpečné zacházení a to pro každou konkrétní situaci. Součástí nařízení CLP je 

i převodní tabulka pro převod S-vět na P-věty [2].

2. 3. 3 Režim nakládání s odpady

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech se nakládáním s odpady rozumí (§4 odst.1e)) 

shromažďování,  sběr,  výkup,  přeprava,  doprava,  skladování,  úprava,  využití  a  odstranění 

odpadů. Režim nakládání s odpady:

1) Zařazování

2) Balení

3) Označování

1) Zařazování nebezpečných odpadů

Stanovení  nebezpečné vlastnosti  odpadu H1-H14.  Hodnocení  nebezpečných vlastností 

odpadů  provádí  právnická  osoba  nebo  fyzická  osoba  pověřená  Ministerstvem  životního 

prostředí pro odpady H1, H3, H12-H14 a Ministerstvem zdravotnictví pro odpady H4-H11, 

které jsou uvedené v seznamu pověřených osob [1].

Poté je třeba určit kód podle katalogu nebezpečného odpadu. Podle §6 odst. 1 je řečeno, 

že původce a oprávněná osoba jsou povinni zařadit odpad do kategorie nebezpečný, pro účely 

nakládání s odpadem, jestliže:

- Odpad je uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním 

předpise
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- Odpad je smíchán nebo znečištěn některou ze složek, které činí odpad nebezpečným 

(příloha č. 5 k tomuto zákonu)

- Odpad je smíchán nebo znečištěn některým z odpadů uvedeném v prováděcím právním 

předpise.

Pokud má odpad jednu nebo více nebezpečných vlastnost, které jsou uvedené v příloze 

č. 2 zákona  185/2001 Sb.,  o  odpadech  má  původce  a  oprávněná  osoba,  která  s  odpadem 

nakládá povinnost zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným 

i když nesplňuje výše popsané podmínky.

2) Balení nebezpečných odpadů

Balení  nebezpečných  odpadů  řeší  zákon  č.356/2003  Sb.,  o  chemických  látkách 

a chemických přípravcích, §19.

3) Označování nebezpečných odpadů

Podle zákona o odpadech je původce a oprávněná osoba, která s nebezpečnými odpady 

nakládá povinnost, aby nebezpečné odpady byly označeny následujícím způsobem:

- Odpady mající nebezpečnou vlastnost uvedenou v příloze č. 2 pod označením kódem 

H1, H2, H3, H6, H8, H9, H14 grafickým symbolem podle zvláštního předpisu

- Jiné nebezpečné odpady než výše uvedené nápisem „nebezpečný odpad“

Původce  a  oprávněná  osoba,  která  s  nebezpečným odpadem nakládá,  mají  povinnost 

zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu.

2. 3. 4 Režim nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami

Režim  nakládání  s  vybranými  nebezpečnými  chemickými  látkami  a  směsmi  se  řídí 

zákonem  č. 59/2006  Sb.,  o  prevenci  závažných  havárií,  zákonem  č.  356/2003  Sb., 

o chemických látkách a chemických přípravcích a  s  ním související  legislativou uvedenou 

v teoretické části této práce a vyhlášky č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému závažných 

havárií. 

Vybrané nebezpečné látky podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 

1) Jmenovitě vybrané nebezpečné látky (Tabulka I)

2) Ostatní  nebezpečné  látky,  klasifikované  podle  vybraných  nebezpečných  vlastností 

(Tabulka II)

- vysoce toxické

- toxické
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- oxidující

- výbušné

- hořlavé

- vysoce hořlavé

- vysoce hořlavé kapaliny

- extrémně hořlavé

- nebezpečné pro životní prostředí 

- další nebezpečné vlastnosti

Pro nakládání s vybranými skupinami nebezpečných látek a směsí platí, že právnická nebo 

fyzická  osoba  provozující  objekt  nebo  zařízení,  v  němž  je  umístěna  jedna  nebo  více 

nebezpečných látek je povinna provést návrh na zařazení do skupiny A nebo B [13].

Pod pojmem režim nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami se rozumí 

stejně jako při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami:

1) Zařazování

2) Označování

3) Balení

1) Zařazování vybraných nebezpečných chemických látek

Minimální množství nebezpečných látek, která jsou určující pro zařazení objektu nebo 

zařízení do skupiny A nebo skupiny B a pro sčítání poměrného množství nebezpečných látek 

podle přílohy 1 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií:

1) Pokud je množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení v množství 

stejném nebo menší než 2% množství uvedené v tabulce I nebo II nebude pro účely 

výpočtu uvažována. Její umístění v objektu musí být takové, že nebude iniciátorem 

závažné havárie.

2) Pokud  jedna  nebo  více  nebezpečných  látek  uvedené  v  tabulce  I  a  náleží  také  do 

některé skupiny s vybranou nebezpečnou vlastností, které jsou uvedené v tabulce II, 

použije se pro jejich zařazení do skupiny A nebo B množství uvedené v tabulce I.

3) Jestliže má nebezpečná látka více nebezpečných vlastností, jenž je uvedena v tabulce 

II,  použije  se  pro  její  zařazení  do  skupiny  A nebo  B  nejnižší  množství  uvedené 

v tabulce II.

4) V případě, že se nebezpečná látka nachází na více místech v objektu nebo zařízení, 
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provede  se  součet  všech  dílčích  množství  jednoho  druhu  nebezpečné  látky.  Tento 

součet  je  výchozím  množstvím  nebezpečné  látky,  podle  kterého  se  objekt  nebo 

zařízení zařadí do skupiny A nebo B.

Provozovatel  objektu  nebo  zařízení,  které  je  zařazeno  do  skupiny  A,  má  povinnost 

zpracovat  bezpečnostní program prevence závažné havárie ve které uvede podle vyhlášky 

č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií:

1) Organizaci prevence závažné havárie

2) Řízení provozu objektu a zařízení

3) Řízení změn v objektu a zařízení

4) Havarijní plánování

5) Plnění programu prevence závažných havárií

6) Audit a kontrola

Dále výše uvedené vyhláška v bezpečnostní programu uvádí tyto údaje:

1) Základní údaje o objektu nebo zařízení, provozované činnosti a počtech zaměstnanců

2) Analýzu a hodnocení rizik závažné havárie

3) Cíle, zásady a politiku prevence závažné havárie

4) Systém řízení prevence závažných havárií

5) Závěrečné shrnutí

Provozovatel objektu nebo zařízení, které je zařazeno do skupiny B je povinen zpracovat 

bezpečnostní zprávu, která musí obsahovat:

1) Základní informace o objektu nebo zařízení

2) Informace, popisy a data o objektu nebo zařízení a jeho okolí

3) Analýza a hodnocení rizik závažné havárie

4) Popis preventivních bezpečnostních opatření k zamezení možnosti vzniku a následků 

závažné havárie

5) Zásady, cíle a politiku prevence závažných havárií

6) Popis systému prevence závažných havárií

7) Závěrečné shrnutí [21]

Bezpečnostní  program je  podle  zákona  č.  59/2006  Sb.,  o  prevenci  závažných  havárií 

dokument zpracovaný provozovatelem. Bezpečnostní zpráva i bezpečnostní program stanoví 

systém řízení prevence závažných havárií v podniku a zpracovávají jej provozovatelé zařazení 
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do skupin A. Systém řízení má za úkol soustavně a plánovitě identifikovat, řídit a zlepšovat 

všechny  činnosti,  které  mohou  jakýmkoliv  způsobem  zabránit  nebo  snížit  riziko  vzniku 

závažné havárie.

2) Označování vybraných nebezpečných chemických látek

Vybrané  nebezpečné  chemické  látky  jsou  označovány  stejně,  jako  jsou  označovány 

nebezpečné chemické látky (viz.kapitola 2. 3. 2).

3) Balení vybraných nebezpečných chemických látek

Balení vybraných nebezpečných látek, je uvedeno ve vyhlášce č. 398/2008 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 232/2004.,  kterou se provádějí některá ustanovení 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 pozdějších 

předpisů. Stejně se poustupuje i u balení nebezpečných chemických látek (viz kapitola 2. 3. 2)

2. 3. 5 Odborně způsobilá osoba

Odborně způsobilá osoba při nakládání s odpady

K zajištění odborného dohledu při nakládání s odpady musí být podle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v §15 ustanovena odborně způsobilá 

osoba (odpadový hospodář).

Podle  výše  uvedeného  zákona  je  původce  a  oprávněná  osoba,  která  nakládala 

s nebezpečným  odpadem  v  posledních  dvou  letech  v  množství  větším  než  100  tun 

nebezpečného odpadu za rok a provozovatel skládky nebezpečného odpadu povinni zajišťovat 

odborné nakládání s odpadem pomocí odpadového hospodáře.

Odpadovým hospodářem může být určena pouze fyzická osoba, která má:

1) Dokončené  vysokoškolské  vzdělání  a  nejméně  tři  roky  praxe  v  odpadovém 

hospodářství v posledních deseti letech

2) Střední  vzdělání  ukončené  maturitou  a  nejméně  pět  let  praxe  v  odpadovém 

hospodářství v posledních deseti letech.

Činnosti odpadového hospodáře:

1) Odpovídá  původci  nebo  oprávněné  osobě,  která  jej  určila  za  zajištění  odborného 

nakládání s odpady

2) Zastupuje  původce  nebo  oprávněnou  osobu  při  jednání  s  orgány  veřejné  správy 
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v oblasti odpadového hospodářství, zejména při výkonu jejich kontrolní činnosti.

3) Činnost  lze  vykonávat  pro  nejvíce  pět  původců  a  oprávněných  osob  nebo  pět 

samostatných provozoven. 

V zákoně není specifikováno jaký typ vysoké nebo střední školy je třeba pro tuto činnost 

vystudovat.  V  podstatě  odpadový  hospodář  může  mít  vystudovánu  školu  úplně  jiného 

zaměření, třeba i bez zaměření na chemii na rozdíl od požadavků na odbornou způsobilost pro 

nakládání  s nebezpečnými chemickými látkami,  která  je uvedena níže.  V případě praxe v 

oboru  odpadového  hospodářství  jsou  obory  zaměřeny  na  technologie  využití  nebo 

zneškodnění odpadů. Tyto obory ale obsahují pouze základy chemie, což je nedostatečné. Pro 

ostatní pracovníky neukládá zákon vůbec žádné požadavky ohledně vzdělání, což může být 

nebezpečné při manipulaci vzhledem k nebezpečným vlastnostem odpadu [27].

Odborně způsobilá osoba při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

Právnické  a  podnikající  fyzické  osoby mohou  nakládat  s  nebezpečnými  chemickými 

látkami nebo přípravky,  které jsou klasifikovány jako vysoce toxické pouze tehdy,  mají-li 

zabezpečenou  osobu  odborně  způsobilou  podle  §44b  zákona  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně 

veřejného zdraví  a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 356/2003 Sb. 

Požadavky  na  získání  odborné  způsobilosti  jsou  uvedeny  ve  vyhlášce  č.  428/2004  Sb., 

o získání  odborné  způsobilosti  k nakládání  s  nebezpečnými  chemickými  látkami 

a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické.

Za fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé nakládat s nebezpečnými chemickými 

látkami, se považují:

1) Absolventi vysokých škol, kteří mají:

- dosažené vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu všeobecné 

lékařství  nebo  farmacie,  nebo  v  akreditovaných  magisterských  studijních 

programech v oblasti veterinárního lékařství a hygieny

- dosažené vysokoškolské vzdělání v oblastech chemie

- dosažené vysokoškolské vzdělání v oblasti učitelských oborů zaměřené na chemii

- dosažené vysokoškolské vzdělání a jsou držiteli dokladu o absolvování speciální 

průpravy pro  výkon  práce  ve  zdravotnictví  podle  §54  zákona  č.  20/1966  Sb., 

o péči o zdraví lidu, nebo doklad o absolvování celoživotního vzdělávání v oboru 

toxikologie podle §98 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

- dosažené  vysokoškolské  vzdělání  v  akreditovaném  magisterském  programu 
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rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, popřípadě v rámci programu celoživotního 

vzdělávání  v  tomto  oboru  podle  §82  odst.  2  zákona  č.  326/2004  Sb., 

o rostlinolékařské péči.

2) Fyzické osoby mající jiné vzdělání než je výše uvedené a které se podrobily úspěšné 

zkoušce odborné způsobilosti  a mají  osvědčení o odborné způsobilosti  k nakládání 

s chemickými látkami a chemickými přípravky.

Osvědčení  o  odborné  způsobilosti  se  vydá  uchazeči,  který  úspěšně  složil  zkoušku  do 

30 dnů. Platnost osvědčení je pět let od jeho vydání.

Za fyzickou osobu odborně způsobilou pro výrobu, dovoz nebo prodej  nebezpečných 

chemických látek se považují  fyzické osoby odborně způsobilé  podle zvláštního právního 

předpisu (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) [11].

Odborně způsobilá osoba pro oblast prevence závažných havárií

Zákon o  prevenci závažných havárií nestanoví povinnost ani požadavky,  aby právnická 

nebo  fyzicky  podnikající  osoba  určila  odborně  způsobilou  osobu  pro  oblast  prevence 

závažných havárií. V §3 odst.1b  tohoto zákona pouze nařizuje právnické nebo podnikající 

osobě přijmout  všechna nezbytná  opatření  k  prevenci  závažných havárií  a  omezení  jejich 

následků na zdraví lidí, majetku, hospodářských zvířat a životního prostředí. Provozovatel si 

proto určuje odborně způsobilou osobu podle svých vnitřních předpisů.

 Vzhledem  k  tomu,  že se  mnohdy jedná i o desítky  tisíc tun vybraných nebezpečných 

chemických látek (např. látky klasifikované jako vysoce hořlavé pro kategorii A 5000 tun, pro 

kategorii B  50  000  tun)  je  toto  opatření  nedostatečné.  Pověřený zaměstnanec by  měl 

disponovat odbornou způsobilostí minimálně jako pro  odbornou způsobilost  při  nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. 

2. 4 Manažerské systémy řízení

V  zájmu  zajištění  stále  kvalitnějších  služeb  má  společnost  Nehlsen  Třinec,  s.r.o., 

zavedeny tyto systémy:

1) Systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2008

2) Systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001: 2005

Další  manažerský  systém  řízení,  který  souvisí  s nebezpečnými  látkami 
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a nebezpečnými odpady,  vyplývá ze zákona č.  59/2006 Sb.,  o prevenci  závažných havárií 

(společnost Nehlsen Třinec, s.r.o. tento systém nemá zaveden):

1) Systém řízení prevence závažných havárií (systém je nařízen zákonem)

Všechny výše uvedené systémy vyplývají z Demingova procesu trvalého zlepšování [18]. 

Vychází se ze základního modelu, což je cyklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) (obrázek č.5). 

Tento cyklus se skládá ze čtyř fází. V každé fázi by měl probíhat proces zlepšování nebo 

provádění změn. Tento cyklus nemá konec a měl by se pro zajištění neustálého zlepšování 

stále opakovat:

2) Plan (Plánuj) Vypracování plánu aktivit zlepšování

3) Do (Dělej) Realizace plánovaných činností

4) Check (Zkontroluj) Monitoring a analýza dosažených výsledků

5) Act (Reaguj) Reakce na dosažené výsledky, vhodná úprava procesu

obrázek č. 5 - cyklus PCDA

2. 4. 1 Systém řízení jakosti

Základním  pojetím  této  normy  je  skutečnost,  že  systémy  managementu  jakosti  jsou 

považovány  za  soustavu  na  sebe  navazujících  procesů.  Tyto  procesy  musí  být  schopna 

organizace uskutečňovat, pokud chce splnit všechny požadavky pro spokojenost zákazníka.

Norma ČSN EN ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality-Požadavky [18] obsahuje 

požadavky na systémy managementu (kritéria). V podstatě definuje, co je třeba dělat. Systém 

managementu musí splňovat tyto požadavky:

1) Identifikace, plánování a řízení procesů, kterými vytváří produkty
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2) Management zná svoji úlohu a tuto úlohu plní

3) Procesům jsou přidělovány odpovídající zdroje např. infrastruktura, pracovní prostředí

4) Je uplatňován systém zpětné vazby

5) Systém je dokumentován a tato dokumentace je skutečně funkční. Můžeme rozlišit 

dva druhy dokumentace:

- Operativní dokumentace (rozhodnutí, opatření, nařízení, sdělení atd.)

- Systémová dokumentace (řády, směrnice, postupy atd.)

Systémová dokumentace

Systémová  dokumentace  obsahuje  určité  standarty.  Dokumentace,  která  pokrývá 

management jakosti (QMS) a je definována normou ISO 9001 obsahuje:

1) Prohlášení o politice a cílech jakosti

2) Příručka jakosti

3) Dokumenty nutné pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení procesů

4) Dokumentovaný postup pro řízení záznamů

5) Dokumentovaný postup pro řízení neshodného produktu

6) Dokumentovaný postup pro provádění interních auditů

7) Dokumentovaný postup pro opatření k nápravě

8) Dokumentovaný postup pro preventivní opatření

9) Záznamy požadované ISO 9001 

2. 4. 2 Environmentální manažerský systém

Norma ČSN EN ISO 14001: 2005 specifikuje požadavky na systém řízení péče o životní 

prostředí.  Norma  je  aplikovatelná  ve  všech  společnostech  nezávisle  na  oboru  činnosti 

a velikosti firmy a jejími hlavními cíli jsou:

1) Důraz na určení vlivu všech činností  organizace na životní prostředí (dále jen ŽP) 

a aktivnější řízení těch, jejichž dopad na ŽP je významný

2) Sledování novel všech, často se měnících, legislativních a jiných předpisů týkajících 

se ŽP a jejich dodržování

Norma ISO 14001 je zaváděna s tímto cílem:

1) Zavést takový systém managementu, který podporuje ochranu životního prostředí.

2) Demonstrovat svůj vztah k životnímu prostředí vůči svým zákazníkům, dodavatelům, 

orgánům státní zprávy a veřejnosti,
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3) Udržovat a zlepšovat systém péče o ŽP.

4) Být bezproblémový vůči kontrolním orgánům.

Po organizaci je vyžadováno:

1) Vytvoření vhodné environmentální politiky

2) Identifikovat environmentální aspekty v zájmu určení významných environmentálních 

dopadů

3) Identifikovat  příslušné  požadavky  právních  předpisů  a  jiné  požadavky,  které  se 

vztahují na organizaci

4) Identifikovat priority a vhodné environmentální cíle a hodnoty

5) K  zajištění  shody  s  danou  environmentální  politikou  provádět  plánování,  řízení, 

monitorování, audity, opatření k nápravě atd.

6) Být schopna přizpůsobit se měnícím se okolnostem [9]

2. 4. 3 Systém řízení prevence závažných havárií

Systém řízení  prevence  závažných havárií  je  jediným systémem,  který je  legislativou 

nařízen. Jedná se o zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií [25] a tento systém je 

realizován  na  základě  Politiky  prevence  závažných  havárií  a  za  spoluúčasti  všech 

zaměstnanců.

Tento  systém  řízení  zahrnuje  organizační  strukturu,  plánovací  činnosti,  odpovědnost, 

postupy,  procesy  a  zdroje  (lidské,  materiální,  finanční),  aby  byly  vyvíjeny,  zaváděny, 

dosahovány, přezkoumávány (politika prevence závažných havárií, bezpečnostního programu) 

legislativní požadavky, které z výše uvedeného zákona vyplývají. Systém řízení tím přispívá 

k snížení rizik, které jsou s činností objektu, zařazeného do skupiny A nebo B spojeny. Cílem 

tohoto systému je udržení přijatelných rizik trvale na co nejnižší úrovni a nepřijatelná rizika 

snížit  na úroveň přijatelnou. Účelem je řídit  identifikovaná rizika vzniku závažné havárie. 

Součásti tohoto systému řízení je i aktivní příprava vzniku závažné havárie. 

Systém řízení prevence závažných havárií vychází z bezpečnostního programu a zajišťuje 

plnění těchto stanovených cílů [14]:

1) Organizace a zaměstnanci

2) Identifikace, hodnocení a řízení rizik

3) Řízení provozu

4) Řízení změn

5) Havarijní plánování
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6) Sledování plnění programu

7) Kontrolu a audit
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3 PRAKTICKÁ ČÁST

Cílem diplomové práce je popis a následné přezkoumání funkčnosti zavedeného systému 

nakládání  s nebezpečnými  odpady  ve  společnosti  Nehlsen  Třinec,  s.r.o.  Přezkoumání  je 

provedeno dle předem stanovených kritérií:

1) Popis objektu a jeho okolí

2) Přehled nebezpečných odpadů a jejich vlastností

3) Identifikace rizikových činností, ohrožené cíle

4) Přezkoumání systému řízení

5) Návrh opatření

6) Závěr

V závěru  budou  navržena  opatření  k zlepšení  činnosti  při  nakládání  s nebezpečnými 

odpady ve společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o.

3. 1 Základní informace o společnosti

Nehlsen  Třinec,  s.r.o.,  byla  zapsána  do  obchodního  rejstříku  vedeného  krajským 

obchodním soudem v Ostravě dne 10. 09. 1996. Navazuje na činnosti, které byly prováděny 

Technickými  službami  města  Třinec  a  nově  provádí  služby,  které  rozšiřují  činnost  při 

nakládání:

1) Komunálních odpadů (sběr, svoz, třídění využitelných složek komunálních odpadů)

2) Nebezpečné složky komunálních odpadů

3) Kompostování bioodpadů

Nehlsen Třinec, s.r.o.,  má v obchodním rejstříku zapsáno 21 obchodních činností a to 

zejména  v  oblasti  nakládání  s  odpady,  údržby  místních  komunikací,  veřejného  osvětlení 

a správy  a  údržby  hřbitovů.  Společnost  se  může  opřít  o  know-how  mateřského  podniku 

NEHLSEN  v  SRN  zaměstnávající  asi  1500  zaměstnanců  a  využívat  75leté  zkušenosti 

společnosti v Německu.

Základní  jmění  společnosti  činí  31 400 000  Kč,  kde  se  50%  podílí  Město  Třinec. 

V současné době má Nehlsen Třinec, s.r.o., 230 zaměstnanců, sídlí v Třinci-Starém Městě na 

ulici Jablunkovské č. 392, a provádí tyto služby na těchto střediscích:

1) Odvoz odpadů:

- Svoz  komunálního  odpadu  (110,  120,  140  litrové  popelnice  a  1100  litrové 

kontejnery)
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- Svoz bio odpadu (kontejnery typ Reflex, pytle)

- Svoz odpadu v 5 - 7 m3 kontejnerech

- Svoz objemného nebezpečného odpadu

- Svoz odpadu z odpadkových košů

2) Středisko Tyrská, Regionální centrum logistiky pro nakládání s odpady, materiálem 

a odpadními vodami (dále jen Středisko Tyrská):

- Čistírna odpadních vod

- Překládací stanice

- Sběrný dvůr

- Třídicí dvůr

- Svoz a likvidaci nebezpečného odpadu

- Místo zpětného odběru EEZ (zpětně odebírané elektrozařízení)

- Kompostárna

3) Areál Jablunkov:

- Sběr odpadů na sběrném dvoře

- Překládací stanice

- Svoz  průmyslových  a  velkoobjemových  odpadů  v  kontejnerech  typu  Abroll 

a Bikran

- Zpětný odběr elektrozařízení

4) Dotřiďovací linka:

- Svoz a zpracování odpadu tříděním (plasty, papír, sklo) a lisováním

- Výkup technických a konstrukčních plastů

5) Místní komunikace:

- Správa, údržba a oprava komunikací (letní, zimní)

- Dopravní značení

- Čištění městských kanalizací, čerpání a přeprava odpadních vod a kalů

6) Průmyslové odpady:

- Odvoz odpadů

- Přeprava a skladování odpadů

- Vnitropodniková manipulace s odpady
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7) Hřbitovní správa:

- Výkopy hrobů a úklid hřbitovů

- Údržba zeleně na hřbitovech

8) Veřejné osvětlení:

-    Údržba veřejného osvětlení města Třinec a okolních obcí [15]

3. 2  Středisko Tyrská

Středisko Tyrská (obrázek č. 7) plní funkci sběrného dvora. V podstatě je srdcem celé 

společnosti  Nehlsen Třinec,  s.r.o.,  jelikož přes něj přechází veškerý odpad z města Třince 

a jeho okolí. Rozdělen je na tyto části:

1) Sběrný dvůr

2) Překládací stanice

3) Třídicí dvůr

- Terminál

- Oblouková hala pro třídění nebezpečného odpadu

4) Čistírna odpadních vod

5) Kompostárna

Areál  je  umístěn  v lokalitě  historicky  průmyslově  využívané,  navazující  na  plochy 
struskového  hospodářství  Třineckých  železáren  v  těchto  zeměpisných  souřadnicích 
(obrázek č. 6):

1) severní šířka: 49° 39' 49.27" 

2) východní délka: 18° 39' 05.03"

3) Nadmořská výška: 335 m

Vlastní  plocha  areálu  je  založena  na  inertních  materiálech,  navezených  výkopových 

zeminách a sutinách bez nebezpečných vlastností.  V okolních  lokalitách  je  charakteristika 

následující.  Pod  humózní  orniční  vrstvou  byla  navrtána  souvislá  poloha  deluvioeolických 

sprašových hlín převážně pevné konzistence. Na základě geotechnických rozborů se jedná 

o prachovitý jíl třídy F6 o mocnosti 0,20-1,5 m.

Areál je vymezen z jihu státní silnice I/11, ze západu řeka Tyra,  severu halda (úsyp) 

Třineckých železáren, a.s., a ze severu příjezdová komunikace do areálu společnosti Nehlsen 

Třinec, s.r.o., spolu s několika rodinnými domky v sousedství. 

V dané lokalitě se nenacházejí prvky systému ekologické stability ani zvláště chráněná 

území a  přírodní  parky.  Taktéž se zde nenachází  ekosystémy vyžadující  zvláštní  ochranu, 
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jedná se o průmyslově využívanou plochu. Krajina je výrazně antropogenní.

V sousedství areálu protéká řeka Tyra, která má hydrografické pořadí 2-03-03-032 [16]  

a je přítokem řeky Olzy a patří do povodí  řeky Odry. Dešťová kanalizace je svedena do řeky 

Tyry.

obrázek č. 6 - mapa Střediska Tyrská

3. 2. 1  Organizační schéma na Středisku Tyrská
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Popis organizačního schématu:

1) Vedoucí střediska odpovídá za celý areál Střediska Tyrská

2) Zástupce  vedoucího  střediska odpovídá  za  areál  Střediska  Tyrská  v případě 

nepřítomnosti  vedoucího  střediska.  Má  také  funkci  odpovědné  osoby  na  ČOV 

a kompostárně

3) Vrátnice,  návoz.  Odpovědná  osoba  odpovídá  za  administrativu  ohledně  návozu 

a vývozu  veškerého  odpadu  přicházející  na  Středisko  Tyrská.  K dispozici  má  dva 

administrativní pracovníky.

4) Překládací  stanice,  Terminál.  Odpovědná  osoba  se  zabývá  veškerou  činností  při 

manipulaci s komunálním i nebezpečným odpadem. K dispozici má jednoho až dva 

manipulační dělníky, kteří mohou pracovat v obou objektech. Mimo tuto činnost také 

pracuje jako řidič dopravních prostředků (vysokozdvižný vozík, nákladní automobil).

3. 2. 2 Sběrný dvůr

Zpevněná  plocha  krytá  asfaltovým  kobercem  o  rozloze  15×20  m.  Na  ploše  jsou 

rozmístěny nádoby do kterých je ukládán odpad. V pravém rohu sběrného dvora je vymezen 

prostor kde je zřízena sběrna nebezpečných odpadů. Má rozměry 5×5 m, je krytá ocelovou 

konstrukcí a je opláštěna ze čtyř stran profilovaným plechem. Na čelní straně je uzamykatelná 

branka (kladka).

Uvnitř sběrny je zřízena záchytná jímka o objemu cca. 0,5m3 krytá pororoštem. Podlaha 

je izolována nátěrem Schomburg a je obehnána zvýšenými prahy, které z ní činí záchytnou 

jímku. Tím je také zabráněno vniku dešťové vody do prostoru sběrny.

3. 2. 3 Překládací stanice

 Překládací stanice je uspořádána do tvaru G pro pět kontejnerů o objemu 40 m3 a čtyři 

kontejnery o objemu 20 m3.  Tyto  kontejnery jsou  umístěny pod úrovní  terénu překládací 

stanice. Plocha je tvořena betonovým povrchem, který je odvodňován. 

Překládací  stanice  je  zastřešená  ocelovým přístřeškem,  který  je  ze  tří  stran  opláštěn. 

Rozměry překládací stanice jsou 58,3×5,95 m s odstupňovanou výškou střechy 7,3 a 7,7 m. 

Nekrytá  část  překládací  stanice  tvoří  nájezdová  rampa  a  pojezdové  plochy  pro  vozidla 

přivážející odpad. Stání pro tři kontejnery o objemu 20 m3 není opatřeno střechou. 
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3. 2. 4 Třídicí dvůr

Terminál

Terminál je tvořen prefabrikovanou opěrnou stěnou, která má půdorysně lomený tvar. 

Tím vznikl  prostor  pro čtyři  kontejnery o objemu 40 m3 na  odpad.  Plocha na které jsou 

kontejnery umístěny je o 1,8 m níže než plocha pro příjezd k obloukové hale. Příjezd nebo 

sjezd na plochu s kontejnery je řešen pomocí rampy. Rampa je vymezena z jedné strany lícem 

prefabrikované  opěrné  konstrukce  a  z  druhé  strany pak  monolitickou  betonovou  opěrnou 

stěnou přilehlou k překládací stanici. Terminál je zastřešen.

Oblouková hala

Oblouková hala má rozměry 30,3×12 m. Nosná konstrukce haly je tvořena příhradovou 

konstrukcí z ocelových trubek kotvených do podélného profilu U120. Tento profil je opatřen 

pracnami a osazen do základového pásu. Opláštění obloukové haly je provedeno profilem 

TRO 40/160 v provedení Aluzink.

Na jižní straně obloukové haly se nachází zpevněná plocha krytá asfaltem o rozměrech 

30×15 m. Do vzdálenosti tří metrů od obloukové haly je tato zpevněná plocha vybetonována. 

Důvod je ten, že při odstavování velkoobjemových kontejnerů byly rolny na betonové ploše. 

Asfaltový povrch v letním období totiž měkne a rolny by vytvářely v povrchu díry.

obrázek č. 7 - Středisko Tyrská
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Legenda:

1 Sběrný dvůr

2 Překládací stanice

3 Terminál

4 Oblouková hala

5 Sběrna nebezpečného odpadu

3. 2. 5 Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) byla navržena v roce 1985 a vybudována v letech 

1986-1987 pro čištění odpadních vod obce Oldřichovice a pro nově budovaný závod Tesla 

Třinec  (obrázek  č.  8).  Po  politicko  společenských  změnách  po  roce  1989  byla  výstavba 

závodu Tesla zastavena a kanalizace nebyla dobudována. 

V  roce  2005  byla  původní  ČOV  rekonstruována  z  důvodu  nedostatečného  zatížení 

aktivovaného kalu a tím i k nedodržení limitů pro vypouštění odpadních vod. ČOV se nachází 

cca 3 m pod úrovní plochy terminálu. Spolu se splaškovými odpadními vodami přitéká na 

ČOV i menší množství průsakových vod a za deště i část dešťových vod.

Původní skladba linky mechanického i biologického čištění se nezměnila. Upraveny byly 

pouze  objemy  nádrží,  tak  aby  odpovídaly  dnešnímu  skutečnému  zatížení  ČOV.  Vlastní 

biologická  linka  byla  upravena  tak,  že  systém  provozu  s přerušovanou  aerací  umožňuje 

provádět v aktivaci nitrifikaci a denitrifikaci. 

Odpadní vody jsou na čistírnu odpadních vod přiváděny stávající (nedokonalou) oddílnou 

kanalizací.  Odpadní  vody  natékají  na  ČOV  gravitačně.  Dešťové  průtoky  přesahující 

maximální přípustné množství 4,2 l×s-1 jsou odlehčeny v odtokovém žlabu usazovací nádrže 

a následně  jsou  zachyceny  v dešťových  zdržích  a  po  opadnutí  přítoku  vyčerpány  na 

kompostárnu.  Dešťové  zdrže  mohou  sloužit  i  pro  akumulaci  odpadních  vod  v případě 

vynucených (havarijních) odstávek ČOV. V tomto případě mohou být nevyčištěné odpadní 

vody přečerpány přenosným čerpadlem na biologii.

Odpadní  vody  natékající  na  ČOV  jsou  na  strojních  česlích  předčištěny  a  zbaveny 

shrabků, dále natékají do provzdušňovaného lapáku písku. Předčištěné odpadní vody zbavené 

písku dále natékají do stávající usazovací nádrže. Za lapákem písku je možné průtok odpadní 

vody odklonit do obtoku usazovací nádrže ručním šoupátkem přímo do aktivace, případně 

havarijně až do dešťové zdrže č. 2.  Po primární sedimentaci v usazovací nádrži a odebrání 

surového kalu jsou odpadní vody přivedeny do biologického stupně ČOV.
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obrázek č. 8 - čistírna odpadních vod

3. 2. 6 Kompostárna

V roce  1998  byly  z původních  kalových  polí  vytvořeny  kompostovaní  žlaby  pro 

kompostování organických odpadů z veřejné zeleně a stabilizovaných kalů z ČOV. Původních 

šest  kompostovacích žlabů bylo upraveno v roce 2009 na jeden o rozměru 43×23×0,6 m. 

Kompostárna je zastřešena.
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3. 3 Přehled nebezpečných odpadů v areálu

Na Středisko Tyrská je možno podle provozního řádu přijímat až 88 druhů nebezpečného 

odpadu. V tabulce č. 2 je uveden nejčastěji dovážený nebezpečný odpad v letech 2007-2010 :

Název odpadu kód odpadu
Jiné motorové, převodové a mazací oleje 130208
Obaly obsahující zbytky NL nebo obaly těmito látkami znečištěné 150110
Olověné akumulátory 160601
Stavební materiály obsahující azbest 170605
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující NL 200127
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 

03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
200133

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující NL neuvedené pod 

čísly 20 01 21 a 20 01 23
200135

tabulka č. 2 - přehled nebezpečného odpadu

3. 4  Množství nebezpečného odpadu

Z tabulky č. 3 a grafu (obrázek č. 9) vyplývá, že největší množství nebezpečného odpadu 

bylo navezeno v letech 2008 a 2009. V roce 2010 množství přijatého nebezpečného odpadu je 

o  něco vyšší  než v roce  2007,  ale  vývoz ke zpracování  odpadu je  na  úrovni  roku 2009. 

Důvodem  je  zřízení  místa  zpětného  odběru  elektrozařízení  (dále  jen  EEZ)  v  rámci 

kolektivních systému (podrobněji  kapitola  3.5.2).  Jedná se o vyřazené elektrozařízení,  jež 

podléhá evidenci a nebezpečným odpadem se stává až při recyklaci. 

rok 2007 2008 2009 2010
Návoz 371,6 tun 504,5 tun 505 tun 384 tu
Vývoz 210,66 tun 393,7 tun 430,8 tun 418,4 tun

tabulka č. 3 - množství navezeného nebezpečného odpadu
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obrázek č. 9 - Návozy a vývozy nebezpečného odpadu

Podstatná část EEZ pochází z mobilních svozů, které se ve firmě provádějí na jaře a na 

podzim,  ale  postupně  narůstá  počet  lidí,  kteří  tento  odpad  vozí  na  provozovnu  osobně. 

Nejčastěji se přivážejí televizory, ledničky a mrazničky. V tabulce č. 4 a grafu (obrázek č. 10) 

je uvedeno množství v letech 2007-2010.

rok 2007 2008 2009 2010
Chladničky, 

mrazničky
12,5 tun 63,5 tun 83,2 tun 36,7 tun

Televizory, PC 13,9 tun 56,8 tun 100,7 tun 49,9 tun
tabulka č. 4 – množství navezených elektrospotřebičů

obrázek č. 10 - návozy vyřazených chladniček a televizorů

Na další podrobnější tabulce č. 5 a grafu z roku 2010 (obrázek č. 11) lze vidět, že největší 

část  nebezpečného odpadu přiváženého do společnosti  Nehlsen  Třinec,  s.r.o.,  tvoří  odpad 

170605  Stavební  materiál  obsahující  azbest.  Procentní  zastoupení  tohoto  nebezpečného 

odpadu bylo:
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1) Rok 2007 54,8% (204 tun)

2) Rok 2008 42,3% (214 tun)

3) Rok 2009 33,9% (171 tun)

4) Rok 2010 40,6% (156 tun)

Typ odpadu
Číslo 

odpadu

2007

( tun )

2008

( tun )

2009

( tun )

2010

( tun )
Jiné motorové, převodové a mazací oleje 130208 15 9,72 8,69 4,91
Obaly obsahující zbytky NL 150110 5,16 12,56 16,32 15,53
Olověné akumulátory 160601 1,14 1,33 0,73 1
Stavební materiály obsahující azbest 170605 204 214 171 156
Barvy, tisk.barvy, lepidla a pryskyřice obsahující NL 200127 28,6 24,02 26,98 22,57
Baterie a akumulátory 200133 7,4 3,75 7,63 2,77
Vyřazené elektor. a elektronické zařízení obsahující NL 200135 19,76 19,74 14,31 6,28
Ostatní nebezpečný odpad 90,54 219,38 259,34 174,4

tabulka č. 5 – množství nejčastěji navezeného nebezpečného odpadu

obrázek č. 11 - návozy nebezpečného odpadu v roce 2010 

3. 5 Systém nakládání s nebezpečným odpadem

3. 5. 1 Oblast svážení nebezpečného odpadu

Nebezpečný odpad se do společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., dostává těmito způsoby:

1) Mobilním svozem z města Třinec a okolních obcí

2) Osobním dovozem právnických osob, podnikajících fyzických osob a občanů města 
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Třince a okolních obcí

Mobilní svoz nebezpečného odpadu je zajišťován dvakrát ročně,  na jaře a na podzim 

z těchto obcí:

1) Třinec

2) Bystřice

3) Vendryně

4) Komorní Lhotka

5) Písek

6) Smilovice

7) Horní Lomná

8) Hnojník

9) Třanovice

10) Střítež

11) Hrčava

12) Dolní Lomná

13) Dolní Tošanovice

14) Mosty u Jablunkova

15) Návsí

16) Písečná

17) Horní Tošanovice

18) Hrádek

19) Chotěbuz

20) Ropice

21) Řeka

22) Vělopolí

23) Bukovec

3. 5. 2 Kolektivní systém

Kolektivní  systém  zastupuje  výrobce  velkých  a  malých  domácích  spotřebičů,  nářadí 

a nástrojů.  Výrobci  mají  povinnost  EEZ  a  recyklaci  elektroodpadů.  Výhodou  pro  obce  je,  že 

připojením se do kolektivních systému nemusí zajišťovat nákladnou likvidaci. Navíc dostávají od 

kolektivních  systémů paušální  příspěvek do obecní  pokladny a  tím jsou motivovány do těchto 

systému vstupovat.

Kolektivní  systémy jsou  zapsány  v  Seznamu  výrobců  na  Ministerstvu  životního  prostředí. 

Výrobci při prodeji nových elektrozařízení vybírají příspěvek na historická elektrozařízení, který je 

odváděn  kolektivnímu  systému.  Tento  příspěvek  slouží  k  úhradě  zpětného  odběru  a  svoz  tzv. 

historických  elektrozařízení  a  recyklací  elektroodpadů z  nich.  Výrobci  také  hradí  kolektivnímu 

systému příspěvek na nová elektrozařízení [17].

Společnost  Nehlsen  Třinec,  s.r.o.,  má  místo  zpětného  odběru  zřízeno  na  základě  smlouvy 

s Městem Třinec. Zpětný odběr pro Město Třinec se zajišťuje v rámci těchto kolektivních systémů:

1) ASEKOL s.r.o.

2) ELEKTROWIN a.s.

3) Ekolamp s.r.o.
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Seznam všech  elektrozařízení,  které  výše  uvedené  kolektivní  systémy odebírají,  je  uveden 

v Příloze  č.  2.  Elektrozařízení  určené  pro  kolektivní  systémy  ASEKOL a  ELEKTROWIN  je 

ukládáno  do  mobilních  kontejnerů  o  obsahu  40  m3 (obrázek  č.  12).  Osvětlovací  zařízení  pro 

kolektivní systém Ekolamp je ukládáno do sběren zářivek. 

obrázek č. 12 - kontejner kolektivního systému

3. 5. 3 Postup při zpracování nebezpečného odpadu

 Kontejnery s dovezeným odpadem jsou zváženy a vizuálně prohlédnuty, případně je pořízena 

fotodokumentace. Poté je odpad  podle obsahu jsou uložen na:

1) Sběrný dvůr

2) Terminál 

Sběrný dvůr je určeným místem, kde mohou fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby 

oprávněné k podnikání odkládat komunální a jim podobné odpady a také některé stavební a jiné 

odpady, které produkují. 

Terminál je technologická součást třídícího dvora, kde mohou fyzické osoby, právnické osoby 

a fyzické osoby oprávněné k podnikání odkládat komunální a jim podobné odpady, některé stavební 
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a jiné odpady, které produkují přímo do velkoobjemových kontejnerů obsahu 40 m3 či menších 

systému  Abroll.  Je  také  místem  kde  mohou  fyzické  osoby,  právnické  osoby  a  fyzické  osoby 

oprávněné  k  podnikání  odkládat  věci  pro  ně  nepotřebné,  které  po  úpravě  (opravě)  mohou  být 

poskytnuty k prodeji  dalším zájemcům ke stejnému účelu a užívání.  Na Terminálu jsou odpady 

roztříděny:

1) Dřevěný odpad

2) Papírový odpad a kartóny

3) Plasty, pneumatiky

4) Odpadní železo

5) Komunální odpad

6) Objemný odpad 

7) Nebezpečný odpad

8) EEZ

Odpady 1-6 jsou uloženy do kontejnerů na Terminálu a odvezeny k dalšímu zpracování nebo 

k likvidaci. Nebezpečný odpad je odvezen buď do obloukové haly na roztřídění, nebo je uložen do 

kontejneru na ploše obloukové haly. Tento kontejner je na nebezpečný odpad přímo určen a po jeho 

naplnění je odvezen do spalovny nebezpečných odpadů. 

Na Terminálu je rovněž ve svozových dnech umístěna mobilní sběrna nebezpečného odpadu. 

Z této mobilní sběrny je odpad 7-8 odvezen do obloukové haly na roztřídění nebo do určených 

kontejnerů na EEZ.

Fyzické  osoby  a  podnikající  fyzické  osoby  dovážejí  a  ukládají  nebezpečný  odpad  do 

sběrny nebezpečného odpadu, která je umístěna na sběrném dvoře. Tento odpad odpovědná osoba 

zkontroluje a zaeviduje. Zaměstnanci určení k práci s nebezpečným odpadem ho poté odvážejí do 

obloukové  haly  k  roztřídění  vysokozdvižným  nebo  ručním  paletovým  vozíkem.  Roztřídění 

nebezpečného odpadu probíhá tímto způsobem:

1) Motorové  převodové  a  mazací  oleje  jsou  ručně  přelity  do  sběrné  nádoby  na  oleje 

(obrázek č. 13). Sběrná nádoba byla vyrobena v roce 1984 má obsah 2700 l., je vybavena 

stavoznakem. Nádoba je na tento typ odpadu určena (dvojitý plášť, protiexplozivní pojistka) 
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obrázek č. 13 - sběrná nádoba olejů               obrázek č. 14 - sběrna zářívek

2) Zářivky jsou ukládány také do speciálního kontejneru (obrázek č. 14), který je přizpůsoben 

na  zářivky různých  velikostí.  Problém je,  že  při  mobilních  svozech  tyto  sběrny nejsou 

v mobilních kontejnerech na nebezpečný odpad přítomny. Stává se někdy, že jsou uloženy 

v původních  obalech,  ale  většinou  jsou nastrkány do  plechového  sudu,  popřípadě  volně 

uloženy na podlahu. Po složení kontejneru na Terminálu bývají některé zářivky rozbity.

3) Akumulátory  a  baterie.  Olověné  akumulátory  jsou  uloženy  v dřevěných  bednách  na 

paletách,  baterie  v plastové  bedně  (obrázek  č.  15).  Někdy  bývají  olověné  akumulátory 

ukládány přímo na podlahu (hrozí únik elektrolytu na podlahu obloukové haly). 

obrázek č. 15 - sběr akumulátorů a baterií
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4) Ostatní  nebezpečný  odpad  (barvy,  ředidla  atd.)  je  uložen  v plechových  sudech  u  stěn 

obloukové haly (obrázek č. 16).  Do sudů jsou sypány dřevěné piliny jako sorbent. Ze sudy 

bývá  manipulováno  příručním  vozíkem-rudlem   a  jsou  ukládány  přímo  na  podlahu 

obloukové haly. Sudy jsou označeny kódem nebezpečného odpadu samolepící nálepkou.

obrázek č. 16 - uskladnění ostatního nebezpečného odpadu

5) Televizory a monitory PC jsou odváženy do kontejneru Abroll,  (obrázek č. 17) kde jsou 

opatřeny identifikačním kódem a zbaveny přívodních kabelů. V případě velkého množství 

jsou odváženy do obloukové haly k pozdějšímu zpracování.

6) U chladících zařízení je stejná manipulace jako v bodě 5.

7) Drobné spotřebiče se identifikačním štítkem neoznačují a jsou rozděleny do kontejnerů:

- Kontejner na velké spotřebiče

- Kontejner na malé spotřebiče
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obrázek č. 17 - uložení televizorů a monitorů PC

3. 6 Identifikace rizik

Rizika jsou ve společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. identifikována. Nejrizikovější pracovní činnost 

při práci s nebezpečným odpadem je ruční manipulace s ním. V areálu tuto práci má na starost 

odpovědná osoba za práci s nebezpečným odpadem a jeden až tři manipulační dělníci v případě 

svozů. Tito pracovníci se zabývají:

1) Převozem  a  manipulací  s  nebezpečným  odpadem  ze  sběrny  nebezpečného  odpadu  do 

obloukové haly (vysokozdvižným nebo paletovým vozíkem)

2) Manipulací s nebezpečným odpadem z kontejnerů v rámci svozů nebezpečného odpadu ve 

svozových dnech

3) Manipulací s nebezpečným odpadem přimíchaným v komunálním odpadu při svozech na 

terminál

Manipulací  se  rozumí  nakládání,  vykládání,  balení,  označování,  ukládání  a  přesun 

nebezpečného odpadu do náhradních obalů. 
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3. 6. 1 Činnosti spojené s rizikem vzniku závažné havárie

Havárie mohou vzniknout zejména při těchto činnostech:

1) Manipulace  s  nebezpečnými  chemickými  látkami  přítomné  v  nebezpečném  odpadu 

nepovolanými osobami

2) Úniky  neidentifikovatelných  nebezpečných  chemických  látek,  které  jsou  dodány  spolu 

s dalšími odpady

3) Únik nebezpečných chemických látek při manipulaci s nebezpečným odpadem

4) Únik nebezpečných chemických látek při skladování porušením těsnosti obalů

5) Únik nebezpečných chemických látek z přepravních a manipulačních prostředků

V  prostoru  překládací  stanice,  sběrného  dvora  a  terminálu  se  nepočítá  s  manipulací 

s nebezpečným odpadem. Tyto stavby nemají  stavební prvky plnící funkcí ochrany horninového 

podloží. Jejich plochy jsou zpevněné asfaltovým krytem nebo betonovou plochou. Případný únik 

nebezpečných chemických látek lze eliminovat pomocí sorbentů bez ohrožení horninového podloží. 

Riziko úniku hrozí při:

1) Převozu nebezpečného odpadu ke zpracování do obloukové haly

2) Manipulaci s nebezpečným odpadem před sběrnou nebezpečného odpadu, který je součástí 

sběrného dvora

3) Svozu  komunálního  odpadu  na  terminál  (nebezpečný  odpad  může  být  přimíchán  do 

komunálního odpadu).

4) Nebezpečný odpad může uniknout skrz dešťovou kanalizací, která je směrována mimo areál 

do řeky Tyra, případně na ČOV.

Nebezpečné činnosti, které mohou vést k úniku, jsou uvedeny v návrhu stromu nebezpečných 

činností (obrázek č. 18). Ohroženým cílem je řeka Tyra protékající vedle areálu. Nebezpečné jsou 

zejména tyto nebezpečné odpady:

1) Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Kód odpadu podle Katalogu odpadů 130208

Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu Organické  viskózní  kapaliny  obsahující  
uhlovodíky a estery

Nebezpečné vlastnosti odpadu
Hořlavost,  dráždivost,  ekotoxicita,  schopnost  
uvolňovat  nebezpečné  látky  do  životního  
prostředí

Toxikologické údaje Možné dráždivé účinky na pokožku
Při  inhalaci  může  dojít  k  bolestem  hlavy,  
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nevolnosti, zvracení

Ekologické údaje
Látky vysoce nebezpečné životnímu prostředí a  
zejména vodám a vodním živočichům – plavou  
na hladině a zabraňují okysličování

2) Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Kód odpadu podle Katalogu odpadů 150110

Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu Obaly  znečištěné  zbytky  od  olejů,  barev,  laků,  
rozpouštědel atd.

Nebezpečné vlastnosti odpadu
Hořlavost, škodlivost zdraví, toxicita, schopnost  
uvolňovat  nebezpečné  látky  do  životního  
prostředí při odstraňování, ekotoxicita

Toxikologické údaje

Stupeň toxicity je závislý na zbytkovém obsahu  
škodlivin.  Možné bolesti  hlavy,  dráždivé účinky  
na  pokožku  a  sliznice.  Nebezpečné  vodám  i  
ekosystému

Ekologické údaje Podle složení se může jednat o materiály silně  
rizikové pro životní prostředí, nebezpečné vodám

3) Olověné akumulátory
Kód odpadu podle Katalogu odpadů 160601

Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu Tuhý kusový odpad. Obsahuje sloučeniny olova  
a elektrolyt – kyselinu sírovou

Nebezpečné vlastnosti odpadu
Žíravost,  toxicita,schopnost  uvolňovat  
nebezpečné  látky  do  životního  prostředí  při  
odstraňování, ekotoxicita

Toxikologické údaje

Toxický  odpad,  toxicita  je  způsobena  obsahem 
sloučenin  olova.  Elektrolyt  (kyselina  sírová)  
nemá  specifické  účinky,  působí  zejména  svou  
kyselostí. V důsledku dehydratačních schopností  
vznikají nebezpečné a špatně hojivé popáleniny

Ekologické údaje
Kyselina  sírová  je  látka  nebezpečná  vodě,  na  
ekosystém působí zejména svou kyselostí. Nelze  
zanedbat ani vliv olova na složky ekosystému

Další údaje Kyselina sírová má korozní účinky
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4) Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Kód odpadu podle Katalogu odpadů 200127

Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu Barva,  lepidlo  či  pryskyřice  převážně  v  
původních obalech s různým stupněm zatuhlosti.

Nebezpečné vlastnosti odpadu
Hořlavost,  škodlivost  zdraví,  schopnost  
uvolňovat  nebezpečné  látky  při  odstraňování,  
ekotoxicita

Toxikologické údaje

Toxikologické vlastnosti jsou dány typem barvy,  
lepidla  či  pryskyřice.  Možné  bolesti  hlavy,  
dráždivé účinky na pokožku a sliznice. V případě  
rozpouštědel možné narkotické účinky. Odpad je  
nebezpečný vodám i ekosystému.

Ekologické údaje
V  závislosti  na  složení  se  může  jednat  o  
materiály  silně rizikové pro životní  prostředí  a  
nebezpečné vodám.

obrázek č. 18 - popis nebezpečných činností v případě úniku NO
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3. 6. 2 Činnosti s nebezpečím požáru  

Riziko vzniku požáru je v těchto objektech nebo místech areálu (bezpečnostní audit):

1) Oblouková hala (třídění a manipulace s hořlavým nebezpečným odpadem)

2) Mobilní sběrna nebezpečného odpadu 

3) Terminálu (hořlavý nebezpečný odpad je přimíchán do velkoobjemného odpadu)

4) Odkládací prostor při sběrně nebezpečného odpadu (třídění, manipulace a převoz hořlavého 

nebezpečného odpadu) 

Požár dále může vzniknout při těchto činnostech:

1) Manipulaci s hořlavým nebezpečným odpadem:

- v blízkosti otevřeného ohně

- kouření osob

- svářečské práce 

- zámečnické práce (broušení, řezání)

2) Samovznícení fyzikální:

- velká hromada směsného odpadu (např. papír, dřevo)

3) Samovznícení  chemické (exotermická reakce s  uvolněním velkého množství  tepla).  Jsou 

vyvolány stykem s:

- kyslíkem (např. bílý fosfor, práškové kovy, organokovy)

- vodou (např. sodík, draslík, karbid vápníku, pálené vápno)

- oxidačními činidly

4) Vznik požáru pomocí iniciačních zdrojů vzniklé přeměnou světelné energie:

- jsou-li sluneční paprsky zaostřeny např. naplněnou láhví nebo dutým zrcadlem může se 

iniciovat hořlavý soubor

Opatření proti požáru jsou v areálu Tyrská zabezpečeny tímto způsobem:

1) Oblouková hala

- vnitřní vodní hydrant, typ 25/D-20, průměr hadice 10 mm

- práškový hasicí přístroj 6 kg, hasební schopnost 34A do venkovního prostředí

2) Mobilní sběrna nebezpečného odpadu, Terminál 

- v případě požáru se použijí hasící prostředky z obloukové haly

3) Odkládací prostor před sběrnou nebezpečného odpadu
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- práškový hasící přístroj 

Zákon č.  133/1985 Sb.,  o  požární  ochraně,  ve  znění  pozdějších předpisů  [26] určuje  v §4 

členění provozovaných činností do těchto kategorií:

1) Bez zvýšeného požárního nebezpečí 

2) Se zvýšeným požárním nebezpečím

3) S vysokým požárním nebezpečím

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o. je zařazena do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí. 

V §4 odstavci 2a) výše uvedeného zákona je uvedeno, že za činnosti se zvýšeným nebezpečím se 

považují činnosti, při níž se vyskytují v jednom prostoru nebezpečné látky a přípravky, které jsou 

klasifikovány jako oxidující,  extrémně hořlavé,  vysoce  hořlavé a  hořlavé v celkovém množství 

převyšující 250 l těchto látek v kapalném stavu. Toto množství nebezpečných látek, je překračováno 

u nebezpečného odpadu jiné motorové a převodové oleje. Vlastnosti tohoto nebezpečného odpadu 

jsou popsány v předcházející kapitole.

Kapalné  látky se  ve  smyslu  normy ČSN 65 0201 považují  za  hořlavé,  mají-li  definovánu 

teplotu vzplanutí nebo hoření. Hořlavé kapaliny jsou chemické sloučeniny, jejich směsi a roztoky, 

které splňují tyto podmínky:

1) Jsou kapalné při teplotách, ve kterých se vyskytují ve výrobních a skladových prostorech

2) Podle normou určených zkušebních metod mají definovánu teplotu vzplanutí

3) Lze u nich stanovit teplotu hoření

Teplota vzplanutí je kritériem pro zařazení hořlavých kapalin do třídy nebezpečnosti podle výše 

uvedené normy ČSN 65 0201 (tabulka č. 6). Hořlavé kapaliny, u kterých nebyla stanovena teplota 

vzplanutí, se považují za hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti. Vzhledem k tomu, že odpadní 

oleje  přivážené  do  areálu  jsou  někdy  neznámého  původu,  měly  by  být  zařazeny  do  I.  třídy 

nebezpečnosti [4].

Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí  
I do 21°C
II 21°C - 55 °C
III 55°C - 100°C
IV nad 100°C

tabulka č. 6 - Třídění hořlavých kapalin
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3. 7 Přezkoumání zavedeného systému

Na základě analýzy identifikace rizikových činností a a provedeného auditu ( podle vyhlášky 

č. 256/2006  Sb.,  o  podrobnostech  systémů  závažných  havárií)  [21].,  jenž  jsou  uvedeny 

v předcházející kapitole, byla zjištěna tato rizika:

1) Únik nebezpečné chemické látky z areálu do řeky Tyra

2) Požár, případně výbuch v areálu

 
V případě úniku nebezpečné chemické látky se jedná o tato problémová místa:

1) Sběrna nebezpečného odpadu 

- odkládací prostor před sběrnou nebezpečného odpadu

2) Oblouková hala

- prostor před halou

3) Terminál 

- velkoobjemový odpad 

- kontejner

- odkládací prostor 

V případě požáru nebo výbuchu se jedná o tento objekt:

1) Oblouková hala 

-     nádrž k uskladňování olejů

- plechové sudy

V těchto objektech byla dále přezkoumávána:

1) Dokumentace

2) Organizace na pracovišti

- odpovědnost

- školení

3) Kontroly plnění, audity

Závěrečná část této kapitoly se týká označování nebezpečného odpadu na Středisku Tyrská. 

Jedná se o označování kontejnerů a nádob, které jsou určeny na skladování nebezpečného odpadu.

3. 7. 1 Odkládací prostor před sběrnou nebezpečného odpadu

Tento  prostor  slouží  k  odkládání  nebezpečného  odpadu  fyzickými  osobami  nebo 
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podnikajícími  fyzickými osobami (obrázek č.  19).  Jedná se o asfaltovou plochu,  kde je možný 

dojezd  osobními  nebo  nákladními  automobily.  Na  této  ploše  jsou  uloženy  dřevěné  palety 

o rozměrech cca 1,8×1,5 m, kde se odkládají  zejména EEZ. Dále je na ploše umístěna kovová 

přepravka o rozměrech 1,1×0,8×0,6 m bez uzavíratelného víka nebo kovová přepravka o rozměrech 

1,6×0,5×0,8 m. která je uzavíratelná. Do těchto přepravek je ukládán drobný nebezpečný odpad. 

S přepravkou je  manipulováno pomocí  vysokozdvižného nebo ručního  paletovacího  vozíku.  Po 

zaplnění  palet,  přepravky  nebo  před  koncem  pracovní  doby  je  nebezpečný  odpad  odvezen 

k roztřídění na terminál nebo se uschová dovnitř sběrny nebezpečného odpadu.  

Riziko úniku nebezpečného odpadu:

1) Odkládací prostor před sběrnou NO

1) Skladování:

- přepravka - koroze, netěsnost, absence sorbetu

- dřevěné  palety -  nalomené,  povolené  nebo jinak  poškozené  dřevěné prvky,  možnost 

poškození chladících zařízení nebo rozbití televizních obrazovek

2) Manipulace

- dovoz  majitelem  (zejména  plechovky  od  barev  apod.  Jsou  naházeny  do  kovové 

přepravky, takže hrozí únik na plochu areálu. Odpad bývá i bezdůvodně ukládán vedle 

přepravky)

- odvoz  k  roztřídění  zaměstnanci  (vibrace  vysokozdvižného  vozíku  nebo  nerovnosti 

povrchu při převážení na terminál můžou způsobit únik nebezpečné látky)

3) Pohyb vozidel

- couvání, nebo najetí do přepravky, palety. Hrozí rozbití zejména skleněných obalů

4) Nepříznivé počasí

- zejména  silný  vítr  může  způsobit  převrácení  velkých  spotřebičů.  Pokud  odpad  není 

uložen v přepravce a je ve skleněném, nebo poškozeném obalu, hrozí únik na plochu 

areálu. 

- při dešti může docházet k chemické reakci s vodou.

5) Poškozené obaly

- koroze

- netěsnost

- mechanické poškození skleněných, kovových i  plastových obalů,  obsah není uzavřen 
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nebo víko tzv. nesedí.

6) Sabotáž

- úmysl poškodit společnost Nehlsen Třinec, s.r.o.

- cílené poškození obalů, přímé vylití nebezpečného odpadu na plochu areálu apod.

obrázek č. 19 - odkládací prostor před sběrnou NO

3. 7. 2 Oblouková hala

Oblouková hala slouží především k uskladnění přetříděného odpadu, EEZ a ke třídění odpadu. 

Oblouková hala není vybavena žádnými regály, nebezpečný odpad je skladován na podlaze:

1) Ve sběrné nádobě v případě olejů 

2) Ve sběrném boxu v případě zářivek 

3) V dřevěných a plastových bednách v případě akumulátorů

4) V plechových  sudech,  dřevěných  paletách  nebo  dřevěných  bednách v  případě  ostatního 

nebezpečného odpadu.

5) V klecových vozících o rozměrech 1,15×1,0×1,5 m, které se používají pouze k přetřídění 

drobného elektroodpadu.
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V období svozu nebezpečného odpadu bývá oblouková hala většinou zcela zaplněna. V hale 

bývá  také  po  skončení  pracovní  doby  uskladněn  vysokozdvižný  motorový  vozík  a  ruční 

manipulační prostředky.

 

Riziko úniku nebezpečného odpadu

1) Plechové sudy

1) Manipulace

- rozbití poškozených, skleněných a jiných křehkých obalů při třídění

- nedostatečně nebo vůbec neuzavřen obal

- nerovnost povrchu při převážení, převrhnutí, vibrace

- poškození dopravními prostředky (náraz, převrhnutí)

2) Poškozený obal

3) Sabotáž

2) Dřevěné bedny, palety

1) Manipulace

2) Poškozený obal

3) Sabotáž

Riziko požáru nebo výbuchu 

1) Nádrž k uskladnění olejů

- manipulace

- nevhodné zařízení

- mechanické poškození

- koroze

- plnění nádoby, přelévání z menších nádob do menší

- přeplnění nádrže

2) Plechové sudy

- mechanické poškození

- manipulace (stohování, ukládání na palety)

- koroze
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3. 7. 3 Terminál 

Na terminálu se nebezpečný odpad může nacházet v těchto stavech:

1) Uložený velkoobjemový odpad 

2) Velkoobjemové kontejnery:

- Mobilní sběrna nebezpečného odpadu

3) Odkládací prostor:

- Před obloukovou halou

Na  terminálu  je  odpad  tříděn  pracovníky  společnosti  Nehlsen  Třinec,  s.r.o.  Stává  se,  že 

kontejnery jsou přiváženy v pozdních odpoledních hodinách nebo o víkendech, kdy zaměstnanci 

společnosti nejsou v pracovním procesu. Proto je odpad zpracováván až druhý den ráno, po svátcích 

nebo po víkendu.

Riziko úniku nebezpečného odpadu

1) Velkoobjemový odpad:

1) Nedostatečná kontrola 

- po  vysypání  kontejneru,  nebezpečný  odpad  se  ve  velkoobjemovém  odpadu  může 

nacházet (odpolední svozy, svátek, víkendy)

- požár odpadu při chemické reakci nebo vlivem slunečního záření přes skleněný obal 

(čočka) a tím únik nebezpečné chemické látky při hašení požáru

2) Manipulace 

- rozbití poškozených, skleněných a jiných křehkých obalů při třídění odpadů

- nedostatečně uzavřený nebo vůbec neuzavřený obal

- doprava, převážení

- koroze, netěsnost sudu, absence sorbentu. 

3) Nepříznivé počasí

4) Sabotáž

2) Mobilní sběrna nebezpečného odpadu:

1) Přeplněnost

- odpad ukládán na podlahu a do prostoru určené pro elektrozařízení až do výšky 1,5 m.

- záchytná vana nemusí zachytit všechen obsah při ukládání mobilní sběrny (cca 45° úhel)

2) Manipulace

3) Pozdní třídění (dovoz mobilní sběrny po pracovní době, svátek, víkendy)
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4) Poškozené obaly

5) Sabotáž

3) Odkládací prostor

1) Manipulace

2) Špatné uložení

- „naházení“ odpadu do sudů, na palety

- nedostatečná vizuální kontrola odpadu (poškozený, rozbitý nebo špatně uzavřený obal)

- nezajištění chladících zařízení, obrazovek a monitorů proti pádu

- uložení odpadu v místech provozu vozidel nebo pohybu lidí

3) Nepříznivé počasí

4) Poškozené obaly

5) Sabotáž

3. 7. 4 Dokumentace, kontroly plnění, audity

Dokumentace

Středisko Tyrská má zpracovánu tuto dokumentaci:

1) Plán opatření pro případ havarijního ohrožení jakosti vod při manipulaci s odpady, poslední 

aktualizace v roce 2005

2) Provozní řád Střediska Tyrská, který byl naposledy aktualizován v roce 2010

3) Provozní řád mobilní sběrny nebezpečných odpadů 

4) Směrnice požární ochrany organizace 

5) Tématický plán požární ochrany

6) Tématický  plán  školení  BOZP  pro  zaměstnance  společnosti  Nehlsen  Třinec,  s.r.o., 

naposledy aktualizován v roce 2011

Organizace na pracovišti

Organizace na všech výše uvedených prostorech a objektech je rozčleněna mezi:

1. Vedoucí střediska

2. Odpovědná osoba manipulaci za nebezpečný odpad 

3. Manipulační dělník (1-3 pracovníci)

Školení a vzdělávání zaměstnanců Střediska Tyrská probíhá v pravidelných intervalech jednou 

ročně, vždy na začátku roku při školení BOZP. Součástí tohoto školení jsou:
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1) Předpisy zdravotní a hygienické

2) Předpisy o chemických látkách a chemických směsích

3) Předpisy požární ochrany

3. 7. 5 Označování nebezpečného odpadu

 Používány jsou tyto typy značení nebezpečného odpadu (obrázek č. 20):

1) Magnetické tabule s názvem nebezpečného odpadu

2) Plechové tabulky s označením nebezpečného odpadu

3) Papírové samolepící štítky 

Tabule a štítek obsahuje pouze název odpadu podle identifikačního listu odpadu a kód odpadu 

podle Seznamu odpadů. Zcela chybí popis nebezpečných vlastností  odpadu (kromě štítku, který 

obsahuje piktogram označující nebezpečí).

obrázek č. 20 - současné označování NO

3. 8 Návrh opatření

Návrhy k zjištěným neshodám:

1) Návrh opatření pro zabránění úniku nebezpečné chemické látky přítomné v nebezpečném 

odpadu

2) Návrh opatření k zabránění požáru, případně výbuchu nebezpečné chemické látky přítomné 

v nebezpečném odpadu

3) Aktualizace a doplnění dokumentace, návrh na četnost a rozsah školení zaměstnanců
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4) Návrh na změnu označování nebezpečného odpadu

3. 8. 1 Opatření zabraňující únikům nebezpečného odpadu

1) Odkládací prostor před sběrnou nebezpečného odpadu a obloukovou halou

1) Skladování

- náhrada stávající kovové přepravky nádobou přímo určenou pro nebezpečný odpad

- pravidelná kontrola uložení nebezpečného odpadu

- rezervní zásobu náhradních obalů a sorbetu

- palety opatřit bočními rámy proti pádu spotřebičů při převozu ke třídění

2) Manipulace

- poškozené, špatně utěsněné nebo rozbité obaly vyměnit za nové označené

- opatrnost při přepravě 

3) Pohyb vozidel

- zónové značení např. žlutými pásy

- nutná přítomnost odpovědného pracovníka

4) Nepříznivé počasí

- používat uzavíratelné nádoby

5) Sabotáž

-    oplocení pozemku, kamerový systém (v provozu)

2) Oblouková hala

1) Vhodný typ obalu

- nepoškozené plechové nebo plastové sudy na nebezpečný odpad

- plastové nádoby na nebezpečný odpad, nádoby na zářivky, baterie nebo léky

- sběrné nádoby na oleje

2) Uložení nebezpečného odpadu :

- označené a uzavřené sudy na paletách se správně roztříděným, označeným a uloženým 

odpadem spolu se sorbentem ve dvou řadách nad sebou

- regály, ocelová konstrukce se záchytnou vanou, nebo bez záchytné vany, pro uložené, 

uzavřené a označené plechové sudy, nebo plastové nádoby ve třech řadách nad sebou  

- vytvoření uliček pro pohyb osob nebo ručních manipulačních vozíků

- zákaz vjezdu motorových dopravních prostředků
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- vytvoření značených zón

3) Limitní množství nebezpečného odpadu

- dodržovat množství nebezpečných látek v hale (např. zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií)

4) Rezervní nádoby a sorpční prostředky

3) Kontejner

1) Velkoobjemový odpad 

- zamezit,  aby se nebezpečný odpad nedostal do objemného odpadu, stálá kontrola při 

návozu nebo kamerový systém (finanční náročnost a minimální účinnost)

- po uložení ihned nebezpečný odpad zkontrolovat případně ihned vytřídit

2) Mobilní sběrna nebezpečného odpadu

- školení obsluhy o nakládání s nebezpečným odpadem

- nebezpečný odpad ukládat pouze na určená místa

- doplnit kontejner o nádobu na zářivky a na použité baterie

- rezervní obaly, náhradní štítky

3. 8. 2 Opatření zabraňující požáru, případně výbuchu

1) Nádrž k uskladnění olejů by měla být opatřena:

- odvzdušňovacím prostorem, který zabrání prošlehnutí plamene do nádrže

- zařízením pro měření stavu hladiny

- uzávěrem na plnícím a vyprazdňovacím potrubí

- pojistným zařízením, které zabrání úniku proti převrácení

- informací na nutnost plnění nádrže maximálně na 95% jmenovitého objemu [4]

2) Opatření k zabránění rozlití kapalin a šíření požáru

- vhodné typy obalů, správná manipulace

- zákaz vjezdu motorových dopravních prostředků do obloukové haly

- k hasicím zařízením přidat nádobu s pískem

3. 8. 3 Dokumentace, školení

Dokumentace

Dokumentaci  je  zapotřebí  aktualizovat.  Do  dokumentu  týkající  se  vyhledání,  zhodnocení 
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a eliminace rizik je nutno zařadit činnost:

1) nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

2) nakládání s nebezpečnými odpady

Z prověrky vyplývají požadavky:

1) Určení odpovědné osoby pro pravidelné kontroly nakládání s nebezpečnými odpady

2) Jednou ročně cvičení havarijní připravenosti, v případě havárie v častějších intervalech

3) Zařazení do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím podle zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně

 
Školení a vzdělávání

Podle zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví  [31] musí být fyzické osoby, které v rámci 

svého  zaměstnání  nebo  přípravy  na  povolání,  nakládají  s  nebezpečnými  chemickými  látkami 

prokazatelně seznámeni s:

1) Nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a směsí se kterými nakládají

2) Zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky

3) Zásadami první předlékařské pomoci.

Právní  předpisy  např.  z  oblasti  bezpečnosti  práce  požadují,  aby  školení  absolvovali  i  ti 

zaměstnanci,  kteří  nakládají  s  jakýmikoliv  nebezpečnými  chemickými  látkami  a  směsmi,  tedy 

i s nebezpečnými  odpady.  Nakládání  s  nebezpečnými  chemickými  látkami  je  součásti  školení 

BOZP, které probíhá jednou ročně. Toto školení může probíhat samostatně jednou ročně např. podle 

této osnovy:

1) Základní pojmy 

- chemická látka, chemická směs, nebezpečná chemická látka, nebezpečný odpad 

- klasifikace

- R a S věty, H a P věty

2) Způsobilost osob pro nakládání s chemickými látkami, směsmi, nebezpečnými odpady

3) Povinnosti při nakládání s chemickými látkami, směsmi a nebezpečnými odpady

4) Výstražné symboly nebezpečnosti

5) Přehled nejčastěji dovážených nebezpečných odpadů, chemických látek a směsí

6) Specifická rizikovost

7) Pokyny  pro  bezpečné  nakládání  s  nebezpečnými  chemickými  látkami,  směsmi 

a nebezpečnými odpady
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8) Identifikační listy odpady popř. bezpečnostní listy

9) Balení nebezpečných látek a směsí, zejména náhradní obaly

10) Označování nebezpečných látek a směsí, zejména náhradní obaly

11) Skladování nebezpečných látek

12) Zásady pro zásah v případě úniku

13) Zásady ochrany zdraví při práci s nebezpečnými látkami a směsmi

14) Zásady předlékařské první pomoci [11]

3. 8. 4 Označování nebezpečného odpadu

Štítky a tabule by měly obsahovat tyto údaje (obrázek č. 21):

1) Název nebezpečného odpadu 

2) Kód odpadu podle Seznamu odpadů

3) Piktogram obsahující nebezpečí podle zákona o chemických látkách a přípravcích

4) Piktogram obsahující nebezpečí podle nařízení CLP

5) Údaje o nebezpečnosti (R-věty, H-věty)

6) Pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty, P-věty)

obrázek č. 21 - návrh označení obalů NO

Tabule a štítky se umístí místo stávajícího označení. Kontejnery, které jsou ukládány na plochu 

areálu  je  vhodné  označit  stejným  způsobem.  Tabulky  s  výše  uvedeným  označením  budou  na 

kontejnery umístěny těmito způsoby:

64



1. Magnetické tabule (možnost krádeže, opomenutí shodit tabule při odvozu a následná ztráta)

2. Pevně  přichycena  tenká  průhledná  plastová  složka,  do  které  se  vloží  natištěný  štítek 

o nebezpečném odpadu. Proti nepřízni počasí může být opatřena krátkou stříškou. Databáze 

štítků by byla uložena v PC na vrátnici.
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4 ZÁVĚR

 Cílem této diplomové práce bylo dle předem stanovených kritérií přezkoumat zavedený systém 

nakládání s nebezpečným odpadem ve společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., a ke zjištěným neshodám, 

navrhnout příslušná opatření.

V teoretické části je srovnán způsob manipulace s nebezpečným odpadem spolu s manipulací 

s nebezpečnými  chemickými  látkami  a  s  vybranými  chemickými  látkami.  Důraz  je  kladen  na 

klasifikaci, značení a balení podle nařízení CLP [2].

Následující  část  práce  poukazuje na  nedostatečné  požadavky  na  kvalifikaci  odborně 

způsobilých  osob,  které  jsou  uvedeny v  zákoně  o  odpadech  a  v zákoně  o  prevenci  závažných 

havárií. Vzhledem k tomu, že se jedná o manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami, měly by 

být  požadavky  na  kvalifikaci  odborně  způsobilých  osob  minimálně  stejné,  jako  požadavky  na 

kvalifikaci odborně způsobilých osob podle zákona o chemických látkách a směsích. Společnosti, 

které jsou zařazeny do skupin A nebo B podle zákona o prevenci závažných havárií, mnohdy mají 

uskladněny  tisíce  tun  nebezpečných  chemických  látek,  přičemž  legislativa  vůbec  neurčuje 

požadavky na kvalifikaci odborně způsobilých osob. 

V praktické části diplomové práce je řešen způsob vyhledávání rizik nebezpečných činností 

a přezkoumávání  zavedeného  systému  Střediska  Tyrská  společnosti  Nehlsen  Třinec,  s.r.o. 

V prostorech  Střediska  Tyrská  je  manipulováno  s nebezpečným odpadem (hořlavým,  toxickým, 

nebezpečný pro životní prostředí). Tento odpad je svážen z oblasti Města Třinec a okolí. Praktická 

část dále přezkoumává možná rizika, která mohou vést k havárii spolu s návrhy opatření k jejímu 

zabránění.  Přesto,  že  ve  společnosti  Nehlsen  Třinec,  s.r.o.,  k  žádné  havárii  prozatím  nedošlo, 

neznamená to, že k ní v budoucnu nemůže dojít, jak dokládají havárie v úvodu (viz kapitola 2. 2)

Na  základě  provedeného  přezkoumání  bylo  zjištěno,  že  určitá  rizika  spojená  s manipulací 

s nebezpečným odpadem hrozí.  Provedená identifikace rizikových činností  ukazuje,  že se jedná 

o únik nebezpečných chemických látek do vodního toku řeky Tyra. V Obloukové hale je i možnost 

vzniku požáru a výbuchu. V diplomové práci jsou navrženy opatření, která tyto rizika snižují. Dále 

je  zde  návrh  na  zařazení  Obloukové  haly  do  kategorie  se  zvýšeným  požárním  nebezpečím. 

V Obloukové hale se skladuje větší množství použitých motorových a jiných olejů. Toto množství 

překračuje limit, který je uveden v zákoně o požární ochraně  [25] a proto je zařazení Obloukové 

haly do kategorie se zvýšeným nebezpečím v diplomové práci doporučováno.

Poslední  část  praktické  části  se  diplomová práce  soustřeďuje  na  označování  nebezpečného 

odpadu.  Vychází  z označování  nebezpečných  chemických  látek.  Navržený  způsob  značení 
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nebezpečného  odpadu  by  nahradil  stávající  značení  na  magnetických  a  plechových  tabulích, 

kterými jsou označovány kontejnery, a taktéž by nahradily samolepící štítky. Samolepícími štítky 

jsou označovány plechové sudy s nebezpečným odpadem. Nový způsob označování je v souladu 

s nařízením CLP (zejména piktogramy, H a P věty).

Závěrečná  část  diplomové  práce  dále  pokračuje  návrhem osnovy školení  zaměstnanců  při 

nakládání  s nebezpečným  odpadem  na  Středisku  Tyrská.  Zaměstnanci  přicházející  do  styku 

s nebezpečným odpadem mají být proškoleni o systému s nakládáním s nebezpečnými chemickými 

látkami.  Osnova  školení  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  obsahuje  i  části  zákona 

o chemických látkách a směsích. Diplomová práce nad rámec legislativních požadavků navrhuje 

jednodenní  školení.  Navrhované  školení  se  soustředí  na  oblast  nakládání  s  nebezpečnými 

chemickými látkami, které jsou v nebezpečném odpadu přítomny. Návrh osnovy školení je součásti 

diplomové práce (viz kapitola č. 3. 8. 3). 

Přínosem  diplomové  práce  je  uplatnění  poznatků  a  návrhů  při  nakládání  s nebezpečným 

odpadem nejen ve společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., ale i v jiných společnostech, které nakládají 

s nebezpečným odpadem. Problematika skladování nebezpečných odpadů je velice široká. Na práci 

lze navázat detailněji z pohledu požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany 

životního prostředí.
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