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Odpady



Odpad

• Odpad = každá movitá věc, které se osoba 
zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 
zbavit

• Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech• Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech

• Katalogy odpadů

• Vyhlášky obcí



Členění odpadů

• A) podle základních fyzikálních vlastností 
(tuhé, kapalné, plynné, směsné)

• B) podle oborů hospodářské činnosti   

(výrobní, spotřební – komunální)(výrobní, spotřební – komunální)

• C) podle vlivů na člověka a prostředí 
(nebezpečné a ostatní)

• D) podle možnosti využité jako druhotné 
suroviny (využitelné a nevyužitelné)



Nebezpečný odpad

= odpad, který má jednu a více nebezpečných 
vlastností (výbušnost, hořlavost, dráždivost…)

• Příklady: barvy, laky, rozpouštědla, 
fotochemikálie, pesticidy…fotochemikálie, pesticidy…

• ! Vytřídit z komunálního odpadu 



Bioodpad

• Základní charakteristika – schopen 
biologického rozkladu

• Svoz bioodpadu a jeho následné využití



Nakládání s odpady
• Základ je předcházení vzniku odpadů, snižování jejich 

objemu
• Sběr, třídění, výkup
• Sběrné dvory, mobilní svoz odpadu 

• Způsob nakládání s odpady: • Způsob nakládání s odpady: 
� opětovné využití
� materiálové a energetické využití
� recyklace 
� kompostování (bioodpad)
� výroba paliv (biopaliva)
� spalování (speciální postupy)
� skládkování
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