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■ odpad měsíce

Stavební odpady
● Recyklace stavebních odpadů - Technické
aspekty

● Recyklace stavebních odpadů na prahu tře-
tího tisíciletí

● První mobilní odrazový drtič v Čechách

■ dále z obsahu
● Sanace Karolína v bodě obratu
● Činnost ISWA u nás 
● Podnikání s odpady - Slovenská republika 
● Biotechnologie a nebezpečné výluhy
● Kurzy EMS
● Zpravodaj ČAOH

● Ze zahraničního odborného tisku
● Kalendář
● Recyklace automobilů na druhý pokus

■ pravidelná příloha

PRAHA A ODPADY
Obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy 
na úseku nakládání s komunálním odpadem
(pokračování)
Vyhláška hlavního města Prahy
č. 10/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
stanoví poplatek za sběr, třídění,
využívání a zneškodňování komunálního
odpadu a způsob jeho výběru



751 03 Majetín, Česká republika
tel./fax: 0641/741811
e-mail:resta@resta.cz
http: www.resta.cz

NABÍZÍME:
● výrobu a prodej recyklačních zařízení pro zpracování 

stavebních odpadů, rychlý a levný servis, příznivé ceny
● provedení recyklace přímo v místě vzniku stavebního 

odpadu drcením a tříděním (cihlosuť, beton, živice, 
výkopová zemina)

● pronájem recyklačních zařízení včetně obsluhy 
● pronájem  nakladačů a bouracího kladiva
● zřizování a provoz recyklačních závodů na zpracování 

stavebních odpadů (cihlosuť, beton, živice, výkopová 
zemina) v blízkosti měst 

● recyklace drážního výzisku na základě osvědčení ČD
● drcení a třídění přírodních materiálů
● sanace starých zátěží

Typy recyklačních zařízení:

Mobilní, semimobilní a kontejnerové drtící zařízení s drtiči 
čelisťovými a odrazovými o výkonech od 1 až do 150t/h
Resta 350x110,  400x200, CK4 470x330, 630x500,
1120x1000, 1100x800

Mobilní, semimobilní a kontejnerové třídící zařízení pro třídění
na 2-5 frakcí o výkonech od 20 až do 200t/h 
TK4, TK5, 900x2200, 1200x3000

Komplexní služby v oblasti ekologie:

● Likvidace ropného znečištění, fenolů, PAU
● Sanace starých ekologických zátěží
● Sanační projekty
● Supervize sanačních prací
● Odběry vzorků zemin a vod
● Čištění lapolů, likvidace kalů
● Biochemické technologie, poradenství
● Prodej bioenzymatických přípravků
● Prodej sorpčních prostředků
● Poradenská a konzultační činnost v oblasti nakládání s odpady

Sběrné středisko nebezpečných odpadů 
EKOZÓNA České Budějovice:
● Sběr, výkup, úprava, recyklace, likvidace odpadů
● Přeprava nebezpečných odpadů (ADR)
● Externí podniková ekologie
● Vedení evidence odpadů

ENVISAN-GEM, a. s.
Sídlo společnosti: 
Dolní 2, 371 39 České Budějovice, 
tel.: 038/ 230 27, 731 92 28, 
e-mail: envigem@mbox.vol.cz 

Divize biotechnologií: 
Radiová 7, budova VÚPP, 
102 31 Praha 10, 
tel.: 02/72 70 60 26, 
e-mail: envisan@mbox.vol.cz, 
www.envisan.cz
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Vánoãní dozvuky

Nedávná vánoãní doba mû 
mimo jiné umoÏnila listovat hned
nûkolika návody na pouÏití rÛz-
n˘ch domácích spotfiebiãÛ. KaÏ-
d˘ takov˘to nov˘ v˘robek má
pro mne neopakovatelnou atmo-
sféru tajemna, neboÈ z pfiíslu‰né-
ho návodu objevuji, co v‰echno takové v˘robky umûjí,
pokud umím vyuÏít v‰ech jejich vlastností. Tím se stane,
Ïe se pfii ãtení návodÛ pravidelnû dostanu aÏ k pasáÏím,
kde obãas b˘vá nûco o tom, co dûlat s obalov˘m mate-
riálem nebo pfiímo pokyn k „likvidaci” v˘robku.

Nutno v této souvislosti podotknout, Ïe v na‰em záko-
nu o odpadech i v zákonu o v˘robcích jsou urãité pasá-
Ïe pfiedepisující v˘robcÛm, dovozcÛm a distributorÛm
povinnost uvést v návodech pro pouÏití, co s obalem 
a jak naloÏit s v˘robkem, kdyÏ uÏ neslouÏí svému úãelu. 

Skuteãnost je v‰ak podstatnû odli‰ná. Ve vût‰inû 
návodÛ tato pfiedepsaná pasáÏ chybí. Jen v návodech 
k nûkter˘m zahraniãním v˘robkÛm se lze nûco doãíst.
DÛvodem je urãitû to, Ïe podobné poÏadavky, ale hlav-
nû jejich plnûní je v západních zemích jiÏ bûÏné. Proto
se pfii pfiekladu návodÛ u v˘robkÛ renomovan˘ch firem
toto jiÏ objevuje. Ale v jaké formû! Na prv˘ pohled je pa-
trné, Ïe pfieklad nepro‰el ani jazykovou, ani odbornou
úpravou. Laik se tak mÛÏe usmívat nad netypick˘mi zko-
moleninami na‰eho jazyka a odborník mÛÏe jen nevû-
fiícnû kroutit hlavou. 

Doãteme se tak napfiíklad, Ïe „obal se skládá z recyklo-
vané lepenky a je 100% zuÏitkovateln˘ a mÛÏe b˘t ode-
vzdán v jakékoli sbûrnû papíru”, Ïe „umûlohmotné ãásti
pfiístroje jsou oznaãeny jako uÏitn˘ materiál a tak je zaru-
ãena jeho pozdûj‰í recyklace” nebo, Ïe „se mohu obrátit
na úfiad Ïivotního prostfiedí nebo úfiad technick˘ch slu-
Ïeb, kde získám informace o likvidaci pfiístroje”...

V návodech je moÏno se doãíst je‰tû více podobn˘ch
moudr˘ch rad, které jsou sice dobfie mínûny, ale takto
formulované, bez pfiizpÛsobení na‰im konkrétním 
podmínkám, je lze oznaãit jen jako pust˘ alibismus. 
A o to snad na‰im zákonodárcÛ, v˘robcÛm a distributo-
rÛm nejde. 

Tûsnû pfied redakãní uzávûrkou druhého ãísla ãasopisu dostala re-
dakce dopis, kter˘ reaguje na pfiedmluvu minulého ãísla. ProtoÏe je-
ho náplÀ je natolik zajímavá, rozhodli jsme se ho otisknout v plném
znûní.

„VáÏen˘ pane ‰éfredaktore,
pracuji v odpadovém hospodáfiství jiÏ tfiicet let. Velmi pozornû

sleduji, jak v˘voj legislativy, tak kvalitu sluÏeb jednotliv˘ch firem, ale
také úroveÀ úfiedníkÛ státní správy a samosprávy. RovnûÏ sleduji 
ekologické povûdomí obãanÛ. V‰echny tyto celky prochází a pro-
cházely v˘vojem. Skoro nulov˘ je v˘voj u obãanÛ a miziv˘ je pfií-
stup samospráv státních úfiedníkÛ k osvûtû. 

Ostatnû posun znalostí a schopností pracovníkÛ samospráv 
a ãásti státní správy sice pokulhává, ale v˘chova, ta snad ani ne-

pokulhává. Ta vÛbec není! A proã není? ProtoÏe selhávají ti, co by
ji mûli v masivním mûfiítku dûlat. Chtûl jsem Vám sdûlit, Ïe jsem rád,
Ïe jste to napsal a moc bych stál o to, abyste neustal a napsal víc
a dloubl ty spáãe co zaostávají za v˘vojem odpadového hospo-
dáfiství.”

Dopis byl pochopitelnû podepsán konkrétní osobou. Byli jsme
v‰ak poÏádání, abychom jméno autora neuvádûli, neboÈ by mohl
mít ve firmû i mimo urãité potíÏe. Je ‰koda, Ïe stále existují situace,
kdy za otevfienost, konkrétnost a oprávnûnou kritiku urãité skupiny
lidí mÛÏe nést autor nepfiíjemné následky. O to více jsme pfiesvûd-
ãeni, Ïe o takov˘ch vûcech je nutno psát.   

Redakce
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Technologie
skládkování pro
rozvojové země

Sanace Karolina v bodě obratu

V mnoh˘ch ménû vyspûl˘ch
zemích je tuh˘ odpad ukládán
s neznalostí zdravotních rizik
a s nedostatkem politické vÛle
chránit a zlep‰ovat zdraví ob-
ãanÛ a Ïivotní prostfiedí. Pfie-
chod od divok˘ch skládek ke
kontrolovanému skládkování
odpadÛ spoãívá v následují-
cích postupn˘ch krocích: zá-
kaz nekontrolovaného skládko-
vání odpadÛ v urãit˘ch lokali-
tách, fiízené skládkování v ur-
ãen˘ch lokalitách ukládáním
odpadu do vrstev a pravidel-
n˘m pokr˘váním izolací. V ze-
mích, kde chybûjí finanãní pro-
stfiedky, se nedoporuãuje zá-
vislost na tûÏké mechanizaci,
neboÈ palivo je nákladné.
Systém nakládání s prÛsaky
by mûl b˘t zaloÏen na gravita-
ci, obzvlá‰tû tam, kde dochází
k v˘padkÛm elektfiiny potfieb-
né pro provoz ãerpadel.
Britsk˘ Úfiad pro mezinárodní
rozvoj nedávno schválil tfiílet˘
v˘zkumn˘ program vyhodno-
cení technologií levného
skládkování, vycházející z pi-
lotních projektÛ v Rumunsku 
a Thajsku.

Waste & Environment 
Today-News Rev.J., 12, 1999,

ã. 9, s. 1

Ostravská vefiejnost si jiÏ
zvykla na skuteãnost, Ïe 
v prostoru b˘valého areálu
koksovny Karolina probíhají
jiÏ tfietí rok rozsáhlé sanaãní
práce. Málokdo si v‰ak uvû-
domuje, Ïe sanaãní práce
jsou sv˘m rozsahem ojedinû-
lou a nejrozsáhlej‰í akcí 
v âR tohoto druhu v intravilá-
nu mûsta.  

Pro zaji‰tûní vlastního sa-
naãního zásahu bylo nutno
vyprojektovat, projednat, za-
jistit vydání stavebního povo-
lení a zrealizovat stavební
objekty v objemu pfies 
262 mil. Kã. TaktéÏ stavební
úpravy pro umístûní sanaã-
ních technologick˘ch zafiízení
na ãi‰tûní zemin a vod si vy-
Ïádaly náklady z vlastních in-
vestiãních zdrojÛ v objemu
31,5 mil. Kã. Úãinnost tech-
nologick˘ch zafiízení byla
ovûfiena ve zku‰ebním pro-
vozu a v záfií loÀského roku
povoleno jejich trvalé uÏívání.

V dosavadním prÛbûhu
prací byla vytvofiena inÏen˘r-
ská díla, která jsou sv˘m roz-
sahem v˘jimeãná a stojí za
zmínku uvést nûkolik základ-
ních údajÛ:

Pro zamezení ‰ífiení konta-
minace a statické zaji‰tûní já-
my byla vytvofiena kombina-
ce ‰tûtovnicov˘ch a milán-
sk˘ch stûn. Milánská stûna je
betonovou konstrukcí, kterou
bylo nutno zfiídit v tom úseku
jámy, kde se oãekává vût‰í
statické i dynamické zatíÏení. 

Pro zaji‰tûní sanaãního zá-
sahu pod zástavbou byl 
v hloubce cca 8 m pod povr-
chem vyraÏen podzemní ko-

lektor o svûtlém prÛmûru
1000 mm a délce 240 m.

V zájmovém prostoru are-
álu Karolina bylo dosud vy-
bouráno 61 455 m3 základo-
v˘ch konstrukcí a zrecyklová-
no 131 tisíc tun betonov˘ch
konstrukcí. Vyãerpáno bylo
154,3 tun volné fáze dehtu 
a vytûÏeno 299 tis. tun ma-
sivnû kontaminovan˘ch ze-
min, z toho bylo doposud ter-
mickou desorpcí upraveno
116 tis. tun.

Doposud zrealizované ob-
jemy sanaãních prací potvr-
zují jedineãnost této akce ve
srovnání s probíhajícími sa-
nacemi ekologick˘ch zátûÏí.
Pfiitom provedené práce byly
provedeny s minimálním do-
padem na vnûj‰í okolí.

Sanace Karolina se na-
chází v bodû obratu. V sou-
ãasné dobû se provádûjí in-
Ïen˘rské práce, jejichÏ cílem
je stanovit technické para-
metry pro zpûtn˘ zásyp.
Území je stavebnû pfiiprave-
no, sanaãní technologie od-
zkou‰eny a uvedeny do trva-
lého provozu, sanaãní práce
probíhají plynule. Vize o bu-
doucím vyuÏití území bude
ztvárnûna ve vítûzném pro-
jektu, jehoÏ zpracování za-
dalo mûsto Ostrava ve vefiej-
né mezinárodní soutûÏi. Sla-
dit zámûry budoucího vyuÏití
území pfii soubûÏnû probíha-
jících sanaãních pracích a pl-
nûní rozhodnutí âeské in-
spekce Ïivotního prostfiedí
bude jedním ze základních
cílÛ druhé etapy sanace.

Ing. Otto Roháã
OKD Rekultivace, a. s.

Výzkum zdravotních
účinků skládek

Recyklace nábytku

Čistírenské kaly v USA

Od roku 1996 se v DráÏ-
ìanech vyrábí ze starého ná-
bytku recyklované dfievo
„Reholz”, které vypadá jako
hrubá upínací deska. Surovinu
- star˘ nábytek - dodává „ná-
bytková burza”, která zdarma
odváÏí z domácností nábytek.
PouÏiteln˘ dodává sociálnû
potfiebn˘m lidem a ostatní dá-
vá na recyklaci. 

V DráÏìanech vzniká roãnû
12 tisíc tun starého nábytku, 
z nûhoÏ se asi 500 tun zpra-
covává. Demontovan˘ náby-
tek vãetnû drÏadel, zámkÛ, fó-
lií atd. se speciálním postu-
pem rozmûlÀuje, anorganické
souãásti jako sklo a keramika
se ruãnû vytfiídí, kovové sou-
ãásti se magneticky odsepa-
rují. V˘sledná drÈ s obsahem
plastov˘ch podílÛ se za pomo-
ci jen malého mnoÏství pojiva
z umûlé pryskyfiice lisuje do

desek. Technika Reholz nepo-
tfiebuje intenzívní su‰ení, pro-
toÏe star˘ nábytek je dodáván
such˘. Pfiítomn˘ problémov˘
formaldehyd se odstraÀuje
zvlá‰tním postupem za pomo-
ci technické moãoviny. 

UmweltMagazin, 28, 1999, 
ã. 7/8, s. 42

Zpráva americké Agentury
pro ÎP (EPA) nazvaná Bioso-
lids Generation, Use, and Dis-
posal in the United States
kvantifikuje oblast ãistíren-
sk˘ch kalÛ, resp. biologick˘ch
kalÛ, se kter˘mi nakládají spo-
leãnosti zab˘vající se komunál-
ním odpadem. Bûhem roku
1998 vzniklo v USA 6,25 mil.
tun ãistírensk˘ch kalÛ. Z toho
60 % bylo kompostováno 
a 40 % uloÏeno na skládky ãi
spáleno. Podle prognóz na rok
2000, 2005 a 2010 mnoÏství
kalÛ poroste na 6,4; 6,7 a 7,4
mil. tun, pfiiãemÏ se zv˘‰í jejich
vyuÏití tak, aby do‰lo ke sníÏe-
ní mnoÏství kalÛ urãeného pro
skládky. Zpráva dále uvádí, Ïe
kompostování kalÛ vede k je-
jich úãinné stabilizaci, ke sníÏe-
ní obsahu patogenních mikro-
organizmÛ a k vázání tûÏk˘ch
kovÛ. Vefiejnost tûÏko pfiijímá
vyuÏívání kalÛ, neboÈ se obává
zdravotních rizik a zápachu.
Tyto argumenty v‰ak nemají
environmentální opodstatnûní.

Waste & Environment Today-
News Rev.J., 12, 1999, 

ã. 10, s. 2

Na základû nezávisl˘ch studií,
které prokázaly, Ïe rodiny Ïijící
v blízkosti skládky odpadÛ jsou
mnohem ãastûji postiÏeny vro-
zen˘mi vadami a jin˘mi zdra-
votními problémy, zahájila brit-
ská vláda vlastní v˘zkum vlivÛ
skládek na zdraví obyvatel-
stva. Tento v˘zkum bude zahr-
novat následující projekty: vliv
chemikálií a jin˘ch látek uvol-
Àovan˘ch ze skládek na zdra-
ví, pfiíãiny vrozen˘ch vad, typic-
ké projevy pÛsobení látek uvol-
Àovan˘ch ze skládek, geogra-
fické rozdíly vrozen˘ch vad.

Waste & Environment Today-
News Rev.J., 12, 1999, 

ã. 9, s. 2
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Výměna
environmentálních

informací

Konference k čištění průmyslových odpadních vod

Asociace ãistírensk˘ch ex-
pertÛ âeské republiky (AâE
âR) za aktivní pomoci
Mûstského úfiadu v Kyjovû
uspofiádala konferenci s me-
zinárodní úãastí „âi‰tûní prÛ-
myslov˘ch odpadních vod”,
která se konala v Kyjovû ve
dnech 12.-13. 10. 2000.

Cílem konference bylo in-
formovat úãastníky o pfied-
ãi‰tûní a ãi‰tûní odpadních
vod z prÛmyslu fyzikálnû-
chemick˘mi nebo biologick˘-
mi procesy, o platbách za
zbytkové zneãi‰tûní a o vlivu
pfiedãi‰tûn˘ch odpadních
vod na komunální ãistírny.
Pfiedná‰ky a postery byly
shrnuty do sborníku, kter˘ je
moÏno získat na adrese se-
kretariátu AâE âR, Masná 5,
602 00 Brno.

Odborn˘m garantem kon-
ference byli doc. Ing. Petr
Hlavínek, CSc. a Ing. Oldfiich
·amal, ktefií jsou zakládající-
mi ãleny skupiny ãi‰tûní prÛ-
myslov˘ch odpadních vod,
která vzniká pfii Asociaci ãis-
tírensk˘ch expertÛ âR. Zá-
jemci o práci v této skupinû
se mohou informovat na se-
kretariátû asociace. 

Asociace ãistírensk˘ch ex-
pertÛ âR zaloÏená v roce
1993 sdruÏuje pfiední odbor-
níky z âeské republiky v ob-
lasti stokování, ãi‰tûní od-
padních vod a zpracování
kalÛ. Jedním z hlavních úko-
lÛ asociace je i zprostfiedko-
vání v˘mûny informací mezi
na‰imi odborníky a odbornou
vefiejností a pfienos informací
ze zahraniãí. 

Petr Hlavínek

Podpora bioproduktů 
a bioenergie v USA

Energie z biomasy 
v Austrálii

Briketování směsi
organického odpadu

Národní smlouvy 
o obalech 

Holanďané pomáhají
Bulharsku

Polsko se připravuje 
na členství v EU

Třídění stavební suti 

V australském Gosfordu byl
firmou BEST (Biomass Ener-
gy Services and Technology
Pty Ltd) vyvinut nov˘ briketo-
vací postup umoÏÀující zpra-
covat smí‰en˘ papírov˘ odpad
a odpad ze zelenû. Tyto odpa-
dy lze sbírat spoleãnû a v˘-
sledn˘ produkt briketování
pfiedstavuje hodnotné palivo.

Waste & Environment Today-
News Rev.J., 12, 1999, 

ã. 9, s. 10

V Austrálii a na Novém
Zélandû byly sjednány mezi
vládou a prÛmyslov˘mi podni-
ky Národní smlouvy o oba-
lech, které pfiedstavují hlavní
nástroj fiízení nakládání 
s odpady z obalÛ. Jde o pûti-
letou dohodu na principu sdí-
lené odpovûdnosti. K monito-
rování situace v oblasti odpa-
dÛ z obalÛ slouÏí V˘bor
smlouvy a Skupina pro recyk-
laci sbûru od krajÛ chodníkÛ.
Úãastníci smlouvy jsou povin-
ni vypracovat akãní plány pro
zhodnocení a zdokonalení en-
vironmentálních v˘stupÛ za-
mûfien˘ch na obaly a sniÏová-
ní odpadÛ.

Waste & Environment Today-
News Rev.J., 12, 1999, 

ã. 9, s. 16

Polská vláda pfiedpokládá, Ïe
Polsko se stane ãlenem EU 
v roce 2003 a pfiipravuje legis-
lativu odpadového hospodáfi-
ství harmonizovanou s legisla-
tivou EU. Zákon o odpadech,
kter˘ je v souladu se smûrnicí
94/62 o obalech a odpadech
obalÛ, nabyl platnosti od 
1. ledna 2000. Zákon pracuje
z mnoh˘mi opatfieními, která
pfiiná‰í nové ekonomické ná-
stroje pro tvorbu fondÛ, za-
bezpeãujících prostfiedky ne-
zbytné k harmonizaci odpado-
vé legislativy s EU.

Waste & Environment Today-
News Rev.J., 12, 1999, 

ã. 9, s. 12

President Clinton navrhl ãást-
ku 242 mil. USD na v˘zkum 
a v˘voj biomasy a biopaliv 
a pûtileté prodlouÏení daÀové-
ho kreditu na elektfiinu z bio-
masy ve v˘‰i 1,5 centu/kWh. 
Na elektfiinu ze spoleãného
spalování uhlí a biomasy byl
poskytnut daÀov˘ kredit 
1 cent/kWh. Vládní politika
USA rovnûÏ podporuje kom-
postování a dal‰í postupy vyu-
Ïívání organick˘ch odpadÛ.
Ztrojnásobení dosavadního
vyuÏití bioenergie a biopro-
duktÛ nahradí od roku 2020
348 mil. barelÛ dováÏené naf-
ty a sníÏí emise skleníkov˘ch
plynÛ o 90 mil. tun.

Waste & Environment Today-
News Rev.J., 12, 1999, 

ã. 9, s. 14

Nebezpeãné pesticidy jsou
nejvût‰ím environmentálním
problémem Bulharska. V b˘-
val˘ch socialistick˘ch zemû-
dûlsk˘ch podnicích dnes zÛ-
stává 2700 tun tûchto nebez-
peãn˘ch látek. Nizozemská
firma pro nakládání s odpady
Afval Verwerking Rijnmond
(AVR) zahájila pilotní projekt 
v ‰esti zemûdûlsk˘ch far-
mách. Bylo shromáÏdûno 
50 tun nejnebezpeãnûj‰ího
odpadu (pfieváÏnû DDT) 
a pfievezeno do Rotterdamu
ke spálení. Kolektiv firmy AVR
pokraãuje v pomoci a monito-
rování situace a sbûr nebez-
peãného odpadu zaji‰Èuje
útvar bulharské armády speci-
alizovan˘ na chemické látky.

Waste & Environment Today-
News Rev.J., 12, 1999, 

ã. 9, s. 17

Vyspûlé zemû podepsaly
Dohodu o environmentální v˘-
mûnû informací pro rozsáhlé
projekty. T̆ ká se sdílení po-
tfiebn˘ch informací, napfi. z po-
suzování vlivÛ na ÎP (EIA),
pro financování environmen-

Odpadní biomasa z cukrové
fiepy, ze stavebního dfiíví 
a z tûÏby dfieva, jakoÏ i úãelo-
vû pûstovaná biomasa, jsou
pfiedmûtem studií fie‰ících po-
Ïadavek australské vlády, kte-
r˘m je zv˘‰ení podílu obnovi-
teln˘ch zdrojÛ na v˘robû elek-
tfiiny na minimálnû 900
GWh/rok. V Austrálii je bioma-
sa na druhém místû mezi ob-
noviteln˘mi zdroji energie za
vodními elektrárnami. 

¤epné fiízky jsou nejvût‰ím
zdrojem biomasy pro v˘robu
energie. Dlouho se vyuÏívaly k
vytápûní v cukrovarech a od
nedávné doby i k v˘robû elek-
trické energie. ProtoÏe tato bi-
omasa je k dispozici pouze 
6 mûsícÛ v roce, je tfieba zís-
kat dal‰í zdroje, napfi. skofiáp-

ky ofiechÛ macadamia a za-
hradní odpad. Dal‰í vyvíjenou
technologií je zplyÀování od-
padního dfieva. Zkou‰ejí se
zafiízení s 30-200kW mikrotur-
binami. V Novém JiÏním
Walesu byla úspû‰nû vyzkou-
‰ena elektrárna na kombino-
vané palivo - uhlí a 5 % cypfii-
‰ového dfieva.

Waste & Environment Today-
News Rev.J., 12, 1999, 

ã. 10, s. 16

tálnû citliv˘ch projektÛ pro-
stfiednictvím agentur pro úvû-
rování exportu. Projekty tû-
Ïební a energetické jsou ob-
zvlá‰tû potfiebné z hlediska
exportních úvûrÛ a mají nej-
vût‰í dopady na Ïivotní pro-
stfiedí. OECD má pracovní
skupinu pro exportní úvûry 
a úvûrové garance. Nicménû
zatím neexistuje Ïádná doho-
da o podpofie exportních úvû-
rÛ pro environmentálnû obtíÏ-
né projekty nebo nûjaké v‰eo-
becné normy hodnocení envi-
ronmentálních vlivÛ.

Waste & Environment Today-
News Rev.J., 12, 1999, 

ã. 9, s. 25

V severoitalském Meranu bylo
postaveno pilotní zafiízení na
automatické tfiídûní neÏádou-
cích látek ve stavební suti.
Ru‰ivé látky jsou rozpoznává-
ny pomocí infraãervené spekt-
roskopie, lokalizovány a rame-
nem robotu shozeny z pásu.
Cílem projektu je efektivnûj‰í 
a ãist‰í tfiídûní neÏ je ruãní. 

Entsorga-Magazin, 18, 1999,
ã. 7/8, s. 41-45 

Neoznaãené pfiíspûvky 
z databází SVIS pro ÎP
âeského ekologického 

ústavu vybrala a sestavila HV.
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Stavební a demoliãní odpady pfiedstavují
sv˘m objemem v˘znamn˘ podíl z celkové-
ho mnoÏství odpadu produkovaného 
v âeské republice (odhady se pohybují 
v rozmezí 10-12 mil. tun za rok). Jedná se
o odpad, kter˘ mÛÏe b˘t po vhodné úpra-
vû recyklací opût vyuÏit jako v˘znamná
druhotná surovina v procesu následné sta-
vební v˘roby. 

Po optimistickém rozvoji recyklace sta-
vebních odpadÛ v polovinû devadesát˘ch
let, kdy se podíl tûchto materiálÛ pohybo-
val mírnû nad hodnotou 10 % pfii‰la v té-
to oblasti neãekaná stagnace ãi do-
konce recese. Kde je moÏno hledat její
pfiíãiny? Jednak je to zpÛsobené stagnací
stavební v˘roby, coÏ pomûrnû jednoznaã-
nû dokumentuje graf objemÛ stavebních
prací v letech 1992 aÏ 1999 (viz obrázek). 

Druhá pfiíãina spoãívá v nejednotném
v˘kladu zákona ã.125/1997 Sb., 

o odpadech, v pojmu vyuÏívání od-
padÛ. Nûkteré okresní úfiady pod tímto
pojmem rozumûjí jakékoliv vyuÏití - tedy
napfi. i vyuÏívání nezpracovan˘ch smûs-
n˘ch odpadÛ za úãelem vyrovnávání teré-
nu a tzv. úãelov˘ch rekultivací. Pfiitom je
v‰ak opomíjena skuteãnost, Ïe uvádût na
trh a vyuÏívat  recyklovan˘ stavební odpad
jako materiál napfi. k zaváÏení terénních
nerovností lze pouze v souladu se zá-
konem ã. 22/1997 Sb., o technic-
k˘ch poÏadavcích na v˘robky. Po-
kud jsou tedy splnûny poÏadavky tohoto
zákona a surovina nebo v˘robek získan˘ 
z odpadu je pfiedáván spotfiebitelÛm, pfie-
stává b˘t odpadem a na nakládání s ním
se dále zákon o odpadech nevztahuje. 
U tûchto v˘robkÛ musí b˘t vÏdy posouze-
na shoda jejich vlastností s poÏadavky
technick˘ch pfiedpisÛ. V pfiípadû staveb-
ních materiálÛ se jedná o nafiízení vlády 

ã. 178/1998 Sb., o technick˘ch poÏadav-
cích na stavební v˘robky, ve znûní nafiízení
vlády ã. 81/1999 Sb., jehoÏ souãástí jsou 
i poÏadavky na posouzení stavebních v˘-
robkÛ z hlediska jejich zdravotní nezávad-
nosti. Nezanedbateln˘ je i fakt, Ïe staveb-
ní a demoliãní odpady mohou obsahovat
také nebezpeãné odpady napfi. asfalt s ob-
sahem dehtu, izolaãní materiály s azbes-
tem, zbytky nátûrov˘ch hmot apod. Volné
ukládání nezpracovan˘ch  stavebních 
a demoliãních odpadÛ, pod záminkou te-
rénních úprav  nebo rekultivací opu‰tû-
n˘ch lomÛ, pískoven, nebo na jiné nevy-
uÏívané pozemky, je v rozporu s § 3 odst.
4 zákona ã. 125/1997 Sb.

To, jak roz‰ífien˘ je tento ne‰var, doku-
mentují i údaje o nakládání se stavebním
odpadem v roce 1998 (zdroj - âesk˘ eko-
logick˘ ústav) - tabulka 2. I kdyÏ celkov˘
objem zde uvádûn˘ch stavebních odpadÛ
je ponûkud niÏ‰í, lze to vysvûtlit skuteãno-
stí, Ïe ne v‰echny odpady projdou eviden-
cí. S ohledem na objemy stavební v˘roby
v âR je realistiãtûj‰í mnoÏství 10 aÏ 12 mil.
tun za rok.

Z tabulky 2 je zfiejmé, Ïe i kdyÏ je z více
neÏ osmi milionÛ pfiiznan˘ch stavebních
odpadÛ vyuÏito jako druhotná surovina
takfika polovina, procesem recyklace (úpra-
va a nebo vyuÏití fyzikálními a chemick˘mi
postupy) bylo zpracováno asi 8,1 % mate-
riálÛ, coÏ je dosti malá a tím alarmující
hodnota. 

V zemích EU je míra recyklace zcela od-
li‰ná. Podle doporuãení Evropské rady 
a Evropského parlamentu by mûla míra re-
cyklace stavebních a demoliãních odpadÛ
dosáhnout v roce 2005 hodnoty 50 aÏ 
75 % a v roce 2010 dokonce 70 aÏ 85 %.
V roce 1998 vzniklo v SRN 88 milionÛ tun

Stavební odpadyStavební odpady
Recyklace stavebních odpadů se v podmínkách ČR začala výrazněji objevovat až v první

polovině devadesátých let. Tehdy se touto problematikou zabývalo přibližně deset firem.
Jednalo se jistě o podnikatelsky odvážný záměr, postavený na předpokladu, že postupným
přibližováním legislativy ČR k legislativě zemí EU se bude recyklace stavebních 
a demoličních odpadů zákonitě rozšiřovat i v podmínkách ČR. S cílem sjednotit postupy 
v této oblasti a vytvořit potřebné profesní sdružení, byla v polovině roku 1995 založena
Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice (ve zkratce ARSM).
Sdružuje osoby a organizace, zabývající se řešením  problémů zpracování zbytkových
stavebních materiálů. Je nezávislou organizací tvořenou právnickými a fyzickými osobami,
jejichž cílem je provozování (resp. výroba) technologie a procesu recyklace  odpadních
materiálů z demolic a výstavby stavebních objektů. V současnosti má 23 členů 
- právnických osob, což je více než polovina firem, které se touto problematikou 
v podmínkách ČR zabývají.
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Obrázek: Údaje o produkci stavebních podnikÛ
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stavebních odpadÛ, z nichÏ bylo zrecyklo-
váno  62,2 mil. tun, coÏ pfiedstavuje takfi-
ka 71 %. V Rakousku se tato hodnota po-
hybuje na hranici 50 %, obdobná je situa-
ce i ve ·v˘carsku a Nizozemí.

V âR se touto situací zab˘vala i vláda âR
a na svém zasedání v prosinci 1999 pfiijala
Surovinovou politiku státu v obla-
sti nerostn˘ch surovin, kterou zpraco-
valo Ministerstvo prÛmyslu a obchodu ve
spolupráci s Ministerstvem Ïivotního pro-
stfiedí. Zde je v kap. 3.4 Druhotné suro-
viny kromû jiného uvedeno:

„Dosud nejsou v optimální mífie zavede-
ny moderní technologické postupy, ‰etfiící
zejména  zdroje nerudních a stavebních
surovin a energii, vloÏenou do jejich tûÏby
a úpravy, ani v dostateãné mífie nefungu-
je tfiídûní domácího odpadu. Velké rezervy  
v âR  pfiedstavuje  Ïádoucí vyuÏití  druhot-
n˘ch  surovin, v  tomto  pfiípadû  zejména
recyklace stavebních materiálÛ, a dosaÏení
úrovnû, srovnatelné se situací v zemích
EU. Z celkového odhadovaného roãního
mnoÏství stavebních odpadÛ (cca 8 aÏ 10
mil. tun) je v âR recyklováno pfiibliÏnû ne-
cel˘ch 10 %, coÏ není ani polovina obje-
mÛ bûÏn˘ch v zemích EU. Rozdíl je dán
nízkou  cenou  za uloÏení  odpadÛ  ve
srovnání  s náklady na recyklaci. Dosud
nebyla uskuteãnûna dostateãná legislativní
opatfiení pro nápravu tohoto stavu.” (ko-
nec citátu). Zájemci mohou cel˘ materiál
nalézt na webovsk˘ch stránkách MPO.

S cílem sjednotit názory jednotliv˘ch or-
gánÛ státní správy na problematiku recy-
klace stavebních odpadÛ pfiipravuje Mini-
sterstvo Ïivotního prostfiedí ve spolupráci 
s ARSM v souãasnosti Metodick˘ pokyn 
k zákonu o odpadech, t˘kající se
nakládání se stavebními a demoliã-
ními odpady. Jeho schválením se jed-
noznaãnûji vymezí pravidla nakládání s
touto komoditou, která je v nûkter˘ch
pfiípadech ponûkud nesprávnû chápána.

ARSM je i ãlenem prestiÏní mezinárodní
organizace svazÛ, zab˘vajících se proble-
matikou recyklace stavebních odpadÛ
F.I.R. (Federation Internationale du Recy-
clage) se sídlem v Berlínû. Tato organizace
sdruÏuje v souãasnosti národní svazy vût-
‰iny zemí EU (navíc je zde pouze ARSM 
z âR a ‰v˘carsk˘ svaz). Jako v˘raz uznání
dosavadní nelehké ãinnosti v této oblasti
je v leto‰ním roce poprvé organizováno 
v pofiadí jiÏ 11. RCL Interforum mimo
zemû EU - a to ve dnech 16. a 17. února
v Praze. Zde se setká více jak 500 staveb-
ních firem a firem zab˘vajících se recyklací
stavebních materiálÛ z osmi evropsk˘ch
zemích, zastfie‰en˘ch F.I.R.

V prvním odpoledním bloku probûhnou
tradiãní fóra jednotliv˘ch ãlensk˘ch zemí
F.I.R. - poprvé jsou také oãekávána vystou-
pení kompetentních potenciálních uchaze-

ãÛ o ãlenství ve F.I.R. - Maìarska, ¤ecka, Slo-
venska, Slovinska, Chorvatska a Jugoslávie.

TûÏi‰tû druhého dne symposia bude 
v fiadû odborn˘ch pfiedná‰kov˘ch blokÛ
nejv˘znamnûj‰ích odborníkÛ z oboru recy-
klace stavebních odpadÛ z ãlensk˘ch zemí
F.I.R., ktefií budou dokumentovat v˘sledky
dosaÏené ve v˘zkumu i v˘voji pfii zpraco-
vání stavebních odpadÛ a vyuÏití staveb-
ních recyklátÛ, ve v˘voji strojních techno-
logií pro jejich zpracování a samozfiejmû
také systém fiízení kvality recyklátÛ vãetnû
aplikace norem pfii jejich vyuÏívání. Stra-
nou nezÛstanou pfiirozenû ani otázky legi-
slativní.

Kromû toho probûhne fiada neformál-
ních setkání ‰piãkov˘ch evropsk˘ch odbor-
níkÛ, jak v rámci diskuse ãi spoleãenského
veãera, tak také bûhem mezinárodní od-
borné doprovodné v˘stavy v˘robcÛ zafiíze-
ní pro zpracování stavebních odpadÛ.

Problematikou recyklace stavebních od-
padÛ se zab˘vá pravidelnû i kaÏdoroãní
konference, kterou letos ARSM organizuje
ve dnech 22. a 23. 3. pod jiÏ tradiãním
názvem „RECYCLING 2001” v Brnû. Zá-
jemci o úãast na této prestiÏní akci mohou
obdrÏet bliÏ‰í informace u autora tohoto
pfiíspûvku.

Doc. Ing. Miroslav ·kopán, CSc.,
prezident ARSM

e-mail: skopan@udt.fme.vutbr.cz

Tabulka 1: 
Produkce stavebních a demoliãních odpadÛ v roce 1999 na základû evidence (âEÚ)

Tabulka 2: 
Nakládání se stavebními odpady v roce 1998 v ãlenûní podle skupin OECD v tunách

âíslo Název druhu MnoÏství 
podskupiny v tunách

17 01 Beton, hrubá a jemná keramika 

a v˘robky ze sádry a azbestu 1 338 421

17 02 Dfievo, sklo, plasty 39 084

17 03 Asfalt, dehet,v˘robky z dehtu 134 690

17 04 Kovy,slitiny kovÛ 1 313 946

17 05 Zemina vytûÏená 5 046 092

17 06 Izolaãní materiály 59 843

17 07 Smûsn˘ stavební a demoliãní odpad 154 675

17 00 00 celkem Stavební a demoliãní odpady 8 086 751

Úprava a nebo vyuÏití fyzikálními a chemick˘mi postupy 664 066

Úprava a nebo vyuÏití biologick˘mi metodami 45 308

Zne‰kodÀování spalováním (bez i s vyuÏitím tepla) 14 459

Zne‰kodnûní skládkováním 2 120 779

Skladování 1 256 334

VyuÏití jako druhotná surovina 4 042 668

V˘voz 73 934

UloÏeno do podzemních prostor 1 818

Celkem 8 219 366
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Pofiídili jste si

elektronickou po‰tu
nebo zfiídili firemní

stránky na internetu?
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a budoucí zákazníky
pomocí inzerátu 
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splní svou funkci.
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právû ARSM, které si klade za cíl pfiiná‰et
nové poznatky v tomto specifickém oboru
stavebnictví a napomáhat jej rozvíjet. Je to
v souladu s oficiální koncepcí Státní politiky
Ïivotního prostfiedí âR. Legislativní a
související ekonomické bariéry v‰ak stále
brání v ‰ir‰ím vyuÏívání stavebních re-
cyklátÛ, srovnateln˘m se zemûmi EU. Jed-
ním z objektivních argumentÛ, které jsou
vzná‰eny proti recyklátÛm, je jejich niÏ‰í
kvalita ve srovnání s pfiírodními materiály. 

Ve srovnání s vyspûl˘m zahraniãím jsou
v âR znaãné rezervy, protoÏe z celkového
roãního mnoÏství stavebních odpadÛ (cca
10 mil. tun za rok) je recyklováno dosud 
u nás jen asi 10 %. Pfiesto je moÏno kon-
statovat, Ïe recyklace stavebních materiálÛ
vykonala u nás od zahájení zaãátkem 
90. let relativnû znaãn˘ pokrok. Zku‰enosti
zemí EU ukazují, Ïe dal‰í rozvoj trhu pove-
de i u nás jen cestou zvy‰ování jakosti re-
cyklátÛ. Jako hlavní pfiekáÏka vy‰‰ího zpra-
cování je na stranû v˘robcÛ uvádûn nepfií-
zniv˘ pomûr nákladÛ na recyklaci staveb-
ního odpadu oproti cenám za jeho uklá-
dání na skládky, na druhé stranû b˘vá
vzná‰en argument o niÏ‰í a kolísavé jakosti
recyklátÛ oproti pfiírodním materiálÛm.

Je tfieba v‰ak vzít v úvahu, Ïe:
- z v˘sledného „v˘robku” - recyklátu nelze

trvale získávat stejnû jakostní stavební
materiál jako z pÛvodního pfiírodního,
ale je tfieba chybûjící parametry jakosti
„dodat”,

- pfii aplikacích recyklátÛ je nutno podle
v˘sledkÛ zkou‰ek stanovit  technologie
jejich zpracování a respektovat kritéria,
zohledÀující niÏ‰í jakost recyklátÛ, ovliv-
nûnou kromû jiného stáfiím a expozicí re-
cyklovaného materiálu v asanované
stavbû. 

Využívání odpadů 
a některé faktory jakosti

Upraven˘ stavební odpad - recyklát 
o urãit˘ch jakostních parametrech má svo-
je hmotné a nehmotné vstupy ovlivÀující
jakost. Nûkteré z faktorÛ mají znaãn˘ v˘z-

Stavebnictví se výrazným způsobem podílí na tvorbě 
a ochraně životního prostředí, která je v ČR legislativně
zajišťována mimo jiné zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech.
Zde je v § 5 zakotvena povinnost původce odpadů postupně
odpady sám využívat, nabídnout k využití jiné právnické
nebo fyzické osobě a odpady zneškodnit. Recyklace podle
ČSN 83 8001 Názvosloví odpadů, je definována jako opětovné
použití odpadu v původním nebo jiném výrobním procesu. 

Recyklace stavebních odpadů
T E C H N I C K É  A S P E K T Y

nam pro jakost v˘sledného recyklátu, jako
napfi. postup demolic staveb, stupeÀ de-
gradace materiálÛ, atd.

Technologick˘ proces je dosud chápán
zpravidla v uÏ‰ím v˘znamu, tj. jako vlastní
zpracování stavebního odpadu na recy-
klaãní lince. Provoz strojního zafiízení, které
bylo vût‰inou pfievzato z tûÏebních a úpra-
várensk˘ch linek, je v˘znamnû ovlivnûn
variabilitou recyklovaného materiálu jako:
1. druhová rÛznorodost (stejná linka

zpracovává napfi. cihelné zdivo,  beton,
kamenivo z kolejového loÏe,
asfaltobeton), 

2. granulometrie (betonové kvádry,
prachové ãástice maltovin), 

3. nedrtitelné pfiedmûty (ocelová v˘ztuÏ),
4. zneãistûní (chemické,  mechanické).  

Dosavadní zkušenosti
Aplikace recyklátÛ souvisí jednak s jiÏ

uveden˘mi podmínkami ekonomick˘mi
jednak ov‰em zejména s mnohdy jejich
‰iroce promûnliv˘mi vlastnostmi dan˘mi
obecnû rÛznorodostí zdrojÛ a technologic-
k˘ch postupÛ asanace a rÛzn˘m strojním
vybavením recyklaãních linek. 

To jsou jedny z hlavních pfiíãin kolísavé
a v prÛmûru niÏ‰í kvality, pro kterou se do-
sud u nás pfieváÏná ãást stavebních recy-
klátÛ pouÏívá ve formû zásypÛ, protihluko-
v˘ch náspÛ, v nûkter˘ch pfiípadech pfiímo
do zásypÛ na asanované stavbû, coÏ lze
spí‰e oznaãit jako metodu Down-cycling.

Do dne‰ního dne jsou známé tyto v˘-
sledky pouÏití:
a) z cihelného recyklátu:

- v˘roba cihlobetonu niÏ‰ích
pevnostních tfiíd,

- v˘roba stavebních malt,
- v˘roba nepálen˘ch lisovan˘ch cihel,
- pouÏití ve stabilizovan˘ch podkladech

a nestmelen˘ch vrstvách vozovek, 
a dal‰í.

b) z betonového recyklátu:
- kamenivo do betonÛ a pro v˘robu

konstrukãních prvkÛ,
- drobná frakce se pouÏívá pro stabili-

zaci podloÏí silnic, ale bude vhodná 
i do maltov˘ch smûsí,  

c) asfaltov˘ recyklát - pro novou pfiípravu
obalovan˘ch smûsí.

Problémem pfii vyuÏití stále zÛstává
drobná frakce recyklátÛ 0-4 mm, kterou
nelze plnû nahradit pfiírodní kamenivo.
Naopak uplatnûní asfaltov˘ch recyklátÛ do
obalovan˘ch smûsí, pfiedstavující navráce-
ní odpadu do stejného v˘robku, mÛÏeme
povaÏovat za vzorové fie‰ení pro ostatní

Ve vût‰inû zemí EU vûnuje recyklaci sta-
vebních materiálÛ pozornost fiada národ-
ních asociací a státních institucí. Organiza-
ci ãinností zabezpeãují asociace a spolky,
které jsou vût‰inou podporované státem 
i finanãnû. V âR tuto ãinnost zaji‰Èuje
Asociace pro rozvoj recyklace sta-
vebních materiálÛ (ARSM) zaloÏená 
v roce 1995, která je od roku 1999 fiád-
n˘m ãlenem celoevropské organizace F.I.R.
(Federation Internationale du Recyklage).
Díky tomuto zastoupení a ãlenství ve F.I.R.
jsou i u nás k disposici nejaktuálnûj‰í tech-
nické a legislativní podklady národních
asociací ãlensk˘ch zemí.

Stavební materiály 
pro recyklaci 

Stavební odpad pfiedstavuje v˘znamn˘
podíl odpadÛ spoleãnosti (v âR asi 1,0 t
na obyvatele roãnû), kter˘ je z velké ãásti
recyklovateln˘. Podle Katalogu odpadÛ
sem patfií skupina odpadÛ 17 00 00 Sta-
vební a demoliãní odpady s vylouãením
nebezpeãn˘ch odpadÛ s obsahem
azbestu, tedy zejména: 
17 01 01 - beton, 
17 01 02 - cihly, 
17 01 03 - keramika,
17 01 04 - sádrová stavební hmota,
17 02 01 - dfievo,
17 02 02 - sklo,
17 02 03 - plasty,
17 03 00 - asfalty (bez dehtu),
17 05 00 - zemina vytûÏená.

Recyklací stavebních odpadÛ rozumíme
pfiedev‰ím jejich úpravu a zpracování mi-
nerálních stavebních odpadÛ, které tvofií 
u pozemních staveb aÏ 80 -90% podíl. Vy-
uÏitelnost recyklátÛ je v‰ak ãasto sniÏována
zbytky dfieva, papíru, plastÛ, kovÛ, nátûrÛ
aj., které je nutno oddûlit. 

VyuÏívání recyklátÛ ze stavebních
odpadÛ je sledováno na pracovi‰ti autorÛ
jiÏ fiadu let, hlavnû ve spolupráci s  ARSM.
Byla publikována fiada v˘sledkÛ v˘zkumu 
a zku‰eností z praxe, zejména na konferen-
cích RECYCLING pofiádan˘ch od roku 1996
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materiálové varianty, protoÏe se jedná
vlastnû o ideální uzavfien˘ „Ïivotní cyklus
v˘robku”. 

V posledním období se u nás úspû‰nû
rozvíjí uÏití recyklovaného kameniva pfii ob-
novû kolejového loÏe v Ïelezniãním stavi-
telství, coÏ nás svojí progresí fiadí na pfiední
místo v evropském mûfiítku. Hlavní odbor-
né úsilí v prÛmyslové oblasti recyklace smû-
fiuje  k v˘robû nov˘ch konstrukãních sta-
vebních prvkÛ.

Kritéria posuzování 
Posuzování vhodnosti recyklátÛ pro je-

jich spolehlivé vyuÏití, vãetnû splnûní ná-
rokÛ na „uÏitnou trvanlivost” v souladu se
smûrnicemi EU, je nezbytné opfiít o tech-
nicky zdÛvodnûné poÏadavky. AÈ uÏ
uplatnûné jako smûrnice ãi doporuãení,
(napfi. SRN: RAL-RG 501/1, RAL-RG 501/2)
nebo technické normy. V tomto ohledu
existují u nás pro jmenovité uplatnûní
recyklátÛ normativy v oblasti dopravního
stavitelství: âSN 73 6121 Hutnûné asfal-
tové vrstvy a Kamenivo pro kolejové loÏe -
obecné TP, vydané âD. âeské dráhy po-
volují dodávky kameniva vydáním Osvûd-
ãení o jakosti, s pfiísnûj‰ími poÏadavky na
jakost neÏ âSN 72 1512. Udûlení osvûd-
ãení je podmínûné ovûfiením zpÛsobilosti
linek a zafiízení v dané lokalitû v˘roby
kameniva. Nûkteré recyklaãní firmy na
základû úspû‰n˘ch provûrek toto Osvûd-
ãení âD získaly. Systém Osvûdãení zv˘‰il
dÛvûru âD ve zpÛsobilost dodavatelÛ 
a zlep‰il vztahy a efektivnost fie‰ení pfií-
padn˘ch nedostatkÛ na rozhraní doda-
vatel - âD.

V rámci prací pro uplatnûní recyklátÛ
byly na pracovi‰ti Ústavu stavebních hmot
a dílcÛ, fakulty stavební VUT v Brnû a ve
spolupráci s ARSM, sledovány dva základní
smûry:
1. získání informací o fyzikálnû chemic-

k˘ch a mechanick˘ch vlastnostech re-
cyklátÛ a materiálÛ z nich vyroben˘ch,

2. zpracování podkladÛ pro kritéria jako-
sti, smûrnice a normativní dokumenty.

Byly provádûny experimentální zkou‰ky
a ovûfiování „technologické vhodnosti re-
cyklátÛ”,  soubûÏnû vyhledávány a do tfií
skupin utfiídûny:
a) pfiedpisy a poÏadavky na vlastnosti re-

cyklátÛ a jejich zkou‰ení,
b) pfiedpisy pro návrh a provádûní staveb-

ních konstrukcí, 
c) pro hodnocení environmentálních

vlastností.
Z první skupiny norem a pfiedpisÛ se na

recykláty vztahuje âSN 72 1512 Hutné ka-
menivo pro stavební úãely a âSN 72 1002
Klasifikace zemin pro dopravní stavby. 
Z druhé skupiny âSN 73 6133 Návrh 
a provádûní zemního tûlesa pozemních
komunikací, âSN 73 6122 Lité asfalty, âSN

73 6123 Cementobetonové kryty vozo-
vek, âSN 73 6124 Kamenivo stmelené hy-
draulick˘m pojivem, âSN 73 6123 Stabili-
zované podklady, 73 6126 Nestmelené
vrstvy. TP 95 Vrstvené násypy pozemních
komunikací, TKP kap. 4 Zemní práce a TKP
kap. 5 Podkladní vrstvy.

Posouzení vhodnosti recyklátu pro v˘ro-
bu betonu je provedeno jako pro pfiírodní
hutné kamenivo a musí splÀovat poÏadav-
ky âSN 72 1512. Recyklát oproti pfiírodní-
mu kamenivu vykazuje zpravidla niÏ‰í ob-
jemovou hmotnost (10-15 %), vy‰‰í nasá-
kavost (5-10 %) a zhor‰enou trvanlivost.
KaÏdá frakce vykazuje rozdílné vlastnosti,
nejménû pfiíznivé potom jiÏ zmiÀovaná
frakce 0-4 mm, které je ov‰em pfii zpraco-
vání recyklovaného betonu vysok˘ podíl
(cca 30-50 %).

Pro dal‰í roz‰ífiení pouÏití recyklovan˘ch
materiálÛ budou stejnû jako v zahraniãí
rozhodující jeho jakostní parametry a pfii-
mûfiené ceny v porovnání s pfiírodními ma-
teriály. Recyklát je v‰ak tfieba zaãít ãlenit do
jakostních tfiíd a trvale sledovat jeho vlast-
nosti jako:
- granulometrie, 
- obsah cizorod˘ch ãástic,
- mrazuvzdornost,
- podíl ãástic do 0,063 mm, 
- pevnost zrn pfii drcení, 
- tvarov˘ index zrn, 
- zhutnûní podle Proctor Standard, 
- chemické sloÏení v˘luhu se zafiazením

do pfiíslu‰né tfiídy vyluhovatelnosti.

Využití v pozemních
komunikacích

VyuÏití stavebního recyklátu v pozem-
ních komunikacích je ovlivnûno tím, zda
je aplikován ve vrstvû krytu vozovky, vrstvû
podkladu nebo v zemním tûlese. Proto
jsou diferencovanû podle pouÏití uvedeny
jen hlavní âSN. Resortní pfiedpisy a tech-
nické podmínky uvedeny nejsou.

Možnosti využití recyklátů
v zemním tělese

Jsou dány platností âSN 73 6133  Ná-
vrh a provádûní zemního tûlesa pozem-
ních komunikací, kde se kromû stabilizova-
n˘ch i nestabilizovan˘ch popílkÛ a dal‰ích
prÛmyslov˘ch odpadÛ pfiedpokládá také
moÏnost pouÏití stavebního recyklátu. Kro-
mû vylouãení organick˘ch a minerálních
látek s negativním vlivem na Ïivotní pro-
stfiedí nemají recykláty obsahovat látky,
které pÛsobením klimatick˘ch vlivÛ mûní
svÛj objem, pevnost a tvar. 

S ohledem na charakter recyklátÛ jako
neplastické  sypaniny, písãité event. s pfií-
mûsí ‰tûrkov˘ch zrn, lze tyto podle âSN
73 1001 a podle âSN 73 1002 Klasifikace
zemin pro dopravní stavby, klasifikovat ja-
ko SP, SW, S-F pfiípadnû GW, GP, G-P. Jedná

se tedy o zeminy I.-V.skupiny, vhodné aÏ
velmi vhodné do násypu a pouÏitelné i do
aktivní zóny.

Možnosti využití recyklátů
ve vrstvách vozovek

Jsou dány rÛzn˘mi druhy vrstev vozovky
podle norem fiady âSN 73 61.. :
âSN 73 6121 Hutnûné asfaltové vrstvy -
kdy norma umoÏÀuje vyuÏití Ïiviãn˘ch re-
cyklátÛ jako náhradu ãásti kameniva v roz-
sahu 20-70 % hmotnostního zastoupení 
v závislosti na vrstvû (obrusná, loÏná, pod-
kladní) a druhu úpravy kameniva.
âSN 73 6122 Lité asfalty - pro v˘robu smû-
si litého silniãního asfaltu lze pouÏít recyklá-
tÛ ze star˘ch lit˘ch asfaltÛ aÏ do 40 % a re-
cyklátÛ z  hutnûn˘ch asfaltov˘ch smûsí ob-
rusn˘ch vrstev vozovek do 25 % hmotnosti
smûsi. 
âSN 73 6123 Cementobetonové kryty vo-
zovek - za podmínky splnûní normou ta-
belárnû pfiedepsan˘ch Kvalitativních po-
ÏadavkÛ kameniva je moÏno ve spodní
vrstvû krytu pfiimûfienou ãást pfiírodního
kameniva nahradit betonov˘m recyklátem. 
âSN 73 6124 Kamenivo stmelené hydrau-
lick˘m pojivem - rozdûlené podle mate-
riálu a zpracování na podkladov˘ beton,
vibrovan˘ beton, kamenivo stmelené ce-
mentem, kdy je nutno dosáhnout zejmé-
na pfiedepsan˘ch pevností v tlaku, pfiitom
se pfiipou‰tí pouÏití recyklátu za splnûní
pfiedepsané tfiídy âSN 72 1512 Hutné ka-
menivo pro stavební úãely. 
âSN 73 6125 Stabilizované podklady
- pouÏit˘ materiál nemá obsahovat zrna
nad 63 mm, ãíslo plasticity stabilizaãního
materiálu ne vy‰‰í neÏ 27. Musí vyhovût
pevnostem v tlaku a odolnosti proti mrazu
a vodû v tfiídách stabilizace SI, SII, SIII.
âSN 73 6126 Nestmelené vrstvy - moÏno-
sti aplikace sk˘tají technologie vibrované-
ho ‰tûrku ·V, mechanicky zpevnûného ka-
meniva MKZ, mechanicky zpevnûné zemi-
ny MZ.

Požadavky na recykláty
pro výstavbu pozemních
komunikací

PouÏití stavebních recyklátÛ v praxi je
pfies uvedené standardizované moÏnosti
stále pod sv˘mi moÏnostmi. Av‰ak i pfies
obecnou neznalost jejich vlastností a pfie-
trvávající urãitou nedÛvûru stavebních fi-
rem i odborné vefiejnosti k jejich kvalitû,
jsou u nás v této oblasti jiÏ získány nûkteré
pozitivní v˘sledky. 

Pro ‰ir‰í pouÏití recyklátÛ v  oblasti po-
zemních komunikací byl rozhodujícím mo-
mentem projekt: PouÏití druhotn˘ch
surovin (prÛmyslov˘ch odpadÛ 
a recyklovan˘ch materiálÛ) do tûle-
sa pozemních komunikací, finanãnû
podporovan˘ od roku 1997 Ministerstvem
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odpadů na prahu 
Je-li moÏno nûco dûlat jiÏ dvanáct˘ rok

jinak a lépe neÏ doposud, pak by ãlovûk
rád vidûl zfieteln˘ rozdíl. Zvlá‰tû, jedná-li
se o fie‰ení obecnû prospû‰ného problé-
mu, ãímÏ minimalizace odpadÛ nepo-
chybnû je. Stále jsme svûdky desítky let
trvajícího stavu, kdy „v‰echno patfií
v‰em”, takÏe ve skuteãnosti „nic není 
nikoho”. Proto nové pfiístupy ani moc
oãekávat nelze.

Sedm˘ rok recykluji stavební odpad 
a jsem pfiesvûdãen, Ïe se vûnuji zásluÏné
ãinnosti. Mûlo by b˘t se mnou proto 
zacházeno s vût‰ím pochopením, kdyÏ
uÏ Ïádné jiné zfietelné v˘hody nemám 
a ani se jich nedomáhám.

·est˘ rok si totéÏ fiíkáme s kolegy 
v Asociaci pro rozvoj recyklace staveb-
ních materiálÛ, kde je sdruÏeno nûkolik
desítek dal‰ích Ïivotních optimistÛ, kte-
r˘m není zatûÏko bojovat proti pfiesile.
Proti pfiesile nedokonal˘ch zákonÛ, lobbi-
stick˘ch zájmÛ tûÏafisk˘ch a zejména
skládkafisk˘ch skupin, neschopnosti a ne-
ochotû naslouchat, rozhodovat a kontro-
lovat.

Nenechává nás lhostejn˘mi to, Ïe prá-
vû v této sféfie lidského ãinûní unikají mi-
liardy, niãí se Ïivotní prostfiedí a nás to
pfiímo existenãnû ohroÏuje, aniÏ jsme
schopni dosáhnout legálními cestami
Ïádoucí nápravy. Nedostali jsme ani
korunu dotace, daÀového zv˘hodnûní,
rozumn˘ úvûr. Sami z urãitého hecu se
snaÏíme realizovat svÛj podnikatelsk˘
zámûr právû v oblasti, kde bez alespoÀ
legislativní podpory nelze dlouhodobû
konkurovat skládkování.

Co je platné, kdyÏ je zákonem o odpa-
dech sice upfiesnûna povinnost pÛvodcÛ
odpadÛ, Ïe nejprve musí nabízet odpa-
dy k vyuÏití a teprve ty odpady, které
nelze vyuÏít, je nutno zne‰kodnit napfií-
klad skládkováním, kdyÏ dochází k své-
volné pfiekvalifikaci odpadÛ nebo není
kontrolováno a sankcionováno dodrÏo-
vání zákona, aã to zákon stanovuje. Po-
kud se nûco dûje váÏnûj‰ího v legislativní
ãi kontrolní ãinnosti, pak pfiedmûtem záj-
mu jsou v˘hradnû komunální a nebez-
peãné odpady.

Je pfieci v‰eobecnû známo, Ïe:
- z celkové roãní produkce v‰ech odpa-

dopravy a spojÛ. Byly zpracovány fiady
studií a návrhÛ smûrnic. Jako jeden z v˘-
stupÛ projektu je zejména v˘znamná tech-
nická specifikace recyklátÛ ze stavebních
sutí od Geotechniky Praha, jako oficiální
resortní podklad MDS . Tím se staly pro
v‰echny stavební odbûratele uvedené
podklady odbornû vûrohodnou garancí,
ale pro v˘robce recyklátÛ souãasnû závaz-
kem z hlediska poÏadované kvality.

Firma Dufonev s. r. o. Brno poskytla pro
fie‰ení resortního projektu svoje aplikaãní
v˘sledky a zku‰enosti, stejnû jako produkty
recyklace stavebních sutí. Bylo proto moÏ-
no s vyuÏitím oficiálních smûrnic MDS
zpracovat návrh podnikové normy. Její
vznik byl finanãnû podporován ARSM pro
moÏnost jejího bezplatného pfiedání v‰em
ãlensk˘m firmám, jako návodu pro aplikaci
na vlastní provozní podmínky.

K vlastní normû je tfieba poznamenat,
Ïe její filosofie vychází vstfiíc praxi v tom,
Ïe se nesnaÏí „nastavovat parametry” pro
recyklát, ale podle vlastností, zji‰tûn˘ch
technickou kontrolou jej zafiazuje do pfií-
slu‰n˘ch kvalitativních tfiíd. 

Dále je tfieba uvést, Ïe norma uvaÏuje
technologii drcení na rotaãním odrazovém
drtiãi, protoÏe ve‰keré laboratorní a pro-
vozní zkou‰ky byly provádûny na recyklá-
tech získan˘ch touto technologií. DÛvo-
dem je ovûfiená skuteãnost, Ïe odrazové
drtiãe poskytují pfii dodrÏení ostatních fak-
torÛ kvality vy‰‰í stejnomûrnost a pfiíznivûj-
‰í fyzikální vlastnosti recyklátu oproti drti-
ãÛm ãelisÈov˘m. 

Tabulky 1 a 2 ukazují pfiehlednû rozdû-
lení recyklátÛ na znaãky (druhy) a jejich
hlavní oblasti aplikací podle pouÏit˘ch
technologií. 

Uplatnûní recyklace stavebních materiá-

lÛ je u nás ovlivÀováno fiadou faktorÛ 
v oblasti legislativy a tím ekonomiky recy-
klaãních firem. Jednou z diskutovan˘ch
otázek v technické vefiejnosti b˘vá proble-
matika jakosti recyklátÛ a jejich kritérií. 
V tomto smûru i v oblasti aplikací pokroãi-
lo fie‰ení nejdále v resortu dopravy. Na zá-
kladû systematického uspofiádání  technic-
k˘ch poÏadavkÛ na vlastnosti stavebních
recyklátÛ v úrovni resortních smûrnic MDS,
byla vypracována první podniková norma
pro uÏití recyklátÛ pfii stavbû a rekonstrukci
pozemních komunikací. 

Pfiíspûvek vznikl v rámci v˘zkumného
zámûru CEZ: MSM: 261100008.
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Tabulka 1: Znaãky recyklátÛ

Druh recyklátu Znaãka

Betonov˘ recyklát úzká frakce BRU 4-8, BRU 8-11, BRU 8-16, BRU 16-32, BRU 32-63

Betonov˘ recyklát ‰iroká frakce BR· 0-4,BR· 0-8, BR· 0-16,BR· 0-32, BR· 0-63,
BR· 0-93

Smûsn˘ recyklát I SR I 0-16, SR I 0-32, SR I 0-63

Smûsn˘ recyklát II SR II 0-16, SR II 0-32

Smûsn˘ recyklát III SR III 0-8, SR III 0-16, 

SR III 0-32, SR III 0-63, SR 0-90

Smûsn˘ recyklát IV SR IV 0-63

Tabulka 2: PouÏití recyklátÛ v pozemní komunikaci

Druh recyklátu Technologie

BRU Obrusné, loÏní a podkladní vrstvy vozovky

BR· Podkladní vrstvy vozovky

SR I Podkladní vrstvy vozovky

SR II Stabilizované podkladní vrstvy vozovky, podloÏí vozovky 

SR III Stabilizované podkladní vrstvy vozovky, zemní tûleso

SR IV Zemní tûleso

Recyklace 
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odpad mûsíce

třetího tisíciletí
dÛ je asi 20 % stavebních a demoliã-
ních odpadÛ,

- se recykluje asi 8 % stavebních odpa-
dÛ, aãkoliv mohou nahrazovat primár-
ní suroviny,

- jsou ukládány neupravené stavební 
a demoliãní odpady v rozporu se záko-
nem o odpadech pod záminkou terén-
ních úprav a rekultivací,

- lze ukr˘t do takto neefektivnû ukláda-
n˘ch odpadÛ témûfi v‰e, co chce pÛ-
vodce nezákonnû zlikvidovat (coÏ prá-
vû nelze u recyklace),

- vzniká s pomocí sporn˘ch formulací 
zákona a benevolencí regionálních
úfiadÛ nov˘ druh ãern˘ch skládek, kdy
pod záminkou schválené recyklace je
materiál pfieváÏnû skládkován.
Pro v‰echny druhy obcházení zákona

existují zdokladovaná svûdectví, videozá-
znamy, stíÏnosti, dokoncei ‰etfiení inspek-
ce. V‰e bez v˘sledku. Ani za pût let pfii-
pomínkování pfiipravovan˘ch nov˘ch
zákonÛ, audiencí u ãtyfi ministrÛ Ïivotní-
ho prostfiedí, projednávání se dvûma
parlamenty, desítek dal‰ích intervencí na
v‰ech úrovních a publikování tûchto ne-
srovnalostí na semináfiích za úãastipozva-
n˘ch zástupcÛ ministerstva nenastala po-
tfiebná zmûna.

Poslední iniciativou Asociace bylo, Ïe
na základû písemné stíÏnosti ministru Ïi-
votního prostfiedí v ãervnu minulého ro-
ku bylo dosaÏeno ochoty ze strany mini-
sterstva nakládání se stavebními odpady
precizovat alespoÀ formou interního me-
todického pokynu k zákonu. Po pÛlroãní
práci a opakovan˘ch pracovních schÛz-
kách bylo slíbeno, Ïe koncem minulého
roku bude tento vzájemnû odsouhlasen˘
materiál dán na vûdomí okresním orgá-
nÛm. BohuÏel k tomu opût nedo‰lo.

Existuje tu systém recyklace stavebních
odpadÛ, na ãemÏ mají úfiady státu mini-
mální zásluhu. Je tak fie‰ena ãást proble-
matiky, jejíÏ fungování je podmínkou
vstupu do Evropy. Není tfieba zvlá‰tních
investic, vytváfiet novou strukturu. Staãí
pfiijmout právní pfiedpisy, které nebudou
mít ve svém dÛsledku pro recyklaci
doslova likvidaãní charakter.

Ing. Václav Schuster
·UMBOR, s. r. o.

Firma Pavel ·vestka, s. r. o. se jako první
v âeské republice stala majitelem mobilní-
ho odrazového drtiãe na pásech. Tím se 
i u nás potvrdil svûtov˘ trend vyuÏívání dr-
tiãÛ na pásech a to pfiedev‰ím z dÛvodÛ
jednoznaãné ekonomické v˘hodnosti.
Rozhodnutí padlo na HARTL MINITRACK
MT503PCV. Bûhem jednoho t˘dne od
uzavfiení smlouvy byl tento drtiã nasazen
na recyklaãní akci pfii demolici uheln˘ch
skladÛ v Praze-Ruzyni.

HARTL MINITRACK MT503PCV je mobilní
odrazov˘ drtiã a zároveÀ patfií mezi nejob-
líbenûj‰í typ drtiãÛ HARTL. VÏdyÈ jen v této
fiadû se roãnû vyrobí a prodá více neÏ 100
mobilní drtiãÛ. Naprostá vût‰ina produkce
je urãena na nároãn˘ severoamerick˘ trh,
ale také do zemí Evropské Unie a dnes se
s drtiãi HARTL mÛÏeme setkat v âechách,
na Slovensku i v Polsku. Málo znám˘ je
fakt, Ïe se drtiãe HARTL právû v tûchto ze-
mích vyrábûjí. Tuzemská v˘roba pfiiná‰í
hned nûkolik v˘hod od kvalitního dílenské-
ho zpracování, pfies tuzemské ceny kon-
strukãních ãástí aÏ po okamÏité dodávky
náhradních dílÛ.

HARTL MINITRACK MT503PCV se skládá
z násypky o objemu témûfi 4 m3, vibraãní-
ho podavaãe s integrovan˘m ro‰tem pfied-
tfiídûní.

Zde je pfiedtfiídûn˘ materiál volitelnû do-
praven buì boãním vyná‰ecím pásem mi-
mo drtiã nebo skluzem na zaãátek hlavní-
ho vyná‰ecího pásu. 

Vlastní drticí ml˘n se skládá z rotoru 
o prÛmûru 800 mm se ãtyfimi drticími li‰ta-
mi a dvou nezávisle uloÏen˘ch dopado-
v˘ch ploch. Vstupní otvor drtiãe je 1000 x

600 mm. Rozdrcen˘ materiál je vyná‰en
hlavním vyná‰ecím dopravníkem o ‰ífii
1000 mm k dal‰ímu zpracování nebo 
uloÏení. 

Drtiãe HARTL se vyznaãují standardním
pásov˘m podvozkem, kter˘ je nezbytn˘
pro pohyb v nároãném pracovním 
prostfiedí. 

Celé zafiízení je pohánûno dieslov˘m
motorem CATERPILLAR a z nûho odvoze-
nou osvûdãenou hydraulikou. 

Nechybí zde magnetick˘ separátor pro
separaci kovov˘ch neãistot

Drtiã je moÏné ovládat bezdrátov˘m
dálkov˘m ovladaãem, kter˘ umoÏní ovlá-
dání drtiãe pfiímo z kabiny bagru.

PouÏití drtiãe je velmi rÛznorodé, od dr-
cení betonÛ, ÏelezobetonÛ, kamene, cihel-
né suti a keramiky aÏ po dfievo a jin˘ sta-
vební odpad. Na akci v Praze Ruzyni se
tento drtiã setká s velmi ‰irok˘m spektrem
drcen˘ch materiálÛ, ale hlavnû se mÛÏe
bûhem drcení pohybovat po velkém úze-
mí. Oproti dnes jiÏ zastaral˘m semimobil-
ním drtiãÛm na kolech se znaãnû ‰etfií ná-
klady na zbyteãnou pfiepravu drceného
materiálu za drtiãem. Dokladem tohoto
tvrzení je fakt, Ïe vût‰ina renomovan˘ch
firem pfie‰la zcela na v˘robu pásov˘ch dr-
tiãÛ a jiné varianty se dnes vyskytují pouze
zfiídka.

Jifií Doubravsk˘

V ãlánku byly pouÏity materiály firmy
HARTL drtiãe + tfiídiãe s.r.o., v˘hradního
prodejce strojÛ HARTL v âechách, na
Slovensku a v Polsku.

PR

stavebních

První  mobilní  
odrazový dr t ič  v  Čechách
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servis

Činnost  ISWA u nás
Začátkem listopadu roku 2000 se konala závěrečná část

cyklu ODPADOVÉ DNY 2000 - mezinárodní kongres
ODPADY PRAHA 2000. Pořadatelem těchto akcí byla ISWA
Česká republika. Při této příležitosti jsme zástupce této
organizace - Ing. Zbyňka Kozla - požádali o několik
informací k činnosti Mezinárodní asociace pro odpadové
hospodářství.

O této mezinárodní asociaci jsme
v odborném tisku v poslední dobû
mnoho nepublikovali. Proto by-
chom mûli zopakovat, co to je
vlastnû ISWA?

ISWA je mezinárodní asociace expertÛ
pÛsobících v odpadovém hospodáfiství.
âleny asociace jsou subjekty, které se nûja-
k˘m zpÛsobem odpadov˘m hospodáfi-
stvím zab˘vají. Mohou to b˘t samostatné
firmy, podnikatelé nebo jiné organizace,
které delegují své zástupce na jednotlivá
organizaãní, ale hlavnû odborná jednání
asociace.

Organizaãnû je ISWA strukturována tak,
Ïe v kaÏdém státû, kter˘ projevil zájem 
o spolupráci a ãlenství, je tak zvan˘ národní
ãlen, kter˘ nemá Ïádná exkluzivní práva. Je
to vlastnû organizace, která zaji‰Èuje komu-
nikaci mezi subjekty ve státû s asociací. To
znamená, Ïe rozesílá pozvánky, dokumenty
a dal‰í informace. Kromû toho, coÏ u nás
zatím není, vzniká jakási místní asociace,
která se zab˘vá vût‰inou prÛfiezovou
problematikou v OH. Kromû toho má ISWA
novû program regionálních ãlenÛ. Je urãen
spí‰e pro men‰í zemû, které se zab˘vají re-
gionálními problémy. Jde tedy o propojení
mezinárodních vztahÛ v této oblasti. Nyní
tak vzniká jakási stfiedoevropská ISWA, která
by mûla zprostfiedkovávat speciální informa-
ce o odpadovém hospodáfiství ve stfiední
Evropû. Iniciativu v tomto smûru vyvinulo
Rakousko a chce iniciovat diskuse odborní-
kÛ o regionálních problémech, které nemu-
sí b˘t jen globálního, ale napfiíklad pfieshra-
niãního charakteru.

Jak funguje ISWA u nás?
Národním ãlenem ISWA za âR je âeské

prÛmyslové sdruÏení pro obaly a Ïivotní
prostfiedí. Osobnû je tato instituce repre-
zentována pfiímo mnou. Pro jak˘koli od-
born˘ subjekt je moÏno se stát ãlenem
ISWA pfies tohoto národního ãlena. To
jsou tak zvaní organizaãní ãlenové. Ve
struktufie asociace jsou je‰tû individuální
ãlenové - jednotlivé fyzické osoby.

Kdo z na‰í republiky je dnes
ãlenem?

âeská republika mûla nûkolik ãlenÛ je‰tû

do roku 1996. Poté do‰lo k útlumu. ¤ada
firem neobnovila ãlenství tím, Ïe kaÏdoroã-
nû nezaplatila ãlensk˘ pfiíspûvek. V souãas-
né dobû má republika pouze národního
ãlena. Ov‰em neznamená to, Ïe ISWA 
u nás nepÛsobila. Národní ãlen organizuje
tak zvané Diskusní kluby, coÏ jsou speciali-
zovaná setkání k urãité problematice 
a souãasné pofiádá cyklus konferencí pod
názvem Odpadové dny.

Jaká je ãinnost na mezinárodním
poli bûhem roku, ãeho by se mohly
firmy úãastnit?

Mezinárodní spolupráce se odehrává 
v jiÏ uveden˘ch pracovních skupinách,
kde vznikají materiály koncepãního chara-
kteru, které jsou buìto zamûfieny k regula-
tivním institucím, jako je EU a OECD nebo
na v˘mûny technologicky zamûfien˘ch in-
formací. To znamená, co se v odpadafiinû
dûje z hlediska v˘voje. Pro ãeské podniky
by asi dnes byla nejzajímavûj‰í skupina
skládkování a energetického vyuÏití
odpadÛ. ISWA se téÏ v˘raznû podílela na
pfiípravû nûkter˘ch smûrnic EU. Zajímavá
je i otázka kalÛ z ãistíren odpadních vod,
která nás bude jistû zajímat z hlediska
nezbytného budování dal‰ích âOV.
Odborn˘ch skupin je asi patnáct.

Pro jak˘koli podnik je v˘hodné, kdyÏ má
experta, kter˘ se stane ãlenem nûkteré ãi
nûkter˘ch pracovních skupin. Komunikace
ve skupinách probíhá jednak formou ele-
ktronické konference, jednak pravideln˘mi
setkáními jednou dvakrát do roka. Je
moÏné tak získat aktuální informace jed-
nak o novinkách v regulativní oblasti a ta-
ké o nejnovûj‰ích úspû‰n˘ch i ménû
úspû‰n˘ch technologiích. Samozfiejmû 
v odborn˘ch skupinách probíhají také
velmi specifické a odborné diskuse, napfiík-
lad jak sníÏit mnoÏství urãité látky v emi-
sích.

V létû se konala poslední kon-
ference asociace v PafiíÏi. Jaké za-
mûfiení mûla?

Na zaãátku ãervence roku 2000 probûhl
celosvûtov˘ kongres, kter˘ se koná kaÏdé
dva roky. A v mezidobí probíhá konferen-
ce. Ty dvû akce se li‰í jen tím, zda je sou-

ãástí zasedání v˘konn˘ch orgánÛ a volby
nového pfiedsednictva. Letos to byl kon-
gres, na kterém byl zvolen nov˘ pfiedseda
pan  Christoph Scharf z Rakouska. 

Hlavními tématy odborného programu
byly sanace skládek a logistika pfii nakládá-
ní s odpady. Také byla prezentována fiada
pfiedná‰ek nového typu, které jsou krokem
dopfiedu. Napfiíklad se jednalo o uplatnûní
standardÛ ISO 9 000 v komunálním odpa-
dovém hospodáfiství na modelu PafiíÏe. Je
zajímavé, Ïe v této souvislosti vzrostla pod-
statnû kvalita sluÏeb v této oblasti, ãistota
prostranství a v neposlední fiadû se sníÏily 
i náklady na nakládání s komunálním od-
padem. Druhou novinkou bylo kladení
zv˘‰eného dÛrazu na komunikaci s vefiej-
ností. Jak stimulovat reakci obecné vefiej-
nosti na oblast komunálních odpadÛ, ale
také jak zkvalitnit komunikaci s odbornou
vefiejností, typu podnikového manage-
mentu.

Co plánujete jako národní ãlen
pro rok 2001?

Pfiedev‰ím budeme pokraãovat v tom,
co se zaãíná zabíhat, co má jiÏ urãitou tra-
dici, coÏ jsou veãerní neformální setkání 
k urãitému tématu. Dále budou pokraão-
vat konference s jiÏ znám˘m názvem Od-
padové dny 2001, moÏná v trochu jiném
pojetí neÏ letos. A pfiedpokládáme, Ïe by
se ãinnost mûla více zamûfiovat k tomu, co
by mûlo pfiijít v roce 2004, kdy by mûl b˘t
celosvûtov˘ kongres této asociace v Praze.
CoÏ znamená, Ïe se do Prahy sjede okolo
900 odborníkÛ z celého svûta.

Co by mûl udûlat zájemce 
o ãlenství v asociaci?

Pokud se nûkdo chce stát ãlenem, je
nejlep‰í kontaktovat národního ãlena. MÛ-
Ïe také kontaktovat asociaci v jejím sekre-
tariátû v Kodani v Dánsku, nejlépe pfies in-
ternet. Jde o formální podání pfiihlá‰ky 
a zaplacení ãlenského pfiíspûvku, kter˘ je
odstupÀovan˘ podle druhu ãlenství. Infor-
mace podá ãesk˘ národní ãlen, napfiíklad
na www.ekokom.cz

Co fiíci na závûr?
Napfiíklad to, Ïe ISWA neprosazuje záj-

my urãit˘ch úzk˘ch „odpadáfisk˘ch” sku-
pin, ale celého odvûtví, které se skládá 
z mnoha a mnoha ãinností. Jednotlivé
právnické subjekty u nás si utváfiejí podle
potfieby svá profesní sdruÏení. ISWA má
ambice b˘t spí‰e urãit˘m prÛfiezov˘m sub-
jektem, kde dochází k dialogu mezi jedno-
tliv˘mi oblastmi odpadového hospodáfi-
ství. ■
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nakládání s odpady 

Od července 2000 provozuje Sdružení UH-EKO Uherské
Hradiště unikátní linku na rozebírání vysloužilých
televizorů a dalších elektrospotřebičů. O tom jsme 
v časopisu ODPADOVÉ FÓRUM již několikrát z různých
pohledů psali, zatím však dlužíme čtenářům popis linky 
a vlastní demontáže. To chceme nyní napravit s doplněním
konkrétnějších údajů. 

zovky od kónusu (obrázek). Poté se z mas-
ky vysavaãem odstraní luminofor. âisté
pfiední masivní sklo odebírá v˘robce obra-
zovek STV Glass Vala‰ské Mezifiíãí, pro kte-
rého je Ïádanou surovinou. 

Rozfiezávací zafiízení bylo vyvinuto u nás 
a po odstranûní nûkter˘ch dûtsk˘ch nemocí

DemontáÏ: Vlastní demontáÏ se mÛÏe
provádût celkem na 8 pracovních stolech,
kde se pfiístroj vyjme ze skfiíÀky a oddûlí ob-
razovka. SkfiíÀka a obrazovka se ukládají
zvlá‰È do kontejnerÛ. Torzo pfiístroje se roze-
bírá na jednotlivé díly, které se pomocí pá-
sového dopravníku pfiesouvají k vytfiídûní.

Kulat˘ tfiídicí stÛl: Na otoãném stole
se jednotlivé díly ruãnû tfiídí do shozÛ na
transformátory a motory, vychylovaãky, ele-
ktrolytické kondenzátory, dráty a lanka, ti‰-
tûné spoje, Ïelezo, hliník, plasty a zbytek.

Pracovi‰tû jsou propojena pásov˘mi do-
pravníky, váleãkovou tratí, shozy a vyná‰e-
cím dopravníkem.

Bûhem podzimu byla tato linka doplnû-
na jedním pracovi‰tûm na zpracová-
ní obrazovek, kde se v digestofii speciál-
ní pilou oddûluje ãelní sklo (maska) obra-

bude poãet pracovi‰È na zpracování obra-
zovek roz‰ífien. Souãasnû probíhá v˘voj lin-
ky na ãi‰tûní kónusÛ (vym˘vání po-
kovení stûn). Po jejím zprovoznûní bude do-
cíleno plného vyuÏití materiálu obrazovek.

Provoz linky
SdruÏení zamûstnává 28 pracovníkÛ,

v‰ichni mají zmûnûnou pracovní schop-
nost, ne v‰ichni pracují na pln˘ úvazek.
PfiestoÏe v‰ichni pracují za minimální
mzdu, na kterou je‰tû pfiispívá Úfiad práce,
a je snaha docílit co nejlep‰ích cen za dru-
hotné suroviny, je recyklace televizorÛ
draÏ‰í neÏ jejich skládkování. Pro recyklaci
elektrospotfiebiãÛ v‰ak hovofií ekologick˘ 
a sociální aspekt.

PrÛmûrná cena za odbûr televizorÛ 
a monitorÛ PC je 5,- Kã/kg, u ostatních

Tabulka 1: MnoÏství demontovan˘ch elektrospotfiebiãÛ v letech 1995-2000 (v tunách)

Pfiístroj Rok Celkem
1995 1996 1997 1998 1999 2000

Televizory 9,1 37,9 293,3 216,3 220,1 286,6 1063,3
Ostatní spotfiebiãe < 0.1 0.4 9.0 11.5 5.5 5,5 32,0
Poãítaãe 0,5 < 0.1 4,4 13,6 14,1 31,2 63,8
Praãky 0,3 0,1 2,9 0,2 0,3 0,9 4,7
Telefonní ústfiedny 3,5 2,9 22,7 1,9 2,4 2,3 35,7
Telefony 0,6 0,2 1,7 1,4 1,0 1,7 6,6
El. Pfiístroje 0,1 0,2 3,9 0,5 0,7 2,3 7,6
Celkem 14,1 41,7 337,9 245,3 244,2 330,6 1213,7
Televizory (ks) 338 1 402 10 864 8 010 8 152 10 611 39 377

Tabulka 2: MnoÏství druhotn˘ch surovin získan˘ch v letech 1995-2000 (v tunách)

Druh Rok Celkem
1995 1996 1997 1998 1999 2000

Mûì 0 1,3 17,3 8,0 9,1 6,4 42,0
Hliník 0,1 < 0.1 2,5 1,0 1,4 1,9 6,8
Îelezo 6,9 12,4 90,7 94,4 48,7 46,1 299,2
Kontakty 0 0,7 2,0 1,1 0,1 0,1 4,0
Ostatní 0,1 0,1 3,2 4,0 0,5 0,9 8,8
Tranformátory 0,2 0,1 8,5 5,6 8,0 9,1 31,4
Motory < 0.1 < 0.1 2,1 3,1 0,6 0,5 6,3
Celkem 7,3 14,7 126,1 117,1 68,4 65,0 398,5

Popis linky
DemontáÏ televizorÛ probíhá postupnû

na tfiech pracovi‰tích, kde se provádí ná-
sledující úkony:

Pfiíjem: Zde se odstraní kryt pfiístroje 
a zavzdu‰ní obrazovka, vymetou se 
z vnitfiku hrubé neãistoty a vysaje prach.

Linka na demontáž elektrospotřebičů
spotfiebiãÛ 3,- Kã/kg i ménû (podle doho-
dy). RÛzná kilogramová cena se odvozuje
od mnoÏství vyuÏiteln˘ch druhotn˘ch
surovin. 

Odbûrní cenu neplatí obãan, ale mûsto
ãi obec nebo firma, jejímÏ prostfiednictvím
se sbûr tohoto odpadu od obãanÛ prová-
dí. Staré elektrospotfiebiãe jako vlastní od-
pad sem pfiiváÏí i nûkteré firmy, vût‰inou
se zahraniãní majetkovou úãastí, a také
nûkolik prodejcÛ, ktefií je od sv˘ch zákaz-
níkÛ odebírají v rámci své standardní sluÏ-
by ãi reklamní akce. 

Zatím jsou pfiiváÏeny pfiístroje z rÛzn˘ch
koutÛ republiky, ekonomická svozová
vzdálenost je do 80 km, resp. zhruba ob-
last Hodonín, Bfieclav, Brno, Olomouc,
Blansko, Pfierov, Hranice. Zpracovávány
jsou v‰echny druhy kromû ledniãek a za-
fiízení s obsahem PCB (tabulka 1). 

Produkty
V˘sledkem demontáÏe elektropfiístrojÛ

jsou pfiedev‰ím druhotné suroviny a nûk-
teré komponenty (transformátory, motory),
které se spolu s nûkter˘mi typy kabelÛ pfie-
dávají k externímu zpracování (tabulka 2).

Z materiálu skfiíní televizorÛ ve sdruÏení
sami vyrobili jiÏ nûkolik tisíc budek pro ptá-
ky, zbylá ãást dfieva jde do spalovny. 

Vût‰ina zpracovávan˘ch elektrick˘ch spo-
tfiebiãÛ je star‰ího pÛvodu, kde plastové dí-
ly je‰tû nejsou materiálovû oznaãené. Tyto
díly konãí jako smûs ve spalovnû nebo na
skládce. Nicménû materiálovû oznaãen˘ch
plastov˘ch dílÛ postupnû pfiib˘vá a s jejich
odbytem problémy nejsou. Jen minimální
zbytkov˘ podíl pak jde jako odpad podob-
n˘ komunálnímu na skládku.

Výhled
Pro rok 2001 je plán dokonãit linku na

ãi‰tûní kónusÛ obrazovek, získat více do-
davatelÛ a doplnit stav na 40 pracovníkÛ.
Pokud bude dostatek zakázek, mÛÏe b˘t
v˘kon linky aÏ 40 tisíc televizorÛ na smûnu
a rok. 

Podle firemních podkladÛ
zpracoval (op)
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Státní fond Ïivotního prostfiedí âeské re-
publiky (SFÎP âR) je jedním ze základních
ekonomick˘ch nástrojÛ k plnûní závazkÛ
vypl˘vajících z mezinárodních úmluv 
o ochranû Ïivotního prostfiedí, z Národní-
ho programu pfiípravy âeské republiky na
vstup do Evropské unie a k uskuteãÀování
Státní politiky Ïivotního prostfiedí. Správ-
cem Fondu je Ministerstvo Ïivotního pro-
stfiedí.

SFÎP âR poskytuje pfiímou a nepfiímou
finanãní podporu ve smyslu § 3 a § 4 zá-
kona ãíslo 388/19991 Sb., o Státním fon-
du Ïivotního prostfiedí, a to formou:

● dotace
● pÛjãky
● záruky za úvûr
● pfiíspûvku na ãásteãnou úhradu úrokÛ

Pfiedmûtem podpory jsou opatfiení po-
dle programÛ vyhla‰ovan˘ch Minister-
stvem Ïivotního prostfiedí v oblasti:
● ochrany vod
● ochrany ovzdu‰í
● ochrany pfiírody a krajiny, ochrany pÛdy,

vyuÏívání pfiírodních zdrojÛ
● nakládání s odpady
● technologií a v˘robkÛ
● vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie
● programÛ Evropské unie ISPA

Státní fond Ïivotního prostfiedí âeské re-
publiky sídlí na adrese: Kaplanova 1931/1,
148 00 Praha 4-Chodov, telefon ústfiedna:
02/67 99 43 00, fax: 02/ 79 36 597.
S cílem pfiiblíÏit ãinnost Fondu ÏadatelÛm,
resp. pfiíjemcÛm podpory, pfiedávat jim
kvalitní a aktuální informace o jednotliv˘ch

dotaãních programech zfiídil ve v‰ech sí-
delních mûstech nov˘ch územních celkÛ -
krajÛ Státní fond Ïivotního prostfiedí svá
krajská pracovi‰tû. 

BliÏ‰í informace o ãinnosti fondu nalez-
nete na internetové adrese: 
http:// www.sfzp.cz 

(vd)

Poznámka redakce:
V minulém ãísle jsme uvedli Pfiehled ãin-

nosti SFÎP âR v roce 2000 v oblasti naklá-
dání s odpady a v prosincovém ãísle jsme
otiskli MoÏnosti získání podpory ze SFÎP
âR v oblasti vyuÏití a zne‰kodÀování odpa-
dÛ. Dále budeme na základû dohody se
Státním fondem Ïivotního prostfiedí âR po-
stupnû uvefiejÀovat zajímavé ãi uÏiteãné
informace o ãinnosti fondu, napfiíklad pfie-
hled v‰ech podpofien˘ch projektÛ z oblasti
nakládání s odpady za celou dobu exi-
stence fondu ãi podrobnûj‰í informace 
o vybran˘ch realizovan˘ch projektech.

Ekomonitor v Seči
Malé jubileum, jiÏ pát˘ roãník, oslaví 7.- 8. bfiezna v Seãi 

u Chrudimi konference Biodegradace, kterou pofiádá spo-
leãnost Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o. Na této konfe-
renci se tradiãnû scházejí zástupci akademické obce, odbor-
n˘ch firem i státní správy, aby se formou pfiedná‰ek i plaká-
tov˘ch sdûlení navzájem informovali o novinkách v legisla-
tivû, v˘zkumu i praktické aplikaci biodegradaãních metod.

Bûhem pfiedchozích roãníkÛ pro‰la konference zajímav˘m,
i kdyÏ sv˘m zpÛsobem zákonit˘m v˘vojem, od setkání pfie-
dev‰ím ‰éfÛ sanaãních firem s pfiedstaviteli státní správy na
poãátku po úãast firemních specialistÛ a osobností z oblasti
vûdy a v˘zkumu a také studentÛ, samozfiejmû opût za pfií-
tomnosti zástupcÛ státní správy.

Podobnû jako Biodegradace i konference Sanaãní tech-
nologie se stala tradicí a v pfiednesen˘ch pfiíspûvcích, ale
hlavnû v doprovodn˘ch diskusích se vûrnû zrcadlí aktuální
problémy souãasné praxe. Konference Sanaãní technologie
IV se bude konat od 23. do 24. kvûtna. Pfiihlá‰ky pfiedná‰ek 
a plakátov˘ch sdûlení se pfiijímají do 1. bfiezna.

Po roãní pfiestávce se opût pfiihlásí v termínu od 12. do 
13. ãervna konference Ekoanalytika 2001, tentokrát se
samostatn˘m blokem Ekotoxikologie. Konference je pfiipravo-
vána ve spolupráci s Analytick˘mi laboratofiemi PlzeÀ, s. r. o.
a Fakultou technologie ochrany Ïivotního prostfiedí V·CHT
Praha. Odborn˘mi garanty jsou Ing. Zdenûk âíÏek, CSc.
a Ing. Vladimír Koãí, PhD. Pfiihlá‰ky pfiedná‰ek je moÏné za-
sílat do 24. bfiezna na adresu vladimir.koci@vscht.cz.

Mediálním partnerem v‰ech tfií konferencí je odborn˘
mûsíãník ODPADOVÉ FÓRUM. (op)

Kurzy EMS
O kurzu Interní auditor EMS, kter˘ se bude konat od 

19. února, jsme jiÏ informovali. Pro velik˘ zájem vypsal po-
fiadatel kurzu CEMC - âeské ekologické manaÏerské centrum
dal‰í bûh ve dnech 4. - 5. ãervna 2001, opût v Solenicích 
u Orlické pfiehrady.

Vedle toho v nadcházejících mûsících probûhou dal‰í dva
kurzy environmentálního managementu (EMS). 

Jedná se jednak o tfiídenní, úvodní kurz, kter˘ je
zamûfien na základní seznámení s EMS, kter˘ se koná 12. aÏ
14. Bfiezna a jednak o osmidenní, tzv. stfiednûdob˘, kurz,
jehoÏ prÛbûh je rozdûlen na dvû ãásti konané v termínech
17. - 20. dubna a 14. - 17. kvûtna. Druh˘ kurz buì pfiímo
navazuje na úvodní kurz nebo se u úãastníkÛ pfiedpokládají
jiÏ základní znalosti o EMS.

Oba kurzy jsou vedeny podle mezinárodnû uznávaného
tréninkového manuálu EMS TRK, kter˘ pfiipravilo sdruÏení tfií
v˘znamn˘ch mezinárodních organizací: UNEP (Program OSN
pro Ïivotní prostfiedí), ICC (Mezinárodní obchodní komora)
a FIDIC (Mezinárodní federace konzultaãních inÏen˘rÛ). Tré-
ninkové centrum pro jazyky a management a CEMC se v le-
tech 1993-96 podíleli na zpracování a pfiipomínkování tohoto
manuálu. PfieloÏené znûní tohoto manuálu upravené podle
nejnovûj‰í terminologie pfiijaté v ãesk˘ch normách pro EMS
obdrÏí v‰ichni absolventi úvodního kurzu.

Místem konání obou kurzÛ je Orlická pfiehrada, konkrét-
nû hotel Kostínek, Solenice. 

Informace a pfiihlá‰ky: hybsova@cemc.cz 
nebo tel.: 02/628 09 57-8, fax 02/74 77 58 69. 

(op)

STÁTNÍ  FOND 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ REPUBLIKY 
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Česká asociace odpadového hospodářství

Zpravodaj

Opět po roce konference 
k recyklaci stavebních odpadů
Asociace pro rozvoj recyklace stavebních
materiálÛ v âR pofiádá ve spolupráci s Mi-
nisterstvem Ïivotního prostfiedí, F.I.R. (Fe-
deration Internationale du Recyclage, Ber-
lin) a Vysok˘m uãením technick˘m v Brnû
mezinárodní konferenci RECYCLING 2001
s podtitulem MoÏnosti a perspektivy recy-
klace stavebních odpadÛ jako zdroje plno-
hodnotn˘ch surovin. 

Bfieznov˘ termín, konkrétnû 22.-23. 3.,
je tradiãní, jiné je místo konání, tentokrát
penzion Palack˘ v areálu VUT Pod Palac-
k˘m vrchem v Brnû.

Konference je urãena nejen pro provo-

zovatele a v˘robce ãi dodavatele recyklaã-
ních linek a orgánÛm státní správy a míst-
ní samosprávy s pÛsobností v oblasti Ïivot-
ního prostfiedí, ale také pro projektanty,
investory a stavební firmy vyuÏívající recy-
kláty a orgány vefiejné správy ãinné ve sta-
vebním fiízení.

Tak, jako v minulém roce lze oãekávat,
Ïe nejvût‰ím zájem bude o problémy vy-
pl˘vající z malé podpory recyklace staveb-
ních odpadÛ vypl˘vající z aplikace stávají-
cího, ale pfiedev‰ím novû pfiipravovaného
zákona o odpadech.

(op)

RECYKLACE

DRTIâE

T¤IDIâE

MAGNETICKÉ SEPARÁTORY

Pfiedstavenstvo âAOH se se‰lo 16. 1.
2001 na spoleãném jednání se zástup-
ci firem, podnikajících v oblasti obalo-
v˘ch plastÛ a podrobnû si ujasnili svá
stanoviska k problematice obalov˘ch 
a odpadov˘ch plastÛ a sjednotili se na
spoleãném postupu a podpofie pfii dal-
‰ích jednání s obcemi a spoleãností
EKO-KOM a pfii zavádûní certifikací 
v odpadovém hospodáfiství.

V ãlenské základnû do‰lo ke zmû-
nám. Spoleãnost .A.S.A., s. r. o., pfie-
vzala spoleãnost Regios, a. s., která tím
pfiestala b˘t fiádn˘m ãlenem âAOH. Na
druhé stranû byla novû pfiijata firma Jifií
SmrÏ - ASTON za fiádného ãlena a spo-
leãnost SK Pardubice, s. r. o. za mimo-
fiádného ãlena a pokraãují jednání s nû-
kolika dal‰ími uchazeãi o ãlenství. Pfii
projednávání ekonomické situace aso-
ciace bylo konstatováno, Ïe dobré hos-
podafiení asociace v roce 2000 umoÏni-
lo opût sníÏit platby ãlenÛ na rok 2001
aÏ o polovinu. 

Dále byly projednány závûry legisla-
tivní komise âAOH k návrhÛm zákona 
o odpadech a zákona o obalech. Pfied-
stavenstvo rozhodlo, aby návrhy na do-
plnûní zákona o odpadech, t˘kající se
rozloÏení rizik uloÏen˘ch finanãních
prostfiedkÛ na rekultivaci skládek a pfii-
pravovan˘ch certifikací  byly zaslány do
Poslanecké snûmovny zpravodaji toho-

to zákona. K návrhu zákona o obalech
nemá asociace váÏnûj‰ích pfiipomínek,
neboÈ vût‰ina jich byla zapracována jiÏ
do vûcného zámûru tohoto zákona. 

V‰ichni ãlenové asociace obdrÏeli
pfiipravované smûrnice Rady Evropy 
k elektro‰rotu, skládkám, spalování 
a autovrakÛm, které pravidelnû zasílá
Evropská asociace odpadového hospo-
dáfiství z Bruselu, a mnoÏství dal‰ích
odborn˘ch materiálÛ. 

âAOH se stalo spolupofiadatelem se-
mináfie Komunální odpady PlzeÀ.

âlenové byli dále upozornûni na no-
vou normu, která právû vstoupila v plat-
nost i u nás a t˘ká se povinného vyba-
vení nov˘ch odpadov˘ch kontejnerÛ
tzv. dûtskou pojistkou.

Hlavním bodem bylo projednávání
stavu certifikací v odpadovém hospo-
dáfiství u nás i v okolních státech, jak 
k tomu byla v závûru minulého roku aso-
ciace povûfiena ministrem Ïivotního pro-
stfiedí. Po prostudování podrobn˘ch
podkladÛ partnersk˘ch svazÛ v Rakou-
sku a v Nûmecku pfiedstavenstvo asoci-
ace souhlasí se zaloÏením organizace
ve spolupráci se SdruÏením vefiejnû
prospû‰n˘ch sluÏeb pro Moravu a Slez-
sko, která by mohla udûlovat certifikace
v odpadovém hospodáfiství po vzoru nû-
meckého a rakouského Entsorgungs-
fachbetrieb.
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Z v‰eobecnej ãasti dôvodovej správy k zákonu 
o odpadoch

Zákon ã. 238/1991 Zb. o odpadoch a nadväzne zákon SNR 
ã. 494/1991 Zb. o ‰tátnej správe v odpadovom hospodárstve vy-
tvorili základ právnej úpravy odpadového hospodárstva. I‰lo o no-
vú právnu úpravu, akú dovtedy slovensk˘ právny poriadok neobsa-
hoval. Po ôsmich rokoch úspe‰ného uplatÀovania tejto právnej
úpravy je v‰ak nutné prikroãiÈ k jej pomerne rozsiahlej úprave. 

Dôvodom tejto zmeny je predov‰etk˘m poÏiadavka OECD pri-
spôsobiÈ oblasÈ dovozu a v˘vozu odpadov predpisom OECD, ão
Slovenská republika prisºúbila urobiÈ.

ëal‰ím dôvodom je skutoãnosÈ, Ïe Slovensko je asociovanou
krajinou vo vzÈahu k Európskej únii. UÏ Biela kniha, ktorá obsaho-
vala základné poÏiadavky zmeny legislatívy Slovenska, na jedno 
z prv˘ch miest kládla oblasÈ odpadového hospodárstva a presne
ustanovuje, s ktor˘mi smernicami a nariadeniami Rady sa má na-
‰a legislatíva prednostne vysporiadaÈ. Legislatíva v oblasti odpado-
vého hospodárstva bola silne akcentovaná Európskou komisiou
na bilaterálnom screeningu v júni 1999 a v Partnerstve pre vstup
z roku 1999 sa ur˘chlené preberanie rámcovej legislatívy v odpa-
dovom hospodárstve uvádza medzi krátkodob˘mi prioritami.

Preberanie európskej legislatívy t˘kajúcej sa odpadov je pripra-
vované v dvoch, resp. troch krokoch:
1) prv˘m krokom je tento návrh zákona, ktor˘ preberá najmä

ustanovenia právnych predpisov EÚ ak˘mi sú:
● smernica Rady ã. 75/442/EHS o odpadoch v jej aktuálnom

znení, ktorá je rámcovou smernicou pre celú oblasÈ odpadov, 
● smernica Rady ã. 91/689/EHS o nebezpeãn˘ch odpadoch,
● nariadenie Rady ã. 259/93 o dozore a kontrole zásielok odpa-

dov vo vnútri, do a z Európskych spoloãenstiev (upravuje do-
voz, v˘voz a tranzit odpadov, ako aj povinnosti oznamovate-
ºov, príjemcov a prepravcov odpadov),

● smernica Rady ã. 91/157/EHS o batériách a akumulátoroch
obsahujúcich urãité nebezpeãné látky,

● smernica Rady ã. 75/439/EHS o zne‰kodÀovaní odpadov˘ch
olejov,

● ãiastoãne aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 
ã. 2000/53/ES o star˘ch vozidlách,

2) druh˘m krokom bude prijatie zákona o obaloch a o odpa-
doch z obalov, ktorého návrh bude predloÏen˘ na rokovanie
vlády v roku 2001, a ktor˘ bude plne v súlade s ustanoveniami
smernice európskeho Parlamentu a Rady ã. 94/62/ES o oba-
loch a o odpadoch z obalov; 

3)tretím krokom bude prijatie návrhu zákona, ktor˘m sa bude
meniÈ a dopæÀaÈ zákon o odpadoch. Tento návrh zákona bude
predloÏen˘ na rokovanie vlády v roku 2002 a preberie zvy‰nú
ãasÈ právnych predpisov EÚ, najmä:
● smernicu Rady ã. 78/176/EHS o odpadoch z priemyslu oxidu

titaniãitého,
● smernicu Rady ã. 82/883/EHS o postupe pri dohºade a

monitorovaní Ïivotného prostredia, v súvislosti s odpadom z
priemyslu oxidu titaniãitého,

● smernicu Rady ã. 96/59/ES o zne‰kodÀovaní PCB a PCT.
Schválením tohto návrhu zákona, ktor˘m sa bude meniÈ a dopæ-

ÀaÈ zákon o odpadoch, sa dosiahne úpln˘ súlad právnej úpravy
odpadov v Slovenskej republike s právnou úpravou Európskej únie.

Do predkladaného návrhu zákona je zaradená aj ãasÈ o spraco-
vaní star˘ch vozidiel, keìÏe problematike zniÏovania mnoÏstva od-
padov vznikajúceho z vyraden˘ch motorov˘ch vozidiel, ich vyuÏi-
tia a správneho zne‰kodÀovania sa v ‰tátoch Európskej únie ve-
nuje osobitná pozornosÈ. Rovnako v Slovenskej republike sú uÏ
dnes vytvorené spracovateºské kapacity a príslu‰né podniky sa za-
vedenia takejto právnej úpravy domáhajú.

Napriek tomu, Ïe legislatívne práce na príprave osobitnej Smer-
nice Rady o star˘ch vozidlách skonãili len prednedávnom (smerni-
ca bola prijatá 18. 9. 2000), v ãlensk˘ch ‰tátoch Európskej únie
uÏ existuje cel˘ komplex dobrovoºn˘ch (zmluvn˘ch - záväzkov˘ch)
i legislatívnych opatrení a predpisov upravujúcich uvedenú ob-
lasÈ. Zo znenia citovanej smernice i úpravy tejto oblasti v niekto-
r˘ch ãlensk˘ch ‰tátoch EÚ (najmä v Nemecku a Francúzsku) vy-
pl˘vajú najmä tieto princípy nakladania so star˘mi vozidlami:
1) ZniÏovanie mnoÏstva a nebezpeãnosti odpadu vznikajúceho 

z jedného vozidla, t.j. najmä pouÏívanie tak˘ch materiálov 
a kon‰trukcií vozidiel, ktoré umoÏnia min. 85%né vyuÏitie
surovín (materiálov, ãastí) z vyraìovaného vozidla, vylúãenie
pouÏívania kadmia, ortuti, olova, ‰esÈmocného chrómu a pod.

S L O V E N S K Á  R E P U B L I K A

Podnikání  s  odpady
Podle edičního plánu jsme pro toto číslo

chystali přílohu pojednávající o možnostech,
podmínkách a pravidlech podnikání 
v odpadovém hospodářství ve Slovenské
republice. Příloha měla být určena pro české
čtenáře, kteří se buď chystají rozšířit své
podnikání i na území našeho nejbližšího
východního souseda, případně tam najít
spolupracující subjekt, nebo chtějí odtamtud
dovážet či tam naopak vyvážet odpady.

Tuto přílohu se nám však nakonec nepodařilo
připravit, protože na Slovensku jsou podobně
jako u nás v plném proudu legislativní změny 
v oblasti odpadového hospodářství. Podle Ing.
Věry Šimkovicové, ředitelky Sekcie ochrany
zložiek životného prostredia MŽP SR je 
hlavním důvodem fakt, že připravený nový
zákon o odpadech „výrazne mení filozofiu

odpadového hospodárstva a podnikania 
v tejto oblasti na Slovensku”. Proto jsme se
dohodli, že tuto přílohu odsuneme na druhou
polovinu roku, až bude v Národní radě
Slovenské republiky definitivně schválen nový
zákon o odpadech, což by se mělo stát někdy
na jaře nebo v létě.

Abychom však alespoň částečně splnili to, co
jsme slíbili, otiskujeme část důvodové zprávy 
k novému slovenskému zákonu o odpadech,
který 16. 11. 2000 projednala a schválila vláda
Slovenské republiky. 

V současné době je zákon připraven 
k projednání v Národní radě Slovenské
republiky. Veřejnosti je spolu s důvodovou
zprávou k dispozici na internetových
stránkách NRSR (www.nrsr.sk) jako
parlamentní tisk č. 840. 
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2) Zabezpeãenie komplexného systému zberu a spracovania sta-
r˘ch vozidiel len na to autorizovan˘mi podnikateºsk˘mi subjek-
tami.

3) Urãitá forma zainteresovania posledného drÏiteºa vozidla na
„predpísanej” forme zberu a spracovania starého vozidla, naj-
mä t˘m, Ïe vozidlo môÏe odovzdaÈ na spracovanie bez poplat-
ku a prípadne e‰te obdrÏí urãit˘ finanãn˘ príspevok.

4) Platenie pau‰álnej náhrady ãasti budúcich nákladov súvisiacich
so zne‰kodnením starého vozidla e‰te pred uvedením vozi-
dla do pouÏívania, t.j. pri jeho kúpe, resp. pri prvom zápise do
evidencie vozidiel. ëal‰ia ãasÈ nákladov vrátane urãitého podni-
kateºského zisku sa kryje v˘nosmi z predaja demontovan˘ch
(prípadne i opraven˘ch, upraven˘ch, recyklovan˘ch a pod.)
ãastí star˘ch vozidiel.

5) Potvrdenie autorizovaného podnikateºského subjektu o prevzatí
starého vozidla na spracovanie je jednou zo základn˘ch pod-
mienok pre jeho vyradenie z evidencie motorov˘ch vozidiel
príslu‰n˘m „dopravn˘m in‰pektorátom”.

5) V˘robcovia (dovozcovia, predajcovia) vozidiel sa v znaãnej mie-
re podieºajú na zriaìovaní a fungovaní systému zberu a spra-
covania vyraden˘ch vozidiel.

7) Právne predpisy upravujú systém povinného i núteného od-
straÀovania star˘ch vozidiel nielen z pozemn˘ch komunikácií 
a verejn˘ch priestranstiev, ale aj z in˘ch (napr. súkromn˘ch)
pozemkov, najmä ak ohrozujú Ïivotné prostredie alebo kazia
estetick˘ vzhºad obce alebo krajiny.
V návrhu zákona sa preberajú ustanovenia o nakladaní so sta-

r˘mi vozidlami, ale zatiaº sa nepreberajú preventívne ustanovenia
uvedené vy‰‰ie v bode 1.

V zákone sa zavádzajú aj niektoré nové ekonomické nástroje,

ako je povinnosÈ prevádzkovateºov skládok vytváraÈ finanãnú re-
zervu, ktorá sa pouÏije na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie
skládky po ukonãení jej prevádzky, príspevok v˘robcov, dovozcov,
distribútorov na zabezpeãenie zhodnocovania a zne‰kodÀovania
odpadu. Zavádza sa aj nov˘ miestny poplatok vo väzbe na
nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobn˘mi stavebn˘mi
odpadmi.

Poznámka redakce:
V˘‰e uveden˘ text povaÏujeme za uÏiteãné doplnit o pro ãeské-

ho ãtenáfie jistû zajímavou informaci, Ïe pro zabezpeãení finan-
ãních zdrojÛ pro recyklaci odpadÛ poãítá slovensk˘ zákon o od-
padech se zfiízením recyklaãního fondu, do kterého bude zafia-
zeno osm komodit odpadÛ: upotfiebené baterie a akumulátory,
odpadní oleje, stará vozidla, papír, sklo, PET, vrstvené materiály
(tetrapak apod.) a pneumatiky.

V souvislosti s podporou recyklace je dÛleÏitá a pro nás i pod-
nûtná slovenská definice recyklace: Recyklácia je postup vrá-
tenia odpadu do v˘robného cyklu na v˘robu spolo-
ãensky poÏadovaného v˘robku s cielom ‰etrenia pri-
márnych surovinov˘ch zdrojov. Pov‰imnûme si, Ïe definice
recyklace obsahuje tfii podmínky:
- aby se materiál vrátil zpût do obûhu, aby se nûkde „neztratil”

nebo se s ním nesprávnû nenaloÏilo,
- aby se z nûj vyrobily spoleãensky Ïádané v˘robky (pfiitom je tfie-

ba za v˘robek povaÏovat i energii), aby se z odpadu rovnou
nevyrábûl zase odpad a 

- aby se souãasnû ‰etfiily primární surovinové zdroje, vãetnû tûch
potfiebn˘ch na v˘robu energie.
Jen pfii splnûní v‰ech tfií podmínek má recyklace smysl.

TOP 2001 

JiÏ sedm˘ roãník mezinárodní konference Technika ochrany prostredia, tentokrát
se zamûfiením na zne‰kodÀování odpadÛ, se uskuteãní ve dnech 21. a 22. ãervna 
v Úãelovém zafiízení Kanceláfie Národní rady Slovenské republiky v âastej-
Papierniãke. Na tomto místû, které je opravdu dÛstojné této prestiÏní a na
Slovensku nejv˘znamnûj‰í odpadáfiské akce, se konference koná jiÏ podruhé. 

Pofiadatelem konference je Katedra v˘robní techniky Strojní fakulty STU v Bra-
tislavû, pfiedsedou organizaãního v˘boru je doc. Ing. ªubomír ·oo‰, PhD. Zá‰titu
nad konferencí pfievzal ministr Ïivotního prostfiedí Slovenské republiky, prof. RNDr.
László Miklós, DrSc. a rektor Slovenské technické univerzity v Bratislavû, prof.
RNDr. ªudovít Molnár, DrSc. 

Konference zahrnuje tfii tématické okruhy:
Strategie minimalizace vzniku a zne‰kodÀování odpadÛ
ZpÛsoby zne‰kodÀování odpadÛ
Monitorování a informaãní systém o odpadech
Nejlep‰í pfiíspûvky budou nominovány na cenu TOP 2001. Novinkou pfiipravova-

ného  roãníku bude statut autorÛ, ktefií dostanou za prezentaci pfiíspûvku honoráfi.
Vedle odborného programu je pro doprovázející osoby pfiipraven tzv. Ladies pro-

gram a pro v‰echny pak sportovní program (tenis, bazén, squash, bowling, sau-
na...), na kter˘ ale bohuÏel vzhledem ke kvalitnímu a nabitému odbornému pro-
gramu nezb˘vá mnoho ãasu.

O dal‰í informace lze poÏádat pfiímo na adrese sekteriátu: Katedra v˘robnej tech-
niky, Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava 1, 
tel: 00421/7/57296543, tel/fax: 00421/7/52497809, E-mail: top2001@kvt.sjf.stu-
ba.sk, kam lze také do 28. února posílat abstrakty pfiíspûvkÛ. Termín pro závazné
pfiihlá‰ky je 11. kvûtna. Jednacími  jazyky je sloven‰tina, ãe‰tina, angliãtina. 

âasopis ODPADOVÉ FÓRUM je tradiãním mediálním partnerem této konference.
(op)

Kaly a odpady 2001

Slovenská vodohospodárska spo-
loãnosÈ ZS VTS, Asociácia ãistia-
rensk˘ch expertov SR a Katedra
zdravotného inÏinierstva SvF STU
Bratislava organizujú v dÀoch 26.
aÏ 27. 4. 2001 vedecko odbornú
konferenciu s medzinárodnou úãas-
Èou Kaly a odpady 2001. Miestom
konania bude Vojenská zotavovÀa
v Tatransk˘ch Zruboch.

Cieºom konferencie je oboznáme-
nie odbornej verejnosti s nov˘mi
poznatkami, technológiami a skú-
senosÈami z oblasti spracovania 
a vyuÏívania kalov a tuh˘ch odpa-
dov v Slovenskej republike i v za-
hraniãí. 

ëal‰í informácie je moÏno získaÈ 
u odborného garanta Doc. Ing.
Oskár âermák, PhD. na adrese:
cermak@svf.stuba.sk nebo na tel.
ãísle 00421/7/59 27 46 03. Koneãn˘
program konferencie bude známy
do konce februára.

Z prvního cirkuláfie
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nakládání s odpady

Biotechnologie a nebezpečné výluhy
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Kovohutû Pfiíbram a. s. jsou v˘hradním
zpracovatelem vyfiazen˘ch olovûn˘ch aku-
mulátorÛ. V minulosti se v akumulátorech
pouÏívaly separátory vyrobené z PVC. Pfii
tepelném zpracování vyfiazen˘ch akumulá-
torÛ na ‰achtové peci reaguje chlor uvol-
nûn˘ z PVC s pfiítomn˘m olovem za vzni-
ku chloridu olovnatého PbCl2, kter˘ tvofií
podstatnou sloÏku úletÛ zachytávan˘ch na
filtrech. Úlety se po smí‰ení m.j. se sodou
zpracovávají na krátk˘ch bubnov˘ch
pecích, kde se z nich zpût získává olovo:
PbCl2+ Na2CO3+ CO = Pb + 2CO2+ 2NaCl

Obdobné reakce probíhají i s pfiítomn˘-
mi sírany, pfiípadnû oxidy olova. V˘sled-
kem tohoto procesu je vedle surového
olova tzv. sodná struska. O jejích vlastno-
stech hodnû napovídá pH 11,2 a anal˘za
jejího vodného v˘luhu: 

rozpu‰tûné látky - 42000 mg/litr,
As - 0,02 mg/litr,
Pb - 10,2 mg/litr, 
Zn - 2,7 mg/litr.
KvÛli jejímu sloÏení a znaãné rozpustnosti

lze tuto strusku ukládat pouze na jednodru-
hovou skládku. Proto byla v letech 1991 aÏ
1992 vybudována skládka pro sodnou stru-
sku, na tehdej‰í dobu velmi moderní. Zahr-
novala minerální tûsnûní, dvojitou fóliovou
ochranu dna a fóliovou ochranu stûn. 

Od samého poãátku v‰ak byla základ-
ním problémem skládky její nepropustnost
a nevhodn˘ projekt ukládání strusky. Pro-
jektant totiÏ vycházel z mylného pfiedpo-
kladu, Ïe v místû skládky je sráÏkov˘ defi-

tila jak tûÏk˘mi kovy, tak i rozpustn˘mi so-
lemi (chloridy, sírany, uhliãitany). MnoÏství
skládkové vody dosáhlo v souãasné dobû
cca 15 tis. m3. Pfii manipulaci se struskou
se navíc poru‰ily boãní stûny skládky a za-
ãalo docházet k únikÛm kontaminované
vody do pfiilehlé vodoteãe. 

OkamÏitû provedená opatfiení odstranila
sice havarijní stav, ale následovat muselo
komplexní fie‰ení. V˘sledkem provedené ri-
zikové anal˘zy byl návrh rekultivace jiÏ za-
plnûné ãásti skládky, moderní rekonstrukce
zb˘vajícího prostoru skládky a mechanické
ochrany tûsnicích vrstev a pfiedev‰ím roz-
dûlení ukládacího prostoru na samostatné
sekce. Po realizaci tûchto opatfiení se sníÏí
roãní pfiírÛstek kontaminovan˘ch vod na
jednu tfietinu pÛvodního stavu. 

Pfies uvedená opatfiení zde stejnû zÛstal
problém, co se vznikajícími silnû kontami-
novan˘mi skládkov˘mi vodami. Jejich zne-
‰kodÀování formou odváÏení ke zne‰kod-
nûní externí firmou se ukázalo jako finan-
ãnû neschÛdné. 

V roce 1999 prezentovala holandská fir-
ma PAQUES BIO SYSTEMS BV na meziná-
rodní metalurgické konferenci moÏnosti
vyuÏití biotechnologií v barevné metalur-
gii. Po nûkolika konzultacích se tato firma
zavázala ke spolupráci na fie‰ení problému
kontaminovan˘ch skládkov˘ch vod ze
skládky sodné strusky. Realizovan˘ projekt
zahrnuje kombinaci unikátní holandské
biotechnologie a klasického systému sráÏe-
ní a filtrace vznikl˘ch reakãních produktÛ. 

PouÏitá technologie zne‰kodÀování v˘-
luhov˘ch vod je znázornûna na obrázku.
Spoãívá v tom, Ïe ãást akumulátorové ky-
seliny, která pfiichází do hutû spolu s vyfia-
zen˘mi akumulátory a která se shromaÏ-
ìuje v jímce po jejich mechanické destruk-
ci (není na schématu), je vyuÏita jako neu-
tralizaãní medium pro alkalické skládkové
vody. Dal‰í ãást akumulátorové kyseliny je
v bioreaktoru pfiemûÀována na sirovodík,
kter˘ se dál pouÏívá pro sráÏení sulfidÛ
v‰ech tûÏk˘ch kovÛ ze skládkové vody. 

Uvedená biotechnologie vyuÏívá sirné
anaerobní bakterie, které pro jejich rohlíã-
kovit˘ tvar jsou ve schématu znázornûny
srpeãkem. Ty pro svÛj Ïivot vyuÏívají jako
zdroj uhlíku a energie ve vodû rozpustné
organické slouãeniny, v tomto pfiípadû ky-
selinu octovou CH3COOH. Jako zdroj kys-
líku jim slouÏí kyselina sírová z akumuláto-
rové kyseliny, kterou pfiemûÀují na sirovo-
dík.

SráÏení kovÛ je fie‰eno nûkolikastupÀo-
vû. V prvním kroku dochází k neutralizaci
skládkové vody a jejímu následnému oky-
selení aÏ na pH cca 3,5. Tento kysel˘ roz-
tok je ãerpán do prvního sráÏecího reakto-
ru, kde dochází k reakci se sirovodíkem.
Tento krok je nutn˘, protoÏe sulfidy nûkte-
r˘ch kovÛ se lépe sráÏejí pfii nízkém pH.
Odtud odchází roztok do druhého reakto-
ru, kde po pfiedchozí úpravû pH na cca 7
jsou sirovodíkem vysráÏeny v‰echny ostat-
ní sulfidy. Vzniklá suspenze odchází do
usazovacího tanku, vyãi‰tûná voda odtéká
a kal je zahu‰Èován na kalolisu. Díky své-
mu sloÏení je kal vhodn˘ pro hutní zpra-
cování, kde se z nûj získají obsaÏené kovy
pro dal‰í pouÏití.

Kvalita vypou‰tûn˘ch vod splÀuje poÏa-
davky nafiízení vlády ã. 82/1999 Sb. pro
tûÏké kovy a vypou‰tûní odpadních vod
bude z dÛvodu obsaÏen˘ch chloridÛ a sí-
ranÛ fiízeno s ohledem na kvalitu povrcho-
v˘ch vod. 

cit, tzn. Ïe mnoÏství sráÏek je men‰í, neÏ
kolik je schopno se za sluneãn˘ch dnÛ od-
pafiit. Dále systém ochrany fólie proti me-
chanickému po‰kození nebyl dokonal˘. 

Tyto dvû skuteãnosti zpÛsobily postupné
narÛstání problémÛ, které vyústily aÏ v ha-
varijní stav. Skládka nedûlená na izolované
sekce se zaãala plnit sráÏkovou vodou, kte-
rá se díky vysoké rozpustnosti strusky nasy-

Ing. Jaroslav Prokop
Kovohutû Pfiíbram,

a. s.

Obrázek: Technologické schéma linky na zne‰kodÀování
v˘luhÛ ze skládky sodné strusky a akumulátorocvé kyseliny
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servis

Kdo není  na internetu,  jako by nebyl!
Pfiedstavte si modelovou situaci, kdy firma
hledá zprostfiedkovatele, dodavatele libo-
voln˘ch zafiízení, v˘robku, sluÏeb... Logic-
k˘m krokem pracovníkÛ firmy je, Ïe sáhnou
po telefonním seznamu a pomocí získa-
n˘ch telefonních ãísel zaãnou jednotlivé
kontakty obtelefonovávat. Nûkdy se podafií
potfiebné informace získat hned, jindy zase
pozdûji, nebo vÛbec. 

Mnohem úspû‰nûj‰ím, a také nejrychlej-
‰ím fie‰ením v dne‰ní dobû, je v‰ak inter-
net, kdy pomocí klíãov˘ch slov a vyhledá-
vaãÛ mÛÏete hledat jiÏ podle sv˘ch kon-
krétních poÏadavkÛ.

Je snad zbyteãné dodávat, Ïe poãet po-
tenciálních zákazníkÛ se s masivním rozvo-
jem internetu den ode dne zvy‰uje. Ne-
mûli byste je pfiehlíÏet a dávat tak náskok
své konkurenci.

Obsah a struktura www
prezentace 

Uvûdomíme-li si, Ïe chceme a potfiebu-
jeme zfiídit firemní www prezentaci a má-
me také jasno v tom, za jak˘m úãelem ji
budeme zfiizovat a komu je urãena, jsme
tam kde jsme právû v tuto chvíli chtûli b˘t.
Je totiÏ nejvy‰‰í ãas sestavit strukturu pre-
zentaãních stránek a obsahovou náplÀ.

Toto v‰ak není úkolem jen vámi vybrané
firmy, která zrealizuje va‰e www stránky,
nebo pouze managementu va‰í, tedy zadá-
vající firmy. Tyto podklady je nutné pfiipravit
spoleãnû! Specializovaná firma totiÏ ví, co je
na internetu moÏné zrealizovat a o co mají
uÏivatelé internetu zájem a naopak vy nej-
líp víte, ãeho tím chcete docílit. Proto je jas-
né, Ïe aby prezentace do budoucna plnila
svÛj pfiedem urãen˘ úãel, musí obû strany
maximálnû spolupracovat. 

První, co by si mûly obû strany uvûdomit,
je, Ïe nestaãí na www stránky pouze pfie-
vést text, kter˘ má firma vyti‰tûn na bûÏn˘ch
letácích a prospektech. Jistû, je to dobr˘
základ pro tvorbu prezentace, ale nestaãí to.
Nemluvû o tom, Ïe uÏivatelé internetu chtû-
jí vût‰inou nûco jiného. Z tûchto materiálÛ
lze ‰ikovnû pfiipravit napfiíklad stránky o pro-
duktech firmy, ale to je tak v‰e. 

Neexistuje pevn˘ fiád, co má prezentace
obsahovat za informace. Je to zapfiíãinûno
nejen rÛznou velikostí a finanãními moÏ-
nostmi toho, kdo se prezentuje, ale také
rÛzn˘m zamûfiením a úãelem prezentace.
Lze v‰ak sestavit orientaãní body, ze kte-
r˘ch mÛÏe b˘t prezentace sestavena: 
● Kontaktní údaje 

Tyto základní údaje je nutné umístit
hned na úvodní stránku nebo  na sa-
mostatnou stránku s dobfie viditeln˘m

odkazem. Mûly by b˘t v textové formû -
ne obrázek - a mûly by obsahovat po‰-
tovní adresu, telefonické a faxové ãíslo,
kontaktní osobu a e-mail v plném znûní.

● Informace o firmû
Ty by mûly zahrnovat údaje o formû 
a zaloÏení spoleãnosti, podnikatelském
zamûfiení, velikosti, pfiedstavit nejvy‰‰í
management firmy a podobnû.

● Pfiedstavení produktÛ
Podrobnûj‰í pfiedstavení produktÛ - v˘-
robky, sluÏby atd. - mÛÏe obsahovat ne-
jen textov˘ popis, ale i technické údaje,
fotografie, nákresy ãi video a audio
ukázky.

● Historie a úspûchy
Chcete-li se pochlubit a ukázat, Ïe za
va‰í firmou stojí víc, neÏ jen kvalitní
www prezentace, mÛÏete zde struãnû
uvést nûco z historie a v˘voje firmy, zí-
skan˘ch ocenûní a podobnû. 

● Aktuality, pozvánky, oznámení
Toto je vysoce Ïádaná, ale bohuÏel stej-
nû tak vysoce opomíjená stránka. Inter-
net si Ïádá ãerstvé a stále nové informa-
ce. Jak jinak tedy získat pfiízeÀ a pravi-
delné ãtenáfie, neÏ kdyÏ jim budete ãa-
sto dodávat zprávy o va‰í ãinnosti - tis-
kové informace, perliãky, pozvánky na
v˘stav ãi veletrhy, speciální nabídky,
oznámení o PR aktivitách a podobnû. 

● Formuláfie
Internet je pfiedev‰ím interaktivní nástroj
urãen˘ ke komunikaci. Proã tedy nevy-
uÏít v‰ech jeho moÏností a nepfiidat in-
teraktivní formuláfie, které nám mohou
pomoci získat spoustu zajímav˘ch infor-
mací, napfi. prÛzkumové dotazníky, po-
mocí nichÏ se mÛÏete s minimálními ná-

klady dozvûdût, co Va‰i zákazníci chtûjí,
nebo objednávkové listy, kde si zákazník
mÛÏe pfiímo z internetu objednat Vámi
nabízené zboÏí nebo sluÏby, atd.

● A nûco navíc
Zaujmûte internetovou vefiejnost, zpfií-
jemnûte uÏivatelÛm náv‰tûvu va‰ich
stránek. Pfiipravte pro nû jednou za ãas
nûjakou anketu ãi hlasování, ze kter˘ch 
i vy mÛÏete získat cenné informace.
Zrealizujte alespoÀ jednou za rok na va-
‰ich stránkách nûjakou soutûÏ spojenou
s propagací produktÛ va‰í firmy a po-
dobnû. Vymyslete nûco hodnû netra-
diãního, aÈ si vás v‰imnou a pí‰ou o vás
i jiné odbornû zamûfiené servery na in-
ternetu. Zajistí vám tak zdarma skvûlou
reklamu pro va‰i prezentaci a nespor-
nou popularitu.
Jak vidíte, je z ãeho vybírat. A vybírat se

musí podle toho, jak˘ cíl má va‰e www
prezentace mít. Ve chvíli, kdy vyberete ob-
sah va‰ich www stránek, musíte opût spo-
leãnû sestavit strukturu prezentace. Jde 
o jakéhosi pavouka, kter˘ jasnû ukáÏe po-
tfiebn˘ poãet jednotliv˘ch stránek, jejich
propojení a návaznost. Pfiíklad struktury
internetov˘ch stránek uvádíme schématic-
ky na obrázku. Jednotlivá okénka pfiedsta-
vují www stránku a ãáry s ‰ipkami, udáva-
jí propojení stránek pomocí odkazÛ - linkÛ. 

Není moÏné dát univerzální ‰ablonu pro
strukturu firemních www stránek, ale vûfií-
me, Ïe jste si udûlali alespoÀ úvodní pfied-
stavu, co je k vytvofiení www prezentace
nezbytné. Pokraãování v nûkterém z pfií‰-
tích ãísel.

Z internetov˘ch zdrojÛ sestavil 
Bc. Miroslav Kubásek 

- www.skladka.cz

Úvodní stránka - vstup

Home page

Aktuality SoutûÏ

Pfiedchozí
kola

V˘robek 1

V˘robek 2

V˘robek 3

Statistika

Produkty Dotazník Zajímavosti 
z oboru

Obrázek: 
Pfiíklad struktury
firemních internetov˘ch
stránek



● Oddûlení pro technickou anal˘zu ekosystémÛ na univerzitû v Leobenu
(Abteilung für Technische Ökosystemanalyse) 
Umweltschutz, 2000, ã. 11, pfiíl. s. 5-6
● Institut pro báÀskou vûdu na univerzitû v Leobenu (Institut für Bergbaukunde) 
Umweltschutz, 2000, ã. 11, pfiíl. s. 6-8
● Institut pro geofyziku na univerzitû v Leobenu (Institut für Geophysik) 
Umweltschutz, 2000, ã. 11, pfiíl. s. 9
● Sedimentologie v oblasti Ïivotního prostfiedí na univerzitû v Leobenu
(Sedimentologie im Umweltbereich) 
Umweltschutz, 2000, ã. 11, pfiíl. s. 10
● Pouze sluÏby spojují klientelu. Mezi spokojeností a oãekáváními: zákazníci posu-
zují zne‰kodÀovatele - komunikace s vefiejností (Nur Service bindet die Klientel.
Zwischen Zufriedenheit und Erwartungen: Kunden urteilen über Entsorger) 
Entsorga-Magazin, 19, 2000, ã. 11-12, s. 24-31

● Systémy environmentálního managementu. UÏitek a náklady pro malé a stfiední
podniky (Umweltmanagement-Systeme. Nutzen und Aufwand für kleine und
mittlere Unternehmen) 
Umwelt, 30, 2000, ã. 9, s. 36-37
● Pracovní spoleãnost pro obûhové hospodáfiství - Kreislaufwirtschaftsträger Bau
pfiedala ministrovi Ïivotního prostfiedí Trittinovi zprávu o monitoringu. Vlastní dob-
rovoln˘ závazek byl splnûn uÏ v roce 1996 (Kreislaufwirtschaftsträger Bau über-
gab Monitoring-Bericht an Bundesumweltminister Trittin. Freiwillige
Selbstverpflichtung schon 1996 erfüllt) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, ã. 11, s. 19-20
● 1. Strassfurtské fórum odpadu a energie. Hodnocení zpracování zbytkov˘ch
odpadÛ (1 Stassfurter Abfall- und Energieforum. Restabfallbehandlung auf dem
Prüfstand) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, ã. 11, s. 22-24
● VyuÏívání sluÏeb pronájmu stavebních strojÛ (Mieteservice genutzt) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, ã. 11, s. 34 
● Ochrana Ïivotního prostfiedí ve Var‰avû a stav nakládání s odpady pfied vstu-
pem Polska do EU (Umweltschutz wird in Warschau zum Dauerbrenner: In Polen
ist viel Müll zu holen) 
Entsorga-Magazin, 19, 2000, ã. 11-12, s. 52-55
● Hospodáfiská podpora pro prÛmyslovou oblast na polské hranici: trhy pfiede
dvefimi (Wirtschaftsförderung für ein Industriegebiet an der polnischen Grenze:
Märkte vor der Tür) 
Entsorga-Magazin, 19, 2000, ã. 11-12, s. 56-60
● V˘hody v nákladech ze spolupráce mezi obcí a podnikem (Kostenvorteile durch
Kooperation zwischen Kommune und Betrieb) 
EntsorgungsPraxis, 18, 2000, ã. 11, s. 10
● Dynamizace odstraÀování odpadÛ decentralizací (Dynamisierung der
Abfallbeseitigung durch Dezentralisierung) 
EntsorgungsPraxis, 18, 2000, ã. 11, s. 20-25
● Porovnání surovinového a energetického vyuÏití obalov˘ch plastÛ. âást 2
(Vergleich der rohstofflichen und energetischen Verwertung von
Verpackungskunststoffen. Teil 2) 
Müll und Abfall, 32, 2000, ã. 11, s. 667-674
● Jednotn˘ svaz zpracovatelského prÛmyslu plastÛ. Nové znûní tabulek pro sníÏe-
ní hodnoty investiãního majetku z dÛvodu opotfiebení je nesmyslné (GKV.
Neufassung der AfA-Tabellen ist unsinnig) 
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 21, s. 24
● Jednotn˘ svaz prÛmyslu plastÛ: zpracovatelé plastÛ v˘raznû více exportují (GKV:
Kunststoffverarbeiter legen bei Exporten kräftig zu) 
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 22, s. 18
● Îivnostenské odpady. Spolkov˘ svaz pro druhotné suroviny a zne‰kodÀování 
a Spolkov˘ svaz nûmeckého odpadového hospodáfiství Ïádají zapojení do zem-
sk˘ch pracovních skupin (Gewerbeabfälle. bvse und BDE fordern Einbindung in
Bund-Länder Arbeitsgruppe) 
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 22, s. 21
● UdrÏiteln˘ rozvoj. Pfiíspûvek modelÛ látkov˘ch tokÛ k operacionalizaci
(Nachhaltige Entwicklung. Beitrag von Stoffstrommodellen zum
Operationalisierung)
Umwelt, 30, 2000, ã. 10/11, s. 15-17
● Nabídky na spolupráci ze strany Belgie, ·v˘carska a Francie v oblastech: recyk-
lace pneumatik, dfievních odpadÛ, baterií, biologického zpracování odpadÛ 
a úpravy odpadní vody (Kooperationsangebote) 
Umwelt, 30, 2000, ã. 10/11, s. 29
● Nejlep‰í dostupné techniky v cementáfiském prÛmyslu a v˘robû vápna (Beste-
Vefügbare-Techniken in der Zement- und Kalkindustrie) 
Umwelt, 30, 2000, ã. 10/11, s. 52-53

● Biologicky rozloÏitelné pytle na odpad ke sbûru biologick˘ch odpadÛ. ·etfiení 
k mechanické stabilitû (Biologisch abbaubare Abfallbeutel zur Bioabfallsammlung.
Untersuchungen zur mechanischen Stabilität) 
Müll und Abfall, 32, 2000, ã. 11, s. 660-666
● Komise EU ‰etfií sbûrn˘ systém ARA (EU-Kommission untersucht 
ARA-Sammelsystem)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 21, s. 6
● Nová sluÏba zpûtného odbûru baterií (Neuer Batterierücknahme-Service) 
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 21, s. 7
● Mezinárodní v˘stava uÏitn˘ch automobilÛ. Pfievládá optimismus 
(IAA Nutzfahrzeuge. Optimismus vorherrschend) 
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 21, s. 8-10
● Novinky z Mezinárodní v˘stavy uÏitn˘ch automobilÛ 
(IAA Nachlese) 
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 21, s. 12-16

● Proud z obnoviteln˘ch zdrojÛ energie. Smûrnice EU na podporu pfied pfiijetím
(Strom aus erneuerbaren Energien. Förderrichtlinie der EU vor der
Verabschiedung) 
Umwelt, 30, 2000, ã. 9, s. 27-28
● BAT - nejlep‰í dostupné techniky. Zpravodaj k evropské smûrnici o integrované
prevenci a omezování zneãi‰tûní (Beste-Verfügbare-Technik / BAT/. Merkblätter
zur europäischen IVU-Richtlinie) 
Umwelt, 30, 2000, ã. 9, s. 42-44
● Smûrnice pro obaly je nyní definovaná normou - rakouská norma ÖNORM EN
13193 (Richtlinie für Verpackungsabfälle nun durch Norm definiert) 
A3 Umwelt, 13, 2000, ã. 11, s. 16
● Rozhovor se spolkov˘m ministrem Ïivotního prostfiedí Jürgenem Trittinem.
„Zlep‰it právní moÏnosti» (Ein Gespräch mit Bundesumweltminister Jürgen Trittin.
„Rechtliche Möglichkeiten verbessern») 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, ã. 11, s. 21
● Zámûry usnesení z 54. konference ministrÛ Ïivotního prostfiedí a jejich úãinky:
spor o zbytky - povinnost pfienechání u Ïivnostensk˘ch odpadÛ (Die Absichten
der UMK-Beschluss und seine Auswirkungen: Streit um die Reste)
Entsorga-Magazin, 19, 2000, ã. 11-12, s. 12-14
● Návrhy konference ministrÛ Ïivotního prostfiedí odporují právu spoleãenství:
Tettingerovy teze - komentáfi právníka k návrhÛm (Die Vorschläge der UMK wi-
dersprechen dem Gemeinschaftsrecht: Tettingers Thesen) 
Entsorga-Magazin, 19, 2000, ã. 11-12, s. 16-21
● Svazy soukrom˘ch zne‰kodÀovatelÛ vidí potvrzení svého právního názoru:
zvlá‰tní cesta je omyl - problematika smí‰en˘ch Ïivnostensk˘ch odpadÛ (Die pri-
vaten Entsorger-Verbände sehen ihre Rechtsansicht bestätigt: Der Sonderweg ist
Irrweg) 
Entsorga-Magazin, 19, 2000, ã. 11-12, s. 22
● Odvûtví zne‰kodÀování proti povinnosti pfienechat odpady obci
(Entsorgungswirtschaft gegen Überlassungspflichten an Kommunen)
EntsorgungsPraxis, 18, 2000, ã. 11, s. 6
● Svaz automobilového prÛmyslu: Národní prosazení smûrnice o star˘ch autech
musí b˘t ekonomicky obhájitelné (VDA: Nationale Umsetzung der
Altautorichtlinie muss ökonomisch vertretbar sein) 
EntsorgungsPraxis, 18, 2000, ã. 11, s. 14
● Pfiekódování k 1. lednu 2002? Nov˘ evropsk˘ seznam odpadÛ
(Umschlüsselung zum 1. Januar 2002? Das neue europäische Abfallverzeichnis) 
EntsorgungsPraxis, 18, 2000, ã. 11, s. 48-49
● Téma odpad v Nûmeckém spolkovém snûmu a v zemsk˘ch parlamentech
(Thema Abfall im Deutschen Bundestag und in den Landesparlamenten) 
Müll und Abfall, 32, 2000, ã. 11, s. 678-681
● Obsah rtuti v bateriích má dále klesat (Quecksilbergehalt in Batterien weiter
senken) 
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 21, s. 7
● O smûrnici EU o star˘ch olejích se dále diskutuje (EU-Richtlinie weiter in der
Diskussion. Altöl) 
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 21, s. 23
● PoÏadavky na zafiízení na biologické zpracování odpadÛ. Stav plánovaného 
30. nafiízení na ochranu pfied imisemi po vysly‰ení zúãastnûn˘ch kruhÛ a úspû‰-
ném odsouhlasení resortem (Anforderungen an biologische
Abfallbehandlungsanlagen. Stand der geplanten 30. BImSchV nach de
Anhörung der beteiligten Kreise und erfolgter Ressortabstimmung) 
Umwelt, 30, 2000, ã. 10/11, s. 18-21
● Stará auta. PrÛmysl vidí díky smûrnici o star˘ch autech ohroÏenou lehkou kon-
strukci aut, která ‰etfií pohonné hmoty (Altautos. Industrie sieht spritsparenden
Leichtbau gefährdet) 
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 22, s. 14
● Smûrnice EU o star˘ch autech. Prosazení do národního práva - slabé stránky 
a nové ‰ance (Die EU-Altauto-Richtlinie. Umsetzung in nationales Recht -
Schwachstellen und neue Chancen) 
Umwelt, 30, 2000, ã. 10/11, s. 26-28
● Pfiichází smûrnice EU o spalování (EU-Verbrennungs-Richtlinie kommt) 
Umweltschutz, 2000, ã. 11, s. 18-19
● Ministr Molterer: zákon o odpadovém hospodáfiství se osvûdãil (Minister
Molterer: Das Abfallwirtschaftzsgesetz hat sich bewährt) 
Umweltschutz, 2000, ã. 11, s. 22

● Recyklaãní burzy. Nástroj ke spojení mezipodnikov˘ch tokÛ látek
(Recyclingbörsen. Ein Instrument zur Kopplung zwischenbetrieblicher
Stoffströme) 
Umwelt, 30, 2000, ã. 9, s. 23-24
● Podnik ãi‰tûní mûsta Hamburk sází na zbrusu nov˘ poãítaãov˘ systém (Die SRH
setzt auf eine nagelneues EDV-System: Hamburg im Cockpit) 
Entsorga-Magazin, 19, 2000, ã. 11-12, s. 40-41
● Digitální kladívko, ãást II: zaprvé, za druhé, za... - informace o recyklaãních
burz*ch na Internetu (Der digitale Hammer, Teil II: Zum ersten, zum zweiten,
zum...) 
Entsorga-Magazin, 19, 2000, ã. 11-12, s. 47-49

● Povolání „recyklátor/ka”. MoÏnosti dal‰ího vzdûlávání ve stavebnictví ve ·v˘car-
sku (Berufsbild „Recyclist/in». Weiterbildungsmöglichkeiten in der Baubranche) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, ã. 11, s. 47-48
● PrÛmyslová ochrana Ïivotního prostfiedí - vzdûlávací program Institutu pro tech-
niku zne‰kodÀování a skládkování na univerzitû v Leobenu (Der Industrielle
Umweltschutz) 
Umweltschutz, 2000, ã. 11, pfiíl. s. 2-5
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● Zázraãn˘ stroj SORTEC3? Tfiídûní a zu‰lûchÈování plastÛ z lehk˘ch obalÛ. Vlivy
na toky odpadÛ a trhy (Wundermaschine SORTEC3? Sortierung und
Kunststoffveredelung aus Leichtverpackungen. Auswirkungen auf Stoffströme
und Märkte) 
Müll und Abfall, 32, 2000, ã. 11, s. 682-683
● Materiál z duálního systému. Nové tfiídicí zafiízení nastavuje mûfiítka 
(DSD-Material. Neue Sortieranlage setzt Masstäbe) 
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 22, s. 20
● Separace a vyuÏívání star˘ch plastÛ má b˘t efektivnûj‰í: Plasty z automobilÛ 
v paprscích scanneru (Das Separieren und Verwerten von Altkunststoff soll effekti-
ver werden: Auto-Kunststoffe im Scanner-Strahl) 
Entsorga-Magazin, 19, 2000, ã. 11-12, s. 37-38

● Vratné lahve jsou lep‰í cestou - vratné PET lahve na minerální vody
Römerquelle (Megrweg ist besserer Weg)
A3 Umwelt, 13, 2000, ã. 11, s. 5
● Nucené zálohy na nápojové obaly na jedno pouÏití v Nûmecku (Vorbei mit 
„Ex und Hopp”) 
A3 Umwelt, 13, 2000, ã. 11, s. 15
● Startovní v˘stfiel pro vyuÏívání PET obalÛ na jedno pouÏití (Startschuss für 
die Verwertung von PET-Einwegverpackungen) 
Umwelt, 30, 2000, ã. 10/11, s. 22-23
● Tarify spoleãnosti ARA pro rok 2001. Zákazníci u‰etfií 350 milionÛ 
(ARA-Tarife 2001. Kunden sparen 350 Millionen)
Umweltschutz, 2000, ã. 11, s. 9

● Pfiedstavení nového patentu. Opûtné vyuÏití minerální stavební suti
(Patentspiegel. Wiederverwertung von mineralischem Bauschutt) 
Umwelt, 30, 2000, ã. 9, s. 31
● Su‰ení dfievûn˘ch tfiísek. Úspora energie, redukce emisí a získávání terpenÛ 
v uzavfieném obûhu plynÛ (Holzspänetrocknung. Energieeinsparung,
Emissionsreduktion und Terpengewinnung durch Trocknung im geschlossenen
Gaskreislauf) 
Umwelt, 30, 2000, ã. 9, s. 45-47
● Reaktivní extrakce bez rozpou‰tûdel. Zpûtné získávání kovÛ z louÏicích 
roztokÛ, procesních lázní a odpadních vod pomocí esteru kyseliny 
thiokarbonové (Lösungsmittelfreie Reaktivextraktion. Rückgewinnung 
von Metallen aus Laugungslösungen, Prozessbädern und Abwässern mittels 
N-Acylthiocarbamidsäureester) 
Umwelt, 30, 2000, ã. 9, s. 48-51
● Rakousko nabízí OECD své know-how t˘kající se sbûru a vyuÏití star˘ch 
elektrick˘ch pfiístrojÛ (Österreich bietet OECD sein Know-how an. 
Elektro-Altgeräte) 
A3 Umwelt, 13, 2000, ã. 11, s. 18
● Byl nalezen patentovan˘ recept na pouÏití ãistírensk˘ch kalÛ k v˘robû cihel
(Patentrezept gefunden - Verwendung als Ziegel. Klärschlammentsorgung) 
A3 Umwelt, 13, 2000, ã. 11, s. 22
● VyuÏívání star˘ch olejÛ. „Nejlep‰í fie‰ení” bohuÏel neexistuje (Altöl-Verwertung.
Einen „Königsweg” gibt es leider nicht) 
A3 Umwelt, 13, 2000, ã. 11, s. 22
● Recyklaãní kvóta pro PVC ve v˘‰i 50 % (Recycling-Quote von 50 %)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, ã. 10, s. 8
● Flexibilní a expanzivní. Úspû‰né bourání nebo pozemní stavba ve skále pomocí
hydraulické frézy (Flexibel und expansiv. Erfolgreicher Abbruch oder Tiefbau mit
einer Hydraulikfräse im Fels) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, ã. 10, s. 34-35
● Siln˘ v pfiekládce materiálu - kolov˘ nakladaã (Stark im Materialumschlag) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, ã. 10, s. 42-43
● Recyklovan˘ materiál k zaplÀování v˘kopÛ napfi. pro kanalizaci a vodovodní 
potrubí (Recyclingmaterial zur Künettenverfüllung) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, ã. 10, s. 44-45
● Zpusto‰ení mûsta trápí v˘chodonûmecké paneláky. „Kouzelné slovo” zní 
„pfiestavba” (Stadt-Verödung nagt an ostdeutscher „Platte». „Umgestaltung” heisst
das „Zauberwort”) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, ã. 11, s. 26-27
● Procesnû orientované práce - sled prací pfii bourání domÛ (Prozessorientiertes
Arbeiten) s. 28-29
● Realizace koncepce na míru. Hodnotn˘ materiál ze zneãi‰tûné stavební suti
(Umsetzung eines massgeschneiderten Konzepts. Wertkorn aus verunreinigtem
Bauschutt) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, ã. 11, s. 44-45
● Zpracovatel plastÛ s kladn˘m obratem (Kunststoffverarbeiter 
mit Umsatzplus) 
EntsorgungsPraxis, 18, 2000, ã. 11, s. 13
● Spoleãnost pro jakost etabluje standardy pro recyklaci chladniãek
(Qualitätsgemeinschaft etabliert Standards für Kühlgeräterecycling) 
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 22, s. 7
● Hliník. Trendem je recyklace lehk˘ch kovÛ (Aluminium. Recycling 
des Leichtmetalls liegt im Trend) 
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 22, s. 8-9
● Recyklace zinku. Sanace roz‰ifiuje základnu surovin - recyklace prachu z ocelá-
ren (Zink-Recycling. Sanierung erweitert die Rohstoffbasis) 
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 22, s. 10-13
● Lehká frakce z drtiãÛ. I tu je moÏné vyuÏít (Shredderleichtfraktion. Auch sie lässt
sich verwerten) 
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 22, s. 16
● VyuÏívání chladniãek. Norma DIN není náhradou za smûrnice RAL a LAGA
(Kühlgeräte-Verwertung. DIN-Norm kein Ersatz für RAL und LAGA) 
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 22, s. 23
● Zafiízení „SINCRO» na granulaci kabelÛ (Kabelgranulieranlagen „SINCRO”) 
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 22, s. 32

● Recyklace dfieva. Opûtné získávání tfiísek a vláken ze starého nábytku a dfievû-
n˘ch materiálÛ (Holzrecycling. Wiedergewinnung von Spänen und Fasern aus
Altholzmöbeln und Holzwerkstoffen) 
Umwelt, 30, 2000, ã. 10/11, s. 50-51
● Zpûtné získávání druhotn˘ch surovin. Pfiíklad elektrického a elektronického ‰ro-
tu (Wertstoffrückgewinnung. Beispiel: Elektro-/Elektronikschrott) 
Umwelt, 30, 2000, ã. 10/11, s. 55

● Moderní kompostovací zafiízení (Moderne Kompostierungsanlagen) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, ã. 10, s. 20-25
● Hygienická bezpeãnost biologick˘ch odpadÛ z hlediska ‰ífiení nákaz
(Seuchenhygienische Sicherheit von Bioabfällen) 
EntsorgungsPraxis, 18, 2000, ã. 11, s. 34-38
● Kritéria pro mechanicko-biologické pfiedzpracování odpadÛ (Kriterien für 
MB-Vorbehandlung von Abfällen) 
Umweltschutz, 2000, ã. 11, s. 22-23
● Zafiízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadÛ s  kapacitou 100 000 tun
(100 000 Tonnen mit MBA) 
Umweltschutz, 2000, ã. 11, s. 56-57

● Odpady a baterie obsahující tûÏké kovy ve francouzském materiálovém obûhu:
v˘bu‰né materiály se dusí v rotaãní peci (Schwermetallhaltige Abfälle und
Batterien im französischen Materialkreislauf: Brisantes schmort im Drehofen) 
Entsorga-Magazin, 19, 2000, ã. 11-12, s. 32-34
● Zafiízení na fluidní spalování ãistírensk˘ch kalÛ ve Wehrdohlu
(Wirbelschichtfeuerungsanlage zur Klärschlammverbrennung in Wehrdohl) 
EntsorgungsPraxis, 18, 2000, ã. 11, s. 6
● Standardy pro paliva z v˘robních odpadÛ (Standards für Brennstoffe aus
Produktionsabfälle) 
EntsorgungsPraxis, 18, 2000, ã. 11, s. 13
● Nov˘ model poplatkÛ pro spalovnu odpadÛ v Basileji (Neues Gebührenmodell
für die KVA Basel) 
EntsorgungsPraxis, 18, 2000, ã. 11, s. 26-29
● Koncepce pro hospodafiení s druhotn˘mi palivy (Konzept für eine
Sekundärbrennstoffwirtschaft) 
EntsorgungsPraxis, 18, 2000, ã. 11, s. 31-33
● Evropsk˘ parlament je jednotn˘ s Radou ministrÛ v otázce spalování odpadÛ
(EP mit Rat über Müllverbrennung einig) 
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 21, s. 7
● Zakládá se spoleãnost pro jakost druhotn˘ch zdrojÛ energie (Gütegemeinschaft
in Gründung. Sekundärenergieträger) 
Umweltschutz, 2000, ã. 11, s. 58

● Povrchová tûsnûní pomocí geoplastÛ (Oberflächenabdichtungen mit
Geokunststoffen) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, ã. 10, s. 26-30
● Na nûkdej‰í skládce domovních odpadÛ a stavební suti Nördlinger: systém GPS
‰etfií ãas a náklady (Auf der ehemaligen Nördlinger Haus- und Bauschuttdeponie:
„GPS” spart Zeit und Kosten) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, ã. 10, s. 32-33
● Vy‰‰í v˘kon hutnûní odpadu na skládce (Höhere Verdichtungsleistung) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, ã. 10, s. 36-37
● Ukonãení provozu a uzavfiení skládky. PoÏadavky, opatfiení, realizace (Stillegung
und Abschluss von Deponien. Anforderungen, Massnahmen, Umsetzung) 
EntsorgungsPraxis, 18, 2000, ã. 11, s. 16-19
● ·etfiení pÛdnû-fyzikální a mineralogické dlouhodobé stability minerálních systé-
mÛ tûsnûní základny skládky Flotzgrün (Untersuchungen zur bodenphysikalis-
chen und tonmineralogischen Langzeitstabilität des mineralischen
Basisabdichtungssystems der Deponie Flotzgrün)
Müll und Abfall, 32, 2000, ã. 11, s. 636-647
● Hodnocení vodního hospodáfiství skládek sídelních odpadÛ (Evaluierung 
des Wasserhaushaltes von Siedlungsabfalldeponien) 
Müll und Abfall, 32, 2000, ã. 11, s. 648-651
● Zji‰Èování propustnosti drenáÏního materiálu z odpadÛ z v˘roby oceli a spalo-
vání odpadÛ (Bestimmung der Durchlässigkeit von Drainagematerial aus
Reststoffen der Stahlherstellung und Müllverbrennung) 
Müll und Abfall, 32, 2000, ã. 11, s. 652-659

● Novela rakouského nafiízení o star˘ch zátûÏích (Die Rute im Fenster. Novelle
zum Altlastensanierungsgesetz /ALSAG/) 
A3 Umwelt, 13, 2000, ã. 11, s. 20-21
● Sanace rakouské skládky Kiener (Kiener-Deponie. Die Zeitbombe ist entschärft) 
Umweltschutz, 2000, ã. 11, s. 12-16
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Recyklace

Obaly

Tfiídûní odpadÛ

Skládkování odpadÛ

Staré zátûÏe

Mechanicko biologické zpracování a kompostování odpadÛ

Spalování a tepelné vyuÏití odpadÛ

Kopie ãlánkÛ si mÛÏete objednat na adrese: 
âesk˘ ekologick˘ ústav, 

Stfiedisko vefiejn˘ch informaãních sluÏeb, 
Vr‰ovická 65, 100 10 Praha 10

Vybrala a sestavila jk
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RECYKLACE JAKO SOUâÁST
ÎIVOTNÍHO CYKLU AUTOMOBILÒ 
14. 2., Praha
Odborn˘ semináfi
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o., Olga
Halousková, Pí‰Èovy 820, 537 01 Chrudim
Tel.: 0455/68 23 03, fax: 0455/68 23 10
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz

11. RCL-INTERFORUM
16.-17. 2., Praha
Mezinárodní sympozium F.I.R. k recyklaci 
stavebních materiálÛ
ARSM, Doc. Ing. Miroslav ·kopán, CSc., 
Technická 2, 616 69 Brno
Tel.: 05/41 14 24 27, fax: 05/41 14 24 25
E-mail: skopan@udt.fme.vutbr.cz

Interní auditor EMS
16.-17. 2., Solenice
Kurz zamûfien˘ na poÏadavky a metodiku
vnitfiních auditÛ
âeské ekologické manaÏerské centrum, 
Mgr. Zdena Hyb‰ová, 
Jevanská 12, 100 31 Praha 10
Tel.: 02/628 09 57-8, fax: 02/74 77 58 69
E-mail: hybsova@cemc.cz

ODPADNÍ OLEJE
22. 2., Praha
Kabinet odpadÛ
âeská spoleãnost pro Ïivotní prostfiedí
E-mail:behounkova@sdcv.pha.cdrail.cz

BIODEGRADACE V
7.-8. 3., Seã
Konference o biologick˘ch metodách 
pro sanace star˘ch ekologick˘ch zátûÏí
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.,  

KURZ EMS
12.-14. 3, Solenice
Úvodní kurz environmentálního
managementu
âeské ekologické manaÏerské centrum

TERRATEC
13.-16. 3., Lipsko, SRN
Veletrh techniky pro ochranu Ïivotního
prostfiedí
SEPP International, s. r. o., 
Ruská 44, 101 00 Praha 10
Tel.: 02/71 72 31 72, fax: 02/71 73 22 55
E-mail: info@sepp.cz, www.seppint.cz

RECYCLING 2001
22.-23. 3., Brno
Národní konference o moÏnostech 
a perspektivách recyklace stavebních odpadÛ
jako zdroje plnohodnotn˘ch surovin
ARSM

EKOSTYL
28.-31. 3., âeské Budûjovice
Ekologické technologie, odstraÀování
odpadÛ a ekologick˘ch havárií...
V˘stavi‰tû âeské Budûjovice, a. s., 
Husova 523, 370 21 âeské Budûjovice
Tel.: 038/771 49 11, fax: 038/771 42 63
E-mail: info@vcb.cz

CHEMICKÉ LÁTKY, LIKVIDACE 
A PREVENCE HAVÁRIÍ
29. 3., Praha
Semináfi z cyklu Aktuální ekologické otázky 
CZ BIJO, a. s., Ing. Veronika âerná, 

Tiskafiská 10, 108 28 Praha 10
tel: 02/ 67 210 238, fax: 02/ 72 702 152
e-mail: vcerna@bijo.cz

SKLÁDKY
29. 3., Praha
Kabinet odpadÛ
âeská spoleãnost pro Ïivotní prostfiedí

KURZ EMS
17.-20. 4. a 14.-17. 5., Solenice
Pokroãil˘ kurz zavádûní environmentálního
managementu
âeské ekologické manaÏerské centrum

ENVIRO
19.-22. 4., Nitra, Slovensko
Mezinárodní v˘stava techniky a technologií
ochrany a tvorby Ïivotního prostfiedí
Agrokomplex-V˘stavníctvo, 
V˘stavná 4, 949 01 Nitra, SR
Tel.: 00421/87/657 21 21-5, 
fax: 00421/87/653 53 30

URBIS
24.-28. 4., Brno 
Mezinárodní veletrh technologií a sluÏeb  
pro rozvoj mûst
BVV, a. s., V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno
Tel.: 05/41 15 27 83, 
E-mail: urbis@bvv.cz

KALY A ODPADY
26.-27. 4., Tatranské Zruby, Slovensko
Mezinárodní konference
Stavebná fakulta STU, Katedra zdravotného
inÏenierstva, Doc. Ing. M. âermáková, CSc.,
Radlinského 11, 813 68 Bratislava, SR
Tel.: 00421/7/59 27 46 03, 
fax: 00421/7/52 92 11 84
E-mail: cermak@svf.stuba.sk

ODPADNÍ BATERIE
26. 4., Praha
Kabinet odpadÛ
âeská spoleãnost pro Ïivotní prostfiedí

ENVITEC
14.-17. 5., Dısseldorf, SRN
10. Mezinárodní specializovan˘ veletrh 
techniky pro Ïivotní prostfiedí
BVV, a. s., Ing. Iva Zavfielová, 
V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno, 
Tel.:  05/41 15 29 40, fax: 05/41 15 30 51
E-mail: izavrelo@bvv.cz

SANAâNÍ TECHNOLOGIE IV.
23.-24. 5., Seã
Konference k sanacím star˘ch ekologick˘ch
zátûÏí
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.

ODPADY Z AUTOVRAKÒ
31. 5., Praha
Kabinet odpadÛ
âeská spoleãnost pro Ïivotní prostfiedí

EKOANALYTIKA 2001
12.-13. 6., Seã
Konference o aplikacích a problémech 
analytické chemie v Ïivotní prostfiedí
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.

OBALOV¯ ZÁKON A DÒSLEDKY 
JEHO APLIKACE V PRAXI
14. 6., Praha

KALENDÁ¤
Semináfi z cyklu Aktuální ekologické otázky 
CZ BIJO, a. s.

TOP 2001
21.-22. 6., âastá-Papierniãka, Slovensko
7. konference Technika ochrany prostredia
Strojnícka fakulta STU, Katedra v˘robnej
techniky, Doc. Ing. ªubomír ·oo‰, CSc.,
Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava, SR
Tel.: 00421/7/57 29 65 81, 
fax: 00421/7/52 49 78 09
E-mail: top2001@kvt.sjf.stuba.sk

NOVÉ TRENDY V ÚPRAVNICTVÍ IV
28.-30. 6., Ostrava,
Konference o úpravnictví, ochranû Ïivotního
prostfiedí, odpadech a emisích
V·B-TU Ostrava, Doc. Feãko, 
tfi. 17. listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba
Tel.: 069/699 35 75, fax: 069/699 85 89
E-mail: peter.fecko@vsb.cz

SANAâNÍ TECHNOLOGIE 
NA ZAâÁTKU 21. STOLETÍ
27. 9., Praha
Semináfi z cyklu Aktuální ekologické otázky
CZ BIJO, a. s.

ODPADY - LUHAâOVICE 2001
2.-4. 10., Luhaãovice
IX. Mezinárodní kongres a v˘stava
JOGA Luhaãovice, Ing. Josef Gabry‰,
Uherskobrodská 984, 763 26 Luhaãovice
Tel.: 067/93 25 22, fax: 067/713 15 68
E-mail: joga@jogaluhacovice.cz

ANAEROBIE 2001
2.-3. 10., Klatovy
Semináfi k problematice anaerobních
procesÛ
Odborná skupina Kaly a odpady AâE âR,
prof. Ing. M. Dohanyos, CSc.
Tel.: 02/24 35 31 52

KOMUNÁL 2001
2.-4. 10. Îilina, Slovensko
9. Mezinárodní v˘stava techniky Ïivotního
prostfiedí a komunálního hospodáfiství
Dom techniky ZS VTS, s. r. o., 
Ing. Maria Kubová, CSc., 
ul. Vysoko‰kolákov 4, 010 08 Îilina, SR
Tel.: 00421/89/72 47 225, 
fax: 00421/89/56 55 122
E-mail: kubova@domtechza.sk

VYBRANÉ SKUPINY ODPADÒ
25. 10., Praha
Semináfi z cyklu Aktuální ekologické otázky
na téma: odpadní oleje, baterie 
a akumulátory, odpady s obsahem PCB, kaly 
z âOV, odpady s obsahem TiO2 a autovraky)
CZ BIJO, a. s.

ENVIBRNO
30.10.-2. 11., Brno 
10. Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu
a ochranu Ïivotního prostfiedí
BVV, a. s., V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno
Tel.: 05/41 15 32 72, fax: 05/41 15 30 54
E-mail: envibrno@bvv.cz

Údaje o pfiipravovan˘ch akcích 
byly získány z rÛzn˘ch zdrojÛ 

a redakce neruãí za správnost. 
S Ïádostí o dal‰í informace 

se obracejte na uvedené adresy. 
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Recyklace automobilů na druhý pokus

V pfií‰tím, tj. bfieznovém ãísle bude jako odpad mûsíce KOVOV¯ ODPAD a od-
borná pfiíloha SBùR A SVOZ ODPADÒ. Pro toto ãíslo pfiipravujeme jednak pfiehled
v˘robcÛ a prodejcÛ nádob a zafiízení na zaji‰tûní tfiídûného sbûru odpadu od obãanÛ
(sbûrné dvory a hnízda) a u producentÛ, jednak pfiehled firem vykupujících/odebírají-
cích rÛzné druhy kovového odpadu.

Uzávûrka pfiíjmu inzerce pro bfieznové ãíslo je jiÏ 12. února a expedice
bude 7. bfiezna. Pfiedpokládan˘ náklad 2500 v˘tiskÛ.

Pro dubnové ãíslo chystáme jako odpad mûsíce BIOODPAD. Redakãní uzávûr-
ka bude 5. 3., termín pro objednávky inzerce je 12. bfiezna. âtvrté ãíslo
Odpadového fóra vyjde 4. dubna.

Objednávky a dotazy na inzerci smûrujte do redakce:
Tel.: 02/628 09 57, fax: 02/74 77 58 69, E-mail: forum@cemc.cz

Obsahy jiÏ vydan˘ch ãísel, ediãní plán na cel˘ rok, objednací lístek na pfiedplatné, ce-
ník inzerce a objednávkov˘ formuláfi najdete na na‰ich internetov˘ch stránkách:

www.cemc.cz

Do kterého
spolku dnes?

Smûrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/53/ES z 18. záfií 2000 ukládá v˘rob-
cÛm vozidel a jejich subdodavatelÛm po-
vinnost zajistit pfii v˘robû a konstrukci moÏ-
nost pozdûj‰í demontáÏe, opakovaného
pouÏití a recyklace jednotliv˘ch konstrukã-
ních prvkÛ a ãástí. Kvóty pro opakované
pouÏití a recyklaci nebo zhodnocení jsou
stanoveny do roku 2006 na 80-85 % prÛ-
mûrné hmotnosti automobilu v daném ro-
ce, do roku 2015  na minimálnû 85-95 %.

Parlamentem âR v souãasné dobû pro-
jednávan˘ návrh nového zákona o odpa-
dech a jeho provádûcí pfiedpisy budou sa-
mozfiejmû muset v˘‰e uvedené smûrnici
odpovídat, coÏ pfiinese nejen fiadu povin-
ností subjektÛm podnikajícím v automobil-
ním odvûtví, ale i firmám, které shromaÏ-
ìují, tfiídí, skládkují a zpracovávají odpady,
demontují autovraky a zpracovávají nebo
upravují jejich ãásti, i subjektÛm, které vy-
rábûjí zafiízení pro úpravu a zpracování
odpadÛ z autovrakÛ. Velmi podstatn˘ bu-
de v této souvislosti pro odpadáfiské spo-
leãnosti napfiíklad  poÏadavek zavedení
systému environmentálního managemen-
tu (EMS). 

V prosinci loÀského roku se mûl v Seãi 
u Chrudimi konat dvoudenní semináfi Re-
cyklace jako souãást Ïivotního cy-
klu automobilÛ. PfiestoÏe pfiipraven˘
program byl velice zajímav˘, pofiadatelé
jej museli nakonec zru‰it pro mal˘ poãet
pfiedem pfiihlá‰en˘ch úãastníkÛ. TûÏko fiíci,

zda dÛvodem byl nabit˘ program
potenciálních zájemcÛ v pfiedvánoãním
období, podobn˘, i kdyÏ trochu jinak
zamûfien˘ semináfi asi pÛl roku pfied tím
konan˘ v Brnû nebo nûco jiného.

Nicménû organizátofii ze spoleãnosti
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o., to ne-
vzdali, mírnû zredukovali (zkomprimovali)
program, aby se ve‰el do jednoho dne, 
a místo konání pfiesunuli do Prahy. TakÏe
semináfi se koná 14. února v pfiedná‰ko-
vém sále  spoleãnosti BIJO TC, a. s. v Pra-
ze-Male‰icích.

Kromû v˘kladu platné a pfiipravované
tuzemské i zahraniãní legislativy zazní na
semináfii i konkrétní informace o poãtech
vyfiazovan˘ch vozÛ v âR, o prognóze po-
tfieby vzniku demontáÏních stfiedisek, o v˘-
sledcích v˘zkumn˘ch projektÛ zamûfien˘ch
na rÛzné technické problémy spojené 
s demontáÏi vozidel a zhodnocováním zís-
kan˘ch materiálÛ, o konkrétních zku‰eno-
stech z praxe v oblasti zhodnocování a re-
cyklace materiálÛ i o vlivech silniãní dopra-
vy na Ïivotní prostfiedí a moÏnostech sni-
Ïování tûchto negativních úãinkÛ.

Úvodní vystoupení a pfiedná‰ku o tren-
dech v˘voje automobilizace a oãekáva-
ném v˘voji materiálÛ a pohonn˘ch hmot
v souvislosti s poÏadavkem na moÏnost re-
cyklace pfiednese pfiedseda 8. Evropského
automobilového kongresu EAEC 2001
Bratislava doc. Ing. Ján Le‰insk˘, CSc.

(op)

Koncem minulého roku se konala 7. val-
ná hromada âeské spoleãnosti pro Ïi-
votní prostfiedí (âSÎP). Z pfiímé volby 
a z delegátÛ  odborn˘ch skupin nastoupili
do orgánÛ spoleãnosti noví ãlenové s no-
v˘mi nápady. Ti chtûjí s Vámi - ãtenáfii ãa-
sopisu Odpadové fórum - zviditelnit na‰i
ãinnost nejen v zahraniãí (ve spolupráci 
s nûmeckou VDI - KUD, polskou WR
FSNT NOT a fancouzskou AFITE), ale
pfiedev‰ím v na‰í technické komunitû. 
K tomu by mûly slouÏit odborné skupiny
âSÎP.

Zaktivizovala se odborná skupina 02
pro Environmentální ekonomiku. Skupina
03 Klub ekologické v˘chovy, skupina 05
zamûfiená na hodnocení vlivÛ na Ïivotní
prostfiedí i skupina 06 Rekultivace roz‰ífii-
ly své specializované akce. ZaloÏili jsme
novou skupinu 07 pro Environmentální in-
formatiku, která má podporovat lep‰í stra-
tegické vyuÏívání informací o Ïivotním
prostfiedí. Pfiipravujeme zaloÏení dal‰í
speciálnû profilované skupiny pro PrÛmy-
slovou ekologii. Zde nepÛjde jen o imple-
mentaci momentálnû diskutovaného zá-
kona o Integrované prevenci a omezová-
ní zneãi‰Èování a integrovaném registru
zneãi‰Èování (IPPC/IRZ), ale o ‰ir‰í dialog
s experty z prÛmyslov˘ch závodÛ o trvalé
produkci progresivních v˘robkÛ, investi-
cích do vzdûlání, o inovacích, i o sociální
dimenzi trvalé udrÏitelnosti.

Pro odpadáfie je v roce 2001 pfiipraven
odbornou skupinou 04 dal‰í cyklus dis-
kusních kabinetÛ Odpady a Ïivotní pro-
stfiedí, tentokrát zamûfien˘ na jednotlivé
komodity odpadÛ a skládkování regulova-
né ve smûrnicích ES (viz program uvede-
n˘ v OF 01/2001, poznámka redakce).
Skupina 04 také fie‰í projekt MÎP pfiípra-
vy vícejazyãného v˘kladového slovníku 
z oblasti odpadového hospodáfiství.

Do kterého spolku dnes? Jako kaÏdé
obãanské neziskové odborné sdruÏení je
i âSÎP tak atraktivní, demokratická a za-
jímavá spoleãnost, jaké má ãleny a jakou
ãinnost je schopna zajistit. Pro technicky
orientované a kritické odborníky je âSÎP
nadále otevfien˘m diskusním fórem a ne-
ziskovou pracovní dílnou. Doporuãujeme
vám nav‰tívit internetové stránky âSÎP 
a projevit aktivnû zájem o zasílání infor-
mací elektronickou po‰tou.

Ing. Ondfiej Velek, pfiedseda âSÎP
Ing. Pavel Novák, pfiedseda

Odborné skupiny 04 pro odpadové
hospodáfiství

e-mail: cse@csvts.cz,
www.csvts.cz/cse 

Připravujeme:



26
ODPADOVÉ FÓRUM02/2001

resumé

F A C H Z E I T S C H R I F T  Ü B E R  A L L E S ,  
W A S  M I T  A B F Ä L L E N
Z U S A M M E N H Ä N G T

Abfallforum

A  PROFESS IONAL  MONTHLY  JOURNAL  
DEVOTED  TO  WASTES  

AND  ENV IRONMENTAL  CONSEQUENCES

Waste Management Forum

Odpadové fórum - Odborn˘ mûsíãník o v‰em, co souvisí s odpady
âíslo 2/2001 • Vydavatel: CEMC - âeské ekologické manaÏerské centrum • Adresa redakce: Jevanská 12, 100 31 Praha 10, P. O. BOX 161,

tel.: 02/62 80 957-8, fax: 02/74 77 58 69, e-mail: forum@cemc.cz, http://www.cemc.cz • IâO: 45249741 • ·éfredaktor: Ing. Tomá‰ ¤ezníãek •

Odborn˘ redaktor: Ing. Ondfiej Procházka, CSc. • Sazba: AGEMA - Petr Martin • Tisk: LK TISK, v. o. s., Masarykova 586, 399 01 Milevsko • Pfiedplatné 
a expedice: DUPRESS, Podolská 110, 147 00 Praha 4, tel.: 02/41 43 33 96, e-mail: dupress@tnet.cz • Pfiedplatné a distribuce v SR: RIZUDA, ·pitálska 35,

811 01 Bratislava 1, tel./fax: 07/529 24 015, e-mail: rizuda@pobox.sk • Inzerce: Pfiíjem objednávek i podkladÛ v redakci • Uvefiejnûné pfiíspûvky nemusí 

vyjadfiovat názor redakce • Za vûcnou správnost pfiíspûvku ruãí autofii • NevyÏádané pfiíspûvky se nevracejí • Jakékoli uÏití celku nebo ãásti ãasopisu 

rozmnoÏováním nebo ‰ífiením jakoukoli formou je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno • Cena jednotlivého ãísla ve volném prodeji 50 Kã •

Roãní pfiedplatné 550 Kã • ISSN 1212-7779 • MK âR 8344 • Rukopisy pfiedány do sazby 19. 1. 2001 • Vychází 7. 2. 2001•

TiráÏ

Spectrum
Decontamination of 
the former Karolina coking 
plant area reached its turning 
point  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
A conference on industrial 
waste waters purification  . . . . . . .7

Waste of the month
Building and demolition 
wastes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Recycling of demolition wastes:
technical aspects  . . . . . . . . . . . .10
Demolition waste recycling 
at the break of the third 
millennium  . . . . . . . . . . . . . . . .12
The first mobile rebounding 
crusher in the Czech Republic  . .13

Management
State fund for environment  . . . .16

From Slovakia
Waste business in the Slovak
Republic  . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Top 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Sludges and wastes 2001  . . . . .19

Waste Handling
Dismounting line for electrical 
appliances  . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Biotechnology and hazardous 
leachates  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Service
ISWA’s activities in our country: 
an interview  . . . . . . . . . . . . . . .14
The conferences in the town 
of Seã  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Training courses at EMS  . . . . . .16
The bulletin of âAOH  . . . . . . . .17
Again, after a year: A conference 
on the demolition waste 
recycling  . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Not on the Web? 
Not in existence!  . . . . . . . . . . . .21
From foreign specialized 
periodicals  . . . . . . . . . . . . . . . .22
Calendar of forthcoming events .24
Recycling of car wrecks: 
a second trial  . . . . . . . . . . . . . . .25
Which association takes its turn 
today? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Regular Supplement
PRAGUE AND WASTES 
Legally binding municipal 
ordinance of the city of Prague 
concerning the municipal waste
handling (continued)  . . . . . . . . . .i
Municipal ordinance of the city of
Prague No. 10/2000 Coll. accor-
ding to which the fee for the collec-
tion, sorting, utilization, and disposal
of the municipal waste, as well as
the way of the levy is determined. i

Spektrum
Sanierung des Karolinums im
Wendepunkt  . . . . . . . . . . . . . . . .6
Konferenz zur Reinigung von
Industrieabwässern  . . . . . . . . . . .7

Abfall des Monats
Bauabfälle  . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Bauabfallrecycling - technische
Aspekte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Bauabfallrecycling an 
der Schwelle des dritten
Jahrtausends  . . . . . . . . . . . . . . .12
Der erste mobile Abstosszerkleiner 
in Tschechien . . . . . . . . . . . . . . .13

Leitung
Der staatliche Umweltfonds . . . .16

Aus der Slowakei
Die Slowakische Republik:
Unternehmen mit Abfällen  . . . .18
TOP 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Schlamm und Abfälle  2001  . . . 19

Abfallbehandlung
Elektrogeräte-Demontagelinie  . .15
Biotechnologie und gefährliche
Ablaugen  . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Service
Tätigkeit von ISWA  bei uns - ein
Interview  . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Oznamujeme,
Ïe pfies zmûnu majitele spoleãnost

REGIOS, a. s. i nadále pÛsobí a bude 
pÛsobit pod sv˘m pÛvodním jménem

a v nezmûnûném rozsahu sluÏeb.
Volejte zdarma: 0800/101 102

www.regios.cz

NEJLEP·Í PODMÍNKY, NEJNIÎ·Í CENY !!!

nabízí
ukládku a recyklaci stavební sutû a prodej 
recyklátÛ na sv˘ch recyklaãních linkách
Brno-âernovice 0602/586 566
Jihlava-Bedfiichov 0602/952 931

dále nabízíme
moÏnost vyuÏití na‰í mobilní drticí a tfiidicí
jednotky na území celé âeské republiky

Konferenz des Ekomonitors 
in Seã  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
EMS - Kurse  . . . . . . . . . . . . . . . .16
âAOH - Merkblatt  . . . . . . . . . . .17
Nach einem Jahr wieder 
eine Konferenz zum
Bauabfallrecycling  . . . . . . . . . . .17
Wer nicht im Internet ist, dem 
geht es, als ob er gar nicht 
wäre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 
Aus der ausländischen 
Fachpresse  . . . . . . . . . . . . . . . .22
Kalender  . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Autorecycling als zweiter 
Versuch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
In welchen Verband heute?
Resümee  . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Regelmässige Anlage
PRAG UND ABFÄLLE
Allgemein verbindliche
Verordnungen der Hauptstadt
Prag auf dem Gebiet der
Kommunalabfallbehandlung
(Fortseztung) . . . . . . . . . . . . . . . . .i
Verordnung der Hauptstadt 
Prag Nr. 10/2000 der Slg., mit 
der Gebühren für
Kommunalabfallsammlung, 
-sortierung, -ausnutzung und 
-entsorgung und 
die Erhebungsart festgelegt 
werden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i


