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PRAHA A ODPADY
Sběrné dvory hlavního města Prahy

Podvinný mlýn 79/25
190 00 Praha 9
Tel.: 02/83 89 16 90
Fax: 02/83 89 36 50
Mobil: 0602/32 89 15
0603/44 24 27
● Plně automatizované, počítačem řízené velkokapacitní lisy PRESONA,
lisovací síla 40-100 tun, kapacita 700 m3/hod. Uplatňují se především při
zpracování sběrového papíru, plastových fólií, PET lahví, nápojových hliníkových obalů, ojetých pneumatik i komunálního odpadu. V ČR pracují např.
ve firmách Západočeské sběrné suroviny, a. s., Plzeň, Ing. DvořákDOOS, Plzeň, Středočeské sběrné suroviny, a. s., Kralupy nad Vltavou,
Papkov, s. r. o., Praha, Scheele Bohemia, s. r. o., Jirny, Severomoravské sběrné suroviny, a. s., Ostrava, SAKO-Recycling, s. r. o., Brno
a Remat, s. r. o., Brno.

VÝKUP, ODVOZ A PRODEJ
ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ
KOVOŠROT PRAHA, a. s.
Ke Kablu 289, 100 37 Praha 10
tel.: 02/710 85-111
fax: 02/72 70 31 27

PROVOZY
●

PRAHA 10 - Ke Kablu 289, tel.: 02/71085-111

●

KOLÍN - Havlíčkova 156, tel.: 0321/72 22 83

Hydraulické lisy střední kategorie ORWAK, lisovací síla 25 a 50 tun,
balíky 700x110x800 mm s hmotností 200-500 kg. Vyprazdňování jednotlivých komor lisu je nezávislé na hydraulickém systému.

●

MILÍN - č. p. 98, tel.: 0306/69 11 42

●

MLADÁ BOLESLAV - Průmyslová 760, tel.: 0326/228 72

Velikost balíků odpovídá požadavkům papírenského průmyslu u nás
i v EU.

●

NYMBURK - Všechlapský vrch, tel.: 0325/51 22 76

●

SEDLČANY - U Panského mlýna 571, tel.: 0304/821 511

●

ČESKÉ BUDĚJOVICE - P. Holého 275, tel.: 038/731 16 26

●

PRO STAVEBNÍ FIRMY ZAJIŠŤUJEME:
●

demontáže ocelových konstrukcí v rámci demolic objektů

●

prodej hutního materiálu (I, U, jäkl profily, plechy)

www.kovosrot.cz, e-mail: obchod@kovosrot.cz

VÝROBCE A DODAVATEL KONTEJNEROVÝCH SYSTÉMŮ
● RAMENOVÉ ● HÁKOVÉ ● LANOVÉ ●
výroba, prodej, montáže
záruční a pozáruční servis
dodávky včetně vozidel nových i starších

FORNÁL s.r.o., Kotojedy 14, 767 01 Kroměříž
Tel.: 0634/332700, 334532-3
Fax: 0634/342686
e-mail: fornal@volny.cz

SK systems s.r.o.
areál a. s. Synthesia, budova P6
Semtín, 533 54 Pardubice
tel./fax: 040/682 56 49, 682 56 12
e-mail:SK@PCE.CZ,
http://www.sk-eko.cz

nakládání s nebezpečnými odpady
výkup a zpracování druhotných
surovin
likvidace akumulátorů
provoz skládky stavebních odpadů
Dubenec
likvidace ekologických havárií
- havarijní služba
likvidace výbušnin a předmětů
obsahujících výbušniny
provozovny - Pardubice, Praha,
Železný Brod, Česká Třebová
MOBIL SERVIS - 0603 468 105

VÝHODNÁ NABÍDKA NOVÉHO TYPU VÁZACÍHO
MATERIÁLU DO VAŠICH LISŮ NA ODPAD
vyrábí a dodává:
MAGNETICKÉ BUBNOVÉ
SEPARÁTORY
– k třídění surovin a odpadů
MAGNETICKÉ FILTRY
– různých typů včetně tlakových
k odstraňování magnetických
nečistot
VYSOKOGRADIENTNÍ
SEPARÁTORY
– k oddělování slabě magnetických
příměsí
MAGNETICKÉ ODLUČOVAČE
– nad dopravní pásy
Návrh a výroba zařízení podle
podmínek stávající technologie.
Bezplatný poradenský servis.
Mníšek pod Brdy - areál ÚVR, a. s.
tel./fax: 0305/59 25 91
mobil: 0603/71 31 73
e-mail: verus.cz@worldonline.cz

Všem uživatelům paketovacích lisů na odpad
s tlačnou silou až do 20 t nabízíme polypropylenový vázací motouz, který plnohodnotně nahrazuje doposud užívané PE pásky šíře 8,9 a 13 mm
či vázací drát.
Charakteristika PP motouzu:
barva
návin
pevnost
bílá
275 m
370 kPa

průtažnost
8%

Motouz je dodáván v typizovaných cívkách o rozměru:
délka 155 mm, celkový průměr 194 mm,
vnitřní průměr 36 mm, váha cca 2 kg
Cena: 250–290 Kč (bez DPH), množstevní slevy
Termín dodání: ihned

Vaše dotazy, požadavky na zaslání vzorku či
objednávky směrujte na firmu:
Jindřich Mikulecký
M. Alše 1611

tel./fax: 0468-572018
m. tel.: 0603-170172
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Pﬁi jedné odborné konferenci jsem
mimoﬁádnû ãasto sly‰et slovo plán
a to v ﬁadû slovesn˘ch tvarÛ, s pﬁívlastky i bez. Bylo to zcela bezkonkurenãnû nejfrekventovanûj‰í slovo celé
jedné pﬁedná‰ky a to ve vztahu k odpadovému hospodáﬁství.
Není daleko doba, kdy termín plán
a jeho ãetné odvozeniny byly svou
pﬁedepsanou i dobrovolnou ãetností pouÏívání silnû zdiskreditovány. Posléze jiná doba umoÏnila, Ïe jsme toto slovo nejenom témûﬁ nesly‰eli, ale i jeho ojedinûlé tvary intenzivnû ignorovali. Dnes se opût zaãíná plánovat, doufejme v‰ak, Ïe smysluplnû.
To, co jsem zde uvedl s heslem „plánování” v obecné rovinû, platí i ve vztahu k odpadovému hospodáﬁství. VzpomeÀme programÛ odpadového hospodáﬁství, coÏ sice nebyl typick˘ plán, ale upravovaly urãité ãinnosti, pﬁedepsané od roku
1991 prvním zákonem o odpadech. V roce 1997 nastoupil
druh˘ zákon o odpadech a ten tyto instituty témûﬁ ignoruje,
jakoby v urãitém opoÏdûném pﬁezírání. Sice pﬁedepisuje ministerstvu zpracovávat koncepce odpadového hospodáﬁství, ale
k tomu v minulosti nedo‰lo.
To v‰ak jiÏ nasloucháme z Evropy pﬁicházejícím heslÛm
o plánování, coÏ umoÏÀuje vrátit se k racionální potﬁebû této
ãinnosti. Reaguje na to témûﬁ zapomenutá novela druhého
zákona, která pﬁedepisuje zpracování plánu odpadového hospodáﬁství. Vzhledem k tomu, Ïe nebyl ãas novelu rozpracovat
a kontrolovat, málo kdo se podle ní ﬁídí nebo své plány pro
odpady stejnû jiÏ má, i kdyÏ v trochu jiné podobû.
Zcela nové obrození plánování zaÏíváme v návrhu nového
zákona, kde je jiÏ zcela na tvrdo pﬁedepsáno, Ïe pÛvodci odpadÛ, obce, kraje a ministerstvo musí plány odpadového hospodáﬁství zpracovat. Aby to nebylo pﬁíli‰ prÛhledné vynoﬁují se dal‰í termíny, jako projekty, programy, koncepce, strategie. KaÏd˘
tento termín má pochopitelnû svÛj specifick˘ v˘znam a náplÀ,
ale v záplavû pojmÛ a jejich pﬁíli‰ného a neuváÏeného pouÏívání se ztrácí pÛvodní smysl. Od ignorace stanovení smûrÛ a trendÛ v odpadovém hospodáﬁství se dostáváme do tlaãenice hesel
jejichÏ náplÀ je málo komu jasná.
JestliÏe nûkde sly‰íme, Ïe je nutno „plánovat odpady”, je to
nesmysl. Je to pﬁíli‰né zjednodu‰ení a zvulgarizování. Pohybujeme se v technickém multi oboru, tak bychom se mûli vyjadﬁovat jasnû a stﬁízlivû. Zpracovávejme plány odpadového hospodáﬁství, ale tak, aby to odpadÛm pomohlo a ne jenom proto, abychom alibisticky splnili jakousi povinnost.
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Zmûna telefonních ãísel redakce se blíÏí!
Zmûny v telefonní síti se nevyhnuly ani redakci ãasopisu
Odpadové fórum. Pokud se do redakce zaãátkem dubna
nedovoláte, pouÏijte tato nová telefonní ãísla:
02/ 74 78 44 16 , 74 78 44 17 nebo 74 78 44 47.

Va‰e reklama na internetu zdarma
Banery inzerentÛ Odpadového fóra se budou zobrazovat (rotovat) na www.skladka.cz po dobu jednoho mûsíce od data vydání
ãísla ãasopisu Odpadové fórum, ve kterém vy‰la jejich reklama.
Vzhledem k náv‰tûvnosti Skládky mÛÏe inzerent oãekávat ﬁádovû
nûkolik tisíc zobrazení svého baneru bûhem tohoto mûsíce.
Iniciativu ve vûci zobrazení baneru musí inzerenti
projevit sami, a to pﬁímo k provozovateli serveru.
Dal‰í informace k reklamû na internetu najdete v ãlánku „Kdo není na Internetu, jako by nebyl” na stranû 26 tohoto ãísla. V pﬁípadû zájmu o tuto nabídku nebo nûjak˘ch nejasností
kontaktujte provozovatele serveru SKLÁDKA na adrese
Redakce
dump@skladka.cz nebo na tel.: 05/41 24 83 47.

V rámci spolupráce mûsíãníku Odpadové fórum a odpadového
serveru SKLÁDKA nabízíme firmám, které budou inzerovat
v jednotliv˘ch ãíslech na‰eho ãasopisu bezplatné umístûní jejich prouÏkové reklamy na internetov˘ch stránkách www.skladka.cz.
Pro firmy, které mají jiÏ vytvoﬁen vlastní reklamní prouÏek, tzv. pln˘ baner (468x60 dpi), bude tato sluÏba zcela zdarma, staãí pouze zaslat baner (a www adresu, na kterou má baner odkazovat) na
níÏe uvedenou e-mailovou adresu. Pokud vlastní baner nemáte,
provozovatel serveru jej pro vás vytvoﬁí (cena za návrh baneru ve
tﬁech variantách ãiní 500 Kã), stejnû jako ochotnû vytvoﬁí www prezentaci tûm, kteﬁí ji je‰tû nemají.
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spektrum
Stagnující obrat,
klesající výnosy

Nûmeck˘ spolkov˘ svaz druhotn˘ch surovin a vyuÏívání
odpadÛ provedl anketu mezi
sv˘mi 600 vût‰inou stﬁednû
velk˘mi ãlensk˘mi podniky.
Podniky ãinné v oboru zne‰kodÀování odpadÛ si stûÏují
na stagnující obrat a klesající
zisk, nepociÈují pozitivní vliv
nov˘ch zákonÛ na svou ãinnost. Za dobrou povaÏuje svoji situaci pouh˘ch 5 procent
tûchto podnikÛ. Pouze u starého papíru se r˘suje pozitivní
v˘voj a papírny za nûj platí
vy‰‰í cenu. Naopak nejhor‰í je
situace v recyklaci starého
textilu. Stagnace se projevuje
také v zamûstnanosti, vût‰ina
podnikÛ nemohla vytvoﬁit nová pracovní místa.
Recycling Magazin, 54, 1999,
ã. 19, s. 10-14

Nová koncepce
recyklace žárovek

Koncepce recyklace Ïárovek
vyvinutá firmou Osram, je
vhodná pro v‰echny typy Ïárovek, vãetnû záﬁivek a plynov˘ch v˘bojek. Postup umoÏÀuje úplnou recyklaci více neÏ

5 000 typÛ Ïárovek. Doposud
nerecyklovatelné zbytkové
souãásti Ïárovek a záﬁivek, napﬁ. standardní svítivé hmoty, se
nyní po odseparování kovÛ zeskelÀují pﬁi více neÏ 6 000 oC
speciální plazmovou technologií, pﬁi které dochází k odpaﬁení a následné adsorbci rtuti.
Technologie je energeticky
nároãná, ale nevznikají pﬁi ní
dioxiny. Zeskelnûn˘ materiál
se buì ihned nebo po dal‰ím
zpracování na pûnové sklo
pouÏívá ve stavebnictví jako
izolace nebo pﬁi stavbû silnic.
Nov˘ postup recyklace bûÏí
od záﬁí 1998 v pilotním zaﬁízení v Trondheimu v Norsku, plánuje se dal‰í zaﬁízení v Berlínû.
Recycling Magazin, 54, 1999,
ã. 16, s. 8-10

Používání plastů
u automobilů narůstá

V roce 1997 zpracoval automobilov˘ prÛmysl 1,7 mil. t
plastÛ, coÏ znamená nárÛst od
roku 1977 o více neÏ 1 mil. t.
Na jeden automobil ãiní nárÛst v prÛmûru 30 kg, místo
pÛvodních 70 nyní 100 kg.
Tyto údaje jsou pﬁevzaty ze
studie, která dokumentuje
trend zpracování plastÛ v au-

Plán nebezpečných odpadů

Zaãátkem února probûhla
v Praze jednodenní konference
k projektu národního plánu nebezpeãn˘ch odpadÛ v âeské
republice. Spoleãnost DHV
âR, s. r. o., je nositelem tohoto
projektu a spolupracuje na
nûm s dvûma holandsk˘mi
spoleãnostmi (MEURS a RENSE). Projekt, jehoÏ zpracování
bude trvat 15 mûsícÛ bude mít
tﬁi základní v˘stupy:
- Národní plán âR a Program
pro nebezpeãné odpady,
- Pilotní projekt vybrané skupiny nebezpeãn˘ch odpadÛ,
- Ovûﬁení
aplikovatelnosti
konzultativního orgánu pro
nebezpeãné odpady.
Cílem pracovní konference,
které se zúãastnilo kolem padesáti odborníkÛ, bylo informovat o projektu, pﬁedstavit
a pﬁiblíÏit prÛbûh obdobn˘ch
aktivit v Holandsku a podat

pﬁehled o aktuální situaci v legislativû u nás. O tûchto jednotliv˘ch ãástech konference
referovali zástupci uveden˘ch holandsk˘ch firem, Ministerstva Ïivotního prostﬁedí
a nositele projektu. Vzhledem
k zaãátku prací na projektu
byly nejzajímavûj‰í prezentace jiÏ probíhajících prací
a souvisejících aktivit na projektu Phare - Centrum pro ﬁízení odpadového hospodáﬁství v âR a Strategie implementace a investic pro smûrnice Evropské komise o odpadech - a o probíhajících pﬁípravách Krajsk˘ch koncepcí
odpadového hospodáﬁství.
Pomûrnû krátká diskuse se
soustﬁedila pﬁedev‰ím na nejasnosti kolem vzájemné vazby a praktického vyuÏití v˘sledkÛ uveden˘ch ãtyﬁ rozsáhl˘ch a jistû i finanãnû nároãn˘ch projektÛ.
(tr)

Komunální odpady v Plzni

Jednu z prvních odborn˘ch
akcí v leto‰ním roce uspoﬁádala koncem ledna Vûdeckotechnická spoleãnost západních âech z Plznû. Jednodenní konference s názvem
Komunální odpady 2001 zahájila ﬁadu leto‰ních odborn˘ch akcí, které nejspí‰e vyvrcholí pﬁijetím nového zákona
o odpadech a zákona o obalech a obalov˘ch odpadech.
Samotná konference byla
vedena snahou umoÏnit v˘mûnu zku‰eností jak se zahraniãím, tak mezi jednotliv˘mi na‰imi mûsty v oblasti nakládání s komunálními odpady. Konference byla zahájena
pﬁíspûvky zástupcÛ Ministerstva Ïivotního prostﬁedí a Ministerstva pro místní rozvoj.

Zku‰enosti ze zahraniãí pﬁednesli odborníci z francouzského mûsta Limoges, partnerského mûsta Plznû. Následovaly prezentace zku‰eností z Olomouce a Prahy.
Zajímavé pﬁíspûvky odeznûly
na téma vyuÏití odpadÛ ve
stavebnictví,
odstraÀování
autovrakÛ, budování sbûrn˘ch dvorÛ, anal˘za uzavﬁen˘ch skládek komunálních
odpadÛ a recyklace separovaného plastu. Konferenci
uzavﬁel zajímav˘ pﬁíspûvek
o certifikaci v odpadovém
hospodáﬁství.
Vût‰ina pﬁednesen˘ch pﬁíspûvkÛ je oti‰tûna ve sborníku
konference, kter˘ je k dispozici u organizátorÛ akce.
(tr)

tomobilovém prÛmyslu. Shrnuje data o spotﬁebû plastÛ
a jejich recyklaci a ukazuje
vliv principu udrÏitelného rozvoje na design automobilÛ.
Pﬁíãinou nárÛstu spotﬁeby
plastÛ v automobilovém prÛmyslu je podle studie skuteãnost, Ïe plasty jsou povaÏovány za materiál, kter˘ je schopen splÀovat stále se stupÀující poÏadavky na spolehlivost,
bezpeãnost, atraktivnost. Klade se také velk˘ dÛraz na sniÏování emisí oxidu uhliãitého,
kterého lze dosáhnout sníÏením hmotnosti. Malá hmotnost
souãástí z plastÛ umoÏÀuje
nahradit 100 kg plastické
hmoty 200-300 kg tradiãních
materiálÛ.
Recycling Magazin, 54, 1999,
ã. 19, s. 16-17

dÛ. Má k tomu pﬁispût plánovaná zmûna tﬁídûní v˘robkÛ
podle druhÛ plastÛ, zmûna
smluv a intenzivní vyvíjení produktÛ, které se uplatní na trhu.
S tûmito opatﬁeními se pojí
i zlep‰ení kvality, coÏ povede
k vy‰‰ímu zisku. Kooperace firem umoÏní lépe vytíÏit kapacity, zv˘‰it jejich v˘kon a sníÏit
náklady na 1 t. DÛleÏité jsou
také úspory energie. Napﬁíklad u recyklace lahví by se
zv˘‰ila úspora energie aÏ na
90 procent, kdyby se do provozu dostávaly druhovû ãisté
frakce.
Recycling Magazin, 54, 1999,
ã. 16, s. 16-17

Klesající náklady
na recyklaci plastů

Firma Ekozink Praha vyvinula

Náklady

na recyklaci plastÛ
v rámci Duálního systému se
jiÏ druh˘ rok za sebou sníÏily.
Bilance Nûmecké spoleãnosti
pro recyklaci plastÛ DKR vykazuje prÛmûrné náklady na
1 t pouÏit˘ch plastov˘ch obalÛ
v roce 1998 asi 692 DEM,
v roce 1997 asi 727 DEM
a v roce 1996 815 DEM. Souãasnû bylo dosaÏeno rekordu.
V roce 1998 bylo recyklováno
634 tisíc t plastov˘ch obalÛ.
V následujících letech se poãítá s dal‰ím sniÏováním nákla-
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Kapacity druhotného
zinku
zaﬁízení na recyklaci popela
z galvanizace zinku, které by
mohlo zpracovat roãnû 2 000 t
popela. Pﬁi technologii nevzniká Ïádn˘ odpad a v˘sledn˘m
produktem je zinkov˘ granulát
a oxid zineãnat˘ ve formû jemného prá‰ku. Granulát lze
zpracovat na ãist˘ zinek, dal‰í
produkty lze vyuÏít v galvanizaãních zaﬁízeních, zinkov˘
prá‰ek se vyuÏívá k v˘robû barevn˘ch pigmentÛ nebo jako
plnivo pﬁi v˘robû pneumatik,
oxid zineãnat˘ se pﬁidává do
barev k ochranû proti korozi.
Podle zákona o odpadech je
popel z galvanizace zinku neODPADOVÉ FÓRUM
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spektrum
bezpeãn˘m odpadem a v souãasnosti se vyváÏí ke zpracování do Nûmecka a Belgie.
Recycling Magazin, 54, 1999,
ã. 16, s. 18

Staré elektrické
přístroje - bezplatný
odběr

S

bezplatn˘m
odbûrem
v‰ech star˘ch elektrick˘ch
a elektronick˘ch pﬁístrojÛ poãítá návrh smûrnice EU, kter˘
byl pﬁedloÏen v ãervenci 1999
v Bruselu. Smûrnice bude platit pro v‰echny pﬁístroje, nebude rozli‰ovat jejich skupiny.
Podle návrhu ponese náklady
na odbûr v˘robce, coÏ odpovídá principu nedílné zodpovûdnosti za v˘robek. Pro malé pﬁístroje z domácností bude
smûrnice platit ihned po
schválení, o 2 roky pozdûji pro
velké pﬁístroje z domácností,
informaãní a telekomunikaãní
techniku. 18 mûsícÛ po schválení musí smûrnici uplatnit
v‰echny ãlenské státy EU.
Návrh obsahuje i pﬁedpisy
mnoÏství odebran˘ch pﬁístrojÛ. Na jednoho obyvatele se
musí roãnû sebrat nejménû
4 kg star˘ch elektropﬁístrojÛ.
Recycling Magazin, 54, 1999,
ã. 16, s. 19

Balení odpadu přináší
výhody

Balení

pﬁedem zhutnûného
odpadu pﬁiná‰í pro odpadové
hospodáﬁství mnoho v˘hod.
JiÏ ten, kdo plánuje stavbu
spalovny, si mÛÏe bûhem stavebních prací tvoﬁit sklad paliva. Balení a uskladÀování odpadÛ má v˘znam také pﬁi doãasném zastavení provozu
spalovny, napﬁíklad za úãelem revize. Zbytkov˘ odpad
v polyetylenové fólii lze jednodu‰e a ãistû pﬁepravovat,
zhutnûn˘ odpad zabere ménû
místa. Polyetylenové fólie
jsou z hlediska Ïivotního prostﬁedí neutrální, nevytváﬁejí
emise. V Rakousku má s balením odpadu zku‰enosti pouze WAV Wels. V jin˘ch zemích, napﬁ. Nûmecku, Itálii,
v Polsku, na Taiwanu a v USA
jsou úspû‰nû provozována
zaﬁízení RPP - na lisování
a balení odpadu.
Umweltschutz, 1999, ã. 10, s.
14-14

v pﬁedpokládané v˘‰i 280 mil.
ATS. Systém bude schopen
sníÏit prÛmûrné licenãní poplatky celkem o 10,5 procent,
na 3300 ATS na tunu. SdruÏení ARA jakoÏto majitel ARA
AG zﬁídilo „Fórum licenãních
partnerÛ”, které má umoÏnit
podnikÛm novou formu komunikace pﬁi dal‰ím v˘voji systému. Majitelé ARA jiÏ vytvoﬁili
tﬁi v˘bory, které se budou zab˘vat tématy zlep‰ování legis-

Tepelné zhodnocování
odpadu

Bylo rozhodnuto o stavbû zaﬁízení na zhodnocování zbytkového odpadu ve ‰t˘rském
Niklasdorfu. O jeho stavbû se
jednalo od roku 1990, následovaly nejrÛznûj‰í politické
diskuse a protesty obãanÛ,
které bránily konkrétnímu plánování stavby. Se stavbou zaﬁízení se zaãne v leto‰ním roce. Bude tepelnû zpracovávat
staré dﬁevo, lehké frakce ze
zaﬁízení na mechanické zpracování odpadu, zbytky z recyklace papíru, shrabky a odvodnûné kaly. Zaﬁízení bude
zásobovat elektﬁinou továrnu
na papír Brigl + Bergmeister,
energetická úãinnost bude
pﬁes 80 procent. Navíc se plánuje v˘roba tepla pro vytápûní
pﬁilehlé ãásti obce.
A3 Umwelt, 12, 1999, ã. 10,
s. 17/18

lativních podkladÛ zákona
o obalech v Rakousku a Evropû, licence a tarify a optimalizace systému ARA. MoÏnost
vyjádﬁení ve fóru mají v‰ichni
zákazníci ARA.
A3 Umwelt, 12, 1999,
ã. 10, s. 22
Neoznaãené pﬁíspûvky
z databází SVIS pro ÎP
âeského ekologického
ústavu vybrala a sestavila HV.

Nový systém separace PET lahví v Brně

Od ledna tohoto roku je na
území mûsta Brna roz‰íﬁen
systém separovaného sbûru
PET lahví. Pﬁi této pﬁíleÏitosti
se BrÀané v sobotu 20. ledna
pokusili o stavbu obﬁí PET
láhve z prázdn˘ch nese‰lapan˘ch PET lahví. Obyvatelé
Brna nanosili na námûstí
Svobody kolem ãtyﬁ tisíc
prázdn˘ch PET lahví, z nichÏ
se podaﬁilo postavit asi pûtimetrovou obﬁí láhev.
Podnûtem k tomuto systému bylo stále se zvy‰ující
mnoÏství PET lahví v komunálním odpadu a velmi dobré
v˘sledky ze separace skla.
Zámûrem projektu je vytﬁídûní PET lahví, které by se ji-

Kontrola v nádobách
na biologický odpad

V

Rakouské spolkové zemi
Burgenland byla zavedena
elektronická kontrola ru‰iv˘ch
látek v nádobách na biologick˘ odpad. Byl zaveden systém
nûmecké firmy Maier + Fabris.
Detektory na vozidle na svoz
odpadu rozpoznají kovové látky, identifikují i fólie s kovovou
vrstvou. PouÏívá se pﬁi tom indukãní postup s fluidní vrstvou, kter˘ vyuÏívá elektrickou
vodivost ru‰iv˘ch látek. V kabinû ﬁidiãe je poãítaã, kter˘
ukazuje detekãní údaje na displeji. Na tiskárnû pak lze vytisknout protokol o svozu. Na
nádoby, v nichÏ se na‰ly tyto
látky, se nalepí Ïlutá karta jako
upozornûní pro uÏivatele, Ïe
v jeho nádobû byly látky, které
tam nepatﬁí. Po tﬁech Ïlut˘ch
kartách dostane kartu ãervenou a jeho nádoba nebude vyprázdnûna, dokud obsah neroztﬁídí.
A3 Umwelt, 12, 1999,
ã. 10, s. 20

nak staly souãástí smûsného
komunálního odpadu, jejich
svoz na místo tﬁídûní, tﬁídûní
podle barev (ãiré, modré, zelené, hnûdé), zpracování do
podoby vhodné k prodeji
a následn˘ prodej odbûrateli.
Tento projekt pro mûsto Brno
realizuje spoleãnost SAKO
Brno, a. s. V rámci systému
separace PET lahví je mÛÏe
obãan odkládat jiÏ nyní nejen
na 42 sbûrn˘ch stﬁediscích
odpadÛ, ale i na dal‰ích 34
stanovi‰tích kontejnerÛ umístûn˘ch u vybran˘ch supermarketÛ, jejichÏ poãet se bude postupnû zvy‰ovat.
(SAKO)
Foto archív SAKO

ARA: Tarify budou
sníženy

Systém ARA bude pokraãovat ve sniÏování tarifÛ. Tento
trend je dokumentován sníÏením o 160 mil. ‰ilinkÛ v roce
1999 a úsporami v roce 2000
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Kovový odpad
Odpady patří všeobecně ke hmotám, které jsou po ekologické stránce většinou nežádoucí.
Stupeň jejich ekologické závadnosti ovšem kolísá případ od případu. Odpady kovů tvoří
svébytnou kategorii odpadů, ale opět po ekologické stránce vnitřně strukturalizovanou.
Od relativně nezávadných odpadů železných kovů, až po vysoce toxické odpady, tzv.
těžkých kovů.
Kolik je známých kovů, tolik druhů odpadů vzniká, ale protože z kovů je možno tvořit
slitiny, je odpadů slitin kovů tisíce. Čím vývoj v raketách, letectví, ve zbrojním průmyslu
postupuje dál, objevují se slitiny nové a nové. Na začátku tohoto roku rozbouřilo mediální
hladinu použití slitin, kde k legování oceli byl použit ochuzený uran. Ale již na leteckých
motorech z 60. let minulého století jsou velmi složité slitiny.

Jak se orientovat v odpadech kovÛ? V zásadû je lze rozdûlit do tﬁí skupin:
- Ïelezné odpady,
- odpady neÏelezn˘ch kovÛ (Cu, Al, Pb,
Zn, Sn, Ni, Ti),
- odpady drah˘ch a vzácn˘ch kovÛ (Au,
Ag, Pt, Rh a dal‰í).
Tyto kovy se mohou vyskytovat samozﬁejmû nejen v ãisté metalické formû, ale
i ve slitinách.
Nejpoãetnûj‰í skupinu kovov˘ch odpadÛ tvoﬁí Ïelezné kovy. Jejich roãní v˘skyt v âR je v ﬁádu milionÛ tun. OdpadÛ
neÏelezn˘ch kovÛ se v âR se produkuje u hliníku, mûdi a olova v ﬁádu desítek
tisíc tun zinku, cínu a niklu v ﬁádu tisíce
tun. MnoÏství odpadÛ drah˘ch kovÛ je
u nás pouze v ﬁádu tun a ménû.
Na kovové odpady lze pohlíÏet také
z aspektu zpracování:
- prÛmyslovû zpracovávané,
- dosud nezpracovávané (zatím skládkované).
Dﬁíve nevyuÏiteln˘ materiál jako popílek,
struska, kal apod., se nyní daﬁí novû vytûÏovat díky nov˘m metodám pﬁepracování.
JiÏ v 80. letech v b˘valé NDR se zapoãaly
práce se zpracováním vysokopecních
a ocelárensk˘ch hald a to kdyÏ pﬁepracování vedle kovonosného podílu umoÏnilo
získání kameniva pro stavbu dálnice. V âR
se tyto metody vyuÏily pﬁi stavbû dálnice
PlzeÀ - Rozvadov v devadesát˘ch letech
pﬁi rozebírání hald ·kodov˘ch závodÛ
a v Îelezárnách Hrádek u Rokycan. Pﬁipraveny jsou dal‰í lokality u Brna a Kladna.
V âR a na Slovensku jsou skladovány
miliony tun kovonosn˘ch odpadÛ uloÏen˘ch za posledních 150 let prÛmyslové
ãinnosti, které ãekají na zpracování. Jde
o slitiny z oceláren, albánsk˘ louÏenec
z v˘roby niklu, ocelárenské a slévárenské
strusky, brusné kaly, zbytky tryskacích pískÛ, popílky z elektráren a dal‰í. Nejedná
se jen o klasické odpady z hutní v˘roby,

ale je tﬁeba ﬁe‰it i zpracování nov˘ch druhÛ odpadÛ, napﬁ. z katalyzátorÛ automobilních v˘fukov˘ch tlumiãÛ a z elektroniky.
Dal‰ím hlediskem pﬁi tﬁídûní kovov˘ch
odpadÛ je vliv na Ïivotní prostﬁedí.
Ochrana Ïivotního prostﬁedí v âeské republice zvy‰uje intenzitu pﬁechodu od administrativních opatﬁení k praktickému ﬁe‰ení
situace. Souãástí tohoto trendu je i postupné roz‰iﬁování tematického zábûru ochrann˘ch, resp. nápravn˘ch opatﬁení. Vliv kovov˘ch odpadÛ na zhor‰ování Ïivotního
prostﬁedí je podceÀován ze dvou dÛvodÛ:
- je v pﬁeváÏné míﬁe „ukryt” za branami
v˘robních podnikÛ v jejich vnitﬁním
areálu,
- kovy a jejich odpady jsou veﬁejností chápány v podstatû jako materiály, které zatûÏují Ïivotní prostﬁedí spí‰e „opticky”
(napﬁ. pﬁekáÏející vraky automobilÛ, zemûdûlsk˘ch strojÛ atd.) neÏ „chemicky”
apod.
Skuteãnost je v‰ak ponûkud jiná, pro
stav a v˘voj ochrany Ïivotního prostﬁedí
nároãnûj‰í. Znaãná ãást kovov˘ch odpadÛ
je opravdu vÛãi Ïivotnímu prostﬁedí v podstatû inertní. Jde pﬁedev‰ím o tzv. ãisté
technologické odpady vznikající pﬁi hutnickém a ãasto i strojírenském a elektrotechnickém zpracování kovÛ. V tûchto pﬁípadech jsou odpady tvoﬁeny v zásadû ãist˘mi kovy (resp. jejich slitinami), bez dal‰ích
pﬁímûsí.
Ale jiÏ ãást kovov˘ch odpadÛ vznikajících pﬁi zpracovatelsk˘ch pracích - pﬁedev‰ím ve strojírenství - je ekologicky neÏádoucí. Jsou napﬁ. nositelem zbytkÛ chladících emulzí a ﬁezn˘ch olejÛ (tﬁísky z obrábûní), petrolejÛ apod. ZávaÏn˘m problémem jsou potom tzv. staré odpady - napﬁ.
vyﬁazené automobily (laky, zbytky maziv,
pohonn˘ch hmot), chladící zaﬁízení (freony), vyﬁazované obaly (syntetické nátûry,
zbytky ropn˘ch v˘robkÛ) atd. OhroÏení Ïivotního prostﬁedí vzniká jak v místech vzni-
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ku tûchto odpadÛ, tak pﬁi jejich manipulaci, dopravû, v místech jejich pﬁepracování,
skládkování apod. Mezi problematické odpady patﬁí v hutním procesu také okuje,
kaly z galvanick˘ch procesÛ, úlety zachycené ve filtrech.
DÛleÏit˘m ãlenûním je struktura kovov˘ch odpadÛ podle zdrojÛ vzniku:
- v˘robní (vlastní, vratn˘) odpad,
- zpracovatelsk˘ odpad,
- amortizaãní (spotﬁebitelsk˘) odpad.
Tohoto ãlenûní se pouÏívá v bilancích
pﬁi makroekonomick˘ch propoãtech a je
platné jak pro odpady Ïelezn˘ch kovÛ,
tak pro odpady neÏelezn˘ch a i drah˘ch
kovÛ.

Výrobní odpad
Vzniká pﬁi hutní v˘robû a zpravidla se
pﬁímo v hutích zpracovává. Neb˘vá pﬁedmûtem obchodu. Jedná se o nejkvalitnûj‰í
‰rot, u kterého je známo pﬁesné chemické
sloÏení. Mimo areál hutí se dostává pouze
v pﬁípadû, Ïe je tﬁeba pﬁepracování ‰rotu
z hlediska vsázky (stﬁíhání, lisování). Velikost v˘robního odpadu je odvislá od stupnû pﬁepracování v˘robkÛ. âím sloÏitûj‰í v˘robek (pﬁesné trubky, taÏené v˘robky, válcování za studena) tím je mnoÏství v˘robního odpadu vy‰‰í. Naopak modernizací
technologií se v˘skyt v˘robního odpadu
zmen‰uje. Ku pﬁíkladu zavedení kontilití
v ocelárnách se projevilo úsporou 100 kg
odpadu na tunu vyrobené oceli.

Zpracovatelský odpad
Vzniká pﬁi zpracování hutních v˘robkÛ
a je odvisl˘ od dodávek hutních v˘robkÛ
(pro zpracování) do tuzemska a úrovnû
technologií ve zpracovatelském prÛmyslu.
V˘skyt byl z bilancí propoãten na 16-20 %
z dodaného hutního materiálu.
Pokud je zpracovatelsk˘ odpad v místû
vzniku dobﬁe obhospodaﬁován, tj. ﬁádnû
tﬁídûn, je jedním z nejÏádanûj‰ích druhÛ
ODPADOVÉ FÓRUM
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odpadu pro svoji chemickou ãistotu
a moÏnost pﬁesné identifikace.

Odpady amortizační
Jsou to v‰echny vyﬁazené v˘robky a jejich ãásti, které obsahují obchodnû zajímavá mnoÏství kovÛ. Tvoﬁí a i do budoucnosti bude tvoﬁit i nadále nejvût‰í podíl odpadÛ v‰ech kovÛ, tzn. Ïelezn˘ch, neÏelezn˘ch i drah˘ch kovÛ.
Z hlediska zpracování se jedná o nejsloÏitûj‰í odpad. Automobily, lokomotivy, letadla, elektrotechnika a dal‰í v˘robky jsou
tvoﬁeny tisíci souãástek, vyroben˘ch nejen
z rÛzn˘ch kovÛ, ale i nekovÛ. Jejich roz-

druÏení a upravení na druhotnou surovinu je vyvrcholením snahy maximálního vyuÏití odpadÛ kovÛ.
MnoÏství amortizaãních odpadÛ je odvislé od mnoÏství nainstalovaného kovu,
v národním hospodáﬁství v odborné literatuﬁe vedené pod pojmem „Kovov˘ fond
zemû” (dále K.F.). Dal‰í vliv na v˘skyt odpadu má obrátka K.F. tzn., jak ãasto jsou zaﬁízení mûnûna (automobily, domácí spotﬁebiãe, stroje, zaﬁízení, stavby). âást K.F.
odrezne, ãást K.F. je nedostupná (potrubí,
armatury, betonáﬁská ocel).
Velikost amortizaãního odpadu lze pro
zadané vstupní veliãiny prognózovat. Pﬁe-

váÏnou ãást kovov˘ch odpadÛ lze v tuzemsku zpracovat, je v‰ak celá ﬁada odpadÛ, kde chybí technologie a je tﬁeba kovové odpady vyvézt.
Celá oblast vytûÏování a recyklace kovov˘ch odpadÛ se bude v dal‰ím v˘voji zdokonalovat pﬁedev‰ím:
- zesilováním tlaku na ochranu Ïivotního
prostﬁedí (napﬁ. recyklací kovové
substance vyﬁazen˘ch pneumatik
apod.),
- zvy‰ováním cen rudn˘ch surovin a nákladÛ na jejich zpracování.
Ing. Emil Polívka, Ing. Jiﬁí Vrabec
SUNEX, s. r. o., Praha

Ž el ez né odpady
V roce 2000 byl v âR v˘skyt Ïelezného
‰rotu ve v˘‰i 3,1 mil t, z toho:
- 850 tis. t v˘robního Ïelezného ‰rotu,
- 470 tis. t zpracovatelského Ïelezného
odpadu,
- 1 800 tis. t amortizaãních odpadÛ.
Bilance spotﬁeby pak byla následující:
- 2200 t domácí spotﬁeba (850 t vlastní
odpad, 1150 tis. t pﬁikupovan˘),
- 900 tis. t v˘voz,
- 100 tis. t dovoz.
Z komerãního hlediska se jedná o odpady vznikající mimo hutní v˘robu. V˘robní
odpad (vlastní) vznikající v hutích si zpracovávají hutû samy. Ve v˘kupu a zpracování ve ‰rotaﬁsk˘ch firmách se tedy jedná
o zpracovatelsk˘ a amortizaãní (spotﬁebitelsk˘) ocelov˘ a litinov˘ ‰rot. Îelezné odpady
zahrnují v sobû ocelov˘ ‰rot a odpady litiny
specifikované v normû âSN 42 0030. Ocelové odpady se dûlí pﬁedev‰ím podle tﬁídy,
která zaji‰Èuje chemickou ãistotu a to pﬁedev‰ím nelegovan˘ch ocelov˘ch odpadÛ.
Zajímavé je, Ïe pro mnohé pracovníky
zab˘vající se ocelov˘m ‰rotem profesionálnû, dûlení podle tﬁíd jakosti, jako by neexistovalo, stûÏí dûlí ‰rot na star˘ a nov˘. Vût‰ina se zajímá pouze o úpravu mechanickou na rozmûry „vsázky schopné”, které
jsou v normû vedeny jako druh. Druhy
jsou vázány na pouÏívané technologie pro
úpravu ‰rotu a vyjadﬁují fyzikální vlastnosti,
tj. kusovost, soudrÏnost, velikost, mûrnou
hmotnost apod.
Z hlediska chemické ãistoty jsou nebezpeãnûj‰í amortizaãní odpady, neÏ odpady
zpracovatelské, vznikající pﬁi zpracování
nového hutního materiálu. Velkou ãást
amortizaãních odpadÛ tvoﬁí sloÏité v˘robky
(automobily, domácí spotﬁebiãe, atd.) sestávající z mnoha set souãástek vyroben˘ch z rÛzn˘ch kovÛ, ale i nekovÛ - plas-

tÛ, skel, izolaãních materiálÛ. Jejich úplné
rozdruÏení je prakticky nemoÏné a tak je
do oceli zavleãena pﬁedev‰ím mûì a cín.
Tûchto dvou prvkÛ se nelze z oceli bez
ohromn˘ch nákladÛ zbavit a tak u hutních
v˘robcÛ obsah mûdi i cínu pravidelnû roãnû vzrÛstá.
Hor‰í je situace v ocelárnách s neúpln˘m
hutním cyklem, tj. bez vysok˘ch pecí. Jde
zejména o elektrické obloukové pece (dále
EOP), kde 100 % vsázky tvoﬁí ‰rot. V ocelárnách pracujících v úplném hutním cyklu,
tj. pouÏívajících tekuté surové Ïelezo z vysok˘ch pecí dojde k naﬁedûní neãistot a to
v pomûru pouÏité pevné vsázky k surovému Ïelezu. (U kyslíkov˘ch konvertorÛ zhruba 200-350 kg/t ‰rotu vsázky, u SM pecí
nebo tandemov˘ch pecí 300-650 kg/t
vsázky). Proto je i v ocelárnách snaha mûdí
zneãistûn˘ ‰rot zuÏitkovat pro v˘robky,
u kter˘ch je malá pravdûpodobnost recyklace, napﬁ. do betonáﬁské oceli.
Tﬁídy odpadÛ v âSN 42 0030 se snaÏí
postihnout tﬁídy ocelí veden˘ch v normû
âSN 42 0074:
- tﬁída oceli - 10, 11, 12 - konstrukãní a
uhlíkové oceli
- 13, 14, 15, 16 - nízkolegované oceli
- 17 - nerezové oceli
- 19 - nástrojové oceli
JestliÏe oceli konstrukãní, uhlíkové, nerezové a nástrojové jsou bezproblémové ‰roty, pak nízkolegované oceli jsou pro ‰rotaﬁské firmy problematické. Obsahy legovacích prvkÛ nejsou tak velké, aby byly obchodovatelné (kupﬁ. 1-2 % Cr, 0,5 % Ni
atd.), ale jsou natolik velké, aby se neve‰ly
do povolen˘ch obsahÛ ‰kodliv˘ch prvkÛ
v ocelov˘ch nelegovan˘ch odpadech. Export tûchto ‰rotÛ vzhledem k dopravním
nákladÛ se nevyplácí.
Uzavﬁením oceláren POLDI na Kladnû se
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znaãnû zmen‰ila moÏnost odbytu nízkolegovaného ocelového ‰rotu. Jedin˘m v˘robcem tûchto ocelí v souãasnosti jsou Îelezárny Hrádek u Rokycan. Jedná se o ‰rot
z v˘roby kuliãkov˘ch loÏisek a odpady kováren pracující v automobilovém prÛmyslu. Stává se v‰ak i to, Ïe prakticky oddûlené ‰roty se naﬁedí s nelegovan˘m ‰rotem,
aby bylo moÏno se ho vÛbec zbavit.
Problematické jsou odpady ocelí s velk˘m
obsahem manganu a to proto, Ïe jsou
nemagnetické a tím nemanipulovatelné
magnetem.
Specialitou v ocelov˘ch odpadech jsou
odpady legovan˘ch ocelí. Ne kaÏdá firma
tﬁídí a upravuje odpady legovan˘ch ocelí.
K úpravû je tﬁeba vybavení plasmov˘mi hoﬁáky, k tﬁídûní potom vybavení analyzátory.
RovnûÏ pracovníci musejí mít znaãnou praxi. Tﬁídit lze tﬁeba nûkteré náﬁadí i podle
tvaru nebo rozli‰ení je moÏné jiskrovou
zkou‰kou na brusce, coÏ je podstatnû rychlej‰í neÏli analyzátorem. V odpadech legovan˘ch ocelí se proplácí kilogramové
mnoÏství legury, napﬁ. u nerezové oceli Cr
18, Ni 8 znamená, Ïe 18 % Cr je 180 kg
Cr v hodnotû 19 Kã/kg a 8 % Ni je 80 kg
Ni ohodnocen˘ch 80 % ceny ãistého kovu
na Lond˘nské burze kovÛ (LME) v souãasné dobû asi 180 Kã/kg. Ceny legovan˘ch
odpadÛ jsou násobkem i desetinásobkem
ceny ‰rotu nelegovaného.
Odpady legovan˘ch ocelí jsou ve dvou
hlavních druzích:
- odpady nerezov˘ch ocelí,
- odpady nástrojov˘ch ocelí.
Nerezové oceli jsou dûleny z hlediska
‰rotu do ãtyﬁ skupin:
- chromové,
- chromniklové,
- chromniklmolybdenové,
- ostatní speciální, napﬁ. nimoniky apod.
03/2001

9

odpad mûsíce
Z chromnikov˘ch ocelí jsou nejhodnotnûj‰í oceli Ïáruvzdorné a Ïárupevné pro
vysoké obsahy Ni. Oceli legované velk˘m
poãtem prvkÛ jsou hÛﬁe prodejné, neboÈ
v nûkter˘ch pﬁípadech lze z nich vyrobit
pouze pÛvodní ocel. PouÏije-li se na jinou
v˘robu, je tﬁeba nûkteré prvky vyﬁedit, coÏ
je v‰ak nákladné. U nerezÛ to nejãastûji
b˘vá wolfram.
Z nástrojov˘ch ocelí jsou nejhodnotnûj‰í
oceli rychloﬁezné, ty vÏdy obsahují chrom
a vanad. Tﬁídí se podle dále legujících prvkÛ na
- wolframové,
- wolframmolybdenové,
- wolframmolybden cobaltové.
RovnûÏ jako u odpadÛ nerezov˘ch ocelí
je hodnoceno mnoÏství legovacích prvkÛ
v odpadu, obvykle 80-90 % burzovní hodnoty ãistého kovu vedené na LME. Pﬁítomnost niklu v nástrojov˘ch ocelích je na závadu. Za jeho vyﬁedûní je tﬁeba platit, coÏ
se projeví v niÏ‰í cenû odpadu.
U zpracovatelsk˘ch odpadÛ nelegovan˘ch ocelí se v pﬁípadû v˘palkÛ a odstﬁiÏkÛ pﬁi lisování jedná o velice ãisté oceli pouÏitelné ve slévárnách a v ocelárnách vyrábûjící jakostní oceli. Jedná se hlavnû
o odstﬁiÏky z hlubokotaÏn˘ch ocelí.

Používané technologie
V období v˘stavby socialismu byla vybudována mohutná úpravárenská základna
v Kovo‰rotech. V roce 1989 kapacita v˘robních zaﬁízení byla více neÏ 5 mil. t/rok.
Zpracováno bylo necelé 3 mil. t. Jednalo
se o velká stabilní zaﬁízení. PﬁeváÏná kapacita byla v lisování na velk˘ch lisech.
Vzhledem k tomu, Ïe do paketÛ byly zalisovány neãistoty, mnohé hutû jiÏ balíky
nad rozmûr 600x600 neberou. Lze pﬁedpokládat, Ïe po doÏití budou tyto kapacity
ãásteãnû nahrazovány lisy pro balíky rozmûrÛ 400x400. RovnûÏ nÛÏek (pﬁeváÏnû
tuzemsk˘ch fy ÎëAS o velikosti stﬁihací síly
850-2000 t) bylo nainstalováno dostatek.
Stﬁíhání je velmi perspektivní zpÛsob zpracování a postupnû nahrazuje lisování starého lehkého odpadu. Na‰e norma âSN
42 0030 není u starého stﬁihaného ‰rotu
v souladu s Evropskou normou a byla by
tﬁeba její revize.
V druhé polovinû 80. let byly nainstalovány dva drtiãe (‰rédry) PWH s pﬁíkony
1800 KW s kapacitami kaÏd˘ pro 100 tis.
autovrakÛ. Oba ‰rédry trpí nedostatkem
vstupního materiálu pro pﬁepracování, neboÈ není zaji‰tûn v˘kup vyﬁazen˘ch vozidel.
U úpravárensk˘ch kapacit je nutno zmínit

Schéma uspoﬁádání obchodu se Ïelezn˘m ‰rotem

Ocelárny s potﬁebou
‰rotu vût‰í neÏ
150 tis. t/rok

Slévárny, malé
ocelárny
ve strojírenství

Velké ‰rotaﬁské firmy (obchodní domy)
(5-10 v zemi)

Stﬁední ‰rotaﬁské
firmy

Drobní ‰rotaﬁi, sbûrny

je‰tû lamaãe kolejnic, drtiãe a tluãky litiny
a briketovací zaﬁízení na úpravu ocelov˘ch
a litinov˘ch tﬁísek. Znaãná ãást ‰rotu je
upravována a pﬁedupravována pro dal‰í
technologie ﬁezáním (pálením). MoÏno ﬁíci,
Ïe pouÏívané technologie jsou na dobré
evropské úrovni. TotéÏ je moÏno ﬁíci i o svozové technice a pouÏívání kontejnerÛ.
V‰echny zprivatizované provozy Kovo‰rotÛ byly vybaveny jeﬁábov˘mi drahami
a vût‰inou i zavleãkovány. Nové trendy
v manipulaci se kloní spí‰e k mobilním nakladaãÛm - bagrÛm v âechách pﬁeváÏnû
od firmy FUCHS.
Je tﬁeba zdÛraznit, Ïe úloha velk˘ch ‰rotaﬁsk˘ch firem s úpravárenskou základnou
je nezastupitelná a se zvy‰ujícím se podílem amortizaãního odpadu poroste. Pﬁitom je zbyteãné, aby pﬁi jejich pﬁedimenzované úpravárenské kapacitû se investovalo do nov˘ch kapacit, resp. nûkter˘ch
tûÏk˘ch zpracovatelsk˘ch technologií.
Ustupuje lisování na velk˘ch lisech. Úpravárenská základna byla vystavena tak, Ïe
v‰echen ‰rot se sváÏel do Kovo‰rotÛ na
pﬁepracování. Zv˘‰ením dopravních nákladÛ je tendence pﬁiváÏet za ‰rotem technologická zaﬁízení. Jedná se pﬁedev‰ím
o nÛÏky a nÛÏkolisy zabudované na návûsech nebo v kontejnerech (nÛÏky se stﬁiÏnou silou aÏ 1200 t).
Z nov˘ch investic se u ‰rotaﬁsk˘ch firem
objevily nesené nÛÏky tzv. papou‰ãí nÛÏky
namontované na rameno bagru a umoÏÀující stﬁíhání v libovolné poloze ve v˘‰ce
15-20 m. Je tﬁeba dodat, Ïe tûmito nÛÏkami (pﬁeváÏnû od fy Caterpilar) se vybavují
i stavební firmy specializované na demolice.
RovnûÏ velké strojírenské podniky jsou
vybaveny úpravárensk˘mi zaﬁízeními, pﬁeváÏnû lisy na odstﬁiÏky nov˘ch plechÛ
a briketovacím zaﬁízením na tﬁísky pﬁedev‰ím z ekologick˘ch dÛvodÛ, neboÈ v briketovací lince je i drtiã a odstﬁedivka).

Uspořádání obchodu se
železným šrotem
Model trhu znázorÀuje schéma na
obrázku.
Do velk˘ch hutních podnikÛ dodává
‰rot jen vybran˘ omezen˘ okruh dodavatelÛ (v Itálii, Nûmecku napﬁ. firmy Scholz,
Thyssen, Arminius), kteﬁí zaruãují poÏadovaná mnoÏství, jakost a skladbu ‰rotu
v potﬁebn˘ch termínech.
I v tuzemsku tento model na‰el uplatnûní i kdyÏ nastávají rÛzné disproporce v dÛsledku nedostateãn˘ch finanãních tokÛ.
V men‰í míﬁe je Ïelezn˘ ‰rot vyuÏíván pﬁi
v˘robû feroslitin i pro v˘roby tryskacích pískÛ, ve v˘robû neÏelezn˘ch kovÛ a v chemickém prÛmyslu.

Ing. Emil Polívka, Ing. Jiﬁí Vrabec
SUNEX, s. r. o., Praha
03/2001
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O d p a d amalgamu
V E S T O M AT O L O G I C K É O R D I N A C I
O rtuti a její vlastnostech z hlediska vlivu na životní
prostředí se podrobně psalo v loňském lednovém čísle
Odpadového fóra. Zajímavý příspěvek vycházel současně
z podmínek a orientace společnosti v oblasti přepracování
odpadů s obsahem rtuti. Jinou kategorií této skupiny
odpadů, o kterých je informována relativně malá skupina
specialistů a lékařů je odpad amalgamu ze stomatologických ordinací.

Zubní kaz je dnes nejfrekventovanûj‰ím
onemocnûním, prakticky kaÏd˘ z nás je ve
svém Ïivotû s tímto faktem konfrontován
a léãen. Doléãení zubního kazu pak ve
skuteãnosti pﬁedstavuje vyplnûní vypreparované, vyãi‰tûné a vysu‰ené kavity materiálem nahrazujícím naru‰enou a odstranûnou zubní hmotu tak, aby kavitu dokonale uzavﬁel. V Evropû je jiÏ od roku 1819
doporuãován amalgám jako materiál
vhodn˘ pro zubní v˘plnû.
Lze ﬁíci, Ïe amalgam svoji funkci plní dobﬁe, protoÏe i dnes, v silné konkurenci nov˘ch druhÛ hmot, vykazuje ﬁadu pﬁedností (zejména pﬁimûﬁenou pevnost, tvrdost,
odolnost vÛãi otûru, objemovou stálost).
Je navíc materiálem relativnû levn˘m
a obecnû dostupn˘m. Pokud jde o perspektivu amalgamu ve stomatologii, lze
konstatovat, Ïe navzdory mnoha diskusím
a prognózám odborníkÛ v uplynul˘ch
dvou desetiletích, je amalgám stále nejfrekventovanûj‰ím v˘plÀov˘m materiálem
ve stomatologii a zﬁejmû ﬁadu let jím je‰tû
zÛstane jak u nás, tak v dal‰ích prÛmyslov˘ch zemích.
Pﬁebytky amalgámové v˘plnû, zbytky po
jejím mechanickém opracování ãi v˘mûnû
pak tvoﬁí odpad. Z hlediska klasifikace se
jedná o odpad nebezpeãn˘. Amalgámová
v˘plÀ je tuh˘m roztokem kovÛ a je tvoﬁena z 50 hmot. % rtutí a z 50 % smûsí kovÛ stﬁíbra, mûdi a cínu, eventuálnû zinku.
Stomatologická praxe prakticky v‰ak vÏdy
zpracovávala amalgamovou v˘plÀ s pﬁebytkem rtuti. Pﬁesnûj‰í dávkování umoÏÀují
aÏ souãasné materiály a technologie jejich
pﬁípravy tûsnû pﬁed aplikací.
Zahraniãní zdroje odhadují produkci tohoto odpadu v mnoÏství cca 1kg na jednu ordinanci a rok. Jen o nûco málo men‰í mnoÏství pﬁibliÏnû odpovídá i produkci
stomatologické ordinace v âeské republice. Pﬁi poãtu asi 7000 zubaﬁÛ u nás lze
pﬁedpokládat, Ïe mnoÏství odpadu amalgamu ãiní min. 6 t roãnû. Do pﬁírody se
tak dostávalo za rok cca 3000 kg takto vázané rtuti. V˘znamn˘m zdrojem tohoto
odpadu se tak mÛÏe stát i sediment desí-

tek tun amalgámu nashromáÏdûného
v odpadov˘ch potrubích zdravotnick˘ch
zaﬁízení v minul˘ch obdobích.
RtuÈ, aã pevnû vázána v amalgamu,
pﬁedstavuje potenciální nebezpeãí primárnû pro vodní prostﬁedí. Zv˘‰ené uvolÀování rtuti mÛÏe souviset napﬁ. s pouÏíváním
dezinfekcí od‰tûpujících chlór. I dal‰í dezinfekãní prostﬁedky obsahující oxidující látky
v˘raznû pﬁispívají k uvolÀování rtuti. Ze sedimentÛ ﬁek, moﬁí, ãistiãek odpadních vod
se rtuÈ dostává do biologického ﬁetûzce
spolupÛsobením bakterií za vzniku rÛzn˘ch organick˘ch slouãenin rtuti. Uvádí
se, Ïe roãnû je takto pﬁemûnûno do 10 %
sedimentu rtuti. Vznikají pﬁi tom organické
slouãeniny rtuti, které jsou vysoce toxické.
Zvlá‰tû nebezpeãné jsou ve vodním prostﬁedí vodou slabû rozpustné methylrtuÈnaté ionty. Do potravinového ﬁetûzce ãlovûka se mohou dostat kumulované v rybách ãi jin˘ch vodních organismech.

Co s tím?
SniÏování rizik plynoucích z kontaminace rtutí, jejíÏ pÛvod je ve stomatologick˘ch ordinacích, je spojeno s vybavením
stomatologick˘ch souprav speciálními zaﬁízeními - odluãovaãi amalgamu. Tato zaﬁízení pracují na principu centrifugy tak, Ïe
se rozbíhají automaticky v okamÏiku, kdy
jím zaãne protékat odpadová voda ze
zubní soupravy. Správná ãinnost je podmínûna pﬁedchozí separací vzduchu, jehoÏ
pÛvod je pﬁedev‰ím v odsliÀovaãi zubní
soupravy. Úãinnost zachycení amalgamu
je uvádûna vy‰‰í neÏ 96 %. Ve vyspûl˘ch
státech Evropy je ãinnost zubní soupravy
spojena s podmínkou jejího vybavení
odluãovaãem amalgamu.
V âR ze zákona ã. 125/1997 Sb., o odpadech v platném znûní je definován pÛvodce odpadu a jeho povinnosti. Je jím
bezesporu i stomatologická ordinace. Není ov‰em definován zpÛsob zachycení odpadu amalgamu. Prakticky kaÏdá stomatologická ordinace totiÏ zachycuje a odevzdává kousky amalgamu, zbytky po zpracování v˘plnû a rovnûÏ vût‰í kousky amal-
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gamu zachycené napﬁ. na sítku zubní soupravy. Tento amalgam ﬁada oprávnûn˘ch
spoleãností vykupuje. Minimálnû 50 %
amalgamu v‰ak odtéká odpadem zubní
soupravy do kanalizace.
V˘chodiskem pro ﬁe‰ení problematiky
amalgamu ze zubních ordinací zﬁejmû nejsou ani regionální pﬁedpisy, které by mohli
pﬁedstavovat napﬁ. kanalizaãní ﬁády. Tyto
pﬁedpisy kromû jiného stanovují pﬁípustné
imisní limity napﬁ. tûÏk˘ch kovÛ, které je‰tû
mohou obsahovat odpadové vody jednotliv˘ch zdrojÛ. Limity se v‰ak regionálnû nûkdy ﬁádovû - odli‰ují, jsou uvádûny pouze pro ãisté kovy, nejsou jednoznaãné, není ﬁe‰ena problematika staré zátûÏe (tj. sedimentu v potrubích, kter˘ postupnû odtéká), apod.
Souãasnû je nutné ﬁe‰it i formální stránku nakládání s tímto druhem odpadu. Vyhlá‰ka ã. 338/1997 Sb. nerozli‰uje mnoÏství pﬁepravovaného odpadu a tak kaÏd˘
pÛvodce je kromû jiného povinen odpad
amalgamu, byÈ v gramov˘ch mnoÏstvích,
opatﬁovat rovnûÏ evidenãním listem pro
pﬁepravu nebezpeãného odpadu ke zne‰kodnûní (pﬁepracování) oprávnûnou osobou. Praxe pﬁepravy a dopravy amalgamu
je v evropsk˘ch státech vyﬁe‰ena tím, Ïe
v˘robce odluãovaãÛ amalgamu vybavuje
kaÏdé zaﬁízení dvûma kusy speciálních mal˘ch nádob - kontejnerÛ urãen˘ch k zaslání po‰tou.
Problematika zachycování amalgamu je pravdûpodobnû ﬁe‰itelná
pouze pﬁedpisem (vyhlá‰kou, naﬁízením vlády) vztaÏen˘m k tomuto
konkrétnímu problému. Zákon
s provádûcími pﬁedpisy sice platí,
ale jeho vymahatelnost je zde problematická. Pﬁitom se nejedná o nic
nového a staãí pouze pﬁevzít postupy jiÏ ovûﬁené ve státech EU.
Ing. Vladimír Kobetiã
BOME s. r. o.

O P R AVA
V minulém ãísle na stranû 5 pod obsahem
ãísla byl chybnû uveden zdroj fotografie na titulní stranû. Správnû zde mûlo b˘t uvedeno:
FOTO NA TITULNÍ STRANù ARCHIV FIRMY RESTA, V. O. S.
Dotãen˘m firmám i ãtenáﬁÛm se touto cestou redakce omlouvá.
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Vý k u p odpadů kovů
P¤EHLED FIREM
Při přípravě tohoto čísla jsme se pokusili
zmapovat situaci v oblasti výkupu či odběru
různých druhů kovového odpadu. Za tímto
účelem jsme oslovili desítky firem, o kterých
jsme věděli nebo jsme si mysleli, že se touto
činností zabývají. V dotazníku jsme úmyslně
rozepsali kovy podrobněji, abychom odlišili
specializované od běžných sběren železa
a barevných kovů. Ze stejného důvodu jsme
do tabulky zařadili i otázky v druhé části
tabulky.
RtuÈ a amalgámy

Olovo a slitiny

Zinek

Kadmium, nikl

Cín

Titan

Feroslitiny

4

5

6

7

8

9

10

11

12

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Alutherm, CZ, s. r. o.
Barkov âR, s. r. o.

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Backer Kralovice, s. r. o. x
Bome, s. r. o.
Bﬁemus, s. r. o.
x

x

x

x

x

x

Eco trend, s. r. o.
Ekozink Praha, s. r. o.
Envisan GEM, a. s.

x

x

x

x

x

Kovohutû Pﬁíbram, a. s.
Kovo‰rot Dûãín, a. s.

x

x

x

x
x

Kovo‰rot Kladno, a. s.
Kovo‰rot Praha, a. s.

x
x

x
x

x
x

Ligmet, a. s.
Metallplast-Recykling,
s. r. o.

x
x

x
x

x
x

ODAS-Miloslav Odvárka x

x

Osram Bruntál, s. r. o.
PH Kovo-Recycling
Cheb, s. r. o

x

x

x

x

x
x

x

x

x

14

15

16

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

W, Cr, Co, Mo
a slitiny, strusky,
prachy

Firma

Provozovny

dentální kovy
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

Ni

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

zpracovává
i rozmûrné
pﬁedmûty

Drahé kovy

3

provádí
demontáÏe
konstrukcí
na místû

Hliník a slitiny

2

AGM recykling, s. r. o.
Alba, s. r. o.

Ostatní kovy
a speciální
slitiny

Elektronick˘
a elektrotechnick˘
‰rot

Mûì a slitiny

1

Îelezo a slitiny

Firma/Kov

V tabulce uvádíme všechny, kteří vyplnili
a vrátili dotazník do redakce. Jsme si vědomi, že uvedený přehled není zcela úplný.
Jednak se určitě nepodařilo oslovit všechny
firmy a také ne všichni oslovení dotazník
vyplnili a vrátili. Kromě toho je zřejmé, že
ne všichni pochopili otázky tak, jak je redakce myslela, např. v případě zpracovávání vysloužilé elektroniky či rozměrných
kusů odpadu.

x

tvrd˘ zinek
x

x

x

Cr, Mo

legovan˘ odpad
x

x

17
KromûﬁíÏ
Chrudim, Pardubice,
Litvínov, Praha, Liberec
Mní‰ek pod Brdy
Praha-Horní Poãernice,
Zdice, Hoﬁovice, Vodní
Újezd (PlzeÀ-jih)
Rakovník, Lubenec, PlzeÀ
Bechynû, PrÛhonice
Nov˘ BydÏov, Mûstec
Králové, Nová Paka
âeské Budûjovice
Kouﬁim
âeské Budûjovice,
Prachatice
Dûãín, Ústí nad Labem,
Prosmyky, Chomutov,
Îatec, Litvínov, âeská
Lípa, Varnsdorf, Liberec
Praha, Mladá Boleslav,
Nymburk, Kolín, Milín,
Sedlãany, Pelhﬁimov, Tábor,
Písek, âeské Budûjovice
Milín
Krupka, Ústí nad Labem
-Klí‰e, Ol‰inky, Rumburk,
Most
Îìár nad Sázavou, Nové
Mûsto na Moravû, Bobrová,
Dolní RoÏínka, Nedvûdice,
Velké Meziﬁíãí, Moravec,
Radostín, Nové Veselí,
Herálec, Svratka

slinuté karbidy
x

x
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odpad mûsíce
1
Rekat, s. r. o.
Remet, s. r. o.
Respono, a. s.

2

3

4

x
x

x
x

x
x

5

6

7

8

9

10

x
x

x
x

x
x

x
x

11

12

13

x

Safina, a. s.

autokatalyzátory

x

x

x

SK systems, s. r. o.

x

x

x

x

Stef, a. s.

x

x

x

Sunex, s. r. o.
Trainmetal, s. r. o.
VEP Kladno, s. r. o.

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

Vladimír Erben
Eko Metalrecycling
Zutisová Alena

x

x

x

x

x

x

x

ÎDB, a. s.

x

x

x

amalgámy
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

14

15

16

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

Zbelítov
Brno
Vy‰kov, Slavkov u Brna,
Buãovice, Rousínov,
Ivanovice na Hané
Jesenice u Prahy,
Bratislava, Ko‰ice
Pardubice-Semtín, Praha,
Rybitví, Láznû Bohdaneã,
âeská Tﬁebová,
Îelezn˘ Brod
Broumov, Police nad Metují,
Náchod, Trutnov, Hradec
Králové, Hlinsko v âechách,
Milotice nad Beãvou
elektrárny a doly
Praha, Kladno
Kladno, Slan˘, Hoﬁesedly,
Cerh˘nky, Louny,
Libochovice, Moravany
R˘maﬁov

x

Jirkov, Bﬁezno u Chomutova,
Málkov u Chomutova
Bohumín

x

x
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Nové kontejnerové nůžky na šrot
Hydraulické

nÛÏky na ‰rot
má ãeská akciová spoleãnost
ÎëAS ve v˘robním programu
od roku 1967. Od té doby
bylo vyrobeno 101 ks nÛÏek
a 40 ks paketonÛÏek o tonáÏích od 4 000 do 20 000 kN
v rÛzném provedení pﬁedlisovacího zaﬁízení. Na 42. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brnû v loÀském roce
a. s. ÎëAS vystavovala koncepãnû zcela nov˘ typ nÛÏek
na ‰rot - hydraulické kontejnerové nÛÏky CNS 400 K. NÛÏky
pro své progresivní ﬁe‰ení získaly „Zlatou medaili MSV
2000”.
Novost ﬁe‰ení spoãívá ve
vodorovném pohybu pﬁidrÏovaãe a noÏov˘ch saní s originálním ﬁe‰ením pﬁíãného zhu‰Èování ‰rotu bez pomocn˘ch
hydraulick˘ch mechanismÛ.
Princip ﬁe‰ení je zaloÏen na
úpravû noÏov˘ch saní, doplnûn˘ch dvûmi shrnovacími
hranami, které v zábûhu se ‰ípov˘m noÏem stﬁiÏné stûny
provádí zmen‰ení ‰íﬁky stﬁiha-

ného ‰rotu bez pouÏití pﬁídavn˘ch mechanismÛ.
Toto ﬁe‰ení sniÏuje hmotnost, v˘robní náklady, zvy‰uje
poãet stﬁihÛ v automatickém
cyklu a tím i v˘kon nÛÏek.
Maximálnû se tak zjednodu‰ila funkce nÛÏek pﬁi zachování

ODPADOVÉ FÓRUM

moÏnosti stﬁihání velkoobjemového ‰rotu (napﬁ. karoserie
aut) na konstantní délky 420
mm a ‰íﬁky cca 1000 mm.
V˘sledkem je vysoká sypná
hmotnost nastﬁihaného ‰rotu.
Snadnost pﬁeváÏení nÛÏek
zaji‰Èuje jejich konstrukãní

uspoﬁádání s pﬁipojovacími
rozmûry kontejneru podle DIN
30722. NÛÏky lze pﬁeváÏet tahaãem s nosností 24 tun.
K nízké hmotnosti pﬁispívá
i koncepãnû nov˘ pohon, kter˘
má pouÏitu vakovou nádrÏ zabraÀující kontakt oleje se
vzduchem. To umoÏÀuje pouÏít nádrÏ s mal˘m obsahem
oleje (700 l), pﬁestoÏe prÛtok
oleje ãiní 670 l/min. Samomazné tﬁecí li‰ty noÏov˘ch saní
sniÏují nároky na údrÏbu
a zvy‰ují Ïivotnost stroje. Regulovatelná vÛle mezi noÏi
umoÏÀuje stﬁihat tenké plechy.
Volbou zkrácen˘ch zdvihÛ noÏov˘ch saní je moÏné zv˘‰it
poãet stﬁihÛ a tím i v˘kon nÛÏek pﬁi stﬁihání tyãového ‰rotu.
ZaváÏení ‰rotu do nÛÏek
provádí ﬁidiã nakladaãe, kter˘
je souãasnû i operátorem nÛÏek. Z pﬁenosného panelu
dálkového ovládání mÛÏe
spou‰tût jednotlivé operace
i automatick˘ chod nÛÏek.
Podle materiálÛ
a. s. ÎëAS pﬁipravil (op)
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servis

Recyklace autobaterií
Rizika kontaminace Ïivotního prostﬁedí v dÛsledku nesprávného zacházení s pouÏit˘mi bateriemi se zvy‰ují, pokud neexistuje odpovídající recyklaãní program. SloÏky, které mohou mít
nejvût‰í vliv na Ïivotní prostﬁedí jsou olovo a kyselina sírová.
Pokud jsou baterie uloÏeny pﬁímo do pﬁírody, uvolní se po naru‰ení obalu jejich toxick˘ úãinek (pﬁibliÏnû 9 kg olova a jeho
oxidÛ na baterii) a Ïírav˘ úãinek (2-3 litry kyseliny sírové na baterii, pH = 0,8). V pﬁípadû baterií, jeÏ pouÏívají elektrolyt ve formû gelu, je riziko men‰í, neboÈ gel má vût‰í viskozitu, av‰ak
nebezpeãí stále existuje.
Kromû své extremní kyselosti obsahuje elektrolyt také urãité
mnoÏství rozpu‰tûného materiálu z elektrod. Dopad tûchto kovÛ na Ïivotní prostﬁedí je je‰tû umocnûn pﬁítomností kyseliny,
protoÏe pokud je pH nízké, vût‰ina z nich je pﬁítomna ve své
iontové podobû a má tak i vût‰í mobilitu. Aãkoli je mobilita kovÛ v pÛdû pﬁi pﬁirozeném pH omezena na svrchní vrstvu
(15-25 cm), v˘raznû se zvy‰uje za pﬁítomnosti kyseliny, kdy se
zvy‰uje i mnoÏství kontaminované pÛdy a jsou ohroÏeny také
podzemní vody.
Nepovolené tavení pﬁedstavuje dal‰í environmentální problém a také problém bezpeãnosti práce, protoÏe zde vzniká
mnoho odpadu s vysok˘m obsahem olova kvÛli nedostateãné
technologii. Tato skuteãnost ohroÏuje nejen jiÏ zavedené továrny pro sekundární tavbu olova, ale také ohroÏuje populaci
kontaminací a vytváﬁí negativní obraz recyklace.
Skladování pouÏit˘ch baterií vyÏaduje ve v‰ech sv˘ch formách zdravé praktiky, aby se sníÏily moÏné ‰kody na Ïivotním
prostﬁedí. Zde je nutné zdÛraznit, Ïe potﬁeba ekologické recyklace roste s mnoÏstvím baterií a délkou jejich skladování.
Co se t˘ãe transportu baterií, potenciální dopad na Ïivotní
prostﬁedí je minimální, pokud jsou baterie ãi jejich kontejnery
ﬁádnû uzavﬁeny. Transport pouÏit˘ch baterií je klasifikován jako transport nebezpeãného materiálu tﬁídy 8 nebo tﬁídy 6.
KvÛli vysoké toxicitû olova a jeho smûsí se rÛzné agentury
pro ochranu zdraví a Ïivotního prostﬁedí zajímají o sníÏení environmentálního a zdravotního kontaktu s olovem. JelikoÏ autobaterie tvoﬁí nejvût‰í ãást v˘robkÛ s obsahem olova (více neÏ
70 %), je jejich recyklace, pokud se provádí správnû, nejúãinnûj‰í cestou, jak toto vystavení se olovu sníÏit.
Recyklaãní proces autobaterií se skládá z pﬁepravy pouÏit˘ch baterií ﬁetûzcem zprostﬁedkovatelÛ od spotﬁebitele do sekundární hutû olova, kde se baterie mûní na rafinované olovo
a pokud je to moÏné i na soli derivované z kyseliny.
Velmi hrub˘ odhad ﬁíká, Ïe ve svûtû od roku 1993 do roku
1996 bylo recyklováno 665 mil. kusÛ baterií. V období 19951998 to bylo 730 mil. kusÛ. PrÛmûrná Ïivotnost jedné baterie
tak ãinila 36 mûsícÛ. Roãnû se tedy vymûní asi 180 mil. kusÛ.
Díky vynikajícímu recyklaãnímu potenciálu se na olovûné akumulátory hledí jako na komoditu, která podléhá tûm sam˘m ekonomick˘m tlakÛm jako ostatní barevné kovy. Pokud jsou svûtové ceny olova vysoké, recyklace baterií bûÏí dobﬁe. Pokud
ov‰em náklady na sbûr, manipulaci, skladování a transport baterií k recyklaci pﬁev˘‰í trÏní cenu olova, systém se rozpadá.
Z environmentálního a socioekonomického hlediska má recyklace akumulátorÛ nûkolik v˘hod, neboÈ podporuje:
● Roz‰íﬁení doby pﬁístupnosti nerostn˘ch zdrojÛ - aãkoli svûtové zdroje olova dostaãují pro dohlednou budoucnost, pﬁece nejsou nevyãerpatelné.
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SníÏení nákladÛ na finální produkt - druhotné suroviny jsou
levnûj‰í neÏ primární, a tak se sniÏuje i cena akumulátorÛ.
SníÏení závislosti na vnûj‰ích zdrojích - z hlediska jednoho
státu zvy‰uje objem sekundárních kovÛ z vlastního ‰rotu
a sniÏuje potﬁebu importu primárních produktÛ.
Úsporu energií - primární produkce olova vyÏaduje více
energie. Druhotné materiály jsou vût‰inou v kovové formû
a tak vyÏadují men‰í mnoÏství energie k tomu, aby mohly
b˘t vráceny do komerãního pouÏití. V pﬁípadû olova je k v˘robû jedné tuny sekundárního olova potﬁeba jen 20 % energie potﬁebné k v˘robû jedné tuny primárního olova.
Redukci dopadÛ na Ïivotní prostﬁedí a omezení prostoru,
kter˘ je nutn˘ na koneãné ukládání odpadÛ. Recyklace pouÏit˘ch baterií zamezuje ukládání na skládkách nebezpeãn˘ch odpadÛ, a tak se redukuje moÏnost kontaminace Ïivotního prostﬁedí dispergovan˘mi kovy.
Roz‰íﬁení dosaÏitelnosti vedlej‰ích produktÛ - recyklace olova v pouÏit˘ch akumulátorech dává moÏnost recyklovat kovy jako jsou antimon nebo cín.

Recyklované olovo v ingotech

Nûkteﬁí maloobchodní prodejci pﬁijímají dobrovolnû pouÏité
baterie a dokonce poskytují urãité pobídky. V nûkter˘ch zemích
je povinné, aby v˘robci a prodejci baterií pﬁi prodeji nové baterie pﬁijali pouÏitou.
KdyÏ maloobchodník pﬁijme baterii, obyãejnû ji prodává dal‰ím prostﬁedníkÛm, obchodníkÛm se ‰rotem, velkoobchodníkÛm a také samotn˘m v˘robcÛm, kteﬁí ji dodávají sekundárním
hutím. V mnoha pﬁípadech se obchod dûje pﬁímo s hutûmi.
Pokud je cena olova nízká, baterie se mohou prodávat za cenu jejich transportu ãi se dokonce mÛÏe stát, Ïe se za jejich likvidaci platí.
„GaráÏoví recyklátoﬁi” jsou dal‰í skupinou, jeÏ rozebírá baterie, zbavuje je elektrolytu a odbírá jejich ãásti. Vût‰ina takov˘chto dílen má jeden kotlík, kde se taví rÛzn˘ olovûn˘ ‰rot,
a Ïádná není schopna produkovat rafinované olovo. PonûvadÏ
vût‰ina z nich nemá pec schopnou získávat olovo z jeho solí
a oxidÛ, je kotlík po tavbû kovov˘ch souãástí (mﬁíÏky, spojovací prvky a svorky) a odlití do ingotÛ vyãi‰tûn a pﬁipraven na dal‰í tavbu. Takto vzniklá struska obsahuje aÏ 90 % olova.
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nakládání s odpady

ve světě
Náklady na tuto ãinnost jsou malé a cel˘ proces je jednoduch˘. Tímto zpÛsobem v‰ak vystavují provozovatelé sebe
a okolní komunitu zplodinám z tavby a prachu ze strusky, které jak uÏ bylo ﬁeãeno, mají vysok˘ obsah olova ve formû jeho
oxidÛ. Struska se pﬁed odvozem obyãejnû hromadí u pece bez
jak˘chkoli bezpeãnostních opatﬁení. Její rozptyl je v˘znamn˘m
zdrojem zneãistûní místního ovzdu‰í, pÛdy a vody. Tito „recyklátoﬁi” nemají Ïádné povolení a tedy ani Ïádn˘ mechanismus
kontroly zneãi‰tûní, které produkují. Jejich finálními produkty je
surov˘ materiál pro olovûné hutû a rafinérie.
Efektivita tûchto „garáÏov˘ch recyklátorÛ” sotva dosahuje
30-40 % olova, jeÏ je souãástí autobaterií. V˘sledkem jsou vysoká zdravotní a obecnû ekologická rizika pro pracovníky plynoucí z rozptylu unikajícího olova. Podobná rizika plynou
i z neodborn˘ch renovací baterií.
Ve snaze zv˘‰it návratnost k recyklaci v legálních a kontrolovan˘ch sekundárních hutích byla zavedena nûkterá ekonomická a právní opatﬁení, která nyní platí v nûkolika oblastech
na svûtû. Tûmi jsou:
1❑ Zákaz odkládání - Zákonem stanoven˘ zákaz odloÏit pouÏité baterie spolu s mûstsk˘m odpadem na skládkách a ve
spalovnách.
2❑ Zpûtn˘ odbûr - Povinnost maloobchodníkÛ, velkoobchodníkÛ a v˘robcÛ pﬁijmout starou baterii, pokud prodávají novou.
3❑ Povinnost ‰íﬁit informace - Povinnost obchodníkÛ ‰íﬁit informace, a tak podporovat recyklaci.
4❑ Povinná záloha - Povinná záloha, kterou musí kupující
uhradit, kdyÏ si kupuje novou baterii a nevrací zároveÀ
pouÏitou.
5❑ Dodateãné pﬁijmutí - Povinnost prodejcÛ pﬁijmout starou
baterii, i kdyÏ si spotﬁebitel nekupuje novou.
6❑ Skladov˘ limit - Omezení mnoÏství baterií (napﬁ. 1200 kusÛ) a doby jejich skladování (napﬁ. 120 dní), kdy nebude
sklad oznaãen jako sklad nebezpeãného odpadu.
7❑ Kontrola pÛvodu - Povinnost, Ïe kaÏdá nová baterie bude vyrobena z urãitého minimálního mnoÏství recyklovaného materiálu (napﬁ. ze 75 % sekundárního olova).
8❑ Recyklaãní daÀ - Do ceny baterie je zahrnut poplatek, kter˘ je pouÏit na zavedení a udrÏování recyklaãních programÛ.
Z návrhu „Technick˘ch pokynÛ pro recyklaci olovûn˘ch akumulátorÛ” v rámci Basilejské úmluvy.

Poﬁádá
ISWA âeská republika
a mûsíãníky Hospodáﬁsk˘ch novin ODPADY,
MODERNÍ OBEC
spolu se
Svazem odpadového prÛmyslu âR
Dovolujeme si Vás pozvat na druh˘ roãník cyklu ODPADOVÉ
DNY, kter˘ v loÀském roce ve‰el ve známost jako platforma pro
v˘mûnu informací a zku‰eností v oblasti odpadového hospodáﬁství ve mûstech, podnicích a organizacích âeské republiky. ODPADOVÉ DNY také pﬁispívají k diskusi o procesu pﬁibliÏování do EU.
V leto‰ním roce Vám nabízíme následující cyklus:
1. Odborn˘ semináﬁ ODPADY a PRÁVO
19. 4. 2001 - Hotel Ol‰anka, Praha 3 - ÎiÏkov
2. Konference ODPADY a OBCE
HOSPODA¤ENÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY

12. a 13. 6. 2001 - Kongresové centrum ALDIS, Hradec
Králové
3. ODPADY a DISKUSE
Práce odborn˘ch skupin u pﬁíleÏitosti veletrhu ENVIBRNO
1. 11. 2001 - Kongresové centrum, v˘stavi‰tû BVV
4. Mezinárodní kongres ODPADY a EVROPSKÁ UNIE
20. 11. 2000, Praha - Kongresové a vzdûlávací centrum
PrÛhonice
5. Konference ODPADY a PRÒMYSL
ODPADY PRAHA 2001 - PO¤ÁDÁ SVAZ ODPADOVÉHO PRÒMYSLU

21. 11. 2000, Praha - Kongresové a vzdûlávací centrum
PrÛhonice
Pﬁihlá‰ku na cyklus ODPADOVÉ DNY 2001
naleznete vloÏenou v tomto ãísle ãasopisu
Odpadové fórum
Dal‰í informace získáte u organizátora:
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sbûr a svoz

Shromažďování a svážení
Povinností původců odpadů je mimo jiné
shromažďovat odpady utříděné podle
jednotlivých druhů a kategorií. To říká jak
stávající, tak i nově navržený zákon
o odpadech, který se v současné době
projednává v Parlamentu ČR. Tato etapa
nakládání s odpady je důležitou podmínkou
pro další racionální využívání odpadů nebo
zneškodňování (odstraňování) v souladu se
zásadami ochrany životního prostředí.
Touto problematikou nakládání s odpady
jsme se již zabývali v odborné příloze čísla
3/2000 časopisu Odpadové fórum. Zde byl
také proveden podrobný rozbor všech

technických, organizačních i ekonomických
aspektů této činnosti. Tyto údaje se příliš
nemění a proto je neopakujeme, pouze na
ně odkazujeme.
V této příloze se věnujeme oblastem, které
stále více nabývají na významu a to
separovaným sběrem ve vazbě na obalové
odpady, tříděním komunálních odpadů
v živnostenské sféře a zkušenostem
s provozem pražských sběrných dvorů. Celá
příloha je zakončena tabulkou podávající
přehled nabídky nádob a zařízení, které
jsou u nás k dispozici pro tříděné
shromažďování a odvoz.

Separovaný sběr
V Y U Î I T E L N ¯ C H S L O Î E K D O M O V N Í H O O D PA D U - Z K U · E N O S T I S Y S T É M U E K O - K O M
Produkce komunálního odpadu a především odpadů
z domácností v ČR rok od roku narůstá. Je to vcelku logický
důsledek zvyšující se životní úrovně a konzumního stylu
života. S narůstajícím množstvím se také výrazně mění
skladba a s tím i vlastnosti odpadů. Oproti 90. letům klesá
podíl popelovin, narůstá podíl papíru a především plastů.
Podle Statistické ročenky činila v roce 1999 produkce
komunálního odpadu cca 327 kg na obyvatele a rok,
z toho odděleně sebrané využitelné složky tvořily
15,8 kg/obyvatele a rok, tj. necelých 5 % z celkového
množství. Odborné odhady ukazují na to, že využitelné
složky odpadů jsou tvořeny ze 70-80 % upotřebenými obaly.

Tﬁídûní komunálního odpadu je dáno
obcím jako zákonná povinnost (zákon
ã.125/97 Sb., o odpadech). Jako kaÏd˘ jin˘ pÛvodce musí i obec zajistit, aby byly
odpady ukládány oddûlenû. Platí to pﬁedev‰ím pro odpady vyuÏitelné a nebezpeãné.
Tﬁídûní odpadÛ je pﬁi souãasn˘ch cenách
za sluÏby v odpadovém hospodáﬁství ekonomicky znaãnû nev˘hodné. ¤ada obcí
volí tedy v duchu hesla „vlk se naÏral a koza zÛstala celá” separaci s co nejmen‰ím
poãtem nádob nebo odvozÛ. Nelze tedy
konstatovat, Ïe na území âR je celoplo‰nû
zavedeno tﬁídûní komunálních odpadÛ,
natoÏ jej nazvat efektivním systémem.
Podle prÛzkumÛ proveden˘ch v rámci
systému EKO-KOM lze odhadnout, Ïe tﬁídûní odpadÛ je zavedeno v urãité míﬁe
v cca 65-75 % obcí v âR. V souãasné dobû se na území âR praktikují buì samo-

statné systémy separace ve vût‰ích mûstech (pﬁípadnû se k mûstu pﬁipojí pﬁilehlé
obce), nebo obce a malá sídla pﬁistupují

ke spoleãnému ﬁe‰ení formou rÛzn˘ch
sdruÏení nebo vytváﬁejí svozové oblasti obhospodaﬁované jednou firmou.
Systémy „mûstské” a „obecní” se li‰í pﬁedev‰ím organizací sbûru, ale i nákladovostí
separace vyuÏiteln˘ch a ostatních sloÏek
odpadového hospodáﬁství. Rozdíly jsou
dány zejména v˘‰í investic vkládan˘ch do
systému a pﬁepravními vzdálenostmi pﬁi
sbûru i dopravû odpadÛ k dotﬁídûní ãi
zpracování.
Odli‰nosti jednotliv˘ch systémÛ, které
mají podstatn˘ vliv na náklady separace,
sou dále podrobnûji analyzovány z pohledu následujících faktorÛ:
● druh sbíraného odpadu,
● pouÏit˘ zpÛsob sbûru,

Tabulka: Porovnání nákladÛ a pﬁínosÛ tﬁídûného sbûru odpadÛ (Kã/t)
Ukazatel

sklo

papír

plasty

900-2500

2200-4000

4800-9000

1700

3100

6900

trÏby

350-400

500-1200

1000-3000

Pﬁíspûvek EKO-KOM, a. s.*

360-430

770-820

1800-2460

Náklady- rozpûtí
- prÛmûr

Úspora za svoz a skládkování

500-700

500-700

500-700

1210-1530

1770-2720

3300-6160

- prÛmûr

1370

2245

4730

Ztráta - prÛmûr

-330

-855

-2120

Pﬁínosy - rozpûtí

% z nákladÛ

19

28

31

% z nákladÛ bez pﬁíspûvku EKO-KOM, a. s.

43

53

62

* pﬁíspûvky systému EKO-KOM platné od 1. 1. 2001 pro stﬁední míru v˘tûÏnosti tﬁídûného sbûru
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sbûr a svoz
technické vybavení provozovatele,
● úãinnost sbûru vyuÏiteln˘ch sloÏek,
● pﬁepravní v˘kony dané hustotou
osídlení a vzdáleností sbûrné oblasti od
místa úpravy a zpracování sebraného
odpadu.
Ve v˘ãtu faktorÛ nelze opomenout v˘znamnou skuteãnost, kterou je schopnost
provozovatele zajistit dlouhodobû odbyt
oddûlenû sebran˘ch sloÏek za pomûrnû
stálé ceny.
●

Obrázek 1: Tﬁídûní a vyuÏití obalového odpadu v obcích systému - odhad v %
Plasty

Papír

Sklo

Kovy

Ostatní

Celkem

%

Druh sbíraného odpadu
Druh sbíraného odpadu, zejména pak
pomûr hmotnosti a objemu a moÏnost redukce objemu, podstatnû ovlivÀuje v˘kony sbûru a svozu odpadu a tím i náklady
separace. Z hlediska mûrn˘ch nákladÛ
(Kã/t) je nákladovû nejménû nároãn˘ sbûr
skla (vzhledem k jeho vysoké objemové
hmotnosti), pak sbûr papíru/lepenky a nejnároãnûj‰í je sbûr plastÛ.
V porovnání se sbûrem skla jsou mûrné
náklady sbûru papíru o 50-100 % vy‰‰í
v závislosti na zpÛsobu sbûru a typu zástavby. U plastÛ jsou náklady oproti sklu
vy‰‰í o 260-400 %.
Pro pﬁedstavu uvádíme prÛmûrné náklady na sbûr jednotliv˘ch komodit v cca
2000 obcích (5,5 mil. obyvatel), které jsou
ãleny systému EKO-KOM:
● sklo smûsné: 900 - 2500 Kã/t
● papír (vût‰inou smí‰en˘): 2200 - 4000
Kã/t
● plasty (z 90 % PET): 4800 - 9000 Kã/t
Uvedené hodnoty jsou bez odeãtu
úspory za skládkování a pﬁípadn˘ch trÏeb
za prodej suroviny. Rozdíly v nákladech
jsou dány zpÛsobem sbûru a technick˘m
vybavením a také nejednotností vykazování nákladov˘ch poloÏek.
Z informací získan˘ch od obcí vypl˘vá,
Ïe je v‰eobecnû roz‰íﬁen sbûr skla a kovÛ.
Kovy jsou sbírány jako doplÀkov˘ sbûr formou „Ïelezn˘ch nedûlí” nebo zájmov˘mi
organizacemi. Separace papíru je ménû
ãastá, neÏ u ostatních zmínûn˘ch komodit.
Zvy‰uje se poãet obcí, které oddûlenû
sbírají plasty. Velká ãást obcí pﬁechází na
sbûr PET lahví bez pﬁímûsí ostatních plastÛ. PET je dobﬁe prodejnou surovinou na
trhu a je o ni stál˘ zájem, kdeÏto s odbytem smûsného plastu jsou potíÏe, vãetnû
ekonomické nev˘hodnosti.

Způsob sběru
V praxi je v˘bûr vhodného zpÛsobu
sbûru témûﬁ vÏdy limitován nedostateãn˘mi finanãními prostﬁedky na poãáteãní investici do systému. Z anal˘zy zpÛsobÛ oddûleného sbûru v obcích zapojen˘ch do
systému EKO-KOM vypl˘vá, Ïe nejroz‰íﬁenûj‰ím zpÛsobem je doná‰kov˘ sbûr.
Nelze jednoznaãnû stanovit preferenci
sbûrn˘ch nádob se spodním nebo horním

PrÛmûr âR

EKO-KOM

v˘sypem. V˘bûr nádob závisí vût‰inou na
technické vybavenosti svozové firmy. V roce 2000 jsme zaznamenali nárÛst pytlového sbûru vyuÏiteln˘ch odpadÛ a to zejména v men‰ích mûstech a obcích.

Technické vybavení
Náklady na techniku, tzn. pﬁedev‰ím
svozové automobily, pﬁedstavují v prÛmûru 40-60 % nákladÛ oddûleného sbûru.
NiÏ‰í náklady pak mohou vykazovat uÏivatelé úãetnû odepsané techniky. Opotﬁebené svozové automobily jsou bûÏnû pouÏívány v men‰ích firmách ãásteãnû vlastnûn˘ch obcemi a to bez ohledu na funkãnost a mnohdy i technickou zpÛsobilost.
Nákup nového automobilu pﬁedstavuje
investici 2,5-4,5 mil. Kã. Aby byl automobil
plnû vytíÏen, je nutné s ním obhospodaﬁovat svozovou oblast se 70-200 tis. obyvateli v závislosti na zpÛsobu a úãinnosti sbûru v pﬁípadû papíru a plastÛ, u samostatného sbûru skla pak oblast s 300-600 tis.
obyvateli. Tento fakt podporuje spoleãné
ﬁe‰ení separovaného sbûru pro vût‰í
mnoÏství obcí, respektive vût‰í území alespoÀ velikosti okresu. V praxi je tato skuteãnost stále je‰tû opomíjena.

Účinnost sběru
Tento faktor má vliv zejména na frekvenci svozu a tím i v˘kony svozu, v˘tûÏnost
sbûrného systému a v˘‰i pﬁípadn˘ch trÏeb.
Úãinnost se li‰í v jednotliv˘ch typech zástavby a je ovlivnitelná v˘chovou obyvatelstva, ale i jejich ekonomickou stimulací, tj.
zpÛsobem úhrady za odstraÀování komunálního odpadu. Obecnû lze konstatovat,
Ïe v˘tûÏnost separovaného sbûru v men‰ích obcích je vy‰‰í neÏ ve velk˘ch mûstech.
Celková prÛmûrná v˘tûÏnost systémÛ
separovaného sbûru (odhad podle údajÛ
EKO-KOM) se v roce 2000 pohybovala
okolo 13 kg na obyvatele a rok. V obcích
do 3000 obyvatel byla v˘tûÏnost vy‰‰í a ãinila cca 19 kg na obyvatele a rok (vliv sbûru kovového odpadu v obcích).

Přeprava
Pﬁeprava je jedním z v˘znamn˘ch faktorÛ, kter˘ ovlivÀuje nákladovost separovaného sbûru. Z anal˘z vypl˘vá, Ïe pﬁi stejn˘ch technick˘ch podmínkách jsou pﬁepravní v˘kony objektivnû vy‰‰í v men‰ích
obcích, a to u svozu skla 5ti násobnû vy‰‰í
(3 km ve mûstû: 15 km v obcích), papíru
1,8 násobnû (9 km ve mûstû: 16 km v ob-

Obrázek 2: VyuÏití obalového odpadu v âR - statistick˘ odhad a porovnání s EU
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cích), plastÛ 1, 6 násobnû. Nejvíce zatûÏuje systém separace sbûr plastÛ, neboÈ
vzhledem k nízké objemové hmotnosti je
ke svezení 1 tuny nutné pﬁekonat v prÛmûru vzdálenost 32 km.

Celkové náklady
Pﬁi optimalizaci sbûru vyuÏiteln˘ch sloÏek je dÛleÏitá vyváÏenost následujících
ãinitelÛ:
● nákladÛ na sbûrné nádoby a nákladÛ
svozu na celkov˘ch nákladech sbûru,

sbûr a svoz
v˘tûÏnost sbíran˘ch druhÛ a nákladÛ na
sbûrné nádoby,
● nákladÛ následné úpravy (dotﬁiìování)
sebran˘ch sloÏek a trÏeb z jejich prodeje.
Z porovnání prÛmûrn˘ch nákladÛ a pﬁínosÛ separace je zﬁejmé, Ïe i pﬁi zapoãtení
v‰ech moÏn˘ch pﬁíjmÛ je separovan˘ sbûr
stále ztrátov˘. NejniÏ‰ích ztrát je dosahováno u skla (21 % z nákladÛ), u papíru
a plastÛ ztráty ãiní 36 % a 44 %. Z uveden˘ch údajÛ vypl˘vá, Ïe pﬁíspûvek systému
EKO-KOM pﬁedstavuje v prÛmûru u skla
●

20 % z celkov˘ch nákladÛ na tﬁídûní celé
materiálové komodity, u papíru 16 %,
u plastÛ 27 %. Nutno ale poznamenat, Ïe
systém EKO-KOM je zamûﬁen na obaly
a u jednotliv˘ch materiálov˘ch komodit se
zastoupení obalÛ li‰í (napﬁ. u papíru tvoﬁí
obaly cca 40-50 % hmotnosti sbírané
komodity).
Martina Vrbová,
Hana Hradecká
EKO-KOM, a.s.

Tř í d ě n í k o m u n á l n ích odpadů
V ÎIVNOSTENSKÉ SFÉ¤E
Tento článek si klade za cíl ve zjednodušené formě
přiblížit tuto oblast odpadového hospodářství těm, pro něž
je nakládání s odpady okrajovou záležitostí a svůj
podnikatelský potenciál věnují rozvoji svých vlastních firem
nebo firem, jejichž majitelé je zaměstnávají. Nakládání
s odpady však v této souvislosti má dvě dimenze, které by se
neměly oddělovat. Jednak je to využívání odpadů ku
prospěchu firmy a jednak nakládání s odpady s ohledem
na životní prostředí.

Oba dva pohledy mají spoleãné to, Ïe
prvotním by mûlo b˘t racionální chování
ve smûru pﬁedcházení vzniku zbyteãn˘ch
odpadÛ za v˘razného ekologického chování a my‰lení pÛvodce. Dále to, Ïe kdyÏ
uÏ odpady vzniknou, pak je nutné je racionálnû sbírat, tﬁídit a uvést do formy nejvhodnûj‰í k prodeji.
Tento pﬁíspûvek se úmyslnû nezab˘vá systémem sbûru a dal‰ího nakládání s nebezpeãn˘m a obalov˘m odpadem. Na tyto se
vztahují pﬁísné povinnosti dané zákonem
o odpadech, provádûcími vyhlá‰kami a napﬁíklad také naﬁízením o povinném zpûtném
odbûru vybran˘ch v˘robkÛ a obalÛ.

Pojem komunální odpad
ze živností
Jde o zaÏit˘, nicménû z hlediska zákona
o odpadech nepﬁesn˘ termín pro odpady,
vznikající z provozu Ïivností, podobné komunálním. Komunální odpady v pravém
slova smyslu produkují obãané pﬁedev‰ím
v domácnostech, ale také v zamûstnání,
ve firmách, v Ïivnostech.
Z hlediska druhu se jedná pﬁedev‰ím
o papír, plasty, sklo, textil, zbytky potravin,
drobné kovové a nekovové pﬁedmûty
a podobnû, vznikající v Ïivnostenské sféﬁe.
Tou se rozumí ve‰keré podnikatelské aktivity
fyzick˘ch a právnick˘ch osob na základû
Ïivnostenského oprávnûní nebo koncese.

Analýza toků komunálních
odpadů v živnosti
Jde o první krok, kter˘ je nutné uãinit,

pﬁi navrhování a provozování systému péãe o komunální odpady na pﬁijatelné
úrovni. V této souvislosti je nutno zjistit:
- jaké odpady v konkrétní Ïivnosti (provozu) vznikají,
- kolik jednotliv˘ch druhÛ odpadÛ vzniká,
- kde a jak˘ je jejich ãasov˘ „harmonogram” vzniku,
- jak jsou dnes odpady shromaÏìovány
a vyuÏívány,
- kolik celé nakládání s odpady firmu stojí.

Racionalizace
separovaného sběru
Tﬁídit za kaÏdou cenu v‰echny moÏné
komodity je ekonomicky sebevraÏedné.
Zde musí existovat úzká vazba na trÏní situaci v obchodu s jednotliv˘mi komoditami, neboÈ mÛÏe nastat situace, Ïe odvoz
na skládku je v˘hodnûj‰í neÏ sloÏitá separace a nev˘hodn˘ prodej.
Stabilní komoditou na nûÏ se dá pﬁi tﬁídûní sázet je dlouhodobû sklo a s vût‰ími
v˘kyvy papír.
Novou hvûzdou na nebi separace jsou
plasty.
To v‰e má úzké vazby na zpracovatelsk˘
prÛmysl a obchod s druhotn˘mi surovinami ve svûtû, do kterého jsme nenápadnû
vpluli. Zásadními parametry pro zavedení
separace je mnoÏství vzniklého odpadu,
které úzce souvisí s charakterem ãinnosti
Ïivnosti. Jedinû v pﬁede‰lém bodû uvedená anal˘za nám dá odpovûì na otázku,
co se nám vyplatí sbírat a co ne.
Vedle uveden˘ch komodit, které mohou
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b˘t obchodnû zajímavé a pﬁínosné, vznikají v Ïivnostenské sféﬁe i nûkteré dal‰í,
hodné pozornosti. Ty sice nepﬁiná‰ejí
okamÏit˘ finanãní zisk, ale firmy se jimi
stále ãastûji zab˘vají v souvislosti s certifikacemi jakosti podle norem ﬁady ISO 9 000
14 000 a na základû pﬁijetí systémÛ environmentálního ﬁízení, oznaãované zkratkou EMS. Tyto principy pﬁijímá stále více
firem, které chtûjí se sv˘mi sluÏbami a v˘robky b˘t konkurence schopn˘mi jak
u nás, tak pﬁedev‰ím v zahraniãí.
Pak je nutno se zab˘vat tﬁídûním a dal‰ím nakládáním napﬁíklad s kompostovateln˘mi odpady, elektrotechnick˘m a elektronick˘m odpadem.

Typový návrh
separovaného sběru
V dal‰ím textu je uveden rámcov˘ návrh vhodnosti rÛzn˘ch druhÛ a velikostí
sbûrn˘ch nádob podle charakteru ãinnosti
a velikosti Ïivnosti pro komodity vhodné
k separovanému sbûru pﬁiná‰ející urãit˘
ekonomick˘ pﬁínos.
a) Administrativní budovy
PAPÍR
– sbûr pﬁímo v kanceláﬁích (podle velikosti) nebo v logick˘ch celcích,
– sbûrné nádoby - speciální ko‰e a nádoby, nádoby o obsahu 120 eventuálnû 240 litrÛ s koleãky,
– speciální ko‰e a nádoby se pﬁesypávají
do sbûrn˘ch nádob o objemu 1100 litrÛ v pﬁízemí nebo suterénu budovy,
– souãástí je i skartace papíru ve vybrané
administrativû (úﬁady, banky apod.),
kde je nejvhodnûj‰í v˘bavou nádoba
o objemu 120 eventuálnû 240 l se
‰tûrbinov˘m vhozem a s uzamãením.
Systém je nutno pﬁizpÛsobit stavebnímu
a organizaãnímu uspoﬁádání budov, transportním cestám, logistice objektu apod.
b) Obchod, velkoobchod,
skladové areály
PAPÍR + PLASTY - lze aplikovat
shodné systémy sbûru.
ODPADOVÉ FÓRUM
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– sbûr se provádí v logistickém zázemí
provozÛ do sbûrn˘ch nádob o objemu 1100 litrÛ pﬁípadnû do klecí typu
Europress velikosti 2,5 aÏ 5 m3,
– pﬁi vût‰ím v˘skytu se pouÏívají rÛzná
lisovací zaﬁízení a lisovací kontejnery
s vlastním stlaãovacím zaﬁízením
velikosti od 0,25 aÏ do 20 m3 a pﬁi
vût‰ím v˘skytu vyuÏiteln˘ch odpadÛ
kontejnerov˘ systém se samostatnou
lisovací jednotkou a pﬁístavn˘mi kontejnery velikosti 10 aÏ 30 m3.
SKLO - nejvhodnûj‰í sbûr do nádob
1100 litrÛ.
c) Malé provozy a sluÏby (hotely
a restaurace)
DÛleÏit˘m faktorem je charakter produkce. MÛÏe vznikat odpadní produkt svázan˘
s technologií v˘roby, kter˘ si vzhledem k in-

tenzitû v˘skytu vyÏádá zv˘‰enou péãi o jeho separovan˘ sbûr a následn˘ v˘hodn˘
prodej. V principu v‰ak lze ﬁíci, Ïe i zde bude nejracionálnûj‰ím postupem zavedení
separovaného sbûru vybran˘ch komodit.
PAPÍR + PLASTY - podle velikosti
a uspoﬁádání provozu do nádob 240
eventuálnû 1100 litrÛ.
SKLO - sbûrné nádoby podobné pro
papír a plasty.
ZBYTKY POTRAVIN A POKRMÒ jde o komoditu, která mÛÏe b˘t zajímavû
prodejnou ov‰em spí‰e jen regionálnû.
PouÏívají se sbûrné nádoby 120 eventuálnû 240 litrové nebo speciální podle individuálního systému sbûru a vyuÏití.
d) Velké prÛmyslové provozy
Zde je ‰kála moÏností velmi ‰iroká a souvisí s charakterem ãinnosti, nároãností na kva-

litu v˘sledného produktu na suroviny, subdodávky (obaly) atd. KaÏd˘ velk˘ provoz má
nepochybnû projekt nakládání s odpady
a úzkou vazbu na nûkterou z profesionálních „odpadáﬁsk˘ch” firem. Sbûrné nádoby
jsou pouÏívány rÛzné od 120 l aÏ po kontejnery 35 m3. Pro tyto provozy se dají aplikovat i návrhy uvedené v bodech a) aÏ c).
Závûrem je nutno zdÛraznit, Ïe chceme-li,
aby odpady netvoﬁily pouze nákladovou
poloÏku, ale v ﬁádce v˘nosy naopak vyprodukovaly sympatickou cifru, pak je musíme
uÏ v místû jejich vzniku vytﬁídit a uloÏit do
vhodné nádoby. Je známo, Ïe existují firmy,
které z prodeje vytﬁídûn˘ch druhotn˘ch surovin bohatû uhradí náklady na odstraÀování odpadÛ nevhodn˘ch k vyuÏití.
Ing. Jindﬁich Kalivoda
Rethmann - Jeﬁala - Recycling, s. r. o.

Jak se podniká v odpadech
Sbûrné dvory jsou nejenom souãasn˘m hitem pﬁi shromaÏìování hlavnû komunálního a jemu podobného
odpadu z obcí a mûst, ale i nezbytnou souãástí odpadového hospodáﬁství. Jsou stanoveny základní
technické podmínky, co by takov˘
dvÛr mûl obsahovat. Na prv˘ pohled tedy nic nebrání tomu, aby
sbûrné dvory vznikaly jako houby
po de‰ti. Opak je v‰ak pravdou.
Cesty ke vzniku sbûrn˘ch dvorÛ
i dnes jsou rÛzné, ãasto kﬁivolaké.
Napﬁíklad v roce 1995 se dohodli dva podnikavci, zaloÏili spoleãnost s ruãením omezen˘m, rozhodli se podnikat v odpadech. Aby
se jim pﬁíjemnû pracovalo oznaãili
si svou firmu optimisticky: Domeãek - odpady. Za nûkolik let nechali vstoupit do své firmy zahraniãního partnera, kter˘ nav˘‰il základní
jmûní spoleãnosti o 9 milionÛ korun. Jistû obdivuhodné, ale nebylo
to jednoduché. Proto jsme se na
osobní zku‰enosti zeptali jednoho
ze spoleãníkÛ Radimíra Halbr‰táta.

Jak jste začínali?
Na poãátku podnikání jsem mûl pouze
své osobní auto. To jsem prodal a za získané peníze jsem koupil star˘ náklaìák - nosiã
kontejnerÛ, se kter˘m jsme s m˘m spoleãníkem sami jezdili a sami sváÏeli odpad.
Jednalo se pﬁedev‰ím o odpad od stavebních firem, kter˘ jsme tﬁídili na pronajatém
pozemku. Dispeãink jsme mûli u mû doma.
Z vydûlan˘ch penûz jsme kupovali pﬁedev‰ím kontejnery. AÏ po dvou letech jsme si
koupili dal‰í auto. Postupnû jsme pﬁijímali
zamûstnance - nejdﬁíve ﬁidiãe, potom i dis-

peãera. Tím, Ïe jsme byli malou firmou,
mûli jsme jiné, niÏ‰í ceny neÏ konkurence.
To byla na‰e poãáteãní v˘hoda. Av‰ak, kdyÏ
jsme chtûli na‰i ãinnost roz‰íﬁit, napﬁ.
o zpracování papíru, nemûli jsme potﬁebné mnoÏství finanãních prostﬁedkÛ.

Co je vaším cílem?
Pokud jde o horizont jednoho, maximálnû dvou let, máme dva cíle. Zaprvé bychom se chtûli zaﬁadit do systému sbûrn˘ch
dvorÛ hlavního mûsta Prahy, aby k nám
mohli pﬁijíÏdût v‰ichni PraÏané, které v souãasné dobû nemÛÏeme bezúplatnû pﬁijmout. Nyní provozujeme sbûrn˘ dvÛr pouze pro obyvatele Prahy 10, kteﬁí u nás mohou nechat odpad na základû obãanského
prÛkazu. Faktury nám proplácí mûstská ãást
Prahy 10. Za druhé bychom chtûli pod hlaviãkou magistrátu pﬁijímat od obãanÛ lednice. Doposud platí, Ïe kdokoli - soukromá
osoba nebo Ïivnostník - k nám dnes pﬁiveze ledniãku, musí za ni zaplatit.

Co jste všechno museli
vyřešit?
V tomto období, kdy uÏ jsme mûli pronajat˘ jin˘, vût‰í pozemek, jsme stáli pﬁed
zásadním rozhodnutím. Vzít si úvûr a koupit pozemek. Ov‰em získat slu‰n˘ úvûr
s nízkou úrokovou sazbou a mít ãím ruãit,
to byl problém. Anebo získat partnera, kter˘ má kapitál a pozemek koupí. Nakonec
jsme se rozhodli pro spojení se zahraniãním partnerem, k ãemuÏ nás vedly dva
dÛvody. Za prvé pro nás bylo prioritní provést rozsáhlé investice do firmy i na úkor
toho, Ïe namísto stoprocentního podílu
v malé firmû budeme mít padesátiprocentní podíl ve vût‰í firmû, av‰ak s perspektivou rÛstu. Za druhé jsme chtûli staãit kon-
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kurenãním firmám - vût‰inou spoleãnostem se zahraniãním kapitálem.
Ná‰ nov˘ partner se nás hned po svém
vstupu zeptal, jak chceme své aktivity roz‰iﬁovat, Ïe je tﬁeba nestát jen na jedné noze, ale na dvou, tﬁech aÏ pûti. Podle dohody koupil pozemek, kter˘ následnû pﬁevedl na na‰i spoleãnou firmu s tím, Ïe
ãástku budeme splácet (s nízk˘m úrokem)
po dobu deseti let.
V roce 1999 jsme zaãali se zpracováváním papíru. Pﬁed tím jsme nakoupili stroje
z nav˘‰eného základního jmûní, neboÈ jednou z podmínek vstupu partnera do firmy
bylo, Ïe jeho vklad „proinvestujeme”. Postavili jsme dvû haly a nakoupili techniku, mostovou váhu a zaﬁízení ke skartaci a lisování
papíru. O tom, Ïe se to vyplatilo, svûdãí
fakt, Ïe firma konkrétnû u papíru zaãínala
s obratem dvû stû tisíc korun roãnû a Ïe
v loÀském roce dosáhla dvou milionÛ sto
tisíc korun. Navíc oãekáváme, Ïe budeme
stejn˘m tempem pokraãovat i v pﬁí‰tím roce. Proto jsme zﬁídili obchodní oddûlení.
Na‰e ãinnost se znaãnû roz‰íﬁila - zpracováváme sloÏky ze Ïivnostenského komunálního odpadu i od obyvatel, tj. tﬁídíme
a lisujeme kartonov˘, smí‰en˘ a barevn˘
papír nebo fólie. Skartujeme - likvidujeme
data v podobû tiskovin, poãítaãového papíru, elektronické nosiãe (CD a diskety)
a to pﬁi dodrÏení tﬁetího stupnû utajení.
RovnûÏ pÛsobíme jako sbûrné místo nebezpeãn˘ch odpadÛ a sváÏíme stavební
odpad pomocí kontejnerÛ. Ten po vytﬁídûní odváÏíme na skládky inertních materiálÛ mimo Prahu. Na jedné stranû pískovny se tûÏí písek, zatímco druhá strana je
zasypávána inertním odpadem, ãehoÏ vyuÏíváme k tomu, Ïe nazpátek vezeme písek, kter˘ prodáváme zákazníkÛm.
■
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Nádoby na vyuÏiteln˘ odpad
ko‰e na tﬁídûn˘ odpad
pytle
kovové (do 2,5 m3)
velkoobjemové s víkem (od 2,5 m3)
v˘klopné
vanové
kontejnery ACTS
plastové
se spodním vyklápûním plastové/laminátové
se spodním vyklápûním kovové
na bioodpad
lisovací kontejnery
Nádoby na nebezpeãn˘ odpad (NO)
na tuh˘ NO
na kapaln˘ NO
na Pb akumulátory
boxy na malé baterie, na léky
na záﬁivky
na medicinální odpad
Svozové nebo manipulaãní zaﬁízení
s rotaãním stlaãováním
s lineárním stlaãováním
mechanická ruka na auto
vozidlo nebo kontejner pro mobilní sbûr NO
vozidlo/cisterna na kapaln˘ odpad
nosiã kontejnerÛ, podvozky
samostané vyklápûcí zaﬁízení
lisovací zaﬁízení
skartovací zaﬁízení
Dal‰í vybavení
obytné buÀky
mobilní eko-sklady

V˘robek/Firma

A-tec servis, s. r. o.

x

Agrokov, s. r. o.
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x

x

x
x
x
x
x

Alfa Plastik, a. s.

x

x

x

Alfine, a. s.
x

x
x

Arca Systems, s. r. o.
x

ASP sluÏby, s. r. o.
x

x

x

x

x
x
x

x

Bergmann Ost, s. r. o.
x
x

x
x

BMC Trading, s. r. o.
x

x

x
x

x

x

x
x

x

BMP, s. r. o.
x

x

x

x

x
x
x

CAO Teplice, s. r. o.
x
x
x
x
x
x
x
x

Croy, s. r. o.
x
x
x
x
x
x

CSAO, s. r. o.
x
x
x
x
x
x
x
x

Daewoo Avia, a. s.
x

Ekoprav, s. r. o.
x

Elkoplast CZ, s. r. o.
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

Farid Commercia, s. r. o.
x
x

x

Fornál, s. r. o.
x

x

x
x

x

Hanes-Jan Hachle
x
x

x

x

Inge Brno, s. r. o.
x

x
x
x

x

Lux-PTZ, s. r. o.
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

Meva, a. s.
x
x

x

x
x

Mevatec, s. r. o.
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Milo‰ Pivniãka
x
x

x
x

x

x

Multitec Bohemia, s. r. o.
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

Otto Industrie, s. r. o.
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

Reflex Zlín, s. r. o.
x

x

x
x

Renault Truck âR
x

SSI Schafer, s. r. o.
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

VK Industries, s. r. o.
x

Volvo Truck Czech, s. r. o.
x

Zoeller Systems, s. r. o.
x

x
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Přehled nabídky nádob a zařízení

Rozsáhl˘m dotazníkov˘m prÛzkumem jsme získali podklady pro sestavení pﬁehledu v˘robcÛ/prodejcÛ nádob
a zaﬁízení na zaji‰tûní tﬁídûného shromaÏìování a svozu odpadÛ od obãanÛ a u pÛvodcÛ. Cílem je snaha
pomoci jednak obcím a firmám pﬁi návrhu a realizaci shromaÏìování vytﬁídûn˘ch odpadÛ (vãetnû
nebezpeãn˘ch) a pﬁi vybavování sbûrn˘ch dvorÛ, jednak pÛvodcÛm odpadÛ pﬁi plnûní jim zákonem stanovené
povinnosti oddûleného shromaÏìování odpadÛ podle druhÛ a kategorií.

ODPADOVÉ FÓRUM
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Sběrný dvůr Voctářova - tři roky provozu
V rámci systému nakládání s komunálním odpadem v hl. m.

Základní údaje o sbûrném dvoﬁe v období ﬁíjen 1997 aÏ
prosinec 2000:
Poãet náv‰tûv celkem 11 826, z toho firmy 573, celková
hmotnost uloÏeného odpadu 1745 tun, prÛmûrn˘ poãet náv‰tûv
na den provozu 12. V dal‰ím je uvedeno nûkolik obrázkÛ
dokumentující nûkteré údaje podrobnûji.

Praze jsou dnes provozovány ãtyﬁi sbûrné dvory (SD).
V Praze 6 - Probo‰tská, v Praze 8 - Voctáﬁova, v Praze 9 - Horní
Poãernice a v Praze 12 Kolarovova ul. Tento systém je na území
mûstské ãásti (Mâ) Praha 8 doplnûn sbûrem objemného odpadu
pomocí pﬁíslu‰n˘ch kontejnerÛ, které jsou pravidelnû
rozmísÈovány podle poÏadavkÛ Mâ.
Pﬁi provozu SD Voctáﬁova jsou dodrÏovány celopraÏské zásady:
jednotná otevírací doba, bezplatn˘ pﬁíjem objemného odpadu,
kovÛ, elektro‰rotu, dﬁeva a odpadu z údrÏby zelenû, stavební suti
(do
1 m3), nebezpeãn˘ch odpadÛ vãetnû chladicích zaﬁízení, papíru,
skla a plastÛ.
SD Voctáﬁova se nalézá poblíÏ LibeÀského mostu ve smí‰ené
zástavbû, má dobrou dopravní dostupnost. Plocha velikosti asi
2000 m2 má asfaltov˘ povrch, nájezdová rampa je krytá, ukládka
probíhá z rampy. Obsluha i klienti mají k dispozici sociální
zaﬁízení.
Provozovatelem tohoto sbûrného dvora je od ﬁíjna roku 1997
IPODEC-âISTÉ MùSTO, a. s. Tato spoleãnost je spoleãn˘ podnik
francouzské skupiny CGEA (souãást VIVENDI Environment) a Mâ
Praha 8. Hlavními aktivitami spoleãnosti jsou ãi‰tûní komunikací
a podnikání v oblasti nakládání s odpady.

1. rok

Obrázek 2: V˘voj struktury pﬁijat˘ch odpadÛ (tuny)
Více jak dvû tﬁetiny z poloÏky ostatní pﬁedstavuje odpad ze
zelenû. Zajímavé je rostoucí mnoÏství kovového odpadu, pﬁes
blízkost sbûrny kovov˘ch odpadÛ s platbami za pﬁijat˘ odpad.
Pod pojmem elektroodpad se skr˘vají hlavnû TV pﬁijímaãe
a chladniãky.

ostatní
karton

600

elektro

2. rok

Obrázek 1: MnoÏství dovezen˘ch jednotliv˘ch druhÛ odpadu od
zahájení provozu do konce roku 2000 (tuny)

kovy
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dﬁevo
400

objemn˘
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3. rok
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plast

pneu

sklo
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karton

elektro
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dﬁevo

objemn˘
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Obrázek 4: MnoÏství dovezeného odpadu v jednotliv˘ch mûsících
(tuny). Hlavní mnoÏstevní komodity - stavební, objemn˘ a dﬁevní
odpad vykazují shodn˘ sezónní pokles v listopadu-lednu, naproti
tomu tradiãnû silné je záﬁí.

Obrázek 3: Poãet náv‰tûv celkem 11 826, z toho firmy 573,
celková hmotnost uloÏeného odpadu 1745 tun, prÛmûrn˘ poãet
náv‰tûv na den provozu 12. V dal‰ím je uvedeno nûkolik
obrázkÛ dokumentující nûkteré údaje podrobnûji.
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Sběrné dvory městské části Praha 4
Dva sbûrné dvory v mûstské ãásti (Mâ) Praha 4 provozuje od roku 1999 firma ASP sluÏby spol. s r. o. Oba sbûrné dvory jsou na
pozemcích Mâ Praha 4, jeden v Choceradské a druh˘ v ulici
Durychovû.
Vlastníkem sbûrn˘ch dvorÛ je Mâ Praha 4, kompletní technické vybavení sbûrn˘ch dvorÛ zajistil provozovatel. Sbûrné dvory
slouÏí k bezplatnému odkládání odpadÛ kategorie „ostatní” obãany s trval˘m bydli‰tûm v Praze 4. Jde o tyto druhy odpadu: kód
17 01 99 - smûsn˘ stavební a demoliãní odpad, 20 03 01 - smûsn˘ komunální odpad (SKO), 20 01 07 - dﬁevo, 20 01 24 - elektrotechnick˘ odpad (TV, PC, spotﬁební elektronika), 16 01 03 - pneumatiky. MnoÏství odpadu, které obãan mÛÏe ve sbûrném dvoﬁe
bezplatnû odloÏit, je stanoveno odborem Ïivotního prostﬁedí Mâ

Praha 4, vy‰‰í mnoÏství lze odloÏit za úplatu. Oba sbûrné dvory
slouÏí i právnick˘m osobám, které mohou odpad pﬁedat za úplatu, provozovatelem je jim vydán doklad o pﬁedání odpadu.
Provozní doba je urãena po dohodû s mûstskou ãástí Praha 4
ve dnech pondûlí aÏ sobota tak, Ïe v dobû od 9.00 do 18.00
hod je celoroãnû vÏdy nejménû jeden sbûrn˘ dvÛr obyvatelÛm
k dispozici.
Celkové mnoÏství odpadu, pﬁedaného obãany ve sbûrn˘ch
dvorech dokazuje oprávnûnost jejich provozování jako souãásti
uceleného systému nakládání s odpady na daném území, jedná se
totiÏ o odpad, kter˘ sv˘m charakterem nelze odloÏit do standardní
odpadové nádoby a jenÏ by jinak skonãil na ãern˘ch skládkách.
Václav Forman ASP sluÏby spol. s r. o.

Tabulka: Mûsíãní statistika dvou sbûrn˘ch dvorÛ v Praze 4 za rok 2000
Mûsíc
Poãet náv‰tûv

I

II

III

IV

V

VI

301

315

295

351

278

317

Druh a kód odpadu

VII

VIII

IX

X

XI

XII

celkem

256

376

344

346

361

312

3852

MnoÏství pﬁevzatého odpadu

Smûsn˘ KO - 20 03 01(m3)

266

281

220

225

186

221

217

285

279

243

271

211

2905

50

51

99

102

96

77

51

133

98

86

88

57

988

SuÈ - 17 01 99

(m )

Dﬁevo - 20 01 07

(m )

69

82

105

83

79

53

48

92

92

80

60

56

899

El. odpad - 20 01 24

(ks)

14

10

7

9

9

12

15

16

10

21

6

14

143

Pneu - 16 01 03

(ks)

43

38

48

34

46

21

31

24

33

27

36

29

410

3

3

Plasty drtit nebo lisovat?
Koncem 90. let do‰lo u nás ke znaãnému roz‰íﬁení separovaného
sbûru, a to nejen ve velk˘ch mûstech, ale i na venkovû. Jedním
z dÛvodÛ bylo pﬁijetí zákona o odpadech, ale souãasnû i vût‰í ekologická uvûdomûlost pﬁíslu‰n˘ch obecních úﬁadÛ a i rychle rostoucí
poptávka po nûkter˘ch komoditách, jako je sbûrov˘ papír a plasty.
Bûhem posledních let do‰lo také k velkému rÛstu cen pohon˘ch
hmot, coÏ mûlo za následek v˘razné zdraÏení nákladÛ na pﬁepravu.
Z tûchto dÛvodÛ je ekonomika recyklace sbûrového papíru a zejména obalÛ z plastÛ závislá na vzdálenosti místa zpracování a na
zpÛsobu manipulace, tj. stupni jeho zhutnûní pﬁed dopravou.
Podle zku‰enosti pﬁedních svûtov˘ch v˘robcÛ hydraulick˘ch
lisÛ, ‰védsk˘ch firem AB ORWAK a PRESONA AB, je pro vytvoﬁení
kompaktního balíku z plastového odpadu zapotﬁebí lisovací síly
min 400 kN. Dal‰ím kritériem volby vhodného typu lisu je zpracovávané roãní mnoÏství odpadu, viz tabulka 1.
Za pﬁedpokladu, Ïe standardní kamion má loÏn˘ objem cca
80 m3 a mÛÏe pﬁepravovat náklad o maximální hmotnosti 24 t,
dosahuje jeho vytíÏení, pﬁi naloÏení maximálního poãtu 72 balíkÛ
o mûrné hmotnosti 220 kg/m3, aÏ 75 % jeho pﬁepravní kapacity.
Obdobná úvaha platí i pro pﬁepravu drceného plastového odpadu ve velkoobjemov˘ch Ïocích o objemu 1,5 m3, pﬁi mûrné
hmotnosti odpadu 200 kg/m3. VytíÏení stejného typu kamionu
dosahuje pouze 66 % jeho pﬁepravní kapacity.
K vytvoﬁení uceleného obrazu o ekonomické efektivnosti pﬁepravy plastového odpadu v‰ak patﬁí i v˘kupní ceny 1 kg drtû
a investice do velkoobjemov˘ch ÏokÛ. Proto se jeví drcení jako
ménû vhodné neÏ lisování, které je navíc pouÏitelnûj‰í pro více
druhÛ odpadov˘ch komodit. Pﬁi recyklaci PET lahví se ve Skandinávii pouÏívá lisování do balíkÛ pﬁed vlastní dopravou ke zpracovateli a to vût‰inou pﬁímo u v˘robce nápojÛ, viz tabulka 2.
Firma EKOPRAV, s. r. o., má v˘hradní zastoupení ‰védsk˘ch firem AB ORWAK a PRESONA AB na území âeské republiky a zaji03/2001

‰Èuje nejen prodej ve‰kerého sortimentu v˘robkÛ v˘‰e uveden˘ch firem, ale i jejich komplexní servis. Souãasnû také provádí
poradenskou ãinnost v oboru lisovací a drticí techniky.
Ing A. Bubeníãek, EKOPRAV, s. r. o.
Tabulka 1: Vhodné typy lisÛ pro lisování plastového odpadu
MnoÏství lisovaného odpadu, t/rok
Typ lisu
Obchodní oznaãení
Velikost balíku v m
Hmotnost balíku v kg

do 3000
4000-20 000
nad 20 000
vertikální
horizontální
horizontální
ORWAK 3500 PRESONA LP40 PRESONA LP80
ORWAK 3600 PRESONA LP50 PRESONA LP100
1,2x0,8x1,0
1,5x1,1x0,7
1,5x1,1x0,75
250
250
300

Tabulka 2: Lisy firmy PRESONA AB lisující v˘luãnû PET lahve
UÏivatel lisu
Trancycle AG
Watco
Erich Constantin AG
Soneville
Coca Cola AB
Facon Bryggeriet AB
Van Gansewinkel
Genissenschaft Migros
Genissenschaft Migros
Rivella AG
Trancycle AG
Pripps Bryggerier AB
Spendrups Bryggeri AB
Åbro Bryggeri AB
Coca-Cola AG

Typ lisu
LP40 EH1
LP50 VH2
LP40 EH1
LP50 VH2
LP40 EH1
LP40 EH1
LP50 EH2
LP50 VH2
LP50 VH2
LP40 EH1
LP40 EH1
LP40 EH1
LP40 EH1
LP40 EH1
LP40 EH1

Stát
·v˘carsko
Belgie
·v˘carsko
Belgie
·védsko
·védsko
Belgie
·v˘carsko
·v˘carsko
·v˘carsko
·v˘carsko
·védsko
·védsko
·védsko
Rakousko

Místo
Zürich
Brusel
Salgesch
Welkenraedt
Stockholm
Falkenberg
Moeskroen
Schönbühl
Schönbühl
Rothrist
Zürich
Stockholm
Grängesberg
Vimmerby
VídeÀ

Rok instalace
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1999
1999
2001
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ODPADY - LUHAČOVICE 2001
Leto‰ní devát˘ roãník mezinárodního kongresu a v˘stavy se bude konat ve dnech
2. aÏ 4. ﬁíjna 2001. Tradiãnû jsou „Luhaãovice” poﬁádány pod zá‰titou Ministerstva Ïivotního prostﬁedí, Svazu mûst a obcí
âR a za úãasti mediálního partnera ãasopisÛ Odpady a Odpadové fórum. Letos zá‰titu pﬁevzal i obchodní ata‰é italské ambasády v souvislosti s poﬁádáním italského dne
na kongresu. Proto se také koncem ledna
leto‰ního roku uskuteãnila schÛzka zástupcÛ poﬁadatele kongresu a nejv˘znamnûj‰ích italsk˘ch firem na Italském úﬁadu pro
zahraniãní obchod pro âR a SR. Na schÛzce byly italské firmy seznámeny s pﬁedbûÏn˘m programem Luhaãovic a s nejnovûj‰ími trendy v odpadovém hospodáﬁství v âR.
Hlavním tématem první ho dne kongresu bude detailní srovnání zákona
ã. 125/1997 Sb., o odpadech s nov˘m zákonem, kter˘ by v té dobû mûl
b˘t jiÏ schválen Parlamentem âR. Souãástí
bude i vysvûtlení nov˘ch povinností ze zákona vypl˘vajících pro státní správu a samosprávu a pro odborné firmy. Následovat bude vyhlá‰ení v˘sledkÛ jiÏ tﬁetího
roãníku Ceny Karla Velka o nejlep‰í
diplomovou práci v oblasti odpadového
hospodáﬁství.
Po obûdû probûhnou praktické ukázky
vystavujících firem za úãasti ãestn˘ch hostÛ. Následovat bude tﬁíhodinová prvá
panelová diskuse na téma nové zákony v odpadovém hospodáﬁství za úãasti
zástupcÛ Ministerstva Ïivotního prostﬁedí,
Poslanecké snûmovny a Senátu âR.
Jako kaÏdoroãnû probûhne na kongresu
i na v˘stavû v rámci druhého dne prezentace vybrané zemû EU, kterou po
·védsku, Francii a Nûmecku bude letos
Itálie. Pﬁepokládá se aktivní úãast zástupcÛ
mûsta ¤íma a Milána a italsk˘ch firem Iveco,
Fiat, Olivetti, Plastic, Jurop Farid a dal‰ích.
Odpolední druhá panelová diskuse
probûhne na téma âesk˘ model recyklace
v 21. stolení za úãasti spoleãností EKOKOM, a. s., SITA, vybran˘ch mûst a odborn˘ch svazÛ a sdruÏení.
Na závûr druhého dne kongresu a v˘stavy budou vyhlá‰eny v˘sledky anket
o nejlep‰í svozovou nádobu, vÛz
a technologii na zpracování odpadu.
Tﬁetí den kongresu bude vûnován
financování recyklace a poplatkÛm
za svoz odpadu ve vazbû na zmûny zákona o místních poplatcích a novû i prezentaci krajsk˘ch koncepcí odpadového
hospodáﬁství.

Souãástí kongresu bude téÏ sborník
pﬁedná‰ek, kter˘ soustﬁedí v‰echny pﬁíspûvky podle programu kongresu. Pﬁedev‰ím pÛjde o v˘klad rozdílÛ „starého a nového” zákona o odpadech, re‰er‰e vítûzn˘ch prací Ceny Karla Velka, pﬁedná‰ky
jednotliv˘ch zástupcÛ italsk˘ch firem, statistické údaje systému EKO-KOM za rok
2000, zpÛsoby vymahatelnosti místních
poplatkÛ, informace o vybran˘ch krajsk˘ch koncepcích odpadového hospodáﬁství, pﬁehled v‰ech úãastníkÛ a vystavovatelÛ na kongresu apod.
JiÏ po tﬁetí budou mít moÏnost zástupci
mûst a obcí, kteﬁí se nedostanou na kongres a v˘stavu, zúãastnit se prostﬁednictvím internetu on-line - v tzv. „pﬁímém pﬁenosu”. To znamená, Ïe po úhradû pau‰álního poplatku budou mít na „we-

bovské” stránce moÏnost se zeptat a získat
odpovûì ihned v prÛbûhu kongresu. Kromû toho bude za tento poplatek moÏnost
získat v elektronické podobû sborník kongresu, v˘sledky ceny Karla Velka, prÛbûh
panelov˘ch diskusí a dal‰í materiály z kongresu. Objednávky na pﬁipojení lze poslat
na adresu:joga@jogaluhacovice.cz.
Roz‰íﬁením sluÏeb bude nejen premiérov˘ lady’s program, ale i exkurze s ochutnávkou „luhaãovky” u partnera leto‰ního
roãníku, kter˘m je R. Jelínek Vizovice.
Dal‰í podrobné informace o kongresu
lze najít na internetové stránce:
http://www.jogaluhacovice.cz.

Z informaãních materiálÛ firmy
JOGA RECYCLING, s. r. o.
pﬁipravila redakce

ODPADY
Ministerstvo
Ïivotního prostﬁedí

IX. MEZINÁRODNÍ KONGRES A V¯STAVA
ODPADY - LUHAâOVICE 2001
LUHAâOVICE 2.-4. 10. 2001, Kulturní dÛm ELEKTRA

VSTUPENKA NA VENKOVNÍ V¯STAVNÍ
PLOCHU KONGRESU A V¯STAVY
ODPADY - LUHAâOVICE 2001
Spoleãná expozice italsk˘ch firem
FARID COMERCIA, IVECO, FIAT, JUROP a dal‰í.
Poﬁadatelé leto‰ního IX. roãníku kongresu si Vás dovolují
pozvat na prohlídku volné venkovní v˘stavní plochy.
PREZENTACE SVOZOV¯CH VOZIDEL, NÁDOB
A TECHNOLOGIÍ
PRO SVOZ A RECYKLACI ODPADÒ
PREMIÉRA: VOZIDLA DAEWOO
Tato vstupenka opravÀuje ãtenáﬁe ãasopisu
ODPADOVÉ FÓRUM
k bezplatnému vstupu na venkovní v˘stavní plochu
kongresu a v˘stavy ODPADY-LUHAâOVICE 2001.
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ZP
ZV
ZV
ZP
ZV

ZV

SM
ZP
ZV

SM
ZM
ZP

SM
AR

AR
ZP
AR

ZV

01119241
01899241
05049241
00509347
01179341
04819341
07719341
04459441
06139447

00089541
00269541
00989541
01559547

3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17 02889547

18 03229541
19 03469547
20 03599541

21 04739541
22 01769641
23 05769647

24 01299747
25 01389741

26 02919841
27 02989841
28 04069842

29 04079841

AR
AR
AR
AR
AR
AR
ZV
ZV
ZP

ZM
AR

00099241
00129241

1
2

Stav

âíslo
akce

â.
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Mûsto Mnichovo Hradi‰tû

SdruÏení UH-EKO, chránûná dílna
SdruÏení mûst a obcí na separaci sbûru
POLYGON
Mûsto KadaÀ
Technické sluÏby Jeseník a.s.
Mûsto Svûtlá nad Sázavou

TERMIZO a.s.
MEDIEKOS a.s., Zlín
Nemocnice s poliklinikou Chrudim

Obec Bavorov
STS strojní stanice spol. s r.o.
Mûsto Postoloprty

AGENS spol. s r.o.

Vladimír Erben (pÛv. EKO R˘maﬁov )
Mûsto Opava
DUFONEV spol. s r.o.
RESON spol. s r.o. Nûmãice nad Hanou
CIUR a.s.

Hamzova dûtská léãebna
Nemocnice Pardubice
Okresní nemocnice s poliklinikou Znojmo
INTERGEO, a.s. Praha
Nemocnice s poliklinikou II. typu Tﬁebíã
Mûsto Moravské Budûjovice
Mûstsk˘ úﬁad Nová Paka
Mûsto Kopﬁivnice
Nemocnice s poliklinikou Vsetín

Replastchem Praha
Fakultní nemocnice Olomouc

Název

Sbûrn˘ dvÛr

Sbûrn˘ dvÛr nebezpeãného odpadu
Stavba tﬁídírny druhotn˘ch surovin
Sbûrn˘ dvÛr Svûtlá nad Sázavou

Rekonstrukce spalovny odpadÛ
Spalovna nemocniãních odpadÛ pro nemocnici Pardubice
Spalovna odpadÛ nemocnice Znojmo
VyuÏití odpadního popílku na v˘robu popílkové suspenze
Likvidace nemocniãních odpadÛ - náhrada za spalování
Tﬁídûní a vyuÏití komunálního odpadu - Recyklace
Tﬁídírna separovaného odpadu Nová Paka
Dotﬁiìovací linka TKO s koncov˘m stupnûm a kompostárna
V˘stavba plynové kotelny a spalovny nemocniãního odpadu
v nemocnici s poliklinikou ve Vsetínû
V˘chova dûtí a mládeÏe k hospodaﬁení s vyuÏiteln˘mi odpady
Hala s tﬁídicí linkou na dotﬁiìování domovního odpadu
Recyklace stavebních sutí
Kompletní odpadové hospodáﬁství regionu Haná
Vybudování v˘r. linky na v˘robu desek z materiálu CLIMATIZER
PLUS bezodpad. tech.
Recyklace a zne‰kodÀování roztokÛ z fotograf. prÛmyslu a RTG
laboratoﬁí
Recyklaãní dvÛr Bavorov
Zaﬁízení na termické zne‰kodnûní odpadÛ
Zavedení separovaného sbûru TDO ve spádové oblasti Postoloprty
a Louny
Závod na termické vyuÏití odpadu - TVO Liberec
Recyklace plastov˘ch infúzních vakÛ
Rekonstrukce nemocnice Chrudim - odd. nukl. med. - laminární
box pro pﬁípravu radiofarmak
Recyklace elektronického odpadu
Projekt k ovûﬁení separovaného sbûru na okrese Rokycany

Recyklace ojet˘ch pneumatik a pryÏového odpadu
V˘stavba spalovny

Opatﬁení

P¤EHLED AKCÍ PODPO¤EN¯CH V RÁMCI PROGRAMU
4 . 2 . - N A K L Á D Á N Í S O D PA D Y V L E T E C H 1 9 9 9 - 2 0 0 0

STÁT NÍ F O N D
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

KadaÀ
Jeseník
Svûtlá nad Sázavou
- Rozinov
Mnichovo Hradi‰tû

Uherské Hradi‰tû
mûsta a obce

Liberec
Zlín
Chrudim

Bavorov
p.ã. 4795/1 areál STS
Postoloprty

Radlická ul. ãp. 33

R˘maﬁov
Opava, Tû‰ínská 71
Brno
Nûmãice nad Hanou
Brand˘s n. L.

Jílové u Prahy
Olomouc, Fakultní
nemocnice
LuÏe
Nemocnice Pardubice
Znojmo
Areál a.s. POLDI Kladno
Tﬁebíã
Moravské Budûjovice
Nová Paka
Kopﬁivnice
NsP Vsetín

Realizace

Mladá Boleslav

Chomutov
Jeseník
HavlíãkÛv Brod

Uherské Hradi‰tû
Rokycany

Liberec
Zlín
Chrudim

Strakonice
Hodonín
Louny

Praha-mûsto

Bruntál
Opava
Brno-mûsto
Prostûjov
Praha-v˘chod

Chrudim
Pardubice
Znojmo
Kladno
Tﬁebíã
Tﬁebíã
Jiãín
Nov˘ Jiãín
Vsetín

Praha-západ
Olomouc

Okres

8 688

1 920
6 884
2 612

14 028
2 663

1 474 330
3 500
1 280

3 140
13 737
18 700

2 767

11 350
10 100
42 505
71 000
81 000

26 446
52 687
55 883
3 730
3 900
6 493
9 904
16 700
32 000

24 000
30 000

Rozpoãtové
náklady
(tis. Kã)

5 212

576
3 442
784

8 417
2 370

266 194
2 800
1 000

1 880
6 000
11 220

1 384

5 675
5 050
15 400
35 000
40 500

23 802
47 400
50 160
1 200
1 950
5 194
4 950
8 350
16 000

6 252
22 500

Ceková
podpora
(tis. Kã)

2 606

0
3 442
0

0
0

0
0
0

1 880
6 000
11 220

1 384

5 675
5 050
15 400
35 000
40 500

0
23 700
25 080
1 200
0
3 246
4 950
8 350
16 000

6 252
0

PÛjãka
(tis. Kã)

2 606

576
0
784

8 417
2 370

0
2 800
1 000

0
0
0

0

0
0
0
0
0

23 802
23 700
25 080
0
1 950
1 948
0
0
0

0
22 500

Dotace
(tis. Kã)

Za devût let existence SFÎP âR bylo v rámci programu 4.2 Nakládání s odpady
pﬁijato k podpoﬁe celkem 58 projektÛ s celkov˘mi rozpoãtov˘mi náklady témûﬁ
2,4 miliardy korun. Na tyto projekty byla pﬁiznána celková podpora ve v˘‰i pﬁes
780 mil. korun.
Z pﬁehledu podpoﬁen˘ch projektÛ, kter˘ dále uvádíme, zkratky ve sloupci STAV
znamenají: RK - kladné rozhodnutí ministra, SM - s Ïadatelem byla uzavﬁena
smlouva o podpoﬁe, ZP - bylo pﬁedloÏeno závûreãné vyhodnocení akce, ZM - závûreãné vyhodnocení akce bylo pﬁedloÏeno po termínu, ZV - závûreãné vyhodnocení akce bylo schváleno, AR - akce byla archivována. Dále v osmimístném ãísle
akce tﬁetí dvojãíslí uvádí rok pﬁiznání podpory. Z toho je vidût, Ïe v posledních
dvou letech v˘znamnû vzrostl poãet podpoﬁen˘ch projektÛ.
V následujících ãíslech ãasopisu se k nûkter˘m vybran˘m podpoﬁen˘m projektÛ podrobnûji vrátíme.

ﬁízení
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RK
SM
RK
RK
ZP
SM
SM
SM
RK
RK
RK
RK
RK
RK
RK

02559941
02789941
06099941
06409941
00750041
07919941
02740041
04740041
05650041
01060041
07030041
08230041
08250041
08670041
08680041

08730041
08740041
08750041
08690043

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55

RK
RK

RK

56
57

58

CELKEM

ZP
ZV

35 01749941
36 02529941

RK
RK
RK
RK

RK
ZV
ZP
SM
SM

04279847
05689842
05739842
00439941
00589941

30
31
32
33
34

Mûsto Kladno

Mûsto Jeseník
Mûsto Letohrad

SCHB a.s.
NATUR - odpady s.r.o.
ECOWAY s.r.o
ZVVZ a.s. Milevsko

Obec Seã
Obec Vidnava
Mûsto Pelhﬁimov
Mûsto Kyjov
Mûsto Velká Bíte‰
Mûsto Zlaté Hory
Mûsto Prachatice
Obec Vrutice
Mûsto Dobﬁí‰
SEM - FASSMANN s.r.o.
Mûsto Blansko
TANEX Vladislav a.s.
Mûsto Îdírec nad Doubravou
ECOPAK s. r.o.
Mûsto Hustopeãe

Svazek obcí „Skládka TKO”
Mûsto HavlíãkÛv Brod

EKOREGIONAL, s.r.o. Otrokovice
Mûsto Pelhﬁimov
Mûsto Bruntál
Mûsto PlzeÀ
REAN, s.r.o.

Sbûrn˘ dvÛr Obecního úﬁadu
Sbûrn˘ dvÛr Vidnava (ul. Smetanova)
Rekonstrukce a modernizace kalového a plynového hospodáﬁství
Zpracování odpadÛ âOV dle systému „KNEER”
Sbûrn˘ dvÛr
Recyklaãní dvÛr pro sbûr a separaci odpadÛ
Sbûrn˘ dvÛr Prachatice
Roz‰íﬁení sbûrného dvora vybavením na dotﬁiìování PET lahví
Tﬁídírna, kompostárna a zpevnûné plochy
V˘roba tvarovan˘ch obalÛ ze sbûrového odpadového papíru
Sbûrn˘ dvÛr - Staré Blansko
Linka na zpracování strojní klihovky
Sbûrn˘ dvÛr a kompostárna
Tﬁídírna druhotn˘ch surovin
Stav. úpravy a vybudování oplocení pro úãely zﬁízení sbûrného
dvora
Mobilní úpravna odpadu
Mobilní úpravna odpadu
Mobilní úprava odpadu
Komplexní projekt ﬁe‰ení a ovûﬁení energetického vyuÏití
plastov˘ch a celulózních sloÏek odpadÛ
V˘stavba - Sbûrn˘ dvÛr
Tepelná hygienizace biologick˘ch odpadÛ ﬁízenou aerobní
fermentací
Tﬁídicí linka odpadÛ

Zpracování chromoãinûn˘ch odpadÛ
Kompostovací plocha pro Technické sluÏby mûsta
Recyklaãní dvÛr, Polní ul.
DvÛr pro separovan˘ odpad - Bolevec
Rekonstrukce a dostavba spalovny nebezpeãn˘ch odpadÛ
Lysá nad Labem
Sbûrné dvory a centrální pﬁekladi‰tû
Jednohﬁídelov˘ drtiã pro drcení odpadu na urãitou velikost

Kladno

Jeseník
âeské Libchavy

Mûlník
Vala‰ské Meziﬁíãí
Olomouc
Milevsko

Tﬁebíã a obce svazkÛ
HavlíãkÛv Brod
- Technické sluÏby
Seã
Vidnava
Pelhﬁimov
Kyjov
Velká Bíte‰
Zlaté Hory
Prachatice
Vrutice
Svaté Pole
RoÏnov pod Radho‰tûm
Staré Blansko
Vladislav
Îdírec nad Doubravou
·umperk
Hustopeãe

Otrokovice
Pelhﬁimov
Bruntál
PlzeÀ - Bolevec
Lysá nad Labem

Kladno

Jeseník
Ústí nad Orlicí

Mûlník
Vsetín
Olomouc
Písek

Chrudim
Jeseník
Pelhﬁimov
Hodonín
Îìár nad Sázavou
Jeseník
Prachatice
Litomûﬁice
Pﬁíbram
Vsetín
Blansko
Tﬁebíã
HavlíãkÛv Brod
·umperk
Bﬁeclav

Tﬁebíã
HavlíãkÛv Brod

Zlín
Pelhﬁimov
Bruntál
PlzeÀ-mûsto
Nymburk

13 700
2 377 790

1 858
20 122

5 900
5 379
3 100
19 725

337
198
31 418
19 462
1 145
711
907
1 342
13 887
52 830
508
9 987
2 511
20 000
400

15 200
830

5 900
627
1 490
3 911
130 000

0
251
596
1 564
0
6 112
332
135
79
12 567
7 785
458
284
363
537
5 555
0
203
0
1 004
0
160
0
0
0
12 000
743
8 049
5 480
195 319

4 130
125
298
783
0
0
0
0
0
6 284
3 892
0
142
0
0
2 777
26 000
0
7 990
502
10 000
0
4 720
4 303
2 480
0
743
8 049
5 480
319 162

4 130
376
894
2 347
0
6 112
332
135
79
18 851
11 677
458
426
363
537
8 332
26 000
203
7 990
1 506
10 000
160
4 720
4 303
2 480
11 835
1 486
16 098
10 960
780 510

ﬁízení / zpravodaj
Zpravodaj

Čes ká as ociac e
odpadov ého hos pod á ř s tv í

âAOH byla spolupoﬁadatelem konference Komunální odpady, která se konala koncem ledna leto‰ního roku v Plzni.
V˘konn˘ ﬁeditel asociace zde vystoupil
s pﬁedná‰kou o moÏnostech certifikace
v odpadovém hospodáﬁství. Ve stejn˘
den se konalo v sídle spoleãnosti EKOKOM, a. s., setkání ãlenÛ asociace, kteﬁí zpracovávají pﬁedev‰ím obalové odpady, s vedením spoleãnosti EKO-KOM
a. s., k vyjasnûní vzájemn˘ch stanovisek a poÏadavkÛ.
Pﬁedstavenstvo âAOH se 30. 1. se‰lo
ve Îìáru nad Sázavou na spoleãném
jednání s vedením partnerského SdruÏení veﬁejnû prospû‰n˘ch sluÏeb pro
Moravu a Slezsko. Byly projednány
moÏnosti spoleãné spolupráce s EKOKOM, a. s., pro zaji‰tûní toku obalového
materiálu pﬁi naplÀování norem stanoven˘ch Evropskou unií a na‰imi zákony.
Obû sdruÏení se téÏ shodly na pﬁípravû
zaloÏení spoleãného orgánu pro udûlování specifick˘ch certifikací v odpadovém hospodáﬁství, jak jsme jiÏ o tom informovali v minulém zpravodaji.
Zástupci asociace se dále zúãastnili
ve dvou termínech jednání V˘boru pro
veﬁejnou správu, regionální rozvoj a Ïivotní prostﬁedí Poslanecké snûmovny
k vládnímu návrhu zákona o odpadech.
Zástupci asociace nemûli záváÏnûj‰í
pﬁipomínky, neboÈ vût‰ina jich byla pﬁijata jiÏ pﬁi pﬁípravû vûcného zámûru.
V˘konn˘ ﬁeditel se zúãastnil 25. 1. semináﬁe âSÎP k obalÛm a 6. 2. konference firmy DHV s. r. o. k projektu
Tvorba národního plánu nebezpeãn˘ch
odpadÛ.
Pﬁedsednictvo âAOH se spolu s v˘konn˘m ﬁeditelem ve dnech 8. a 9. 2.
úãastnilo v Opole v Polsku spoleãného
zasedání s vedením partnersk˘ch asociací odpadového hospodáﬁství v Polsku
(PUGO) a na Slovensku (APOH). Zde se
jednalo pﬁedev‰ím o institucionálních,
ekonomick˘ch a sociálních aspektech
zavádûní pﬁedpisÛ Evropské unie t˘kajících se odpadového hospodáﬁství tûchto
zemích.
V‰em ãlenÛm âAOH byly zaslány dal‰í pﬁipravované smûrnice ES, které asociaci pravidelnû zasílá Evropská asociace odpadového hospodáﬁství (FEAD)
z Bruselu, v˘roãní zprávy z jejích jednotliv˘ch odborn˘ch komisí a stanovisko
FEAD k vlivÛm PVC na Ïivotní prostﬁedí.
(pm)
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K do ne ní na intern e tu , ja k o b y n e b y l !
P O K R A â O VÁ N Í Z M I N U L É H O â Í S L A

V ãísle 02/2001 OF jsme se pokusili vás
struãnû seznámit se základními poÏadavky
na internetovou firemní prezentaci. Pokud
uÏ vlastní www stránky máte, zb˘vá je‰tû
jeden podstatn˘ krok k tomu, aby plnily
svou funkci. Je tﬁeba dát o nich vûdût
a pﬁilákat tak náv‰tûvníky. V zásadû existují
tﬁi zpÛsoby jak se mÛÏe náv‰tûvník na va‰e stránky dostat:

A. Ví přesně kde hledat
To je nejjednodu‰‰í zpÛsob (získá www
adresu z vizitky, firemního letáku, ãasopisu, od znám˘ch ãi jinou pﬁímou formou,
nebo se jedná o natolik dÛleÏit˘ zdroj, Ïe
si jeho adresu prostû pamatuje, nebo ji
má nastavenou v oblíben˘ch poloÏkách).
Touto moÏností, kterou kaÏd˘ uÏivatel internetu zná, není tﬁeba se dále zab˘vat.

B. Použije vyhledávací
server
Existuje nûkolik v˘znamn˘ch vyhledávacích serverÛ, které monitorují celosvûtovou síÈ, a pomocí kter˘ch je moÏné vyhledat jakoukoliv informaci na internetu umístûnou. Typick˘m pﬁedstavitelem takového
vyhledávacího serveru je napﬁíklad

www.AltaVista.com. UÏivatel má moÏnost
zadat dotaz od jednoduchého v˘razu aÏ
po sloÏitou kombinaci s vyuÏitím logick˘ch
operátorÛ a speciálních pﬁíkazÛ. PouÏívání
vyhledávacích serverÛ není pﬁes jejich velké moÏnosti pﬁíli‰ roz‰íﬁené, neboÈ klade
na jejich uÏivatele urãité nároky (ostatnû
o efektivním vyuÏívání v˘‰e uvedeného vyhledávaãe se pí‰í celé knihy). Struãn˘ pﬁehled základních moÏností vyhledávání na
AltaVistû najdete také v sekci âlánky na
www.Skladka.cz.

C. Použije rozcestník
neboli portál
Kromû v‰eobecnû zamûﬁen˘ch portálÛ
typu Seznam, existuje a vzniká celá ﬁada
podrobnûji oborovû zamûﬁen˘ch, jako
jsou Mobil pro mobilní komunikaci, nebo
Skládka pro odpady. Základem je umístûní
odkazu na va‰e www stránky na takov˘chto portálech. Zde je v‰ak obvykle umístûno tolik informací, Ïe odkaz na va‰i firemní prezentaci je tﬁeba nûjak˘m zpÛsobem zviditelnit. K tomu slouÏí následující
formy internetové reklamy:
E-mail - vzhledem k tomu, Ïe elektronická po‰ta patﬁí mezi nejvyuÏívanûj‰í sluÏby internetu, nabízí se její vyuÏití k reklamním úãelÛm. Nenechte se v‰ak zlákat k rozesílání hromadné nevyÏádané po‰ty na
mnoÏství adres získan˘ch z pochybn˘ch
databází (riskujete tím zablokování va‰í
e-mailové adresy). I v této oblasti v‰ak existují seriózní moÏnosti, jako sponzorství diskusních skupin ãi aktualit, nebo rozesílání
vyÏádané reklamní po‰ty a ceníkÛ.
Sponzorství - pomûrnû roz‰íﬁená forma, kdy za urãitou ãástku získá firma moÏnost trvalého umístûní svého loga a odkazu na va‰e www stránky s uvedením
sponzorství (vût‰inou na hlavní stránce vybraného serveru).
Textové odkazy - prakticky jakákoliv
ãást textu mÛÏe obsahovat odkaz na jiné
stránky, nebo servery. Obvykle se vyuÏívá
v textu odborn˘ch nebo pﬁímo reklamních
ãlánkÛ.
Speciální formy - sem patﬁí rÛzné ‰etﬁiãe obrazovky, speciální li‰tiãky do prohlíÏeãÛ a zejména moÏnosti spojené s distribucí softwaru.
Tlaãítka - coÏ jsou vlastnû nejmen‰í reklamní prouÏky, které se velice roz‰íﬁily
a obvykle se umisÈují na konci stránky jako
odkaz na spﬁátelené www servery, nebo
servery poskytující urãité sluÏby (portály,
statistické servery).
Reklamní prouÏky (banery) - zaují-
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mají bezkonkurenãnû nejvût‰í podíl internetové reklamy, proto si o nich povíme více. PouÏívají se prouÏky o zhruba osmi velikostech, klasikou je tzv. pln˘ baner
(468x60 dpi) neboli znám˘ prouÏek umisÈovan˘ nahoﬁe pﬁípadnû i dole na stránkách, jak ho zná kaÏd˘ uÏivatel internetu.
Kliknutím na reklamní prouÏek se náv‰tûvník dostává na stránky, na které prouÏek
odkazuje. Reklamní prouÏky se dûlí na tﬁi
základní skupiny:
1. Statické - historicky nejstar‰í, jsou
fixní obrázky obsahující reklamní sdûlení.
Jejich v˘hodou je pomûrná snadnost tvorby a podporují je v‰echny reklamní systémy na Internetu.
2. Animované - na rozdíl od statick˘ch dovolují zaﬁadit více obrázkÛ za sebou, ty se v urãen˘ch ãasov˘ch intervalech stﬁídají a vyvolávají dojem jednoduché animace. Zmûna obsahu prouÏku vede k vût‰ímu upoutání pozornosti, neÏ je
tomu u statick˘ch prouÏkÛ.
3. Interaktivní - jsou nejnovûj‰í prvky
internetového reklamního trhu. Jejich cílem je nabídnout více funkcí neÏ pouhé
kliknutí, s cílem získat konkrétnûj‰í informace k danému tématu. Jejich nev˘hodou je
vût‰í velikost (kB) a men‰í podpora ze strany reklamních systémÛ.
Nejãastûj‰í metodou prodeje reklamní
plochy je cena za tisíc zobrazení reklamního prouÏku. Cena za tisíc zobrazení se na
ãeském internetu v souãasné dobû pohybuje v rozmezí od 150 do 500 Kã a závisí
na typu serveru. Vy‰‰í ceny jsou obvyklé
u specializovan˘ch www serverÛ, jejichÏ
náv‰tûvníci tvoﬁí úzce profilovanou skupinu, kterou spojuje zájem o danou problematiku. Mûﬁítkem úspû‰nosti reklamního
prouÏku je podíl poãtu uÏivatelÛ, kteﬁí na
nûj klikli, k poãtu jeho zobrazení. Nemusí
to v‰ak b˘t pravidlem, nûkteré reklamní
kampanû mohou b˘t zamûﬁené pouze na
zviditelnûní jména firmy ãi v˘robku a nekladou si pﬁímo za cíl pﬁilákat uÏivatele na
konkrétní www stránky.

V rámci spolupráce Odpadového fóra
a odpadového serveru www.skladka.cz nabízíme pro firmy inzerující v jednotliv˘ch ãíslech ãasopisu Odpadové fórum moÏnost vyuÏít po dobu jednoho
mûsíce od vyjití pﬁíslu‰ného ãísla ãasopisu
bezplatné umístûní jejich prouÏkové reklamy na www.skladka.cz (více informací
na dump@skladka.cz nebo tel.:
05/41248347).
Radek Janou‰ek - www.skladka.cz
ODPADOVÉ FÓRUM
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KALENDÁ¤
BIODEGRADACE V
7.-8. 3., Seã
Konference o biologick˘ch metodách
pro sanace star˘ch ekologick˘ch zátûÏí
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
KURZ EMS
12.-14. 3, Solenice
Úvodní kurz environmentálního
managementu
âeské ekologické manaÏerské centrum,
Mgr. Z. Hyb‰ová
Jevanská 12, 100 31 Praha 10
Tel.: 02/628 09 57, fax: 02/74 77 58 69
E-mail: hybsova@cemc.cz, www.cemc.cz
RECYCLING 2001
22.-23. 3., Brno
Národní konference o moÏnostech
a perspektivách recyklace stavebních odpadÛ
jako zdroje plnohodnotn˘ch surovin
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
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
E-mail: behounkova@sdcv.pha.cdrail.cz
KURZ EMS
17.-20. 4. a 14.-17. 5., Solenice
Pokroãil˘ kurz zavádûní environmentálního
managementu
âeské ekologické manaÏerské centrum
ODPADY A PRÁVO
19. 4., Praha
Semináﬁ z cyklu Odpadové dny 2001
ISWA âeská republika,
EKO-KOM, a. s., Hana Hradecká
Tel.: 02/33 02 72 11
www.ekokom.cz
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, V˘stavi‰tû
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.: 05/05/41 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 21
23. - 25. 5., Ostrava
Stﬁedoevropská konference pro odpadové
hospodáﬁství regionÛ
FITE, a. s. Ing. Miroslav KrÛpa,
V˘stavní 8, 709 51 Ostrava - M. Hory
Tel.: 069/663 54 04, fax: 063/663 26 14
E-mail: krupa@fite.cz
ENVIRO KLADNO 2001
24.-25. 5., Kladno
Konference k EMS
CERT Kladno, s. r. o.
Tel.: 0312/64 50 07, fax: 0312/66 20 45
E-mail: cert@cert.cz
ODPADY Z AUTOVRAKÒ
31. 5., Praha
Kabinet odpadÛ
âeská spoleãnost pro Ïivotní prostﬁedí
Interní auditor EMS
4.-5. 6., Solenice
Kurz zamûﬁen˘ na poÏadavky a metodiku
vnitﬁních auditÛ
âeské ekologické manaÏerské centrum
EKOANALYTIKA 2001
12.-13. 6., Seã
Konference o aplikacích a problémech
analytické chemie v Ïivotní prostﬁedí
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.
HOSPODA¤ENÍ S KOMUNÁLNÍMI
ODPADY
12.-13. 6., Hradec Králové
Konference z cyklu Odpadové dny 2001
ISWA âeská republika

ODPADOVÉ FÓRUM

OBALOV¯ ZÁKON A DÒSLEDKY
JEHO APLIKACE V PRAXI
14. 6., Praha
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 RECYCLING, s. r. o., Ing. Josef Gabry‰,
Uherskobrodská 984, 763 26 Luhaãovice
Tel.: 067/93 25 22, fax: 067/713 15 68
E-mail: joga@jogaluhacovice.cz
VYBRANÉ SKUPINY ODPADÒ
25. 10., Praha
Semináﬁ z cyklu Aktuální ekologické otázky
CZ BIJO, a. s.
ENVIBRNO
30.10.-2. 11., Brno, V˘stavi‰tû
10. Meznárodní 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
ODPADY A DISKUSE
1. 11., Brno
Jednání odborn˘ch skupin u pﬁíleÏitosti
veletrhu ENVIBRNO
ISWA âeská republika
ODPADY A EVROPSKÁ UNIE
20. 11., Praha
Mezinárodní kongres z cyklu
Odpadové dny 2001
ISWA âeská republika
ODPADY PRAHA 2001
21. 11., Praha
Konference z cyklu Odpadové dny poﬁádaná
spoleãnû se Svazem odpadového prÛmyslu
ISWA âeská republika

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
03/2001
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ZE ZAHRANIâNÍHO ODBORNÉHO TISKU
Public relations u oddûleného sbûru odpadÛ (Public relations in separate
waste collection)
Waste Magazin, 2000, ã. 4, s. 38-39
● Práce s veﬁejností k separovanému sbûru. Spolupráce mezi hospodáﬁstvím
a obcemi (Öffentlichkeitsarbeit zur getrennten Sammlung. Eine Kooperation
zwischen Wirtschaft und Kommunen)
Waste Magazin, 2000, ã. 4, s. 38-39
● Informaãní kampaÀ pﬁi zavádûní integrovaného systému odpadového hospodáﬁství v okresu Zywiec (Infokampagne bei der Einfüfrung eines integrierten
Abfallwirtschaftssystems im Kreis Zywiec)
Waste Magazin, 2000, ã. 4, s. 40-47
●

Legislativa
● Povinnosti pﬁenechání pro odpady a úkoly evropského práva. V˘sledky právního posudku (Überlassungspflichten für Abfälle und Vorgaben des
Europarechts. Ergebnisse eines Rechtsgutachtens)
Müll und Abfall, 32, 2000, ã. 12, s. 734-739
● Povûﬁení tﬁetího a pﬁenesení povinností podle zákona o obûhovém hospodáﬁství a práva pro zadávání veﬁejn˘ch zakázek (Drittbeauftragung und
Pflichtenübertragung nach Kreislaufwirtschaftsgesetz und öffentliches
Vergaberecht)
Müll und Abfall, 32, 2000, ã. 12, s. 740-745
● 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. 12, s. 749-752
● Roz‰íﬁení povinnosti pﬁenechání je sporné (Ausdehnung der Überlassungpflichten umstritten)
UmweltMagazin, 29, 2000, ã. 11/12, s. 18+23
● Novelizace rakouského zákona o star˘ch zátûÏích (Novellierung des
Altlastensanierungsgesetzes)
Umweltschutz, 2000, ã. 12, s. 29
● Odpadové právo - prÛmyslov˘ v˘kon - spory o definice pojmÛ v oblasti nakládání s odpady (Abfallrecht - Industrieller Vollzug)
Umwelt, 30, 2000, ã. 12, s. 38-39
● Spor o anal˘zu. Pﬁipraveno k diskusi: Naﬁízení o starém dﬁevu (Knackpunkt
Analytik. Zur Diskussion gestellt: die Altholz-Verordnung)
UmweltMagazin, 29, 2000, ã. 11/12, s. 46
● Ministr Molterer: Zákon o odpadovém hospodáﬁství se osvûdãil (Minister
Molterer: Abfallwirtschaftsgesetz hat sich bewährt)
Waste Magazin, 2000, ã. 4, s. 23
● Kritika novely zákona o star˘ch zátûÏích (Kritik an der Novelle zum ALSAG)
Waste Magazin, 2000, ã. 4, s. 26
● Smûrnice EU o star˘ch autech: Rámcové podmínky pro recyklaci automobilÛ
v budoucnosti (EU-Altauto-Richtlinie. Rahmenbedingungen für das
Automobilrecycling der Zukunft)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 1, s. 8-12
● 9. Kolínské odpadové dny. Sotva lze doufat v rychlou zmûnu odpadového
práva - diskuse o vymezení pojmÛ produkt/odpad (9. Kölner Abfalltage. Kaum
Hoffnung auf schnelle Änderung des Abfallrechts)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 1, s. 21

Informaãní systémy

Podpora pﬁedcházení vzniku odpadÛ a recyklace prostﬁednictvím Internetu
(Förderung der Abfallvermeidung und -verwertung durch das Internet)
Waste Magazin, 2000, ã. 4, s. 48-51
● Internetov˘ portál oceláﬁského prÛmyslu (Internet-Portal stahlweb.com)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 23, s. 8
● Strategick˘ informaãní systém o Ïivotním prostﬁedí (Strategisches
Umweltinformationssystem)
UmweltMagazin, 29, 2000, ã. 11/12, s. 80-81
● Internetov˘ portál pro oceláﬁe stahlweb.com: V budoucnosti Ïádn˘ poplatek
pro uÏivatele (stahlweb.com: Zukünftig keine Extra Nutzungsgebühr)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 1, s. 7

âist‰í produkce

Úspory nákladÛ minimálním mazáním (Kosten sparen durch
Minimalschmierung)
UmweltMagazin, 29, 2000, ã. 11/12, s. 41
●

Odpadové hospodáﬁství

Zpracování zbytkov˘ch odpadÛ v Breisgau od roku 2005. Celoevropské vypsání soutûÏe pro odpad ze ãtyﬁ okresÛ. âást I: od koncepce aÏ k vypsání soutûÏe (Restabfallbehandlung im Breisgau ab 2005. Europaweite Ausschreibung
für Abfall aus vier Kreisen. Teil I: Von der Konzeption bis zur Veröffentlichung
der Ausschreibung)
Müll und Abfall, 32, 2000, ã. 12, s. 704-709
● Benchmarking jako nástroj moderní koncepce kontroly pro veﬁejné odpadové hospodáﬁství. Dílãí v˘sledky aplikaãnû orientovaného v˘zkumného projektu
(Benchmarking als Instrument einer modernen Controllingkonzeption für die
öffentliche Abfallwirtschaft. Zwischenergebnisse eines anwendungsorientierten
Forschungsprojektes)
Müll und Abfall, 32, 2000, ã. 12, s. 710-717
● V˘voj odpadového hospodáﬁství (Entwicklung der Abfallwirtschaft)
Umwelt, 30, 2000, ã. 12, s. 66-67
● PozdviÏení v odpadovém hospodáﬁství! Rozhovor s nov˘m prezidentem ISWA
dr. Christophem Scharffem (Aufbruch in der Abfallwirtschaft!)
Umweltschutz, 2000, ã. 12, s. 30-31
● Management látkového toku. Aktuální stav a v˘voj (Stoffstrommanagement.
Aktueller Stand und Entwicklung)
Umwelt, 30, 2000, ã. 12, s. 12-13
● UdrÏitelné obûhové hospodáﬁství (Nachhaltige Kreislaufwirtschaft)
Umwelt, 30, 2000, ã. 12, s. 25-26
●

●

Ekologická v˘chova, osvûta a komunikace s veﬁejností

Práce s veﬁejností zamûﬁená na tﬁídûní odpadÛ. Cílené oslovení zahraniãních
domácností (Öffentlichkeitsarbeit für Abfalltrennung. Ausländische Haushalte
gezielt ansprechen)
Der Städtetag, 53, 2000, ã. 11, s. 44-46
● Umûní ze ‰rotu. Fantazie v kovu (Schrottkunst. Phantasien in Metall)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 23, s. 32
● Mediace jako prvek ochrany Ïivotního prostﬁedí v odpadové politice
(Umweltmediation in der Abfallpolitik)
Müll und Abfall, 32, 2000, ã. 12, s. 726-733
● Udûláme poﬁádek! Komunikace a marketing komunálního podniku pro ãi‰tûní mûsta - berlínské zku‰enosti s podporou akceptace (Wir bringen das in
Ordnung! Kommunikation und Marketing kommunaler
Stadtreinigungsunternehmen - Berliner Erfahrungen mit der
Akzeptationdförderung)
Waste Magazin, 2000, ã. 4, s. 5-6
● Trendy a v˘voj v práci s veﬁejností na komunální úrovni ve ·védsku (Trends
und Entwicklungen in der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit in Schweden)
Waste Magazin, 2000, ã. 4, s. 7-10
● MÛÏe práce s veﬁejností na komunální úrovni v odpadovém hospodáﬁství
ovlivnit Ïivotní styl (Lifestyle - Änderung durch kommunale Öffentlichkeitsarbeit
in der Abfallwirtschaft?)
Waste Magazin, 2000, ã. 4, s. 11-14
● Komunikace: Globální poÏadavek v odpadovém hospodáﬁství. Mezinárodní
projekty Pracovní skupiny ISWA o komunikaci a sociálních záleÏitostech
(Kommunikation: Das globale Erfordernis in der Abfallwirtschaft. Internationale
● Projekte der ISWA Working Group on Communication and Social Issues)
Waste Magazin, 2000, ã. 4, s. 15-16
● MoÏnosti a limity práce s veﬁejností - 10 let v˘zkumu mínûní (Chancen und
Grenzen der Öffentlichkeitsarbeit - 10 Jahre Meinungsforchung)
Waste Magazin, 2000, ã. 4, s. 17-22
●
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Nakládání s odpady

OdstraÀování infekãního odpadu (Entsorgung von infektiösem Abfall)
Umweltschutz, 2000, ã. 12, s. 44
● 60 let spoleãnosti A.& P. Drekopf. Od obchodníka s papírem k podniku zab˘vajícímu se celkov˘m zne‰kodÀováním (60 Jahre A.& P. Drekopf. Vom
Altpapierhändler zum Gesamtentsorger)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 23, s. 30-31
● Francouzská spoleãnost ECODAS neutralizuje nemocniãní odpady (ECODAS
neutralisiert Abfälle)
Waste Magazin, 2000, ã. 4, s. 25
● Zdraví a bezpeãnost na pracovi‰ti: DÛleÏité téma v odpadovém hospodáﬁství
(Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: Ein wichtiges Thema in der Abfallwirtschaft)
Waste Magazin, 2000, ã. 4, s. 52-54
●

Sbûr a svoz odpadÛ

Firmy vyuÏívají potenciály úspor. Automobil na svoz odpadÛ s boãním nakladaãem „je v kurzu» (Firmen nutzen Einsparungspotentiale. Seitenlader ist „in»)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, s. 34
● Logistické zásady utváﬁení pﬁi pouÏití integrované techniky sbûrn˘ch vozidel
(Logistische Gestaltungsgrundsätze beim Einsatz von integrierter
Sammelfahrzeugtechnik)
Müll und Abfall, 32, 2000, ã. 12, s. 718-725
●

Obaly

Zku‰enosti a novinky spoleãnosti ARA (ARA. Bewährtes und Neues)
A3 Umwelt, 13, 2000, ã. 12, s. 17
● Pouze sklo není podezﬁelé. Studie ÖkoConsultu o materiálech na balení potravin (Nur Glas ist unbedenklich. ÖkoConsult-Studie über Lebensmittelfüllgut)
A3 Umwelt, 13, 2000, ã. 12, s. 18
● PET lahve vtaÏeny do systému vratn˘ch obalÛ (PET-Flaschen in
Mehrwegquote einbeziehen)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 23, s. 10
● Staré sklo. Îádná záloha na lahve od vína (Altglas. Kein Pfand auf Weinflaschen)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 24, s. 30
●

Recyklace

DaimlerChrysler experimentuje s recyklovan˘mi materiály (DaimlerChrysler.
Experimentiert mit rezyklierten Stoffen)
A3 Umwelt, 13, 2000, ã. 12, s. 19
●
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servis
● „Z druhé ruky”. Stavební hmoty by mûly b˘t lépe recyklovatelné („Aus zweiter
Hand». Baustoffe sollen recyclingfreudiger werden)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, s. 13-14
● Odpadov˘ management na staveni‰tích. Modelov˘ projekt k optimalizaci tﬁídûní odpadÛ u mal˘ch a stﬁedních stavebních zámûrÛ (Abfallmanagement auf
Baustellen. Modellprojekt zur Optimierung der Abfalltrennung bei kleinen und
mittleren Bauvorhaben)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, s. 16-19
● Nûmecko zaujímá pﬁední místo pﬁi recyklaci odpadÛ stavebních hmot.
Zasedáni Svazu pro recyklaci stavebních hmot 2000 v Norimberku
(Deutschland Spitze bei Wiederverwertung von Baureststoffen. RecyclingBaustoff-Tage 2000 in Nürnberg)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, s. 20-21
● Spoleãnost Baustoffaufbereitung K&S, Büttelborn: Stavební suÈ se stává certfikovanou stavební hmotou (Baustoffaufbereitung K&S, Büttelborn: Bauschutt
wird zertzifizierter Baustoff)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, s. 28-29
● Moderní bourací technika (Moderne Abbruchstechnik)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, s. 35
● Trvalá kvalita - zaﬁízení na recyklaci stavebních odpadÛ spoleãnosti SBV
Steinbruch & Baurestmassenverwertung GmbH (Dauerhafte Qualität)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, s. 36-37
● Cena evropského veletrhu M.U.T za recyklaci a odstraÀování tûÏk˘ch kovÛ
(M.U.T.-Umweltpreis. Recycling und Entsorgung von Schwermetall)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, s. 39-40
● Ekologicky ‰etrné ‰roti‰tû zahájilo provoz (Umweltverträgliche Schrottanlage
nimmt Betrieb auf)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 23, s. 6
● Zasedání BIR v Düsseldorfu. Stoupající produkce oceli pﬁispívá k recyklaci oceli (BIR in Düsseldorf. Steigende Stahlproduktion fördert Recycling)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 23, s. 12-14
● Svaz pro recyklaci textilu. Dlouh˘ boj s byrokracií (Verband Textil-Recycling.
Der lange Kampf mit der Bürokratie)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 23, s. 19-21
● Nûmeck˘ svaz pro bourání. Starosti o obûhové hospodáﬁství (Deutscher
Abbruchverband. Sorge um die Kreislaufwirtschaft)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 23, s. 22-24
● Recyklace na stavbû. Dobrovoln˘ závazek pﬁedãasnû splnûn (Recycling am
Bau. Selbstverpflichtung vorzeitig erfüllt)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 23, s. 25
● Evropsk˘ prÛmysl papíru chce zv˘‰it recyklaãní kvóty (Europa.
Papierwirtschaft will Recyclingquote steigern)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 23, s. 28-29
● Star˘ textil. Po pouÏitém obleãení je stále stejná poptávka (Alttextil.
Gebrauchte Kleidung ist nach wie vor gefragt)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 23, s. 38-39
● BIR. Opûtné oÏivení trhu s u‰lechtilou ocelí je pﬁedpovídáno pro rok 2001
(BIR. Wiederbelebung des Edelstahlmarktes für 2001 vorhergesagt)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 24, s. 12-18
● Hospodáﬁské sdruÏení pro ocel. Neustávající konflikty na mezinárodním trhu
s ocelí (Wirtschaftsvereinigung Stahl. Anhaltende Konflikte im internationalen
Stahlhandel)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 24, s. 20-21
● Spoleãnost Multiplast zahajuje recyklaci PET (Multiplast AG startet
PET-Recycling)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 24, s. 6
● Hory odpadních star˘ch pneumatik redukovat na minimum - recyklaãní zaﬁízení v Landau (Altreifen-Abfallberge auf ein Minimum reduzieren)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 24, s. 7
● Recyklace stavebních hmot. Ekonomie a ekologie v souladu (BaustoffRecycling. Ökonomie und Ökologie im Einklang)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 24, s. 8-9
● Dny recyklace stavebních odpadÛ 2000. Spolkov˘ svaz nûmeckého prÛmyslu
recyklace stavebních hmot pﬁijal pûtibodov˘ program (Recycling-Baustoff-Tage
2000)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 24, s. 10-11
● Nûmecké hutû jsou vybavené (Deutschlands Schmelzhütten sind gerüstet)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 24, s. 22-23
● 19. nûmecké zasedání podnikÛ zab˘vajících se recyklací aut. Spolková pracovní spoleãnost nûmeck˘ch podnikÛ zab˘vajících se recyklací aut proti vyhlá‰ení zpûtného odbûru zbytkÛ z aut (19. Deutscher Autoverwertertag. BDA gegen Rücknahme der Verbleibserklärung)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 24, s. 24-28
● Spoleãnost WOLFF & MÜLLER úspû‰ná s nov˘mi sluÏbami v oblasti stavebnictví a recyklace (WOLFF & MÜLLER. Mit neuen Dienstleistungen erfolgreich)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 24, s. 34
● Od obrazovky k obrazovce. Recyklace elektronického ‰rotu (Von der Bildröhre
zur Bildröhre. Elektronikschrottrecycling)
UmweltMagazin, 29, 2000, ã. 11/12, s. 48-49
● Star˘ papír. Evropské prohlá‰ení k opûtnému zhodnocení (Altpapier.
Europäische Erklärung zur Wiederverwertung)
Umweltschutz, 2000, ã. 12, s. 6
● Stop pﬁílivu elektronického ‰rotu. Recyklace (Stopp der E-Schrott-Flut.
Recycling)
Umweltschutz, 2000, ã. 12, s. 10-15
● Recyklované palety z plastÛ (Recycling-Paletten)
Waste Magazin, 2000, ã. 4, s. 23
● Export standardu na zne‰kodÀování vyﬁazen˘ch osobních poãítaãÛ (Export
des Alt-PC-Standards)
Waste Magazin, 2000, ã. 4, s. 26
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Nové lahve na nápoje z pouÏitého PET (Neue Getränkeflaschen aus gebrauchtem PET)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 1, s. 6
● Svaz oficiálních sbûren star˘ch automobilÛ ve ·v˘carsku a Lichten‰tejnsku:
Podniky zab˘vající se recyklací aut pod stál˘m tlakem (VASSO: Autoverwerter
unter Kostendruck)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 1, s. 14-16
● BIR. Stoupající náklady - stagnující v˘nosy v recyklaci textilu (BIR. Steigende
Kosten - Gleichbleibende Erlöse)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 1, s. 18-20
● NeÏelezné kovy. Ohlédnutí za rokem 2000 (NE-Metalle. Das Jahr 2000 im Rückblick)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 1, s. 22-23
● Star˘ textil: Stoupající ceny (Alttextil: Steigende Preise)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 1, s. 25
●

Mechanicko biologické zpracování a kompostování odpadÛ

Zájmov˘ svaz pro mechanicko-biologické zpracování odpadÛ na holiãkách
(Im Stich gelassen. MBA-Interessenverbund)
A3 Umwelt, 13, 2000, ã. 12, s. 13-14
● Spoleãnost M-U-T. Zaﬁízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadÛ pro
mûsto VídeÀ (M-U-T. Müllsplitting-Anlage für die Stadt Wien)
A3 Umwelt, 13, 2000, ã. 12, s. 16
● DráÏìanská cesta k obûhovému hospodáﬁství. Biologicko-mechanická úprava
s navazujícím látkovû-energetick˘m vyuÏitím (Der Dresdner Weg zur
Kreislaufwirtschaft. Die Biologisch-Mechanische Aufbereitung mit anschliessender stofflich-energetischer Verwertung)
Müll und Abfall, 32, 2000, ã. 12,s. 746-748
● Spoleãnost M-U-T. Nové zaﬁízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadÛ
pro VídeÀ (M-U-T. Neue Müllsplitting-Anlage für Wien)
Umweltschutz, 2000, ã. 12, s. 53
● Úprava zbytkov˘ch odpadÛ ve variantách. Mechanicko-biologické zpracování
(Restmüllaufbereitung in Varianten. Mechanisch-biologische Behandlung)
UmweltMagazin, 29, 2000, ã. 11/12, s. 38
● Bioplyn z kontejneru. Biomasa (Biogas aus dem Container. Biomasse)
UmweltMagazin, 29, 2000, ã. 11/12, s. 66
● Zaﬁízení na mechanicko-biologické zpracování odpadÛ jdou do útoku (MBAs
gehen jetzt in die Offensive)
Umweltschutz, 2000, ã. 12, s. 34
● M-U-T pﬁesvûdãuje také v Polsku - zaﬁízení na v˘robu biologického kompostu
v Krakovû (M-U-T überzeugt auch in Polen)
Waste Magazin , 2000, ã. 4, s. 36
●

Spalování a tepelné vyuÏití odpadÛ

Spoleãnost C.C. Gruppe: 20 let úpravy popela ze spaloven odpadÛ (C.C.
Gruppe: 20 Jahre Aufbereitung von Müllverbrennungs-Asche)
Recycling Magazin, 55, 2000, ã. 24, s. 31-32
● Trh pro náhradní palivo (Der Markt für Ersatzbrennstoffe)
Umwelt, 30, 2000, ã. 12, s. 59-62
● Zpracování odpadÛ. Stav a perspektivy energetického vyuÏití a tepelného odstranûní (Abfallbehandlung. Stand und Perspektiven der energetischen
Nutzung und thermischen Beseitigung)
Umwelt, 30, 2000, ã. 12, s. 68-70
● Spoleãnost ThermoTeam: odpad pro cementárny (ThermoTeam: Abfall für
Zementwerke)
Umweltschutz, 2000, ã. 12, s. 36
● Optimální zne‰kodÀování zvlá‰tních odpadÛ - vysokoteplotní vyuÏití v basilejské spoleãnosti Valorec (Sonderabfall optimal entsorgen)
Waste Magazin, 2000, ã. 4, s. 27
●

Skládkování odpadÛ

Skládka Müllnern. Zdroj energie ze skládkového plynu (Deponie Müllnern.
Energiequelle durch Deponiegas)
A3 Umwelt, 13, 2000, ã. 12, s. 15
● Îádn˘ surov˘ odpad na podstandardní skládky (Kein Rohmüll auf
Substandard-Deponien)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 16, 2000, ã. 12, s. 7
● Jaké tûsnûní to smí b˘t? Stavba skládky (Welche Abdichtung darf’s sein?
Deponiebau)
UmweltMagazin, 29, 2000, ã. 11/12, s. 36-37
● Technika skládkování v Nûmecku (Deponietechnik)
Umwelt, 30, 2000, ã. 12, s. 53-56
●

Staré zátûÏe

Sanace star˘ch zátûÏí v Nûmecku (Altlastensanierung)
Umwelt, 30, 2000, ã. 12, s. 51-52
● Praktick˘ návod má pﬁinést jasno. Staré zbrojní zátûÏe (Praxisleitfaden soll
Klarheit bringen. Rüstungsaltlasten)
UmweltMagazin, 29, 2000, ã. 11/12, s. 42
● Nûkdej‰í huÈ na v˘robu olova a zinku byla sanována (Ehemalige Blei- und
Zinkhütte Arnoldstein ist saniert)
Waste Magazin, 2000, ã. 4, s. 28-29
●

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
03/2001
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Ekologicky zlikvidujeme
kompletní i nekompletní
autovraky v jakémkoliv
množství. Dále provádíme
výkup a svoz kovového
odpadu.

Kontakt na obchodní kancelář:
Na vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary
tel./fax: 017/31 16 259, tel.: 0606 616 458
e-mail: industriegroup@volny.cz

Výroba lisovacích kontejnerů mobilních
i stacionárních o obsahu 6 - 32 m3
Reference: ASA ČR, Hypermarket Kaufland,
Hypermarket Globus, Hypermarket Hornbach apod.

Kovošrot Kladno, a. s.
Libušina ul., 272 80 Kladno-Dříň
Tel.: 0312/621 213, 688 822, 0311/685 289
Fax: 0312/688 824

Kdo šetří má za tři

Nové

Drahé pálení kovů nahraďte lacinějším
střiháním na nůžkách Kajman.
Elektrokabely
Vám zpracuje
páračka Bobr.
STRA spol. s r. o.
664 88 Zbraslav u Brna
Tel./fax: 0502/45 31 81
www.stra.cz

U

K

niversální
ontejner
Nový rozměr Vašeho odpadu

A-TEC servis s. r. o.
Orlovská 22
713 00 Ostrava
tel. 069/622 3041-44
fax. 069/622 3049
e-mail: info@a-tec.cz

SPOLEČNÁ JISTOTA A PROFIT

Čím se zabýváme:
- recyklace, rafinace, přepracování

Co nabízíme:
- recyklaci veškerého elektronického a elektrotechnického odpadu: relé, kontakty, konektory, monitory, plošné spoje, počítače, kabely, stykače, atd.)
- recyklaci telefonních ústředen (reléové i digitální)
- recyklaci či přepracování průmyslových drahokovových odpadů

Naše společnost Vám nabízí následující produkty a služby:
● Vozidla pro svoz odpadu HALLER
nástavby o objemu 15–28 m3 pro nádoby 110 litrů – 7 m3 vhodné pro
svoz domácího a průmyslového odpadu
●

●

STROJE

KROLL

A

SCARAB

V OZIDLA MULTICAR M 26

včetně veškerých nástaveb, ve spojení s výměnnou zametací nástavbou
SCARAB a nástavbami pro zimní údržbu představují špičkový produkt
pro celoroční údržbu chodníků a komunikací
●

- zpracování stěrů

Z AMETACÍ

nástavby o objemu nádrže na smetí 2–6 m3 se širokou škálou dalších
přídavných zařízení, dodávky jsou možné také včetně výměnného systému a dodávek nástaveb pro zimní údržbu chodníků a komunikací

Opravy zametacích strojů IFA

provádíme veškeré opravy samosběrných strojů IFA všech provedení
včetně zásilkového prodeje ND

Kde nás kontaktovat: VITARO s.r.o.
Poděbradská 1091
289 12 Sadská
Tel/fax: 0325/ 594 325

E-mail: kovy@vitaro.cz URL: www.vitaro.cz

