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�  odpad měsíce

Obalový odpad
� Přínosy zákona o obalech pro obce 
a pro životní prostředí

� Obaly v českých technických normách

� téma

Sběr a svoz odpadů
� Sběr a komunitní kompostování bioodpadů v ČR

� Svoz komunálních odpadů z rekreačních oblastí

� z vědy a výzkumu
� Staré zátěže jemnozrnných hutních odpadů

� Koncepce odpadového hospodářství krajů
� Královéhradecký kraj

� Řízení
� Otázky důležité nejen pro odpadové hospodáře
� SFŽP pro využívání obnovitelných 
zdrojů energie

� Plán odpadového hospodářství ČR
� Ze zahraničního odborného tisku

� legislativní příloha

Rukověť 
odpadového 
hospodářství
� Metodický pokyn pro zařazování odpadů 
na zelený seznam
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firemní propagace

ENVIKONGRES S MEZINÁRODNÍ VÝSTAVOU

Nakládání s odpady 
v novém, sektorovém pojetí

Od 23. do 27. dubna 2002 se v Brně uskuteční ENVIKONGRES, navazující na deset 
úspěšných ročníků mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního 

prostředí ENVIBRNO. Přestože se tato největší akce svého druhu ve střední Evropě příště
uskuteční až v roce 2004, nepřijdou vystavovatelé ani letos o možnost prezentace 

- v rámci doprovodné mezinárodní výstavy.

ENVIKONGRES 2002
se pofiádá pod zá‰titou ministerstev Ïivotního

prostfiedí, prÛmyslu a obchodu a zemûdûlství.
Pfiedstaví se na nûm zcela nová koncepce veletr-
hu ENVIBRNO, ale hlavnû zde bude dÛkladnû
pfiedstaven a rozebrán zákon IPPC, kter˘ potfiebu
nové koncepce vyvolal, a jehoÏ prosazení do ães-
ké legislativy v období pfiíprav na vstup do EU
znamená zásadní zmûnu environmentální politiky
âeské republiky. Nov˘ zákon se pfiitom v˘znamnû
dotkne prakticky v‰ech tuzemsk˘ch stfiedních
a velk˘ch prÛmyslov˘ch a zemûdûlsk˘ch podnikÛ.

IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control
jinak Smûrnice rady 96/61 EC o integrované prevenci a omezo-

vání zneãi‰tûní znamená, Ïe tyto podniky budou muset získávat
tzv. integrované povolení k provozování své ãinnosti, a to z hle-
diska uplatnûní „nejlep‰í dostupné techniky pro optimální ochranu
Ïivotního prostfiedí jako celku.” Jde o odklon od fie‰ení sloÏkov˘ch
problémÛ a dílãích povolení, vlivy pÛsobení podnikÛ na Ïivotní pro-
stfiedí budou sledovány komplexnû. 

Podnik buì „integrovanû” vyhoví, nebo nevyhoví, a nebudou
moÏné v˘jimky – napfi. odklad na splnûní kritérií pfii nakládání s od-
pady, vyhovuje-li podnik v ostatních ohledech. Povolení bude vy-
dáno na dobu urãitou, po níÏ o nûj bude podnik znovu Ïádat.
Poru‰ení zákona by zejména po vstupu âR do EU znamenal eko-
dumping, a proto lze oãekávat jeho pfiísné vynucování.

Nová koncepce ENVIBRNO
pfiiná‰í zejména v˘znamné zmûny v oborovém ãlenûní (viz dá-

le). Z pfiipomínek vystavovatelÛ a poznatkÛ pofiadatelÛ z minul˘ch
roãníkÛ akce pak vypl˘vají dal‰í: veletrh pfie‰el na dvouletou peri-
odicitu, pfiesunul svÛj termín z podzimu na jaro a novû se zaãlenil
do komplexu stavebních veletrhÛ IBF, SHK a URBIS. To pfiinese
vystavovatelÛm nejen vût‰í náv‰tûvnost, ale, zejména díky po-
slední akci URBIS s Kongresem starostÛ a Hejtmansk˘m dnem,
také konkrétní obchodní pfiíleÏitosti v oblasti ekoproduktÛ pro ko-
munální sféru.

Leto‰ní mezinárodní v˘stava
se jiÏ uskuteãní podle nové koncepce. Její oborové ãlenûní tak

nebude vycházet z jednotliv˘ch sloÏek ochrany Ïivotního prostfie-
dí s fiadou podoborÛ, ale bude segmentováno podle základních
v˘robních sektorÛ a zahrne podle nov˘ch principÛ environmentál-
ní techniky a technologie pro:

� energetiku,
� v˘robu a zpracování kovÛ,
� zpracování nerostÛ,
� chemick˘ prÛmysl,
� nakládání s odpady,
� ãi‰tûní a úpravu vod,
� zemûdûlsk˘ prÛmysl,
� ostatní zafiízení.

V˘stava pfiedstavuje víc neÏ jen moÏnost 
si „vyzkou‰et novoty” – jde o mezinárodní setká-
ní poptávky s nabídkou, o vynikající obchodní
pfiíleÏitost.

Problematika odpadÛ 
se v rámci nového pojetí prolíná prakticky cel˘m doprovodn˘m

programem a pfiiná‰í vynikající moÏnost se s IPPC detailnû obe-
známit. Napfiíklad  jiÏ první den 23. dubna se odpoledne uskuteã-
ní semináfi „Systém v˘mûny informací v âR, zaji‰tûní odborné
podpory pfii procesu získávání povolení podle IPPC a konkrétní
zku‰enosti s pfiípravou Ïádosti o povolení v papírensk˘ch a slévá-
rensk˘ch podnicích.” Dne 24. dubna se zase uskuteãní speciali-
zované semináfie o sektorové problematice v âR, o stavu v EU
a o odborné podpofie pfiípravy na reÏim IPPC, mj. v nakládání
s odpady. 

DÛleÏité informace
Potenciální vystavovatelé mají dosud moÏnost se na v˘stavu

pfiihlásit. Za krytou plochu v rozmezí 9 – 20 m2 zaplatí 2900
Kã/m2, pfii objednání plochy 21 – 40 m2 ãiní cena 2750 Kã/m2 a pfii
více neÏ 41 m2 pfiijde plocha jen na 2600 Kã/m2. Za volnou plo-
chu do 50 m2 zaplatí vystavovatelé 1800 Kã/m2 a nad tuto hrani-
ci jiÏ jen 1600 Kã/m2. 

Neopakovatelnou moÏnost mají úãastníci posledního roãníku
veletrhu ENVIBRNO – mají 50% slevu ze v‰ech uveden˘ch cen!

BliÏ‰í informace:
Veletrhy Brno, a. s.
V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno
tel.: 05/41 15 32 27
fax: 05/41 15 30 54
e-mail: envikongres@bvv.cz
www.bvv.cz/envikongres 
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sbûr a svoz

Na‰e pfiibliÏování k Evropské unii pfiiná‰í i nové nároky. Zmûny
evropsk˘ch norem EN 840-5 a EN 840-6 pro kontejnery na od-
pad s odsuvn˘m víkem, zamûfiené do oblasti bezpeãné obsluhy
nádob - tedy pfiedpisem tzv. „dûtské pojistky”, byly jiÏ aplikovány
i do na‰ich norem âSN EN 840-5 a âSN EN 840-6 (A1). Stalo
se tak právû pfied rokem - v únoru 2001.
Nûkteré zku‰enosti z pÛlroãního provozu kontejnerÛ s dûtskou

pojistkou (obrázek 1) vystihuje název tohoto ãlánku. Jejich nej-
ãastûj‰ími „bolestmi” jsou:
– stále otevfiené víko (k úplnému uzavfiení víka je nutné stlaãit dvû
pojistná tlaãítka nebo páãky souãasnû), toto ponûkud sloÏitûj‰í
uzavírání víka zatím ignoruje znaãná ãást obãanÛ,

– „hledaãi pokladÛ” niãí soustavnû nejen západky zámkÛ kontej-
nerÛ, ale i plastová tlaãítka dûtsk˘ch pojistek. Takto po‰kozen˘
kontejner pak jiÏ obvykle ani úplnû uzavfiít nelze. 
Lep‰ímu uzavírání kontejnerÛ mÛÏe pomoci soustavné infor-

mování obãanÛ, napfi. nálepkami pfiímo na kontejnerech, v míst-
ním tisku, atp. 
Stálou provozuschopnost nádob mÛÏe zajistit zejména sou-

stavn˘ servis a údrÏba kontejnerÛ pfiímo na stanovi‰tích, bohuÏel
za cenu vícenákladÛ.

– silnûj‰í a nepohyblivé západky zámkÛ víka upevnûné pfiímo na
tûle nádoby v˘raznû ztûÏují násilné otevfiení víka,

– vyklápûní kontejnerÛ je moÏné pomocí ãepÛ i ãelní li‰ty,
– za pfiíplatek je moÏné dodat pohodlné otvírání víka pedálem,
– velké úspory jsou pfii pfiepravû prázdn˘ch kontejnerÛ - 2 x vy‰‰í
pfiepravní v˘kon,

– pofiizovací cena je velmi pfiíznivá a minimální provozní náklady.
Nev˘hodou je:

– men‰í komfort obãanÛ u kontejnerÛ bez pedálu,
– nûkteré typy star‰ích vyklápûcích zafiízení je tfieba pro vyklápû-
ní kontejnerÛ podle âSN EN 840-2 jednodu‰e upravit, tyto úpra-
vy nabízí v‰ichni dodavatelé vyklápûãÛ, vût‰ina provozovatelÛ je
v‰ak mÛÏe provést ve vlastní reÏii,

– nová vyklápûcí zafiízení je vÏdy nutné objednávat jiÏ s poÏadav-
kem i na obsluhu nádob podle normy âSN EN 840-2.
Oba typy kontejnerÛ mají jiÏ dnes své zastánce a odpÛrce. 
Pfii jednoznaãnû pfiíznivûj‰ích cenách kontejnerÛ s ploch˘m ví-

kem sehrává svou roli urãitá opatrnost a obavy z nevyzkou‰ené-
ho a dále potfieba úpravy vyklápûãÛ hned u nûkolika vozidel.
Kontejnery s ploch˘m víkem jsou jednoznaãnû lep‰í u souprav
pro tfiídûní frakcí – stále uzamãené víko, pevnûj‰í zámky. Faktor
men‰ího pohodlí obsluhy kontejneru zde odpadá. 
U kontejnerÛ pro sbûr smûsného odpadu je pohodlí obsluhy

kontejnerÛ pfiibliÏnû shodné aÏ tehdy, je-li kontejner s ploch˘m
víkem vybaven pedálem. Ceny obou provedení jsou v‰ak v tom-
to pfiípadû velmi podobné.

Jedno je jisté – teprve dlouhodobûj‰í provoz a zku‰enosti
odpoví na otázku:

Kontejner 1100 litrÛ s dûtskou pojistkou nebo radûji kon-
tejner 1100 litrÛ s ploch˘m víkem?

Ing. Jifií Nûmec
SSI SCHÄFER s. r. o. AT

Dětská pojistka - novinka, která „zlobí” 

¤e‰ení
Alternativou ke kontejnerÛm s dûtskou pojistkou jsou kontejne-

ry s ploch˘m víkem (âSN EN 840-2). Tyto nádoby (obrázek 2)
mají:
– jednoduchou konstrukci, 
– pevné zámky víka, 
– bezporuchov˘ provoz.

Pfiedností tûchto kontejnerÛ, které za pfiíznivou cenu vyhoví
v‰em poÏadavkÛm, je to, Ïe:
– nemají dûtskou pojistku, Obrázek 2: Kontejnery s ploch˘m víkem

Obrázek 1: Víka kontejnerÛ s dûtskou pojistkou zÛstávají ãasto ne-
dovfiená

Nav‰tivte firmu SSI Schäfer, s. r. o. AT 
na veletrhu IFAT 2002 v Mnichovû v hale B 3, stánek 433/530
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V˘znamn˘ podíl vozidel ve vnitrostátní dopravû
tvofií rozváÏková doprava a vozidla pro komunální
sféru. Zatímco rozváÏková vozidla VOLVO mÛÏeme
na na‰ich silnicích vídat pomûrnû ãasto (napfiíklad
vozidla FL618 v barvách spoleãnosti PEPSI Cola),
komunální podvozky urãené pro úãelovou nástavbu
(sypaã, kropící vÛz, nosiã kontejnerÛ nebo nástavba
pro sbûr odpadÛ) v nabídce importéra nebyly done-
dávna v˘znamn˘m zpÛsobem realizovány.

Prvním v˘znamn˘m zákazníkem se stala spoleã-
nost Marius Pedersen se sídlem v Hradci Králové.
Marius Pedersen a. s., dcefiiná spoleãnost pfiední
dánské firmy v oboru komplexního nakládání s od-
pady - Marius Pedersen A/S, zaloÏená v roce 1925,
zahájila svoji ãinnost v âR v roce 1990. Tehdej‰ím
cílem bylo fie‰it moderním zpÛsobem nakládání s od-
pady v podstatné ãásti regionu v˘chodních âech.
Bûhem pomûrnû krátké doby se spoleãnost Marius
Pedersen vypracovala na pfiední místo v âeské re-
publice mezi subjekty zab˘vajícími se nakládáním
s odpady. 

Organizaãnû je holding Marius Pedersen Group
ãlenûn na matefiskou spoleãnost Marius Pedersen
a. s. a 17 dcefiin˘ch spoleãností. Skupina firem
Marius Pedersen Group má pak více neÏ 30 provo-
zoven po celé âeské republice. Spoleãnost zamûst-
nává pfies 800 pracovníkÛ v‰ech profesí, které se
dot˘kají problematiky Ïivotního prostfiedí se zamûfie-
ním na odpadové hospodáfiství. 

Firemní filosofie spoãívá v poskytování efektivních
a kvalitních sluÏeb v komunální a komerãní sféfie pfii
maximálnû ‰etrném pfiístupu k Ïivotnímu prostfiedí. 

·irok˘ rozsah ãinnosti spoleãnosti zahrnuje provo-
zování fiízen˘ch skládek odpadÛ, provoz zafiízení na
úpravu a zne‰kodnûní nebezpeãn˘ch odpadÛ, solidi-
fikaãní linky, vlastní recyklaãní a tfiídicí zafiízení a za-
fiízení pro biodegradaci materiálÛ kontaminovan˘ch
ropn˘mi produkty. Neodmyslitelnou souãástí tûchto
zafiízení je i pfiíslu‰ná dopravní technika, která odpa-
dy sbírá a pfiepravuje do zafiízení k tomu urãen˘ch. 

Rozvoj spoleãnosti je za 10leté období pÛsobení
v âR velmi dynamick˘ a vzhledem k tomu, Ïe pfie-

váÏná ãást podnikatelsk˘ch aktivit spoleãnosti je na-
prosto neodmyslitelnû spojena se zaji‰Èováním pfie-
pravy, zaãala na‰e spoleãnost systémovû hledat sil-
ného a dlouhodobû spolehlivého partnera na dodáv-
ky dopravní techniky, aÈ se jedná o podvozky ãi rÛz-
né typy nástaveb.

Spolupráce se spoleãností Volvo Truck Czech za-
ãala v roce 1997, kdy byly podepsány první kontrak-
ty na odbûr podvozkÛ FL 10 v provedení 8x4 urãe-
n˘ch pro nástavby DEMPSTER. Tato, v âeské re-
publice unikátní technologie sbûru a svozu odpadÛ
v uzamykateln˘ch kontejnerech od 2 m3 do 8 m3 na-
bízí producentÛm odpadÛ optimální fie‰ení odpado-
vého hospodáfiství. Svozové vozidlo se systémem
ãelního nakládání odpadu pfies kabinu vozidla je vy-
baveno váÏicím zafiízením a palubním poãítaãem.
PouÏití tohoto systému zajistí zákazníkÛm, Ïe platí
pouze za mnoÏství odpadu, které bylo skuteãnû
odebráno a v Ïádném okamÏiku není zákazník nu-
cen ãekat na pfiistavení prázdného kontejneru.
Zafiízení je tedy schopno odpad bezpeãnû naloÏit,
pfiesnû zváÏit a následnû slisovat pro efektivnûj‰í
zpÛsob dal‰í pfiepravy.

V roce 1999 spoleãnost Marius Pedersen a. s., de-
finitivnû opustila tuzemského v˘robce podvozkÛ
a po peãlivém v˘bûru padlo rozhodnutí na znaãku
VOLVO. Tato volba byla ovlivnûna pfiedchozí dobrou
zku‰eností s v˘‰e uveden˘mi podvozky FL 10 a za-
jímav˘mi dodacími a servisními podmínkami impor-
téra. Spoleãnosti skupiny Marius Pedersen Group
odebraly dosud více neÏ 30 podvozkÛ VOLVO
v konfiguracích 4x2, 6x2, 6x4, 8x4, 6x6 a obohatily
na‰e silnice o zajímavá vozidla, která potkáváte vût-
‰inou v pilné práci se zapnut˘mi v˘straÏn˘mi svûtly.
Zku‰enosti s jejich provozem jsou velmi dobré
a spolupráce s autorizovan˘mi servisy funguje ke
vzájemné spokojenosti. Jednotliví uÏivatelé oceÀují
zejména ekonomiku provozu, robustnost podvozku,
snadnou manévrovatelnost, spolehlivost ve sloÏi-
t˘ch podmínkách komunálního provozu a pouze pfii-
mûfienou míru elektroniky, která není pro fiidiãe pfiítû-
Ïí, n˘brÏ uÏiteãn˘m pomocníkem.

Ing. Du‰an Pavel

Komunální 
podvozky VOLVO
na českém trhu
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Jen krátceTiráÏ Dal‰í novela nového zákona
o odpadech?

Jen tak pro pofiádek – o tu první se postaral zákon ã. 477/2001
Sb., o obalech sv˘m paragrafem 54. O tu dal‰í pak usiluje Zastu-
pitelstvo hlavního mûsta Prahy s podporou Svazu mûst a obcí âR.
SMO chce totiÏ i nadále zachovat moÏnost vybírat úhradu za sbûr
a odstraÀování komunálního odpadu na základû smluv, aÈ jiÏ uza-
vfien˘ch mezi fyzickou osobou a obcí, nebo mezi fyzickou osobou
a podnikatelem, kter˘ pro obec (napfi. na základû mandátní smlou-
vy) tyto sluÏby zaji‰Èuje. Praha chce zároveÀ  i nadále vybírat po-
platky od poplatníkÛ prostfiednictvím majitelÛ nemovitostí. Pfiípadné
vymáhání nedoplatkÛ by bylo na obci, nikoli na vlastníkovi.
Argumentuje pfiitom pfiedev‰ím tím, Ïe zavedením systému

podle zákona ã. 185/2001 Sb., by „...správu poplatku na území
hl. m. Prahy muselo vykonávat asi 120 novû pfiijat˘ch zamûst-
nancÛ a to pfii stejné úãinnosti v˘bûru poplatku jako dosud, kdy
tuto agendu vykonává 11 zamûstnancÛ...” a „...Ïe povinnost pla-
tit poplatek nebudou mít fyzické osoby, které na území obce
bydlí a tedy tam produkují komunální odpad, nemají tam v‰ak 
trval˘ pobyt. Podle odhadu je tûchto osob v Praze aÏ 300 tisíc,
ktefií za rok vyprodukují asi 50 tisíc tun odpadu...”
Vláda po projednání a posouzení návrhu vyslovila s touto no-

velou nesouhlas. Ten odÛvodÀuje zejména tím, Ïe navrhovaná
úprava je nesystémová, neboÈ obce by mohly volit mezi tfiemi
rÛzn˘mi zpÛsoby úhrady nákladÛ vynaloÏen˘ch na nakládání
s komunálním odpadem.
Jednak by tu byla úhrada za shromaÏìování, sbûr, pfiepravu,

tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ od fyzic-
k˘ch osob na základû smlouvy. Dal‰í moÏností by byl místní po-
platek za provoz systému nakládání s komunálními odpady.
PouÏít by se mohl i poplatek za komunální odpad. Pfiitom v˘‰e
úhrady kaÏdého z uveden˘ch zpÛsobÛ by se stanovila odli‰nû,
zcela odli‰nû by byl stanoven i okruh poplatníkÛ. 
Kromû toho podle vlády nároãnost a nákladnost správy míst-

ního poplatku ve vût‰ích obcích, na kterou je pfiedkladatelem
poukazováno, nelze akceptovat, neboÈ zákon 
ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znûní zákona 
ã. 185/2001 Sb., umoÏÀuje, aby místní poplatek byl odvádûn za
domácnost spoleãn˘m zástupcem, za rodinn˘ nebo bytov˘ dÛm
vlastníkem nebo správcem. V návaznosti na tuto úpravu by po-
ãet subjektÛ platících obci nemûl podstatnû vzrÛst. 
Podle Prahy v‰ak tato úvaha platí spí‰e v mal˘ch obcích.

Vlastníci klasick˘ch ãinÏovních domÛ, v nichÏ ve velk˘ch mûs-
tech bydlí vût‰ina obyvatel, se dobrovolnû ke spoleãné platbû
za nájemníky nepfiihlásí. V zástavbû rodinn˘ch domÛ to je jiné.
Zde je vût‰inou vlastník stejnou osobou, která bude platbu od-
vádût za domácnost. V tom mají malé obce v˘hodu. Ve velk˘ch
mûstech lze ale oãekávat, Ïe vût‰ina plateb bude prostfiednic-
tvím spoleãného plátce za domácnost. To napfi. v Praze zname-
ná zv˘‰ení z 75 tisíc plátcÛ v roce 2001 na témûfi 500 tisíc v le-
to‰ním roce. K tomu je nutné pfiiãíst dal‰í agendu spojenou s vy-
fiizováním Ïádostí o osvobození od poplatku a Ïádostí o odstra-
nûní ãi zmírnûní tvrdosti místního poplatku, platební v˘mûry pro
plátce, ktefií neuhradili v termínu splatnosti poplatek a vymáhání
nedoplatkÛ a agendu vracení pfieplatkÛ. Splnûní poplatkové po-
vinnosti je nutné zaznamenat u kaÏdého poplatníka samostatnû
- tedy u cca 1 200 000 poplatníkÛ. 
Návrh druhé novely v‰ak pfiece jen v poslanecké snûmovnû

tûsnû pro‰el do druhého ãtení. V prÛbûhu ledna ho projednával
V˘bor pro vefiejnou správu, regionální rozvoj a Ïivotní prostfiedí
a v bfieznu mÛÏeme oãekávat dal‰í projednávání návrhu v po-
slanecké snûmovnû. Uvidíme, jak dopadne.

Nakládání s odpadními
oleji v âR
Souãástí projektu Tvorba ná-

rodního plánu pro nebezpeãné
odpady v âR, kter˘ fie‰í spoleã-
nost DHV CR, s. r. o., je i pilotní
studie Nakládání s odpadními
oleji. V˘sledkÛm této studie
a popisu metody Stratego, jeÏ
byla vyuÏita pfii fie‰ení studie, byl
vûnován semináfi, kter˘ se konal
v Praze 24. ledna t. r. ¤e‰ení
studie i celého projektu je finan-
cováno vládou Nizozemského
království.

Koncepce odpadového
hospodáfiství
Královéhradeckého kraje
V rámci zpracování analytické

ãásti projektu Koncepce hospo-
dafiení s odpady na území
Královéhradeckého kraje byl
uspofiádán 31. ledna t. r. v Jiãínû
vefiejn˘ semináfi. V první ãásti
semináfie odeznûly pfiíspûvky
zástupcÛ Ministerstva Ïivotního
prostfiedí, Státního fondu Ïivotní-
ho prostfiedí, Krajského úfiadu
a V˘zkumného ústavu vodohos-
podáfiského. Poté pracovníci
zpracovatele koncepce - firmy
ISES, s. r. o., podrobnû informo-
vali o jednotliv˘ch ãástech zpra-
covávané koncepce. O samotné
koncepci více na jiném místû ãa-
sopisu.

Souãasnost a perspektivy
tûÏby a úpravy nerudních
surovin II
Rekultivace, recyklace sta-

vebních materiálÛ a vyuÏití od-
padÛ z tûÏby stavebních surovin
patfií mezi témata semináfie, 
kter˘ pofiádá V·B-TU Ostrava 
3. - 4. dubna t. r. Informace: ota-
kar.vavruska@vsb.cz.

Surovinová recyklace 
plastÛ
Ve vûdeckém v˘boru 2. roãní-

ku Mezinárodního sympozia
Feedstock Recycling of Plastics
& other Inovative Plastics Re-
cycling Techniques je rovnûÏ
RNDr. Jana Kováfiová, CSc.
z Ústavu makromolekulární che-
mie AVâR, e-mail: kovarova@
imc.cas.cz. Termín konference
viz „kalendáfi”.
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Pfiedstavuji si, jak inspektor pfiíslu‰ného in-

spekãního kontrolního orgánu bûhá po prodejnû

s metrem a kalkulaãkou v ruce a poãítá, zda pro-

dejcem vymezená plocha prodejní plochy pfiesa-

huje nebo nepfiesahuje 200 ãtvereãních metrÛ.

Tato podmínka je totiÏ souãástí zákona o obalech

a mluví o „...povinnosti nabízet nápoje rovnûÏ ve

vratn˘ch zálohovan˘ch obalech, pokud jsou v nich

tyto nápoje uvádûny na trh a pokud jiÏ nejsou

vratn˘mi zálohovan˘mi obaly...”. Ruce si radostnû

mnou ti, ktefií mají krámek nebo skladovací plochu

men‰í neÏ uveden˘ rozmûr. Na ty se tato povin-

nost nevztahuje. 

Ale ono to aÏ tak jednoduché není. Také proto,

Ïe v pfiíslu‰ném paragrafu zákona je fiada nejas-

ností. Napfiíklad jestli jde o celou prodejnu, nebo

jen plochu, kde se prodávají pouze nápoje, nebo

o plochu vymezenou pro skladování nápojÛ, pro-

stû co se myslí prodejní plochou. MoÏná, Ïe pro-

dejní plochu definuje nûjaká norma, ale urãitû ne

v tom smyslu, v jakém to vymysleli zákonotvÛrci.

Dále je nejasné co v‰e je nutno povaÏovat za ná-

poje. Zákon sice odkazuje na jin˘ zákon, tam je

v‰ak konstatováno, Ïe nápoj je pokrm... 

Z legislativního procesu pfiípravy tohoto zákona

vyplynulo, Ïe tuto pasáÏ prosadili pfii projednávání

zákona poslanci na poslední chvíli, urãitû za silné-

ho na‰eptávání ekologick˘ch aktivit. Opût se po-

tvrdilo, Ïe nakonec i dobfie mínûná zmûna, prosa-

zená bez uváÏení návazn˘ch souvislostí, mÛÏe

b˘t spí‰e ke ‰kodû neÏ k uÏitku.

Je pochopitelné, Ïe v‰ude, kde to jen trochu

pÛjde, bude prodejce, podle zákona osoba, která

uvádí do obûhu nápoje tvrdit, Ïe nápoje skladuje

jen na 199 metrech plochy a bude proto pfied kon-

trolními orgány ochoten ‰tosovat pfiepravky aÏ do

stropu. Problém ale asi není v tom, zda mám vût-

‰í nebo men‰í sklad, ale ve vût‰í nároãnosti pfii 

organizaci provozu. Prodejci si jiÏ odvykli, ale my

spotfiebitelé také. Trh zmûnil léta fungující systém

vratn˘ch, hlavnû sklenûn˘ch nádob. 

Je pfiirozené, Ïe z rÛzn˘ch dÛvodÛ by se podíl

vratn˘ch zálohovan˘ch obalÛ na nápoje mûl opût

zv˘‰it. ZpÛsob zvolen˘ zákonem v‰ak je ten mé-

nû efektivní, zvlá‰tû kdyÏ je „nedovafien˘”. Na zá-

lohované vratné obaly jsme si v minulosti zvykali

postupnû roky. Dnes by se to mûlo zmûnit z jed-

natfiicátého prosince na prvního ledna? Prodejci

i spotfiebitelé musejí b˘t postupnû, ale intenzivnû

a konkrétnû pfiesvûdãováni o úãelnosti tohoto

opatfiení. A moÏná za rok za dva za tfii se to poda-

fií, ov‰em pokud do té doby dojde k novele ales-

poÀ uvedeného paragrafu.

SPEKTRUM 6

ODPAD MùSÍCE
Obalov˘ odpad 10

Pfiínosy zákona o obalech pro obce a pro Ïivotní prostfiedí 10
Co pfiiná‰í nov˘ zákon obcím obãanÛm, povinn˘m osobám 
a Ïivotnímu prostfiedí. 

Obaly v ãesk˘ch technick˘ch normách 12
Struãn˘ obsah devíti nov˘ch norem t˘kajících se obalÛ.

Jak je to s obaly v Dánsku a Nûmecku 14

TÉMA: SBùR A SVOZ ODPADÒ
Sbûr a komunitní kompostování bioodpadÛ v âR 16
Souãasn˘ stav sbûru bioodpadÛ komunálního pÛvodu, moÏné systémy
sbûru a úkoly pro nejbliÏ‰í roky.

Svoz komunálních odpadÛ z rekreaãních oblastí 18
Novela zákona o místních poplatcích umoÏní svoz domovního odpadu 
i v rekreaãních oblastech. Nástin tfií pouÏiteln˘ch systémÛ sbûru.

Dûtská pojistka - novinka, která „zlobí” 4
Alternativou ke kontejnerÛm s dûtskou pojistkou jsou tyto s ploch˘m víkem.

Z VùDY A V¯ZKUMU
Staré zátûÏe jemnozrnn˘ch hutních odpadÛ 20
Ve vysokopecních a ocelárensk˘ch kalech uloÏen˘ch na odkali‰tích 
podniku Nová huÈ Ostrava se nacházejí statisíce tun Ïeleza, které by 
bylo moÏné vyuÏít.

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁ¤STVÍ KRAJÒ
Královéhradeck˘ kraj v poloãase 22
Byla dokonãena analytická ãást koncepce.

¤ÍZENÍ
Otázky dÛleÏité nejen pro odpadové hospodáfie 24
Odpovûdi námûstkynû ministra na vybrané otázky.

Aktualizace programÛ SFÎP pro vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ 
energie 25

Plán odpadového hospodáfiství âeské republiky 28
V‰echny relevantní dokumenty pro pfiípravu plánu jsou na www.env.cz

SERVIS
Kalendáfi 25

Ze zahraniãního tisku 26

Zpravodaj âAOH 28

RESUME 29

FIREMNÍ PREZENTACE
Komunální podvozky VOLVO na ãeském trhu 5

LEGISLATIVNÍ STRÁNKY âASOPISU
Volnû vloÏená pfiíloha
RUKOVùË ODPADOVÉHO HOSPODÁ¤STVÍ 3/2002
Metodick˘ pokyn odboru odpadÛ MÎP 
pro zafiazování odpadÛ na zelen˘ seznam 1
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Bioplyn v Rakousku

Hospodárné zplyňování

Plastové palety

Zpětný odběr počítačů

Recyklace zářivek

Dvě schémata 
financování elektrošrotu

Hory vyřazené 
elektroniky

Směrnice o starých 
automobilech

Recyklace starých 
pneumatik

Recyklace mobilních 
telefonů

Plastové palety z recyklova-
ného materiálu se zaãínají
uplatÀovat jiÏ i ve ·panûlsku
a ukazuje se, Ïe jsou oblíbe-
nûj‰í neÏ palety dfievûné. Pla-
stové palety jsou lehãí a u‰etfií
prostor, lze je i barevnû ozna-
ãovat. Brit‰tí v˘robci novinové-
ho papíru odhadují na proná-
jmu plastov˘ch palet v porov-
nání s dfievûn˘mi úsporu 
10 EUR dennû.
Warmer Bulletin, 2001, ã. 78

Na pomoc plnûní poÏadavkÛ
evropské smûrnice o elektro-
nickém a elektrickém odpadu
zahájilo britské Ministerstvo Ïi-
votního prostfiedí program re-
cyklace záfiivek. Nov˘ program
realizuje ve spolupráci s v˘rob-
ci osvûtlovacího zafiízení orga-
nizace ESA (Environmental
Services Association). Do pra-
xe budou zavedeny nové stan-
dardy pro záfiivky vãetnû fluo-
rescenãních lamp a Ïárovek
obsahujících rtuÈ, sodík a halo-
genidy.
Warmer Bulletin, 2001, ã. 78

vání tûÏk˘ch kovÛ a jin˘ch
‰kodliv˘ch látek, nakonec v‰ak
zÛstal souãástí smûrnice. Dal-
‰ími dÛleÏit˘mi body jsou: re-
dukce poãtu pouÏit˘ch druhÛ
plastÛ u nov˘ch v˘robkÛ, se-
parovan˘ sbûr, kvóty pro sbûr
a recyklaci, povinnost zpûtné-
ho odbûru, zodpovûdnost v˘-
robce. Ekologické fórum Haus-
halt UFH vybuduje v Rakous-
ku systém sbûru a recyklace
WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment).  
A3 Umwelt, 14, 2001, ã. 1/2

V Rakousku by bylo moÏno
vyuÏívat k v˘robû bioplynu 
26 milionÛ tun hospodáfisk˘ch
hnojiv a zbytkového odpadu
roãnû a bylo by moÏno vyrobit
asi 1350 GWh elektrické ener-
gie, coÏ odpovídá pokrytí spo-
tfieby asi 430 tisíc domácností.
Tyto potenciály jsou vyuÏívány
jen z malé ãásti. Napfi. ve spol-
kové zemi ·t˘rsko je v souãas-
né dobû 14 zafiízení na v˘robu
bioplynu, ale souãasn˘ poten-
ciál by umoÏÀoval existenci
nûkolika stovek zafiízení. V˘ro-
ba bioplynu pfiiná‰í nejen ener-
getick˘ uÏitek, ale mohla by ta-
ké u‰etfiit asi 3,2 tun ekvivalen-
tu oxidu uhliãitého a pÛsobit
tak proti skleníkovému efektu.
Pfii peãlivém v˘bûru stanovi‰È
pro zafiízení by bylo moÏno za
stávajících rámcov˘ch podmí-
nek v˘robu bioplynu v Rakous-
ku realizovat. Pokud by byla
v˘roba bioplynu cílenû politic-
ky podpofiena, mohla by se ta-
to technologie stát exportním
artiklem.
A3 Umwelt, 13, 2000, ã. 10

Tavení a zplyÀování s dodá-
váním kyslíku  je nov˘ postup
tepelného vyuÏití odpadÛ, kte-
r˘ se podle studií vyznaãuje
vysokou hospodárností. V li-
stopadu 2000 bylo v Holzhau-
senu u Lipska uvedeno do pro-
vozu první zafiízení. Základem
nového postupu je technika
kuplovny, známá ze sléváren-
ského prÛmyslu. Na jejím zá-
kladû byla vyvinuta ‰achtová
pec, která pfii teplotû kolem
2000 °C pfiemûÀuje odpady na

Nûkolik americk˘ch ekologic-
k˘ch nevládních organizací or-
ganizuje kampaÀ za realizaci
systému odpovûdnosti v˘rob-
cÛ za vyfiazené poãítaãe. Tyto
organizace vytvofiily konsorci-
um, které vyvíjí tlak na v˘rob-
ce, aby nesli zodpovûdnost za
odpad. Firma Apple napfi. pfii-
jala recyklaãní schéma v Nû-
mecku, av‰ak ne v USA. Rov-
nûÏ firma Dell musí recyklovat
v Nûmecku, ·védsku, Norsku,
Nizozemsku i na Tajwanu, za-
tímco v USA ne. IBM, která je
zapojena do recyklaãního pro-
gramu v Evropû, nedávno vy-
hlásila plán na uplatnûní zpût-
ného odbûru i v USA.
Warmer Bulletin, 2001, ã. 79

Smûrnice EU o star˘ch auto-
mobilech pfiedpokládá od 1. 1.
2006 opûtovné pouÏití, zhod-
nocení nebo recyklaci star˘ch
automobilÛ nebo jejich souãás-
tí v rozsahu min. 85 %, v té sa-
mé lhÛtû bude muset opûtovné
pouÏití a recyklace ãinit mini-
málnû 80 %. Od roku 2015 se
tyto kvóty zv˘‰í na 95 a 85 %.
Hlavním cílem smûrnice EU 
je stanovit opatfiení pro pre-
venci odpadÛ z automobilÛ.
V rakouském zákonodárství
musí b˘t uplatnûna nejpozdûji
k 21. dubnu 2002. Bude nutno
brát na zfietel také znaãné ná-
klady: pfii souãasném mnoÏství
asi 170 tisíc star˘ch vozidel
roãnû a prÛmûrn˘ch nákla-
dech na zpracování jednoho
vozidla 1500 – 3000 ATS, bu-
de nutno poãítat s roãními ná-
klady 255 – 510 ATS. Vznikly
rÛzné koncepce, v nichÏ se
o tûchto nákladech diskutuje,
napfi. tzv. Úsporn˘ model poãí-
tá s pfiíspûvky majitelÛ vozidel
60 – 120 ATS roãnû. Jin˘ mo-

Nizozemsko má dvû recyklaã-
ní schémata pro elektronick˘
a elektrick˘ odpad. Star‰í sché-
ma bylo ustanoveno v˘robci
hnûdé a bílé techniky v souvis-
losti se zavedením odpovûd-
nosti v˘robcÛ v roce 1988. Je
financováno kolektivnû: pro
kaÏd˘ druh v˘robku je sestave-
na standardní sazba na v‰ech-
ny nové prodeje a v˘tûÏek je
rozdûlen do celkov˘ch nákladÛ
recyklace. Druhé schéma ob-
hospodafiuje zvlá‰È informaãní
a komunikaãní technologie
(ICT) a uplatÀuje individuální fi-
nanãní odpovûdnost, kdy firmy
jsou placeny podle souãasn˘ch
recyklaãních nákladÛ. V˘robci
si stûÏují, Ïe star‰í schéma má
monopolní postavení a v˘robce
podle tohoto schématu mÛÏe
zaplatit pûtinásobek souãas-
n˘ch recyklaãních nákladÛ sy-
stému ICT.
Warmer Bulletin, 2001, ã. 78

Podle informací ‰panûlského
sdruÏení elektronického prÛ-
myslu ANIEL byl v dubnu 2001
ve ·panûlsku zaveden první
recyklaãní systém pro mobilní
telefony. Hlavní operátofii a v˘-
robci vytvofií síÈ 3 100 sbûrn˘ch
míst. Odhaduje se sbûr 4 mili-
onÛ mobilních telefonÛ do roku
2003. V˘robci zaplatí náklady
na sbûr, které nejsou pokryty
cenou.
Warmer Bulletin, 2001, ã. 78

ãist˘ plyn k v˘robû elektfiiny
a tepla. Technologie zaruãuje
dokonal˘ tepeln˘ rozklad od-
padÛ i ‰kodliv˘ch organick˘ch
látek. Úãinnost zafiízení ãiní aÏ
85 procent. Postup je vhodn˘
ke zhodnocování biomasy, sí-
delního odpadu, lehké frakce
z drcení automobilÛ, pneuma-
tik apod. V˘kon zafiízení ãiní
2,8 tun za hodinu. DÛleÏitou
souãást zafiízení tvofií agregát,
kter˘ zaruãuje dokonalé zniãe-
ní organick˘ch ‰kodliv˘ch lá-
tek. Rozmûlnûn˘ odpad se do-
stává rovnou do zóny s vyso-
kou teplotou a reaguje s kyslí-
kem, pfiidávan˘m tryskami.
Velká ãást tûkav˘ch organic-
k˘ch látek pfiitom vyhofií.

Umweltmagazin, 30, 2001, 
ã. 1/2

V následujících tfiech letech
vzroste mnoÏství ‰rotu z elek-
troniky v EU na 15 milionÛ tun,
coÏ bude dvojnásobek mnoÏ-
ství z roku 1999. DÛvodem je
zkrácení Ïivotnosti elektroniky
oproti 10 letÛm v 60. letech na
4 nebo dokonce 2 roky v sou-
ãasné dobû. Nová smûrnice
EU o odstraÀování elektronic-
k˘ch a elektrotechnick˘ch pfií-
strojÛ mûla projít evropsk˘m
parlamentem loni v létû. V Ra-
kousku má vstoupit v platnost
v roce 2003. Smûrnice poãítá
se separovan˘m sbûrem elek-
troniky, v˘robci budou mít po-
vinnost pfiístroje odebírat a ná-
klady budou souãástí ceny no-
v˘ch pfiístrojÛ. Velmi diskuto-
van˘ byl bod o zákazu pouÏí-

Nedaleko Budape‰ti by mûlo
b˘t postaveno zafiízení k re-
cyklaci pneumatik v hodnotû
16 milionÛ USD. Americká fir-
ma Svedala je uvaÏována jako
dodavatel technologie pyrol˘-
zy, pomocí které by se roãnû
zpracovalo 35 tisíc tun pneu-
matik na tfii produkty - saze,
pyrol˘zní olej a kovov˘ ‰rot.
Studii proveditelnosti v hodno-
tû 192 tisíc USD vypracuje
americká agentura TDA (Tra-
de and Development Agency).
Warmer Bulletin, 2001, ã. 79
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Evropská databáze

Organický odpad

Normovaná certifikace

Udržitelná skládka

Produkty kalů 
z oceláren

Pro minimalizaci 
odpadu

Recyklace olejových
filtrů

Recyklace stavebních
odpadů

Recyklace na nejvyšší
úrovni

Ve Švédsku chybí 
kapacity

del poãítá s pfiíspûvky od maji-
telÛ vozidel a v˘robcÛ nebo
dovozcÛ, tfietí s promítnutím
pfiíspûvkÛ do cen nov˘ch auto-
mobilÛ.
A3 Umwelt, 14, 2001, ã. 1-2

Rakouská firma SMK v Salc-
burku vyvinula vlastní postup
kvalitativnû i kvantitativnû nej-
dokonalej‰í recyklace star˘ch
elektrick˘ch pfiístrojÛ a elektro-
niky. Materiály jsou recyklová-
ny na základû fyzikálních prin-
cipÛ, bez pouÏívání chemikálií.
V˘sledné produkty mají kvalitu
nové suroviny a jsou velmi Ïá-
dané. Po pfiedchozím tfiídûní
a odstranûní ‰kodliv˘ch látek
se pfiístroje zpracovávají su-
ch˘m postupem, kter˘ je odli‰-
n˘ od jin˘ch technologií. Z 8 ti-
síc tun vstupního materiálu zís-
kává firma SMK aÏ 6 tisíc tun
kovÛ, z toho 2300 tun neÏelez-
n˘ch kovÛ v kvalitû suroviny
a asi 3500 tun Ïelezn˘ch kovÛ
jako suroviny. Více neÏ tisíc
tun plastového granulátu se
zpracovává látkovû a zãásti te-
pelnû. Od roku 1996 se poda-
fiilo zfietelnû vylep‰it bilanci to-
ku látek ve prospûch recyklo-
vateln˘ch materiálÛ.
A3 Umwelt, 14, 2001, ã. 1/2

Neoznaãené pfiíspûvky 
z databází CeHO 

vybrala a sestavila HV

Nedávno uvefiejnûné údaje
ukazují, Ïe Dánsko v období let
1997 - 1998 zv˘‰ilo mnoÏství
organického odpadu zpracova-
ného kompostováním a bio-
zplynûním o témûfi 10 %. Toho-
to úspûchu bylo dosaÏeno pfie-
dev‰ím kompostováním za-
hradního odpadu a komposto-
váním nebo biozplyÀováním
ãistírensk˘ch kalÛ.
Warmer Bulletin, 2001, ã. 77

V Nûmecku má dlouhou tradi-
ci vyuÏívání oceláfisk˘ch kalÛ
jednak na metalurgické aglo-
meráty, jednak jako hnojiva.
Byly vyvinuty testovací metody
pro hodnocení technick˘ch
charakteristik (objemové stabi-
lity aj.) a environmentální pfiija-
telnosti. Poté byla fiada testo-
vacích metod standardizována
pro prÛbûÏnû provádûné kon-
troly. Oceláfiské kaly se na zá-
kladû norem pouÏívají do ma-
teriálÛ na stavbu silnic. V ná-
vaznosti na dlouhodobû dobré
zku‰enosti byly nejen kaly
z oceláren, ale také z vyso-
k˘ch pecí vyjmuty z Evropské-
ho katalogu odpadÛ a z rozsa-
hu Nafiízení EU o zásilkách od-
padÛ, jakoÏ i ze seznamu od-
padÛ Rady OECD.

Waste Management, 
21, 2001

lov˘ch briket se pouÏívá ve
stavebnictví.

Waste Age, 32, 2001, ã. 3

Jakmile vstoupí v roce 2002
ve ·védsku v platnost zákaz
ukládání hofilavého odpadu na
skládky, bude zde potfieba více
spaloven. Chybûjící kapacita
bude pfiedstavovat 1,5 milionu
tun. V souãasné dobû je ve
·védsku spalováno s vyuÏitím
energie 38,5 % komunálního
odpadu, 28,8 % materiálu je
recyklováno, 24,3 % skládko-
váno a 8,4 % odpadu je biolo-
gicky upravováno. 
Warmer Bulletin, 2001, ã. 77

Evropské centrum odpadÛ
ETC/W pfii Evropské environ-
mentální agentufie EEA, zalo-
Ïené v dánské Kodani, provo-
zuje na Internetu databáze za-
fiízení. Wastebase bude obsa-

hovat informace o tvorbû
a úpravû odpadÛ, zafiízeních
pro odstraÀování odpadÛ, plá-
nech, strategiích a nástrojích,
minimalizaci odpadÛ a cent-
rech ãist‰í produkce, ãist˘ch
technologiích a odpovûdn˘ch
orgánech zodpovídajících za
nakládání s odpady. Databáze
odpadÛ má internetovou adre-
su www.etc-waste.int.
Warmer Bulletin, 2001, ã. 77

Britská strategie odpadového
hospodáfiství je zaloÏena na
nejlep‰ích dostupn˘ch environ-
mentálních variantách (BPEO).
Od poãátku devadesát˘ch let 
je zde vyvíjena ãinnost klubÛ
pro minimalizaci odpadÛ, které
ukazují prÛmyslov˘m a obchod-
ním organizacím moÏnost v˘-
razn˘ch finanãních úspor vy-
cházejících z minimalizace od-
padÛ. Takov˘ch klubÛ pracuje
ve Velké Británii asi 75. Jsou
podporovány agenturami, vãet-
nû programu nejlep‰ích dostup-
n˘ch environmentálních tech-
nologií.

Waste Management, 21, 
2001, ã. 4

V Delaware byl v roce 1990
zaveden recyklaãní program
pro olejové filtry. Za pût let 
trvání programu, do kterého 
se zapojil vefiejn˘ i soukrom˘
sektor, se recyklovalo 2,7 mili-
onÛ filtrÛ. PÛvodnû se program
provozoval na 19 místech
v rámci dobrovolné dohody.
Postupnû roz‰ífiila spoleãnost
DSWA (Delaware Solid Waste
Authority) své sluÏby i mimo
recyklaãní centra, na leti‰tû,
autoopravny aj. Dnes se olejo-
vé filtry recyklují na 143 mís-
tech a jsou shromaÏìovány
v celkem 425 sbûrnách. 85 %
prodan˘ch olejov˘ch filtrÛ kon-
ãí ve sbûru, odkud se dopravu-
jí do recyklaãního centra v New
Castle, kde jsou mechanicky
slisovány a zbaveny  z 99 %
oleje. Recyklát v podobû oce-

V˘sledkem kombinace tûÏby,
recyklace a opakovaného pou-
Ïívání skládkov˘ch kazet s ae-
robní (bioreaktor) skládkou je
udrÏitelná skládka, jejímÏ tvÛr-
cem je spoleãnost ECS (Envi-
ronmental Control Systems).
Nejv˘znamnûj‰ím rysem této
skládky je rychl˘ cyklus, ve
kterém se odpad aerobnû roz-
kládá a zraje pro koneãné vyu-
Ïití. Odpad je umístûn v fiadû
kazet. Vertikální pumpy odãer-
pávají prÛsakovou vodu a pfii-
vádûjí vzduch. Stabilizace od-
padu nastává po 24 mûsících.

Waste Age, 32, 2001, ã. 3

VyuÏívání recyklovan˘ch suro-
vin jako obor se ve ·v˘carsku
rozrÛstá. MnoÏství minerálních
stavebních odpadÛ ãiní roãnû
nûkolik milionÛ tun. ·v˘carská
studijní spoleãnost pro minerál-
ní suroviny zfiídila nové odbor-
né pracovi‰tû, které zaji‰Èuje
spolupráci mezi v˘robci, v˘zku-
mem a úfiady pfii ekologickém
vyuÏívání surovin. Pracovi‰tû
slouÏí jako spoleãná informaãní
platforma. Sbírá a zprostfiedko-
vává informace, provádí vyhod-
nocení a expertizy a organizuje
v˘zkumné úkoly. Zpracovává
urãitá stûÏejní témata, napfi. vy-
pracovává smûrnice o vyuÏívá-
ní odpadÛ, tfieba jako náhrady
surovin pfii v˘robû cihel. SnaÏí
se rovnûÏ o mezinárodní v˘mû-
nu informací. 
Baustoff Recycling Deponie-

technik, 17, 2001, ã. 1

ÖTV se vyjadfiuje velmi kritic-
ky k souãasné praxi certifikace
specializovan˘ch podnikÛ na
odstraÀování odpadu a odvolá-
vá se na posudek Ekoinstitutu,
podle kterého se peãeÈ kvality
podnikÛ na odstraÀování odpa-
du stala lacinou a o niãem ne-
vypovídající. Podle odborového
svazu nejsou kritéria provûfio-
vání jednotná a ani kvalifikace
znalcÛ, ktefií je provádûjí, není
vÏdy dostateãná. ÖTV poÏadu-
je zavést minimální kritéria, na
základû kter˘ch by podnik mo-

hl dostat certifikát, zejména
jasné rozli‰ení frakcí odpadu
a konkrétní poÏadavky na za-
mûstnance a technické vyba-
vení podniku. RovnûÏ úroveÀ
znalcÛ, ktefií certifikaci prová-
dûjí, by se mûla vylep‰it pomo-
cí povinn˘ch kurzÛ a semináfiÛ
dal‰ího vzdûlávání. Ekoinstitut
zastává rovnûÏ názor, Ïe v pfií-
padû povûfiení tfietí osoby k od-
straÀování odpadu by i tato tfie-
tí osoba mûla mít certifikát.
Certifikovat by se v budoucnu
mûly kompletní podniky, certifi-
kace jednotliv˘ch pracovi‰È od-
padne.
Entsorga-Magazin, 20, 2001, 

ã. 3, s. 12. 
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Problém pfiitom nemusel nab˘t takov˘ch
rozmûrÛ, kdyby mu stát vûnoval více po-
zornosti. JenÏe zákon o obalech vznikal
neúspû‰nû nûkolik let, zatímco v˘robci
zaãali upfiednostÀovat obaly na jedno
pouÏití, pfiedev‰ím v oblasti nápojÛ, které
postupnû nahrazovaly vratné zálohované
obaly. Pfiibylo i nadbyteãnû balen˘ch v˘-
robkÛ. Zmûnilo se spotfiebitelské chování
lidí, konzumní styl Ïivota umocnila expan-
ze super, hyper a megamarketÛ. Právû
postoj vût‰iny z nich podstatnû pfiispûl
k rozpadu systému zálohovan˘ch lahví
v roce 1999. V roce 2000 bylo z celkové-
ho mnoÏství nealko nápojÛ baleno 80 %
v PET lahvích.
Není tedy divu, Ïe návrh zákona o oba-

lech byl velmi diskutován a jeho projed-
návání v Parlamentu mûlo dramatick˘
prÛbûh. Ústfiední my‰lenkou zákona je to-
tiÏ tzv. princip roz‰ífiené odpovûdnosti,
tzn. Ïe odpovûdnost v˘robcÛ, dovozcÛ,
distributorÛ a prodejcÛ za obal nekonãí je-
ho prodejem spotfiebiteli, ale trvá po cel˘
Ïivotní cyklus obalu. Dosavadní pfiístup
vût‰iny tûchto podle zákona tzv. povin-
n˘ch osob se ukázal jako neudrÏiteln˘.
Vyrábûly a pouÏívaly stále více obalÛ na
jedno pouÏití a nemûly pfiitom Ïádnou ne-
bo jen malou odpovûdnost za vzniklé
obalové odpady. 
Pfiíkladem takového pfiístupu mÛÏe b˘t

spoleãnost Dobrá voda. Pfii svém vzniku
v záfií 1992 spoleãnost slibovala, Ïe se do
roka postará o v˘kup a recyklaci lahví na
trhu. Ve vlastním závodû je mûla drtit a do-

dávat dál firmám, které by je recyklovaly.
Za pÛjãku na v˘stavbu tzv. „ekologického
projektu” Dobrá voda se dokonce zaruãilo
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí a samotn˘
tehdej‰í ministr Benda se úãastnil slav-
nostního zahájení provozu. Îádn˘ ze slibÛ
spoleãnost ov‰em nesplnila, zato podle
odhadÛ za pouh˘ch 7 let existence (do
konce roku 1999) opustila brány jejího zá-
vodu více neÏ miliarda kusÛ nevratn˘ch
PET lahví a jejich osud spoleãnost nezají-
mal. Prostû je pouze naplnila a prodala -
náklady na jejich odstranûní a za ‰kody na
Ïivotním prostfiedí pfienechala spotfiebite-
lÛm a obcím. V roce 1999 navíc Dobrá vo-
da a. s., zam˘‰lela roz‰ífiit provoz o novou
linku s kapacitou 90 mil. ks PET lahví roã-
nû. Po vzniku tzv. Dobrovolné dohody pfii-
spívá i tento v˘robce prostfiednictvím spo-
leãnosti EKO-KOM a. s., na tfiídûní obalo-
v˘ch odpadÛ v obcích. Odpovûdnost za
odstraÀování vût‰iny sv˘ch obalÛ v‰ak stá-
le pfienechává na obãanech.
V˘robci a uÏivatelé jednorázov˘ch ná-

pojov˘ch obalÛ jsou tak dosud umûle trÏ-
nû zv˘hodnûni pfied v˘robci, ktefií pouÏí-
vají vratné, opakovanû pouÏitelné obaly
a témûfi plnû hradí náklady za tento
systém. Na jejich obaly je pfiirozenû zave-
den systém zpûtného odbûru (formou zá-
lohování a v˘kupu lahví), ve kterém se
standardnû (napfi. v pfiípadû ãesk˘ch pi-
vovarÛ) vrací 96 - 99 % obalÛ, které tito
v˘robci uvádûjí na trh. Za obaly mají tedy
maximální odpovûdnost a jiÏ dnes napl-
Àují i ty nejpfiísnûj‰í poÏadavky zákona

o obalech na zpûtn˘ odbûr a vyuÏití, re-
spektive opakované pouÏití.
Z tûchto dÛvodÛ prosazovalo Minister-

stvo Ïivotního prostfiedí (MÎP) do zákona
o obalech snad nejvíce diskutované kom-
plexní opatfiení pro nápojové obaly, kte-
ré by postupnû zvy‰ovalo míru odpo-
vûdnosti v˘robcÛ, dovozcÛ a prodejcÛ za
nápojov˘ obalov˘ odpad (na 50 % v roce
2005 a cílovû na 80 % v roce 2008). Mûlo
by pozitivní pfiínos pro rozpoãty obcí,
ochranu Ïivotního prostfiedí a pro rozvoj
nov˘ch pracovních pfiíleÏitostí. PfiestoÏe
opatfiení získalo velmi silnou podporu ve-
fiejnosti i obãansk˘ch iniciativ, 670 mûst
a obcí, tfií krajÛ, MÎP a dokonce i gesãní-
ho snûmovního v˘boru pro vefiejnou sprá-
vu, regionální rozvoj a Ïivotní prostfiedí,
nebylo toto, v rozporu s vefiejn˘m zá-
jmem, Poslaneckou snûmovnou pfiijato. 
Podobnû v rozporu se zájmem obcí

snûmovna nepfiijala opatfiení, díky které-
mu by autorizovaná obalová spoleãnost
hradila alespoÀ obvyklé ztráty obcí, pfiímo
související s tfiídûn˘m sbûrem odpadu
z obalÛ.

Co nového zákon pfiiná‰í obcím
a obãanÛm
Zákon o obalech ukládá v‰em povin-

n˘m osobám (tzn. v˘robcÛm, dovozcÛm,
distributorÛm i prodejcÛm), aby zajistili
zpûtn˘ odbûr obalÛ a obalov˘ch odpadÛ
a vyuÏití odpadu z obalÛ. Tyto dvû samo-
statné, av‰ak vzájemnû se doplÀující po-
vinnosti mohou zajistit samostatnû orga-
nizaãnû a technicky na vlastní náklady
nebo vytvofiením tzv. autorizované spo-
leãnosti, která je oprávnûna odpovûdnost
za plnûní tûchto povinností od nich pfie-
vzít. V tomto pfiípadû jde o systém úãelo-
vé soukromoprávní organizace, která
je zaloÏená a provozovaná samotn˘mi
v˘robci a dovozci obalÛ. Zákon pfiitom
stanoví pfiísné podmínky pro vznik a fun-
gování autorizovan˘ch spoleãností, s cí-
lem zajistit co nejvy‰‰í transparentnost je-
jich fungování a kontrolovatelnost ze stra-
ny orgánÛ státní správy. 
Oãekává se, Ïe vût‰ina povinn˘ch osob

bude podmínky zákona naplÀovat právû
pfies autorizovanou spoleãnost, která bu-

OObbaa ll oovvýý   ooddppaadd

Ačkoliv byl zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně ně-
kterých zákonů, schválen Senátem 4. prosince, má tento nový
právní předpis za sebou již dlouhou historii. První návrh záko-
na byl vypracován již v roce 1993 a obsahoval pokrokové envi-
ronmentální myšlenky: omezování množství obalů, přenesení
odpovědnosti za separaci obalového odpadu na průmysl a ob-
chod, počítal i se zákazem obalů z PVC. Jakoby jeho tvůrci tušili
přicházející problémy. Bohužel tento i další návrhy v následují-
cích letech byly vždy potlačeny. Teprve příprava ČR na vstup do
EU vedla k opravdovým aktivitám, jež po dvou letech příprav
a projednávání vyústily v nový zákon o obalech. Své místo zau-
jal jistě v hodině dvanácté, neboť situace v oblasti obalů a oba-
lových odpadů je znepokojivá.

Přínosy zákona o obalech 
pro obce a pro životní prostředí
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Povinnost zaji‰tûní zpûtného 
odbûru platí pro povinné osoby 
od 1. 7. 2002

Povinnost vyuÏití odpadu z obalÛ
znamená, Ïe z celkového roãního
mnoÏství obalÛ, které byly uvedeny na
trh nebo do obûhu, musí povinné oso-
by, respektive autorizovaná spoleã-
nost za nû jednající, recyklovat a vyu-
Ïít procentuální podíly, stanovené
v pfiíloze ã. 3 zákona. Zde jsou stanove-
ny hmotnostní hodnoty v procentech pro
roky 2002 aÏ 2005, a to na jednotlivé ma-
teriály papír, sklo, plasty a kovy. Celkové
hodnoty vyuÏití (zahrnuje i recyklaci) oba-
lového odpadu jsou: 30 % v roce 2002,
39 % v roce 2003, 45 % v roce 2004 
a 52 % v roce 2005. Autorizovaná spo-
leãnost bude muset zajistit vytfiídûní
a vyuÏití uveden˘ch hmotnostních pro-
cent a v rámci smlouvy s obcemi, kte-
ré fyzicky vytfiídûní zajistí, vyplácet ob-
cím pfiíspûvek za vytfiídûní zákonem
stanoveného procenta obalÛ. Obaly ty-
pu tetrapak a jiné podobné kombinované
obaly na nápoje jsou podle § 48 zahrnuty
do obalÛ z papíru a vztahují se tedy i na
nû pfiíslu‰né kvóty pro recyklaci a vyuÏití.
Tzn., Ïe napfi. v roce 2002 autorizovaná
spoleãnost zajistí, nejspí‰e prostfied-
nictvím obcí, vytfiídûní a vyuÏití 35
hmotnostních procent tûchto kombi-
novan˘ch obalÛ a obcím zaplatí pfiís-
pûvek za jejich vytfiídûní.
Vliv uplatnûní zákona na rozpoãet ob-

cí bude tedy celkovû pozitivní. Pfii jedná-
ních o smlouvû s autorizovanou spoleã-
ností by ov‰em obce mûly dÛslednû trvat
na zaji‰tûní zpûtného odbûru a vyuÏití od-
padu z obalÛ a nepfiistoupit na nev˘hod-
né podmínky. Náklady na zaji‰tûní zpût-
ného odbûru a vyuÏití odpadu z obalÛ by
jim mûla hradit autorizovaná spoleãnost.
V souvislosti se sníÏením nákladÛ na

sbûr a tfiídûní obalov˘ch odpadÛ se od
obcí oãekává adekvátní sníÏení poplatku
pro obãany za odpad. V˘znamné je jistû
i to, Ïe pfii sbûru, separaci a pfiepracování
obalÛ a obalov˘ch odpadÛ se pfiedpoklá-
dá vytvofiení aÏ nûkolika tisíc pracovních
míst. 

Pro obãany jsou navíc dÛleÏitá usta-
novení § 9 zákona o obalech, kter˘ po-
drobnû o‰etfiuje oblast vratn˘ch zálo-
hovan˘ch obalÛ, pfiedev‰ím ve vztahu
ke spotfiebiteli a z hlediska zaji‰tûní
funkãního zálohového systému. Novû zá-
kon pro spotfiebitele pfiiná‰í:
- pevnou v˘‰i zálohy pro vybrané druhy
vratn˘ch zálohovan˘ch obalÛ, která zaji-
stí opût stabilní zálohov˘ systém a spo-
tfiebiteli záruku navrácení zálohy a obno-
vení dÛvûry v tento systém,

- tzv. právo na v˘bûr, tzn. povinnost ob-

chodÛ s prodejní plochou nad 200 m2,
které prodávají nápoje v nevratn˘ch oba-
lech, nabízet od 1. 1. 2002 spotfiebite-
lÛm stejné nápoje i ve vratn˘ch zálo-
hovan˘ch obalech, pokud takováto al-
ternativa na trhu existuje.

Co zákon o obalech pfiiná‰í 
Ïivotnímu prostfiedí
JiÏ zmiÀovan˘ princip roz‰ífiené odpo-

vûdnosti povinn˘ch osob za obaly má své
opodstatnûní. Pfii správném nastavení je
vysoce efektivní i pro Ïivotní prostfiedí
a tedy i pro na‰e zdraví.
Právû povinné osoby mohou nejlépe

ovlivnit parametry v˘robku, materiál, z nû-
hoÏ je vyroben apod. a pfiijmout opatfiení,
která povedou k omezení negativního vli-
vu obalu na Ïivotní prostfiedí. V˘robu oba-
lÛ mohou ovlivnit ve prospûch levnûji
a technicky snáze recyklovateln˘ch oba-
lÛ, pfiípadnû mohou zavést ekologicky ‰e-
trnou a levnûj‰í variantu vratn˘ch záloho-
van˘ch obalÛ. 
Typick˘m pfiíkladem je moÏnost fie‰ení

nadbyteãnû balen˘ch v˘robkÛ. § 3 záko-
na o obalech proto zavádí povinnost
prevence pro ty,  ktefií uvádí obal na trh,
tedy pro v˘robce a dovozce obalu. Obal
musí mít nejmen‰í moÏnou hmotnost
a objem pfii zachování jeho funkce
a vlastností, urãen˘ch jin˘mi pfiedpisy.
V˘robce (dovozce) je povinen sám stano-
vit tuto nejniÏ‰í moÏnou hmotnost a ob-
jem postupem, kter˘ uvádí provádûcí
pfiedpis. § 4 zákona o obalech pak pro
v˘robce nebo dovozce stanovuje povin-
nosti dosaÏení limitÛ koncentrace ne-
bezpeãn˘ch látek a dodrÏení hodnot
obsahu tûÏk˘ch kovÛ.
Vhodn˘m nástrojem ke sniÏování

mnoÏství obalov˘ch odpadÛ jsou vratné
zálohované obaly, které MÎP povaÏuje za
ekologicky ‰etrné a ekonomicky v˘-
hodné pro spotfiebitele. Pfii schvalování
zákona o obalech proto MÎP prosazova-
lo, za ‰iroké vefiejné podpory, komplexní
opatfiení, vedoucí k odstranûní jejich dis-
kriminace, z nichÏ byla pfiijata pouze ãást.
Kromû jiÏ zmínûné pevné v˘‰e zálohy
a práva spotfiebitele na v˘bûr se jedná
i o sníÏení DPH na sklenûné lahve pro
nápoje, tedy i na vratné lahve, z 22 na 
5 %. MÎP vûfií, Ïe tato opatfiení napomo-
hou opûtovnému obnovení systému vrat-
n˘ch zálohovan˘ch obalÛ v âR.
JiÏ popisovaná povinnost zaji‰tûní zpût-

ného odbûru a vyuÏití odpadu z obalÛ po-
vede postupnû k tomu, Ïe ménû odpadÛ
bude ukládáno na skládkách a naopak ví-
ce odpadÛ poslouÏí jako cenn˘ zdroj dru-
hotn˘ch surovin pro dal‰í zpracování. 
Ukazuje se, Ïe povinnost uloÏená zá-

konem pro povinné osoby povede

de povinnost zpûtného odbûru a vyuÏití
zabezpeãovat pomocí smluvních vztahÛ
s obcemi, které provádûjí tfiídûní ko-
munálního odpadu, anebo prostfiednic-
tvím podnikÛ, které zaji‰Èují nakládání
s komunálním odpadem. 

Povinnost zpûtného odbûru zname-
ná, Ïe pro v‰echny druhy pouÏit˘ch
obalÛ od spotfiebitelÛ musí povinné
osoby zajistit zpûtn˘ odbûr prostfied-
nictvím sbûrn˘ch míst, a to bez nároku
na úplatu za tento odbûr, tedy bezú-
platnû. Sbûrná místa pfiitom musí zajistit
v dostateãné ãetnosti a dostupnosti, coÏ
upfiesÀuje § 38 odst. 7 zákona ã.
185/2001 Sb., o odpadech. Tzn., Ïe sbûr-
ná místa musí b˘t minimálnû stejnû do-
stupná a ãetná jako místa prodeje
tûchto obalÛ v konkrétním sídle.
Klasick˘m sbûrn˘m místem pro jedno-

rázové spotfiebitelské obaly jsou napfi.
kontejnery na oddûlenû sbírané plastové,
papírové, sklenûné, pfiípadnû kovové
obaly. Ve vût‰inû pfiípadÛ je vlastní a pro-
vozují obce. Pro autorizovanou spoleã-
nost bude tedy v˘hodnûj‰í pro zaji‰tûní
své povinnosti vyuÏít tûchto jiÏ existujících
sbûrn˘ch míst, neÏ investovat do sv˘ch
vlastních. V takovém pfiípadû by mûla
obcím hradit ztráty vzniklé ve vztahu
ke správû tûchto sbûrn˘ch míst v plné
v˘‰i, tzn. sváÏení vytfiídûn˘ch obalov˘ch
odpadÛ, údrÏbu a opravy tûchto kontejne-
rÛ apod. Vzhledem k tomu, Ïe ve vût‰inû
obcí je v souãasnosti jen minimum sbûr-
n˘ch míst na kovové obaly a prakticky
neexistují sbûrná místa na kombinova-
né obaly (napfi. tetrapaky), musí autori-
zovaná spoleãnost zfiídit sbûrná místa
také na tyto obaly, a to v dostateãné
ãetnosti a dostupnosti podle zmínûného
v˘kladu a bezúplatnû. 
Je pfiitom na autorizované spoleãnosti

a její dohodû s obcí, jak˘ zpÛsob zaji‰tûní
sbûrn˘ch míst pro spotfiebitele v konkrétní
oblasti pouÏije. Zda prostfiednictvím kla-
sick˘ch nádob nebo napfi. speciálních pyt-
lÛ pro tfiídûní v jednotliv˘ch domácnos-
tech, nebo zda zajistí v pfiípadû kombino-
van˘ch obalÛ jejich sbûr prostfiednictvím
jiÏ existujících kontejnerÛ na plasty. Do
tûchto nádob by se tedy sbíraly oba dru-
hy obalÛ, spotfiebitel by v‰ak o tom musel
b˘t dostateãnû informován. 
Zákon o obalech totiÏ stanovuje pro

poslední prodejce a autorizované spo-
leãnosti povinnost vhodn˘m zpÛso-
bem informovat spotfiebitele o zpÛso-
bu zaji‰tûní zpûtného odbûru, napfi.
v prodejnách, v médiích, pfiípadnû na
obalu ãi sbûrn˘ch nádobách. To bezpo-
chyby pfiispûje k vy‰‰í informovanosti
spotfiebitele o tfiídûní a k vût‰ímu zapoje-
ní do separace. 
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k rozvoji separace a recyklace a k no-
v˘m technologiím na zpracování dru-
hotn˘ch surovin. 
Napfiíklad tfiídûní tzv. PET lahví na ná-

poje má v âR stále rostoucí tendenci
a v roce 2001 byla ve spoleãnosti Silon,
a. s. Planá nad LuÏnicí trojnásobnû roz‰í-
fiena kapacita na jejich recyklaci na textil-
ní vlákna a izolaãní materiál. PET lahve
se stávají ãasto také v˘vozním artiklem
pro zpracování v zahraniãí, napfi. v âínû,
coÏ je ov‰em z ekologického hlediska
diskutabilní. 
Pfiíznivé jsou také informace o spu‰tûní

nové technologie na zpracování tzv. kom-

binovan˘ch obalÛ na nápoje typu tetra-
pak. Spoleãnost Kappa Karton Morava, 
s. r. o, v Îimrovicích na Opavsku vlastní
technologii, která vyuÏívá vût‰inového po-
dílu papíru v obalu a pouÏívá jej pfii v˘ro-
bû papíru pro lepenky.

Dal‰í v˘voj
Evropská unie pfiipravuje revizi smûr-

nice o nakládání s obaly, ve které kla-
de pfiísnûj‰í poÏadavky pro nakládání
s obaly. Návrh revize této smûrnice byl
jiÏ zvefiejnûn a její pfiijetí se pfiedpokládá
v tomto roce. Návrh obsahuje zejména
zv˘‰ení kvót pro recyklaci obalového

odpadu. Celkovû poÏaduje recyklaci 
55 – 65 % v‰ech obalÛ do roku 2006 opro-
ti 25 – 45 % podle souãasné smûrnice. 
Tato opatfiení bude nutné zapracovat

i do ãeského zákona o obalech.
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí bude pfii
novelizaci zákona podporovat kroky k dÛ-
raznûj‰í ochranû Ïivotního prostfiedí, tzn.
opatfiení vedoucí k prevenci, vratn˘m
opakovanû pouÏiteln˘m obalÛm a k re-
cyklaci obalového odpadu.

Ondfiej Baãík,
vedoucí odborn˘ referent 

specialista
odbor odpadÛ  MÎP

Obaly v českých technických normách
V průběhu roku 2001 byla vydána celá řada norem se vzta-

hem k obalům a odpadům z obalů. Některé základní požadav-
ky byly zahrnuty do zákona č. 477/2001 Sb., o obalech
a o změně některých zákonů, ale problematika obalů a odpadů
z obalů je dnes již velmi složitá a požadavky na obaly jsou
standardizovány v několika normách. Článek přináší výběr no-
rem k tématu za období červen – listopad 2001 se stručným po-
pisem jejich obsahu. 
Normy jsou české verze dokumentů CEN, v převážné většině

zpracované technickou komisí 261 Obaly.
Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České re-

publiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Lucemburska, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska,
Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska
a Švýcarska. Podle vnitřních předpisů CEN je ČR povinna zavést
tuto normu do národního normalizačního systému.

Obaly se staly samozfiejmou souãástí Ïi-
vota moderní spoleãnosti. Pfiiná‰ejí uÏitek
pfii omezování ztrát baleného zboÏí, ale
zároveÀ spotfiebovávají primární zdroje
a zvy‰ují mnoÏství odpadÛ. PoÏadavek
na optimální vyuÏívání zdrojÛ vede k mini-
malizaci obalÛ, ve vhodn˘ch pfiípadech
k jejich opakovanému pouÏívání a vyuÏití
- buìto recyklací materiálÛ z pouÏit˘ch
obalÛ, nebo jejich energetick˘m vyuÏitím.
PoÏadavky na obaly uvádûné na trh jsou
podrobnû definovány v následujících nor-
mách.

âSN EN 13193  Obaly – Obaly 
a Ïivotní prostfiedí – Terminologie
(ãerven 2001)
Terminologicky vychází norma ze

Smûrnice Evropského parlamentu a Rady
94/62/EC o obalech a obalov˘ch odpa-
dech. Norma podrobnû definuje termíny
pouÏívané v oblasti obalÛ a obalov˘ch
odpadÛ a obsahuje rovnûÏ schéma, které

znázorÀuje vazby mezi hlavními termíny
definovan˘mi v normû. Termíny jsou roz-
dûleny do tfií kapitol a vychází se z pfied-
pokladu, Ïe Ïádné z metod se nedává
pfiednost a ani Ïádnému z obalov˘ch ma-
teriálÛ se nedává pfiednost (ve smyslu
terminologickém). Jednotlivé kapitoly nor-
my  specifikují termíny t˘kající se:
� obalÛ a Ïivotního prostfiedí - v‰eobecné
termíny, t˘kající se vyuÏití a opakované-
ho pouÏití obalÛ a ukonãení Ïivotnosti
obalÛ,

� obalÛ a degradability - degradace, bio-
degradace, chemická degradace, foto-
degradace, mechanická degradace, te-
pelná degradace, kompostování,

� obalÛ a energetického vyuÏití, a to ter-
míny, které se t˘kají spalování, spalová-
ní odpadÛ, termíny t˘kající se paliva, pa-
liva z odpadÛ, paliva z obalÛ.
PouÏití recyklovaného materiálu pfii v˘ro-

bû nov˘ch v˘robkÛ je v˘znamnou prioritou
ochrany Ïivotního prostfiedí, av‰ak je nutné

zajistit nezbytné funkãní parametry takové-
ho v˘robku a vycházet z poÏadavku, Ïe se
pfii v˘robû nebude neúmûrnû zatûÏovat Ïi-
votní prostfiedí. Proto je nutné posuzovat
obal, kter˘ je vyroben z recyklovaného
materiálu z následujících hledisek:
� vhodnost obalu obsahující recyklovan˘
materiál k úãelu pouÏití,

� prospû‰nost Ïivotnímu prostfiedí (zatíÏe-
ní Ïivotního prostfiedí v dÛsledku ãerpání
zdrojÛ nebo tvorby emisí),

� schopnost sledovat a posuzovat stano-
vená kritéria nejmen‰ího obsahu recyk-
lovaného materiálu,

� sloÏky recyklované ãásti v novém obalu
nebo materiálu.
Definiãní ãást normy je vûnovaná vy-

mezení pojmÛ obaly, odpad z obalu, re-
cyklace. Obaly jsou dále popsány z hle-
diska obalov˘ch materiálÛ, zpÛsobÛ pou-
Ïívání obalÛ, recyklovaného materiálu,
s dÛrazem na vyuÏití co nejvy‰‰í pruÏnos-
ti mezi pouÏitím pro obalové úãely
a ostatními zpÛsoby vyuÏití, tzn. vyuÏití
a recyklace v „otevfieném obûhu». Dopad
na Ïivotní prostfiedí je odvozován od po-
Ïadavku na jeho sniÏování v závislosti na
zpÛsobu uÏití v˘robku/obalu a moÏnosti
separace jednotliv˘ch materiálov˘ch tokÛ
obalov˘ch odpadÛ. 
Dopad na Ïivotní prostfiedí by mûl b˘t

vyhodnocen na základû nûkterého zpÛso-
bu inventarizaãní anal˘zy, napfi. LCA, pfii
jasném ohraniãení surovinového cyklu.
Princip stanovení kritérií pro nejmen‰í ob-
sah recyklovaného materiálu v‰ak musí
plnû respektovat poÏadavky bezpeãnosti
práce, hygieny a dal‰ích poÏadavkÛ na
obal a musí zaji‰Èovat, Ïe  u‰etfiené pri-
mární zdroje jsou mûfiitelnû vy‰‰í neÏ dal-
‰í zdroje, které jsou spotfiebovávané pfii
odebírání pouÏitého materiálu jin˘m meto-
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dám vyuÏití. Je nezbytné, aby kaÏdé
opatfiení t˘kající se uvádûní podílu recyk-
lovaného obsahu v obalu a oznaãování
takového obalu bylo zmûfiitelné a sledo-
vané. Jeho v˘znam musí b˘t srozumiteln˘
jak dodavateli, tak spotfiebiteli.
PouÏití recyklovaného materiálu pfii v˘ro-

bû nov˘ch v˘robkÛ je podporováno. Je
v‰ak doporuãeno, na základû anal˘zy
a definovan˘ch technologick˘ch omezení,
stanovovat nejmen‰í recyklovan˘ obsah
zvlá‰È pro kaÏd˘ typ obalu nebo materiálu.
Informativní pfiílohy normy jsou po-

známky ke stanovení recyklovaného ob-
sahu, nabídce a poptávce po recyklova-
n˘ch materiálech, vhodnosti pro dan˘
úãel, dopadu na Ïivotní prostfiedí pfii pou-
Ïití recyklovaného materiálu a poznámky
k technick˘m moÏnostem ovlivÀující vyu-
Ïití recyklovaného materiálu pfii v˘robû
obalÛ.

âSN EN 13427 Obaly – PoÏadavky
na pouÏívání evropsk˘ch norem 
pro obaly a odpady z obalÛ
(srpen 2001)
Norma je orientována na plnûní poÏa-

davkÛ smûrnice o obalech a obalov˘ch
odpadech, specifikuje poÏadavky a po-
stup podle nichÏ mÛÏe osoba nebo orga-
nizace, která obal nebo balen˘ v˘robek
uvádí na trh, kombinovat pouÏití pûti oba-
lov˘ch norem a jedné zprávy CEN.
Norma definuje relevantní definice a ter-
míny s odkazem na dal‰í uvedené normy
a pfiiná‰í definici pojmÛ dodavatel a sou-
ãást obalu. Pfiíloha A vymezuje vztah me-
zi základními poÏadavky a kritérii stano-
ven˘mi pro posuzování obalÛ a pfiíloha
B charakterizuje pfiíklad prohlá‰ení o sho-
dû s touto normou.

âSN EN 13428 Obaly – Specifické 
poÏadavky na v˘robu a sloÏení 
– Prevence sniÏování zdrojÛ
(srpen 2001)
Zde je obsaÏen postup pro posuzování

obalu k zaji‰tûní nejniÏ‰í moÏné hmotnos-
ti a nebo objemu materiálu v obalu obsa-
Ïen˘ch, pfii zachování funkãnosti obalu,
bezpeãnosti a hygieny pro v˘robek a uÏi-
vatele a pfiijatelnosti obalu pro uÏivatele.
V normû je popsána metodika a postup
pro minimalizaci nebezpeãn˘ch látek vy-
skytujících se v obalu. 
Prevence sniÏování zdrojÛ je v termí-

nech charakterizována jako postup k do-
saÏení nejniÏ‰í moÏné hmotnosti a nebo
objemu spotfiebitelského, skupinového
nebo pfiepravního obalu. Kritická oblast
sniÏování zdrojÛ je specifické funkãní 
kritérium, které zabraÀuje dal‰ímu sniÏo-
vání hmotnosti nebo objemu obalu, aniÏ
by do‰lo k ohroÏení jeho funkãnosti, 

bezpeãnosti a pfiijatelnosti pro uÏivatele. 
Dodavatel musí b˘t schopen prokázat,
Ïe:
� hotov˘ obal dosahuje nejniÏ‰í moÏnou
hodnotu hmotnosti nebo objemu,

� a pfiítomnost látek, které jsou v pfiíloze
normy definovány jako nebezpeãné, je
minimalizována. 
V normû jsou dále kromû jiného defino-

vány funkãní kritéria, smûrnice na pouÏití
této normy pfii posuzování nejniÏ‰í moÏné
hmotnosti nebo objemu obalu a pfiíklady
postupu pfii posuzování shody hmotnosti
nebo objemu pomocí seznamu kontrol-
ních otázek. Norma pfiiná‰í také popis
jednotliv˘ch krokÛ pfii posuzování nebez-
peãn˘ch látek.

âSN EN 13429 Obaly – Opakované
pouÏití
(záfií 2001)
Norma byla vypracována na základû

doporuãení udûleného CEN Evropskou
komisí a Evropsk˘m sdruÏením volného
obchodu. Je souãástí fiady norem a zpráv
vypracovan˘ch na podporu smûrnice
Evropské Rady a parlamentu o obalech
a odpadech z obalÛ (94/62/EC). Pfied-
mûtem normy je stanovení poÏadavkÛ na
obal klasifikovan˘ jako opakovanû pouÏi-
teln˘, a postupy pro posouzení shody
s tûmito poÏadavky. Jsou vysvûtleny ter-
míny opakované pouÏití, opakovanû pou-
Ïiteln˘ obal, obrátka, cyklus a obal pouÏi-
t˘ k témuÏ úãelu. Termíny jsou slovnû de-
finovány a vysvûtleny na pfiíkladech v po-
známce tak, aby nebylo o v˘znamu po-
chyb. Obdobn˘m zpÛsobem norma defi-
nuje termíny:
� systémy opakovaného pouÏití, 
� uzavfien˘ systém, 
� otevfien˘ systém, 
� smí‰en˘ systém, 
� pomocn˘ v˘robek. 
V ãásti 4 Metodika  je popsán postup

pro posouzení, zda obal odpovídá nároku
na opakovanou pouÏitelnost. Souhrnné
poÏadavky na opakovanû pouÏiteln˘ obal
se stanovují jako kombinace poÏadavkÛ
kladen˘ch na funkci obalu a nárokÛ na
obal vypl˘vající ze systému opakovaného
pouÏití. Pro opakovatelnou pouÏitelnost
v˘robce zaruãuje, Ïe tato opakovaná
pouÏitelnost obalu je cílen˘ zámûr subjek-
tu provádûjícího balení a plnûní, Ïe obal
je moÏné obnovit, a opakovanû naplnit
nebo naloÏit a Ïe na trhu, ve kterém se
odpovûdn˘ subjekt s balen˘m v˘robkem
pohybuje je zaveden vhodn˘ systém na
podporu opakovaného pouÏití. 
Cel˘ proces musí b˘t zdokumentován

a dobfie popsán. Norma vyÏaduje formál-
ní postupy a ke kaÏdému z balen˘ch v˘-
robkÛ, kter˘ subjekt uvádí na trh, vyÏadu-

je zpracovat podrobné prohlá‰ení o sho-
dû s touto normou. Dále specifikuje jed-
notlivé typy systémÛ opakovaného pouÏi-
tí, uzavfien˘, otevfien˘ a smí‰en˘ a uvádí
pro jednotlivé systémy kritéria. 

âSN EN 13430 – Obaly – PoÏadavky
na obaly vyuÏitelné k recyklaci 
materiálu
(záfií 2001)
Norma stanovuje poÏadavky na obal,

aby mohl b˘t povaÏován za vyuÏiteln˘
formou recyklace materiálu, a zavádí po-
stupy pro posuzování shody s poÏadavky
normy. Definuje pojmy vyprázdnûn˘ obal,
primární surovina, recyklace, proces re-
cyklace a druhotná surovina. Dodavatel
obalu musí b˘t schopen prokázat, Ïe byly
dodrÏeny postupy stanovené v pfiílohách
normy a v˘sledn˘ produkt/obal je zhoto-
ven tak, aby mohl b˘t recyklován. Pfiíloha
A popisuje postupy k vypracování poÏa-
davkÛ na obal vyuÏiteln˘ recyklací materi-
álu a pfiíloha B postup k vyhodnocení kri-
térií recyklovatelnosti.

âSN EN 13431 – Obaly – poÏadavky
na obaly vyuÏitelné jako zdroj
energie, vãetnû specifikace nejniÏ‰í
v˘hfievnosti
(záfií 2001)
T̆ ká se odpadu z obalÛ pouÏitelného

pro energetické vyuÏití jako náhrada jiné-
ho paliva. Norma stanovuje pfiedev‰ím ta-
kové poÏadavky na obal, aby zaruãovaly
jeho energetickou vyuÏitelnost. ZároveÀ
urãuje pro dodavatele, uvádûjícího obal
na trh, postupy k prohlá‰ení shody s tou-
to normou. Definuje pfiedev‰ím:
� v˘hfievnost, s odkazem na EN
13193:2000, 

� tepeln˘ zisk a nejniÏ‰í spodní v˘hfiev-
nost, specifickou pro konkrétní materiál.
Obal, kter˘ je prohlá‰en za vhodn˘

k energetickému vyuÏití, musí b˘t spalitel-
n˘ a musí zajistit tepeln˘ zisk, kter˘ se
stanovuje dle pfiílohy A a B normy.  

âSN EN 13432 – Obaly – PoÏadavky
na obaly vyuÏitelné ke komposto-
vání a biodegradaci – Zku‰ební
schéma a kritéria hodnocení 
pro koneãné pfiijetí obalu
(záfií 2001)
Smûrnice o obalech a odpadech z oba-

lÛ definuje poÏadavky na obal, jejichÏ spl-
nûní je nezbytné pro to, aby byl obal po-
vaÏován za vyuÏiteln˘. Norma tyto poÏa-
davky upfiesÀuje ve smyslu organického
vyuÏití (organické vyuÏití obalu je jednou
z moÏností vyuÏití obalu v prÛbûhu jeho
Ïivotního cyklu) a zároveÀ upfiesÀuje po-
stup pro vlastní posuzování shody s touto
normou. Pfiedmûtem normy je biodegra-
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dabilita, rozpad v prÛbûhu biologické
úpravy, ovlivnûní procesu biologické úpra-
vy a vliv na jakost v˘sledného kompostu.
Norma se t˘ká pouze kompostovatel-

n˘ch obalÛ, nikoli zbytkÛ náplnû obalÛ.
Pokud je obal sloÏen z více ãástí a pouze
ãást obalu je kompostovatelná a není leh-
ce oddûlitelná (pokud se snadno ruãnû
oddûlí jednotlivé ãásti  a jsou-li schopné
kompostování, mohou b˘t takto zpracová-
ny), cel˘ obal je nekompostovateln˘. 
Norma definuje termíny:

� sloÏka obalového odpadu,
� úplná biodegradabilita 
a dal‰í a definuje za jak˘ch podmínek

mÛÏe b˘t obal oznaãen za biodegradabilní.
Obaly takto oznaãené a vstupující do

kompostu musí deklarované parametry
stanovit urãen˘m zpÛsobem. Vodítkem
pro stanovení postupu pro hodnocení or-
ganické vyuÏitelnosti obalu je schéma
v pfiíloze B normy. 

âSN CR 13688 –  Obaly – Recyklace
materiálu – Zpráva o poÏadavcích
na látky a materiály pro pfiedcháze-
ní trvalému omezování recyklace
(listopad 2001)
VyuÏití obalÛ recyklací materiálu je zá-

sadnû ovlivnûno materiálov˘m sloÏením
obalÛ a zpÛsobem, kter˘m vstupují do re-
cyklaãního procesu. Materiálové zdroje
a ostatní komponenty pouÏité k v˘robû
obalÛ mají vliv na procesy jejich sbûru,
tfiídûní a recyklaci. Recyklace je vymeze-
na i zam˘‰len˘m pouÏitím recyklovaného
materiálu. Právû poÏadavky na opûtné
pouÏití recyklovaného materiálu jsou roz-
hodující pro rozhodování, zda „riziková
látka” bude komplikovat recyklaci. Norma
uvádí nûkteré pfiíklady látek, které mohou
pÛsobit problémy pfii recyklaci a tyto pfií-
klady jsou uvádûny jako podpora hodnotí-
cích mechanismÛ pro normu 13430.
Norma je ãeskou verzí evropské zprávy
CR 13688:2000.

âSN CR 13695-1 – Obaly –
PoÏadavky na mûfiení a ovûfiování
ãtyfi tûÏk˘ch kovÛ a jin˘ch nebez-
peãn˘ch látek pfiítomn˘ch v obalech
a jejich uvolÀování do okolního pro-
stfiedí - âást 1: PoÏadavky na mûfie-
ní a ovûfiování ãtyfi tûÏk˘ch kovÛ
pfiítomn˘ch v obalech
(záfií 2001)
âeská verze zprávy CEN CR 13695-1:

2000. Norma se zab˘vá následujícími tûÏ-

k˘mi kovy: olovem, kadmiem, chromem
a rtutí. V jednotliv˘ch kapitolách jsou po-
psány:
� tûÏké kovy v Ïivotním prostfiedí a sniÏo-
vání rizik,

� obaly urãené pro styk s potravinami,
� dozor nad emisemi pfii spalování tuhého
smûsného komunálního odpadu,

� v˘luh ze skládek,
� potencionální zdroje tûÏk˘ch kovÛ v oba-
lech,

� vliv recyklace na ‰ífiení tûÏk˘ch kovÛ,
� situace v jednotliv˘ch materiálov˘ch od-
vûtvích.
Norma pfiiná‰í návrh metodické smûrni-

ce pro posouzení shody s relevantními
smûrnicemi EU, pfiehled souãasn˘ch sou-
visejících zku‰ebních metod a kvantitativ-
ní stanovení ãtyfi tûÏk˘ch kovÛ. Pfiílohy
normy jsou vûnovány jednotliv˘m druhÛm
materiálÛ, jejich obvykl˘m hodnotám kon-
centrací a analytick˘m zku‰ebním meto-
dám.
(âlánek byl pfiipraven s vyuÏitím v˘‰e

citovan˘ch norem.)

Vûra Havránková
Centrum pro hospodafiení s odpady
V˘zkumn˘ ústav vodohospodáfisk˘

Jak je to s obaly v Dánsku a Německu
Sedmého prosince minulého roku proběhla v Bratislavě konfe-

rence Environmentálna legislatíva o obaloch a odpadoch z oba-
lov pre Slovensko 21. storočia, kterou připravila organizace
Spoľočnosť priatelov Země (SpZ). Na konferenci zaštítěné slo-
venským ministrem životního prostředí vystoupili před odbor-
ným publikem vedle zástupců SpZ a Hnutí DUHA i představitelé
slovenského, dánského a německého ministerstva životního
prostředí. 

Dánsko
Konferenci zahájila Birgitte Kjaer z dán-

ského ministerstva Ïivotního prostfiedí
a to pfiedná‰kou na téma Legislativa
obalÛ a obalov˘ch odpadÛ se zamûfie-
ním na prevenci a opakovanû pouÏíva-
né obaly v Dánsku.
Základem Dánské politiky je redukce

mnoÏství odpadÛ a jejich vlivu na Ïivotní
prostfiedí. Ve vládním akãním odpadovém
plánu 21, kter˘ platí pro období 1998 –
2004 je jako priorita stanovena prevence
vzniku odpadu roz‰ífiením ekologick˘ch da-
ní, podporou opakovaného pouÏití a ãist˘ch
technologií. Samostatn˘ plán pro prevenci
odpadu bude pfiipraven v roce 2002. 
Souãástí akãního plánu bylo také dosa-

Ïení 64% míry recyklace odpadÛ, zbyl˘ch

24 % mûlo b˘t spalováno a 12 % skládko-
váno. Dánsko v‰ak bylo v separaci natolik
úspû‰né, Ïe 64% míry recyklace a 12%
cíle skládkování odpadÛ dosáhlo jiÏ v roce
1999, tedy o pût let dfiíve. V roce 1997 za-
kázala dánská vláda skládkovat spaliteln˘
odpad. Pro prevenci vzniku odpadu v‰ak
Dánsko zavedlo mnoÏství administrativ-
ních a ekonomick˘ch nástrojÛ. 
Mezi administrativní nástroje patfií pfii-

pravovan˘ plán pro prevenci vzniku odpa-
dÛ, ‰iroké pouÏití ekologick˘ch daní, inte-
grovan˘ registr zneãi‰tûní, minimalizace
odpadÛ pfiímo pfii návrhu v˘robku a pod-
pora ãist‰í produkce. 
Mezi ekonomické nástroje se fiadí pfie-

dev‰ím tyto danû:
– daÀ z obalÛ má v Dánsku dlouhou tra-

dici - napfiíklad 0,33 l pivní láhev je 
zdanûna 0,07 EUR a 0,7 l láhev vína
0,21 EUR, je stanovována v závislosti na
jejich vlivu na Ïivotní prostfiedí - zdanûno
je v‰ak pouze 15 % obalÛ,

– daÀ z ta‰ek vede vefiejnost k pouÏívání
vlastních nákupních ta‰ek – ta‰ky jsou
zdanûny 2,9 EUR za kg plastov˘ch
a 1,33 EUR za kg papírov˘ch,

– daÀ za svoz odpadu ãiní 2,56 EUR za
jeden kg smûsného odpadu a platí ji fir-
ma provádûjící svoz.
Opakovanû pouÏívané obaly jsou

v Dánsku prioritou pro sníÏení mnoÏství
odpadÛ. Od roku 1981 proto platí v Dán-
sku povinnost pouÏívat vratné lahve na
pivo a nealkoholické nápoje. V Dánsku je
dále zakázáno pouÏívat plechovky na ná-
poje. Pro podporu opakovaného pouÏití
byla v Dánsku podepsána Dobrovolná
dohoda. Stát se v dohodû zavazuje doto-
vat stroje a zafiízení t˘kající se opakova-
ného pouÏití a dotovat maloobchodníky
zaji‰Èující zpûtn˘ odbûr opakovanû pouÏí-
van˘ch obalÛ. Dohodou se také stanovila
jednotná v˘‰e zálohy takto:
– sklenûné a PET obaly do 990 ml budou
zálohovány 0,17 EUR,
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V˘sledkem bylo sníÏení mnoÏství (o 1,5
mil. tun) a zmen‰ení pouÏívan˘ch obalÛ.
Nûmecko také zavedlo podmínûn˘ povin-
n˘ zálohov˘ systém. Ten nemûl b˘t zave-
den pokud by zÛstalo na trhu 72 % vrat-
n˘ch opakovanû pouÏívan˘ch obalÛ.
Podíl tûchto obalÛ v‰ak v Nûmecku klesl
pod tuto hranici a proto od 1. ledna 2002
v Nûmecku platí povinn˘ zálohov˘
systém.

mírou recyklace a del‰ími dovozními
vzdálenostmi.

Birgitte Kjaer na závûr zodpovûdûla
otázku, jak je moÏné, Ïe poslední LCA
studie firem RDC-Environment & PIRA
International pro Evropskou komisi do-
spûla k závûru, Ïe vratné lahve jsou pro
Ïivotní prostfiedí nev˘hodné. Bylo konsta-
továno, Ïe dánské ministerstvo Ïivotního
prostfiedí si nechalo zpracovat u firmy

Studie Ïivotního cyklu
Pfiedná‰ku na téma Dopady obalÛ na

Ïivotní prostfiedí se zamûfiením na dán-
skou LCA studii pfiednesla opût paní
Birgitte Kjaer. Tato studie je jednou z nej-
komplexnûj‰ích a nejrespektovanûj‰ích
LCA studií na svûtû. Studie publikovaná
v roce 1998 posuzovala 11 prodejních
obalov˘ch materiálÛ (papír, sklo, ocel, hli-
ník, HDPE, LDPE, PP, PET, PVC, EPS,
PS). Na rozdíl od posledních studií LCA,
které spatfiily svûtlo svûta tûsnû pfied revi-
zí obalové smûrnice, dánská studie pou-
Ïila metodu pfievedení negativních vlivÛ
na zábor pÛdy.
Studie ukázala, Ïe na Ïivotní prostfiedí

mají mal˘ vliv papírové, dfievûné a skle-
nûné obaly. Polystyren a PET mají na Ïi-
votní prostfiedí velk˘ vliv a vÛbec nejhor‰í
vliv na Ïivotní prostfiedí mají obaly z PVC,
hliníku a EPS.
Studie posuzovala také opakovanû

pouÏívané obaly a obaly na jedno pouÏití.
U prvních se brala v úvahu 99% vratnost
a u obalÛ na jedno pouÏití 90% recyklace.
(Dánsko tedy opût odmítá moÏnost sklád-
kování tûchto obalÛ). 
Aãkoli metodika pro posuzování vlivÛ

na Ïivotní prostfiedí je v zemích EU jedno-
tnû dána normami ISO 14040-41 velmi
záleÏí na vstupních pfiedpokladech.
V˘chozí parametry se také znaãnû li‰í
v kaÏdé jednotlivé zemi. Napfiíklad v nû-
mecké LCA studii jsou v˘sledky po‰koze-
ní Ïivotního prostfiedí u vratn˘ch lahví
a kombinovan˘ch nápojov˘ch obalÛ stej-
né. To je v‰ak dáno tím, Ïe pro kombino-
vané nápojové obaly se poãítalo s 60%

COWI odborn˘ posudek této studie. Ten
v‰ak dospûl mimo jiné k závûru, Ïe studie
tûchto firem je naprosto netransparentní
a pfiepravní náklady jsou umûle nadhod-
noceny. Ve studii je napfiíklad poãítáno
s 25 krát vy‰‰ími pfiepravními náklady
neÏ je v EU bûÏné. Dánsko s v˘sledky té-
to studie naprosto nesouhlasí.

Ing. Ivo kropáãek,
Hnutí DUHA/Friends of the Earth

– PET lahve 500 ml budou zálohovány 
0,3 EUR,

– lahve nad 990 ml budou zálohovány
0,54 EUR.
Pro recyklaci platí, Ïe obce musí zavést

separaci skla a od roku 2001 i lepenky.
V roce 1994 byla pfiijata Dobrovolná doho-
da o recyklaci 80 % objemu pfiepravních
papírov˘ch obalÛ. Kovy se tfiídí po v˘stupu
ze spalovny a z plastÛ se tfiídí pfiedev‰ím
fólie a pfiepravky. Na podporu recyklace
zavedli v Dánsku také daÀ z odstraÀování
odpadÛ. Za jednu tunu skládkovan˘ch od-
padÛ ãiní daÀ 50 EUR a za jednu tunu
spalovan˘ch odpadÛ 44 EUR. Za recyklo-
van˘ odpad nejsou Ïádné danû.
A jaké jsou v˘sledky v‰ech tûchto v˘‰e

uveden˘ch opatfiení? TûÏko zmûfiit jak˘
vliv mají preventivní opatfiení konstatovala
paní Birgitte Kjaer. Zdají se b˘t stále sla-
bá, protoÏe mnoÏství obalÛ se stále zvy-
‰uje. Mûfiitelné v˘sledky jsou v‰ak u ta-
‰ek, kde se díky zavedení danû mezi roky
1993 a 1999 sníÏilo mnoÏství pouÏíva-
n˘ch plastov˘ch ta‰ek o 70 %. Podpora
opakovanému pouÏití obalÛ je také efek-
tivní. Návratnost dosáhla 99 % (u PET
lahví 98 %), pfiiãemÏ je kaÏdoroãnû napl-
nûno 2,7 biliónÛ lahví. Av‰ak pokud by se
namísto vratn˘ch lahví mûly pouÏívat lah-
ve na jedno pouÏití znamenalo by to
o 350 tis. tun více odpadÛ, coÏ by vedlo
k 20 % nárÛstu domovního odpadu.

Nûmecko
Thomas Schmid z nûmeckého minister-

stva Ïivotního prostfiedí, ochrany pfiírody
a jaderné bezpeãnosti pfiednesl pfiíspûvek
na téma Legislativa t˘kající se obalÛ
a obalov˘ch odpadÛ se zamûfiením na
prevenci, opakovanû pouÏívané obaly
a úãinnou recyklaci v Nûmecku. 
V roce 1990 mûlo Nûmecko velmi málo

skládek, pfiedev‰ím z dÛvodu NIMBY
efektu. Nûmecko v té dobû patfiilo spoleã-
nû s USA a Japonskem mezi nejvût‰í v˘-
vozce odpadÛ na svûtû. Tato situace pro-
to vyÏadovala neodkladné a dÛsledné fie-
‰ení. Nûmeck˘ obalov˘ v˘nos z roku
1991 zavedl roz‰ífienou zodpovûdnost v˘-
robce za své obaly. Pfiepravní obaly musí
b˘t od té doby recyklovány nebo energe-
ticky vyuÏity. Pfiebaly musí b˘t recyklová-
ny a mohou b˘t zpûtnû odevzdány v ob-
chodû. Nûmecko zákonem také poÏado-
valo dosaÏení vysok˘ch recyklaãních
kvót. Pokud by jich nebylo dosaÏeno,
mohli by obãané vracet v‰echny obalové
odpady do obchodÛ. 
Reakcí na toto ustanovení byl vznik or-

ganizace Dual Systém Deutchland
(DSD), kter˘ zaloÏili maloobchodníci, svo-
zové firmy a producenti obalÛ, aby se vy-
hnuli vracení obalÛ zpût do obchodÛ.

Tabulka: DosaÏené míry vyuÏití a recyklace obalÛ v Dánsku v %

Rok 1998 1999

VyuÏití obalÛ 88,5 91,7

Recyklace obalÛ celkem 50,0 53,0

Recyklace papírov˘ch obalÛ 58,2 59,3

Recyklace sklenûn˘ch obalÛ 75,0 85,4

Recyklace kovov˘ch obalÛ 40,1 34,7

Recyklace plastov˘ch obalÛ 6,7 11,0

Kvóty pro plasty

Od zaãátku loÀského roku byly
v Rakousku stanoveny nové kvóty recyk-
lace plastÛ tzv. cílov˘m nafiízením o oba-
lech. Napfiíklad u lahví na minerální vody
se kvóty sníÏily z 98 na 80 %. Tuto sku-
teãnost kritizují Zelení a není pro nû
uspokojivá ani odpovûì v˘robcÛ, Ïe na-
bídka nápojÛ ve vratn˘ch lahvích je na-
dále dostateãnû velká a spotfiebitel si
mÛÏe vybírat. Obory zab˘vající se recyk-
lací se domnívají, Ïe Rakousko má do-
stateãné kapacity na recyklaci plastÛ
a hodnû moÏností opûtovného pouÏití.
Nejen lahve od nápojÛ, ale i napfi. lahve
od ãisticích prostfiedkÛ lze recyklovat
a vyrobit z nich nádoby na stejné látky.
Jsou také dobré moÏnosti spalování
v cementárnách, protoÏe plasty se svou
v˘hfievností blíÏí ropû. Pfii látkovém
zhodnocení lze vyrábût také textilní vlák-
na, stavební materiály apod. 

A3 Umwelt, 14, 2001, ã. 1/2
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téma: svoz odpadÛ

Hlavní poÏadavky pracovního dokumen-
tu o nakládání s biodegradabilním odpa-
dem jsou tyto:
� âlenské státy by mûly podpofiit domovní

kompostování, kompostování a anae-
robní digesci v blízkosti zdroje bioodpa-
du a zavádûní komunitního komposto-
vání.

� Do tfií let od vstupu této legislativy
v platnost by mûly b˘t zavedeny
systémy sbûru biologick˘ch odpadÛ
ve mûstech s více neÏ 100 tisíci oby-
vatel a do pûti let ve mûstech s více
neÏ 2 tisíci obyvatel.
Tímto jsou nastínûny dva hlavní smûry

sbûru a nakládání s bioodpady: oddûlen˘
sbûr a komunitní kompostování, které
v celé ‰ífii svého v˘znamu znamená pod-
poru domovního kompostování, spoleãné
kompostování pro více domÛ, rodin ãi za-
hrad a zapojování lidí a komunity do kom-
postování /4/.

Statistika
Dle pfiedbûÏn˘ch v˘sledkÛ sãítání 

lidu /5/ Ïilo k 1. 3. 2001 v na‰ich celkem 
5 obcích s více neÏ 100 tisíci obyvatel 
2 146 621 lidí a v 622 obcích od 2 do 
100 tisíc obyvatel 5 473 487 lidí. To zna-
mená, Ïe systémy oddûleného sbûru bio-
odpadu by postupnû mûly pokr˘t minimál-
nû 74 % obyvatel âR, pokud návrh legis-
lativy o nakládání s biodegradabilním od-
padem vstoupí v platnost v souãasné po-
dobû. V tûchto celkem 627 obcích by te-
dy byl dominantním zpÛsobem nakládání
s biologick˘mi odpady jejich oddûlen˘

sbûr a vyuÏití v kompostárnû ãi bioplyno-
vé stanici. Komunitní kompostování by
zde bylo praktikováno zejména jako pro-
stfiedek odlehãení tûmto systémÛm – sní-
Ïení dopravních nákladÛ, kapacity sbûr-
n˘ch nádob, atd.

V obcích do 2 000 obyvatel (je jich 
5 631) by bylo vhodné zavádût spí‰e ko-
munitní zpÛsob nakládání s bioodpadem.
JelikoÏ v tûchto obcích bylo k 1. 3. 2001
celkem 723 533 trvale obydlen˘ch domÛ
a 914 998 trvale obydlen˘ch bytÛ, zna-
mená to, s ohledem i na dal‰í okolnosti,
Ïe pokud bychom chtûli b˘t ve vyuÏívání
bioodpadÛ dÛslední, bylo by potfiebné ve
vût‰inû mal˘ch obcí podpofiit vznik systé-
mÛ komunitního kompostování, které by
mûly b˘t schopny zaãlenit do vyuÏívání
bioodpadu jak rodinné domy, tak bytovou
zástavbu.

Sbûr bioodpadÛ
Stav

V âeské republice je v souãasné dobû
biologick˘ odpad oddûlenû sbírán a kom-
postován v nûkolika obcích (v rÛzné mífie
a rozliãn˘mi zpÛsoby) – v Bystfiici nad
Pern‰tejnem /6/, KromûfiíÏi /7/, Nové
Pace /6/, Písku /7/, Plzni /8/, Praze 12 /9/,
R˘mafiovû /6/, StráÏnici /7/, Uherském
Hradi‰ti /6/ a dozajista i v dal‰ích.
Celkovû je sbûr bioodpadu v âR ve sta-
diu pilotních projektÛ.

MoÏnosti
Asi nejvût‰í potenciál pro velkoplo‰n˘

sbûr biologick˘ch odpadÛ má obdoba

systémÛ znám˘ch zejména z nûmecky
mluvících zemí /10/. Tyto systémy obvykle
vyuÏívají nádoby o objemu 60 – 240 litrÛ,
které b˘vají v na‰ich klimatick˘ch podmín-
kách z obytn˘ch ãástí mûsta sváÏeny jed-
nou za 1 – 2 t˘dny. Av‰ak napfi. v Barcelo-
nû je poãet svozÛ od domÛ 3 – 4 t˘dnû
a z trÏi‰È se vyjma nedûle sváÏí dennû
/11/. Na sídli‰tích je moÏné uplatnit i vût‰í
nádoby ãi kontejnery napfi. o objemu 
1 100 litrÛ, jak je tomu v R˘mafiovû ãi
v Pezinku /6/. Hustota rozmístûní sbûr-
n˘ch nádob závisí na hustotû zalidnûní,
objemu nádob a frekvenci svozu. Napfi. ve
Vídni jsou 240 litrové nádoby rozmístûny
v husté zástavbû místy i po 20 – 30 met-
rech /10/, hustotu rozmístûní nádob ve
Vídni popisuje podrobnûji tabulka. V ob-
lastech s fiídk˘m osídlením, kde pfievaÏují
rodinné domy, jsou sbûrné nádoby dává-
ny ke kaÏdému domu. Obvykle pak mívají
men‰í objem, napfi. v oblasti okolo fran-
couzského mûsteãka Bapaume jsou tímto
zpÛsobem rozmístûny 120 l nádoby /11/.

Nádoby jsou buì rozmisÈovány plo‰nû
podle pfiedem vypracované mapy ãi jiné
pomÛcky nebo cílenû, napfi. na základû
Ïádostí obyvatel. První varianta zabezpe-
ãuje rychlé roz‰ífiení sbûru a umoÏÀuje
snadnûj‰í optimalizaci svozu, zatímco
druhá je úspornûj‰í po stránce nákladÛ
na nádoby a dosahuje lep‰í kvality sbûru
(o nádoby na sbûr biologick˘ch odpadÛ
se aktivnû zajímají pouze lidé, ktefií mají
zájem tfiídit). V nûkter˘ch obcích, jako na-
pfi. v Heilbronnu /10/, je oddûlen˘ sbûr 
biologického odpadu povinn˘ (s v˘jimkou
domácností, kde je biologick˘ odpad
kompostován).

Tam, kde je sbûr biologického odpadu
koncipován na dobrovolné bázi, je k za-
pojení obyvatel nutná osvûtová kampaÀ,
která by mûla b˘t pfii zahájení sbûru in-
tenzivní, a pak po celou dobu jeho trvání
mírnûj‰í. Je dobré vycházet ze zásady
ovûfiené praxí, Ïe lidé by mûli dostat pfii-
bliÏnû tfii drobné a jednu podrobnûj‰í in-
formaci roãnû /12/. KampaÀ mÛÏe zahr-
novat rozná‰ení letákÛ do schránek, di-
stribuci pfiíruãek na poÏádání, semináfie,
dny otevfien˘ch dvefií na kompostárnû ãi
v recyklaãním centru, pochÛzky dÛm od

Směrnice 1999/31/EC o skládkování odpadů /1/ stanovuje
harmonogram snižování množství skládkovaného biologického
komunálního odpadu (dále jen bioodpadu). Jednoznačně však
neurčuje metody k dosažení této redukce. Z jejího textu však
vyplývá, že biologické způsoby nakládání s tímto odpadem by
měly být preferovány. Proto Komisariát pro životní prostředí
Evropské komise vypracoval dokument o nakládání s biodegra-
dabilním odpadem /2/. Ten je v současné době ve fázi druhého
návrhu, ale s ohledem na zařazení vypracování legislativy pro
nakládání s biodegradabilními odpady mezi priority 6. environ-
mentálního akčního programu Evropského Společenství /3/ je
možné očekávat jeho brzké vstoupení v platnost.
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vzdálenostem. Napfi. v Baix Camp (·pa-
nûlsko) se vzdálenosti pro svoz biologic-
k˘ch odpadÛ na kompostárnu pohybují od
2 do 40 km a v Montejurra 3 – 60 km /11/.
Tyto náklady mohou b˘t sníÏeny vyuÏívá-
ním více men‰ích komunálních, prÛmyslo-
v˘ch ãi zemûdûlsk˘ch kompostáren.

Velkou perspektivu pro vyuÏívání biolo-
gick˘ch odpadÛ mají bioplynové stanice
/13/. V souãasné dobû je budují zejména
chovatelé hospodáfisk˘ch zvífiat /14/, ktefií
v nich zpracovávají Ïivoãi‰né exkrementy
a zároveÀ získávají teplo, elektfiinu a kva-
litní hnojivo. Velmi ãasto jsou spoleãnû
s exkrementy kofermentovány i odpady
z potravináfiského prÛmyslu, zejména tu-
ky. Komunální biologické odpady by v‰ak
u tûchto typÛ bioplynov˘ch stanic pfied-
stavovaly hygienická rizika pro chov
a nutnost pfiedúpravy bioodpadu, proto se
spí‰e budují bioplynové stanice speciali-
zované na komunální bioodpad.

Komunitní kompostování
Stav

V âeské republice je tradiãnû roz‰ífiené
domovní kompostování na zahradách.
Toto kompostování obvykle není podporo-
váno ze strany obce ãi jiného subjektu.
S rozvojem okrasn˘ch zahrad okolo do-
mÛ a pozvoln˘m ústupem produkãních
zahrad se v‰ak ãetnost zahradních kom-
postÛ sniÏuje a v okolí nûkter˘ch vesnic
vznikají ãerné skládky sloÏené pfieváÏnû
ze zahradních odpadÛ.

Komunitní kompostování se v âR vy-
skytuje vût‰inou jako spoleãné komposto-
vání nejãastûji u zahrádkáfisk˘ch kolonií
a pouze v nûkolika pfiípadech, jako pod-
pora obce kompostování v domácnos-
tech.

Nûkolik projektÛ zamûfien˘ch na do-
movní kompostování je fie‰eno nevládní-
mi organizacemi, napfi. Hnutím DUHA,
Olomouc /15/, Dûtmi Zemû, Liberec /16/,
na Slovensku pak bûÏí jiÏ nûkolik let vel-
mi úspû‰ná kompostovací kampaÀ
Spoloãnosti priaÈelov Zemû /17/. V âR se
dlouhodobû kompostováním (od domov-
ního aÏ po prÛmyslové) zab˘vá CZ BIOM.

MoÏnosti
Podpora komunitního kompostování má

mnoho podob. Velmi v˘znamné zejména
v poãátcích je poskytování informací a v˘-
mûna zku‰eností. Toto mÛÏe zajistit obec
ãi nevládní organizace formou letákÛ, we-
bov˘ch stránek, broÏurek, semináfiÛ,
praktick˘ch ‰kolení apod.

Dal‰í moÏnou podporou je pomoc pfii
zakládání domovních kompostovi‰È ãi bu-
dování komunitních kompostérÛ. Tato po-
moc mÛÏe pfiedstavovat buì darování
jednoduch˘ch kompostérÛ, finanãní spo-
luúãast pfii koupi kompostérÛ, poskytnutí
materiálu a návodu na zhotovení kompo-
stéru nebo vybudování a následné provo-
zování vût‰ích komunitních ãi obecních
kompostérÛ ãi kompostovi‰È.

Velmi v˘znamnou je nejenom pomoc
pfii rozbûhu kompostování, ale zejména
v jeho prÛbûhu. Velmi uÏiteãné je pÛjão-
vání drtiãky pro nadrcení vûtví /17/ nebo
poradensk˘ servis /18/.

Závûr
V‰eobecnû platí, Ïe ãím blíÏe zdroji od-

padu je kompostování provádûno, tím je
cel˘ proces levnûj‰í a ménû zatûÏující Ïi-
votní prostfiedí. Na druhou stranu centrali-
zovanûj‰í fie‰ení umoÏÀují efektivnûj‰í
kontrolu procesu kompostování a v˘sled-
ného produktu, jsou univerzálnûj‰í (napfi.
do sbûru bioodpadÛ je moÏné relativnû
snadno zahrnout jak˘koliv typ zástavby)
a jsou schopné pomûrnû rychlého roz‰í-
fiení.

Komplexní systém vyuÏívání domovních
bioodpadÛ by mûl umoÏÀovat rozvoj
v‰ech zpÛsobÛ kompostování tak, aby
mohlo b˘t maximalizováno vyuÏívání bio-
odpadÛ, aniÏ by docházelo ke zbyteãné-
mu po‰kozování pfiírody.

M˘m osobním názorem je, Ïe nyní pfii-
chází vhodná doba pro vytvofiení legisla-
tivního prostfiedí, které by umoÏÀovalo
vznik takov˘chto systémÛ. Tomu, Ïe se
tak zaãíná dít, napovídá i zapoãetí prací
na normû, která nahradí âSN 46 5735
/19, 20/ a na podnikové normû pro malé
kompostování /21/.

domu, pfiedná‰ky na ‰kolách, diskusi
v rádiu a televizi, ãlánky a tiskové zprávy
v novinách, webové stránky (obvykle
v rámci webu obce), dotazníky, kalendáfie
s termíny svozÛ, nálepky na odpadní ná-
doby v domácnostech s popisem, co do
bioodpadu patfií a co ne, telefonní odpa-
dovou linku pro otázky obyvatel... Velmi
záleÏí na kvalitû a koncepãnosti publiko-
van˘ch materiálÛ. Napfi. je vhodné, kdyÏ
mají nûjak˘ jednotící prvek, kter˘ je
umoÏní na první pohled ãi poslech odli‰it
od reklamy. 

Jako ménû úãinné se ukazují b˘t kam-
panû vedené pfies hromadné sdûlovací
prostfiedky /11/. Úãinná je spí‰e pfiímá ko-
munikace s obyvateli a zejména dÛvûry-
hodnost systému – obyvatelé musí mít
moÏnost si kdykoliv ovûfiit, Ïe tfiídûní bio-
logick˘ch odpadÛ má smysl a je pfiíno-
sem jak pro Ïivotní prostfiedí a obec, tak
i pro nû samotné.
Kvalita i mnoÏství sebran˘ch biolo-

gick˘ch odpadÛ b˘vají vy‰‰í v okrajo-
v˘ch ãástech mûst ãi men‰ích obcích.
Napfi. v fiídce obydlen˘ch oblastech Vídnû
je sbíráno kolem 100 kg na obyvatele
a rok, zatímco v hustû zalidnûn˘ch ãás-
tech kolem 30 kg na obyvatele a rok.
Proto se pfii zavádûní sbûru ãasto zaãíná
od míst s fiídkou zástavbou, ãehoÏ pfiíkla-
dem mÛÏe b˘t PlzeÀ /8/ ãi VídeÀ /10/.

Pfii úplném pokrytí obyvatelstva systé-
mem oddûleného sbûru biologického od-
padu je moÏné z domovního odpadu vy-
tfiídit podle studií z okresu Limerick (Irsko)
kolem 30 % biologického odpadu, av‰ak
napfi. v Bapaume udávají 50 %
a v Montejurra (·panûlsko) 55 %, coÏ je
pochopitelnû závislé na skladbû odpadu
v daném regionu. Toto ãíslo je rovnûÏ dá-
no i urãit˘m mezním procentem obyvatel,
ktefií jsou ochotni se oddûleného sbûru
biologick˘ch odpadÛ úãastnit. Napfi. v ob-
lasti Montejurra je to 70 % /11/.

I pfies pomûrnû vysoké náklady zavá-
dûní oddûleného sbûru a kompostování
biologick˘ch odpadÛ pfiiná‰í tato ãinnost
v˘razné úspory, které jsou v‰ak urãeny
v˘‰í poplatkÛ za ukládání odpadÛ na
skládky ãi do spaloven. V Gironde
(Francie) jsou celkové náklady na sbûr
a kompostování 24 EUR/tunu bioodpadu,
zatímco skládka ãi spalovna si fiekne 
o 49 EUR na tunu, v Niort (Francie) je to
30,5 oproti 60 EUR/tunu, v Bapaume 30
– 35 oproti 72 EUR/tunu. Pfiíjmem navíc
mÛÏe b˘t prodej kompostu. Av‰ak bûhem
prvních let po uvedení do provozu systé-
mu sbûru a kompostování bioodpadu je
obvykle kompost dáván za odvoz /11/.

Sebran˘ bioodpad je po dotfiídûní vût‰i-
nou kompostován v centrální kompostár-
nû, coÏ ãasto vede k velk˘m dopravním

Tabulka 1: Hustota sbûrn˘ch nádob ve Vídni /10/

Poãet bytÛ Nádoby (poãet/objem v litrech)

Zbytkov˘ odpad Papír Biologické odpady*

1 - 2 1/ 120

3 - 4 1/ 240

5 - 7 2/ 240 1/ 240 1/ 240

7 - 10 1/ 770 2/ 240 1/ 240

10 - 15 1/ 1100 1/ 770 2/ 240

do 30 1/ 2200 2/ 770 1/ 770

* S v˘jimkou vnitfiních ãástí mûsta.
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Zákon v oblasti poplatkÛ za odvoz odpa-
du u rekreaãních objektÛ potvrdil praxi za-
vedenou nûkter˘mi obcemi jiÏ dfiíve, totiÏ
Ïe poplatek se vybírá za rekreaãní objekt
a ne za poãet obãanÛ, ktefií jej uÏívají.
KaÏd˘ v‰ak ví, Ïe mnohé rekreaãní objek-
ty jsou uÏívány trvale a vût‰ím poãtem
osob, ãímÏ produkce komunálních odpa-
dÛ  v nich není adekvátní v˘‰i placeného
poplatku. JelikoÏ jsme od nepamûti vyhlá-
‰en˘m národem chalupáfiÛ a osadníkÛ,
jsou takov˘chto objektÛ na na‰em území
desítky tisíc a vznikají v nich tisíce tun ko-
munálních odpadÛ.

Maximální v˘‰e ãástky poplatku je sice
dána zákonem o odpadech, resp. § 10b
zmûnûného zákona o místních poplatcích,
ale ostatní koncepãní a správní úkony
související s místními poplatky, zvlá‰tû
u staveb urãen˘ch nebo slouÏících k re-
kreaci, jsou zcela v pravomoci pfiíslu‰né
obce v návaznosti na obecnû závaznou
vyhlá‰ku obce, vztahující se k systému
nakládání s komunálním odpadem v obci.
Nutno v‰ak konstatovat, Ïe v˘klad tohoto
paragrafu pracovníky obecních úfiadÛ je

stále je‰tû velmi rozdíln˘ a mnohdy ne-
správn˘.

V˘voj v fie‰ení otázky sbûru a svozu ko-
munálních odpadÛ z rekreaãních objektÛ
lze rozdûlit z hlediska ãasového do tfií zá-
kladních etap.

I. Individuální zpÛsob nakládání
s komunálními odpady

Tato etapa je spojena se zaãátky v˘letÛ
obãanÛ o voln˘ch chvílích do pfiírody. Na-
kládání s odpady se dûlo rÛznû, od tramp-
ského „zahrabání” do zemû, pfies spálení
na oh˘nku ãi v kamnech aÏ po odvoz do-
mÛ do popelnice, pokud ov‰em neskonãi-
ly odpady volnû pohozené v pfiírodû.

Tyto formy nakládání s odpady se roz-
víjely aÏ vykrystalizovaly v nedávné dobû
ve tfii základní zpÛsoby:
– objednání odvozu odpadu z nádoby (po-

pelnice) od objektu,
– odvoz odpadÛ domÛ do „erární” popelni-

ce v místû trvalého pobytu,
– umístûní odpadÛ do „vhodné” terénní

prohlubnû a vytvofiení divoké (nefiízené)
skládky.

II. Pokus o zaãlenûní odpadÛ 
z rekreaãních objektÛ do komunál-
ních odpadÛ v mezích zákona 
ã. 125/1997 Sb., o odpadech

Zákon ã. 125/1997 Sb. umoÏnil zave-
dením poplatku a zru‰ením moÏnosti indi-
viduálního nakládání s komunálním odpa-
dem zaãlenit jednoznaãnûji odpad z re-
kreaãních objektÛ do celkového komunál-
ního odpadu z pfiíslu‰né obce. V té dobû
obce vesmûs pfiijaly obecnû závazné vy-
hlá‰ky k nakládání s komunálním odpa-
dem, ve kter˘ch je vût‰inou uloÏeno i uÏi-
vatelÛm rekreaãních objektÛ objednat si
podle potfieby svoz odpadÛ. U nûkter˘ch
obcí, které je‰tû nezavedly místní popla-
tek za odpady podle zákona ã. 185/2001
Sb. pfietrvávají tyto systémy svozu dosud.
a) Pytlov˘ systém
Sbûrná nádoba

– pytel oznaãen˘ logem svozové firmy, ná-
zvem obce atd. si uÏivatel rekreaãního
objektu koupí buì na jednotliv˘ svoz (ce-
na pytle je vãetnû ceny za jeho odvoz)
podle reálné potfieby v prÛbûhu roku, ne-
bo jich proti zaplacení poplatku dostane
od obce napfi. 10 kusÛ na cel˘ rok s moÏ-
ností individuálního pfiikoupení dal‰ích
pytlÛ v pfiípadû potfieby.

Sbûrné místo - místo urãené obcí k sou-
stfieìování pytlÛ mÛÏe b˘t buì:
– u vlastního objektu nebo
– na shromaÏdi‰ti - souvisí s moÏností pfií-

stupu techniky, kter˘ je mnohdy v rekre-
aãní zástavbû problematick˘. V této eta-

Svoz komunálních odpadů z rekreačních objektů
Nový zákon č. 185/2001 Sb., odpadech, mimo jiné změnil zá-

kon č. 565//1990 Sb., o místních poplatcích, v tom směru, že
zavedl místní poplatek za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Tento poplatek mají platit vedle občanů majících trvalý
pobyt v obci dále fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není tr-
vale hlášena žádná fyzická osoba. 
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Pro letní dny

I pfiesto, Ïe sluníãko je‰tû o sobû nedává moc vûdût, je nejvy‰‰í ãas zaãít myslet na
jarní a letní sezónu. S postupujícím ãasem a sílícími sluneãními paprsky se pomalu zaã-
nou plnit kempy a koupali‰tû. Tak jako kaÏd˘ rok budou provozovatelé tûchto zafiízení
fie‰it palãiv˘ problém s odpady. Tento problém je komplikovan˘ jiÏ jen z toho dÛvodu,
Ïe pfiichází nárazovû, v období nûkolika málo mûsícÛ. Tím se komplikuje jakékoli inve-
stování do zafiízení pro odkládání odpadÛ. Krátkodobost vyuÏití tûchto zafiízení sbûr a
odstraÀování v˘raznû prodraÏují. 

Vzhledem k tomu, Ïe provozování kempÛ a koupali‰È nepatfií k v˘raznû v˘dûleãn˘m
oborÛm, je tfieba hledat taková zafiízení, která lze po ukonãení letní sezóny nejen snad-
no uskladnit, ale popfiípadû díky své univerzálnosti vyuÏít i v jin˘ch oblastech. 

Mezi v˘robky, které nacházejí nejvy‰‰í uplatnûní právû v letních zafiízeních, patfií pfie-
dev‰ím stojany na polyetylenové pytle firmy Mevatec, s. r. o. Tyto v˘robky patfií k nej-
levnûj‰ím, pfiitom plní dokonale svou funkci. Jejich velkou v˘hodou je stohovatelnost,
která usnadÀuje jejich skladování na malém prostoru. K tûmto stojanÛm dodává firma
téÏ 120 l polyetylenové pytle.

Dal‰ím Ïádan˘m v˘robkem je uzavfien˘ nataho-
vací kontejner s integrovan˘mi
víky. Jeho pfiednost
spoãívá pfiede-
v‰ím ve snad-
né dostup-
nosti techni-
ky pro odvoz
konte jnerÛ.
Novinkou je
vybavování tûch-
to kontejnerÛ cent-
rálními zámky vík.   (jp)

ODPADOVÉ FÓRUM 03/2002

19

téma: svoz odpadÛ

pû bylo obtíÏné vybavit stanovi‰tû sbûr-
n˘m kontejnerem, napfi. 5 – 7 m3, neboÈ
byl zaplÀován i jin˘m odpadem, neÏ jsou
zaplacené pytle.

b) Pronájem nebo nákup „popelnice”
Sbûrná nádoba

– Nádoba o obsahu 110, 120 nebo 240 lit-
rÛ je buì ve vlastnictví uÏivatele rekreaã-
ního objektu nebo v pronájmu od obce
nebo od svozové spoleãnosti. Odvoz je
podle systému v obci buì pfii nákupu
a vylepení „jednorázové odvozové
známky” anebo pravidelnû napfi. pfii „roã-
ní odvozové známce”.

Sbûrné místo

– U vlastního objektu v pfiípadû moÏnosti
pfiístupu techniky nebo

– místo je urãené obcí v pfiípadû, Ïe k ob-
jektu nelze zajet. Toto fie‰ení je v‰ak pro-
blematické a je nutná uváÏlivá volba
místa, neboÈ nádoba není pod dohledem
majitele, coÏ vyvolává tradiãní tuzemská
rizika z toho vypl˘vající. 

III. Místní poplatek „za odpady” 
ve smyslu zákona ã. 185/2001 Sb.,
o odpadech

Nov˘ zákon o odpadech dává legisla-
tivní oporu pro moÏnost definitivního vyfie-

‰ení zpoplatnûní majitelÛ rekreaãních ob-
jektÛ. Zavedení místního poplatku (samo-
zfiejmû pfiíslu‰nou obecnû závaznou vy-
hlá‰kou) umoÏÀuje cestu k racionálnûj‰í-
mu logistickému fie‰ení svozu odpadÛ
z rekreaãních objektÛ, i kdyÏ je stále její
úãelnost znaãnû zpochybÀována. 

Pro svoz je moÏno pouÏívat v podstatû
klasické systémy, které se v jiném typu zá-
stavby bûÏnû pouÏívají, nebo alespoÀ
zãásti pouÏívaly, i kdyÏ mûly handicap
v moÏnosti zneuÏití obãany platícími si jin˘
rozsah sluÏeb popfiípadû neplatícími vÛbec.
Toto zneuÏívání nov˘ systém odstraÀuje.
a) Svoz odpadu s vyuÏitím klasick˘ch
„popelnic”
Sbûrné nádoby

– Nádoby o objemu 110, 120 nebo 240 lit-
rÛ v osobním vlastnictví majitele objektu
nebo pronajaté od obce nebo od svozo-
vé spoleãnosti.

Sbûrné místo (podmínûno pfiístupností
pro bûÏnou svozovou techniku)
– nejvhodnûj‰í místo je u objektu (stavby),

jiné umístûní je nevhodné.
b) Sbûrné hnízdo (dvÛr) 
pro komunální odpad
Sbûrné nádoby

– Kontejnery o objemu 1100 litrÛ, v závis-

losti na poãtu uÏivatelÛ rekreaãních ob-
jektÛ napojen˘ch na sbûrné místo a na
poãtu sbûrn˘ch hnízd i s vyuÏitím euro-
kontejnerÛ o objemu 2,5  - 5 m3, pfiípad-
nû kryt˘ch kontejnerÛ o objemu 7 aÏ 
10 m3. Doná‰ka obãany do sbûrn˘ch ná-
dob podle druhu odpadu je moÏná napfií-
klad v plastov˘ch sáãcích.

Sbûrné místo

– Nutné nalézt kompromis splÀující jak ná-
roky na dobrou pfiístupnost sbûrného
hnízda (dvora) pro svozovou techniku, tak
i na akceptovatelnost doná‰kové vzdále-
nosti pro uÏivatele rekreaãních objektÛ.
Aã je vût‰inou nov˘ zákon o odpadech

kritizován, znamená velk˘ pfiínos pro za-
vedení systematické péãe o odpady v ob-
lastech s v˘znamn˘m podílem objektÛ ur-
ãen˘ch pro individuální rekreaci obãanÛ.
Je pouze na obcích, aby na základû míst-
ních podmínek a zvyklostí zvolily systém
vyhovující jak majitelÛm objektÛ, tak i ob-
cím. Podmínkou je v‰ak vydání obecnû
závazné vyhlá‰ky obce zab˘vající se tech-
nick˘mi a organizaãními podmínkami sys-
tému, vãetnû stanovení místních poplatkÛ.

Ing. Jindfiich Kalivoda 
RETHMANN-JE¤ALA RECYCLING, 

s. r. o.

Strukturovaná popelnice

JiÏ del‰í dobu se projevují snahy o zv˘-
‰ení hygieny nádob na biologick˘ odpad.
¤e‰ení pomocí ro‰tÛ na dnû a stûnách
popelnice nepfiineslo oãekávan˘ úspûch,
protoÏe provzdu‰Àování odpadu v nádo-
bû bránily ulpûlé mokré kuchyÀské od-
pady. VyloÏení stûn nádob chemick˘mi
aditivy, které mají mikroorganismy po do-
bu sbûru odpadu „uspat”, rovnûÏ nebudí
u obyvatelstva velkou dÛvûru. Ani tûsnû
uzavfiené obyãejné nádoby nejsou podle
hygienikÛ vhodné, protoÏe po otevfiení
vzniká podtlak a spóry se dostávají ven.
Firma UTI-Jaeger GmbH ve Starnbergu
nyní nabízí nádoby se speciálními pro-
vzdu‰Àovacími filtry. Tyto filtry pÛsobí
proti malému hmyzu, spórám, plísním
a zárodkÛm a pfii jejich pouÏívání nevzni-
ká v nádobû podtlak. Tohoto úãinku je
dosaÏeno pomocí stabilnû na‰roubova-
n˘ch ro‰tÛ na dnû a po stranách nádoby
(Lusi-Compo-Set), které vytváfiejí aerob-
ní podmínky a dostateãné provzdu‰Ào-
vání a odvlhãování odpadu. Nádoby lze
snadno a beze zbytku vyprázdnit.
Spodní ro‰t na dnû zadrÏuje nevyprazd-
nitelné zbytky a prosáklé tekutiny. 

Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 3
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Hutní výroba vždy zatěžovala životní prostře-
dí, a to nejen kvalitu vody a ovzduší. Produkce
odpadů, které byly ukládány na skládky 
sekundárně znehodnocovaly půdní fond zábo-
rem značných ploch potřebných na odkaliště,
haldy a skládky. 
Recyklací odpadů uložených na těchto sklád-

kách a rovněž odpadů ze současné výroby by
se snížil zábor půdy. Recyklace by mohla 
vylepšit ekonomickou bilanci podniku, neboť
v případě vysokopecních kalů staré zátěže 
obsahují v průměru 50 % Fe. U ocelárenských
kalů je tento podíl ještě vyšší.

Suroviny s vlivem na vnos Pb a Zn do vysokopecního 
procesu
Kromû oxidÛ, pfiípadnû karbonátÛ Ïeleza, které tvofií Ïelezné ru-

dy pfiivádûné do vysokopecního procesu, jsou zde i hlu‰inové do-
provodné minerály obsahující slouãeniny síry, fosforu, arzenu, mû-
di, chromu, niklu, vanadu, zinku, olova a dal‰ích ménû zastoupe-
n˘ch prvkÛ. Nûkteré prvky mohou b˘t pfii v˘robû Ïeleza a oceli
prospû‰né a mohou se i pfiidávat pro zlep‰ení mechanick˘ch
vlastností nebo tepelné odolnosti ocelí.
Naopak ‰kodlivû pÛsobí hlavnû zinek a olovo. Zinek mÛÏe b˘t

v rudû pfiítomen ve formû sfaleritu ZnS, marmatitu (Fe,Zn)S,
smithsonitu ZnCO3, olovo se vyskytuje jako galenit PbS, anglezit
PbSO4, cerusit PbCO3 apod. Oba prvky jsou vÏdy neÏádoucí sou-
ãástí rud a pfii zpracování v redukãním procesu vysoké pece pfie-
cházejí do par a ãásteãnû odcházejí s vysokopecním plynem
a ãásteãnû kondenzují na chladnûj‰ích místech. Tím dochází jed-
nak k úniku tzv. bíl˘ch d˘mÛ, které mají negativní vliv na hygienu
práce a na Ïivotní prostfiedí obecnû a jednak pfii kondenzaci ve vy-
zdívkách jsou tyto naru‰ovány. V pfiípadû olova, které má vy‰‰í
hustotu neÏ Ïelezo, dochází k jeho hromadûní v nístûji, odkud (po-
kud se neodstraní navrtáním dna pece) pfii odpichu uniká ve for-
mû jedovat˘ch par a zhor‰uje pracovní prostfiedí. Zinek je pfii niÏ-
‰ích teplotách oxidován a kondenzuje na stûnách sazebny
a v horních ãástech vysoké pece a vytváfií zde rozmûrné usazeni-
ny, které poru‰ují vyzdívku.
âást par, které odcházejí s vysokopecním plynem, kondenzuje

rovnûÏ na prachov˘ch ãásticích vysokopecního v˘hozu a vysoko-
pecních kalÛ. âím jsou ãástice men‰í, tím je vy‰‰í obsah Pb a Zn
v kalech, neboÈ se zmen‰ujícími se ãásticemi narÛstá mûrn˘ po-
vrch, na kterém páry Pb a Zn kondenzují. Je to vidût i na pfiíkladu
ocelárensk˘ch kalÛ, které b˘vají jemnûj‰í, aÏ kolem 90 % z nich je
pod 20 mikronÛ, a obsahují aÏ nûkolikanásobnû vy‰‰í mnoÏství
zinku a olova.

Nová huÈ, a. s., Ostrava
V Nové huti, a. s., (NH a. s.) se vysokopecní plyn v minulosti

ãistil ve dvoustupÀové ãistírnû plynu systémem mokr˘ skrubr
a Venturiho praãka. Vzniklé kaly byly zahu‰Èovány v kruhov˘ch
zahu‰Èovaãích Dorr a pak pneumaticky dopravovány na odkali‰tû,
kde sedimentovaly. Vyãefiená voda byla odvádûna. Na vût‰inû od-
kali‰È hutních podnikÛ není pouze jeden typ odpadu, mnohdy jsou
míchány nejen vysokopecní kaly s ocelárensk˘mi, ale i jemné
s hrub˘mi nebo se struskou, jako je tomu napfi. u vítkovické nebo
tfiinecké haldy. Na úloÏi‰ti v Ostravû Bartovicích je znaãná ãást vy-
ãlenûna rovnûÏ pro elektrárenské popílky. Takovéto nehomogeni-
ty pak naru‰ují moÏnou recyklaci a mnohdy pak nezb˘vá neÏ re-
kultivace pfiekrytím nepropustnou vrstvou tak, aby nedocházelo
k vyluhování ‰kodlivin vlivem de‰Èov˘ch vod. V minulosti byly jem-
nozrnné odpadní kaly z v˘roby nové huti ukládány na lokalitách
Rudná a Bartovice, obû lokality jsou v tûsné blízkosti areálu NH,
a. s. (obrázek).

Cíle práce
Cílem práce bylo zji‰tûní pfiibliÏného mnoÏství vysokopecních

kalÛ (VPK) a ocelárensk˘ch kalÛ (OK), které byly v minulosti
ukládány na nezabezpeãen˘ch odkali‰tích na území mûsta
Ostravy a dále moÏnost jejich recyklace pomocí fyzikálních úprav-
nick˘ch metod, konkrétnû odseparováním neÏádoucích slouãenin
Pb a Zn, které nûkolikanásobnû pfievy‰ují pfiípustné koncentrace.
Kubatura byla odhadována na základû v˘roby Ïeleza a oceli v le-
tech ukládání odpadÛ, z ústních sdûlení pracovníkÛ NH a. s., ma-
pov˘ch materiálÛ a proveden˘ch ovûfiovacích vrtÛ na odkali‰tích
Rudná a Bartovice. 
Na konci leto‰ního roku oslaví NH, a. s., 50 let od zahájení v˘ro-

by ve vysok˘ch pecích. Od této doby byly odpadní produkty ãás-
teãnû recyklovány ve v˘robû a ãásteãnû ukládány na odkali‰tû.
PrÛmûrn˘ roãní v˘skyt VPK byl 12 tisíc tun su‰iny, coÏ je 600 tisíc
tun za dobu provozu vysok˘ch pecí. Toto mnoÏství odpovídá pfii zji‰-
tûném obsahu vody a objemové hmotnosti objemu 352 tisíc m3.
Roãní v˘skyt ocelárensk˘ch kalÛ byl 28 tisíc tun v su‰inû a byly

ukládány po dobu 32 let, tj. 896 tisíc tun celkem. Ze zji‰tûné vlh-
kosti a objemové hmotnosti ocelárensk˘ch kalÛ lze poãítat s obje-
mem vyprodukovan˘ch ocelárensk˘ch kalÛ asi 465 tisíc m3.

Provedení vrtÛ
Vrty byly provádûny pfienosnou vrtnou soupravou MVS, která je

schopna vrtat do hloubky 15 m. PrÛmûr vrtu spirálovou tyãí byl 80
mm. Vrtací souprava byla vyvinuta ve spolupráci s V·B - TU
Ostrava, Institut geologického inÏen˘rství firmou Mineco, s. r. o.,
a je urãena k odbûru vzorkÛ pÛdy, betonu, zdiva a pevn˘ch hornin
vrtáním spirálov˘mi tyãemi nebo tyãemi s korunkami na jádro
s vodním v˘plachem. Souprava je plnû hydraulická. Hydraulick˘
agregát je pohánûn spalovacím motorem. 

Z VùDY A V¯ZKUMU

Staré zátěže jemnozrnných hutních odpadů
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V pfiípadû odkali‰tû Rudná I byly provedeny vrty do hloubky 
17 m, neboÈ bylo vrtáno v pomûrnû mûkkém prostfiedí. Do vût‰í
hloubky nebylo, kvÛli nedostatku vrtn˘ch tyãí, moÏno vrtat. 
Z ústního sdûlení má b˘t mocnost kalÛ v tomto odkali‰ti kolem

18 m. V˘‰ka hrází je 22 m. Odkali‰tû Rudná I leÏí na sever od are-
álu NH a. s. za silnicí I. tfiídy Rudná vlevo ve smûru na Havífiov. Má
obdélníkov˘ tvar s del‰í stranou ve smûru v˘chod-západ. Toto od-
kali‰tû nevyuÏívá pfiirozené prohlubnû v terénu, ale je vybudováno
pomocí sypané hráze ze strusky kolem celého odkali‰tû. Na v˘-
chodû je ãásteãnû odtûÏeno a asi polovinu pokr˘vá fiídk˘ porost
z náletov˘ch dfievin. Vrty a povrchové odbûry byly provedeny dia-
gonálnû v západní ãásti odkali‰tû, kde byl hol˘ povrch bez náletÛ.
Z plochy odkali‰tû, hloubky uloÏení, v˘‰ky a sklonu hrází je odha-
dována kubatura asi na 300 tisíc m3. Je zde zapoãítán i odpoãet
ãásteãnû vytûÏen˘ch kalÛ z v˘-
chodní ãásti odkali‰tû. Pfii prÛ-
mûrné objemové hmotnosti
VPK 2 300 kg.m-3 a vlhkosti 35
% je to 450 tisíc tun s obsahem
Fe prÛmûrnû kolem 50 %.
Bartovické odkali‰tû, které je

na v˘chodní stranû areálu NH a.
s. v katastru mûstské ãásti
Bartovice, vyuÏívá ãásteãnû ne-
rovností terénu a ãásteãnû sy-
pané hráze. Toto odkali‰tû je
rozdûleno na nûkolik segmentÛ,
z nichÏ ve tfiech severních jsou
uloÏeny popílky (P), v nejvût‰í
západní ãásti jsou vysokopecní
kaly a ve dvou v˘chodních seg-
mentech pod svahem jsou oce-
lárenské kaly. Zde bylo prove-
deno rovnûÏ nûkolik ovûfiova-
cích vrtÛ. Na této lokalitû bylo
vrtáno aÏ na podloÏí. Nejvût‰í
vrtaná hloubka v ãásti oceláren-
sk˘ch kalÛ byla 12 m s tím, Ïe
do hloubky 11,7 m byly OK
a pak jíl.
Kubatura Bartovick˘ch odka-

li‰È je opût spoãtena z prÛmûrné
hloubky a plochy, zvlá‰tû pak u OK jde pouze o hrub˘ odhad, neboÈ
tyto jsou uloÏeny ve svahu a z finanãních dÛvodÛ nemohl b˘t pro-
veden podrobn˘ vrtn˘ prÛzkum. VPK Bartovice - 270 tisíc m3, coÏ
odpovídá 404 tisícÛm tun such˘ch kalÛ. Ocelárenské kaly uloÏené
na severním segmentu jsou o objemu pfiibliÏnû 324 tisíc m3, coÏ pfii
objemové hmotnost 2 600 kg.m-3 odpovídá asi 547 tisíc tun v su‰i-
nû. Na stfiedním segmentu je objem 376 tisíc m3 kalÛ, coÏ je 635 ti-
síc tun v su‰inû. Ocelárenské kaly obsahují prÛmûrnû 60 % Fe.

Závûr
JiÏ z minul˘ch prací provádûn˘ch na na‰em i jin˘ch pracovi‰tích

lze pfiedpokládat moÏnost recyklace VPK pomocí fyzikálního zpÛ-
sobu separace na hydrocyklonech. Touto technologií lze aÏ nûko-
likanásobnû sníÏit obsah Zn a Pb v zájmové sloÏce obsahující Fe.
V˘tûÏnost Ïeleza je pak pfii tomto postupu více neÏ 80 %.

Kdybychom brali v úvahu pouze odkali‰tû Rudná I a Bartovice
s VPK, kde celková odhadovaná hmotnost je 854 tisíc tun v su‰i-
nû s prÛmûrnou vlhkostí 35 % a obsahem Fe 50 %, mohli bychom
získat 341 600 tun Fe. 
V pfiípadû odkali‰È, kde jsou uloÏeny ocelárenské kaly, je situa-

ce ponûkud sloÏitûj‰í, i kdyÏ obsah Fe je vy‰‰í neÏ u VPK. OK b˘-
vají vût‰inou mnohem jemnûj‰í a recyklaci fyzikální cestou je nut-
no podrobit dal‰ímu v˘zkumu. Pyrometalurgické nebo hydrometa-
lurgické procesy, které by byly schopny z tûchto kalÛ Fe získat,
jsou velice nákladné na prvotní investice i na provoz. 

Ing. Vlastimil ¤epka, Ph.D
V·B - TU Ostrava IEI

Autor dûkuje Grantové agentufie âeské republiky za podporu pfii
práci prezentované v tomto ãlánku z projektu ãíslo 106/01/0122.
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v rámci jeho programu ZP¤ÍSTUP≈OVÁNÍ V¯SLEDKÒ VùDY A V¯ZKUMU v âR
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Královéhradecký kraj v poločase
Pfies 60 zástupcÛ odborné vefiejnosti
Královéhradeckého kraje se se‰lo 
31. 1. 2002 na Okresním úfiadû v Jiãínû
pfii prezentaci v˘sledkÛ analytické ãásti
Koncepce odpadového hospodáfiství
Královéhradeckého kraje (koncepce).
Spoleãnû se zástupci Krajského úfiadu,
MÎP, Státního fondu Ïivotního prostfiedí
a Centra pro hospodafiení s odpady disku-
tovali nad úplností a vûrohodností pouÏi-
t˘ch dat i o dopadech poÏadavkÛ nov˘ch
pfiedpisÛ na úrovni kraje. PrÛbûh pÛldenní-
ho setkání pfiinesl zpracovateli koncepce
spoleãnosti ISES, s. r. o., bezpochyby fia-
du podnûtÛ. Co v‰ak pfiedcházelo?
Klíãov˘m rozhodnutím zpracovatele bylo

pfiijetí základních v˘chodisek práce na
koncepci – otevfien˘ zpÛsob tvorby kon-
cepce, kombinace zdrojÛ dat a pouÏití so-
fistikovan˘ch postupÛ pro vyhodnocování
získan˘ch poznatkÛ. Intenzivní práce s pfií-
jemcem koncepce (Krajsk˘m úfiadem)
i odbornou vefiejností kraje (orgány vefiej-
né správy, pÛvodci odpadÛ, oprávnûné
osoby, zájmové skupiny) probíhá pfiede-
v‰ím formou stál˘ch pracovních skupin
a pravideln˘mi poradami fiídicího t˘mu – to
je otevfien˘ zpÛsob tvorby koncepce.

Tento postup, nároãn˘ jak pro zpracovate-
le, kter˘ je pod neustál˘m „dohledem” zá-
kazníka, tak i pro ãleny pracovních skupin,
ktefií se vût‰inou uãí formulovat a obhajo-
vat své názory, je v‰ak jedinû moÏn˘.
Spolutvorba koncepce je totiÏ teprve zá-
rodkem aktivit, které povedou k trval˘m
zmûnám v odpadovém hospodáfiství Krá-
lovéhradeckého kraje. Dal‰ím iniciátorem
tûchto zmûn musí b˘t jiÏ kraj sám. 
Nejãastûj‰ím tématem rozhovorÛ nad

rozpracovanou koncepcí v‰ak není ideov˘
pfiístup, nebo procesní stránka vlastní
„technologie v˘roby” koncepce, ale data
o odpadech. MoÏná i proto, Ïe pro vût‰i-
nu z nás ãísla hovofií jasnûji neÏ slova.
Problému verifikace dat se spoleãnost
ISES, s. r. o., zhostila kombinací zdrojÛ dat
a jejich vzájemn˘m porovnáváním. Zákla-
dem musela b˘t oficiální kaÏdoroãnû aktu-
alizovaná evidence odpadÛ vznikající pod-
le zákonné povinnosti cestou okresních
úfiadÛ a âeského ekologického ústavu
(Informaãní systém o odpadech). Získané
údaje byly ovûfiovány teréním ‰etfiením
(okresní úfiady, v˘znamné oprávnûné oso-
by) a písemn˘m kontaktem (orgány vefiej-
né správy, v˘znamní pÛvodci odpadÛ, v˘-

znamné oprávnûné osoby). Právû korekce
dat do analytické ãásti koncepce na zákla-
dû lokálních zku‰eností byla jednou z fo-
rem spolupráce s odbornou vefiejnosti.
To co nejvíce charakterizuje „know-how”

spoleãnosti ISES, s. r. o., pro tvorbu Kraj-
ské koncepce odpadového hospodáfiství
Královéhradeckého kraje je pouÏití stan-
dardní analytické metody pro práci se zís-
kan˘mi poznatky – anal˘zy siln˘ch a sla-
b˘ch stránek existujícího systému odpa-
dového hospodáfiství kraje ve svûtle sou-
ãasn˘ch i oãekávan˘ch poÏadavkÛ a pfií-
padn˘ch ohroÏení z vnûj‰ku (anal˘za
SWOT). 
Vlastní analytická ãást Koncepce odpa-

dového hospodáfiství Královéhradeckého
kraje je ãlenûna do 4 kapitol. Území je
charakterizováno po stránce geografické,
demografické, hospodáfiské a environ-
mentální Královéhradeck˘ kraj. K zajíma-
v˘m závûrÛm prakticky vyuÏiteln˘m v ná-
vrhové ãásti koncepce patfií napfiíklad kon-
statování o relativnû nízké kontaminaci
pÛd tûÏk˘mi kovy, která dává ‰anci mj.
pro rozumnou aplikaci upraven˘ch kalÛ
âOV, tak jak to pfiedpokládá nov˘ zákon
o odpadech. 

KKoo nn cc ee pp cc ee   oo dd pp aa dd oovv éé hh oo

hh oo ss pp oo dd áá řř ss tt vv íí   kk rr aa jj ůů
Ještě není daleko doba, kdy jakékoli plánová-

ní bylo považováno za přežitek minulého reži-
mu. Teprve nedávno jsme začali chápat, že i pro-
ces plánování, pochopitelně v poněkud jiné 
podobě, je nezbytnou součástí strategických
a rozhodovacích procesů. Odpadové hospodář-
ství nezůstalo pozadu a ještě v minulém zákonu
č. 125/1997 Sb., o odpadech, respektive v jeho
novele, je uveden požadavek na zpracování
koncepcí odpadového hospodářství krajů. Reali-
zaci tohoto záměru usnadnil Státní fond životní-
ho prostředí ČR zařazením Programu na zpraco-
vání koncepcí do své Směrnice a nabídkou fi-
nanční podpory ve výši až 80 % celkových ná-
kladů na zpracování koncepce. K dnešnímu dni
již téměř všechny kraje využily tuto nabídku.
Krajské koncepce se tak staly, v souvislosti

s příslušnými ustanoveními nového zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, součástí pláno-

vacích dokumentů odpadového hospodářství.
Krajské koncepce budou, mimo jiné, pokladem
pro zpracování krajských plánů odpadového
hospodářství, z kterých budou též vycházet
plány původců odpadů. Jde tedy o velmi závaž-
né dokumenty, které by měly především roz-
pracovávat strategické směry odpadového hos-
podářství na podmínky menších územních cel-
ků a původců odpadů.
Proto jsme se rozhodli postupně informovat

čtenáře časopisu o postupu přípravy, zpracová-
ní a projednávání jednotlivých koncepcí for-
mou pravidelné rubriky. Vyzýváme proto
všechny zadavatele, respektive zpracovatele
krajských koncepcí, kteří chtějí prezentovat
výsledky prací na krajských koncepcích, aby
do redakce zaslali své příspěvky.
První ucelenější informací, kterou otiskuje-

me, je koncepce Královéhradeckého kraje.
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Graf: Srovnání základních druhÛ nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji s EU
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Tabulka: Mûrné hodnoty produkce odpadÛ na území Královéhradeckého kraje (1999)

Ukazatel Okres Kraj âR EU 

Hradec Jiãín Náchod Rychnov Trutnov
Králové nad KnûÏnou

ODPADY CELKEM

Produkce (t/obyv.rok) 1,760 1,710 1,110 4,010 0,380 1,640 3,360 3,500

Produkce (t/1000 USD HDP.rok) 0,407 0,753 0,108

Z TOHO ODPADY NEBEZPEâNÉ

Produkce (t/obyv.rok) 0,080 0,270 0,090

Produkce (t/1000 USD HDP.rok) 0,020 0,023 0,003

Z TOHO ODPAD KOMUNÁLNÍ

Produkce (t/obyv.rok) 0,693 0,078 0,282 0,246 0,032 0,313 0,408 0,440

Zdroj: ISO, Household and Municipal Waste: Comparability od data in EEA member countries, EEA, 2000

Statistická roãenka Ïivotního prostfiedí âeské republiky, MÎP âR, 2000

Kapitola Odpady se zab˘vá produkcí
a zpÛsoby nakládání s odpady v Králo-
véhradeckém kraji. Jako základní princip
práce s daty byla zvolena jednak kompa-
race kraje s âR, jednak specifikace mezi-
okresních rozdílÛ. V prvním pfiípadû byla
vyhodnocena prÛmyslová odvûtví s v˘-
znamnou produkcí hlavnû nebezpeãn˘ch
odpadÛ charakteristická pro Královéhra-
deck˘ kraj. Porovnáním okresÛ mezi se-
bou byly lokalizovány v˘znamné oblasti
z hlediska produkce odpadÛ uvnitfi kraje. 
Zajímavé poznatky poskytly mûrné úda-

je o produkci odpadÛ – napfiíklad v oblasti
nebezpeãn˘ch odpadÛ pfiedstavují hodno-

Je‰tû jedno srovnání s EU dokládá
trend moderního odpadového hospo-
dáfiství – od skládkování k vyuÏívání
odpadÛ. 
Dlouhé pfiehledy existujících skládek

a dal‰ích zafiízení, vãetnû star˘ch zátûÏí
v Královéhradeckém kraji by byly asi nud-
né. Naopak témûfi dobrodruÏstvím bylo vy-
hodnocování do‰l˘ch dotazníkÛ v rámci
kapitoly Porovnávací anal˘zy. Skuteãná
denní praxe v uplatÀování zákona o odpa-
dech  z pohledu jak státní správy, tak i pÛ-
vodcÛ odpadÛ a oprávnûn˘ch osob po-
skytla fiadu cenn˘ch poznatkÛ do anal˘zy
souãasného stavu. Základním konstatová-

ty Královéhradeckého kraje 30 % âR,
av‰ak Evropskou unii v produkci nebez-
peãn˘ch odpadÛ na jednotku v˘roby vyso-
ko pfievy‰ujeme. Souvisí to pfiedev‰ím
s hospodáfiskou vyspûlostí, ale rovnûÏ se
strukturou v˘roby, s moderními technologi-
emi a volbou vstupních surovin. Je tedy
zfiejmé, jak silnû je odpadové hospodáfiství
integrováno do hospodáfiské ãinnosti jed-
notliv˘ch podnikatelsk˘ch subjektÛ. 

ním je fakt, Ïe sice máme nástroje pro fií-
zení odpadového hospodáfiství (ekono-
mické, informaãní, sankãní), ale máme
problémy s jejich vyuÏíváním. Zmûny
i v této oblasti budou obsahem návrhové
ãásti Krajské koncepce odpadového hos-
podáfiství Královéhradeckého kraje. 
Také pohled do budoucnosti musí b˘t

souãástí anal˘zy, protoÏe koncepce bude
strategick˘m dokumentem s v˘hledem

alespoÀ na deset let. To, co bude v té dobû
zákonem, je dnes ideov˘m prohlá‰ením, ja-
ko napfiíklad 6. Akãní program EU pro Ïi-
votní prostfiedí. Proto byly analyzovány rov-
nûÏ ostatní podobné dokumenty EU a âR
relevantní k odpadovému hospodáfiství.
Pokusili jsme se rovnûÏ o projekci v˘skytu
(alespoÀ u vybran˘ch) odpadÛ na území
Královéhradeckého kraje a promítnutí legis-
lativních poÏadavkÛ na nakládání s nimi.
Napfiíklad nutnost omezovat skládkování
biologicky rozloÏiteln˘ch komunálních od-
padÛ v podmínkách Královéhradeckého
kraje znamená najít v roce 2010  jiné fie‰e-
ní neÏ skládkování pro cca 75 000 tun ko-
munálního odpadu – to bude úkol pro návr-
hovou ãást. 
V‰echny dílãí poznatky byly koncentro-

vány v poslední kapitole analytické ãásti
koncepce nazvané Vize systému. Zde
bylo v˘‰e popsan˘m postupem specifiko-
váno ‰est klíãov˘ch faktorÛ a okolností no-
vého systému odpadového hospodáfiství
Královéhradeckého kraje:
– technická vybavenost území a fiízení
krajského systému odpovídající nov˘m
poÏadavkÛm, respektující potfieby kraje
a aktivnû vyuÏívající nabídek z okolí,

– efektivní správa systému umoÏÀující
úãinné vynucování práva,

– uplatÀování trÏních principÛ a vyuÏívání
nabízen˘ch finanãních zdrojÛ, 

– existence odpovídající poznatkové zá-
kladny (informace, vzdûlávání),

– aktivní pÛvodci odpadÛ (prevence),
– aktivní obãané (osvûta, v˘chova).
KaÏd˘ z tûchto bodÛ byl rozpracován do

zcela konkrétnû formulovan˘ch strategic-
k˘ch cílÛ, napfiíklad zajistit kontrolovan˘
sbûr a vyuÏití odpadních olejÛ na úrovni 
35 % v˘skytu do roku 2005 (50 % v˘skytu
do roku 2010). K tomu bude tfieba opustit
dosavadní praxi spalování odpadních olejÛ
v mal˘ch horkovzdu‰n˘ch kotlích, provo-
zovat sbûrnou síÈ náleÏitû vybaven˘mi
a autorizovan˘mi oprávnûn˘mi osobami
a dostavût regeneraãní kapacity. Krajská
koncepce tak otevírá perspektivní (napfií-
klad – autovraky) podnikatelské aktivity
v odpadovém hospodáfiství.
Po projednání krajem budou na tyto

strategické cíle navrÏena opatfiení k jejich
dosaÏení a bude provedeno posouzení
jednotliv˘ch variant z hledisek ekonomic-
k˘ch, investiãních, environmentálních
a sociálních. Optimální varianta kaÏdého
opatfiení bude pfiedmûtem dal‰í technicko-
ekonomické konkretizace v rámci Plánu
odpadového hospodáfiství Královéhradec-
kého kraje. 

Bohumil âerník
odborn˘ garant

www.ises.cz
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Otázky důležité nejen pro odpadové hospodáře

Je tfieba správnímu úfiadu oznamovat
ustanovení prvního odpadového hos-
podáfie?
Ne, protoÏe jeho ustanovení je ze záko-

na povinné. Dal‰í zmûnu uÏ je samozfiej-
mû nutné oznámit.

Bude muset mít odpadov˘ hospodáfi
povûfiení statutárního zástupce?
Mûl by mít. V zákonû se uvádí, Ïe odpa-

dov˘ hospodáfi pÛvodce zastupuje pfii  jed-
nání s orgány vefiejné správy v oblasti od-
padového hospodáfiství. A tady by statu-
tární zástupce mûl odpadovému hospodá-
fii, pokud jím nebude on sám, jasnû vyme-
zit pravomoci. To je velmi dÛleÏité, protoÏe
pÛvodce je ze zákona odpovûdn˘ neustá-
le. Pfiitom, má-li odpadového hospodáfie,
kterého podle smlouvy ustanoví sv˘m od-
padov˘m hospodáfiem bez dal‰ích omeze-
ní, je naplnûn § 15 odst. 3 a odpadov˘
hospodáfi má automaticky povûfiení k jed-
nání se správními úfiady. 

Musí b˘t odpadov˘ hospodáfi 
zamûstnancem pÛvodce?
Zamûstnanec to b˘t nemusí, pÛvodce si

mÛÏe najmout odpadového hospodáfie na
základû smlouvy. V ní mu pak musí vyme-
zit i pravomoci, které má jako odpadov˘
hospodáfi. Pokud by mûl b˘t odpadov˘m
hospodáfiem ustanoven statutární zástup-
ce, musel by se mu roz‰ífiit zápis o pravo-
mocích, které má. Urãí-li ho odpadov˘m
hospodáfiem napfiíklad pfiedstavenstvo,
musí mu zároveÀ roz‰ífiit funkci. 

Jak by mûl podnik nejlépe urãit odpa-
dového hospodáfie, má-li vût‰í poãet
provozoven, které vyprodukují více neÏ
100 tun nebezpeãného odpadu?
KaÏd˘ pÛvodce by mûl sám zváÏit,  kde

se mu kumuluje odpad, zda manipulace vy-
Ïaduje dohled odpadového hospodáfie,
vÏdy ze zákona se bude jednat o samostat-
nou provozovnu.  Evidence se samozfiejmû
mÛÏe vést centrálnû, ale fyzické zabezpe-
ãení nakládání - nákupy vhodn˘ch nádob,
manipulace s odpadem, jeho pfiedávání fir-
mám, které jsou provozovateli zafiízení
a mají povolení k nakládání s nebezpeãn˘mi

odpady, a jejich zpûtná kontrola - to nelze
zvládnout z centra. U toho musí b˘t odpa-
dov˘ hospodáfi osobnû, protoÏe on odpoví-
dá za to, Ïe se odpad pfiedá jen tomu, kdo
skuteãnû má v‰echna potfiebná povolení. 

Musí pÛvodce evidovat zneãi‰tûné
vody, které mu pfiitékají na ãistírnu od-
padních vod?
Ano, vede evidenci jak vlastních, tak i ci-

zích zneãi‰tûn˘ch vod, které na jeho âOV
pfiitékají. 

A tuto evidenci vede z hlediska odpa-
dového zákona nebo vodního zákona?
ZáleÏí na tom, podle kterého zákona má

ustaven provozní fiád. Má-li ho podle zá-
kona o vodách, fiídí se pfii zpracovávání
evidence reÏimem zákona o vodách.

Pro spalovnu nebezpeãn˘ch odpadÛ
platí stávající povolení je‰tû po dobu
dvou let, stará katalogová ãísla budou
rovnûÏ platit je‰tû dva roky, ale eviden-
ce musí b˘t uÏ od 1. ledna nová, nebu-
de v tom nepofiádek?
Stejné to bylo v roce 1998, pracovalo se

s nov˘m i s pfiedchozím zákonem. V tomto
okamÏiku by to problém b˘t nemûl, aãkoliv
se ãísla budou li‰it, protoÏe v souãasné do-
bû se evidence vede v poãítaãích. U vel-
k˘ch zafiízení, jako jsou skládky, spalovny,
sklady, si samozfiejmû kaÏd˘ musí velmi
peãlivû prostudovat technické poÏadavky
na tato zafiízení. Speciálnû u spalovny je
tfieba poãkat na nov˘ zákon o ovzdu‰í, kte-
r˘ bude mít mnoho provádûcích pfiedpisÛ,
navrÏeno jich je zatím deset. Spalovna mÛ-
Ïe b˘t zafiazena mezi velké, zvlá‰È velké,
stfiední nebo malé zdroje zneãi‰tûní a je
tfieba poãkat, jak budou vypadat technické
parametry na tato zafiízení.

Pfii spalování ve spalovnû nebezpeã-
ného odpadu vzniká energie – pára, kte-
rá se dále vyuÏívá, je zde v‰ak podpÛrné
palivo – zemní plyn. Lze zde vykazovat
zpÛsob vyuÏití R1 (vyuÏití odpadu zpÛso-
bem obdobn˘m jako paliva nebo jin˘m

zpÛsobem k v˘robû energie - pozn. red.)?
Prioritnû vÏdy pro spalování odpadÛ, aÈ

ostatních nebo nebezpeãn˘ch bude platit
zákon o ovzdu‰í a pfiedpisy k nûmu vydané,
s tím, Ïe § 23 stanoví moÏnosti spalování
odpadu za urãit˘ch pfiedpokladÛ, které mají
vazbu opût na zákon o ochranû ovzdu‰í. 

Je nutné mít souhlas na pfiepravu ne-
bezpeãného odpadu?
Ne. 

Jaké má zákon právní nástroje k to-
mu, aby pÛvodce nutil odpady vyuÏít,
kdyÏ pro to nejsou ekonomické pfied-
poklady?
O to se opírají plány odpadového hospo-

dáfiství, ale postup bude úplnû stejn˘ jako
doposud. JestliÏe v místû a ãase odpad
ekonomicky a technicky vyuÏít nelze - napfi.
ten, kdo nyní musí zabezpeãit zpûtn˘ odbûr
sklenûn˘ch obalÛ, technicky nemÛÏe vyuÏít
ve‰keré sklo, které má, protoÏe trh je pro-
kazatelnû pfiesycen - pak není problém ho
odstranit skládkováním. Ale u nûkter˘ch
odpadÛ, jako jsou tfieba papír nebo plasty,
to nebude tak jednoduché. Ty se, podle
obalového zákona, tfiídit musí, i kdyÏ pro vy-
tfiídûné sloÏky zrovna není odbûratel. 

Musí se odpad podle § 6 odst. 1,
písm. c, tedy jestliÏe je zneãi‰tûn nû-
kter˘m z odpadÛ, uveden˘ch v Sezna-
mu nebezpeãn˘ch odpadÛ, zafiadit do
kategorie nebezpeãn˘, jestliÏe jsou
u nûj jako celku v˘luhové tfiídy i maxi-
mální obsahy v pofiádku?
JestliÏe je smí‰en nebo zneãi‰tûn nûkte-

r˘mi odpady, uveden˘mi v Seznamu ne-
bezpeãn˘ch odpadÛ, nelze o nûm fiíct, Ïe
nemá nebezpeãnou vlastnost. Ale je moÏ-
né ji vylouãit prostfiednictvím hodnotitele,
povûfiené osoby - podle § 7. 

KdyÏ se ve firmû tfiídí komunální od-
pad na rÛzné kategorie, z nichÏ jednou
je i biologicky rozloÏiteln˘ odpad, spa-
dá tento odpad pod materiálové vyuÏití
odpadÛ?
ZáleÏí na tom, kolik ho je, patrnû by spí‰

patfiil pod § 2 odst. 4 - zbylá smûs nevyu-
Ïitelného druhu odpadu, kategorie ostatní.
Pokud je pro nûj odbûratel, mÛÏe se dát
do kompostárny, pokud ne, pak v˘jimeãnû
na skládku komunálního odpadu. 

Pfiikazuje nov˘ zákon dodat s odpa-
dem na skládku 3. tfiídy osvûdãení v˘-
luhÛ nebo dokonce celkov˘ rozbor od-
padu, nebo staãí prohlá‰ení pÛvodce?
Podrobnosti, jak skládkovat odpady

jsou stanoveny vyhlá‰kou ã. 383/2001 Sb.

Na přednášce JUDr. Dany Římanové na téma Odpadový hospo-
dář, která proběhla na sklonku minulého roku, jsme zazname-
nali mnohé otázky (a odpovědi na ně). Ne všechny se týkaly vý-
hradně jen tématu, tedy odpadových hospodářů, ale všechny
kladli právě ti, kdo se s nejvyšší pravděpodobností odpadovými
hospodáři stanou. Proto jsme se rozhodli některé z odpovědí po-
skytnout i vám, našim čtenářům.
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fiízení

a provozovatel skládky musí zkontrolovat,
zda odpad na skládku pfiijíman˘ odpovídá
podmínkám stanoven˘m v zákonû a v této
vyhlá‰ce a v souladu s platn˘m provozním
fiádem. 

Co se rozumí sbûrn˘m místem, jsou
jimi sbûrné nádoby na pracovi‰tích,
které se pak sváÏejí na sbûrn˘ dvÛr?
Ano, sbûrn˘m místem je jakékoli místo,

kam se ukládá odpad. Na sbûrné nádoby
pro urãité druhy odpadÛ budou vydány
státní normy.

A na v‰echna místa se musejí vést
samostatné evidenãní listy sbûrného
místa?
Ustanovení § 39 odst. 5 stanoví, Ïe ob-

ce a osoby oprávnûné ke sbûru nebo v˘-
kupu odpadu jsou povinny zasílat údaje
o jimi uÏívan˘ch shromaÏìovacích místech
nebezpeãn˘ch odpadÛ a sbûrov˘ch mís-
tech a skladech odpadÛ okresnímu úfiadu
pfiíslu‰nému podle shromaÏìovacího nebo
sbûrového místa nebo skladu odpadÛ.  Ale
tady je vhodnûj‰í se orientovat spí‰ návo-
dem k vyplnûní listu. 

JestliÏe se ve slévárnû uÏívají jako
vsázkov˘ materiál ãásteãnû tfiísky
z vlastní obrobny a ãásteãnû nakupo-
vané pakety lisovaného plechu z karo-
sáren, jak se mají tyto suroviny vést
v evidenci?
Vlastní odpad fakticky jako odpad vede-

n˘ nebude, pfievzat˘ ano. To znamená, Ïe
v rámci vlastní technologie slévárna mít
odpad nebude, ale bude pfiebírat do vsáz-
ky odpad dal‰í a ten bude evidovat jako
odpad pfievzat˘.

Odpadní slévárensk˘ písek byl je‰tû
v loÀském roce pfiedáván se souhla-
sem MÎP jako vstupní surovina pro ce-
mentárnu a nebyl veden v evidenci od-
padÛ. Jak se bude postupovat nyní?
Bude se evidovat jak u pÛvodce, tak

i u pfiijímající organizace. Zákon novû sta-
novuje stálou evidenci odpadu aÏ do úpl-
ného pfiepracování. 

Pro velkou firmu zaji‰Èuje odvoz
smluvní firma, která ale nûkteré druhy
odpadÛ nezpracovává sama a pfiedává
je dal‰ímu zpracovateli. Bude to povo-
leno i nadále?
Ne. Odpad lze pfiedat jen firmû, která

má zafiízení na sbûr a v˘kup, nelze ho dát
zprostfiedkovateli, protoÏe pak by za od-
pad pÛvodce zodpovídal.  Firmy, které  do-
sud provádûly sbûr a svoz si budou muset,
pokud budou chtít tuto ãinnost vykonávat,
poÏádat o vydání souhlasu k provozu zafií-
zení na sbûr a v˘kup odpadÛ.

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Aktualizace programů SFŽP proi využívání 
obnovitelných zdrojů

Státní fond Ïivotního prostfiedí âR ozna-
muje, Ïe byly podepsány Pfiílohy II
Smûrnice Ministerstva Ïivotního prostfiedí
o poskytování finanãních prostfiedkÛ ze
SFÎP na opatfiení v rámci Státního progra-
mu na podporu úspor energie a vyuÏití ob-
noviteln˘ch zdrojÛ energie platné pro rok
2002.  Materiál upfiesÀuje podmínky zís-
kání finanãních prostfiedkÛ ze SFÎP na
podporu vyuÏívání obnoviteln˘ch zdro-
jÛ energie (sluneãní, vûtrné a vodní ener-
gie, biomasy aj.) platné pro rok 2002
v rámci deseti investiãních a dvou nein-
vestiãních programÛ pro Ïadatele - obce
a mûsta, kraje, sdruÏení obcí, obecnû pro-
spû‰né organizace, nadace, obãanská
sdruÏení, podnikatelské subjekty, bytová
druÏstva a fyzické osoby.
Îádosti o finanãní podporu akcí a pro-

jektÛ slouÏících k ochranû Ïivotního pro-

stfiedí ve v‰ech jeho sloÏkách pfiijímá
SFÎP celoroãnû nejen v Praze, ale také ve
v‰ech krajsk˘ch mûstech.
Podrobnûj‰í informace o jednotliv˘ch

programech a kontakty na v‰echna praco-
vi‰tû SFÎP lze nalézt také na internetové
adrese: www.sfzp.cz

Za poslední tfii roky SFÎP pfiijal celkem
1549 úpln˘ch Ïádostí na finaãní podporu
akcí a projektÛ s vyuÏitím obnoviteln˘ch
zdrojÛ energie (rok 1999 - 60 Ïádostí, rok
2000 - 249 Ïádostí, rok 2001 - 1 236 Ïá-
dostí) o celkov˘ch rozpoãtovan˘ch nákla-
dech 1 920,3 mil. Kã. Rezervovaná finanã-
ní podpora ze SFÎP na tyto akce dosahu-
je v˘‰e 1 059,1 mil. Kã. 

Tisková zpáva z 22. 1. 2002 
Vûra Dfievíkovská, tisková mluvãí

SFÎP âR

Tentokrát pro nedostatek místa uvádíme jen nejaktu-
álnûj‰í akce a doplÀky do celoroãního kalendáfie,
kter˘ jsme otiskli v minulém ãísle

Nakládání s kaly a nové povinnosti podle zákona
o odpadech
12. 3., Praha
Semináfi
DaV, Marta âermáková
Tel./fax: 02/79 28 277, E-mail: seminar@centrum.cz
RECYCLING 2002
14. - 15. 3., Brno
Konference k recyklaci stavebních materiálÛ
ARSM, Doc. Ing. Miroslav ·kopán, CSc.
Tel.: 05/41 14 24 27, fax: 05/41 14 24 25
E-mail: skopan@udt.fme.vutbr.cz
Odpadov˘ hospodáfi
19. 3., Praha
Semináfi k tomu, co by mûl znát odpadov˘ hospodáfi 
DaV
Analytická data a jejich vyuÏití v praxi
20. - 21. 3., Seã
Konference k analytice Ïivotního prostfiedí
Vodní zdroje Ekomonitor, , s. r. o., Olga Halousková
Tel.: 0455/68 23 03, fax: 0455/68 23 10
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz
Plány úprav skládek a IPPC
28. 3., Praha
Kabinet „Îivotní prostfiedí a odpady” 
âeská spoleãnost pro Ïivotní prostfiedí
E-mail: ing.pavel.novak@quick.cz
Provádûcí pfiedpisy k novému zákonu o odpadech
9. 4., Praha
Semináfi s v˘kladem povinností a konzultacemi
DaV

Odpadové hospodáfiství âR
9. - 10. 4., Praha
Odborná konference IIR
Tel.: +431/89 15 93 33, E-mail: konference@iir.at
DanMijlø
9. - 11. 4., Herning, Dánsko
Veletrh pro Ïivotní prostfiedí
E-mail: jeachr@um.dk
Obalov˘ zákon a dÛsledky jeho aplikace v praxi
18. 4., Praha
Semináfi E2002
CZ BIJO, a. s., 
Tel.: 02/67 21 02 38, E-mail: vcerna@bijo.cz
Nakládání s komunálními odpady na území obcí
23. 4., Praha
Semináfi s v˘kladem povinností a konzultacemi
DaV
Odpadov˘ hospodáfi
28. 5., Praha
Semináfi
DaV
Feedstock Recycling of Plastics & Other Innovative
Plastics Recycling Techniques ISFR 2002
8. - 11. 9., Ostend, Belgie
2. Mezinárodní symposium k surovinové recyklaci plastÛ
Research Association for Feedstock Recycling of
Plastics, Japan
Tel./fax: +32/53 78 63 55, E-mail: kristel.praet@skynet.be
RNDr. Jana Kováfiová, CSc.
Tel.: 02/20 40 31 11,E-mail: kovarova@imc.cas.cz

Údaje o pfiipravovan˘ch akcích byly získány 
z rÛzn˘ch zdrojÛ a redakce neruãí za správnost.
S Ïádostí o dal‰í informace se obracejte na uvedené
adresy.

KALENDÁ¤
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servis

Legislativa

� Spolkov˘ svaz odpadového hospodáfiství prudce kritizuje plánované
nafiízení o Ïivnostenském odpadu: „Lépe definovat odpady urãené k od-
stranûní” (Der BDE kritisiert die geplante Gewerbeabfallverordnung hef-
tig: „Besser Beseitigungabfälle definieren”)
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 9, s. 12 - 14
� Spolkov˘ svaz pro druhotné suroviny a zne‰kodÀování si pfieje spoleh-
livé zavedení evropského katalogu odpadÛ (bvse wünscht verlässliche
Umsetzung des Europäischen Abfallkatalogs) 
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 11, s. 4
� Nafiízení ke zne‰kodÀování starého dfieva - praktické prosazení v pro-
vozech na úpravu (Die Verordnung zur Altholzentsorgung - praktische
Umsetzbarkeit in den Aufbereitungsbetrieben) 
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 11, s. 22 - 23
� ·védsko zavádí zelen˘ bod. Recyklace obalÛ (Schweden führt den
Grünen Punkt ein. Verpackungsrecycling) 
Umweltschutz, 2001, ã. 11, s. 56

Informaãní systémy 

� Pfievod dokumentÛ pfies Internet Ïádá zvlá‰tní bezpeãnost: hodí se jen
jeden klíã (Der Dokumententransfer via Internet verlangt besondere
Sicherheit: Nur ein Schlüssel passt) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 9, s. 28 - 34
� Optimalizace u v˘mûnn˘ch nádob prostfiednictvím informaãních tech-
nologií (Optimierung bei Wechselbehältern durch
Informationstechnologien) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 9, s. 94 - 101
� Modelov˘ projekt „Automobilové souãástky na kliknutí my‰í”
(Modellprojekt „Autoteile per Mausklick”) 
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 20, s. 6
� Stará auta v poãítaãové síti (Altautos im Netz) 
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 9/10, s. 85
� On-line trÏi‰tû pro star˘ papír - b2b-recycling.com (Online-Marktplatz
für Altpapier) 
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 10, s. 6

Nakládání s odpady

� Spoluprací se mÛÏe stfiední stav ubránit strategii koncernÛ: bezpeãnû
na síti (Mit Kooperationen kann sich der Mittelstand gegen
Konzernstrategien behaupten: Sicher im Netz) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 10, s. 34 - 38
� Vefiejno-soukromé partnerství v podnicích odpadového hospodáfiství
v zahraniãí (Public-Private-Partnerships deutscher
Abfallwirtschaftsunternehmen im Ausland) 
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 11, s. 638 - 641
� Hospodafiení v oblasti zne‰kodÀování v roce 2001. „Zatajovan˘ opti-
mismus” byl notnû schlazen (Entsorgungswirtschaft 2001. „Verhaltener
Optimismus” erhält deutlicher Dämpfer) 
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 19, s. 16 - 19
� V roce 2005 budou chybût kapacity pro zpracování 10 mil. t odpadÛ
(Abfall. 2005 fehlen 10 Mio. t Behandlungskapazitäten) 
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 20, s. 31
� Liberalizace odpadového hospodáfiství: Obãan platí útratu
(Liberalisierung der Abfallwirtschaft: Der Bürger zahlt die Zeche) 
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 21, s. 22
� Povinnosti následné péãe u zafiízení na zne‰kodÀování odpadÛ
(Nachsorgepflichten bei Abfallentsorgungsanlagen) 
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 9, s. 44 - 45
� Pfiedcházení vzniku odpadÛ ve vídeÀsk˘ch nemocnicích
(Abfallvermeidung in den Wiener Spitälern) 
Umweltschutz, 2001, ã. 11, pfiíl., s. 6 - 7
� Dobfie tfiídûno - tfiídûní plastov˘ch odpadÛ pomocí infraãerven˘ch pa-
prskÛ (Gut sortiert) 
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 9/10, s. 74 - 75

Sbûr a svoz odpadÛ

� Sbûr starého papíru z domácností: o tfii procenta více
(Altpapiersammlung. Haushalte: drei Prozent mehr) 
Umweltschutz, 2001, ã. 10, s. 9
� Nejhust‰í sbûrná síÈ v Evropû (Das dichteste Sammelnetz in Europa) 
Umweltschutz, 2001, ã. 10, s. 32 - 33

� Systém GUT novû povolen ministerstvem na deset let - systém sbûru
a vyuÏití druhotn˘ch surovin (GUT-System vom Ministerium auf zehn
Jahre neu zugelassen) 
Umweltschutz, 2001, ã. 11, s. 6
� âást denního Ïivota Rakouska - 10 let spoleãnosti ARGEV zaji‰Èující
sbûr a vyuÏití obalov˘ch odpadÛ (Part of Daily Life in Austria) 
Umweltschutz, 2001, ã. 11, s. 12 - 17
� Vítûzi v berlínském boji s odpady jsou BSR a Schwarze Pumpe: per-
spektivy pro soukromé podniky (Sieger im Berliner Müllkampf sind BSR
und die Schwarze Pumpe: Perspektive für Private) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 9, s. 16 - 18

Recyklace odpadÛ

� Demolice a recyklace (Abbruch und Recycling) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 10, s. 22 - 24
� ¤e‰ení: botnadlo. Úsporné ‰tûpení minerálních stavebních látek  -  ãást
1 (Lösung: Quellmittel. Schonendes Spalten mineralischer Baustoffe -
Teil 1) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 10, s. 25 - 28
� Specialita demontáÏe. Spoleãnost Schläpfer: podpora pfii ekologické
a ekonomické recyklaci a ekologicky ‰etrném zne‰kodÀování (Spazialität
Demontage. Schläpfer: Unterstützung beim ökologischen und ökonomis-
chen Recycling und der umweltgerechten Entsorgung) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 10, s. 47 - 48
� Legislativní problémy recyklace stavebních odpadÛ (Verlassen in der
Vollzugswüste) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 9, s. 22 - 26
� Dekáda recyklace plastÛ je úspû‰nou bilancí, nabízí v‰ak také v˘zvu
pro budoucnost: dÛslednû na zákaznících (Eine Dekade
Kunststoffrecycling ist eine Erfolgbilanz, bietet aber auch
Herausforderung für die Zukunft: Konsequent am Kunden) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 9, s. 70 - 72
� Koncepce k redukci a vyuÏití lehké frakce z drtiãÛ
(Shredderleichtfraktion. Konzepte zur Reduzierung und Verwertung) 
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 19, s. 8 - 11
� Spoleãnost Auto Recycling Nederland. Nizozemsk˘ recyklaãní systém
pro autovraky (Auto Recycling Nederland. Niederländisches
Recyclingsystem für Autowracks) 
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 19, s. 12 - 14
� Technologie rozstfiikování v pfiíãném proudu nyní také pro chladniãky
(Querstromzerspaner-Technologie nun auch für Kühlgeräte) 
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 19, s. 30
� Byla zaloÏena spoleãnost RAL pro oznaãování kvality recyklace pneu-
matik a gumy (RAL-Gütegemeinschaft Reifen- und Gummiverwertung
gegründet) 
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 20, s. 7
� Spolkov˘ svaz nûmeck˘ch podnikÛ pro recyklaci a zne‰kodÀování oce-
li. Pfiíliv nafiízení zaplavuje branÏi (BDSV. Verordnungsflut übersch-
wemmt Branche) 
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 20, s. 10 - 22
� Recyklace u‰lechtilé oceli vyÏaduje know-how a peãlivost (Edelstahl-
Recycling erfordert Know-how und Sorgfalt) 
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 20, s. 28 - 30
� Spoleãnost REZHMANN PLANO. Recyklace PET nyní i v Evropû
(REZHMANN PLANO. PET-Recycling jetzt auch in Europa) 
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 20, s. 32 - 33
� Recyklace PET lahví na lahve (Bottle-to-bottle-Recycling von 
PET-Flaschen) 
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 21, s. 33
� Kde vzniká recyklovan˘ karton (Wo Recyclingkarton entsteht)
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 9/10, s. 27
Volná cesta k vyuÏití - nafiízení o vyfiazen˘ch vozidlech (Freie Fahrt in
die Verwertung) 
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 9/10, s. 58 - 60
� Neobchoduje s citróny - podnik Citron recykluje odpady obsahující tûÏ-
ké kovy (Nicht mit Zitronen gehandelt) 
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 9/10, s. 61
� Recyklace mûdi (Rund um Kupfer) 
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 9/10, s. 62 - 63

Obaly

� Nov˘ nástroj pro zji‰Èování nákladÛ na Nûmeck˘ duální systém v prÛ-
myslu: pfiizpÛsobení pfii vyúãtování (Neues Tool für die DSD-Kostener-

ZE ZAHRANIâNÍHO ODBORNÉHO TISKU
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mittlung in der Industrie: Anpassung bei der Abrechnung) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 10, s. 44
� Obchody s drogerií Ïenou zelen˘ bod a Nûmeck˘ duální systém do kri-
ze: reformovat nebo recyklovat (Drogeriemärkte treiben den Grünen
Punkt und DSD in die Krise: Reformen oder Recyceln) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 10, s. 46 - 50
� ·éf Nûmeckého duálního systému hrozí dÛsledky drogeriím: vypovíme
smlouvu (DSD-Chef Wolfram Brück droht den Drogerien mit
Konsequenzen: Wir werden kündigen) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 10, s. 51 - 57
� Kvóty pro obaly na více pouÏití. Trend jednorázov˘ch nápojov˘ch obalÛ
pokraãuje (Mehrwegquote. Trend zu Einweg bei Getränken setzt sich
fort) 
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 19, s. 15
� Bavorsko nafiizuje kontroly systémÛ zne‰kodÀování odpadÛ z obalÛ ne-
zapojen˘ch do celoplo‰n˘ch systémÛ (Bayern ordnet Kontrollen der
Selbstentsorgersysteme an) 
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 20, s. 6
� Nové ‰ance pro soutûÏ v recyklaci obalÛ (Neue Wettbewerbschancen
im Verpackungsrecycling) 
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 20, s. 7
� Kritika DSD. Monopol zne‰kodÀování zeleného bodu se rozkládá (DSD
in der Kritik. Entsorgungsmonopol des Grünen Punktes löst sich auf) 
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 21, s. 18 - 20
� Zmûna systému - ekologické bilance nápojov˘ch obalÛ (Wechsel der
Systeme) 
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 9/10, s. 64 - 66
� Tak se ulehãí hospodáfiství - pokles licenãních tarifÛ za obalové odpady
u spoleãnosti ARA (So wird Wirtschaft entlastet) 
Umweltschutz, 2001, ã. 11, s. 20 - 21
� Zálohované lahve (Pfandflaschen) 
Umweltschutz, 2001, ã. 11, pfiíl., s. 5

âistírenské kaly

� Energie z ãistírenského kalu. Bramberk (Energie aus Klärschlamm.
Bramberg) 
A3 Umwelt, 14, 2001, ã. 10, s. 81
� Decentrální spalování ãistírensk˘ch kalÛ rotaãní trubkovou technikou:
z pece na skládku (Dezentrale Verbrennung von Klärschlamm mit
Drehrohrtechnik: Vom Ofen auf die Deponie) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 10, s. 40 - 42

Biologická a mechanicko-biologická úprava odpadÛ

� Nové nafiízení o kompostu. Rakousko (Neue Kompostverordnung. Ös-
terreich)
A3 Umwelt, 14, 2001, ã. 10, s. 6
� Následné vyhnívání zbytkÛ z kva‰ení postupem Valorga (Nachrotte von
Vergärungsrückständen aus dem Valorga-Verfahren) 
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 11, s. 624 - 628
� Koncepce mechanicko-biologického zpracování odpadÛ jako alternati-
va k tepelnému zpracování odpadÛ (MBA-Konzepte als Alternative zur
thermischen Abfallbehandlung) 
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 9, s. 10 - 13
� Emise pfii mechanicko-biologickém zpracování odpadÛ (Emissionen bei
der mechanisch-biologischen Abfallbehandlung) 
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 10, s. 19 - 23
� Mûfiení podle dvou mûfiítek. Je Spolkov˘ úfiad pro Ïivotní prostfiedí sle-
p˘ v pfiípadû kompostu? (Messen mit zweierlei Mass. Ist das UBA auf
dem „Kompost-Auge” blind) 
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 10, s. 24 - 26
� Stav techniky u zafiízení na kva‰ení biologick˘ch odpadÛ (Stand der
Technik bei Bioabfallvergärungsanlagen) 
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 10, s. 50 - 51
� Vlivy nafiízení o ochranû pÛdy na vyuÏití biologick˘ch odpadÛ
(Auswirkungen der Bodenschutzverordnung auf die Verwertung biologis-
cher Abfälle) 
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 11, s. 49 - 51
� Kompostování odpadÛ z kuchyní a kant˘n (Kompostierung von
Küchen- und Kantinenabfällen) s. 42 - 43

Spalování a tepelné vyuÏití odpadÛ

� Vefiejn˘ obchodní tlak a protesty urãují v˘voj spalování odpadÛ: horké
dûjiny (Öffentliche Handlungsdruck und Proteste bestimmen die
Entwicklung der Abfallverbrennung: Heisse Geschichte) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 9, s. 74 - 82
� 68 spaloven odpadÛ v Nûmecku: energetické vyuÏití patfií dnes ke

standardu (68 Abfallverbrennungsanlagen in Deutschland: Energetische
Nutzung gehört heute zum Standard) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 9, s. 44 - 93
� Rakouská norma ÖNORM upravuje zji‰Èování v˘hfievnosti (ÖNORM re-
gelt Brennwertbestimmung im Abfall) 
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 9, s. 8
� Multivalentnû pouÏiteln˘ postup k tepelnému zpracování prÛmyslov˘ch
kalÛ a kontaminovan˘ch pÛd (Multivalent einsetzbares Verfahren zur
thermischen Behandlung von Industrieschlämmen und kontaminierten
Böden) 
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 9, s. 14 - 17
� Spalovací a kotlová zafiízení a zafiízení na ãi‰tûní spalin pro zbytkové
a staré dfievo. Porovnání rÛzn˘ch technologií podle zákona o obnovitel-
n˘ch energiích a nafiízení o biomase a starém dfievu (Feuerungs-,
Kessel- und Rachgasreinigungsanlagen für Rest und Altholz. Vergleich
unterschiedlicher Technologien nach EEG, Biomasse- und
Altholzverordnung) 
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 10, s. 14 - 18
� Integrovan˘ postup ke zlep‰ení kvality ‰kváry ze spalovny odpadÛ
(Integrierte Verfahren zur Qualitätsverbesserung von
Müllverbrennungsschlacken) 
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 11, s. 13 - 17
� Katalytické nebo regenerativní spalování? Dva tepelné postupy a jejich
pouÏití (Katalytische oder regenerative Verbrennung? Zwei thermische
Verfahren und ihre Anwendung) 
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 11, s. 44 - 46

Skládkování odpadÛ

� Pokusy velkého rozsahu na skládce Wernsdorf (Grossrahmenversuche
auf der Deponie Wernsdorf) 
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 10, s. 587 - 590
� Zlep‰ená oxidace methanu díky nucenému vûtrání pod pokrytím sklád-
ky (Verbesserte Methanoxidation durch Zwangbelüftung unter
Deponieabdeckung) 
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 10, s. 591 - 595
� Instalace horizontální filtraãní studny v odpadu na skládce Ihlenberg
prÛbûÏnû fiízenou horizontální vrtnou technikou k odvádûní prÛsakové
vody a skládkového plynu (Die Installation eines Horizontalfilterbrunnens
im Müll auf der Deponie Ihlenberg mit der verlaufgesteuerten
Horizontalbohrtechnik zur Ableitung des Sickerwassers und des
Deponiegases) 
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 10, s. 596 - 599
� Mûfiení trubek pfii prÛtlakovém postupu ve skládkách (Bemessung von
Rohren beim Berstliningverfahren in Deponien) 
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 11, s. 616 - 623
� Novela Technického návodu pro vzduch vrhá ãi‰tûní skládkového plynu
o 15 let zpátky (TA-Luft-Novelle wirft Deponiegasreinigung um 15 Jahren
zurück) 
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 9, s. 8
� PoÏadavky na kontrolovatelné systémy povrchového tûsnûní z úfiední-
ho pohledu (Anforderungen an kontrollierbare
Oberflächenabdichtungssysteme aus behördlicher Sicht) 
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 9, s. 18 - 20
� Skládka Fischer: vypsání soutûÏe k úklidu (Fischer-Deponie:
Ausschreibung zur Räumung) 
Umweltschutz, 2001, ã. 11, s. 18 - 19

Staré zátûÏe

� Plynulá sanace Ïeleznic (Zügig saniert) 
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 9/10, s. 84
Explozivní staré zátûÏe je‰tû dlouho nebudou zne‰kodnûny (Explosive
Altlasten noch lange nicht entschärft) 
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 10, s. 3

âasopisy jsou uloÏeny 
v Centru pro hospodafiení s odpady
V˘zkumn˘ ústav vodohospodáfisk˘

Podbabská 30, Praha 6

servis
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fiízení/servis

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, ukládá Mini-
sterstvu Ïivotního prostfiedí (dále minister-
stvo), krajÛm v samostatné pÛsobnosti
a pÛvodcÛm odpadÛ zpracovat plán od-
padového hospodáfiství (dále POH). 
Hlavním úãelem POH âeské republiky je

vytvofiit a zajistit politick˘ a rozhodovací rá-
mec, stanovit cíle pro budoucí nakládání
s odpady a poskytnout tak podklady pro
pfiípravu a realizaci POH krajÛ a pÛvodcÛ
odpadÛ. Zpracováním a postupnou realiza-
cí POH âR splní âeská republika své zá-
vazky vÛãi Evropské unii. 

ální i pfiedchozí verze návrhu POH âR, har-
monogram prací, vãetnû diskusní platformy
pro komunikaci s vefiejností, jsou k dispozi-
ci na webové stránce MÎP (www.env.cz).
Odpovûdnost za pfiípravu návrhu plánu ma-
jí tito pracovníci ministerstva: RNDr. Alois
Kopeck˘, vedoucí oddûlení koncepcí
a technologií na odboru odpadÛ (tel.
02/6712 2852, e-mail: kopecky@env.cz)
a Mgr. Miloslava Tomiková, tajemník a ko-
ordinátor POH âR (tel. 02/6712 2208, 
e-mail: tomikova@env.cz).
Zájemce o tuto problematiku z fiad od-

borné i obãanské vefiejnosti vyz˘váme
k pfiipomínkování zvefiejnûného návrhu

POH âR, kter˘
bude postupnû
upravován a do-
plÀován. Infor-
maci o termí-
nech vefiejného
projednání návr-
hu plánu a ná-
slednû zprávu
o prÛbûhu vefiej-
n˘ch projednání
vám budeme
prÛbûÏnû posky-
tovat na tûchto
stránkách ãaso-
pisu. 
První vefiejné

sly‰ení k rozsa-
hu a obsahu ma-
teriálÛ Návrh ná-
rodního plánu
nakládání s ne-
bezpeãn˘mi od-
pady a Návrh
plánu odpadové-
ho hospodáfiství

âR se koná dne 21. 3. 2002, od 9.00 hod,
v hotelu Ol‰anka, Tábornická 23, Praha 3.
Cílem jednání je prezentovat souãasn˘
stav návrhu uveden˘ch materiálÛ, poskyt-
nutí informací  o vzájemn˘ch vazbách, 
o vztahu mezi plánováním na národní 
a krajské úrovni, v˘znam tzv. otevfieného
plánování v oblasti managementu odpadÛ 
a pfiedev‰ím zji‰tûní názorového spektra
pfiítomné odborné i obãanské vefiejnosti 
k projednávan˘m materiálÛm. MÎP zve
v‰chny zájemce z fiad odborné i obãanské
vefiejnosti na toto jednání.

Mgr. Miloslava Tomiková
odbor odpadÛ

Ministerstvo Ïivotního prostfiedí

Zaãátkem nového roku poÏádaly o pfii-
jetí za ãleny âAOH spoleãnosti AUTO
MARTINA, spol. s r. o., BALI, spol. s r. o.
a REMIT, s. r. o. Pfiedstavenstvo na svém
lednovém zasedání jejich Ïádostem vy-
hovûlo, takÏe i v tomto roce úspû‰nû po-
kraãuje dal‰í roz‰ifiování asociace. Na
druhé stranû v‰ak pfiedstavenstvo jedno-
myslnû souhlasilo s vylouãením spoleã-
nosti WECOM a. s., z âAOH pro trvalé
neplnûní ãlensk˘ch povinností.
Pfiedstavenstvo asociace podrobnû

projednalo i neuspokojivé dosavadní v˘-
sledky vzájemn˘ch jednání s akciovou
spoleãností EKO-KOM a váÏnû uvaÏuje
o tom, zaloÏit vlastní obdobnou akciovou
spoleãnost, která by pak poÏádala MÎP
o udûlení autorizace k zaji‰Èování sdru-
Ïeného plnûní povinností zpûtného od-
bûru a vyuÏití odpadu z obalÛ.
Na druhé stranû úspû‰nû pokraãuje

spolupráce s certifikaãní spoleãností RW
TÜV pfii pfiípravû budoucí oborové certifi-
kace v odpadovém hospodáfiství po vzoru
nûmeckého a rakouského Entsorgungs-
fachbetrieb. Toto spoleãné snaÏení pod-
pofiil sv˘m dopisem, adresovan˘m âAOH,
i ministr Ïivotního prostfiedí, ve kterém do-
poruãil budoucí certifikaci zaãlenit co nej-
dfiíve formou opatfiení jiÏ do návrhu Plánu
odpadového hospodáfiství âR.
Zástupci asociace se zúãastnili nejen

projednávání návrhu Magistrátu hl. mûsta
Prahy k novele nového zákona o odpa-
dech ve v˘boru pro Ïivotní prostfiedí
Poslanecké snûmovny, kde i v dÛsledku
nevhodnû zvolené taktiky pfiedkladatele
tento návrh zatím neuspûl, ale i semináfiÛ
spoleãnosti DHV k plánu nakládání s ne-
bezpeãn˘mi odpady, âesko nûmecké ob-
chodní a prÛmyslové komory k obalov˘m
odpadÛm ãi âeské spoleãnosti pro Ïivotní
prostfiedí k autovrakÛm. Zaslali téÏ své
podnûty do pfiipomínkového fiízení k pro-
vádûcím vyhlá‰kám k zákonu o obalech.
V‰ichni ãlenové âAOH obdrÏeli mnoÏ-

ství odborn˘ch materiálÛ a pozvánek na
semináfie a v˘stavy. Podrobnû pak byli in-
formováni o obnoveném 8. mezinárodním
veletrhu Ïivotního prostfiedí FOR ECO,
kter˘ se bude konat 23. aÏ 26. kvûtna
v Praze a na kterém mohou ãlenové na‰í
asociace vystavovat aÏ s 50% slevou.

(pm)

Zpravodaj

Česká asociace 
odpadového hospodáčství

Plán odpadového hospodářství
České republiky

POH âR, krajÛ a následnû pÛvodcÛ bu-
dou úãinn˘m prostfiedkem, kter˘ spoleãnû
s ustanovením zákona o odpadech a záko-
na o obalech, vãetnû souvisejících prová-
dûcích pfiedpisÛ, umoÏní usmûrÀovat na-
kládání s odpady a obaly na celém území
na‰eho státu Ïádoucím smûrem, kter˘m je
udrÏiteln˘ rozvoj. Tato skuteãnost je v˘-
znamn˘m nástrojem pro definování dlouho-
dobû stabilního a transparentního podnika-
telského prostfiedí, coÏ jednoznaãnû mÛÏe
pfiispût k rozvoji podnikatelsk˘ch aktivit ve
prospûch Ïivotního prostfiedí. 
V‰echny relevantní dokumenty pro pfií-

pravu POH âR, tzn. legislativní rámec, kon-
cepce odpadového hospodáfiství âR, aktu-
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ZOELLER SYSTEMS s.r.o.

Vyrábí a dodává:

� Universální vyklápěče pro odpadové nádoby 

a kontejnery od 50 l do 7 m3. Montáž na všechny 

typy nástaveb.

� Nástavby s lineárním stlačováním na sběr a odvoz 

komunálního odpadu o objemu 8 – 24 m3.

� Myčky odpadových nádob kombinované se sběrem

odpadu (kombinovaná nástavba myčka-lineárpres).

� Montáž nástaveb na podvozky Mercedes Benz, MAN,

Renault, Volvo, DAF atd.

Rooseveltova 1500, 251 01 Říčany
Tel.: 0204/604261-2 Fax: 0204/603489
E-mail: zoeller@zoeller.cz        www.zoeller.cz

A-TEC servis s.r.o.
Orlovská 22

713 00  Ostrava

tel. 069/622 3041-44

fax. 069/622 3049

e-mail: jin_janovsky@a-tec.cz

Naše společnost Vám nabízí následující produkty a služby:

� Vozid la  pro svoz odpadu HALLER
nástavby o objemu 15–28 m3 pro nádoby 110 litrů – 7 m3 vhodné pro

svoz domácího a průmyslového odpadu

� ZA M E TA C Í S T R O J E SCARAB
nástavby o objemu nádrže na smetí 2–7,5 m3 se širokou škálou dalších
přídavných zařízení, dodávky jsou možné také včetně výměnného
systému a dodávek nástaveb pro zimní údržbu chodníků a komunikací

� VO Z I D L A 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

� Opravy zametac í ch  s t ro jů  IFA
provádíme veškeré opravy samosběrných strojů IFA všech provedení
včetně zásilkového prodeje ND



Výroba lisovacích kontejnerů mobilních 

i stacionárních o obsahu 6 - 32 m3

ZMĚNA: NOVÝ KONTAKT!
VK INDUSTRIE s. r. o.
ul. Bukovanská 816, 357 09 Habartov, tel./fax: 0168/31 24 38, 
tel.: 0168/68 12 91, 0606/616 456, E-mail: industriegroup@volny.cz

Universální Kontejner

Reference: ASA ČR, Hypermarket Kaufland, 
Hypermarket Globus, Hypermarket Hornbach apod.

Nový rozměr Vašeho odpadu

Nové

Zveme Vás na veletrh 
IFAT - Mnichov 

13. - 17. 5. 2002 
do stánku SSI Schäfer 

v hale B3, stánek 433/530


