
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rámcová doporu ení pro nakládání s povod ovými 
odpady  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MŽP, b ezen 2006 
 
 
 
 



 

 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracováno s využitím: KOTOULOVÁ, Z. a kol.: Situa ní zpráva k Realiza nímu programu 
Plánu odpadového hospodá ství R pro odpady ze živelných pohrom.  
Praha, MŽP 2006. 
Editorka: PhDr.V ra Havránková 
 
 



 

 3  

 
Obsah 
1. Úvod          2 
2. Zásady ízení odpadového hospodá ství v dob  mimo ádné situace  5 
3. ízení odpadového hospodá ství v závislosti na stupních nebezpe í  6 
3.1. Doporu ení pro svoz odpad         7 
3.2. Doporu ení pro odstran ní odpad  na skládkách    8 
3.3. Doporu ení pro spalování odpad       9 
4. Zásady optimalizace nakládání s vybranými druhy odpad    10 
4.1. Obecné zásady         10 
4.2. Doporu ení pro obce        11 
4.3. Doporu ení pro profesionální a dobrovolné záchranné organizace   
           12 
4.4. Doporu ení pro p vodce odpad       12 
4.5. Doporu ení pro oprávn né osoby      13 
5. Standardy množství, kvalitativních charakteristik a zdravotních rizik  15 
pro hlavní druhy povod ových odpad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4  

 
 
Úvod 
Živelní pohromy jsou v p ípad  krizové situace závažným ohrožením života a zdraví lidí, 
majetkových hodnot a životního prost edí v podmínkách eské republiky. Závažnost ohrožení 
závisí na síle p sobení zdroj  živelní pohromy a z jejího rozsahu vyplývá i závažnost 
d sledk  pohromy. Z hlediska odpadového hospodá ství p edstavuje nejv tší hrozbu 
povode  a ji doprovázející povod ový odpad, který je potenciáln  nebezpe ný a má 
známky zdravotního rizika a rizika pro životní prost edí.  
 
Odpadové hospodá ství je usm r ováno adou administrativních, ale i ekonomických a jiných 
nástroj , které jsou sou ástí právní úpravy odpadového hospodá ství R a v tšinou 
výsledkem implementace evropských právních norem v podmínkách lenského státu. 
V p ípad  živelních událostí v tšího rozsahu (za krizových situací) je nutné ídit se p edevším 
nástroji krizového ízení (krizový management, management rizik). Tyto nástroje upravují 
základní normy krizového ízení (zákon . 239/2000 Sb., zákon . 240/2000 Sb., zákon . 
241/2000 Sb.). Ostatní zákony v dob  krizových situací se používají podp rn  a tam, kde 
p edm tná problematika není krizovým zákonem upravena.  
 
Pro ízení systému odpadového hospodá ství v krizové situaci (nap . v dob  povodn ) je 
nezbytné: 

 vymezit subjekty systému, které budou zahrnuty do ešení krizové situace (dot ené 
subjekty, ustavení týmu pro krizové ízení odpadového hospodá ství), 

 vybrat koordinátora ízení, definovat odpov dnosti za ešení díl ích problém , 
 definovat posloupnost jednotlivých krok  ešení krizové situace, 
 ur it finan ní, materiálové a lidské zdroje pot ebné pro ešení krizové situace, ur it, 

kde, jak a za jakých podmínek budou získány, 
 ur it zp soby spojení mezi subjekty zapojenými do ešení krizové situace a zp sob 

komunikace (zásady krizové komunikace), 
 ur it a zve ejnit lokalizaci orgánu krizového ízení ( lenem takového orgánu by m l 

být specialista na odpadové hospodá ství). 
 
Odstra ování odpad  vzniklých v souvislosti s povodní je jednou z inností obnovy území 
postiženého živelní pohromou. Stát m že poskytnout obcím, které odklízení odpad  fyzicky 
zajiš ují státní finan ní pomoc na obnovu majetku sloužícího k zabezpe ení základních funkcí 
v území podle § 2 zákona . 12/2002 Sb., o státní pomoci p i obnov  území postiženého 
živelní nebo jinou pohromou. 
 
V odpadovém hospodá ství je nutné operativn  zajiš ovat odborným odhadem množství a 
složení odpad , které se v území vyskytují a ídit tok t chto odpad  do za ízení k odstran ní, 
p ípadn  využití. Získat takové informace je velmi obtížné, ale vzhledem k tomu, že krizové 
ízení p edpokládá vždy ú ast specialist , lze zásadním škodám z nesprávného nakládání 

s odpady p edejít. 
 
Informace o množství a složení odpad  a zp sobu jeho odstran ní jsou získávány 
p edevším ve spolupráci se subjekty pov enými svozem a odstran ním vzniklého odpadu. 
Ob an m (fyzickým i právnickým osobám) se musí dostat v asných informací o tom, jaká 
preventivní opat ení jsou nutná k zamezení škod, p ed mimo ádnou situací a následn , jak 
postupovat v dob  odstra ování následk . 
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D ležitou sou ástí krizového plánu kraje (obce) proto musí být p ipravená komunika ní 
strategie, která v cn  zohled uje i problematiku odpadového hospodá ství. Na p íprav  této 
ásti komunika ní strategie musí spolupracovat odborník na odpadové hospodá ství. 

 
 
2. Zásady ízení odpadového hospodá ství v dob  mimo ádné situace 
 
V dob  krizových stav  podléhá odpadové hospodá ství krizovému ízení. Využívá obecné 
nástroje krizového ízení, které vyplývají z p íslušných zákon . Základní zásadou ízení 
odpadového hospodá ství v mimo ádné situaci je realizovat jednotlivé kroky krizového 
plánu. Rozhodování musí být postaveno na pot ebných odborných znalostech. 
 
P i každé pohrom  je vždy snahou zleh ovat i úpln  negovat p íslušné p edpisy. To, že 
živelní pohroma zp sobila obrovské škody, neznamená, že je možné pokra ovat v jejich 
násobení. Práv  d sledný a zodpov dný p ístup všech, kte í se na odstra ování škod podílejí, 
je zárukou, že vzniklé škody se nebudou ješt  zvyšovat. 
 
Odpadové hospodá ství v dob  mimo ádné situace se ídí následujícími obecnými 
zásadami: 
 

 P i odstra ování odpad  vzniklých v souvislosti se živelní pohromou se postupuje 
podle krizového zákona. 

 P i odstra ování odpad  vzniklých v souvislosti se živelní pohromou se používá zákon 
o odpadech pouze podp rn  nebo tam, kde problematika není krizovým zákonem 
upravena. Nezjiš uje se p vodce odpadu, nehled  na to, že jej zpravidla zjistit ani 
nelze. Ke vzniku odpadu dochází nej ast ji v d sledku tzv. „vyšší moci“.  

 Odstra ování odpad  v územích zasažených živelní pohromou ízené krizovým 
plánem probíhá co nejvíce v souladu s ochranou životního prost edí. Ani 
pro mimo ádné situace nelze ešení odpadového hospodá ství v rámci krizových plán  
p ipravit zp sobem, který neodpovídá platným zákon m o ochran  ovzduší, vod, p d, 
horninového prost edí a nakládání s odpady. 

 Z hlediska odpadového hospodá ství s p ihlédnutím k vý tu možných živelních 
pohrom p edstavuje nejv tší hrozbu povode . Odpad kontaminovaný povodní je nutno 
považovat vždy za potenciáln  nebezpe ný a za infek ní. Z tohoto d vodu by nem ly 
být do asné skládky v obci (meziskládky) umíst ny v blízkosti trvalých bydliš  
ob an , u sportoviš  a míst sloužících k rekreaci (rizika: infek ní aerosol, chemická 
kontaminace, ší ení zapáchajících látek). 

 Prioritním zp sobem odstra ování povod ového odpadu je jeho spalování. Je 
nezbytné zajistit ízené spalování p edevším ve vybraných za ízeních k odstra ování 
odpadu, ve spalovnách komunálního odpadu s vydanou výjimkou. V žádném p ípad  
nelze p ipustit volné spalování odpadu na skládkách a spalování nevyt íd ného 
odpadu na volném prostranství.  

 Uhynulá zví ata a rozkládající se zbytky živo išného p vodu, v etn  potravin je 
nezbytné odstranit ve veterinárním asana ním ústavu. Manipulaci s kadávery musí 
provád t odborné firmy, p ípadn  armáda nebo hasi i. Svoz provádí sana ní podniky. 

 V dob  mimo ádné situace by se za ukládání odpadu na skládky nem l platit poplatek 
podle zákona o odpadech. Finan ní náhradu provozovatel m skládek za uložení tohoto 
odpadu na skládku by m l vyplácet orgán krizového ízení. 

 Finan ní náhradu obcím (pop ípad  jiným dot eným osobám), které odklízení odpadu 
vzniklého v d sledku živelní pohromy fyzicky zajiš ují, m že poskytnout stát 
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v souladu se zákonem o státní pomoci p i obnov  území postiženého živelní nebo 
jinou pohromou. 

 
 
3. ízení odpadového hospodá ství v závislosti na stupních nebezpe í 
 
Rozsah opat ení provád ných na ochranu p ed povodn mi se ídí mírou povod ového 
nebezpe í. Ta se vyjad uje t emi stupni povod ové aktivity. Jednotlivé stupn  vyhlašuje 
Povod ová komise, která m že vyhlásit vyšší stupe  povod ové aktivity, i když nebylo 
dosaženo limitu pro vyhlášení m ením. 
 
1. stupe  – STAV BD LOSTI – nastává p i nebezpe í p irozené povodn  a zaniká, 
pominou-li p í iny takového nebezpe í; vyžaduje v novat zvýšenou pozornost vodnímu toku 
nebo jinému zdroji povod ového nebezpe í, zahajuje innost hlásná a hlídková služba; na 
vodohospodá ských dílech nastává tento stav p i dosažení mezních hodnot sledovaných jev  a 
skute ností z hlediska bezpe nosti díla nebo p i zjišt ní mimo ádných okolností, jež by mohly 
vést ke vzniku nebezpe í zvláštní povodn . Zpravidla innost zahajuje hlásná povod ová 
služba a hlídková služba. 
 
Pro prevenci následných škod v odpadovém hospodá ství je nutno informovat ob any a firmy 
o vyhlášeném stavu. Vyhlášení tohoto stupn  obvykle neznamená žádná p ímá mimo ádná 
opat ení v odpadovém hospodá ství daného území. 
 
2. stupe   – STAV POHOTOVOSTI – se vyhlašuje v p ípad , že nebezpe í p irozené 
povodn  p eroste v povode  a dochází k zaplavování území mimo koryto vodních tok , i 
když ješt  nedochází k v tšímu rozlití vody a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také p i 
p ekro ení mezních hodnot sledovaných jev  a skute ností na vodohospodá ském díle 
z hlediska jeho bezpe nosti; aktivují se povod ové orgány a další ú astníci ochrany p ed 
povodn mi, uvád jí se do pohotovosti prost edky na zabezpe ovací práce, provád jí se 
opat ení ke zmírn ní povodn  podle povod ového plánu. Vývoj situace se dále pe liv  
sleduje, což znamená v tšinou zvýšení etnosti m ení a hlášení. 
 

ízení odpadového hospodá ství podléhá vyhlášenému stavu na daném území a 
problematika je vymezena p íslušnými dokumenty kraje nebo obce (krizový plán). 
 
Pro odpadové hospodá ství vyhlášení tohoto stavu znamená realizaci p ímých preventivních 
opat ení v odpadovém hospodá ství. Obecn  je lze charakterizovat jako: 
 

 Informování obyvatel o nutnosti provedení preventivních opat ení s konkrétním 
ur ením kam, co odnést: vynést z p ízemních prostor nebezpe né odpady (dílny a 
garáže), potraviny podléhající zkáze (nutno po ítat s výpadkem energie), zajistit 
p esun domácích zví at do bezpe ných míst, zajistit sb rné nádoby a kontejnery 
s odpadem tak, aby nedošlo k vysypání jejich obsahu a p ípadn  k dalším škodám. 
P ipevnit a na bezpe né místo uložit nádoby s nebezpe nými chemikáliemi, ropnými 
látkami a ho lavinami. Tyto ádn  uzav ít. P emístit na bezpe né místo automobily, 
které by mohly být zaplaveny. Tato opat ení musí provád t majitelé objekt  a 
fyzické osoby (ob ané) v zájmu snížení vlastních škod. 

 Obec (m sto) zajistí kontejnery na odpad a sb rné dvory obcí tak, aby nedošlo 
k následným environmentálním škodám. Ve spolupráci s oprávn nou osobou 
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(smluvn  zajišt nou firmou) také preventivn  odstraní ze sb rných dvor  zejména 
nebezpe né odpady a další odpad ur ený k recyklaci (chladni ky, nábytek apod.). 

 Svozové spole nosti by m ly v oblastech s o ekávaným rozlivem kulmina ního 
pr toku odvážet odpad do poslední chvíle p ed uzav ením oblasti. 

 Informovat drobné živnostníky a firmy o nutnosti zabezpe it zásoby potravin a 
podobného materiálu tak, aby se zamezilo následným škodám. D raz je kladen na 
provozovatele živností, kde se nakládá s nebezpe nými látkami. Provozovatelé 
objekt  nebo za ízení, které jsou podle zákona . 353/1999 Sb., o prevenci závažných 
havárií zp sobených vybranými nebezpe nými chemickými látkami a chemickými 
p ípravky, za azené do skupiny A nebo B, dle § 3 tohoto zákona, postupují dle 
vlastních zpracovaných havarijních plán  (§ 10 až 12 tohoto zákona). 

 Kontaktování provozovatel  skládek, spaloven a veterinárních asana ních 
za ízení. 

 
3. stupe   – STAV OHROŽENÍ – se vyhlašuje p i nebezpe í vzniku v tších škod, ohrožení 
život  a majetku v zátopovém území; vyhlašuje se také p i dosažení kritických hodnot 
sledovaných jev  a skute ností na vodohospodá ském díle z hlediska jeho bezpe nosti 
sou asn  se zahájením nouzových opat ení; provád jí se zabezpe ovací práce a podle pot eby 
záchranné práce nebo evakuace. 
 
V dob  vyhlášené krizové situace je nezbytn  nutné okamžit  dojednat pr b h prací na 
obnov  území s odbornými firmami (oprávn nými osobami). Osoby pov ené ízením 
krizového štábu by ve spolupráci s oprávn nou osobou, která zajiš uje odpadové hospodá ství 
v dob  klidu, m ly dojednat podmínky odvozu a zp sob odstran ní odpadu. Ve spolupráci 
s integrovaným záchranným systémem (IZS) stanovit priority a postup obnovy systému 
odpadového hospodá ství a spolu s dalšími složkami (armádou a dobrovolníky) zahájit 
práce na obnov  území. 
 
Krizové štáby zhodnotí situaci, ur í na základ  odborného posudku rozsah škod a zajistí 
spoluú ast a rozsah nasazení složek IZS, smluvních partner  pro obnovu území, 
odborných firem a zvolí metody zásah  tak, aby se zabránilo dalším následným škodám. 
Dobrovolníky je t eba pou it o nebezpe nosti práce s odpady p i vyklízení objekt , vybavit je 
ochrannými pom ckami a rozhodnout o zp sobu t íd ní odpadu a jeho zajišt ní. 
 
3.1. Doporu ení pro svoz odpad  
Shromaž ování a odvoz odpad  organizují orgány krizového ízení v p íslušném území. 
Ur í a informují o místech, kam odkládat odpady (kontejnery, svozové automobily apod.), 
organizují dopravu a ur í místa, kam se odpad odváží (spalovny, skládky, meziskládky apod.).  
 
Po opadnutí zátopy jsou ve ejná prostranství p ed domy a jinými objekty velmi rychle 
zapln na net íd nými odpady všeho druhu. Je vhodné zajistit t íd ní t chto odpad , alespo  
áste nou separací (nejlépe na základní složky odpad  – d evo, kovy, plasty, sklo, rizikový 

zvlášt  nebezpe ný odpad), a to již p i vyklízení prostor zaplavených povod ovou vlnou. 
K tomu by m la vést informace, která sd lí ob an m a podnikatel m (právnickým a fyzickým 
osobám) jak, kde a jaký odpad shromaž ovat odd len  a také d vod tohoto odd leného 
shromaž ování. ást rizikových odpad  lze již v tomto stádiu podchytit p ímo u zdroje do 
p istavených speciálních nádob a kontejner . Tam, kde je s odpadem manipulováno t žkou 
technikou, takové t íd ní pravd podobn  nebude možné.  
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Všeobecn  pro manipulaci s odpadem musí být dodržována alespo  základní hygienická a 
bezpe nostní opat ení. Pro manipulaci s odpadem jsou nezbytné osobní ochranné pom cky, tj. 
od v chránící volné ásti t la (od v s dlouhými rukávy a nohavicemi, nemocni ní rouška pro 
jedno použití – vým na po každém zásahu, silné gumové rukavice a nepropustná obuv). Po 
ukon ení pracovní innosti musí být provedena o ista a dezinfekce celého t la.  
 
Vzhledem k tomu, že odstra ování odpad  vzniklých v souvislosti s povodn mi je jednou 
z inností obnovy území postiženého živelní pohromou, m že stát poskytnout obcím, které 
odklízení odpad  fyzicky zajiš ují, státní finan ní pomoc na obnovu majetku sloužícího 
k zabezpe ení základních funkcí v území podle § 2 zákona . 12/2002 Sb., o státní pomoci p i 
obnov  území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o zm n  zákona . 363/1999 Sb., o 
pojiš ovnictví a o zm n  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  
(zákon o státní pomoci p i obnov  území). 
 
3.2. Doporu ení pro odstran ní odpad  na skládkách 
Za ukládání t chto odpad  na skládky v dob  mimo ádné situace by nem l p vodce mít 
povinnost platit poplatek podle zákona o odpadech. Použití zákona o odpadech ve v ci 
povinnosti platit poplatky za ukládání odpad  na skládky (§ 45 a násl.) není možné naplnit, 
vzhledem k tomu, že není možné ur it p vodce odpadu. Finan ní náhradu provozovatel m 
skládek za uložení tohoto odpadu by m l vyplatit orgán krizového ízení  (podle Sd lení . 
38/2002 Ministerstva životního prost edí, sekce legislativy a státní správy a sekce technické 
ochrany prost edí o vydání stanoviska k problematice odstra ování odpad  vzniklých 
v souvislosti s povodn mi). 
 
V pr b hu odstra ování následk  živelních pohrom je t eba uložit na skládky v krátkém ase 
velké objemy materiálu. Z tohoto d vodu se doporu uje v p ípad  krizových situací 
využívat zejména skládky, které jsou vybaveny i za standardních podmínek na p íjem 
v tšího množství odpad . U menších skládek, kde p i skládkování hrozí riziko velmi 
rychlého zahlcení odpady, se doporu uje využít zabezpe enou plochu skládkového t lesa jako 
meziskládku. Odtud budou odpady po skon ení krizové situace odvezeny na místo recyklace 
i odstran ní. Jako meziskládky mohou být také využívány zabezpe ené dekontamina ní 

plochy p edem ur ené v krizovém plánu. 
 
Meziskládky povod ových odpad  nesmí být z izovány v ochranných pásmech vodních 
zdroj . Pokud jsou do asné skládky (meziskládky) z ízeny v obci, nem ly by být umíst ny 
v blízkosti ob any obydlených objekt , u sportoviš  a míst sloužících k rekreaci 
z d vod  bakteriologického a chemického rizika (infek ní aerosol, chemická kontaminace, 
ší ení zapáchajících látek). Ke snížení rizika se doporu uje skladované odpady z povodní 
prosypávat vápnem nebo jinými desinfek ními prost edky a zabezpe it post ik proti 
nadm rnému výskytu hmyzu, vhodná jsou i opat ení proti nadm rnému rozmnožení hlodavc . 
 
Z izování meziskládek je výhodné i z d vod  zajišt ní plynulého odvozu objemných odpad  
organizovanými svozy (individuálními svozy dochází k dopravním kolaps m na p ístupových 
trasách). 
 
P i skládkování net íd ných povod ových odpad  je nutno trvat na ukládání odpad  na 
t sn ných a zabezpe ených skládkách skupin S-ostatní odpad a S-nebezpe ný odpad. U 
net sn ných skládek skupiny S-inertní odpad hrozí riziko kontaminace p dy a podzemních 
vod.  
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Vzhledem k možnosti obecného ohrožení je t eba dbát na to, aby na skládky nebyla 
ukládána uhynulá zví ata a rozkládající se zbytky živo išného p vodu, v etn  potravin, 
které byly znehodnoceny nejen kontaminací záplavovými vodami, ale mnohdy, pokud byly 
zmrazené, i dlouhodobým výpadkem elektrického proudu. Jedná se o odpad, který je nezbytné 
odstra ovat v kafilerních za ízeních. Odpad živo išného p vodu nemusí být p i dobré 
nákazové situaci v chovech zdrojem nebezpe ných nákaz, ale m že být živnou p dou pro 
pomnožení hnilobných bakterií, plísní apod. P i manipulaci s kadávery je nutné dodržovat 
základní hygienická a protiepidemiologická opat ení, tzn. použít protichemický oblek 
s maskou proti organickým látkám a prašným ásticím (po akci je nezbytná desinfekce na 
celém t le) – provádí odborné firmy, hasi i, armáda. 
 
Na skládky není možné ukládat znehodnocenou zábavní pyrotechniku, jejíž odstran ní 
musí být dohodnuto s p íslušnými obvodními bá skými ú ady. 
 
U menších objem  nebezpe ných odpad , jako jsou nap íklad nádoby a plechovky 
s barvami a chemikáliemi, nebo ropnými látkami a nádoby s neidentifikovatelným obsahem, 
se doporu uje jejich uložení do zabezpe eného skladu ve sb rných dvorech. Následný 
odvoz a odstran ní provede specializovaná firma. 
 
Pro odstran ní nebezpe ných odpad  vyskytujících se ve velkých objemech (nap . 
zaplaveného skladu i výrobních objekt ) je možno využít bu  zabezpe ených skládek  
odpad  skupiny S-nebezpe né odpady nebo spaloven nebezpe ných odpad . Nebezpe né 
odpady lze také do asn  deponovat v meziskladech nebezpe ných odpad  nebo na 
dekontamina ních plochách. Odvoz a odstran ní nebezpe ných odpad  provede 
specializovaná firma. 
 
3.3. Doporu ení pro spalování odpad  
Prioritním zp sobem odstra ování povod ových odpad  je spalování. Z hlediska ochrany 
ovzduší je nezbytné zajistit ízené spalování p edevším ve vybraných za ízeních 
k odstra ování odpad , ve spalovnách nebezpe ných odpad , p ípadn  ve spalovnách 
komunálního odpadu s vydanou výjimkou. 
 
V žádném p ípad  nelze p ipustit spalování na skládkách a spalování nevyt íd ného odpadu 
na volném prostranství. 
 
Na volném prostranství lze spalovat pouze zjevn  suchý, chemickými látkami 
nekontaminovaný rostlinný materiál (naplavené v tve, padlé stromy a odpady d eva 
podobného charakteru). Není-li odpad suchý, je t eba jej kompostovat, nebo nechat 
vyschnout. I spalování na volném prostranství musí být ízené a pod trvalým dohledem (hasi , 
zástupce obce nebo krizového štábu). Je d ležité p i takovéto mimo ádné situaci dodržovat 
zákon o ochran  ovzduší a o zm n  n kterých dalších zákon  . 86/2000 Sb., který stanoví 
práva a povinnosti osob a p sobnost správních orgán  p i ochran  ovzduší p ed vnášením 
zne iš ujících látek lidskou inností a p i zacházení s regulovanými látkami, které poškozují 
ozónovou vrstvu Zem  a s výrobky, které takové látky obsahují, podmínky pro další snižování 
množství látek ovliv ujících klimatický systém Zem , opat ení ke snižování sv telného 
zne išt ní ovzduší. 
 
Místo ke spalování je nutno pe liv  vybrat, nejlépe mimo obec na záv trné stran , spalování 
provád t v ur ený as a za p íhodných pov trnostních a rozptylových podmínek. O spalování 
odpad  na volném prostranství je nutno p edem informovat ob any. Pokud by p ece jenom 
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docházelo k zanášení kou e do obce, ob ané by m li používat respirátor, navlh enou roušku 
nebo alespo  mokrý kapesník. Vlhká rouška nebo kapesník uleh í situaci v místech, kde se 
ší í zápach.  
 
 
4. Zásady optimalizace nakládání s vybranými druhy odpad  
 
Cílem realizace dále navržených zásad je p edevším ochrana zdraví a životního prost edí a 
zamezení environmentálním škodám v dob  mimo ádných situací a zamezení nezákonného 
zbavování se odpadu na místech, která nebyla k odkládání tohoto odpadu ur ena. 
 
 
4.1. Obecné zásady  
Za krizových situací je nutné ídit se nástroji krizového ízení. Tyto nástroje upravují 
základní normy krizového ízení (zákon . 239/2000 Sb., zákon . 240/2000 Sb., zákon . 
241/2000 Sb.). Ostatní zákony v dob  krizových situací se používají podp rn  tam, kde 
p edm tná problematika není krizovým zákonem upravena. 
 
Za p ípravu a ešení krizových situací (koordinaci) souvisejících s vnit ní bezpe ností a 
ve ejným po ádkem v podmínkách eské republiky odpovídá Ministerstvo vnitra.  
Ministerstva a jiné správní ú ady k zajišt ní p ipravenosti na ešení krizových situací v oboru 
své p sobnosti z izují pracovišt  krizového ízení, zpracovávají krizový plán, z izují krizový 
štáb, zajiš ují provedení souvisejících odborných prací, poskytují a vyžadují podklady pro 
zpracování krizových plán  (§ 9 zákona . 240/2000 Sb.). Správní ú ady vedou p ehled 
možných zdroj  rizik, rozhodují o innostech k ešení krizových situací, organizují opravy 
nezbytných ve ejných za ízení, vytvá ejí podmínky pro nouzovou komunikaci.  
 
V souladu s § 10 zákona . 239/2000 Sb. zajiš ují orgány kraje p ípravu na mimo ádné 
události, provád ní záchranných a likvida ních prací a ochranu obyvatelstva. Krajský ú ad 
zpracovává plán k provád ní záchranných a likvida ních prací na území kraje, organizuje 
sou innost mezi obecními ú ady obcí s rozší enou p sobností a dalšími správními ú ady a 
obcemi v kraji, zejména p i zpracování poplachového plánu integrovaného záchranného 
systému, zajiš uje havarijní p ipravenost a ov uje ji cvi eními (§ 17). Dále spolupracuje p i 
zpracování a aktualizaci povod ového plánu uceleného povodí podle zvláštního právního 
p edpisu (zákon . 254/2001 Sb., o vodách a zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších 
p edpis ).  
 
Hasi ský záchranný sbor (HZS) kraje organizuje sou innost mezi správními ú ady a 
obcemi v kraji, zabezpe uje zpracování krizového plánu kraje, který schvaluje hejtman. Za 
ú elem p ípravy na krizové situace je hasi ský záchranný sbor kraje oprávn n vyžadovat, 
shromaž ovat a evidovat údaje o množství, složení a umíst ní vyráb ných, používaných nebo 
skladovaných nebezpe ných látek (§ 15 zákona . 240/2000 Sb.).  
 
 
4.2. Doporu ení pro obce 
P ipravenost obce na ešení krizových situací p ipravují orgány obce. Obecní ú ad 
rozpracovává úkoly krizového plánu kraje (obce ur ené HZS kraje), poskytuje HZS podklady 
a informace, shromaž uje údaje o obyvatelích,  podílí se na zajišt ní ve ejného po ádku apod. 
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D ležitou sou ástí krizového plánu kraje (obce) musí být p ipravená komunika ní 
strategie, která v cn  zohled uje i problematiku odpadového hospodá ství. Na p íprav  této 
ásti komunika ní strategie musí spolupracovat odborník na odpadové hospodá ství. 

 
Informace o množství a složení odpad  a zp sobu jeho odstran ní jsou získávány 
p edevším ve spolupráci se subjekty pov enými svozem a odstran ním vzniklého odpadu. 
Ob an m (fyzickým i právnickým osobám) se musí dostat v asných informací o tom, jaká 
preventivní opat ení jsou nutná k zamezení škod, p ed mimo ádnou situací a následn , jak 
postupovat v dob  odstra ování následk . 
 
V p ípad  povodní podléhá ízení odpadového hospodá ství vyhlášenému stupni nebezpe í 
respektive stavu na daném území a problematika je vymezena p íslušnými dokumenty kraje 
nebo obce (krizový plán). Za ú elem p edcházení škod v odpadovém hospodá ství je nutno 
informovat ob any a firmy o vyhlášeném stavu mimo ádné situace. Vyhlášení 1. 
povod ového stupn  obvykle neznamená žádná p ímá mimo ádná opat ení v odpadovém 
hospodá ství daného území. P i 2. stupni pohotovosti vyžaduje situace již realizaci 
p ímých preventivních opat ení v odpadovém hospodá ství.  
 
Obyvatelé musí být informováni o nutnosti provedení preventivních opat ení 
s konkrétním ur ením kam, co odnést: vynést z p ízemních prostor nebezpe né odpady (dílny 
a garáže), potraviny podléhající zkáze (nutno po ítat s výpadkem energie), zajistit p esun 
domácích zví at do bezpe ných míst, zajistit sb rné nádoby a kontejnery s odpadem tak, aby 
nedošlo k vysypání jejich obsahu a p ípadn  k dalším škodám. P ipevnit a na bezpe né místo 
uložit nádoby s nebezpe nými chemikáliemi, ropnými látkami a ho lavinami. Tyto ádn  
uzav ít. P emístit na bezpe né místo automobily, které by mohly být zaplaveny. Tato opat ení 
musí provád t majitelé objekt  a fyzické osoby (ob ané) v zájmu snížení vlastních škod. 

 
Obec (m sto) zajistí kontejnery na odpad a sb rné dvory obcí tak, aby nedošlo 
k následným environmentálním škodám. Ve spolupráci s oprávn nou osobou (smluvn  
zajišt nou firmou) také preventivn  odstraní ze sb rných dvor  zejména nebezpe né odpady a 
další odpad ur ený k recyklaci (chladni ky, nábytek apod.). 
 
Informováni musí být také drobní živnostníci a firmy o nutnosti zabezpe it zásoby 
potravin a podobného materiálu tak, aby se zamezilo následným škodám. D raz je kladen na 
provozovatele živností, kde se nakládá s nebezpe nými látkami. Provozovatelé objekt  nebo 
za ízení, které jsou podle zákona . 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií zp sobených 
vybranými nebezpe nými chemickými látkami a chemickými p ípravky, za azené do skupiny 
A nebo B, dle § 3 tohoto zákona, postupují dle vlastních zpracovaných havarijních plán  (§ 
10 až 12 tohoto zákona). 
 
V dob  vyhlášené krizové situace je nezbytn  nutné okamžit  dojednat pr b h prací na 
obnov  území s odbornými firmami (oprávn nými osobami). Kontaktovat provozovatele 
skládek, spaloven a veterinárních asana ních ústav . Osoby pov ené ízením krizového štábu 
by ve spolupráci s oprávn nou osobou, která zajiš uje odpadové hospodá ství v dob  klidu, 
m ly dojednat podmínky odvozu a zp sob odstran ní odpadu. Ve spolupráci s integrovaným 
záchranným systémem (IZS) stanovit priority a postup obnovy systému odpadového 
hospodá ství a spolu s dalšími složkami (armádou a dobrovolníky) zahájit práce na obnov  
území. 
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Nakládání s odpady v území zasaženém mimo ádnou událostí organizují orgány 
krizového ízení p íslušného území. Ur í a informují o místech, kam odkládat odpady 
(kontejnery, svozové automobily apod.), organizují dopravu a ur í místa, kam se odpad 
odváží (spalovny, skládky, meziskládky apod.).  
 
4.3. Doporu ení pro profesionální a dobrovolné záchranné organizace  
Zabezpe ení záchranných a likvida ních prací provádí hasi ský záchranný sbor kraje, 
z ízený podle zákona . 238/2000 Sb. Hasi ský záchranný sbor zabezpe uje varování a 
vyrozum ní, koordinuje záchranné a likvida ní práce a plní úkoly p i provád ní záchranných 
a likvida ních prací stanovené Ministerstvem vnitra, organizuje zjiš ování a ozna ování 
nebezpe ných oblastí, provád ní dekontaminace a dalších ochranných opat ení. Na žádost 
hasi ského záchranného sboru kraje, krajského ú adu nebo Ministerstva vnitra mohou být pro 
pot ebu složek integrovaného záchranného systému p i provád ní záchranných a likvida ních 
prací využita hospodá ská opat ení, vojenské útvary a vojenská za ízení ozbrojených sil 

eské republiky (§ 22 zákona . 239/2000 Sb.) podle zvláštních p edpis  (nap . § 15 až 18 
zákona . 219/1999 Sb., o ozbrojených silách eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis , 
zákon . 241/2000 Sb.).  
 
V dob  vzniklé krizové situace je nezbytn  nutné okamžit  dojednat aktuální pr b h 
prací na obnov  území s odbornými firmami (oprávn nými osobami). Kontaktovat 
provozovatele skládek, spaloven a veterinárních asana ních ústav . Osoby pov ené ízením 
krizového štábu by ve spolupráci s oprávn nou osobou, která zajiš uje odpadové hospodá ství 
v dob  klidu, m ly dojednat podmínky odvozu a zp sobu odstran ní odpadu. Ve spolupráci 
s integrovaným záchranným systémem (IZS) stanovit priority a postup obnovy systému 
odpadového hospodá ství a spolu s dalšími složkami (armádou a dobrovolníky) zahájit práce 
na obnov  území. 
 
Krizové štáby zhodnotí situaci, ur í na základ  odborného posudku rozsah škod a zajistí 
spoluú ast a rozsah nasazení složek IZS, smluvních partner  pro obnovu území, 
odborných firem a zvolí metody zásah  tak, aby se zabránilo dalším následným škodám. 
Dobrovolníky je t eba pou it o nebezpe nosti práce s odpady p i vyklízení objekt , vybavit je 
ochrannými pom ckami a rozhodnout o zp sobu t íd ní odpadu a jeho zajišt ní. 
 
Všeobecn  pro manipulaci s odpadem musí být dodržována alespo  základní hygienická a 
bezpe nostní opat ení. Pro manipulaci s odpadem jsou nezbytné osobní ochranné pom cky, tj. 
od v chránící volné ásti t la (od v s dlouhými rukávy a nohavicemi, nemocni ní rouška pro 
jedno použití – vým na po každém zásahu, silné gumové rukavice a nepropustná obuv). Po 
ukon ení pracovní innosti musí být provedena o ista a dezinfekce celého t la.  
 
4.4. Doporu ení pro p vodce odpad  
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou na výzvu p íslušného orgánu krizového ízení 
povinny podílet se p i p íprav  na krizové situace na zpracování krizových plán  a p ípadn  
zpracovávat plány krizové p ipravenosti. Právnické a fyzické osoby jsou povinny poskytnout 
v cné prost edky pot ebné k ešení krizové situace na výzvu oprávn ného orgánu krizového 
ízení. Tuto povinnost ukládá právnickým a fyzickým osobám hejtman; p i nebezpe í 

z prodlení je oprávn n tuto povinnost uložit starosta. 
 
Pokud právnické a podnikající fyzické osoby provozují za ízení pro nakládání s odpady, které 
se nachází v záplavovém území, ídí se v dob  mimo ádné situace zpracovaným „havarijním 
plánem“. V p ípad  menších provoz  je nutné v dob  ohrožení 1. povod ovým stupn m 
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omezit provoz tohoto za ízení, p i vyhlášení 2. povod ového stupn  pak zastavit provoz a 
provést nezbytná bezpe nostní opat ení za ú elem ochrany života, zdraví lidí, životního 
prost edí a majetkových hodnot. Prioritn  soust edit nebezpe né odpady a látky v 
nejbližším bezpe ném, povodní neohroženém skladu nebezpe ných odpad  i nebezpe ných 
látek.  
 
Za ízení pro nakládání s odpady respektive pro jejich využívání a odstra ování by 
v záplavových územích nem la být provozována v bec. Opat ení by se m lo vztahovat bez 
výjimky na nakládání s nebezpe nými odpady. 
 
Rovn ž fyzická osoba (ob an) na výzvu p íslušného orgánu krizového ízení je povinna 
bezplatn  poskytnout a aktualizovat požadované podklady; uposlechnout výzvy 
k zaevidování, hlásit p echodnou zm nu svého pobytu v obci, strp t omezení, vykonávat 
uloženou pracovní povinnost, poskytnout požadované v cné prost edky. 
 
 
4.5. Doporu ení pro oprávn né osoby 
V dob  vyhlášení krizové situace v d sledku povodní zajiš uje oprávn ná osoba (svozová 
firma, která zajiš uje odpadové hospodá ství v dob  klidu) odpadové hospodá ství v obcích 
do poslední chvíle p ed uzav ením oblasti. innost svozové firmy je zam ena na preventivní 
opat ení, která musí být v odpadovém hospodá ství nevyhnuteln  zajišt na.   
 
Preventivní opat ení vyhlášená p i 2. povod ovém stupni pohotovosti, provád ná 
oprávn nou osobou v odpadovém hospodá ství by m la sm ovat p edevším k zabezpe ení 
všech sb rných nádob na odpad a dalších mobilních za ízení umíst ných na ve ejných 
prostranstvích, ve sb rných dvorech a v dalších za ízeních odpadového hospodá ství 
umíst ných v záplavových územích obcí.  
 
Prioritn  by m ly být odstran ny sb rné nádoby s nebezpe nými odpady. Nebezpe né 
odpady v oblastech ohrožených povodní soust edit v nejbližším bezpe ném, povodní 
neohroženém skladu nebezpe ných odpad  i nebezpe ných látek. Nakládání 
s nebezpe nými odpady v záplavových územích by se m lo provád t výjime n  a m lo 
by být sou ástí prevence zpracované v krizových plánech a p edevším v havarijních 
plánech. 
 
Ostatní odpady, které nemají nebezpe né vlastnosti  je vhodné rovn ž ze záplavových území 
v dob  vyhlášení 2. povod ového stupn  odstranit a uskladnit na nejbližším p edem ur eném 
míst  nacházejícím se mimo záplavové území. Všechna mobilní za ízení pro nakládání 
s odpady jakož i svozové prost edky jsou shromaž ovány na p edem ur eném bezpe ném 
povodní nezasaženém míst  v obci nebo na území jiných nejbližších obcí i v jiných 
provozech svozové firmy. 
 
V dob  vyhlášené krizové situace je také nezbytn  nutné okamžit  dojednat pr b h prací 
na obnov  území. Osoby pov ené ízením krizového štábu by ve spolupráci s oprávn nou 
osobou m ly dojednat podmínky odvozu a zp sob odstran ní odpadu. Ve spolupráci 
s integrovaným záchranným systémem (IZS) stanovit priority a postup obnovy systému 
odpadového hospodá ství a spolu s dalšími složkami (armádou a dobrovolníky) zahájit práce 
na obnov  území. 
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Po odpadnutí zátopy jsou ve ejná prostranství p ed domy a jinými objekty velmi rychle 
zapln na net íd nými odpady všeho druhu. Je vhodné zajistit t íd ní t chto odpad , alespo  
áste nou separací (nejlépe na základní složky odpad  – d evo, kovy, plasty, sklo, rizikový 

zvlášt  nebezpe ný odpad), a to již p i vyklízení prostor zaplavených povod ovou vlnou.  
 
Z d vod  zajišt ní plynulého odvozu objemných odpad  organizovanými svozy je výhodné 
z izování meziskládek (individuálními svozy dochází k dopravním kolaps m na 
p ístupových trasách). Pokud jsou do asné skládky (meziskládky) z ízeny v obci, nem ly by 
být umíst ny v blízkosti ob any obydlených objekt , u sportoviš  a míst sloužících k rekreaci 
z d vod  bakteriologického a chemického rizika (infek ní aerosol, chemická kontaminace, 
ší ení zapáchajících látek).  
 
Prioritním zp sobem odstra ování povod ových odpad  je spalování. Z hlediska ochrany 
ovzduší je nezbytné zajistit ízené spalování p edevším ve vybraných za ízeních 
k odstra ování odpad , ve spalovnách nebezpe ných odpad , p ípadn  ve spalovnách 
komunálního odpadu s vydanou výjimkou. 
 
Za ukládání t chto odpad  na skládky v dob  mimo ádné situace by nem l p vodce mít 
povinnost platit poplatek podle zákona o odpadech. Použití zákona o odpadech ve v ci 
povinnosti platit poplatky za ukládání odpad  na skládky (§ 45 a násl.) není možné naplnit, 
vzhledem k tomu, že není možné ur it p vodce odpadu. Finan ní náhradu provozovatel m 
skládek za uložení tohoto odpadu by m l vyplatit orgán krizového ízení  (podle Sd lení . 
38/2002 Ministerstva životního prost edí, sekce legislativy a státní správy a sekce technické 
ochrany prost edí o vydání stanoviska k problematice odstra ování odpad  vzniklých 
v souvislosti s povodn mi). 
 
P i skládkování net íd ných povod ových odpad  je nutno trvat na ukládání odpad  na 
t sn ných a zabezpe ených skládkách skupin S-ostatní odpad a S-nebezpe ný odpad. U 
net sn ných skládek skupiny S-inertní odpad hrozí riziko kontaminace p dy a podzemních 
vod.  
 
Vzhledem k možnosti obecného ohrožení je t eba dbát na to, aby na skládky nebyla 
ukládána uhynulá zví ata a rozkládající se zbytky živo išného p vodu, v etn  potravin, 
které byly znehodnoceny nejen kontaminací záplavovými vodami, ale mnohdy, pokud byly 
zmrazené, i dlouhodobým výpadkem elektrického proudu. Jedná se o odpad, který je nezbytné 
zlikvidovat v kafilerních za ízeních.  
 
Realizací navržených zásad by m lo být zajišt no, aby s povod ovými odpady bylo 
z p edb žné opatrnosti nakládáno jako s odpadem potenciáln  nebezpe ným s infek ními 
vlastnostmi, z d vodu výskytu jistého významného bakteriálního oživení patogenními 
mikroorganismy zp sobilými vyvolat i vážná onemocn ní epidemického typu, tuto vlastnost 
je t eba respektovat p i manipulaci s tímto odpadem a ídit se pokyny hygienické a veterinární 
služby. 
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5. Standardy množství, kvalitativních charakteristik a zdravotních rizik pro 
hlavní druhy povod ových odpad  
 
Skupina odpad :  UHYNULÁ ZVÍ ATA 
 
Kódy a názvy odpad  (podle Katalogu odpad ): 
Konfiskáty živo išného p vodu (uhynulá zví ata) jsou podle § 2 písm. f) zákona . 185/2001 
Sb., o odpadech vylou eny z jeho p sobnosti a nakládání s nimi upravuje zákon . 166/1999 
Sb., o veterinární pé i a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (veterinární zákon), ve zn ní 
pozd jších p edpis .  
 
Výskyt p i povodních: 
T la uhynulých zví at z domácího chovu v r zném stupni rozkladu živo išných tkání a r zné 
potenciální infek nosti. 
 
 
P edpokládaná množství:      50 – 500 kg na 1000 obyvatel zaplaveného území 
  
Charakteristika potenciálního nebezpe í: 
Konfiskáty živo išného p vodu s ohledem na infek nost mohou p edstavovat vážné 
nebezpe í pro zdraví lidí nebo zví at. 
 
  

innosti, které mají být vykonány p i vyhlášení stup  ohrožení jako prevence: 
P emíst ní domácích zví at na p edem ur ené bezpe né, p ípadnou povodní neohrožené místo 
v obci nebo na území jiné obce, evakuace vybraných domácích zví at (ps  a ko ek) sou asn  
s jejich majiteli. 

 
   

Odpov dnost za odpad: 
Odpov dnost za odstran ní konfiskát  živo išného p vodu má místn  p íslušná obec. Obec 
zajiš uje tuto innost prost ednictvím orgán  veterinární správy.  
 

innosti p i odstran ní následk  škod: 
Odstra ování uhynulých zví at provádí firma oprávn ná k nakládání s konfiskáty živo išného 
p vodu. 
 
 
Ochrana osob, které s odpadem manipulují: 
Osobní ochranné pracovní prost edky p i manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné brýle, 
ochranné rukavice, ochranný od v. P i manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekou it. 
 
Kontakt na místo poskytující informace: 
Místn  p íslušný orgán veterinární správy. 
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Skupina odpad :  KONTAMINOVANÉ OD VY, KOBERCE 
 
Kódy a názvy odpad  (podle Katalogu odpad ): 
20 01 10    Od vy 
20 01 11    Textilní materiály 
20 03 07    Objemný odpad 
 

Kategorie odpadu: 
ostatní/nebezpe ný
ostatní/nebezpe ný
ostatní/nebezpe ný
 

Výskyt p i povodních: 
Od vy a textilní materiály se zvýšenou vlhkostí a zne išt ním organickými i anorganickými 
látkami, které mohou vykazovat ur itý stupe  nebezpe nosti. 

 
P edpokládaná množství:      10 – 20 t na 1000 obyvatel zaplaveného území 
  
Charakteristika potenciálního nebezpe í: 
Zne išt né od vy a textilní materiály se mohou vyzna ovat škodlivostí na zdraví a schopností 
uvol ovat nebezpe né látky do životního prost edí. 
 

innosti, které mají být vykonány p i vyhlášení stup  ohrožení jako prevence: 
V ástech obcí ohrožených povodní uskladnit od vy a textilie v plastových pytlích p ípadn  
v jiných nepropustných obalech ve vyšších nadzemních podlažích rodinných a bytových 
dom , podle podmínek obce a jednotlivých obytných objekt  v obci, p ípadn  p emístit 
ozna ené napln né obaly na jiné ur ené místo v obci i na území jiné obce.  

   
Odpov dnost za odpad: 
Odpov dnost za odstran ní zne išt ného odpadu od ob an  v d sledku povodn  má místn  
p íslušná obec. Zp sob nakládání s odpadem na území obce ur í obec v dohod  s firmou, 
která má k tomu oprávn ní. Obec zajiš uje odstran ní odpad  v sou innosti s držiteli a 
majiteli p edm t . 

innosti p i odstran ní následk  škod: 
Zne išt né od vy a textilie se shromaž ují a sbírají odd len  od ostatního odpadu vzniklého 
v d sledku povodn . Ob ané odkládají tento odpad na místech ur ených obcí. Od vy a 
textilie se t ídí podle druhu zne išt ní na zne išt né nebezpe nými látkami (respektive 
podez elé ze zne išt ní nebezpe nými látkami) a ostatními látkami. Takto rozt íd né se pak 
spalují ve spalovn  nebezpe ných odpad  nebo se uloží na skládce nebezpe ných odpad  
(skupina S-NO) a ve spalovn  komunálního odpadu nebo se uloží na skládce komunálních 
odpad  (skupina S-OO).   
 
 
Ochrana osob, které s odpadem manipulují: 
Osobní ochranné pracovní prost edky p i manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné 
rukavice, ochranný od v. P i manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekou it. 
Kontakt na místo poskytující informace: 
P íslušná firma provád jící v obci sb r a svoz komunálního odpadu a firma provád jící v obci 
sb r nebezpe ných složek komunálního odpadu, pokud tyto innosti v obci nezajiš uje jedna 
firma.  
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Skupina odpad :  KONTAMINOVANÉ ABSORP NÍ PROST EDKY 
 
Kódy a názvy odpad  (podle Katalogu odpad ): 
15 02 02    Absorp ní inidla, filtra ní materiály, isticí tkaniny a 
                  ochranné od vy zne išt né nebezpe nými látkami  
 

Kategorie odpadu: 
nebezpe ný 

Výskyt p i povodních: 
Tuhé organické i anorganické látky (Vapex, buni ina, textil apod.) nebo sm si látek se 
sorbovanými ropnými látkami nebo ho lavinami i jinými nebezpe nými látkami z procesu 
išt ní a sanace havárií. 

  
P edpokládaná množství:      100 – 300 kg na 1000 obyvatel zaplaveného území 
  
Charakteristika potenciálního nebezpe í: 
Použité absorp ní prost edky jsou kontaminovány látkami, které se vyzna ují ho lavostí, 
dráždivostí, škodlivostí na zdraví a schopností uvol ovat nebezpe né látky do životního 
prost edí. Kontaminované absorp ní prost edky jsou potenciáln  vysoce nebezpe né látky 
z d vodu možnosti kontaminace vodního ekosystému. 

innosti, které mají být vykonány p i vyhlášení stup  ohrožení jako prevence: 
Kontaminované absorp ní prost edky vznikají jako d sledek odstra ování zne išt ní po 
povodních. Prevence vzniku zne išt ní: 
V ástech obcí ohrožených povodní upozornit ob any na provedení kontroly uskladn ní všech 
ropných látek a ho lavin v uzav ených a nepropustných obalech a jejich ozna ení. P i 
bezprost edním ohrožení povodní zajistit sb r a svoz mobiln  uskladn ných látek a jejich 
soust ed ní v nejbližším bezpe ném, povodní neohroženém skladu nebezpe ných látek nebo 
odpad .   

   
Odpov dnost za odpad: 
Odpov dnost za prevenci, p ípadn  odstran ní následk  p i lokálním zne išt ní ropnými 
látkami nebo jinými nebezpe nými látkami v d sledku povodní má místn  p íslušná obec. 
Odstran ní následk  úniku nebezpe ných látek zajistí obec u p íslušné firmy, která má k tomu 
oprávn ní. Obec zajiš uje odstran ní odpad  v sou innosti s majiteli a uživateli pozemk . 

innosti p i odstran ní následk  škod: 
Absorp ní prost edky kontaminované p i sana ních pracích se skladují v uzav ených a 
nepropustných obalech, zabezpe ených p ed ú inky atmosférických vliv . Odstra ování 
odpad  se provádí ve spalovn  nebezpe ného odpadu.  
 
Ochrana osob, které s odpadem manipulují: 
Osobní ochranné pracovní prost edky p i manipulaci s odpadem: respirátor se sorp ní 
vložkou, ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný od v. P i manipulaci s odpadem nejíst, 
nepít, nekou it. V p ípad  požáru hasit p nou, suchými hasicími prost edky, práškovým 
p ístrojem. Vyvarovat se rozptýlení látky do okolí. 
 
Kontakt na místo poskytující informace: 
Obci dostupná firma oprávn ná k provád ní sanací, odstra ování následk  havárií a 
k nakládání s tímto druhem nebezpe ného odpadu. Informace o p sobnosti firem podá 
územn  p íslušný obecní ú ad obce s rozší enou p sobností. 
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Skupina odpad :  POŠKOZENÝ NABYTEK 
 
Kódy a názvy odpad  (podle Katalogu odpad ): 
20 01 37    D evo obsahující nebezpe né látky 
20 01 38    D evo neuvedené pod íslem 20 01 37 
20 01 39    Plasty 
20 01 40    Kovy 
20 03 07    Objemný odpad 
 

Kategorie odpadu: 
nebezpe ný 

ostatní/nebezpe ný
ostatní/nebezpe ný
ostatní/nebezpe ný 
ostatní/nebezpe ný 

Výskyt p i povodních: 
Nábytek vyrobený ze d eva a d evot ísek, polstrovaný i bez polstrování se zvýšenou vlhkostí, 
p ípadn  nábytek i jeho ásti vyrobené z kov  a plast , zne išt ný organickými nebo 
anorganickými látkami, který m že vykazovat ur itý stupe  nebezpe nosti. 

  
P edpokládaná množství:      40 – 80 t na 1000 obyvatel zaplaveného území 
  
Charakteristika potenciálního nebezpe í: 
Zne išt ný nábytek se m že vyzna ovat škodlivostí na zdraví a schopností uvol ovat 
nebezpe né látky do životního prost edí. 
 

innosti, které mají být vykonány p i vyhlášení stup  ohrožení jako prevence: 
V ástech obcí ohrožených povodní, pokud je to možné a statika obytných objekt  to 
p ipouští, uskladnit vybrané druhy nábytku (nap . polstrované) ve vyšších nadzemních 
podlažích rodinných a obytných dom . Podle místních podmínek je možno vybraný nábytek 
soust e ovat na bezpe ném povodní neohroženém míst  v obci nebo na území jiných obcí.  

   
Odpov dnost za odpad: 
Odpov dnost za odstran ní zne išt ného odpadu od ob an  v d sledku povodn  má místn  
p íslušná obec. Zp sob nakládání s odpadem na území obce ur í obec v dohod  s firmou, 
která má k tomu oprávn ní. Obec odstra uje odpady v sou innosti s majiteli a uživateli 
nemovitostí. 

innosti p i odstran ní následk  škod: 
Vy azený nábytek se shromaž uje a sbírá rozt íd ný na spalitelný odpad a kovový odpad. 
Ob ané odkládají odpad odd len  na místech ur ených obcí. Spalitelný odpad se spaluje ve 
spalovn  komunálních odpad , p ípadn  ukládá na skládku (skupina S-OO). Kovový odpad se 
p edává k materiálovému využití. P i p ípadném zne išt ní nábytku nebezpe nými látkami 
(nap . ropnými látkami) se takovýto odpad soust edí odd len  a odstraní ve spalovn  
nebezpe ných odpad  nebo na skládce nebezpe ných odpad  (skupina S-NO).   
 
 
Ochrana osob, které s odpadem manipulují: 
Osobní ochranné pracovní prost edky p i manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné 
rukavice, ochranný od v. P i manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekou it. 
 
Kontakt na místo poskytující informace: 
P íslušná firma provád jící v obci sb r a svoz komunálního odpadu.  
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Skupina odpad :  NEOPRAVITELNÁ ZA ÍZENÍ DOMÁCNOSTÍ 
 
Kódy a názvy odpad  (podle Katalogu odpad ): 
20 01 21    Zá ivky a jiný odpad obsahující rtu  
20 01 23    Vy azená za ízení obsahující chlorofluorouhlovodíky  
20 01 35    Vy azená elektrická a elektronická za ízení obsahující 
                   nebezpe né látky neuvedená pod ísly 200121, 200123 
20 01 36    Vy azená elektrická a elektronická za ízení neuvedená pod 
                   ísly 200121, 200123, 200135 
20 01 40     Kovy 
 

Kategorie odpadu: 
nebezpe ný 
nebezpe ný 
nebezpe ný  

  
ostatní/nebezpe ný

 
ostatní/nebezpe ný 

Výskyt p i povodních: 
Neopravitelná za ízení domácností zne išt ná organickými i anorganickými látkami, která 
náleží do kategorie nebezpe ných i ostatních odpad . 

 
P edpokládaná množství:        20 – 30 t na 1000 obyvatel zaplaveného území 
  
Charakteristika potenciálního nebezpe í: 
N která elektrická a elektronická za ízení se vyzna ují schopností uvol ovat nebezpe né 
látky do životního prost edí. 
 

innosti, které mají být vykonány p i vyhlášení stup  ohrožení jako prevence: 
V ástech obcí ohrožených povodní uskladnit p enosná elektrická a elektronická za ízení ve 
vyšších nadzemních podlažích rodinných a bytových dom  p ípadn  podle místních 
podmínek soust e ovat za ízení na bezpe ném, povodní neohroženém míst  v obci nebo na 
území jiné obce. Ostatní (nep enosná) za ízení ochránit proti vniknutí vody plastovým 
obalem.   

   
Odpov dnost za odpad: 
Odpov dnost za odstran ní neopravitelných za ízení domácností v d sledku poškození 
povodní má místn  p íslušná obec. Zp sob nakládání s odpadem na území obce ur í obec 
v dohod  s firmou, která má k tomu oprávn ní. Obec odstra uje odpady v sou innosti 
s majiteli a uživateli nemovitostí. 

innosti p i odstran ní následk  škod: 
Vy azená elektrická a elektronická za ízení domácností se shromaž ují a sbírají odd len  od 
ostatního odpadu vzniklého v d sledku povodn . Ob ané odkládají tento odpad odd len  na 
místech ur ených obcí. Odstra ování vy azených za ízení zajistí firma, která má k tomu 
oprávn ní. Ta také rozt ídí odpad podle druh  a kategorií a ur í další postup jeho zpracování. 
 
 
Ochrana osob, které s odpadem manipulují: 
Osobní ochranné pracovní prost edky p i manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné 
rukavice, ochranný od v. P i manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekou it. 
 
Kontakt na místo poskytující informace: 
P íslušná firma provád jící v obci sb r objemného a nebezpe ného komunálního odpadu.  
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Skupina odpad :  KONTAMINOVANÁ P DA 
 
Kódy a názvy odpad  (podle Katalogu odpad ): 
17 05 03    Zemina a kamení obsahující nebezpe né látky 
17 05 05    Vyt žená hlušina obsahující nebezpe né látky 

Kategorie odpadu: 
nebezpe ný 
nebezpe ný 

 
 

Výskyt p i povodních: 
Území obce zasažené povodní je nutno následn  sanovat. V p ípad  zjevné kontaminace 
území ropnými i jinými nebezpe nými látkami nebo podez ení na kontaminaci v d sledku 
blízkosti možných zdroj  kontaminace, jsou in na opat ení ke zjišt ní rozsahu a závažnosti 

kontaminace a k jejímu odstran ní. 
  
P edpokládaná množství:      podle konkrétního zjišt ní pr zkumem území 
  
Charakteristika potenciálního nebezpe í: 
Zemina kontaminovaná ropnými i jinými nebezpe nými látkami se vyzna uje škodlivostí na 
zdraví a p edevším schopností uvol ovat nebezpe né látky do životního prost edí. Ropné 
látky jsou vysoce nebezpe né z d vodu možnosti kontaminace vodního ekosystému. 
 
 

innosti, které mají být vykonány p i vyhlášení stup  ohrožení jako prevence: 
Provoz za ízení pro uskladn ní ropných a jiných nebezpe ných látek se ídí p íslušnými 
bezpe nostními p edpisy a za jejich dodržování odpovídají majitelé (provozovatelé za ízení). 
 
   
Odpov dnost za odpad: 
Odpov dnost za zajišt ní sanace p dy kontaminované ropnými látkami v d sledku povodní 
má p íslušný obecní ú ad s rozší enou p sobností. Zjišt ní rozsahu a závažnosti kontaminace 
a její odstran ní zajistí obecní ú ad obce s rozší enou p sobností v sou innosti s místn  
p íslušnou obcí u n které z firem, která má k tomu oprávn ní. Odpady se odstra ují 
v sou innosti s majiteli a uživateli pozemk . 
 
 

innosti p i odstran ní následk  škod: 
Postup a zp sob sanace p dy, jakož i rozsah kontaminace ur í specializovaná firma. 
 
 
Ochrana osob, které s odpadem manipulují: 
Ochranu a bezpe nost práce zajistí p íslušná specializovaná firma. 
 
Kontakt na místo poskytující informace: 
Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností, v jehož správním obvodu se nachází daná obec, 
poskytne informace o firmách oprávn ných k provád ní sanací a k nakládání s nebezpe nými 
odpady. 
   
 



 

 21  

Skupina odpad :  NAPLAVENÉ  D EVO, OBALY 
 
Kódy a názvy odpad  (podle Katalogu odpad ): 
15 01 06     Sm sné obaly 
15 01 10     Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly 
                   t mito látkami zne išt né 
20 01 26     Olej a tuk neuvedený pod íslem 20 01 25 
20 01 27     Barvy, tiska ské barvy, lepidla, prysky ice obsahující 
                   nebezpe né látky 
20 01 37     D evo obsahující nebezpe né látky 
20 01 38     D evo neuvedené pod íslem 20 01 37 
 

Kategorie odpadu: 
ostatní/nebezpe ný

nebezpe ný 
 

nebezpe ný 
nebezpe ný 

 
nebezpe ný 

ostatní/nebezpe ný
 

Výskyt p i povodních: 
Naplavené d evo a obaly jsou v d sledku povodní zne išt ny organickými nebo 
anorganickými látkami a jsou nevhodné k materiálovému využití. Naplavené d evo m že být 
zne išt no ropnými látkami, obaly mohou být napln ny nebezpe nými látkami. 

 
P edpokládaná množství:       5 – 10 t na 1000 obyvatel zaplaveného území 
  
Charakteristika potenciálního nebezpe í: 
D evo i obaly se mohou vyzna ovat škodlivostí na zdraví a schopností uvol ovat nebezpe né 
látky do životního prost edí. 
 

innosti, které mají být vykonány p i vyhlášení stup  ohrožení jako prevence: 
Proti výskytu naplaveného drobného odpadu po povodních nejsou ú inná preventivní 
opat ení. 
   
Odpov dnost za odpad: 
Odpov dnost za odstran ní odpadu po povodních má p íslušná obec. Obec odstra uje odpady 
v sou innosti s majiteli a uživateli pozemk . 

innosti p i odstran ní následk  škod: 
U naplaveného d eva (až na výjimky) a u obal  vzhledem k jejich zne išt ní je obtížné rozlišit 
nebezpe né a ostatní druhy odpad . S t mito odpady je proto nakládáno jako s nebezpe nými, 
jejich rozt íd ní a zp sob odstra ování ur í p íslušná firma, která je oprávn na k nakládání 
s nebezpe nými odpady. D evo v tších rozm r , zjevn  nezne išt né ropnými látkami, se 
m že shromaž ovat odd len  a využívat místn  jako palivo.  
 
Ochrana osob, které s odpadem manipulují: 
Osobní ochranné pracovní prost edky p i manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné brýle, 
ochranné rukavice, ochranný od v. P i manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekou it. P i 
manipulaci se vyvarovat porušení obal  a úniku látek do okolí. 
 
Kontakt na místo poskytující informace: 
P íslušná firma provád jící v obci sb r nebezpe ných složek komunálního odpadu. Informace 
o oprávn ní a p sobnosti firem, v p ípad  pot eby, podá obecní ú ad obce s rozší enou 
p sobností, v jehož správním obvodu se daná obec nachází. 
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Skupina odpad :  ODPADY  Z OBLASTÍ  BEZ ODTOKU 
 
Kódy a názvy odpad  (podle Katalogu odpad ): 
02 01 03    Odpady rostlinných pletiv 
02 01 07    Odpady z lesnictví 
17 05 03     Zemina a kamení obsahující nebezpe né látky 
17 05 04     Zemina a kamení neuvedené pod íslem 170503 
20 02 01     Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a park  
20 02 02     Zemina a kameny 

Kategorie odpadu: 
ostatní/nebezpe ný
ostatní/nebezpe ný

nebezpe ný 
ostatní/nebezpe ný
ostatní/nebezpe ný
ostatní/nebezpe ný 

 
Výskyt p i povodních: 
Odpady nacházející se v bez odtokových oblastech obce se vyzna ují vysokým stupn m 
zne išt ní p edevším anorganickými látkami a zvýšenou vlhkostí a mohou vykazovat ur itý 
stupe  nebezpe nosti. Území obce zasažené povodní je nutno následn  sanovat. V p ípad  
zjevné kontaminace území ropnými látkami i jinými nebezpe nými látkami nebo podez ení 
na kontaminaci v d sledku blízkosti možných zdroj  kontaminace, jsou in na opat ení ke 
zjišt ní rozsahu a závažnosti kontaminace a k jejímu odstran ní.     
P edpokládaná množství:      podle konkrétních podmínek území  
  
Charakteristika potenciálního nebezpe í: 
Odpady z území bez odtoku se mohou vyzna ovat škodlivostí na zdraví a schopností 
uvol ovat nebezpe né látky do životního prost edí. 
 

innosti, které mají být vykonány p i vyhlášení stup  ohrožení jako prevence: 
ešit odtokové pom ry územn  technickými opat eními v záplavových územích obcí jako 

sou ást územních plán  a jejich realizace. 
      
Odpov dnost za odpad: 
Odpov dnost za odstran ní odpadu z území obce po povodních má p íslušná obec. Zp sob 
nakládání s odpadem ur í obec v dohod  s firmou, která má k tomu oprávn ní. Obec 
odstra uje odpady v sou innosti s majiteli a uživateli pozemk . 
 

innosti p i odstran ní následk  škod: 
Postup a zp sob sanace území a nakládání s odpady ur í podle rozsahu zne išt ní 
specializovaná firma. Pokud firma vylou í kontaminaci území nebezpe nými látkami, je 
odpad vyt žený z bezodtokových oblastí odstra ován na skládce komunálního a ostatního 
odpadu (skupina S-OO).  
 
Ochrana osob, které s odpadem manipulují: 
Ochranu a bezpe nost práce zajistí p íslušná specializovaná firma. V p ípad , že obec 
odstra uje nekontaminovaný odpad vlastními prost edky jsou p i manipulaci s odpadem 
používány osobní ochranné prost edky: respirátor, ochranné rukavice, ochranný od v. P i 
manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekou it.  
 
Kontakt na místo poskytující informace: 
P íslušná firma provád jící v obci sb r a svoz komunálního odpadu.  
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Skupina odpad :   KONTAMINOVANÉ  POTRAVINY 
 
Kódy a názvy odpad  (podle Katalogu odpad ): 
02 02 03    Suroviny nevhodné ke spot eb  nebo zpracování 
02 03 04    Suroviny nevhodné ke spot eb  nebo zpracování 
02 05 01    Suroviny nevhodné ke spot eb  nebo zpracování 
02 06 01    Suroviny nevhodné ke spot eb  nebo zpracování 
02 07 04    Suroviny nevhodné ke spot eb  nebo zpracování 
20 01 08    Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 
 

Kategorie odpadu: 
nebezpe ný  
nebezpe ný 
nebezpe ný 
nebezpe ný 
nebezpe ný 
nebezpe ný 

Výskyt p i povodních: 
P evážn  balený biologicky rozložitelný odpad z domácností, obchod , kuchyní a 
stravovacích za ízení, p ípadn  zásobovacích sklad  zne išt ný organickými i 

anorganickými látkami, které mohou vykazovat ur itý stupe  nebezpe nosti. 
 
P edpokládaná množství:      20 – 30 t na 1000 obyvatel zaplaveného území 
  
Charakteristika potenciálního nebezpe í: 
Kontaminované potraviny mohou být zdrojem infekce a vzhledem k p vodu zne išt ní 
mohou se vyzna ovat škodlivostí na zdraví a schopností uvol ovat nebezpe né látky do 
životního prost edí. 
 
 

innosti, které mají být vykonány p i vyhlášení stup  ohrožení jako prevence: 
V záplavových oblastech obcí p ed ohrožením povodní odstranit potraviny s nízkou dobou 
trvanlivosti. S t mito potravinami nakládat obvyklým zp sobem jako s výrobky s prošlou 
lh tou trvanlivosti. 

   
Odpov dnost za odpad: 
Odpov dnost za odstran ní kontaminovaných potravin v d sledku povodní má místn  
p íslušná obec. Zp sob nakládání s odpadem na území obce ur í obec v dohod  s firmou, 
která má k tomu oprávn ní. Obec odstra uje odpady v sou innosti s držiteli a majiteli 
potravin. 

innosti p i odstran ní následk  škod: 
Kontaminované potraviny se shromaž ují a sbírají odd len  od ostatního odpadu vzniklého 
v d sledku povodn . Ob ané odkládají tento odpad na místech ur ených obcí. Odstra ování 
odpad  se provádí ve spalovn  nebezpe ného p ípadn  komunálního odpadu, ve veterinárních 
asana ních za ízeních i v za ízeních pro anaerobní digesci odpad .   
 
 
Ochrana osob, které s odpadem manipulují: 
Osobní ochranné pracovní prost edky p i manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné 
rukavice, ochranný od v. P i manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekou it. 
 
Kontakt na místo poskytující informace: 
P íslušná firma provád jící v obci sb r a svoz nebezpe ných složek komunálního odpadu. 
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Skupina odpad :  OSTATNÍ  NEOPRAVITELNÁ  ZA ÍZENÍ 
 
Kódy a názvy odpad  (podle Katalogu odpad ): 
16 01 03    Pneumatiky 
16 01 04    Autovraky 
16 01 21    Nebezpe né sou ástky 
16 02 13    Vy azená za ízení obsahující nebezpe né složky (bez PCB) 
20 01 33    Baterie a akumulátory net íd né 
20 01 40    Kovy  
 

Kategorie odpadu: 
ostatní/nebezpe ný

nebezpe ný 
nebezpe ný 
nebezpe ný 
nebezpe ný 

ostatní/nebezpe ný 

Výskyt p i povodních: 
Neopravitelná za ízení v etn  autovrak  zne išt ná organickými i anorganickými látkami, 
která náleží do kategorie nebezpe ných a ostatních odpad . 

  
P edpokládaná množství:      20 – 30 t na 1000 obyvatel zaplaveného území 
  
Charakteristika potenciálního nebezpe í: 
Vy azená za ízení jsou p evážn  nebezpe ným odpadem a v tšinou obsahují látky vyzna ující 
se škodlivostí na zdraví a schopností uvol ovat se do životního prost edí. 
 

innosti, které mají být vykonány p i vyhlášení stup  ohrožení jako prevence: 
Ze záplavových území v okamžiku p ed ohrožením povodní odstranit všechna motorová 
vozidla do bezpe né vzdálenosti.   

   
Odpov dnost za odpad: 
Odpov dnost za odstran ní zne išt ného odpadu od ob an  v d sledku povodn  má místn  
p íslušná obec. Zp sob nakládání s odpadem na území obce ur í obec v dohod  s firmou, 
která má k tomu oprávn ní. Obec odstra uje odpady v sou innosti s majiteli a uživateli 
za ízení. 

innosti p i odstran ní následk  škod: 
Vy azená za ízení se shromaž ují a sbírají odd len  od ostatního odpadu vzniklého 
v d sledku povodn . Ob ané odkládají tento odpad odd len  na místech ur ených obcí. 
Odstra ování vy azených za ízení zajistí firma, která má k tomu oprávn ní. Ta také rozt ídí 
odpad podle druh  a kategorií a ur í postup jeho zpracování. Odpov dnost za odstran ní 
autovrak  mají jejich vlastníci, kte í jsou ze zákona o odpadech povinni p edat autovrak 
pouze osobám s oprávn ním k nakládání s ním.    
 
 
Ochrana osob, které s odpadem manipulují: 
Osobní ochranné pracovní prost edky p i manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné 
rukavice, ochranný od v. P i manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekou it. 
 
Kontakt na místo poskytující informace: 
P íslušná firma provád jící v obci sb r objemného a nebezpe ného odpadu. Informace o 
osobách oprávn ných k nakládání s autovraky podá p íslušný obecní ú ad obce s rozší enou 
p sobností. 
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Skupina odpad :  DEMOLI NÍ ODPADY,  BUDOVY K SANACI 
 
Kódy a názvy odpad  (podle Katalogu odpad ): 
17 01 06    Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a 
                  keramických výrobk  obsahující nebezpe né látky 
17 01 07    Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a 
                  keramických výrobk  neuvedené pod íslem 17 01 06 
17 02 01    D evo 
17 02 02    Sklo 
17 02 03    Plasty 
17 02 04    Sklo, plasty, d evo obsahující nebezpe né látky nebo 
                  nebezpe nými látkami zne išt né 
17 04         Kovy (v etn  jejich slitin) 
 

Kategorie odpadu: 
nebezpe ný 

 
ostatní/nebezpe ný

 
ostatní/nebezpe ný
ostatní/nebezpe ný 
ostatní/nebezpe ný 

nebezpe ný 
 

ostatní/nebezpe ný 

Výskyt p i povodních: 
Stavební a demoli ní odpady, zne išt né organickými i anorganickými látkami, které mohou 
vykazovat ur itý stupe  nebezpe nosti. 
P edpokládaná množství:          podle konkrétních podmínek území  
  
Charakteristika potenciálního nebezpe í: 
Odpady z demolic a sanovaných budov mohou se vyzna ovat škodlivostí na zdraví a 
schopností uvol ovat nebezpe né látky do životního prost edí. 

innosti, které mají být vykonány p i vyhlášení stup  ohrožení jako prevence: 
Stavebn  technická opat ení v záplavových územích obcí.   
Odpov dnost za odpad: 
Odpov dnost za odstran ní zne išt ného odpadu od ob an  v d sledku povodn  má místn  
p íslušná obec. Zp sob nakládání s odpadem na území obce ur í obec v dohod  s firmou, 
která má k tomu oprávn ní. Obec odstra uje odpady v sou innosti s majiteli a uživateli 
nemovitostí. 

innosti p i odstran ní následk  škod: 
Odpady z demolic a sanace budov se shromaž ují a sbírají odd len  od ostatního odpadu 
vzniklého v d sledku povodn . Ob ané odkládají tento odpad na místech ur ených obcí. 
Odpady se shromaž ují odd len  podle druh  zne išt ní. Stavební odpady obsahující 
nebezpe né látky (nap . dehet, azbest) nebo zne išt né nebezpe nými látkami (nap . ropnými) 
se odstra ují na skládce nebezpe ných odpad  (skupina S-NO). Ostatní stavební odpady se 
t ídí na spalitelné (nap . d evo), které se využijí energeticky a inertní materiály, které jsou  
upravovány a využívány nap . na skládce komunálního odpadu jako zásypový materiál.  
 
Ochrana osob, které s odpadem manipulují: 
Osobní ochranné pracovní prost edky p i manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné 
rukavice, ochranný od v. P i manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekou it. 
Kontakt na místo poskytující informace: 
P íslušná firma provád jící v regionu sb r nebezpe ného odpadu, p ípadn  komunálního 
odpadu i n která ze stavebních firem. Informace podá obecní ú ad v obci s rozší enou 
p sobností, v jehož správním obvodu se nachází daná obec. 
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Skupina odpad :  NAPLAVENÉ BAHNO 
 
Kódy a názvy odpad  (podle Katalogu odpad ): 
17 05 03    Zemina a kamení obsahující nebezpe né látky 
17 05 04    Zemina a kamení neuvedené pod íslem 170503 

Kategorie odpadu: 
nebezpe ný 

ostatní/nebezpe ný
 

Výskyt p i povodních: 
Území obce zasažené povodní je nutno následn  sanovat. V p ípad  zjevné kontaminace 
území ropnými i jinými nebezpe nými látkami nebo podez ení na kontaminaci v d sledku 
blízkosti možných zdroj  kontaminace, jsou in na opat ení ke zjišt ní rozsahu a závažnosti 
kontaminace a k jejímu odstran ní. Naplavené bahno m že být zne išt no nebezpe nými 
(nap . ropnými) látkami. 

 
P edpokládaná množství:          podle konkrétního zjišt ní pr zkumem území  
  
Charakteristika potenciálního nebezpe í: 
Naplavené bahno m že být kontaminováno ropnými i jinými nebezpe nými látkami, které se 
vyzna ují škodlivostí na zdraví a p edevším schopností uvol ovat nebezpe né látky do 
životního prost edí. Ropné látky jsou vysoce nebezpe né z d vodu možnosti kontaminace 
vodního ekosystému.   
 
 

innosti, které mají být vykonány p i vyhlášení stup  ohrožení jako prevence: 
Naplavené bahno je jedním z p irozených d sledk  povodní. 
   
Odpov dnost za odpad: 
Odpov dnost za zajišt ní sanace území má místn  p íslušná obec. Zjišt ní stavu kontaminace 
území a její odstran ní zajistí obecní ú ad obce s rozší enou p sobností v sou innosti s místn  
p íslušnou obcí u n které z firem, která má k tomu oprávn ní. Obec odstra uje odpady 
v sou innosti s majiteli a uživateli pozemk . 

innosti p i odstran ní následk  škod: 
Postup a zp sob sanace p dy na území obce, jakož i odstran ní naplaveného 
kontaminovaného bahna ur í specializovaná firma. V p ípad , že je pr kazn  doloženo, že 
naplavené bahno není kontaminováno nebezpe nými látkami, uloží se tento odpad na skládce 
komunálního odpadu (skupina S-OO), p ípadn  na nejbližší skládce inertního odpadu 
(skupina S-IO), pokud spl uje podmínky pro ukládání odpadu na této skládce, nebo se využije 
p ímo na míst  k úprav  terénu. 
   
Ochrana osob, které s odpadem manipulují: 
Osobní ochranné pracovní prost edky p i manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné brýle, 
ochranné rukavice, ochranný od v. P i manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekou it. 
 
Kontakt na místo poskytující informace: 
Obecní ú ad s rozší enou p sobností, v jehož správním obvodu se nachází daná obec, 
poskytne informace o firmách oprávn ných k provád ní sanací a k nakládání s nebezpe nými 
odpady. 
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Skupina odpad :  ODPADY VYVOLANÉ REKONSTRUKCÍ ÚZEMÍ 
 
Kódy a názvy odpad  (podle Katalogu odpad ): 
17 01 06(07)  Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a 
                       keramických výrobk  obsahující a neobsahující 
                       nebezpe né látky 
17 02 01         D evo 
17 02 02         Sklo 
17 02 03         Plasty 
17 02 04         Sklo, plasty, d evo obsahující nebezpe né látky nebo 
                       nebezpe nými látkami zne išt né 
17 03 01(02)  Asfaltové sm si obsahující a neobsahující dehet          
17 04              Kovy (v etn  jejich slitin) 
17 05 03(04)  Zemina a kamení obsahující a neobsahující nebezp.látky    
17 05 05(06)  Vyt žená hlušina obsahující a neobsahující nebezp.látky 
 

Kategorie odpadu: 
nebezpe ný 

ostatní/nebezpe ný
 

ostatní/nebezpe ný
ostatní/nebezpe ný 
ostatní/nebezpe ný 

nebezpe ný 
 

nebezpe ný, ostatní 
nebezpe ný, ostatní 
nebezpe ný, ostatní 
nebezpe ný, ostatní

Výskyt p i povodních: 
Demoli ní odpady, stavební odpady, zeminy a hlušiny, jiné odpady ze za ízení obytných 
objekt , zne išt né organickými i anorganickými látkami, které mohou vykazovat ur itý 
stupe  nebezpe nosti. 
P edpokládaná množství:          podle konkrétních podmínek území  
  
Charakteristika potenciálního nebezpe í: 
N které odpady z rekonstruovaného území obsahují nebezpe né látky nebo mohou být 
zne išt ny nebezpe nými látkami, které se vyzna ují škodlivostí na zdraví a schopností 
uvol ovat nebezpe né látky do životního prost edí. 

innosti, které mají být vykonány p i vyhlášení stup  ohrožení jako prevence: 
Stavebn  technická opat ení v záplavových územích obcí.   
Odpov dnost za odpad: 
Odpov dnost za odpady z rekonstruovaných území obce v d sledku povodní má místn  
p íslušná obec. Zjišt ní stavu kontaminace území a její odstran ní zajistí obecní ú ad obce 
s rozší enou p sobností v sou innosti s místn  p íslušnou obcí u n které z firem, která má 
k tomu oprávn ní. Obec odstra uje odpady v sou innosti s majiteli a uživateli pozemk . 

innosti p i odstran ní následk  škod: 
Postup a zp sob odstra ování odpad  z rekonstruovaného území ur í specializovaná firma. 
S odpady je nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Nebezpe né odpady nebo odpady 
zne išt né nebezpe nými látkami se musí odstranit ve spalovn  nebo na skládce 
nebezpe ného odpadu. Ostatní odpady jsou t íd ny a p edevším spalitelné odpady využívány 
energeticky. Zbytkový inertní odpad je upravován a využíván nap . na skládce komunálního 
odpadu jako zásypový materiál. 
Ochrana osob, které s odpadem manipulují: 
Osobní ochranné pracovní prost edky p i manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné brýle, 
ochranné rukavice, ochranný od v. P i manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekou it. 
Kontakt na místo poskytující informace: 
Obecní ú ad obce s rozší enou p sobností, v jehož správním obvodu se nachází daná obec, 
poskytne informace o firmách oprávn ných k provád ní sanací a k nakládání s nebezpe nými 
odpady. 
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Skupina odpad :  SUDY A KONTEJNERY S NEZNÁMÝM OBSAHEM 
 
Kódy a názvy odpad  (podle Katalogu odpad ): 
15 01 10    Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly 
                  t mito látkami zne išt né 
15 01 11    Kovové obaly obsahující nebezpe nou výpl ovou hmotu 
                  (nap . azbest) v etn  prázdných tlakových nádob  
15 01 06    Sm sné obaly 
 

Kategorie odpadu: 
nebezpe ný 

 
nebezpe ný 

 
ostatní/nebezpe ný 

Výskyt p i povodních: 
Obaly zne išt né nebezpe nými látkami prázdné nebo obsahující odpad odpovídající p vodn  
odpadu kategorie „ostatní“ i „nebezpe ný“. 

  
P edpokládaná množství:      podle konkrétního zjišt ní pr zkumem území 
Charakteristika potenciálního nebezpe í: 
Obaly, které obsahují nebezpe né látky nebo jsou jimi kontaminovány se mohou vyzna ovat  
ho lavostí, dráždivostí, škodlivostí na zdraví a schopností uvol ovat nebezpe né látky do 
životního prost edí podle specifických podmínek.  
 

innosti, které mají být vykonány p i vyhlášení stup  ohrožení jako prevence: 
Kontaminované obaly vznikají jako d sledek odstra ování zne išt ní po povodních.  
Prevence vzniku zne išt ní: V ástech obcí ohrožených povodní upozornit ob any na 
provedení kontroly uskladn ní všech ropných látek a ho lavin v uzav ených a nepropustných 
obalech a jejich ozna ení. P i bezprost edním ohrožení povodní zajistit sb r a svoz mobiln  
uskladn ných látek a jejich soust ed ní v nejbližším bezpe ném, povodní neohroženém 
skladu nebezpe ných látek nebo odpad .   

   
Odpov dnost za odpad: 
Odpov dnost za prevenci, p ípadn  odstran ní následk  p i lokálním zne išt ní ropnými 
látkami nebo jinými nebezpe nými látkami v d sledku povodní má místn  p íslušná obec. 
Odstran ní zne išt ných obal  s neznámým obsahem zajistí obec u p íslušné firmy, která má 
k tomu oprávn ní. Obec odstra uje odpady v sou innosti s majiteli a uživateli pozemk . 

innosti p i odstran ní následk  škod: 
Obaly s neznámým obsahem menších objem  se shromaž ují a ukládají do zabezpe eného 
skladu ve sb rných dvorech obcí. Následný odvoz a odstran ní provede specializovaná firma. 
P i v tším výskytu sud  a kontejner  s neznámým obsahem je nutné manipulaci s nimi 
p enechat specializované firm .  
Ochrana osob, které s odpadem manipulují: 
Osobní ochranné pracovní prost edky p i manipulaci s odpadem: respirátor se sorp ní 
vložkou, ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný od v. P i manipulaci s odpadem nejíst, 
nepít, nekou it. V p ípad  požáru hasit p nou, suchými hasicími prost edky, práškovým 
p ístrojem. Vyvarovat se rozptýlení látky do okolí. P i požáru m že dojít k vývoji toxických 
plyn . 
Kontakt na místo poskytující informace: 
Obci dostupná firma oprávn ná k provád ní sanací a k nakládání s nebezpe nými odpady. 
Informace o p sobnosti firem podá územn  p íslušný obecní ú ad obce s rozší enou 
p sobností. 
 


