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Úvod
Živelní pohromy jsou v pĜípadČ krizové situace závažným ohrožením života a zdraví lidí,
majetkových hodnot a životního prostĜedí v podmínkách ýeské republiky. Závažnost ohrožení
závisí na síle pĤsobení zdrojĤ živelní pohromy a z jejího rozsahu vyplývá i závažnost
dĤsledkĤ pohromy. Z hlediska odpadového hospodáĜství pĜedstavuje nejvČtší hrozbu
povodeĖ a ji doprovázející povodĖový odpad, který je potenciálnČ nebezpeþný a má
známky zdravotního rizika a rizika pro životní prostĜedí.
Odpadové hospodáĜství je usmČrĖováno Ĝadou administrativních, ale i ekonomických a jiných
nástrojĤ, které jsou souþástí právní úpravy odpadového hospodáĜství ýR a vČtšinou
výsledkem implementace evropských právních norem v podmínkách þlenského státu.
V pĜípadČ živelních událostí vČtšího rozsahu (za krizových situací) je nutné Ĝídit se pĜedevším
nástroji krizového Ĝízení (krizový management, management rizik). Tyto nástroje upravují
základní normy krizového Ĝízení (zákon þ. 239/2000 Sb., zákon þ. 240/2000 Sb., zákon þ.
241/2000 Sb.). Ostatní zákony v dobČ krizových situací se používají podpĤrnČ a tam, kde
pĜedmČtná problematika není krizovým zákonem upravena.
Pro Ĝízení systému odpadového hospodáĜství v krizové situaci (napĜ. v dobČ povodnČ) je
nezbytné:
x vymezit subjekty systému, které budou zahrnuty do Ĝešení krizové situace (dotþené
subjekty, ustavení týmu pro krizové Ĝízení odpadového hospodáĜství),
x vybrat koordinátora Ĝízení, definovat odpovČdnosti za Ĝešení dílþích problémĤ,
x definovat posloupnost jednotlivých krokĤ Ĝešení krizové situace,
x urþit finanþní, materiálové a lidské zdroje potĜebné pro Ĝešení krizové situace, urþit,
kde, jak a za jakých podmínek budou získány,
x urþit zpĤsoby spojení mezi subjekty zapojenými do Ĝešení krizové situace a zpĤsob
komunikace (zásady krizové komunikace),
x urþit a zveĜejnit lokalizaci orgánu krizového Ĝízení (þlenem takového orgánu by mČl
být specialista na odpadové hospodáĜství).
OdstraĖování odpadĤ vzniklých v souvislosti s povodní je jednou z þinností obnovy území
postiženého živelní pohromou. Stát mĤže poskytnout obcím, které odklízení odpadĤ fyzicky
zajišĢují státní finanþní pomoc na obnovu majetku sloužícího k zabezpeþení základních funkcí
v území podle § 2 zákona þ. 12/2002 Sb., o státní pomoci pĜi obnovČ území postiženého
živelní nebo jinou pohromou.
V odpadovém hospodáĜství je nutné operativnČ zajišĢovat odborným odhadem množství a
složení odpadĤ, které se v území vyskytují a Ĝídit tok tČchto odpadĤ do zaĜízení k odstranČní,
pĜípadnČ využití. Získat takové informace je velmi obtížné, ale vzhledem k tomu, že krizové
Ĝízení pĜedpokládá vždy úþast specialistĤ, lze zásadním škodám z nesprávného nakládání
s odpady pĜedejít.
Informace o množství a složení odpadĤ a zpĤsobu jeho odstranČní jsou získávány
pĜedevším ve spolupráci se subjekty povČĜenými svozem a odstranČním vzniklého odpadu.
ObþanĤm (fyzickým i právnickým osobám) se musí dostat vþasných informací o tom, jaká
preventivní opatĜení jsou nutná k zamezení škod, pĜed mimoĜádnou situací a následnČ, jak
postupovat v dobČ odstraĖování následkĤ.

4

DĤležitou souþástí krizového plánu kraje (obce) proto musí být pĜipravená komunikaþní
strategie, která vČcnČ zohledĖuje i problematiku odpadového hospodáĜství. Na pĜípravČ této
þásti komunikaþní strategie musí spolupracovat odborník na odpadové hospodáĜství.

2. Zásady Ĝízení odpadového hospodáĜství v dobČ mimoĜádné situace
V dobČ krizových stavĤ podléhá odpadové hospodáĜství krizovému Ĝízení. Využívá obecné
nástroje krizového Ĝízení, které vyplývají z pĜíslušných zákonĤ. Základní zásadou Ĝízení
odpadového hospodáĜství v mimoĜádné situaci je realizovat jednotlivé kroky krizového
plánu. Rozhodování musí být postaveno na potĜebných odborných znalostech.
PĜi každé pohromČ je vždy snahou zlehþovat þi úplnČ negovat pĜíslušné pĜedpisy. To, že
živelní pohroma zpĤsobila obrovské škody, neznamená, že je možné pokraþovat v jejich
násobení. PrávČ dĤsledný a zodpovČdný pĜístup všech, kteĜí se na odstraĖování škod podílejí,
je zárukou, že vzniklé škody se nebudou ještČ zvyšovat.
Odpadové hospodáĜství v dobČ mimoĜádné situace se Ĝídí následujícími obecnými
zásadami:
x

x

x

x

x

x
x
x

PĜi odstraĖování odpadĤ vzniklých v souvislosti se živelní pohromou se postupuje
podle krizového zákona.
PĜi odstraĖování odpadĤ vzniklých v souvislosti se živelní pohromou se používá zákon
o odpadech pouze podpĤrnČ nebo tam, kde problematika není krizovým zákonem
upravena. NezjišĢuje se pĤvodce odpadu, nehledČ na to, že jej zpravidla zjistit ani
nelze. Ke vzniku odpadu dochází nejþastČji v dĤsledku tzv. „vyšší moci“.
OdstraĖování odpadĤ v územích zasažených živelní pohromou Ĝízené krizovým
plánem probíhá co nejvíce v souladu s ochranou životního prostĜedí. Ani
pro mimoĜádné situace nelze Ĝešení odpadového hospodáĜství v rámci krizových plánĤ
pĜipravit zpĤsobem, který neodpovídá platným zákonĤm o ochranČ ovzduší, vod, pĤd,
horninového prostĜedí a nakládání s odpady.
Z hlediska odpadového hospodáĜství s pĜihlédnutím k výþtu možných živelních
pohrom pĜedstavuje nejvČtší hrozbu povodeĖ. Odpad kontaminovaný povodní je nutno
považovat vždy za potenciálnČ nebezpeþný a za infekþní. Z tohoto dĤvodu by nemČly
být doþasné skládky v obci (meziskládky) umístČny v blízkosti trvalých bydlišĢ
obþanĤ, u sportovišĢ a míst sloužících k rekreaci (rizika: infekþní aerosol, chemická
kontaminace, šíĜení zapáchajících látek).
Prioritním zpĤsobem odstraĖování povodĖového odpadu je jeho spalování. Je
nezbytné zajistit Ĝízené spalování pĜedevším ve vybraných zaĜízeních k odstraĖování
odpadu, ve spalovnách komunálního odpadu s vydanou výjimkou. V žádném pĜípadČ
nelze pĜipustit volné spalování odpadu na skládkách a spalování nevytĜídČného
odpadu na volném prostranství.
Uhynulá zvíĜata a rozkládající se zbytky živoþišného pĤvodu, vþetnČ potravin je
nezbytné odstranit ve veterinárním asanaþním ústavu. Manipulaci s kadávery musí
provádČt odborné firmy, pĜípadnČ armáda nebo hasiþi. Svoz provádí sanaþní podniky.
V dobČ mimoĜádné situace by se za ukládání odpadu na skládky nemČl platit poplatek
podle zákona o odpadech. Finanþní náhradu provozovatelĤm skládek za uložení tohoto
odpadu na skládku by mČl vyplácet orgán krizového Ĝízení.
Finanþní náhradu obcím (popĜípadČ jiným dotþeným osobám), které odklízení odpadu
vzniklého v dĤsledku živelní pohromy fyzicky zajišĢují, mĤže poskytnout stát
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v souladu se zákonem o státní pomoci pĜi obnovČ území postiženého živelní nebo
jinou pohromou.

3. ěízení odpadového hospodáĜství v závislosti na stupních nebezpeþí
Rozsah opatĜení provádČných na ochranu pĜed povodnČmi se Ĝídí mírou povodĖového
nebezpeþí. Ta se vyjadĜuje tĜemi stupni povodĖové aktivity. Jednotlivé stupnČ vyhlašuje
PovodĖová komise, která mĤže vyhlásit vyšší stupeĖ povodĖové aktivity, i když nebylo
dosaženo limitu pro vyhlášení mČĜením.
1. stupeĖ – STAV BDċLOSTI – nastává pĜi nebezpeþí pĜirozené povodnČ a zaniká,
pominou-li pĜíþiny takového nebezpeþí; vyžaduje vČnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku
nebo jinému zdroji povodĖového nebezpeþí, zahajuje þinnost hlásná a hlídková služba; na
vodohospodáĜských dílech nastává tento stav pĜi dosažení mezních hodnot sledovaných jevĤ a
skuteþností z hlediska bezpeþnosti díla nebo pĜi zjištČní mimoĜádných okolností, jež by mohly
vést ke vzniku nebezpeþí zvláštní povodnČ. Zpravidla þinnost zahajuje hlásná povodĖová
služba a hlídková služba.
Pro prevenci následných škod v odpadovém hospodáĜství je nutno informovat obþany a firmy
o vyhlášeném stavu. Vyhlášení tohoto stupnČ obvykle neznamená žádná pĜímá mimoĜádná
opatĜení v odpadovém hospodáĜství daného území.
2. stupeĖ – STAV POHOTOVOSTI – se vyhlašuje v pĜípadČ, že nebezpeþí pĜirozené
povodnČ pĜeroste v povodeĖ a dochází k zaplavování území mimo koryto vodních tokĤ, i
když ještČ nedochází k vČtšímu rozlití vody a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také pĜi
pĜekroþení mezních hodnot sledovaných jevĤ a skuteþností na vodohospodáĜském díle
z hlediska jeho bezpeþnosti; aktivují se povodĖové orgány a další úþastníci ochrany pĜed
povodnČmi, uvádČjí se do pohotovosti prostĜedky na zabezpeþovací práce, provádČjí se
opatĜení ke zmírnČní povodnČ podle povodĖového plánu. Vývoj situace se dále peþlivČ
sleduje, což znamená vČtšinou zvýšení þetnosti mČĜení a hlášení.
ěízení odpadového hospodáĜství podléhá vyhlášenému stavu na daném území a
problematika je vymezena pĜíslušnými dokumenty kraje nebo obce (krizový plán).
Pro odpadové hospodáĜství vyhlášení tohoto stavu znamená realizaci pĜímých preventivních
opatĜení v odpadovém hospodáĜství. ObecnČ je lze charakterizovat jako:
x

x

Informování obyvatel o nutnosti provedení preventivních opatĜení s konkrétním
urþením kam, co odnést: vynést z pĜízemních prostor nebezpeþné odpady (dílny a
garáže), potraviny podléhající zkáze (nutno poþítat s výpadkem energie), zajistit
pĜesun domácích zvíĜat do bezpeþných míst, zajistit sbČrné nádoby a kontejnery
s odpadem tak, aby nedošlo k vysypání jejich obsahu a pĜípadnČ k dalším škodám.
PĜipevnit a na bezpeþné místo uložit nádoby s nebezpeþnými chemikáliemi, ropnými
látkami a hoĜlavinami. Tyto ĜádnČ uzavĜít. PĜemístit na bezpeþné místo automobily,
které by mohly být zaplaveny. Tato opatĜení musí provádČt majitelé objektĤ a
fyzické osoby (obþané) v zájmu snížení vlastních škod.
Obec (mČsto) zajistí kontejnery na odpad a sbČrné dvory obcí tak, aby nedošlo
k následným environmentálním škodám. Ve spolupráci s oprávnČnou osobou
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x

x

x

(smluvnČ zajištČnou firmou) také preventivnČ odstraní ze sbČrných dvorĤ zejména
nebezpeþné odpady a další odpad urþený k recyklaci (chladniþky, nábytek apod.).
Svozové spoleþnosti by mČly v oblastech s oþekávaným rozlivem kulminaþního
prĤtoku odvážet odpad do poslední chvíle pĜed uzavĜením oblasti.
Informovat drobné živnostníky a firmy o nutnosti zabezpeþit zásoby potravin a
podobného materiálu tak, aby se zamezilo následným škodám. DĤraz je kladen na
provozovatele živností, kde se nakládá s nebezpeþnými látkami. Provozovatelé
objektĤ nebo zaĜízení, které jsou podle zákona þ. 353/1999 Sb., o prevenci závažných
havárií zpĤsobených vybranými nebezpeþnými chemickými látkami a chemickými
pĜípravky, zaĜazené do skupiny A nebo B, dle § 3 tohoto zákona, postupují dle
vlastních zpracovaných havarijních plánĤ (§ 10 až 12 tohoto zákona).
Kontaktování provozovatelĤ skládek, spaloven a veterinárních asanaþních
zaĜízení.

3. stupeĖ – STAV OHROŽENÍ – se vyhlašuje pĜi nebezpeþí vzniku vČtších škod, ohrožení
životĤ a majetku v zátopovém území; vyhlašuje se také pĜi dosažení kritických hodnot
sledovaných jevĤ a skuteþností na vodohospodáĜském díle z hlediska jeho bezpeþnosti
souþasnČ se zahájením nouzových opatĜení; provádČjí se zabezpeþovací práce a podle potĜeby
záchranné práce nebo evakuace.
V dobČ vyhlášené krizové situace je nezbytnČ nutné okamžitČ dojednat prĤbČh prací na
obnovČ území s odbornými firmami (oprávnČnými osobami). Osoby povČĜené Ĝízením
krizového štábu by ve spolupráci s oprávnČnou osobou, která zajišĢuje odpadové hospodáĜství
v dobČ klidu, mČly dojednat podmínky odvozu a zpĤsob odstranČní odpadu. Ve spolupráci
s integrovaným záchranným systémem (IZS) stanovit priority a postup obnovy systému
odpadového hospodáĜství a spolu s dalšími složkami (armádou a dobrovolníky) zahájit
práce na obnovČ území.
Krizové štáby zhodnotí situaci, urþí na základČ odborného posudku rozsah škod a zajistí
spoluúþast a rozsah nasazení složek IZS, smluvních partnerĤ pro obnovu území,
odborných firem a zvolí metody zásahĤ tak, aby se zabránilo dalším následným škodám.
Dobrovolníky je tĜeba pouþit o nebezpeþnosti práce s odpady pĜi vyklízení objektĤ, vybavit je
ochrannými pomĤckami a rozhodnout o zpĤsobu tĜídČní odpadu a jeho zajištČní.
3.1. Doporuþení pro svoz odpadĤ
Shromažćování a odvoz odpadĤ organizují orgány krizového Ĝízení v pĜíslušném území.
Urþí a informují o místech, kam odkládat odpady (kontejnery, svozové automobily apod.),
organizují dopravu a urþí místa, kam se odpad odváží (spalovny, skládky, meziskládky apod.).
Po opadnutí zátopy jsou veĜejná prostranství pĜed domy a jinými objekty velmi rychle
zaplnČna netĜídČnými odpady všeho druhu. Je vhodné zajistit tĜídČní tČchto odpadĤ, alespoĖ
þásteþnou separací (nejlépe na základní složky odpadĤ – dĜevo, kovy, plasty, sklo, rizikový
zvláštČ nebezpeþný odpad), a to již pĜi vyklízení prostor zaplavených povodĖovou vlnou.
K tomu by mČla vést informace, která sdČlí obþanĤm a podnikatelĤm (právnickým a fyzickým
osobám) jak, kde a jaký odpad shromažćovat oddČlenČ a také dĤvod tohoto oddČleného
shromažćování. ýást rizikových odpadĤ lze již v tomto stádiu podchytit pĜímo u zdroje do
pĜistavených speciálních nádob a kontejnerĤ. Tam, kde je s odpadem manipulováno tČžkou
technikou, takové tĜídČní pravdČpodobnČ nebude možné.
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VšeobecnČ pro manipulaci s odpadem musí být dodržována alespoĖ základní hygienická a
bezpeþnostní opatĜení. Pro manipulaci s odpadem jsou nezbytné osobní ochranné pomĤcky, tj.
odČv chránící volné þásti tČla (odČv s dlouhými rukávy a nohavicemi, nemocniþní rouška pro
jedno použití – výmČna po každém zásahu, silné gumové rukavice a nepropustná obuv). Po
ukonþení pracovní þinnosti musí být provedena oþista a dezinfekce celého tČla.
Vzhledem k tomu, že odstraĖování odpadĤ vzniklých v souvislosti s povodnČmi je jednou
z þinností obnovy území postiženého živelní pohromou, mĤže stát poskytnout obcím, které
odklízení odpadĤ fyzicky zajišĢují, státní finanþní pomoc na obnovu majetku sloužícího
k zabezpeþení základních funkcí v území podle § 2 zákona þ. 12/2002 Sb., o státní pomoci pĜi
obnovČ území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o zmČnČ zákona þ. 363/1999 Sb., o
pojišĢovnictví a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
(zákon o státní pomoci pĜi obnovČ území).
3.2. Doporuþení pro odstranČní odpadĤ na skládkách
Za ukládání tČchto odpadĤ na skládky v dobČ mimoĜádné situace by nemČl pĤvodce mít
povinnost platit poplatek podle zákona o odpadech. Použití zákona o odpadech ve vČci
povinnosti platit poplatky za ukládání odpadĤ na skládky (§ 45 a násl.) není možné naplnit,
vzhledem k tomu, že není možné urþit pĤvodce odpadu. Finanþní náhradu provozovatelĤm
skládek za uložení tohoto odpadu by mČl vyplatit orgán krizového Ĝízení (podle SdČlení þ.
38/2002 Ministerstva životního prostĜedí, sekce legislativy a státní správy a sekce technické
ochrany prostĜedí o vydání stanoviska k problematice odstraĖování odpadĤ vzniklých
v souvislosti s povodnČmi).
V prĤbČhu odstraĖování následkĤ živelních pohrom je tĜeba uložit na skládky v krátkém þase
velké objemy materiálu. Z tohoto dĤvodu se doporuþuje v pĜípadČ krizových situací
využívat zejména skládky, které jsou vybaveny i za standardních podmínek na pĜíjem
vČtšího množství odpadĤ. U menších skládek, kde pĜi skládkování hrozí riziko velmi
rychlého zahlcení odpady, se doporuþuje využít zabezpeþenou plochu skládkového tČlesa jako
meziskládku. Odtud budou odpady po skonþení krizové situace odvezeny na místo recyklace
þi odstranČní. Jako meziskládky mohou být také využívány zabezpeþené dekontaminaþní
plochy pĜedem urþené v krizovém plánu.
Meziskládky povodĖových odpadĤ nesmí být zĜizovány v ochranných pásmech vodních
zdrojĤ. Pokud jsou doþasné skládky (meziskládky) zĜízeny v obci, nemČly by být umístČny
v blízkosti obþany obydlených objektĤ, u sportovišĢ a míst sloužících k rekreaci
z dĤvodĤ bakteriologického a chemického rizika (infekþní aerosol, chemická kontaminace,
šíĜení zapáchajících látek). Ke snížení rizika se doporuþuje skladované odpady z povodní
prosypávat vápnem nebo jinými desinfekþními prostĜedky a zabezpeþit postĜik proti
nadmČrnému výskytu hmyzu, vhodná jsou i opatĜení proti nadmČrnému rozmnožení hlodavcĤ.
ZĜizování meziskládek je výhodné i z dĤvodĤ zajištČní plynulého odvozu objemných odpadĤ
organizovanými svozy (individuálními svozy dochází k dopravním kolapsĤm na pĜístupových
trasách).
PĜi skládkování netĜídČných povodĖových odpadĤ je nutno trvat na ukládání odpadĤ na
tČsnČných a zabezpeþených skládkách skupin S-ostatní odpad a S-nebezpeþný odpad. U
netČsnČných skládek skupiny S-inertní odpad hrozí riziko kontaminace pĤdy a podzemních
vod.
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Vzhledem k možnosti obecného ohrožení je tĜeba dbát na to, aby na skládky nebyla
ukládána uhynulá zvíĜata a rozkládající se zbytky živoþišného pĤvodu, vþetnČ 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
odstraĖovat v kafilerních zaĜízeních. Odpad živoþišného pĤvodu nemusí být pĜi dobré
nákazové situaci v chovech zdrojem nebezpeþných nákaz, ale mĤže být živnou pĤdou pro
pomnožení hnilobných bakterií, plísní apod. PĜi manipulaci s kadávery je nutné dodržovat
základní hygienická a protiepidemiologická opatĜení, tzn. použít protichemický oblek
s maskou proti organickým látkám a prašným þásticím (po akci je nezbytná desinfekce na
celém tČle) – provádí odborné firmy, hasiþi, armáda.
Na skládky není možné ukládat znehodnocenou zábavní pyrotechniku, jejíž odstranČní
musí být dohodnuto s pĜíslušnými obvodními báĖskými úĜady.
U menších objemĤ nebezpeþných odpadĤ, jako jsou napĜíklad nádoby a plechovky
s barvami a chemikáliemi, nebo ropnými látkami a nádoby s neidentifikovatelným obsahem,
se doporuþuje jejich uložení do zabezpeþeného skladu ve sbČrných dvorech. Následný
odvoz a odstranČní provede specializovaná firma.
Pro odstranČní nebezpeþných odpadĤ vyskytujících se ve velkých objemech (napĜ.
zaplaveného skladu þi výrobních objektĤ) je možno využít buć zabezpeþených skládek
odpadĤ skupiny S-nebezpeþné odpady nebo spaloven nebezpeþných odpadĤ. Nebezpeþné
odpady lze také doþasnČ deponovat v meziskladech nebezpeþných odpadĤ nebo na
dekontaminaþních plochách. Odvoz a odstranČní nebezpeþných odpadĤ provede
specializovaná firma.
3.3. Doporuþení pro spalování odpadĤ
Prioritním zpĤsobem odstraĖování povodĖových odpadĤ je spalování. Z hlediska ochrany
ovzduší je nezbytné zajistit Ĝízené spalování pĜedevším ve vybraných zaĜízeních
k odstraĖování odpadĤ, ve spalovnách nebezpeþných odpadĤ, pĜípadnČ ve spalovnách
komunálního odpadu s vydanou výjimkou.
V žádném pĜípadČ nelze pĜipustit spalování na skládkách a spalování nevytĜídČného odpadu
na volném prostranství.
Na volném prostranství lze spalovat pouze zjevnČ suchý, chemickými látkami
nekontaminovaný rostlinný materiál (naplavené vČtve, padlé stromy a odpady dĜeva
podobného charakteru). Není-li odpad suchý, je tĜeba jej kompostovat, nebo nechat
vyschnout. I spalování na volném prostranství musí být Ĝízené a pod trvalým dohledem (hasiþ,
zástupce obce nebo krizového štábu). Je dĤležité pĜi takovéto mimoĜádné situaci dodržovat
zákon o ochranČ ovzduší a o zmČnČ nČkterých dalších zákonĤ þ. 86/2000 Sb., který stanoví
práva a povinnosti osob a pĤsobnost správních orgánĤ pĜi ochranČ ovzduší pĜed vnášením
zneþišĢujících látek lidskou þinností a pĜi zacházení s regulovanými látkami, které poškozují
ozónovou vrstvu ZemČ a s výrobky, které takové látky obsahují, podmínky pro další snižování
množství látek ovlivĖujících klimatický systém ZemČ, opatĜení ke snižování svČtelného
zneþištČní ovzduší.
Místo ke spalování je nutno peþlivČ vybrat, nejlépe mimo obec na závČtrné stranČ, spalování
provádČt v urþený þas a za pĜíhodných povČtrnostních a rozptylových podmínek. O spalování
odpadĤ na volném prostranství je nutno pĜedem informovat obþany. Pokud by pĜece jenom
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docházelo k zanášení kouĜe do obce, obþané by mČli používat respirátor, navlhþenou roušku
nebo alespoĖ mokrý kapesník. Vlhká rouška nebo kapesník ulehþí situaci v místech, kde se
šíĜí zápach.

4. Zásady optimalizace nakládání s vybranými druhy odpadĤ
Cílem realizace dále navržených zásad je pĜedevším ochrana zdraví a životního prostĜedí a
zamezení environmentálním škodám v dobČ mimoĜádných situací a zamezení nezákonného
zbavování se odpadu na místech, která nebyla k odkládání tohoto odpadu urþena.

4.1. Obecné zásady
Za krizových situací je nutné Ĝídit se nástroji krizového Ĝízení. Tyto nástroje upravují
základní normy krizového Ĝízení (zákon þ. 239/2000 Sb., zákon þ. 240/2000 Sb., zákon þ.
241/2000 Sb.). Ostatní zákony v dobČ krizových situací se používají podpĤrnČ tam, kde
pĜedmČtná problematika není krizovým zákonem upravena.
Za pĜípravu a Ĝešení krizových situací (koordinaci) souvisejících s vnitĜní bezpeþností a
veĜejným poĜádkem v podmínkách ýeské republiky odpovídá Ministerstvo vnitra.
Ministerstva a jiné správní úĜady k zajištČní pĜipravenosti na Ĝešení krizových situací v oboru
své pĤsobnosti zĜizují pracovištČ krizového Ĝízení, zpracovávají krizový plán, zĜizují krizový
štáb, zajišĢují provedení souvisejících odborných prací, poskytují a vyžadují podklady pro
zpracování krizových plánĤ (§ 9 zákona þ. 240/2000 Sb.). Správní úĜady vedou pĜehled
možných zdrojĤ rizik, rozhodují o þinnostech k Ĝešení krizových situací, organizují opravy
nezbytných veĜejných zaĜízení, vytváĜejí podmínky pro nouzovou komunikaci.
V souladu s § 10 zákona þ. 239/2000 Sb. zajišĢují orgány kraje pĜípravu na mimoĜádné
události, provádČní záchranných a likvidaþních prací a ochranu obyvatelstva. Krajský úĜad
zpracovává plán k provádČní záchranných a likvidaþních prací na území kraje, organizuje
souþinnost mezi obecními úĜady obcí s rozšíĜenou pĤsobností a dalšími správními úĜady a
obcemi v kraji, zejména pĜi zpracování poplachového plánu integrovaného záchranného
systému, zajišĢuje havarijní pĜipravenost a ovČĜuje ji cviþeními (§ 17). Dále spolupracuje pĜi
zpracování a aktualizaci povodĖového plánu uceleného povodí podle zvláštního právního
pĜedpisu (zákon þ. 254/2001 Sb., o vodách a zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ).
Hasiþský záchranný sbor (HZS) kraje organizuje souþinnost mezi správními úĜady a
obcemi v kraji, zabezpeþuje zpracování krizového plánu kraje, který schvaluje hejtman. Za
úþelem pĜípravy na krizové situace je hasiþský záchranný sbor kraje oprávnČn vyžadovat,
shromažćovat a evidovat údaje o množství, složení a umístČní vyrábČných, používaných nebo
skladovaných nebezpeþných látek (§ 15 zákona þ. 240/2000 Sb.).
4.2. Doporuþení pro obce
PĜipravenost obce na Ĝešení krizových situací pĜipravují orgány obce. Obecní úĜad
rozpracovává úkoly krizového plánu kraje (obce urþené HZS kraje), poskytuje HZS podklady
a informace, shromažćuje údaje o obyvatelích, podílí se na zajištČní veĜejného poĜádku apod.
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DĤležitou souþástí krizového plánu kraje (obce) musí být pĜipravená komunikaþní
strategie, která vČcnČ zohledĖuje i problematiku odpadového hospodáĜství. Na pĜípravČ této
þásti komunikaþní strategie musí spolupracovat odborník na odpadové hospodáĜství.
Informace o množství a složení odpadĤ a zpĤsobu jeho odstranČní jsou získávány
pĜedevším ve spolupráci se subjekty povČĜenými svozem a odstranČním vzniklého odpadu.
ObþanĤm (fyzickým i právnickým osobám) se musí dostat vþasných informací o tom, jaká
preventivní opatĜení jsou nutná k zamezení škod, pĜed mimoĜádnou situací a následnČ, jak
postupovat v dobČ odstraĖování následkĤ.
V pĜípadČ povodní podléhá Ĝízení odpadového hospodáĜství vyhlášenému stupni nebezpeþí
respektive stavu na daném území a problematika je vymezena pĜíslušnými dokumenty kraje
nebo obce (krizový plán). Za úþelem pĜedcházení škod v odpadovém hospodáĜství je nutno
informovat obþany a firmy o vyhlášeném stavu mimoĜádné situace. Vyhlášení 1.
povodĖového stupnČ obvykle neznamená žádná pĜímá mimoĜádná opatĜení v odpadovém
hospodáĜství daného území. PĜi 2. stupni pohotovosti vyžaduje situace již realizaci
pĜímých preventivních opatĜení v odpadovém hospodáĜství.
Obyvatelé musí být informováni o nutnosti provedení preventivních opatĜení
s konkrétním urþením kam, co odnést: vynést z pĜízemních prostor nebezpeþné odpady (dílny
a garáže), potraviny podléhající zkáze (nutno poþítat s výpadkem energie), zajistit pĜesun
domácích zvíĜat do bezpeþných míst, zajistit sbČrné nádoby a kontejnery s odpadem tak, aby
nedošlo k vysypání jejich obsahu a pĜípadnČ k dalším škodám. PĜipevnit a na bezpeþné místo
uložit nádoby s nebezpeþnými chemikáliemi, ropnými látkami a hoĜlavinami. Tyto ĜádnČ
uzavĜít. PĜemístit na bezpeþné místo automobily, které by mohly být zaplaveny. Tato opatĜení
musí provádČt majitelé objektĤ a fyzické osoby (obþané) v zájmu snížení vlastních škod.
Obec (mČsto) zajistí kontejnery na odpad a sbČrné dvory obcí tak, aby nedošlo
k následným environmentálním škodám. Ve spolupráci s oprávnČnou osobou (smluvnČ
zajištČnou firmou) také preventivnČ odstraní ze sbČrných dvorĤ zejména nebezpeþné odpady a
další odpad urþený k recyklaci (chladniþky, nábytek apod.).
Informováni musí být také drobní živnostníci a firmy o nutnosti zabezpeþit zásoby
potravin a podobného materiálu tak, aby se zamezilo následným škodám. DĤraz je kladen na
provozovatele živností, kde se nakládá s nebezpeþnými látkami. Provozovatelé objektĤ nebo
zaĜízení, které jsou podle zákona þ. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií zpĤsobených
vybranými nebezpeþnými chemickými látkami a chemickými pĜípravky, zaĜazené do skupiny
A nebo B, dle § 3 tohoto zákona, postupují dle vlastních zpracovaných havarijních plánĤ (§
10 až 12 tohoto zákona).
V dobČ vyhlášené krizové situace je nezbytnČ nutné okamžitČ dojednat prĤbČh prací na
obnovČ území s odbornými firmami (oprávnČnými osobami). Kontaktovat provozovatele
skládek, spaloven a veterinárních asanaþních ústavĤ. Osoby povČĜené Ĝízením krizového štábu
by ve spolupráci s oprávnČnou osobou, která zajišĢuje odpadové hospodáĜství v dobČ klidu,
mČly dojednat podmínky odvozu a zpĤsob odstranČní odpadu. Ve spolupráci s integrovaným
záchranným systémem (IZS) stanovit priority a postup obnovy systému odpadového
hospodáĜství a spolu s dalšími složkami (armádou a dobrovolníky) zahájit práce na obnovČ
území.
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Nakládání s odpady v území zasaženém mimoĜádnou událostí organizují orgány
krizového Ĝízení pĜíslušného území. Urþí a informují o místech, kam odkládat odpady
(kontejnery, svozové automobily apod.), organizují dopravu a urþí místa, kam se odpad
odváží (spalovny, skládky, meziskládky apod.).
4.3. Doporuþení pro profesionální a dobrovolné záchranné organizace
Zabezpeþení záchranných a likvidaþních prací provádí hasiþský záchranný sbor kraje,
zĜízený podle zákona þ. 238/2000 Sb. Hasiþský záchranný sbor zabezpeþuje varování a
vyrozumČní, koordinuje záchranné a likvidaþní práce a plní úkoly pĜi provádČní záchranných
a likvidaþních prací stanovené Ministerstvem vnitra, organizuje zjišĢování a oznaþování
nebezpeþných oblastí, provádČní dekontaminace a dalších ochranných opatĜení. Na žádost
hasiþského záchranného sboru kraje, krajského úĜadu nebo Ministerstva vnitra mohou být pro
potĜebu složek integrovaného záchranného systému pĜi provádČní záchranných a likvidaþních
prací využita hospodáĜská opatĜení, vojenské útvary a vojenská zaĜízení ozbrojených sil
ýeské republiky (§ 22 zákona þ. 239/2000 Sb.) podle zvláštních pĜedpisĤ (napĜ. § 15 až 18
zákona þ. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ýeské republiky, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
zákon þ. 241/2000 Sb.).
V dobČ vzniklé krizové situace je nezbytnČ nutné okamžitČ dojednat aktuální prĤbČh
prací na obnovČ území s odbornými firmami (oprávnČnými osobami). Kontaktovat
provozovatele skládek, spaloven a veterinárních asanaþních ústavĤ. Osoby povČĜené Ĝízením
krizového štábu by ve spolupráci s oprávnČnou osobou, která zajišĢuje odpadové hospodáĜství
v dobČ klidu, mČly dojednat podmínky odvozu a zpĤsobu odstranČní odpadu. Ve spolupráci
s integrovaným záchranným systémem (IZS) stanovit priority a postup obnovy systému
odpadového hospodáĜství a spolu s dalšími složkami (armádou a dobrovolníky) zahájit práce
na obnovČ území.
Krizové štáby zhodnotí situaci, urþí na základČ odborného posudku rozsah škod a zajistí
spoluúþast a rozsah nasazení složek IZS, smluvních partnerĤ pro obnovu území,
odborných firem a zvolí metody zásahĤ tak, aby se zabránilo dalším následným škodám.
Dobrovolníky je tĜeba pouþit o nebezpeþnosti práce s odpady pĜi vyklízení objektĤ, vybavit je
ochrannými pomĤckami a rozhodnout o zpĤsobu tĜídČní odpadu a jeho zajištČní.
VšeobecnČ pro manipulaci s odpadem musí být dodržována alespoĖ základní hygienická a
bezpeþnostní opatĜení. Pro manipulaci s odpadem jsou nezbytné osobní ochranné pomĤcky, tj.
odČv chránící volné þásti tČla (odČv s dlouhými rukávy a nohavicemi, nemocniþní rouška pro
jedno použití – výmČna po každém zásahu, silné gumové rukavice a nepropustná obuv). Po
ukonþení pracovní þinnosti musí být provedena oþista a dezinfekce celého tČla.
4.4. Doporuþení pro pĤvodce odpadĤ
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou na výzvu pĜíslušného orgánu krizového Ĝízení
povinny podílet se pĜi pĜípravČ na krizové situace na zpracování krizových plánĤ a pĜípadnČ
zpracovávat plány krizové pĜipravenosti. Právnické a fyzické osoby jsou povinny poskytnout
vČcné prostĜedky potĜebné k Ĝešení krizové situace na výzvu oprávnČného orgánu krizového
Ĝízení. Tuto povinnost ukládá právnickým a fyzickým osobám hejtman; pĜi nebezpeþí
z prodlení je oprávnČn tuto povinnost uložit starosta.
Pokud právnické a podnikající fyzické osoby provozují zaĜízení pro nakládání s odpady, které
se nachází v záplavovém území, Ĝídí se v dobČ mimoĜádné situace zpracovaným „havarijním
plánem“. V pĜípadČ menších provozĤ je nutné v dobČ ohrožení 1. povodĖovým stupnČm
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omezit provoz tohoto zaĜízení, pĜi vyhlášení 2. povodĖového stupnČ pak zastavit provoz a
provést nezbytná bezpeþnostní opatĜení za úþelem ochrany života, zdraví lidí, životního
prostĜedí a majetkových hodnot. PrioritnČ soustĜedit nebezpeþné odpady a látky v
nejbližším bezpeþném, povodní neohroženém skladu nebezpeþných odpadĤ þi nebezpeþných
látek.
ZaĜízení pro nakládání s odpady respektive pro jejich využívání a odstraĖování by
v záplavových územích nemČla být provozována vĤbec. OpatĜení by se mČlo vztahovat bez
výjimky na nakládání s nebezpeþnými odpady.
RovnČž fyzická osoba (obþan) na výzvu pĜíslušného orgánu krizového Ĝízení je povinna
bezplatnČ poskytnout a aktualizovat požadované podklady; uposlechnout výzvy
k zaevidování, hlásit pĜechodnou zmČnu svého pobytu v obci, strpČt omezení, vykonávat
uloženou pracovní povinnost, poskytnout požadované vČcné prostĜedky.

4.5. Doporuþení pro oprávnČné osoby
V dobČ vyhlášení krizové situace v dĤsledku povodní zajišĢuje oprávnČná osoba (svozová
firma, která zajišĢuje odpadové hospodáĜství v dobČ klidu) odpadové hospodáĜství v obcích
do poslední chvíle pĜed uzavĜením oblasti. ýinnost svozové firmy je zamČĜena na preventivní
opatĜení, která musí být v odpadovém hospodáĜství nevyhnutelnČ zajištČna.
Preventivní opatĜení vyhlášená pĜi 2. povodĖovém stupni pohotovosti, provádČná
oprávnČnou osobou v odpadovém hospodáĜství by mČla smČĜovat pĜedevším k zabezpeþení
všech sbČrných nádob na odpad a dalších mobilních zaĜízení umístČných na veĜejných
prostranstvích, ve sbČrných dvorech a v dalších zaĜízeních odpadového hospodáĜství
umístČných v záplavových územích obcí.
PrioritnČ by mČly být odstranČny sbČrné nádoby s nebezpeþnými odpady. Nebezpeþné
odpady v oblastech ohrožených povodní soustĜedit v nejbližším bezpeþném, povodní
neohroženém skladu nebezpeþných odpadĤ þi nebezpeþných látek. Nakládání
s nebezpeþnými odpady v záplavových územích by se mČlo provádČt výjimeþnČ a mČlo
by být souþástí prevence zpracované v krizových plánech a pĜedevším v havarijních
plánech.
Ostatní odpady, které nemají nebezpeþné vlastnosti je vhodné rovnČž ze záplavových území
v dobČ vyhlášení 2. povodĖového stupnČ odstranit a uskladnit na nejbližším pĜedem urþeném
místČ nacházejícím se mimo záplavové území. Všechna mobilní zaĜízení pro nakládání
s odpady jakož i svozové prostĜedky jsou shromažćovány na pĜedem urþeném bezpeþném
povodní nezasaženém místČ v obci nebo na území jiných nejbližších obcí þi v jiných
provozech svozové firmy.
V dobČ vyhlášené krizové situace je také nezbytnČ nutné okamžitČ dojednat prĤbČh prací
na obnovČ území. Osoby povČĜené Ĝízením krizového štábu by ve spolupráci s oprávnČnou
osobou mČly dojednat podmínky odvozu a zpĤsob odstranČní odpadu. Ve spolupráci
s integrovaným záchranným systémem (IZS) stanovit priority a postup obnovy systému
odpadového hospodáĜství a spolu s dalšími složkami (armádou a dobrovolníky) zahájit práce
na obnovČ území.
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Po odpadnutí zátopy jsou veĜejná prostranství pĜed domy a jinými objekty velmi rychle
zaplnČna netĜídČnými odpady všeho druhu. Je vhodné zajistit tĜídČní tČchto odpadĤ, alespoĖ
þásteþnou separací (nejlépe na základní složky odpadĤ – dĜevo, kovy, plasty, sklo, rizikový
zvláštČ nebezpeþný odpad), a to již pĜi vyklízení prostor zaplavených povodĖovou vlnou.
Z dĤvodĤ zajištČní plynulého odvozu objemných odpadĤ organizovanými svozy je výhodné
zĜizování meziskládek (individuálními svozy dochází k dopravním kolapsĤm na
pĜístupových trasách). Pokud jsou doþasné skládky (meziskládky) zĜízeny v obci, nemČly by
být umístČny v blízkosti obþany obydlených objektĤ, u sportovišĢ a míst sloužících k rekreaci
z dĤvodĤ bakteriologického a chemického rizika (infekþní aerosol, chemická kontaminace,
šíĜení zapáchajících látek).
Prioritním zpĤsobem odstraĖování povodĖových odpadĤ je spalování. Z hlediska ochrany
ovzduší je nezbytné zajistit Ĝízené spalování pĜedevším ve vybraných zaĜízeních
k odstraĖování odpadĤ, ve spalovnách nebezpeþných odpadĤ, pĜípadnČ ve spalovnách
komunálního odpadu s vydanou výjimkou.
Za ukládání tČchto odpadĤ na skládky v dobČ mimoĜádné situace by nemČl pĤvodce mít
povinnost platit poplatek podle zákona o odpadech. Použití zákona o odpadech ve vČci
povinnosti platit poplatky za ukládání odpadĤ na skládky (§ 45 a násl.) není možné naplnit,
vzhledem k tomu, že není možné urþit pĤvodce odpadu. Finanþní náhradu provozovatelĤm
skládek za uložení tohoto odpadu by mČl vyplatit orgán krizového Ĝízení (podle SdČlení þ.
38/2002 Ministerstva životního prostĜedí, sekce legislativy a státní správy a sekce technické
ochrany prostĜedí o vydání stanoviska k problematice odstraĖování odpadĤ vzniklých
v souvislosti s povodnČmi).
PĜi skládkování netĜídČných povodĖových odpadĤ je nutno trvat na ukládání odpadĤ na
tČsnČných a zabezpeþených skládkách skupin S-ostatní odpad a S-nebezpeþný odpad. U
netČsnČných skládek skupiny S-inertní odpad hrozí riziko kontaminace pĤdy a podzemních
vod.
Vzhledem k možnosti obecného ohrožení je tĜeba dbát na to, aby na skládky nebyla
ukládána uhynulá zvíĜata a rozkládající se zbytky živoþišného pĤvodu, vþetnČ 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 zaĜízeních.
Realizací navržených zásad by mČlo být zajištČno, aby s povodĖovými odpady bylo
z pĜedbČžné opatrnosti nakládáno jako s odpadem potenciálnČ nebezpeþným s infekþními
vlastnostmi, z dĤvodu výskytu jistého významného bakteriálního oživení patogenními
mikroorganismy zpĤsobilými vyvolat i vážná onemocnČní epidemického typu, tuto vlastnost
je tĜeba respektovat pĜi manipulaci s tímto odpadem a Ĝídit se pokyny hygienické a veterinární
služby.
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5. Standardy množství, kvalitativních charakteristik a zdravotních rizik pro
hlavní druhy povodĖových odpadĤ
Skupina odpadĤ: UHYNULÁ ZVÍěATA
Kódy a názvy odpadĤ (podle Katalogu odpadĤ):
Konfiskáty živoþišného pĤvodu (uhynulá zvíĜata) jsou podle § 2 písm. f) zákona þ. 185/2001
Sb., o odpadech vylouþeny z jeho pĤsobnosti a nakládání s nimi upravuje zákon þ. 166/1999
Sb., o veterinární péþi a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ (veterinární zákon), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Výskyt pĜi povodních:
TČla uhynulých zvíĜat z domácího chovu v rĤzném stupni rozkladu živoþišných tkání a rĤzné
potenciální infekþnosti.

PĜedpokládaná množství:

50 – 500 kg na 1000 obyvatel zaplaveného území

Charakteristika potenciálního nebezpeþí:
Konfiskáty živoþišného pĤvodu s ohledem na infekþnost mohou pĜedstavovat vážné
nebezpeþí pro zdraví lidí nebo zvíĜat.
ýinnosti, které mají být vykonány pĜi vyhlášení stupĖĤ ohrožení jako prevence:
PĜemístČní domácích zvíĜat na pĜedem urþené bezpeþné, pĜípadnou povodní neohrožené místo
v obci nebo na území jiné obce, evakuace vybraných domácích zvíĜat (psĤ a koþek) souþasnČ
s jejich majiteli.

OdpovČdnost za odpad:
OdpovČdnost za odstranČní konfiskátĤ živoþišného pĤvodu má místnČ pĜíslušná obec. Obec
zajišĢuje tuto þinnost prostĜednictvím orgánĤ veterinární správy.
ýinnosti pĜi odstranČní následkĤ škod:
OdstraĖování uhynulých zvíĜat provádí firma oprávnČná k nakládání s konfiskáty živoþišného
pĤvodu.

Ochrana osob, které s odpadem manipulují:
Osobní ochranné pracovní prostĜedky pĜi manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné brýle,
ochranné rukavice, ochranný odČv. PĜi manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouĜit.
Kontakt na místo poskytující informace:
MístnČ pĜíslušný orgán veterinární správy.
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Skupina odpadĤ: KONTAMINOVANÉ ODċVY, KOBERCE
Kódy a názvy odpadĤ (podle Katalogu odpadĤ):
20 01 10 OdČvy
20 01 11 Textilní materiály
20 03 07 Objemný odpad

Kategorie odpadu:
ostatní/nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný

Výskyt pĜi povodních:
OdČvy a textilní materiály se zvýšenou vlhkostí a zneþištČním organickými þi anorganickými
látkami, které mohou vykazovat urþitý stupeĖ nebezpeþnosti.
PĜedpokládaná množství:

10 – 20 t na 1000 obyvatel zaplaveného území

Charakteristika potenciálního nebezpeþí:
ZneþištČné odČvy a textilní materiály se mohou vyznaþovat škodlivostí na zdraví a schopností
uvolĖovat nebezpeþné látky do životního prostĜedí.
ýinnosti, které mají být vykonány pĜi vyhlášení stupĖĤ ohrožení jako prevence:
V þástech obcí ohrožených povodní uskladnit odČvy a textilie v plastových pytlích pĜípadnČ
v jiných nepropustných obalech ve vyšších nadzemních podlažích rodinných a bytových
domĤ, podle podmínek obce a jednotlivých obytných objektĤ v obci, pĜípadnČ pĜemístit
oznaþené naplnČné obaly na jiné urþené místo v obci þi na území jiné obce.
OdpovČdnost za odpad:
OdpovČdnost za odstranČní zneþištČného odpadu od obþanĤ v dĤsledku povodnČ má místnČ
pĜíslušná obec. ZpĤsob nakládání s odpadem na území obce urþí obec v dohodČ s firmou,
která má k tomu oprávnČní. Obec zajišĢuje odstranČní odpadĤ v souþinnosti s držiteli a
majiteli pĜedmČtĤ.
ýinnosti pĜi odstranČní následkĤ škod:
ZneþištČné odČvy a textilie se shromažćují a sbírají oddČlenČ od ostatního odpadu vzniklého
v dĤsledku povodnČ. Obþané odkládají tento odpad na místech urþených obcí. OdČvy a
textilie se tĜídí podle druhu zneþištČní na zneþištČné nebezpeþnými látkami (respektive
podezĜelé ze zneþištČní nebezpeþnými látkami) a ostatními látkami. Takto roztĜídČné se pak
spalují ve spalovnČ nebezpeþných odpadĤ nebo se uloží na skládce nebezpeþných odpadĤ
(skupina S-NO) a ve spalovnČ komunálního odpadu nebo se uloží na skládce komunálních
odpadĤ (skupina S-OO).

Ochrana osob, které s odpadem manipulují:
Osobní ochranné pracovní prostĜedky pĜi manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné
rukavice, ochranný odČv. PĜi manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouĜit.
Kontakt na místo poskytující informace:
PĜíslušná firma provádČjící v obci sbČr a svoz komunálního odpadu a firma provádČjící v obci
sbČr nebezpeþných složek komunálního odpadu, pokud tyto þinnosti v obci nezajišĢuje jedna
firma.
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Skupina odpadĤ: KONTAMINOVANÉ ABSORPýNÍ PROSTěEDKY
Kódy a názvy odpadĤ (podle Katalogu odpadĤ):
15 02 02 Absorpþní þinidla, filtraþní materiály, þisticí tkaniny a
ochranné odČvy zneþištČné nebezpeþnými látkami

Kategorie odpadu:
nebezpeþný

Výskyt pĜi povodních:
Tuhé organické þi anorganické látky (Vapex, buniþina, textil apod.) nebo smČsi látek se
sorbovanými ropnými látkami nebo hoĜlavinami þi jinými nebezpeþnými látkami z procesu
þištČní a sanace havárií.
PĜedpokládaná množství:

100 – 300 kg na 1000 obyvatel zaplaveného území

Charakteristika potenciálního nebezpeþí:
Použité absorpþní prostĜedky jsou kontaminovány látkami, které se vyznaþují hoĜlavostí,
dráždivostí, škodlivostí na zdraví a schopností uvolĖovat nebezpeþné látky do životního
prostĜedí. Kontaminované absorpþní prostĜedky jsou potenciálnČ vysoce nebezpeþné látky
z dĤvodu možnosti kontaminace vodního ekosystému.
ýinnosti, které mají být vykonány pĜi vyhlášení stupĖĤ ohrožení jako prevence:
Kontaminované absorpþní prostĜedky vznikají jako dĤsledek odstraĖování zneþištČní po
povodních. Prevence vzniku zneþištČní:
V þástech obcí ohrožených povodní upozornit obþany na provedení kontroly uskladnČní všech
ropných látek a hoĜlavin v uzavĜených a nepropustných obalech a jejich oznaþení. PĜi
bezprostĜedním ohrožení povodní zajistit sbČr a svoz mobilnČ uskladnČných látek a jejich
soustĜedČní v nejbližším bezpeþném, povodní neohroženém skladu nebezpeþných látek nebo
odpadĤ.
OdpovČdnost za odpad:
OdpovČdnost za prevenci, pĜípadnČ odstranČní následkĤ pĜi lokálním zneþištČní ropnými
látkami nebo jinými nebezpeþnými látkami v dĤsledku povodní má místnČ pĜíslušná obec.
OdstranČní následkĤ úniku nebezpeþných látek zajistí obec u pĜíslušné firmy, která má k tomu
oprávnČní. Obec zajišĢuje odstranČní odpadĤ v souþinnosti s majiteli a uživateli pozemkĤ.
ýinnosti pĜi odstranČní následkĤ škod:
Absorpþní prostĜedky kontaminované pĜi sanaþních pracích se skladují v uzavĜených a
nepropustných obalech, zabezpeþených pĜed úþinky atmosférických vlivĤ. OdstraĖování
odpadĤ se provádí ve spalovnČ nebezpeþného odpadu.
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:
Osobní ochranné pracovní prostĜedky pĜi manipulaci s odpadem: respirátor se sorpþní
vložkou, ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný odČv. PĜi manipulaci s odpadem nejíst,
nepít, nekouĜit. V pĜípadČ požáru hasit pČnou, suchými hasicími prostĜedky, práškovým
pĜístrojem. Vyvarovat se rozptýlení látky do okolí.
Kontakt na místo poskytující informace:
Obci dostupná firma oprávnČná k provádČní sanací, odstraĖování následkĤ havárií a
k nakládání s tímto druhem nebezpeþného odpadu. Informace o pĤsobnosti firem podá
územnČ pĜíslušný obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností.
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Skupina odpadĤ: POŠKOZENÝ NABYTEK
Kódy a názvy odpadĤ (podle Katalogu odpadĤ):
20 01 37 DĜevo obsahující nebezpeþné látky
20 01 38 DĜevo neuvedené pod þíslem 20 01 37
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy
20 03 07 Objemný odpad

Kategorie odpadu:
nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný

Výskyt pĜi povodních:
Nábytek vyrobený ze dĜeva a dĜevotĜísek, polstrovaný i bez polstrování se zvýšenou vlhkostí,
pĜípadnČ nábytek þi jeho þásti vyrobené z kovĤ a plastĤ, zneþištČný organickými nebo
anorganickými látkami, který mĤže vykazovat urþitý stupeĖ nebezpeþnosti.
PĜedpokládaná množství:

40 – 80 t na 1000 obyvatel zaplaveného území

Charakteristika potenciálního nebezpeþí:
ZneþištČný nábytek se mĤže vyznaþovat škodlivostí na zdraví a schopností uvolĖovat
nebezpeþné látky do životního prostĜedí.
ýinnosti, které mají být vykonány pĜi vyhlášení stupĖĤ ohrožení jako prevence:
V þástech obcí ohrožených povodní, pokud je to možné a statika obytných objektĤ to
pĜipouští, uskladnit vybrané druhy nábytku (napĜ. polstrované) ve vyšších nadzemních
podlažích rodinných a obytných domĤ. Podle místních podmínek je možno vybraný nábytek
soustĜećovat na bezpeþném povodní neohroženém místČ v obci nebo na území jiných obcí.
OdpovČdnost za odpad:
OdpovČdnost za odstranČní zneþištČného odpadu od obþanĤ v dĤsledku povodnČ má místnČ
pĜíslušná obec. ZpĤsob nakládání s odpadem na území obce urþí obec v dohodČ s firmou,
která má k tomu oprávnČní. Obec odstraĖuje odpady v souþinnosti s majiteli a uživateli
nemovitostí.
ýinnosti pĜi odstranČní následkĤ škod:
VyĜazený nábytek se shromažćuje a sbírá roztĜídČný na spalitelný odpad a kovový odpad.
Obþané odkládají odpad oddČlenČ na místech urþených obcí. Spalitelný odpad se spaluje ve
spalovnČ komunálních odpadĤ, pĜípadnČ ukládá na skládku (skupina S-OO). Kovový odpad se
pĜedává k materiálovému využití. PĜi pĜípadném zneþištČní nábytku nebezpeþnými látkami
(napĜ. ropnými látkami) se takovýto odpad soustĜedí oddČlenČ a odstraní ve spalovnČ
nebezpeþných odpadĤ nebo na skládce nebezpeþných odpadĤ (skupina S-NO).

Ochrana osob, které s odpadem manipulují:
Osobní ochranné pracovní prostĜedky pĜi manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné
rukavice, ochranný odČv. PĜi manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouĜit.
Kontakt na místo poskytující informace:
PĜíslušná firma provádČjící v obci sbČr a svoz komunálního odpadu.
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Skupina odpadĤ: NEOPRAVITELNÁ ZAěÍZENÍ DOMÁCNOSTÍ
Kódy a názvy odpadĤ (podle Katalogu odpadĤ):
20 01 21 ZáĜivky a jiný odpad obsahující rtuĢ
20 01 23 VyĜazená zaĜízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
20 01 35 VyĜazená elektrická a elektronická zaĜízení obsahující
nebezpeþné látky neuvedená pod þísly 200121, 200123
20 01 36 VyĜazená elektrická a elektronická zaĜízení neuvedená pod
þísly 200121, 200123, 200135
20 01 40 Kovy

Kategorie odpadu:
nebezpeþný
nebezpeþný
nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný

Výskyt pĜi povodních:
Neopravitelná zaĜízení domácností zneþištČná organickými þi anorganickými látkami, která
náleží do kategorie nebezpeþných i ostatních odpadĤ.
PĜedpokládaná množství:

20 – 30 t na 1000 obyvatel zaplaveného území

Charakteristika potenciálního nebezpeþí:
NČkterá elektrická a elektronická zaĜízení se vyznaþují schopností uvolĖovat nebezpeþné
látky do životního prostĜedí.
ýinnosti, které mají být vykonány pĜi vyhlášení stupĖĤ ohrožení jako prevence:
V þástech obcí ohrožených povodní uskladnit pĜenosná elektrická a elektronická zaĜízení ve
vyšších nadzemních podlažích rodinných a bytových domĤ pĜípadnČ podle místních
podmínek soustĜećovat zaĜízení na bezpeþném, povodní neohroženém místČ v obci nebo na
území jiné obce. Ostatní (nepĜenosná) zaĜízení ochránit proti vniknutí vody plastovým
obalem.
OdpovČdnost za odpad:
OdpovČdnost za odstranČní neopravitelných zaĜízení domácností v dĤsledku poškození
povodní má místnČ pĜíslušná obec. ZpĤsob nakládání s odpadem na území obce urþí obec
v dohodČ s firmou, která má k tomu oprávnČní. Obec odstraĖuje odpady v souþinnosti
s majiteli a uživateli nemovitostí.
ýinnosti pĜi odstranČní následkĤ škod:
VyĜazená elektrická a elektronická zaĜízení domácností se shromažćují a sbírají oddČlenČ od
ostatního odpadu vzniklého v dĤsledku povodnČ. Obþané odkládají tento odpad oddČlenČ na
místech urþených obcí. OdstraĖování vyĜazených zaĜízení zajistí firma, která má k tomu
oprávnČní. Ta také roztĜídí odpad podle druhĤ a kategorií a urþí další postup jeho zpracování.

Ochrana osob, které s odpadem manipulují:
Osobní ochranné pracovní prostĜedky pĜi manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné
rukavice, ochranný odČv. PĜi manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouĜit.
Kontakt na místo poskytující informace:
PĜíslušná firma provádČjící v obci sbČr objemného a nebezpeþného komunálního odpadu.

19

Skupina odpadĤ: KONTAMINOVANÁ PģDA
Kódy a názvy odpadĤ (podle Katalogu odpadĤ):
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpeþné látky
17 05 05 VytČžená hlušina obsahující nebezpeþné látky

Kategorie odpadu:
nebezpeþný
nebezpeþný

Výskyt pĜi povodních:
Území obce zasažené povodní je nutno následnČ sanovat. V pĜípadČ zjevné kontaminace
území ropnými þi jinými nebezpeþnými látkami nebo podezĜení na kontaminaci v dĤsledku
blízkosti možných zdrojĤ kontaminace, jsou þinČna opatĜení ke zjištČní rozsahu a závažnosti
kontaminace a k jejímu odstranČní.
PĜedpokládaná množství:

podle konkrétního zjištČní prĤzkumem území

Charakteristika potenciálního nebezpeþí:
Zemina kontaminovaná ropnými þi jinými nebezpeþnými látkami se vyznaþuje škodlivostí na
zdraví a pĜedevším schopností uvolĖovat nebezpeþné látky do životního prostĜedí. Ropné
látky jsou vysoce nebezpeþné z dĤvodu možnosti kontaminace vodního ekosystému.
ýinnosti, které mají být vykonány pĜi vyhlášení stupĖĤ ohrožení jako prevence:
Provoz zaĜízení pro uskladnČní ropných a jiných nebezpeþných látek se Ĝídí pĜíslušnými
bezpeþnostními pĜedpisy a za jejich dodržování odpovídají majitelé (provozovatelé zaĜízení).

OdpovČdnost za odpad:
OdpovČdnost za zajištČní sanace pĤdy kontaminované ropnými látkami v dĤsledku povodní
má pĜíslušný obecní úĜad s rozšíĜenou pĤsobností. ZjištČní rozsahu a závažnosti kontaminace
a její odstranČní zajistí obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností v souþinnosti s místnČ
pĜíslušnou obcí u nČkteré z firem, která má k tomu oprávnČní. Odpady se odstraĖují
v souþinnosti s majiteli a uživateli pozemkĤ.
ýinnosti pĜi odstranČní následkĤ škod:
Postup a zpĤsob sanace pĤdy, jakož i rozsah kontaminace urþí specializovaná firma.

Ochrana osob, které s odpadem manipulují:
Ochranu a bezpeþnost práce zajistí pĜíslušná specializovaná firma.
Kontakt na místo poskytující informace:
Obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností, v jehož správním obvodu se nachází daná obec,
poskytne informace o firmách oprávnČných k provádČní sanací a k nakládání s nebezpeþnými
odpady.
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Skupina odpadĤ: NAPLAVENÉ DěEVO, OBALY
Kódy a názvy odpadĤ (podle Katalogu odpadĤ):
15 01 06 SmČsné obaly
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpeþných látek nebo obaly
tČmito látkami zneþištČné
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod þíslem 20 01 25
20 01 27 Barvy, tiskaĜské barvy, lepidla, pryskyĜice obsahující
nebezpeþné látky
20 01 37 DĜevo obsahující nebezpeþné látky
20 01 38 DĜevo neuvedené pod þíslem 20 01 37

Kategorie odpadu:
ostatní/nebezpeþný
nebezpeþný
nebezpeþný
nebezpeþný
nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný

Výskyt pĜi povodních:
Naplavené dĜevo a obaly jsou v dĤsledku povodní zneþištČny organickými nebo
anorganickými látkami a jsou nevhodné k materiálovému využití. Naplavené dĜevo mĤže být
zneþištČno ropnými látkami, obaly mohou být naplnČny nebezpeþnými látkami.
PĜedpokládaná množství:

5 – 10 t na 1000 obyvatel zaplaveného území

Charakteristika potenciálního nebezpeþí:
DĜevo i obaly se mohou vyznaþovat škodlivostí na zdraví a schopností uvolĖovat nebezpeþné
látky do životního prostĜedí.
ýinnosti, které mají být vykonány pĜi vyhlášení stupĖĤ ohrožení jako prevence:
Proti výskytu naplaveného drobného odpadu po povodních nejsou úþinná preventivní
opatĜení.
OdpovČdnost za odpad:
OdpovČdnost za odstranČní odpadu po povodních má pĜíslušná obec. Obec odstraĖuje odpady
v souþinnosti s majiteli a uživateli pozemkĤ.
ýinnosti pĜi odstranČní následkĤ škod:
U naplaveného dĜeva (až na výjimky) a u obalĤ vzhledem k jejich zneþištČní je obtížné rozlišit
nebezpeþné a ostatní druhy odpadĤ. S tČmito odpady je proto nakládáno jako s nebezpeþnými,
jejich roztĜídČní a zpĤsob odstraĖování urþí pĜíslušná firma, která je oprávnČna k nakládání
s nebezpeþnými odpady. DĜevo vČtších rozmČrĤ, zjevnČ nezneþištČné ropnými látkami, se
mĤže shromažćovat oddČlenČ a využívat místnČ jako palivo.
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:
Osobní ochranné pracovní prostĜedky pĜi manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné brýle,
ochranné rukavice, ochranný odČv. PĜi manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouĜit. PĜi
manipulaci se vyvarovat porušení obalĤ a úniku látek do okolí.
Kontakt na místo poskytující informace:
PĜíslušná firma provádČjící v obci sbČr nebezpeþných složek komunálního odpadu. Informace
o oprávnČní a pĤsobnosti firem, v pĜípadČ potĜeby, podá obecní úĜad obce s rozšíĜenou
pĤsobností, v jehož správním obvodu se daná obec nachází.
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Skupina odpadĤ: ODPADY Z OBLASTÍ BEZ ODTOKU
Kódy a názvy odpadĤ (podle Katalogu odpadĤ):
02 01 03 Odpady rostlinných pletiv
02 01 07 Odpady z lesnictví
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpeþné látky
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod þíslem 170503
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parkĤ
20 02 02 Zemina a kameny

Kategorie odpadu:
ostatní/nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný
nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný

Výskyt pĜi povodních:
Odpady nacházející se v bez odtokových oblastech obce se vyznaþují vysokým stupnČm
zneþištČní pĜedevším anorganickými látkami a zvýšenou vlhkostí a mohou vykazovat urþitý
stupeĖ nebezpeþnosti. Území obce zasažené povodní je nutno následnČ sanovat. V pĜípadČ
zjevné kontaminace území ropnými látkami þi jinými nebezpeþnými látkami nebo podezĜení
na kontaminaci v dĤsledku blízkosti možných zdrojĤ kontaminace, jsou þinČna opatĜení ke
zjištČní rozsahu a závažnosti kontaminace a k jejímu odstranČní.
PĜedpokládaná množství: podle konkrétních podmínek území
Charakteristika potenciálního nebezpeþí:
Odpady z území bez odtoku se mohou vyznaþovat škodlivostí na zdraví a schopností
uvolĖovat nebezpeþné látky do životního prostĜedí.
ýinnosti, které mají být vykonány pĜi vyhlášení stupĖĤ ohrožení jako prevence:
ěešit odtokové pomČry územnČ technickými opatĜeními v záplavových územích obcí jako
souþást územních plánĤ a jejich realizace.
OdpovČdnost za odpad:
OdpovČdnost za odstranČní odpadu z území obce po povodních má pĜíslušná obec. ZpĤsob
nakládání s odpadem urþí obec v dohodČ s firmou, která má k tomu oprávnČní. Obec
odstraĖuje odpady v souþinnosti s majiteli a uživateli pozemkĤ.
ýinnosti pĜi odstranČní následkĤ škod:
Postup a zpĤsob sanace území a nakládání s odpady urþí podle rozsahu zneþištČní
specializovaná firma. Pokud firma vylouþí kontaminaci území nebezpeþnými látkami, je
odpad vytČžený z bezodtokových oblastí odstraĖován na skládce komunálního a ostatního
odpadu (skupina S-OO).
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:
Ochranu a bezpeþnost práce zajistí pĜíslušná specializovaná firma. V pĜípadČ, že obec
odstraĖuje nekontaminovaný odpad vlastními prostĜedky jsou pĜi manipulaci s odpadem
používány osobní ochranné prostĜedky: respirátor, ochranné rukavice, ochranný odČv. PĜi
manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouĜit.
Kontakt na místo poskytující informace:
PĜíslušná firma provádČjící v obci sbČr a svoz komunálního odpadu.
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Skupina odpadĤ: KONTAMINOVANÉ POTRAVINY
Kódy a názvy odpadĤ (podle Katalogu odpadĤ):
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotĜebČ nebo zpracování
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotĜebČ nebo zpracování
02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotĜebČ nebo zpracování
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotĜebČ nebo zpracování
02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotĜebČ nebo zpracování
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

Kategorie odpadu:
nebezpeþný
nebezpeþný
nebezpeþný
nebezpeþný
nebezpeþný
nebezpeþný

Výskyt pĜi povodních:
PĜevážnČ balený biologicky rozložitelný odpad z domácností, obchodĤ, kuchyní a
stravovacích zaĜízení, pĜípadnČ zásobovacích skladĤ zneþištČný organickými þi
anorganickými látkami, které mohou vykazovat urþitý stupeĖ nebezpeþnosti.
PĜedpokládaná množství:

20 – 30 t na 1000 obyvatel zaplaveného území

Charakteristika potenciálního nebezpeþí:
Kontaminované potraviny mohou být zdrojem infekce a vzhledem k pĤvodu zneþištČní
mohou se vyznaþovat škodlivostí na zdraví a schopností uvolĖovat nebezpeþné látky do
životního prostĜedí.
ýinnosti, které mají být vykonány pĜi vyhlášení stupĖĤ ohrožení jako prevence:
V záplavových oblastech obcí pĜed ohrožením povodní odstranit potraviny s nízkou dobou
trvanlivosti. S tČmito potravinami nakládat obvyklým zpĤsobem jako s výrobky s prošlou
lhĤtou trvanlivosti.
OdpovČdnost za odpad:
OdpovČdnost za odstranČní kontaminovaných potravin v dĤsledku povodní má místnČ
pĜíslušná obec. ZpĤsob nakládání s odpadem na území obce urþí obec v dohodČ s firmou,
která má k tomu oprávnČní. Obec odstraĖuje odpady v souþinnosti s držiteli a majiteli
potravin.
ýinnosti pĜi odstranČní následkĤ škod:
Kontaminované potraviny se shromažćují a sbírají oddČlenČ od ostatního odpadu vzniklého
v dĤsledku povodnČ. Obþané odkládají tento odpad na místech urþených obcí. OdstraĖování
odpadĤ se provádí ve spalovnČ nebezpeþného pĜípadnČ komunálního odpadu, ve veterinárních
asanaþních zaĜízeních þi v zaĜízeních pro anaerobní digesci odpadĤ.
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:
Osobní ochranné pracovní prostĜedky pĜi manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné
rukavice, ochranný odČv. PĜi manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouĜit.
Kontakt na místo poskytující informace:
PĜíslušná firma provádČjící v obci sbČr a svoz nebezpeþných složek komunálního odpadu.
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Skupina odpadĤ: OSTATNÍ NEOPRAVITELNÁ ZAěÍZENÍ
Kódy a názvy odpadĤ (podle Katalogu odpadĤ):
16 01 03 Pneumatiky
16 01 04 Autovraky
16 01 21 Nebezpeþné souþástky
16 02 13 VyĜazená zaĜízení obsahující nebezpeþné složky (bez PCB)
20 01 33 Baterie a akumulátory netĜídČné
20 01 40 Kovy

Kategorie odpadu:
ostatní/nebezpeþný
nebezpeþný
nebezpeþný
nebezpeþný
nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný

Výskyt pĜi povodních:
Neopravitelná zaĜízení vþetnČ autovrakĤ zneþištČná organickými þi anorganickými látkami,
která náleží do kategorie nebezpeþných a ostatních odpadĤ.
PĜedpokládaná množství:

20 – 30 t na 1000 obyvatel zaplaveného území

Charakteristika potenciálního nebezpeþí:
VyĜazená zaĜízení jsou pĜevážnČ nebezpeþným odpadem a vČtšinou obsahují látky vyznaþující
se škodlivostí na zdraví a schopností uvolĖovat se do životního prostĜedí.
ýinnosti, které mají být vykonány pĜi vyhlášení stupĖĤ ohrožení jako prevence:
Ze záplavových území v okamžiku pĜed ohrožením povodní odstranit všechna motorová
vozidla do bezpeþné vzdálenosti.
OdpovČdnost za odpad:
OdpovČdnost za odstranČní zneþištČného odpadu od obþanĤ v dĤsledku povodnČ má místnČ
pĜíslušná obec. ZpĤsob nakládání s odpadem na území obce urþí obec v dohodČ s firmou,
která má k tomu oprávnČní. Obec odstraĖuje odpady v souþinnosti s majiteli a uživateli
zaĜízení.
ýinnosti pĜi odstranČní následkĤ škod:
VyĜazená zaĜízení se shromažćují a sbírají oddČlenČ od ostatního odpadu vzniklého
v dĤsledku povodnČ. Obþané odkládají tento odpad oddČlenČ na místech urþených obcí.
OdstraĖování vyĜazených zaĜízení zajistí firma, která má k tomu oprávnČní. Ta také roztĜídí
odpad podle druhĤ a kategorií a urþí postup jeho zpracování. OdpovČdnost za odstranČní
autovrakĤ mají jejich vlastníci, kteĜí jsou ze zákona o odpadech povinni pĜedat autovrak
pouze osobám s oprávnČním k nakládání s ním.

Ochrana osob, které s odpadem manipulují:
Osobní ochranné pracovní prostĜedky pĜi manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné
rukavice, ochranný odČv. PĜi manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouĜit.
Kontakt na místo poskytující informace:
PĜíslušná firma provádČjící v obci sbČr objemného a nebezpeþného odpadu. Informace o
osobách oprávnČných k nakládání s autovraky podá pĜíslušný obecní úĜad obce s rozšíĜenou
pĤsobností.
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Skupina odpadĤ: DEMOLIýNÍ ODPADY, BUDOVY K SANACI
Kódy a názvy odpadĤ (podle Katalogu odpadĤ):
17 01 06 SmČsi nebo oddČlené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobkĤ obsahující nebezpeþné látky
17 01 07 SmČsi nebo oddČlené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobkĤ neuvedené pod þíslem 17 01 06
17 02 01 DĜevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 02 04 Sklo, plasty, dĜevo obsahující nebezpeþné látky nebo
nebezpeþnými látkami zneþištČné
17 04
Kovy (vþetnČ jejich slitin)

Kategorie odpadu:
nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný
nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný

Výskyt pĜi povodních:
Stavební a demoliþní odpady, zneþištČné organickými þi anorganickými látkami, které mohou
vykazovat urþitý stupeĖ nebezpeþnosti.
PĜedpokládaná množství:
podle konkrétních podmínek území
Charakteristika potenciálního nebezpeþí:
Odpady z demolic a sanovaných budov mohou se vyznaþovat škodlivostí na zdraví a
schopností uvolĖovat nebezpeþné látky do životního prostĜedí.
ýinnosti, které mají být vykonány pĜi vyhlášení stupĖĤ ohrožení jako prevence:
StavebnČ technická opatĜení v záplavových územích obcí.
OdpovČdnost za odpad:
OdpovČdnost za odstranČní zneþištČného odpadu od obþanĤ v dĤsledku povodnČ má místnČ
pĜíslušná obec. ZpĤsob nakládání s odpadem na území obce urþí obec v dohodČ s firmou,
která má k tomu oprávnČní. Obec odstraĖuje odpady v souþinnosti s majiteli a uživateli
nemovitostí.
ýinnosti pĜi odstranČní následkĤ škod:
Odpady z demolic a sanace budov se shromažćují a sbírají oddČlenČ od ostatního odpadu
vzniklého v dĤsledku povodnČ. Obþané odkládají tento odpad na místech urþených obcí.
Odpady se shromažćují oddČlenČ podle druhĤ zneþištČní. Stavební odpady obsahující
nebezpeþné látky (napĜ. dehet, azbest) nebo zneþištČné nebezpeþnými látkami (napĜ. ropnými)
se odstraĖují na skládce nebezpeþných odpadĤ (skupina S-NO). Ostatní stavební odpady se
tĜídí na spalitelné (napĜ. dĜevo), které se využijí energeticky a inertní materiály, které jsou
upravovány a využívány napĜ. na skládce komunálního odpadu jako zásypový materiál.
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:
Osobní ochranné pracovní prostĜedky pĜi manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné
rukavice, ochranný odČv. PĜi manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouĜit.
Kontakt na místo poskytující informace:
PĜíslušná firma provádČjící v regionu sbČr nebezpeþného odpadu, pĜípadnČ komunálního
odpadu þi nČkterá ze stavebních firem. Informace podá obecní úĜad v obci s rozšíĜenou
pĤsobností, v jehož správním obvodu se nachází daná obec.
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Skupina odpadĤ: NAPLAVENÉ BAHNO
Kódy a názvy odpadĤ (podle Katalogu odpadĤ):
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpeþné látky
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod þíslem 170503

Kategorie odpadu:
nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný

Výskyt pĜi povodních:
Území obce zasažené povodní je nutno následnČ sanovat. V pĜípadČ zjevné kontaminace
území ropnými þi jinými nebezpeþnými látkami nebo podezĜení na kontaminaci v dĤsledku
blízkosti možných zdrojĤ kontaminace, jsou þinČna opatĜení ke zjištČní rozsahu a závažnosti
kontaminace a k jejímu odstranČní. Naplavené bahno mĤže být zneþištČno nebezpeþnými
(napĜ. ropnými) látkami.
PĜedpokládaná množství:

podle konkrétního zjištČní prĤzkumem území

Charakteristika potenciálního nebezpeþí:
Naplavené bahno mĤže být kontaminováno ropnými þi jinými nebezpeþnými látkami, které se
vyznaþují škodlivostí na zdraví a pĜedevším schopností uvolĖovat nebezpeþné látky do
životního prostĜedí. Ropné látky jsou vysoce nebezpeþné z dĤvodu možnosti kontaminace
vodního ekosystému.
ýinnosti, které mají být vykonány pĜi vyhlášení stupĖĤ ohrožení jako prevence:
Naplavené bahno je jedním z pĜirozených dĤsledkĤ povodní.
OdpovČdnost za odpad:
OdpovČdnost za zajištČní sanace území má místnČ pĜíslušná obec. ZjištČní stavu kontaminace
území a její odstranČní zajistí obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností v souþinnosti s místnČ
pĜíslušnou obcí u nČkteré z firem, která má k tomu oprávnČní. Obec odstraĖuje odpady
v souþinnosti s majiteli a uživateli pozemkĤ.
ýinnosti pĜi odstranČní následkĤ škod:
Postup a zpĤsob sanace pĤdy na území obce, jakož i odstranČní naplaveného
kontaminovaného bahna urþí specializovaná firma. V pĜípadČ, že je prĤkaznČ doloženo, že
naplavené bahno není kontaminováno nebezpeþnými látkami, uloží se tento odpad na skládce
komunálního odpadu (skupina S-OO), pĜípadnČ na nejbližší skládce inertního odpadu
(skupina S-IO), pokud splĖuje podmínky pro ukládání odpadu na této skládce, nebo se využije
pĜímo na místČ k úpravČ terénu.
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:
Osobní ochranné pracovní prostĜedky pĜi manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné brýle,
ochranné rukavice, ochranný odČv. PĜi manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouĜit.
Kontakt na místo poskytující informace:
Obecní úĜad s rozšíĜenou pĤsobností, v jehož správním obvodu se nachází daná obec,
poskytne informace o firmách oprávnČných k provádČní sanací a k nakládání s nebezpeþnými
odpady.
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Skupina odpadĤ: ODPADY VYVOLANÉ REKONSTRUKCÍ ÚZEMÍ
Kódy a názvy odpadĤ (podle Katalogu odpadĤ):
17 01 06(07) SmČsi nebo oddČlené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobkĤ obsahující a neobsahující
nebezpeþné látky
17 02 01
DĜevo
17 02 02
Sklo
17 02 03
Plasty
17 02 04
Sklo, plasty, dĜevo obsahující nebezpeþné látky nebo
nebezpeþnými látkami zneþištČné
17 03 01(02) Asfaltové smČsi obsahující a neobsahující dehet
17 04
Kovy (vþetnČ jejich slitin)
17 05 03(04) Zemina a kamení obsahující a neobsahující nebezp.látky
17 05 05(06) VytČžená hlušina obsahující a neobsahující nebezp.látky

Kategorie odpadu:
nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný
nebezpeþný
nebezpeþný, ostatní
nebezpeþný, ostatní
nebezpeþný, ostatní
nebezpeþný, ostatní

Výskyt pĜi povodních:
Demoliþní odpady, stavební odpady, zeminy a hlušiny, jiné odpady ze zaĜízení obytných
objektĤ, zneþištČné organickými þi anorganickými látkami, které mohou vykazovat urþitý
stupeĖ nebezpeþnosti.
PĜedpokládaná množství:
podle konkrétních podmínek území
Charakteristika potenciálního nebezpeþí:
NČkteré odpady z rekonstruovaného území obsahují nebezpeþné látky nebo mohou být
zneþištČny nebezpeþnými látkami, které se vyznaþují škodlivostí na zdraví a schopností
uvolĖovat nebezpeþné látky do životního prostĜedí.
ýinnosti, které mají být vykonány pĜi vyhlášení stupĖĤ ohrožení jako prevence:
StavebnČ technická opatĜení v záplavových územích obcí.
OdpovČdnost za odpad:
OdpovČdnost za odpady z rekonstruovaných území obce v dĤsledku povodní má místnČ
pĜíslušná obec. ZjištČní stavu kontaminace území a její odstranČní zajistí obecní úĜad obce
s rozšíĜenou pĤsobností v souþinnosti s místnČ pĜíslušnou obcí u nČkteré z firem, která má
k tomu oprávnČní. Obec odstraĖuje odpady v souþinnosti s majiteli a uživateli pozemkĤ.
ýinnosti pĜi odstranČní následkĤ škod:
Postup a zpĤsob odstraĖování odpadĤ z rekonstruovaného území urþí specializovaná firma.
S odpady je nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Nebezpeþné odpady nebo odpady
zneþištČné nebezpeþnými látkami se musí odstranit ve spalovnČ nebo na skládce
nebezpeþného odpadu. Ostatní odpady jsou tĜídČny a pĜedevším spalitelné odpady využívány
energeticky. Zbytkový inertní odpad je upravován a využíván napĜ. na skládce komunálního
odpadu jako zásypový materiál.
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:
Osobní ochranné pracovní prostĜedky pĜi manipulaci s odpadem: respirátor, ochranné brýle,
ochranné rukavice, ochranný odČv. PĜi manipulaci s odpadem nejíst, nepít, nekouĜit.
Kontakt na místo poskytující informace:
Obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností, v jehož správním obvodu se nachází daná obec,
poskytne informace o firmách oprávnČných k provádČní sanací a k nakládání s nebezpeþnými
odpady.
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Skupina odpadĤ: SUDY A KONTEJNERY S NEZNÁMÝM OBSAHEM
Kódy a názvy odpadĤ (podle Katalogu odpadĤ):
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpeþných látek nebo obaly
tČmito látkami zneþištČné
15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpeþnou výplĖovou hmotu
(napĜ. azbest) vþetnČ prázdných tlakových nádob
15 01 06 SmČsné obaly

Kategorie odpadu:
nebezpeþný
nebezpeþný
ostatní/nebezpeþný

Výskyt pĜi povodních:
Obaly zneþištČné nebezpeþnými látkami prázdné nebo obsahující odpad odpovídající pĤvodnČ
odpadu kategorie „ostatní“ þi „nebezpeþný“.
PĜedpokládaná množství: podle konkrétního zjištČní prĤzkumem území
Charakteristika potenciálního nebezpeþí:
Obaly, které obsahují nebezpeþné látky nebo jsou jimi kontaminovány se mohou vyznaþovat
hoĜlavostí, dráždivostí, škodlivostí na zdraví a schopností uvolĖovat nebezpeþné látky do
životního prostĜedí podle specifických podmínek.
ýinnosti, které mají být vykonány pĜi vyhlášení stupĖĤ ohrožení jako prevence:
Kontaminované obaly vznikají jako dĤsledek odstraĖování zneþištČní po povodních.
Prevence vzniku zneþištČní: V þástech obcí ohrožených povodní upozornit obþany na
provedení kontroly uskladnČní všech ropných látek a hoĜlavin v uzavĜených a nepropustných
obalech a jejich oznaþení. PĜi bezprostĜedním ohrožení povodní zajistit sbČr a svoz mobilnČ
uskladnČných látek a jejich soustĜedČní v nejbližším bezpeþném, povodní neohroženém
skladu nebezpeþných látek nebo odpadĤ.
OdpovČdnost za odpad:
OdpovČdnost za prevenci, pĜípadnČ odstranČní následkĤ pĜi lokálním zneþištČní ropnými
látkami nebo jinými nebezpeþnými látkami v dĤsledku povodní má místnČ pĜíslušná obec.
OdstranČní zneþištČných obalĤ s neznámým obsahem zajistí obec u pĜíslušné firmy, která má
k tomu oprávnČní. Obec odstraĖuje odpady v souþinnosti s majiteli a uživateli pozemkĤ.
ýinnosti pĜi odstranČní následkĤ škod:
Obaly s neznámým obsahem menších objemĤ se shromažćují a ukládají do zabezpeþeného
skladu ve sbČrných dvorech obcí. Následný odvoz a odstranČní provede specializovaná firma.
PĜi vČtším výskytu sudĤ a kontejnerĤ s neznámým obsahem je nutné manipulaci s nimi
pĜenechat specializované firmČ.
Ochrana osob, které s odpadem manipulují:
Osobní ochranné pracovní prostĜedky pĜi manipulaci s odpadem: respirátor se sorpþní
vložkou, ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný odČv. PĜi manipulaci s odpadem nejíst,
nepít, nekouĜit. V pĜípadČ požáru hasit pČnou, suchými hasicími prostĜedky, práškovým
pĜístrojem. Vyvarovat se rozptýlení látky do okolí. PĜi požáru mĤže dojít k vývoji toxických
plynĤ.
Kontakt na místo poskytující informace:
Obci dostupná firma oprávnČná k provádČní sanací a k nakládání s nebezpeþnými odpady.
Informace o pĤsobnosti firem podá územnČ pĜíslušný obecní úĜad obce s rozšíĜenou
pĤsobností.
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