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Nebezpečný odpad

• Druh odpadu, který ohrožuje zdraví člověka nebo životní 
prostředí

• Je zakázáno s  nebezpečným odpadem  nakládat jako s běžným 
odpadem (ukládání na skládkách, běžné spalovny…)

• Nebezpečný odpad nejčastěji vykazuje jednu z vlastností:
zápalnost – mají bod vzplanutí < 60° nebo jsou vysoce hořlavé
poleptání – korozivní odpady
toxicita – koncentrace určitých látek v nich je nadlimitní 
infekčnost – mohou vážně poškodit zdraví člověka

• Český zákon o opadech obsahuje seznam 12 vlastností, zkuste si 
je vyhledat na internetu.



Nebezpečný odpad

Uveďte příklady nebezpečného odpadu:

Dávali jste při minulé prezentaci pozor? Pak 
víte, jakou barvou se označují kontejnery na 
nebezpečný odpad.



Nebezpečný odpad

Uveďte příklady nebezpečného odpadu:

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kontejner_na_nebezpečný_odpad_(baterie_a_akumulátory).jpg>

Červenou

Barvy, ředidla, oleje, paliva, čistící prostředky, 
pesticidy, teploměry, zářivky, žárovky, elektronika, 
chladící zařízení, baterie, léky

Dávali jste při minulé prezentaci pozor? Pak 
víte, jakou barvou se označují kontejnery na 
nebezpečný odpad.



Likvidace nebezpečného odpadu

• Recyklace – i některý nebezpečný odpad může být 
po vytřízení recyklován, například baterie

• Cementování – proces tuhnutí a stabilizace, kdy se 
nebezpečné látky a nečistoty uvolní do cementu

• Neutralizace – korozivní kyseliny jsou neutralizovány 
základní látkou, úprava pH toxických látek za účelem 
snížení toxicity

• Spalování – spalování ve speciálních spalovnách při 
vysokých teplotách může sloužit jako zdroj energie

• Nebezpečné skládky – trvalé uložení odpadu 
například v zemi nebo na dně povrchových nádrží



Nebezpečný odpad v Ostravě

Víte co udělat s nebezpečným odpadem v Ostravě?

Na speciálních místech bývají připraveny velkoobjemové

Kontejnery. Můžeme do nich umisťovat nebezpečný odpad?



Nebezpečný odpad v Ostravě

Víte co udělat s nebezpečným odpadem v Ostravě?

sběrný dvůr - nebezpečný odpad lze odevzdat ve sběrných 
dvorech, jejich seznam naleznete na www.ozoostrava.cz

semimobilní sběrny – každý měsíc mění své místo

Na speciálních místech bývají připraveny velkoobjemové

Kontejnery. Můžeme do nich umisťovat nebezpečný odpad?

NE, velkoobjemové kontejnery slouží pouze pro nadměrný 
odpad (nábytek, koberce…)



OZO Ostrava

• Stará se o odvoz a zpracování odpadu na Ostravsku

• Vznikla z bývalé společnosti TAZSMO Ostrava a její 
historie sahá až do roku 1949

• Sběrné dvory – pro nebezpečný odpad lze nyní v Ostravě 
využít 14 sběrných dvorů a jejich počet se i nadále 
zvyšuje

• Nejbližší sběrný dvůr je v Ostravě – Zábřehu na ul. 
U výtopny (areál Sekos Morava) a je denně otevřený 8-20



OZO Ostrava

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < mapy.cz>



Znáte odpověď?

Co znamená zkratka OZO?

Jedno ze zařízení, které chrání domácnosti 
(především v západních zemích), je považováno 
za radioaktivní odpad. O které jde ?



Znáte odpověď?

Jedno ze zařízení, které chrání domácnosti 
(především v západních zemích), je považováno 
za radioaktivní odpad. O které jde ?

Některé domácí detektory kouře obsahují 
velké množství radioaktivního izotopu.

Co znamená zkratka OZO?

Odvoz a zpracování odpadu.




