
KVĚTEN 2002

CENA 66 KČ
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 660 KČ

ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY

5

�  odpad měsíce

KOVOVÝ ODPAD
� Autovraky a elektrošrot – příprava 

nových právních předpisů
� Netradiční zdroje Fe-odpadů

� téma

SANACE A REKULTIVACE
� Využití biodegradabilních odpadů, včetně

kalů z ČOV, při rekultivacích
� Řízené horizontální vrtání

� z vědy a výzkumu
� Nekatalytické spalování halogenovaných

uhlovodíků
� Možnosti zhodnocení chromitých odpadů

� dále z obsahu
� Opět poplatky za komunální odpad
� Jak na směrnici ES o skládkování
� Koncepce OH Ústeckého kraje
� Hodnocení pohybu odpadů přes hranice

krajů
� Technika ochrany prostredia 2002
� Podpora SFŽP nakládání s odpady v roce

2001

� legislativní příloha

Rukověť odpadového
hospodářství
� CD-ROM pro odpadové hospodářství
� Software a informační zabezpečení pro

odpadové hospodářství



Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 0331/37 20 11, fax: 0331/32 08 78, e-mail: some@somejh.cz

� pomaloběžné drtiče 

� bubnové třídiče

� rychloběžné drtiče 

� vzduchové třídiče

� překopávače 

� míchače

Nabízíme kompletní
strojní vybavení firmy
DOPPSTADT 
pro kompostování 
a zpracování tuhého
komunálního odpadu

Rumunská 1, 120 00  Praha 2
tel.: 02/22 07 44 14, fax.: 02/22 07 44 23

nabízí sama či prostřednictvím
svých dceřiných společností
KOMPLEXNÍ SLUŽBY

V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
poradenské služby

svoz TKO včetně separovaného sběru
recyklace druhotných surovin

svoz a zneškodnění nebezpečných odpadů
sanace starých zátěží
skládkování odpadů

průmyslové čištění a další služby...
Kontaktní místo pro Prahu:

obchodní oddělení
Rumunská 1, 120 00  Praha 2

tel.: 02/22 07 44 14, fax: 02/22 07 44 23
e-mail: praha@reo-rwe.cz

http:// www.reo-rwe.cz

RUK VĚŤ
odpadového hospodářství

2001 - 2002
(třetí vydání oblíbené příručky)

Nemáte kompletní Rukověť,
nyní si ji můžete objednat

vcelku a v deskách!

Ti, kteří nemají všech deset dílů Rukověti, jak postupně 

od května 2001 vycházely v Odpadovém fóru, si mohou 

objednat kompletní příručku v deskách a s CD-ROMem

pro odpadové hospodářství.

Cena při zasílání poštou: 698 Kč (včetně poštovného 
a balného)

Cena při osobním převzetí: 650 Kč
Ceny jsou včetně 5 % DPH

Objednávky: 
České ekologické manažerské centrum 

Jevanská 12, 100 31 Praha 10,
fax: 02/74 77 58 69, e-mail: czemc@cemc.cz



A-TEC servis s.r.o.
Orlovská 22

713 00  Ostrava

tel. 069/622 3041-44

fax. 069/622 3049

e-mail: jiri_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

REKAT s.r.o.

VYKOUPÍME VAŠE VYŘAZENÉ
AUTOKATALYZÁTORY

VČETNĚ KERAMIKY BEZ OBALU!
ZAJISTÍME DOPRAVU ZDARMA

REKAT s.r.o.
ZBELÍTOV 101

399 01 MILEVSKO
TEL:0368 523108
www.volny.cz/rekat

rekat@volny.cz
PARTNER FIRMY

DEUTSCHE EDELMETALL RECYCLING AG & Co.KG
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� P¤EDPLATNÉ A EXPEDICE:
DUPRESS 
Podolská 110, 147 00 Praha 4
Telefon: 02/41 43 33 96
e-mail: dupress@tnet.cz

Pfiedplatné a distribuce v SR:
RIZUDA
·pitálská 35, 811 01 Bratislava 1
Telefon, fax: 00421/2/52 92 40 15
e-mail rizuda@pobox.sk

Sazba a repro
AGEMA - Petr Martin

Lípová 4, 12 00 Praha 2

Tisk
LK TISK, v. o. s.

Masarykova 586, 399 01 Milevsko

� P¤ÍJEM OBJEDNÁVEK 
I PODKLADÒ INZERCE JE 
V REDAKCI

Za vûcnou správnost pfiíspûvku 
ruãí autofii. NevyÏádané pfiíspûvky se
nevracejí. Jakékoli uÏití celku nebo
ãásti ãasopisu rozmnoÏováním nebo
‰ífiením jakoukoli formou je bez píse-
mného souhlasu vydavatele zakázáno.

Cena jednotlivého ãísla ve volném
prodeji 66 Kã

Roãní pfiedplatné 660 Kã
ISSN 1212-7779
MK âR 8344

Rukopisy pfiedány do sazby 
8. 4. 2002

Vychází 2. 5. 2002

TiráÏ

Nepfiehlédnûte

Rukověť odpadového hospodářství
V tomto ãísle ãasopisu vrcholí roãní vydávání na pokraãování Rukovûti odpadového hospodáfiství ve

formû legislativních stránek ãasopisu Odpadové fórum. Vrcholí pfiiloÏen˘m CD-ROMem obsahujícím mi-
mo jiné kompletní soubor platn˘ch právních pfiedpisÛ pro oblasti odpadového a obalového hospodáfiství.
Od loÀského kvûtna, kdy jsme s vydáváním legislativních stránek ãasopisu zaãali, vy‰lo celkem

deset pokraãování. Zámûrnû jsme je tiskli jako samostatnou volnû vloÏenou pfiílohu ãasopisu, navíc
opatfienou vhodn˘mi otvory pro zafiazení do pofiadaãe. Ve stejném stylu je proto upraven i obal 
pfiiloÏeného CD-ROMu. Mûli jsme v úmyslu umoÏnit na‰im ãtenáfiÛm, aby si sami vytvofiili praktickou
pfiíruãku - RukovûÈ odpadového hospodáfiství. Pfiehled toho, co v rámci legislativních stránek dosud
vy‰lo najdete v pfiíloze ãasopisu.
Pravidelné vydávání legislativních stránek ãasopisu Odpadové fórum tímto ãíslem skonãilo, mimo

jiné i proto, Ïe v roce 2001 jsme na jejich vydávání dostali grant od Ministerstva Ïivotního prostfiedí
a letos uÏ nikoli. Nicménû i do budoucna poãítáme s nepravideln˘m vydáváním tûchto pfiíloh.
Budeme-li chystat k oti‰tûní nûjak˘ materiál, kter˘ by si zaslouÏil b˘t v Rukovûti, budeme se snaÏit
pfiizpÛsobit tomu jeho grafickou úpravu.
Jsme si vûdomi, Ïe mnozí z na‰ich ãtenáfiÛ zaãali odebírat ãasopis aÏ pozdûji a nemají tedy

v‰echny díly Rukovûti. S tím jsme poãítali a nechali omezené mnoÏství jednotliv˘ch pfiíloh vytisknout
navíc. Nyní nabízíme v‰em zájemcÛm kompletní RukovûÈ odpadového hospodáfiství. RukovûÈ,
jiÏ v deskách a s CD-ROMem, stojí 698 Kã (vãetnû 5 % DPH, balného a po‰tovného) a lze si ji ob-
jednat po‰tou u vydavatele: âeské ekologické manaÏerské centrum, Jevanská 12, 100 31 Praha 10,
nebo faxem: 02/74 77 58 69 ãi e-mailem: czemc@cemc.cz. Platba na fakturu nebo na dobírku.

CD-ROM pro odpadové hospodářství
S tímto ãíslem dostávají v‰ichni pravidelní odbûratelé ãasopisu jako urãitou prémii CD-ROM pro odpa-

dové hospodáfiství. Uvedené cédéãko obsahuje v‰echny dosud vydané a v souãasné dobû platné zá-
kony, vyhlá‰ky, nafiízení atd. pro oblast odpadÛ a obalÛ, dále ukázky a demonstraãní verze software pro
odpadové hospodáfiství a dal‰í oblasti Ïivotního prostfiedí od tfiech rÛzn˘ch firem a v neposlední fiadû
kompletní loÀsk˘ roãník ãasopisu Odpadové fórum. Podrobn˘ popis obsahu CD je v ti‰tûné pfiíloze ãaso-
pisu.
Jak jiÏ bylo uvedeno, pfiiloÏené cédéãko dostávají pouze pravidelní odbûratelé ãasopisu jako dá-

rek za vûrnost. Dále se bude CD-ROM pro odpadové hospodáfiství prodávat jako souãást komplet-
ní Rukovûti odpadového hospodáfiství, o které pí‰eme v˘‰e. Samostatnû zasílané nebo rozdáva-
né kvûtnové ãíslo bude bez pfiiloÏeného CD. Pfiípadní zájemci o CD-ROM jej mohou získat tím, Ïe si
buìto dodateãnû pfiedplatí ãasopis Odpadové fórum nebo zakoupí RukovûÈ odpadového hospodáfi-
ství. Roãní pfiedplatné ãasopisu (11 ãísel) ãiní 660 Kã, cena Rukovûti odpadového hospodáfiství

Vyšly prováděcí předpisy k obalům
V dobû od uzávûrky minulého ãísla vy‰ly ve Sbírce zákonÛ tfii vyhlá‰ky a jedno nafiízení vlády 

k zákonu o obalech. Konkrétnû to je nafiízení vlády ã. 111/2002 Sb., kter˘m se stanoví v˘‰e zálohy
pro vybrané druhy vratn˘ch zálohovan˘ch obalÛ. Je obsaÏeno v ãástce 49 a nab˘vá úãinnosti 
13. kvûtna t.r. V ãástce 51 pak jsou obsaÏeny vyhlá‰ky MPO ã. 115/2002 Sb., o podrobnostech na-
kládání s obaly, a ã. 116/2002 Sb., o zpÛsobu oznaãování vratn˘ch zálohovan˘ch obalÛ, a také
vyhlá‰ka MÎP ã. 117/2002 Sb., o rozsahu a vedení evidence obalÛ a ohla‰ování údajÛ z této evi-
dence. Vyhlá‰ky ã. 115 a 117/2002 Sb. nabyly úãinnosti 9. dubna, vyhlá‰ka ã. 116/2002 Sb. pak 
1. kvûtna tohoto roku. Plné texty (vãetnû pfiíloh) tûchto pfiedpisÛ jsou jiÏ obsaÏeny v ãásti Legislativa
odpadového hospodáfiství CD-ROMu pro odpadové hospodáfiství, o kterém pí‰eme v˘‰e.

Další změna v zákoně o odpadech
V únoru pfiijat˘ zákon ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní, o integrova-

ném registru zneãi‰Èování a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o integrované prevenci) pfiinesl zmû-
nu i v zákonû ã. 185/2001 Sb., o odpadech. Tato zmûna spoãívá v tom, Ïe 

‘...se v § 82 dosavadní text oznaãuje jako odstavec 1 a doplÀuje se odstavec 2, kter˘ zní:
„(2) Souhlas k provozování zafiízení podle § 14 odst. 1, § 16 odst. 3 a vyjádfiení podle § 79

odst. 5 písm. b) aÏ e) se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno po-
stupem v fiízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci
a omezování zneãi‰tûní, o integrovaném registru zneãi‰Èování a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
(zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotãena.“.’
Jedná se jiÏ o druhou zmûnu zákona o odpadech za jeho teprve krátkou dobu platnosti.
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Kdo se díval poslední bfieznovou stfiedu na ve-
ãerní zprávy na‰í televize mohl shlédnout také re-
portáÏ z Poslanecké snûmovny. Byla v˘znamná
tím, Ïe se jednak t˘kala projednávání tak zvané
praÏské novely zákona o odpadech a jednak, Ïe
pfii té pfiíleÏitosti byl odvolán z fiízení schÛze pfied-
seda Poslanecké snûmovny.
ReportáÏ mû natolik zaujala, Ïe jsem si hned

z internetu stáhl stenografick˘ záznam dotyãné
schÛze. ·lo jiÏ o tfietí ãtení návrhu zastupitelstva
hlavního mûsta Prahy na vydání zákona, kter˘m by
se zmûnil ná‰ nov˘ odpadáfisk˘ zákon. Z boufilivé-
ho projednávání návrhu v jednotliv˘ch stupních po-
slanecké procedury vyplynul velmi komplikovan˘
a pro nezasvûceného ãlovûka nejasn˘ závûr, kter˘
mûl b˘t po rozpravû ve tfietím ãtení odhlasován.
Ze záznamu vyplynulo, Ïe nakonec hlasování

pozbylo smyslu, neboÈ návrh zmûnil díky fiadû pfii-
pomínek svÛj pÛvodní zámûr. Nakonec i samotní
poslanci ztratili pfiehled, o ãem se má nebo nemá
vlastnû hlasovat. To pochopitelnû vyvolalo silnû na-
pjatou atmosféru, kterou lze dokumentovat po-
známkami vyfiãen˘mi pfiedsedajícím jako: ...neru‰te
ho..., ...je tady chaos..., ...prosím o klid... a podob-
nû. Ze záznamu jsem také vyãetl poznámky jako:
...velk˘ hluk v sále..., ...poslanci bu‰í do lavic...,
...hluk v sále se stupÀuje..., ...protestní v˘kfiiky v sá-
le..., ... hluk v sále sílí, poslanci se smûjí... Asi pfiiro-
zen˘m dÛsledkem bylo i pfieru‰ení schÛze pfiedse-
dou poslanecké snûmovny.
Tyto reakce, pro ãlovûka neznalého specifické

atmosféry snûmovny jistû kuriózní, nebyly vyvolá-
ny samotn˘m návrhem zákona, ale nepfiimûfien˘-
mi a nevybírav˘mi v˘roky pfiedsedy Poslanecké
snûmovny na adresu nûkter˘ch poslancÛ. To vy-
ústilo v návrh, aby pfiedsedající neprodlenû pfiedal
fiízení schÛze nûkterému z místopfiedsedÛ, coÏ by-
lo za potlesku schváleno vût‰inou pfiítomn˘ch.
Pak jiÏ v poklidu místopfiedsedkynû dokonãila

projednávání tohoto bodu schÛze s tím, Ïe se
stejnû projednávání pfieru‰ilo a bude pokraãovat
na dal‰í schÛzi o ãtrnáct dní pozdûji.
Není v této chvíli aÏ tak dÛleÏité, Ïe byl nakonec

návrh zákona vrácen zpût do druhého ãtení.
Zajímavé je, jak pomûrnû kontroverzní praÏsk˘
návrh zmûny zákona o odpadech dokázal vyhrotit
prÛbûh jedné ze schÛzí na‰í snûmovny, ãemuÏ jis-
tû pfiispûlo i souãasné politické klima. 
Zatímco samotn˘ zákon o odpadech pro‰el

Parlamentem pomûrnû jednodu‰e, jeho novela,
vyvolala nejenom vá‰nû, ale donutila mnohé po-
slance se nad odpady zamyslet hloubûji. A to ‰lo
„jen“ o poplatky. 
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Americké granty pro odpady a staré zátěže

V polovinû bfiezna zástupci
americké vládní agentury Tra-
de Development Agency
(TDA) a ãeské spoleãnosti DI-
AMO, s. p., podepsali smlouvu
o udûlení grantu ve v˘‰i 296
tis. USD. Slavnostní ceremoni-
ál se uskuteãnil za pfiítomnosti
velvyslance USA v jeho rezi-
denci v Praze-Bubenãi.

Grant je urãen na financo-
vání projektové studie analy-
zující moÏnosti ãi‰tûní dÛlních
vod v od‰tûpném závodû 
GEAM Dolní RoÏínka. Projek-
tová studie posoudí a doporu-
ãí nejvhodnûj‰í technologick˘
postup k vyãi‰tûní vodních
ploch v oblasti dolu RoÏná
kontaminovan˘ch radioaktiv-
ními ãásticemi a kovy. 

V nedávné dobû agentura
TDA rovnûÏ udûlila grant
PlzeÀské teplárenské a. s., na
realizaci studie na vybudování
zafiízení na vyuÏití odpadu
k v˘robû energie. Plánované
zafiízení by mûlo b˘t instalová-
no v místû ústfiední mûstské
teplárny v Plzni a roãnû pfie-

mûnit na elektrickou a tepel-
nou energii 120 tisíc tun ko-
munálního odpadu.

Dal‰í grant od stejné agen-
tury obdrÏel zemûdûlsk˘ pod-
nik Druid, a. s., na vypracová-
ní studie na vybudování zafií-
zení na energetické vyuÏití od-
padní biomasy. Pilotní projekt
se uskuteãní ve spoleãnosti
Podhoran âerníkov, a. s.,
a vyrobená elektrická energie
i teplo mají slouÏit pro jejich
vlastní potfiebu. Bude-li projekt
úspû‰n˘, má b˘t vybraná
technologie vyuÏita na dal‰ích
devíti místech.

O zhotovení v‰ech citova-
n˘ch studií se budou v soutû-
Ïi ucházet americké spoleã-
nosti. Dá se oãekávat, Ïe stu-
die doporuãí nûjakou americ-
kou technologii a amerického
dodavatele. Zde se ov‰em
objevují pochybnosti, zda ta-
kové fie‰ení, po technické
stránce jistû nezpochybnitel-
né, bude v na‰ich podmín-
kách z ekonomického hledis-
ka optimální. (op)

Novinový papír

Studie o průsacích 

Podíl recyklace v EU

Varianty životního cyklu

Využití použitých 
pneumatik

Pokroky ve zplyňování
odpadu

Staré pneumatiky
v Austrálii

Elektronický odpad 
a životní prostředí

Látky poškozujících 
ozónovou vrstvu

Evropské standardy
v odpadovém 
hospodářství

Podle údajÛ Evropského sdru-
Ïení pro recyklaci pneumatik
(ETRA) se v EU v roce 1999
shromáÏdilo 2,5 mil. tun pouÏi-
t˘ch pneumatik, tj. o 2 % více
oproti roku 1998. Do roku 2008
lze pfiedpokládat zv˘‰ení na
3,5 mil. tun a dal‰ích 0,3 mil.
tun v dÛsledku uplatnûní smûr-
nice EU o vozidlech s ukonãe-
nou Ïivotností. MnoÏství sklád-
kovan˘ch pneumatik kleslo
v období mezi roky 1994
a 1999 ze 62 procent na 
39 procent. Nejãastûji jsou sta-
ré pneumatiky vyuÏívány jako
celé kusy, rozfiezané ãásti, dr-
cené, vulkanizované materiály
a saze z pyrol˘zy.
Warmer Bulletin, 2001, ã. 81

gie umoÏÀuje i v˘robu elektfiiny.
Hlavním technologick˘m prv-
kem je pec sloÏená z primární
a sekundární komory. V primár-
ní komofie se palivo su‰í a poté
zplyÀuje. V sekundární komofie
probíhá spalování plynÛ. Ke
sníÏení emisí setrvávají spaliny
nûkolik sekund pfii teplotû nad
850 oC.
Warmer Bulletin, 2001, ã. 81

robních postupÛ pfiemûnûna
na v˘robek, kter˘ je poté urãen
pro spotfiebu. Ve fázi odstranû-
ní odpadu se produkt vrací do
ekosystému Zemû v odli‰né
formû neÏ na poãátku cyklu.
Americk˘ model Ïivotního cyk-
lu navrhuje ‰est variant pro na-
kládání s v˘robky na konci Ïi-
votního cyklu - opûtovné pou-
Ïití, pfiepracování s návratem
nov˘ch podmínek, pfiepraco-
vání v novém v˘robním cyklu,
uzavfien˘ fietûzec recyklace,
otevfien˘ fietûzec recyklace
a úprava s odstranûním.
Pollution Prevention Review,

11, 2001, ã. 4 

Americká agentura pro ochra-
nu Ïivotního prostfiedí EPA
usmûrÀuje kromû jiného i na-
kládání s elektronick˘m odpa-
dem. V USA sice neexistuje
jednotn˘ pfiedpis, jak nakládat
s pouÏit˘mi poãítaãi a jejich dí-
ly, ale agentury jednotliv˘ch
státÛ se zaãínají o tento pro-
blém zajímat. RovnûÏ nûkteré
firmy, napfi. Waste Manage-
ment Inc., Houston and Sony
Electronics, New York, zahájily
vlastní programy recyklace
pouÏité elektroniky. Kongres
stanovil daÀové pobídky na
podporu systému darování
pouÏit˘ch poãítaãÛ.

Waste Age, 32, 2001, ã. 9 

Britská environmentální orga-
nizace SITA financovala pro-
jekt mûfiení prÛsakÛ skládek
odpadÛ v Nottinghamshire.
Hlavním úãelem projektu bylo
zji‰Èování infiltrace sráÏkov˘ch
vod rÛzn˘mi krycími materiály.
Podle v˘sledkÛ je zfiejmé, Ïe
odpady s nízk˘m potenciálem
zneãi‰tûní nepfiedstavují riziko
pro podzemní vody, a Ïe malá
propustnost materiálÛ na po-
krytí skládek není vÏdy ku pro-
spûchu. 
Wastes Management, 2001, 

ã. 11 

Britská politika odpadového
hospodáfiství otevírá moÏnosti
pro materiálové a energetické
vyuÏití odpadÛ. Energie z od-
padÛ zaujímá ve strategiích
nakládání s odpady mnoha
ãlensk˘ch státÛ dÛleÏitou roli.
Ve Velké Británii se energetic-
ky vyuÏije 8 procent komunál-
ních odpadÛ a tento podíl se
bude v budoucnu zvy‰ovat. 
Wastes Management, 2001, 

ã. 11

Ve Velké Británii do‰lo k vy-
tvofiení standardÛ pro nakládá-
ní s odpady aÏ v sedmdesá-
t˘ch letech, kdy byly zavedeny
koleãkové nádoby na domovní
a Ïivnostensk˘ odpad. Naproti
tomu v Nûmecku existovaly
normy DIN, které se staly zá-
kladem pro evropské normy
CEN. V˘voj odpadového hos-
podáfiství v Evropû pfiinesl
znaãn˘ pokrok ve standardiza-
ci svozov˘ch vozidel, zveda-
cích zafiízení, váÏících systémÛ
a nádob na odpady. DÛleÏité
je, Ïe v‰echny standardy jsou
vypracovávány úãelovû, zahr-
nují v‰echny vhodné produkty
a nebrání inovaci.
Wastes Management, 2001, 

ã. 11 

Norská firma Energos v Trond-
heimu zplyÀuje roãnû 35 tisíc
tun komunálního odpadu a vy-
robenou energii ve formû tepla
dodává prÛmyslu i k vytápûní
domácností. PouÏitá technolo-

V Austrálii se roãnû vyfiadí asi
170 tisíc tun pneumatik, z ni-
chÏ je 57 procent uloÏeno na
skládky. Zbytek je vyuÏíván
rÛzn˘mi zpÛsoby, nejãastûji
spalován v cementárnách.
Jsou provádûny pokusy s vyu-
Ïíváním drcen˘ch pneumatik
k utûsÀování v˘bu‰nin v dÛl-
ních trhavinách.
Warmer Bulletin, 2001, ã. 81 

Typick˘ Ïivotní cyklus v˘robku
zaãíná u suroviny. Ta je zpra-
cována, ãi‰tûna a v fiadû v˘-

Roãnû je ve Velké Británii tfie-
ba zne‰kodnit 2,4 mil. kusÛ
chladniãek a mrazniãek. Pfii-
bliÏnû 40 procent se vyveze do
rozvojov˘ch zemí. Zbylé mnoÏ-
ství je recyklováno v zafiízeních
pro vyuÏití kovÛ. Pfiedtím je
z chladicích zafiízení odstranûn
plyn. Podle nafiízení EU o lát-
kách po‰kozujících ozónovou
vrstvu (ODS - Ozone Depleting
Substances) je nutno pfied re-
cyklací odstraÀovat z chladí-
cích zafiízení freony. Pfiíslu‰ná
zafiízení k odstraÀování freono-
vé pûny ve Velké Británii ne-
mají. Vláda ustanovila pracovní
skupinu, která vypracuje stan-
dardy a technologie k naplnûní
poÏadavkÛ opatfiení ODS.
Wastes Management, 2001, 

ã. 11

Noviny jsou objemovû i váho-
vû nejvût‰í poloÏkou sbíraného
odpadu.  Proti roku 1960 se
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Analytická data v praxi

Negativní vliv skládek

Odpady ze Světového
obchodního centra

Greenpeace nabízí 
alternativu spaloven

Tepelné zpracování 
starého dřeva

Orientace 
na budoucnost 

Využití 
skládkového plynu

Elektronický průmysl 
se snaží zefektivnit 
recyklaci počítačů

LoÀská konference Ekoana-
lytika 2001 naznaãila, Ïe ved-
le techniky a metodiky stano-
vování jednotliv˘ch ukazatelÛ
je problémem interpretace
získan˘ch analytick˘ch dat.
Proto se pofiadatel konferen-
ce spoleãnost Vodní zdroje
Ekomonitor, s. r. o., domluvila
se stfiediskem ASLAB VÚV
T.G.M. Praha na spoleãné
konferenci Analytická data
a jejich vyuÏití v praxi, která
se uskuteãnila ve dnech 20. –
21. bfiezna opût v Seãi a kte-
rá volnû navázala na konfe-
renci zmínûnou v úvodu.

Pfiedem publikovan˘ pro-
gram konference byl tak bo-
hat˘ a nabit˘ aÏ to vzbuzova-
lo obavy, jak se podafií prÛ-
bûh konference organizaãnû
zvládnout. Bylo ohlá‰eno 20
pfiedná‰ek na první den kon-
ference a 19 na druh˘ den.

Z tohoto hlediska lze pochválit
v‰echny pfiedná‰ející i pfied-
sedající jednotliv˘ch pfied-
ná‰kov˘ch blokÛ, Ïe se tento
nároãn˘ program podafiilo bez
vût‰ích problémÛ úspû‰nû
zvládnout. 

Oblíben˘m tématem disku-
sí je interpretace získan˘ch
v˘sledkÛ, jejich nejistota
a komunikace se zadavate-
lem, pfiípadnû státní správou.
Mimo jiné zde padl návrh,
aby v˘sledek anal˘zy „ménû
neÏ mez citlivosti metody“ byl
uzanãnû v protokolech ozna-
ãován „0“ s tím, Ïe kaÏd˘ bu-
de vûdût, Ïe se nejedná o ab-
solutní nulovou koncentraci.

Dal‰í konferencí, která na
loÀskou Ekoanalytiku volnû
naváÏe, budou Ekotoxikolo-
gické biotesty, které budou
v záfií opût v Seãi u Chrudimi.

(op)

produkce odpadního novinové-
ho papíru zv˘‰ila o 6,85 mil.
tun, tj. o 96 procent. 85 procent
tohoto odpadu pochází z do-
mácností. Jde o kompostova-
teln˘ odpad, ale pfiítomnost in-
koustov˘ch barev vede k nepfii-
jatelné kvalitû v˘sledného pro-
duktu kompostování. Novinov˘
papír je proto pfieváÏnû sklád-
kován nebo spalován.

V USA dosáhl v roce 2000
podíl vyuÏití starého papíru 
48 procent. Klíãov˘mi indikáto-
ry vyuÏití papíru jsou - podíl vy-
uÏití kanceláfiského papíru 
(41 procent), novinového papí-
ru (71 procent) a lepenkov˘ch
krabic (75 procent). V USA od
roku 1960 vzrostl objem odpad-
ního kanceláfiského papíru 
o 6 mil. tun, pfiiãemÏ do‰lo
k trojnásobnému zv˘‰ení podílu
recyklace. Nejvût‰ím odbyti‰-
tûm pro pouÏit˘ kanceláfisk˘
papír jsou papírny, které jej
zpracovávají na nov˘ produkt,
aÈ jiÏ papírovinu, tiskov˘ papír
nebo balicí papír. V˘voz závisí
na ekonomické síle asijsk˘ch
zemí.

Waste Age, 32, 2001, ã. 11 

Británii Ïije v blízkosti skládek
80 procent populace. Aby byl
studii pfiikládán vût‰í v˘znam,
musel by b˘t rozsah sledova-
n˘ch skládek vût‰í. Nicménû
v USA existují dal‰í studie, kte-
ré dokazují riziko blízkosti sklá-
dek, a to jak vzhledem k v˘-
skytu defektÛ u novorozencÛ,
tak i v˘skytu leukémie u Ïen.

Waste Age, 32, 2001, ã. 10 

¤ada organizací dobrovolnû
pomáhala pfii odstranûní odpa-
du po útoku na Svûtové ob-
chodní centrum v New Yorku.
Agentura pro ochranu Ïivotní-
ho prostfiedí EPA vypracovala
program odstraÀování nebez-

Tepelné zpracování odpadu
v Nûmecku je stále nutno
ospravedlÀovat. B˘vá povaÏo-
váno za technologii, která
ohroÏuje lidské zdraví, zapomí-
ná se, Ïe naopak „studené“ po-
stupy nejsou schopny zniãit
v‰echny ‰kodlivé látky a pÛ-
vodce nemocí, obsaÏené v od-
padu. Díky plynulému vylep‰o-
vání technologie je spalování
dnes na vysoké technologické

Z porovnání zafiízení na tepel-
né vyuÏívání starého dfieva vy-
pl˘vá, Ïe z hospodáfiského
hlediska je provoz zafiízení
úãeln˘. Staré dfievo bylo dopo-
sud málo vyuÏíváno jako zdroj
energie k pfiemûnû v teplo
a elektrickou energii. Pro hos-
podárn˘ provoz takového zafií-
zení je rozhodující nákupní ce-
na starého dfieva a v˘nosy
z prodeje tepla. Staré dfievo je
jakoÏto obnoviteln˘ zdroj neu-
trální z hlediska obsahu oxidu
uhliãitého - i z tohoto dÛvodu je
tepelné vyuÏívání starého dfie-
va ekologicky úãelné. 

Potenciál starého dfieva
v SRN lze tûÏko odhadnout.
Podle rÛzn˘ch zdrojÛ ãiní 
mezi 60 kg/obyv./rok aÏ 
150 kg/obyv./rok. Men‰í ãást
starého dfieva se jiÏ dnes te-
pelnû zhodnocuje. Pro roz‰ífie-
ní trhu tepelného zhodnocení
starého dfieva hovofií narÛstají-
cí poptávka po levn˘ch pali-
vech, nafiízení o starém dfievû
(2001) a technick˘ návod pro
sídelní odpad (TASi) pro sklád-
kování zbytkového odpadu od
roku 2005. 

UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 5 

Organizace Greenpeace vy-
dala prÛvodce pro místní úfiady
Spojeného království, ve kte-
rém nabízí alternativu spalová-
ní odpadÛ. Navrhuje tak jiné
fie‰ení problému, jak se vyrov-
nat se smûrnicí EU o sklád-
kách odpadÛ. Odpad by mûl
b˘t oddûlenû sbírán ve tfiech
proudech: suché recykláty,
kompostovateln˘ materiál
a zbytkové odpady. PrÛvodce
uvádí pfiíklady úspû‰n˘ch re-
cyklaãních schémat ve svûtû.
Text prÛvodce je zvefiejnûn na
internetové adrese: www.gre-
enpeace.org.uk.
Wastes Management, 2001, 

ã. 12

V USA se kaÏdoroãnû vyfiadí
20 mil. osobních poãítaãÛ
a z toho pouze 11 procent se
recykluje. Vláda se snaÏí zlep-
‰it situaci tím, Ïe podporuje
spolupráci elektronického prÛ-
myslu s místními samospráva-
mi prostfiednictvím grantÛ na
recyklaãní programy.

Waste Age, 32, 2001, ã. 12 

peãného odpadu. Poradenská
firma CDI (Controlled Demoli-
tion Inc.) odhadla, Ïe odstra-
nûní odpadu bude trvat 14 mû-
sícÛ. Kromû ãi‰tûní stanovi‰tû
Svûtového obchodního centra
musejí firmy pro nakládání
s odpady zaji‰Èovat bûÏné od-
straÀování a sbûr odpadu ve
mûstû. Ve státû New York byla
prodlouÏena provozní doba
skládek a spaloven a roz‰ífie-
na jejich kapacita.

Waste Age, 32, 2001, ã. 11

Neoznaãené pfiíspûvky
z databází CeHO 

vybrala HV.

Kontroverzní britská studie
dokazuje, Ïe blízkost skládek
odpadÛ zpÛsobuje v˘skyt de-
fektÛ u novorozencÛ. Ve Velké

Po uzavfiení skládky v americ-
kém Yancey byl za pomoci
Agentury pro Ïivotní prostfiedí
EPA vypracován projekt na vy-
uÏití skládkového plynu. V are-
álu b˘valé skládky tak vzniklo
jakési studio se skláfisk˘mi díl-
nami, skleníky, vzdûlávacími
a turistick˘mi zafiízeními. Plyn
jako zdroj energie pro cel˘ are-
ál vystaãí na dobu 15 let. 

Waste Age, 32, 2001, ã. 10 

úrovni. Jeho v˘hodou je doko-
nalá inertizace a redukce obje-
mu odpadu, zniãení ‰kodliv˘ch
látek nebo jejich odlouãení
v koncentrované formû a zhod-
nocení energie obsaÏené v od-
padu k náhradû primární ener-
gie. Pfii tepelném vyuÏívání od-
padu nab˘vá dnes opût na v˘-
znamu ro‰tové topeni‰tû. Uká-
zalo se, Ïe tzv. vysokoteplotní
postupy jsou ekonomicky ne-
v˘hodné. V souãasné dobû se
diskutuje o dvou velikostech
zafiízení. Kromû velk˘ch zafií-
zení se vyuÏívají tzv. decentrál-
ní zafiízení, v Nûmecku zejmé-
na v rovinat˘ch oblastech a ve
spolkov˘ch zemích s nízkou
koncentrací obyvatelstva. Pfií-
kladem decentrálního zafiízení
je novû vyvinuté kompaktní za-
fiízení firmy Von Roll Inova s ro-
‰tem chlazen˘m vodou. 

UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 5 
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odpad mûsíce

Autovraky
Do doby vydání zákona ã. 185/2001

Sb., o odpadech nebyla oblast nakládání
s autovraky Ïádn˘m právním pfiedpisem
upravena. Vydání smûrnice Evropského
parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozid-
lech s ukonãenou Ïivotností ze dne 28.
záfií 2000, vyvolalo potfiebu zcela nové
právní úpravy, která by postihla nejen na-
kládání, tj. sbûr, demontáÏ, recyklace
a odstraÀování vozidel s ukonãenou Ïi-
votností, ale i pfiedcházení vzniku odpadÛ
z vozidel a to jiÏ ve fázi studií a konstruk-
cí vozidel. 

Vzhledem k tomu, Ïe poÏadavky této
smûrnice zasahují do kompetencí dvou
resortÛ a to Ministerstvo Ïivotního pro-
stfiedí (autovraky) a Ministerstvo dopravy
a spojÛ (nová vozidla), bylo rozhodnuto,
Ïe bude spoleãnû pfiipraven zákon s pra-
covním názvem o Ïivotním cyklu vozi-
del tak, aby mohl platit jiÏ zaãátkem roku
2003. Zákon by mûl vedle plné transpozi-
ce uvedené smûrnice obsahovat také
ustanovení o dovozu ojet˘ch vozidel,
o certifikaci zafiízení pro nakládání s auto-
vraky, o fie‰ení staré zátûÏe, kterou pfied-
stavuje sloÏení a stáfií vozového parku

v âR a povinnosti pro organizace i fyzic-
ké osoby. 

Rozhodnutí o právní úpravû v úrovni
zákona vycházelo zejména z následují-
cích okolností:

1. V 90. letech vzrostl u nás poãet trva-
le vyfiazovan˘ch osobních vozidel
z evidence zhruba na 130 tisíc vozÛ, jak
ukazuje tabulka 1.

Nejvût‰í vliv na poãty tûchto vyfiazova-
n˘ch vozidel má:
- kupní síla obyvatelstva a poãet nov˘ch

registrovan˘ch vozidel,
- stáfií provozovan˘ch vozidel a z toho vy-

pl˘vající stáfií vyfiazovan˘ch vozidel.
Na v˘‰e uvedené vlivy pÛsobí nejen

primární ekonomické pfiíãiny spojené
s v˘vojem spoleãnosti v letech 1996 aÏ
1999, ale i sekundární pfiíãiny souvisící se
zv˘‰ením provozních nákladÛ (ceny po-
honn˘ch hmot, servisní opravy, poji‰tûní).

2. Souãasn˘ stav a odhadovan˘ v˘-
voj poãtu vozidel do r. 2010 ukazuje ta-
bulka 2.

Za poslední 3 roky se zv˘‰il poãet
osobních vozidel o 10 %.

3. Struktura a stáfií provozovan˘ch vo-
zidel.

KKoovvoovvýý   ooddppaadd
Zhruba před rokem, ve třetím čísle minulého

ročníku časopisu, jsme se velmi podrobně za-
bývali uvedeným tématem. Při určitém zjedno-
dušení je možno říci, že díky naší průmyslové
tradici a významné obchodní komoditě, o kte-
rou je stále zájem, nedošlo k takovým změ-
nám, které by bylo nezbytné publikovat.
Do kovového odpadu však lze zahrnout dvě

komodity, které nejenom u nás nabývají na vý-
znamu a o které se zpracovatelský průmysl
stále více zajímá, jednak pro stále rostoucí
množství tohoto druhu odpadu, ale také s ohle-
dem na ochranu životního prostředí. Jde o au-
tovraky a elektrošrot - jejich význam je mimo
jiné zdůrazněn návrhem a schválením přísluš-
ných směrnic Evropské unie. Na to pochopitel-

ně reaguje i naše republika přípravou přísluš-
ných právních předpisů.
Důležitost těchto dvou komodit je podtržena

i vznikem průmyslových profesních sdružení. Již
ve dvanáctém čísle časopisu minulého roku jsme
informovali o vzniku Prvního českého sdružení
pro průmyslovou recyklaci autovraků a v tomto
čísle přinášíme sdělení o založení Asociace recy-
klátorů elektrotechnického odpadu.
Autovrakům se chceme samostatně a podrob-

něji věnovat v zářijovém čísle našeho časopisu.
V následujícím, říjnovém čísle Odpadového fó-
ra pak dostane prostor elektrotechnický odpad
v tom nejširším pojetí, tj. včetně baterií, světel-
ných zdrojů i ledniček.

Redakce

Článek se v první části zabývá připravovanou právní úpravou
v oblasti nakládání s autovraky. Uvádí důvody, které vedly
k rozhodnutí upravit tuto oblast samostatným zákonem a krát-
ce popisuje stávající situaci v ČR. Charakterizuje také požadav-
ky směrnice Evropské unie o vozidlech s ukončenou životností,
které je nutné transponovat do české legislativy v souvislosti
s přípravou nového zákona o autovracích. Ve druhé části je zmí-
něna příprava evropských směrnic o odpadu z elektrických
a elektronických zařízeních a co je podstatou jejich opatření.
Uvádí stav právních předpisů v této oblasti na domácí půdě
a připravované změny. 

Autovraky a elektrošrot
PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Tabulka 1: V˘voj poãtu vyfiazen˘ch osobních vozidel v tisících

Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Poãet 40 45 49 58 69 80 95 100 135 300 155

� poãet souvisí s novou zákonnou úpravou povinného poji‰tûní



6. Ekologická zátûÏ
V âeské republice se stále na automo-

bil hledí jako na ãlena rodiny a ne jako na
spotfiební pfiedmût. I rezav˘, nefunkãní
vÛz je mnohdy v pfiedstavách lidí cenn˘
majetek, za kter˘ by mûl majitel dostat
peníze a ne platit za jeho likvidaci. Proto
se vozidla bez poznávacích znaãek (ale
ãasto i s nimi, ke kter˘m se nikdo nehlá-
sí) hromadí na ulicích, parkovi‰tích ãi ãer-
n˘ch skládkách a vytváfiejí dlouhodobou
zátûÏ Ïivotního prostfiedí a estetické
i funkãní závady vefiejn˘ch prostranství.
Transpozice evropské smûrnice o vo-

zidlech s ukonãenou Ïivotností bude vy-
Ïadovat stanovit do zákona následující
povinnosti:
a) Pro v˘robce a dovozce vozidel a jejich

dílÛ uplatÀovat preventivní opatfiení po-
ãínaje koncepcí vozidla v podobû sni-
Ïování a kontroly nebezpeãn˘ch látek
ve vozidlech, aby se pfiede‰lo jejich
úniku do prostfiedí a usnadnila recykla-
ce. Jedná se zejména o zákaz pouÏí-
vání tûÏk˘ch kovÛ jako je olovo, rtuÈ,
kadmium a ‰estimocn˘ chrom. V˘robce
vozidel budou muset pro usnadnûní
demontáÏe a recyklace autovrakÛ zna-
ãit souãásti a materiály podle
Evropsk˘ch norem a poskytovat autori-
zovan˘m zpracovatelsk˘m zafiízením
v‰echny nezbytné údaje zejména
s ohledem na nebezpeãné materiály.
PoÏadavky na demontáÏ, opûtné pou-
Ïití a recyklaci autovrakÛ a jejich sou-
ãástí a materiálÛ by mûly b˘t zaãlenûny
do projektování a v˘roby nov˘ch vozi-
del. V˘robci by mûli mít povinnost zpût-
ného odbûru vozidel, která se stávají
odpadem a hradit v‰echny nebo znaã-
nou ãást nákladÛ spojen˘ch s jejich
ekologick˘m odstranûním.

b) Základním principem smûrnice je to, Ïe
vozidlo, které se stalo odpadem, by ne-
mûlo b˘t pouze odstranûno, ale jeho
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Z poãtu 3,7 mil. registrovan˘ch vozidel
v‰ak je cca 3 mil. vozidel rÛzn˘ch znaãek
(pfieváÏnû ·koda) ve stáfií 10 a více let.
V provozu jsou i vozidla star‰í 40 let jak
ukazuje tabulka 3.

Je zde také znaãn˘ poãet vozÛ s dvou-
taktním motorem. V roce 2000 bylo v âR
registrováno mj. 63 000 TrabantÛ a 43
000 WartburgÛ s prÛmûrn˘m stáfiím pfies
15 let. 

I pfies nárÛst novû evidovan˘ch vozidel
do‰lo v roce 2001 ke zv˘‰ení prÛmûrného
stáfií u osobních vozÛ na 13,3 rokÛ. V ka-
tegorii v‰ech vozidel je pak prÛmûrné stá-
fií dokonce 16 let. 

4. Zvy‰ující se dovoz ojet˘ch, témûfi
ve v‰ech pfiípadech nepojízdn˘ch vozidel. 

Pfiíãinou vysokého prÛmûrného stáfií
provozovan˘ch vozidel není jen vysok˘
podíl star˘ch vozÛ v evidenci, ale i nízk˘
podíl prodeje nov˘ch vozÛ na stranû jed-
né a zvy‰ující se podíl dovozÛ star‰ích
ojet˘ch vozidel na stranû druhé. Pro zají-
mavost v roce 2001 bylo dovezeno 69
589 nov˘ch vozÛ tj. o 0,63 % ménû neÏ
v roce 2000. Naproti tomu v‰ak bylo v ro-
ce 2001 dovezeno 99 138 ojet˘ch osob-
ních vozÛ, coÏ je o 20,18 % více neÏ v ro-
ce 2000. Do âR se dováÏí ve srovnání
s Polskem, Maìarskem a Slovenskem
nejvíce ojet˘ch vozÛ.

SloÏení a stáfií vozového parku v âR
zpÛsobuje znaãné emise ‰kodliv˘ch látek
(CO, NOx, CxHy, tûÏké kovy, zejména Pb
aj.) ve v˘fukov˘ch plynech do ovzdu‰í
a trvale po‰kozuje zdraví obyvatelstva ze-
jména ve velk˘ch aglomeracích a pfii in-
verzních stavech. Pfii tom katalyzátory je
vybaveno asi jen 15 % vozidel. V âR sice
existuje od roku 1993 pfiedpis pro emisní
limity silniãních motorov˘ch vozidel stejn˘
jako v EU, av‰ak u provozovan˘ch vozidel
jsou ãasto pfiekraãovány. Chybí ãetnûj‰í
silniãní kontroly tûchto emisí a vynucování
plnûní stanoven˘ch emisních limitÛ.

5. Nakládání s autovraky
Nedostatky z hlediska ochrany Ïivotní-

ho prostfiedí jsou téÏ pfii sbûru, demontá-
Ïích a recyklaci autovrakÛ, kdy jednotlivé
operace probíhají ne vÏdy na zabezpeãe-
n˘ch plochách a také nakládání s provoz-
ními náplnûmi autovrakÛ není stoprocent-
nû ekologicky zabezpeãené. V âR dosud
neexistuje ucelen˘ systém pro sbûr, de-
montáÏe, recyklaci a odstraÀování autov-
rakÛ ve smyslu poÏadavkÛ smûrnice
2000/53/ES o vozidlech s ukonãenou Ïi-
votností. Jako sbûrná místa pfievaÏují au-
tovrakovi‰tû, jejichÏ hlavní ãinností je od-
prodej ruãnû demontovan˘ch pouÏit˘ch
dílÛ. PfievaÏující technikou zpracování au-
tovrakÛ je ãásteãná ruãní demontáÏ, ãás-
teãná separace získávan˘ch materiálÛ
a recyklace tûchto materiálÛ v hutích. 

díly a materiály by mûly b˘t pfiednostnû
opûtovnû pouÏity a recyklovány. Mûla
by se zlep‰ovat pfiedev‰ím recyklace
plastÛ. Budou stanoveny cíle pro hos-
podáfiské subjekty v oblasti materiálo-
vého vyuÏití autovrakÛ. Aby bylo zaji‰-
tûno, Ïe nakládání s autovraky neohro-
zí Ïivotní prostfiedí, mûly by b˘t zave-
deny pfiíslu‰né sbûrné systémy, které
budou mít stanoveny minimální tech-
nické poÏadavky na vybavenost a pro
zpracovatelské operace. Zákon sv˘mi
opatfieními musí pomoci nastartovat
ucelen˘ systém nakládání s autovraky. 

V souãasné dobû je pfiipravena pracov-
ní osnova návrhu zákona o Ïivotním cyklu
vozidel a zaãíná se pracovat na vlastním
paragrafovaném znûní a to ve spolupráci
s Ministerstvem dopravy a spojÛ
a Ministerstvem prÛmyslu a obchodu.
Postup prací bude prÛbûÏnû diskutován
v pracovní skupinû se zástupci v˘robcÛ
a dovozcÛ, celních orgánÛ, zpracovatelÛ
autovrakÛ a s odbornou vefiejností. 

Odpady z elektrick˘ch 
a elektronick˘ch zafiízení 

Zákonn˘m zpÛsobem je dosud uprave-
na díky zákonu o odpadech pouze pro
povinné osoby povinnost zpûtného odbû-
ru chladniãek pouÏívan˘ch v domácnos-
tech a to s úãinností od 1. 1. 2003. 

Evropská unie má v souãasné dobû
pfiipraveny návrhy dvou smûrnic, které
budou fie‰it jednak nakládání s odpadními
elektrick˘mi a elektronick˘mi zafiízeními
(dále jen OEEZ) a jednak omezení aplika-
cí jist˘ch nebezpeãn˘ch látek v uvede-
n˘ch zafiízeních jako je olovo, rtuÈ, kadmi-
um, ‰estimocn˘ chrom a urãité bromova-
né retardéry hofiení. 

Pfiíprava smûrnic byla vyvolána rychl˘m
rÛstem produkce OEEZ a pokud tyto od-
pady nejsou správnû pfiedzpracovány, vy-

Tabulka 2: Souãasn˘ stav a odhadovan˘ v˘voj poãtu vozidel

2001 2010

Registrovaná vozidla 3,7 mil. 4,2 mil.

StupeÀ motorizace osob/vÛz (âR/Praha) 2,8 /2,1 2,4/1,9

Vyfiazeno vozÛ za rok 155 000 250 000

Tabulka 3: Pfiehled poãtu a stáfií vybran˘ch typÛ vozÛ

Typ Poãet PrÛmûrné stáfií – roky

·koda 1101 640 51

·koda 440 „ Spartak“ 2456 44

·koda 1201 1575 42

·koda Octavia 11 754 40

·koda Felicia 2331 40

Wartburg 311 1619 40
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Recyklace televizí
Na zfiízeném demontáÏním pracovi‰ti je

moÏné vedle bûÏné elektroniky mûsíãnû
rozebrat aÏ 2000 monitorÛ a televizorÛ. Pfii
této práci jsou vyuÏíváni s úspûchem za-
mûstnanci se zmûnûnou pracovní ãinnos-
tí. Televizory jsou nejprve zbaveny pfiívod-
ních vodiãÛ, po demontáÏi plastového kry-
tu je provedeno vyjmutí desky s ti‰tûn˘mi
spoji a obrazovky. Obrazovka je následnû
zavzdu‰nûna a na odsávaném ro‰tovém
stolu je provedena manuální separace stí-
nítkové a kónusové skloviny a stínítko je
vysátím zbaveno luminoforu. Tímto postu-
pem lze z odpadních TV a monitorÛ získat
takové suroviny, jako jsou stínítková sklo-
vina, mûì, hliník, plasty a Ïelezo.

Pro zhodnocení kónusového skla byla
vyvinuta technologie, která umoÏÀuje me-
chanické odstranûní reflexních a krycích
vrstev, coÏ je podmínka nutná pro jeho
prodej. Ve spolupráci s externími spolu-
pracovníky z Akademie vûd âR jsme také
vyvinuli technologii na vyuÏití luminoforu,
která spoãívá v jeho rozpu‰tûní v anorga-
nick˘ch kyselinách a následném selektiv-
ním sráÏení poÏadovan˘ch prvkÛ. Takto
lze z odpadního luminoforu získat cenné
oxidy europia a yttria.

VytûÏování drah˘ch kovÛ
Celou ekonomiku recyklace elektro‰rotu

ale „Ïiví“ pfiedev‰ím zpracování desek
s ti‰tûn˘mi spoji, které obsahují stfiíbro,
zlato, palladium a v nûkter˘ch pfiípadech
i platinu. Tyto materiály firma zpracovává
na drticí a tfiídicí lince, kde se oddûlí ze-
jména sklolaminát z desek a plasty ze
souãástek od kovového podílu, kter˘ je
nositelem drah˘ch kovÛ. Tímto procesem
dojde ke zhruba desetinásobnému nabo-
hacení v˘sledného produktu (DK koncent-
rát) o drahé kovy, coÏ je pro jejich dal‰í
zpracování velice v˘znamné.

Aby mohly b˘t drahé kovy skuteãnû zís-
kány, musí se DK koncentrát zbavit slo-
Ïek, jako je SnPb pájka (cca 10 hm. % DK
koncentrátu), pfiípadnû i zinku a hliníku.
K tomuto úãelu ve firmû vyvinuli a paten-
tovali hydrometalurgick˘ proces, jehoÏ v˘-
sledkem je kovová houba v˘‰e zmínûn˘ch
kovÛ. Proces spoãívá v selektivní elektro-
lytické separaci cínu a olova v alkalickém
vodném prostfiedí, kdy se na pohybující se
DK koncentrát jako anodu a nerezovou
katodu vloÏí stejnosmûrné napûtí 4,6 V.
Proudová hustota je odvislá od velikosti
povrchu koncentrátu a je tûÏko odhadnu-
telná. Tak se získává v˘chozí surovina pro
elektrolytické vytûÏení mûdi, eventuálnû
i niklu. Drahé kovy se hromadí v anodo-
vém kalu a jsou ‰arÏovitû zpracovávány
do ryzích kovÛ.

Kapacita technologie umoÏÀuje zpraco-
vávat nejen desky s ti‰tûn˘mi spoji získa-
né pfii vlastní demontáÏi elektroniky, ale je
moÏné nabízet rafinaci, ãili vytûÏení dra-
h˘ch kovÛ, z desek i ostatním zákazníkÛm
(pÛvodcÛm).

VytûÏením drah˘ch kovÛ ov‰em recykla-
ce ti‰tûn˘ch spojÛ nekonãí. V souãasné
dobû firma Vitaro, s. r. o., hledá vhodnou
technologii na vyuÏití odpadní sklolaminá-
tové drtû tak, aby se cel˘ recyklaãní fietû-
zec pomalu uzavíral.

Ing. Martin Bou‰a
Vitaro, s. r. o.

tváfiejí v odpadovém hospodáfiství velké
problémy, protoÏe obsahují nebezpeãné
látky a tvofií, zejména malé spotfiebiãe,
velk˘ podíl v proudu komunálních odpa-
dÛ. Vût‰ina OEEZ je dosud skládkována,
spalována ãi regenerována bez pfiedzpra-
cování.

Princip, kter˘ je uplatnûn v návrhu prvé
uvedené smûrnici je princip „zneãi‰Èovatel
platí“. Zámûrem tohoto principu, obdobnû
jako pfii nakládání s vozidly po ukonãení
Ïivotnosti, je uãinit za zneãi‰Èování Ïivot-
ního prostfiedí odpovûdné ty osoby, které
mají moÏnost situaci nejvíce zlep‰it, coÏ
jsou v˘robci elektrického a elektronického
zafiízení. 

Vût‰ina opatfiení je v první smûrnici
soustfiedûna na zlep‰ení hospodafiení
s OEEZ, tj. zejména na jejich separovan˘
sbûr a na zv˘‰ení recyklace, která ‰etfií
zdroje, zejména energii a kapacity pro
skládkování. Smûrnice také stanoví nor-
my pro recyklování OEEZ. Dal‰ími dÛleÏi-
t˘mi prvky opatfiení, která mají b˘t pfiijata
jsou kromû prevence a separovaného
sbûru také zpracování, regenerace a fi-
nancování systému nakládání s OEEZ.
Jedním z cílÛ systému financování je sti-
mulovat spotfiebitele k odevzdávání jejich
zafiízení bezplatnû do sbûrn˘ch míst, spí-
‰e neÏ je zne‰kodÀovat v bûÏn˘ch systé-
mech sbûru komunálního odpadu, kter˘
vede k nevhodnému zpracování. V˘robci
proto budou muset financovat jisté fáze
odpadového hospodáfiství jak˘mi jsou
zpracování, regenerace a odstranûní od-
padu OEEZ z domácností zpÛsobem ‰e-
trn˘m k Ïivotnímu prostfiedí. 

Podstatou druhé smûrnice je omezení
a náhrada tûch nebezpeãn˘ch látek ob-
saÏen˘ch ve spotfiebiãích, které jsou nej-
problematiãtûj‰í ve fázi zpracování a od-
straÀování odpadÛ a pfiedstavují v˘znam-
ná rizika pro zdraví a Ïivotní prostfiedí. 

Obû navrÏené smûrnice se budou jed-
notnû vztahovat na v‰echna elektrická
a elektronická zafiízení na trhu EU, jeÏ
jsou vyjmenovaná v pfiíloze smûrnice, bez
ohledu na to, kde byla vyrobena.

Situace v âR je taková, Ïe bez ohledu
na datum schválení obou návrhÛ smûrnic
bylo v pfiedstihu zahájeno zpracování im-
plementaãního plánu v‰ech opatfiení ob-
saÏen˘ch v obou smûrnicích. Transpozice
poÏadavkÛ smûrnic bude provedena po
jejich schválení buì opatfiením vlády ne-
bo vyhlá‰kou, k jejichÏ vydání se vytváfií
prostor pro zmocnûní v obecné ãásti pfii-
pravovaného zákona o Ïivotním cyklu vo-
zidel.

Ing. Zdenûk Zelen˘
odbor odpadÛ MÎP

Recyklace elektroodpadů 
– ZDROJ SUROVIN

V dubnu loňského roku zahájila společnost Vitaro s. r. o., ve
své nové provozovně v Sadské recyklaci staré vyřazené elek-
troniky s cílem maximalizovat využití všech obsažených suro-
vin. Zpočátku, kdy se hledalo optimální obsazení pracovišť
a uspořádání technologických procesů, se předpokládalo, že by
projekt mohl být ve střednědobém časovém měřítku, vedle své-
ho celospolečenského přínosu, přínosný i ekonomicky. Nyní po
roce činnosti má společnost koncepci recyklace elektroniky ujas-
něnou a linka již funguje na ekonomicky rentabilní bázi.
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Strukturální změny železných odpadů
NETRADIČNÍ ZDROJE

V rozsáhlém souboru odpadů, které průběžně vznikají v sou-
vislosti s průmyslovým i občanským životem patří odpady želez-
ných kovů – dále „železný šrot“ – do skupiny odpadů, které
můžeme označit jako „populární“. Jsou totiž obchodně zajíma-
vé a jejich negativní působení na životní prostředí je z tohoto
i dalších důvodů poměrně únosné. Železný šrot je součástí tzv.
kovového fondu státu, je významným způsobem recyklován
a v neposlední řadě je i předmětem zahraničního obchodu.
Jen pro ilustraci – v současné době vzniká na území ČR něco

málo přes 3 mil. tun železného šrotu ročně. Z tohoto objemu se
přímo v české metalurgii zhruba 2,2 mil tun za rok recykluje
a více jak 0,9 mil tun se ročně vyváží. Do bilance pak vstupuje
i přibližný objem dováženého šrotu ve výši cca 0,1 mil tun za
rok, většinou speciálních druhů šrotu.

Z mezinárodního hlediska je zajímavé,
Ïe obchod s Ïelezn˘m ‰rotem (pfii ‰ir‰ím
pohledu dokonce s vût‰inou kovov˘ch
odpadÛ) patfií k nejliberalizovanûj‰ím ko-
moditám. Jak po cenové stránce, vlivem
kotace na rozhodujících komoditních bur-
zách, tak prakticky bezproblémov˘mi pfie-
suny pfies hranice po stránce ochrany Ïi-
votního prostfiedí. Obãasné komplikace
vznikají vût‰inou pouze pfii nedodrÏení
normativních parametrÛ zneãi‰tûní ‰rotu
neÏádoucími materiály (napfi. oleje, vzác-
nûji nadlimitní radioaktivita apod.), v nû-
kter˘ch pfiípadech pak ochranáfiská opat-
fiení typu v˘vozních ãi dovozních licencí.

Pfii bûÏném pohledu na tuto problemati-
ku v souãasn˘ch hospodáfisk˘ch podmín-
kách âeské republiky se zdá, Ïe jde o re-
lativnû stabilizovanou komoditu. Ale po-
drobnûj‰í pohled odhalí, Ïe to není celá
pravda a Ïe se komplex problémÛ spoje-
n˘ch se Ïelezn˘m ‰rotem postupnû dyna-
mizuje a Ïe se nevyhneme fie‰ení celého
souboru novû se r˘sujících problémÛ.
Navíc v fiadû pfiípadÛ jde o problémy nad-
národního charakteru, pro nás pak pfiede-
v‰ím vázané na pomûry v EU. 

Pov‰imnûme si alespoÀ tûch, které po-
vaÏujeme za nejv˘znamnûj‰í s tím, Ïe
pouÏité pofiadí nelze chápat souãasnû
i jako pofiadí v˘znamu.

Obchodní problémy
V posledních letech patfií âeská repub-

lika k v˘znamn˘m v˘vozcÛm Ïelezného
‰rotu. JiÏ v˘‰e byl uveden rozsah exportu
zhruba 900 tis. tun roãnû, pfiedev‰ím do
Rakouska, Nûmecka a Itálie (druhová
struktura vyváÏeného Ïelezného ‰rotu ne-
ní v tomto pfiípadû v˘znamná).

Souãasná fiádová pfievaha v˘vozu
‰rotu nad jeho dovozem je pfieváÏnû ná-

sledek ãásteãného útlumu produkce ães-
ké metalurgie a tím i sníÏené spotfieby
‰rotu. K tomu pfiistupuje i vliv dosud v˘-
razného podílu technologií v˘roby ocelí
v tandemov˘ch pecích a konvertorech.

A zde se r˘suje první v˘razn˘ zmûnov˘
faktor. Projekt technické modernizace ães-
kého hutnictví ve vazbû na jeho restruktu-
ralizaci pfiedpokládá mimo jiné v˘razné
posílení produkce ocelí v elektrick˘ch pe-
cích. Tím dojde i ke zmûnû nárokÛ na Ïe-
lezn˘ ‰rot. Posouzení kvantitativní stránky
této zmûny signalizuje, Ïe okolo roku
2006 aÏ 2008 vznikne bilanãní schodek
disponibilního ‰rotu v rozsahu cca 500 tis.
tun roãnû, kter˘ bude nutno kr˘t dovo-
zem a mobilizací zdrojÛ ‰rotu.

Zdrojové problémy
V souvislosti se zdroji Ïelezného ‰rotu

byl nastartován zesilující vliv strukturál-
ních zmûn ve v˘robû i spotfiebû prÛmy-
slov˘ch v˘robkÛ.Vliv tûchto dvou sfér ne-
lze pfiesnûji oddûlit a tak je musíme posu-
zovat v jejich souãtovém vlivu.

PrÛmyslová v˘roba reaguje na zvy‰o-
vání Ïivotní úrovnû obyvatelstva mimo ji-
né i tím, Ïe produkuje vût‰í objemy spo-
tfiebních pfiedmûtÛ masové spotfieby.
Z hlediska zájmÛ tohoto pfiíspûvku jde
pfiedev‰ím o automobily a tzv. bílé zboÏí
ledniãky, praãky, sporáky, boilery, opotfie-
bené pneumatiky apod. 

Tyto v˘robkové kategorie jsou uvádûny
proto, Ïe jsou po skonãení své uÏitkové
kariéry zdrojem svébytn˘ch kategorií ‰ro-
tu. A to ‰rotÛ ze souãasn˘ch technicko-
obchodních hledisek málo Ïádan˘ch, pro-
toÏe jsou netradiãní a technologicky
nepohodlné. To znamená, Ïe jsou pfie-
dev‰ím objemné, ale lehké, smaltované,
lakované ãi jinak zneãi‰tûné. Jejich recyk-

lace je dnes nároãná a ãasto ekonomicky
nev˘hodná. Ale z pohledu ochrany Ïivot-
ního prostfiedí a budoucího nedostatku
Ïelezného ‰rotu je tato recyklace ne-
zbytná a bude ji nutno fie‰it, moÏná i le-
gislativnû – jako povinnost zpûtného od-
bûru tûchto v˘robkÛ.

VÏdyÈ jen u recyklace osobních auto-
mobilÛ jde v souãasnosti o zhruba 110 ti-
síc tun Ïelezného ‰rotu roãnû s propoãte-
n˘m nárÛstem na cca 250 tisíc tun roãnû
v horizontu let 2010-12. Pfiitom je v˘-
znamné, Ïe jde o zdroje trvalé a obje-
movû rÛstové. 

Na stranû vlivu v˘robních a technologic-
k˘ch procesÛ na Ïelezn˘ ‰rot mÛÏeme
identifikovat protismûrné trendy. Programy
materiálov˘ch úspor se prosazují nejen na
úrovni samotn˘ch finálních v˘robkÛ (sni-
Ïování hmotnosti, náhradní materiály
atd.), ale i pfii hospodafiení s v˘chozími
materiály pfii jejich v˘robû. To vede ke
sniÏování pomûrn˘ch objemÛ, tzv. zpra-
covatelsk˘ch odpadÛ, coÏ je trend trval˘.

Naproti tomu trÏní a spoleãenské tlaky,
ruku v ruce s technick˘m pokrokem
a zrychlováním inovaãních etap vedou
v‰eobecnû ke zkracování doby exploata-
ce a tím k rychlej‰ím modernizacím, re-
konstrukcím a vyfiazování a ‰rotování ne-
jen v˘‰e zmínûné „spotfiební techniky“, ale
i vlastní techniky v˘robní, tj. strojÛ a zafií-
zení, v˘robních systémÛ i cel˘ch podniko-
v˘ch areálÛ. Tento jev s rÛstov˘m tren-
dem má také trval˘ charakter s tím, Ïe ná-
vaznû dochází ke zvy‰ování pomûrn˘ch
objemÛ tzv. ‰rotÛ amortizaãních.
Podrobnûj‰í anal˘zy by identifikovaly, zda
se uvedené trendy prosazují stejn˘mi
smûry i pfii hodnocení jejich absolutních
objemÛ a nikoliv jen relativních pomûrÛ.
Ale to je téma na samostatn˘ pfiíspûvek.

Pro souãasné pomûry v âeské republi-
ce a obdobnû i v dal‰ích státech pfiipravu-
jících se na vstup do EU, je navíc typick˘
dal‰í úkaz, kter˘ má dopad do oblasti Ïe-
lezného ‰rotu i odpadÛ v‰eobecnû. Jde
o to, Ïe fiada zastaral˘ch a konkurence
neschopn˘ch podnikÛ je nejen odstavo-
vána z provozu, ale mnohdy totálnû nebo
ãásteãnû fyzicky likvidována. Za obrovské
mnoÏství pfiíkladÛ je moÏno zmínit desítky
cukrovarÛ, strojírensk˘ch podnikÛ typu
âKD, hutních podnikÛ jako Poldi a mnoha
dal‰ích. Tyto akce (celkovû v fiádech stati-
sícÛ a milionÛ tun) zvy‰ují objemy amor-
tizaãního ‰rotu, ale mají doãasn˘ cha-
rakter s klesajícím trendem.
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odpad mûsíce/servis

Metodické problémy
Harmonizace na‰ich pfiedpisÛ s legisla-

tivou EU se prosazuje nejen v obecnû
znám˘ch oblastech, jako je právo, infor-
matika apod., ale i v oblasti Ïelezného
‰rotu. Klíãov˘ problém je v technick˘ch
normách ‰rotu – na ãeské stranû pfiede-
v‰ím v normû âSN 420030. Existuje ne-
jen rozdíln˘ zpÛsob oznaãování jednotli-
v˘ch druhÛ Ïelezného ‰rotu (podle jeho
rozmûrÛ, zpÛsobu zpracování, v˘chozích
materiálÛ apod.), ale i podle pfiípustn˘ch
materiálov˘ch sloÏek.

V souãasné dobû jde na pfiíklad o ne-
soulad pfiíslu‰né normy Ïelezného ‰rotu
z autovrakÛ. Ta na ãeské stranû povoluje
pfii ‰rotování resp. recyklaci autovrakÛ
pouÏívat i technologii stfiihání (vût‰inou
navazující na pfiedchozí ãásteãnou de-
montáÏ). Naproti tomu evropská norma
striktnû pfiedpokládá pouze drcení, které
je zárukou minimalizace neÏádoucích pfií-
mûsí ve ‰rotu.

Tím se dostáváme snad k poslednímu
v˘znamnému problému, spojenému
s otázkami strukturálních zmûn v pfiístu-
pech k Ïeleznému ‰rotu. Jde pfiedev‰ím
o „chemickou ãistotu“ ‰rotu, tzn. o ob-
sah Ïádoucích i neÏádoucích prvkÛ dopro-
vázejících „Ïeleznou – tedy Fe“ základní

né pneumatiky (s 12 % kovu), tûÏ‰í druhy
elektro‰rotu, elektronického ‰rotu apod.
Je zfiejmé, Ïe se vlastnû budou roz‰ifio-
vat pásma kontaktÛ mezi odpady Ïe-
lezn˘ch a neÏelezn˘ch kovÛ. 

V‰echny naznaãené skuteãnosti signa-
lizují, jiÏ pro velmi blízkou budoucnost,
jednoznaãn˘ trend – recyklaãní práce
spojené s vytûÏováním kovov˘ch odpadÛ,
jejich úpravou, tfiídûním a pfiepravou pro
opûtovné hutní zpracování budou v dal-
‰ím v˘voji stále rychleji ztrácet charakter
okrajov˘ch, pomocn˘ch a nenároãn˘ch
ãinností. Naopak budou stejnou rychlostí
posilovat jiÏ dnes se r˘sující profil specia-
lizované, technicky i ekonomicky v˘znam-
né prÛmyslové ãinnosti. âinnosti o to v˘-
znamnûj‰í, Ïe jsou nejen zdrojem druhot-
n˘ch surovin, ale i bezprostfiední souãástí
ochrany Ïivotního prostfiedí. To, Ïe v fiadû
pfiípadÛ bude nutno zfiejmû i za úãasti
státu dofie‰it nûkteré ekonomické otázky
omezující potfiebn˘ rozvoj této ãinnosti
(podobnû jako u fiady jin˘ch recyklaãních
aktivit), je tématem pro jin˘ pfiíspûvek.

Ing. Jifií Vrabec
První ãeské sdruÏení pro prÛmyslo-

vou recyklaci autovrakÛ
Ing. Emil Polívka

Sunex, spol. s r. o.

materii nejen ‰rotu, ale oceli jako takové.
Z tohoto pohledu jsou „nebezpeãné“

pfiedev‰ím amortizaãní ‰roty. ProtoÏe ves-
mûs vznikají pfiepracováním sloÏit˘ch v˘-
robkÛ s vysokou úãastí ‰irokého sorti-
mentu doprovodn˘ch látek nekovového
i kovového charakteru, existuje znaãné
nebezpeãí zavleãení urãitého podílu neÏá-
doucích pfiímûsí i do vlastního kovového
recyklátu. Z „klasick˘ch“ neÏádoucích pfií-
mûsí jde pfiedev‰ím o mûì a cín, jejichÏ
stopy vzdorují separaci, jak mechanicko-
magnetické, tak i metalurgické. V moder-
ních v˘robcích, jejichÏ objemy stále ros-
tou, se pfiidruÏují i dal‰í kovy, mimo jiné
i pÛvodnû legujícího poslání. Posilování
v˘roby ocelí v elektrick˘ch pecích bude
nároky na ãistotu ‰rotu dále zvy‰ovat. To
se nutnû projeví i ve zv˘‰en˘ch nákla-
dech na vytûÏení a pfiípravu ‰rotu do
vsázky schopné podoby. Bude nutno vû-
novat vût‰í péãi a tedy i náklady na pfies-
nûj‰í a dÛslednûj‰í tfiídûní ‰rotu, zamezení
zpûtného míchání jednotliv˘ch jeho ‰arÏí
pfii manipulaci a skladování apod.

Je charakteristické, Ïe se tyto problémy
ve zv˘raznûné podobû budou projevovat
u tûch zdrojÛ Ïelezného ‰rotu, které zatím
povaÏujeme za netradiãní – jiÏ v˘‰e zmí-
nûné autovraky, tzv. bílé zboÏí, opotfiebe-

Asociace recyklátorů 
elektrotechnického odpadu
V lednu tohoto roku byla zaloÏena a do

pfiíslu‰ného rejstfiíku zapsána Asociace
recyklátorÛ elektrotechnického odpa-
du (AREO). Asociace byla zaloÏena jako
profesní sdruÏení subjektÛ podnikajících
v recyklaci elektroodpadÛ. 

Zakládajícími ãleny Asociace jsou ná-
sledující spoleãnosti: 

Vitaro spol. s r. o., Praha 3 
MHM Eko s. r. o., Praha 
Rumpold-T s. r. o., T˘n nad Vltavou 
P-Eko s. r. o., Ústí nad Labem 
Praktik Liberec s. r. o. 
Jako prioritní ãinnost si Asociace urãila

zejména: 
a) Vyhledávání optimálních fie‰ení eko-

logicky nezávadného nakládání s elektro-
technick˘m odpadem. 

b) Odbornou spolupráci v legislativním
procesu s orgány státní správy, upozor-
Àování na disproporce mezi právními
pfiedpisy, vyvíjení legálních tlakÛ na záko-
nodárné orgány ke zmûnám poÏadova-
n˘ch Asociací a spolupráce pfii pfiípravû
nov˘ch právních pfiedpisÛ v oblasti odpa-
dového hospodáfiství. 

c) Formulování návrhÛ tzv. technologic-

k˘ch standardÛ pro recyklátory elektroodpa-
dÛ v souladu s právními normami âR a EU. 

d) Podpora aktivitám smûfiujícím k vy-
tváfiení státních programÛ podporujících
zpracovatele elektrotechnického odpadu. 

e) Propagace Asociace vÛãi pÛvodcÛm
pfiedmûtného odpadu, s cílem informovat
o poslání a ãinnosti Asociace. 

Jako první a hlavní problém vidí
Asociace v nedodrÏování zákonn˘ch
ustanovení o pfiednostním vyuÏívání od-
padÛ. PfieváÏná ãást elektrotechnick˘ch
odpadÛ konãí na skládkách, nebo jsou
dokonce jako bonitní materiály prodávány
na západ od na‰ich hranic. Myslíme si,
Ïe nejsme tak bohatí, abychom mohli tak-
to lehkomyslnû pfiicházet o v˘znamné
mnoÏství barevn˘ch a drah˘ch kovÛ.
Cesta kupfiedu je RECYKLOVAT! 

Asociace je otevfiena nov˘m ãlenÛm,
pokud splÀují recyklaãní podmínky (asi 90
% zpracovan˘ch materiálÛ zpût do vyuÏi-
teln˘ch surovin). Sídlo Asociace je v ulici
Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3.
Statutárními zástupci jsou Libor Vinkler
(pfiedseda) a Ing. Martin Miloschewsky
(místopfiedseda).  

Katedra v˘robnej techniky Strojníckej
fakulty STU v Bratislave organizuje uÏ
ôsmy roãník medzinárodnej konferen-
cie Technika ochrany prostredia – TOP
2002. Tento rok sa konferencia zameri-
ava najmä na problematiku úpravy od-
padov. Jej cieºom je poskytnutie teore-
tick˘ch a praktick˘ch poznatkov z tejto
oblasti.

Konferencia sa koná v prekrásnych
priestoroch Úãelového zariadenia Kan-
celárie Národnej rady SR v âastej –
Papierniãka v termíne od 22. do 23.
mája 2002.

Organizaãn˘ v˘bor po konzultácii 
(e-mail: top2002@kvt.sjf.stuba.sk) ak-
ceptuje aj komerãne zamerané pred-
ná‰ky a ponúka rôzne moÏnosti firem-
nej prezentácie (prenájom predvádza-
cieho pracoviska, ãiernobiela a farebná
reklama v zborníku, atì.).

Podrobnej‰ie informácie nájdete na
adrese: 
http://www.kvt.sjf.stuba.sk/top2002.htm

Ing. ªudovít Kolláth, PhD.

predseda organizaãného v˘boru

Technika ochrany prostredia 

– TOP 2002
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fiízení

�Jak fie‰it v˘bûr poplatku od obãanÛ,
ktefií v obci trvale Ïijí, ale k trvalému
pobytu jsou pfiihlá‰eni v jiné obci?

Ve smyslu ustanovení § 10b odst. 1
písm. a) zákona o místních poplatcích je
poplatníkem kaÏdá fyzická osoba, která
má v obci trval˘ pobyt. Trval˘ pobyt je
stanoven v ustanovení § 10 zákona
ã.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.
Povinnost platit poplatek podle místa trva-
lého pobytu se nevztahuje pouze na ães-
ké obãany, ale i na cizince, ktefií mají na
území âeské republiky trval˘ pobyt na
základû povolení k pobytu podle ustano-
vení § 65 a násl. zákona ã. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizincÛ na území âeské republi-
ky, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. 

Uvádíme, Ïe trval˘ pobyt nelze zamû-
Àovat s pfiechodn˘m pobytem, jehoÏ po-
jem souãasn˘ právní fiád nevymezuje ne-
bo místem, kde se fyzická osoba po nûja-
kou dobu fakticky zdrÏuje. Pokud by byla
zákonem stanovena moÏnost zpoplatÀo-
vání fyzick˘ch osob v obci nepfiihlá‰en˘ch
k trvalému pobytu, bylo by nutné pojem
pfiechodného pobytu v zákonû vymezit
a nepochybnû stanovit tûmto osobám po-
vinnost hlásit se v obci k pfiechodnému
pobytu a povinnost pro obce vést eviden-
ci tûchto osob. Kontrolovatelnost takové-
ho pobytu by byla znaãnû komplikovaná. 

�Jak urãit sazbu poplatku za systém
(poplatek za komunální odpad), kdyÏ
skuteãné náklady vynaloÏené mûstem
za tento odpad v roce 2000 ãinily 1,2
mil. Kã, z toho náklady na separovan˘
(vytfiídûn˘) odpad ãinily 600 tis. Kã?
Tyto náklady nemohu do systému za-
poãítat. Znamená to, Ïe tyto náklady
bude ze svého rozpoãtu hradit mûsto?
Kdo nám tyto náklady, které roãnû vy-
nakládáme na separaci uhradí? Jak by
mûlo vypadat rozúãtování skuteãn˘ch
nákladÛ v obecnû závazné vyhlá‰ce
o místním poplatku za shromaÏìování,
tfiídûní apod.? 

Sazba poplatku za provoz systému
shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní,
vyuÏívání a odstraÀování komunálních od-
padÛ je ve smyslu ustanovení § 10b záko-
na o místních poplatcích tvofiena ze dvou
ãástek, a to z ãástky s horní zákonnou
hranicí aÏ 250,- Kã za povinnou osobu
a kalendáfiní rok a z ãástky stanovené na
základû skuteãn˘ch nákladÛ obce pfied-
chozího roku na sbûr a svoz netfiídûného

komunálního odpadu aÏ 250 Kã za povin-
nou osobu a kalendáfiní rok. První sloÏka
sazby je ãástkou za provoz systému, kter˘
obec zavedla na základû ustanovení § 17
odst. 2 zákona ã. 185/2001 Sb., o odpa-
dech. Do tûchto nákladÛ lze zahrnout i ná-
klady obce vynaloÏené na nakládání se
separovan˘m (vytfiídûn˘m) odpadem.
Z daného je zfiejmé, Ïe nemusí tyto nákla-
dy hradit obec pouze ze svého rozpoãtu.
Základem pro stanovení sazby poplatku
podle ustanovení § 10b odst. 3 písm. b)
zákona o místních poplatcích jsou skuteã-
né náklady obce pfiedchozího roku na sbûr
a svoz netfiídûného komunálního odpadu. 

�Zákon stanovuje maximální v˘‰i po-
platku, neomezuje v‰ak mnoÏství od-
padu, vyprodukované osobou pfiihlá-
‰enou k trvalému pobytu. Nûkteré ob-
ce ve snaze udrÏet jakousi úmûru me-
zi v˘‰í poplatku a mnoÏstvím odpadu
váÏou ãetnost poplatku na poãet svo-
zÛ za rok. 
Je pravda, Ïe po zaplacení poplatku

má obãan nárok na jakékoliv mnoÏství
nádob?

Povinnost platit poplatek v závislosti na
objemu vyprodukovaného komunálního
odpadu se v praxi neosvûdãila. Obce na-
mítaly, Ïe pokud je cena nebo poplatek
stanoven na objem komunálního odpadu,
snaÏí se urãité procento obãanÛ ovlivnit
tuto skuteãnost i negativním zpÛsobem.
Nejãastûji se objevovaly námitky, Ïe fyzic-
ká osoba Ïádn˘ komunální odpad z rÛz-
n˘ch dÛvodÛ neprodukuje nebo jeho ob-
jem sniÏovala nepfiípustn˘m odkládáním
v okolí obce, do sbûrn˘ch nádob umístû-
n˘ch u obytn˘ch domÛ v sídli‰tní zástav-
bû, popfi. u souseda apod. Z tohoto dÛvo-
du není místní poplatek vázán na mnoÏ-
ství vyprodukovaného odpadu, ale na sku-
teãnost, Ïe kaÏdá fyzická osoba tento od-
pad produkuje. Pokud se obãan bude
chovat tak, jak stanoví systém shromaÏ-
ìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ, mû-
lo by docházet ke sniÏování nákladÛ obce
vynaloÏen˘ch na sbûr a svoz netfiídûného
komunálního odpadu, coÏ by ve svém dÛ-
sledku mûlo vést i ke sniÏování sazby po-
platku stanovené podle § 10b odst. 3
písm. b zákona o místních poplatcích. 

�Nûkteré obce do poplatku zapoãítá-
vají i nájem sbûrné nádoby. Ostatní 

ukládají obãanÛm vyhlá‰kou nákup
vlastní popelnice. Jaké vyhlídky má
spor obãana s obcí, pokud tento za-
platí poplatek, ale odmítne si pofiídit
popelnici?

Zákon o odpadech nestanoví obãanovi
povinnost pofiídit si sbûrnou nádobu na
komunální odpad, ale pouze povinnost
odkládat komunální odpad, kter˘ vypro-
dukuje, na místech k tomu urãen˘ch
a ode dne, kdy tak obec stanoví obecnû
závaznou vyhlá‰kou, komunální odpad
oddûlenû shromaÏìovat, tfiídit a pfiedávat
k vyuÏití a odstraÀování podle systému
stanoveného obcí, pokud odpad sám ne-
vyuÏije souladu se zákonem o odpadech
a zvlá‰tními právními pfiedpisy. Otázka
nájmu nebo koupû sbûrné nádoby spadá
do systému shromaÏìování, sbûru, pfie-
pravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování
komunálních odpadÛ, kter˘ obec stanoví
ve své samostatné pÛsobnosti obecnû
závaznou vyhlá‰kou. 

�Jsou obãané obce (poplatníci) po-
vinni obci oznámit rodná ãísla? KdyÏ
si to obec takto zakomponovala do
OZV o místním poplatku za provoz
systému shromaÏìování, sbûru, pfie-
pravy, tfiídûní,vyuÏívání a odstraÀování
komunálních odpadÛ? 

V obecnû závazné vyhlá‰ce o místním
poplatku za provoz systému shromaÏìo-
vání, sbûru, pfiepravy, tfiídûní,vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ je
obec oprávnûna upravit náleÏitosti vybírá-
ní místního poplatku, které vedou k jedi-
nému cíli, a to místní poplatek fiádnû a ve
správné v˘‰i vybrat. Pokud obec upraví
v oznamovací povinnosti povinnost po-
platníkÛ sdûlit urãité identifikaãní údaje
nebo skuteãnosti, které jsou rozhodné
pro jejich poplatkovou povinnost, mÛÏe
takové povinnosti v obecnû závazné vy-
hlá‰ce stanovit. 

Opět poplatky za komunální odpad
DOKONČENÍ OTÁZEK A ODPOVĚDÍ Z MINULÉHO ČÍSLA

V˘bûr otázek a odpovûdí z Odpovûdny
uvefiejnûné na www.recyklace.net 

na pfielomu roku. Znûní odpovûdí bylo
schváleno JUDr. ZdeÀkou Jiráskovou

z Ministerstva financí.
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sk˘ch pÛd, ve znûní zákona ã. 308/2000
Sb. Organické hnojivo jako v˘sledek
kompostovacího procesu musí odpovídat
sv˘mi parametry i dal‰ím vyuÏitím regist-
raci organického hnojiva ve smyslu záko-
na o hnojivech. Pokud jde o netradiãní
technologie v˘roby kompostÛ, je nutné
zpracovat na kaÏdé hnojivo samostatnou
technickou dokumentaci.

Pfii v˘bûru materiálu pro kompostování
musí b˘t vûnována pozornost pfiedev‰ím
chemickému sloÏení, zejména obsahu
tûÏk˘ch kovÛ a dal‰ích cizorod˘ch látek.
Tento zájem je oprávnûn˘, protoÏe obsah
cizorod˘ch látek nebezpeãn˘ch pro Ïivot-
ní prostfiedí, kulturní rostliny, Ïivoãichy i li-
di se ãasto v prÛbûhu kompostovacího
procesu nemûní a zÛstává i v koneãném
produktu, takÏe s ním pfiecházejí do ze-
mûdûlské pÛdy. Odpady urãené ke kom-
postování nejsou v‰ak vÛbec hodnoceny
a sledovány z hlediska mikrobiologic-
kého, pfiestoÏe jejich kontaminace fekál-
ními streptokoky (enterokoky), fekálními
koliformními bakteriemi i dal‰ími patho-
genními a podmínûnû pathogenními mik-
roorganismy je ãasto velmi vysoká. Proto
je v poslední dobû vûnována v celém
svûtû pozornost tomu, jak jednotlivé tech-
nologické postupy kompostování ãi jiného
biologického zpracování odstraÀují a niãí
tyto neÏádoucí mikroorganismy. 

Tento zájem je velmi dÛleÏit˘ zejména
s ohledem na nûkteré druhy pouÏití v˘-
sledn˘ch produktÛ biologického zpraco-

vání odpadÛ. Velmi ãasto jsou komposty
a z nich odvozené substráty pouÏívány ke
hnojení hfii‰È, parkÛ a dal‰ích vefiejn˘ch
prostranství, kde nebezpeãí inhalace pfie-
Ïívajících mikroorganismÛ je velmi vyso-
ké. Nebezpeãí kontaminace je i pfii otev-
fien˘ch zranûních pfii sportu na kompo-
stem ãi substrátem o‰etfien˘ch travnat˘ch
sportovi‰tích. Je‰tû vût‰í je nebezpeãí
u dûtí. Studie totiÏ prokázaly, Ïe dítû mÛ-
Ïe dennû orálnû pfiijmout aÏ 100 mg pra-
chu z pÛdy. KdyÏ dítû trpí geophagií,
mnoÏství poÏité pÛdy mÛÏe b˘t aÏ 5 g za
den .

Vzhledem k tomu, Ïe v souãasné dobû
je velké mnoÏství kompostÛ a substrátÛ
distribuováno v maloobchodní síti a jejich
vyuÏití je velmi ãasté i v domácnostech,
napfi. v kvûtináãích ãi pfii pûstování rÛz-
n˘ch rostlin na balkónech a lodÏiích, je
potfieba mikrobiologické kontroly a sniÏo-
vání poãtu podmínûnû pathogenních
a pathogenních mikroorganismÛ nezbyt-
ná, stejnû jako úãinné postupy potlaãující
neÏádoucí mikrobiální osídlení jiÏ pfii sa-
motné v˘robû.

VyuÏití biodegradabilních odpadÛ
k rekultivaci

Vyhlá‰ka ã. 383/2001 Sb., o podrob-
nostech nakládání s odpady, stanovuje
podmínky pro vyuÏívání odpadÛ v pod-
zemních prostorách a na povrchu terénu.
Odpady vyuÏívané na povrchu terénu,
zde je my‰lena pfiedev‰ím rekultivace
(mimo rekultivaci skládek), musí splÀovat
urãité podmínky. Pfiedev‰ím nesmí patfiit
mezi odpady nebezpeãné, komunální
a odpady, které nelze ukládat na skládky
v‰ech skupin. Odpady musí dále splÀovat
následující podmínky: 
a) musí b˘t splnûny základní poÏadavky

na hygienu, ochranu zdraví a Ïivotní
prostfiedí v souladu se zvlá‰tními práv-
ními pfiedpisy ve vztahu k pfiedpokláda-
nému zpÛsobu budoucího vyuÏití místa,
v nûmÏ se zafiízení k vyuÏívání odpadÛ
nachází,

b) vodní v˘luh ukládan˘ch odpadÛ nesmí
v Ïádném z ukazatelÛ pfiekroãit limitní

V celém svûtû vzrÛstá snaha o vyuÏíva-
ní nejrÛznûj‰ích druhÛ odpadÛ a vedlej-
‰ích produktÛ z nejrÛznûj‰ích prÛmyslo-
v˘ch a zemûdûlsk˘ch ãinností vãetnû od-
padÛ z domácností. Organické odpady se
nejãastûji pfiepracovávají biologick˘mi
metodami. Za standardní postup je moÏ-
no povaÏovat pfiepracování odpadÛ kom-
postováním za aerobních i anaerobních
podmínek. Technologické postupy jsou
velmi rÛznorodé a vychází pfiedev‰ím
z typu zpracovávan˘ch odpadÛ a poÏa-
davkÛ koneãn˘ch produktÛ napfi. kom-
post, bioplyn, pfiedãi‰tûná odpadní voda
apod.

Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech
ukládá pÛvodcÛm odpadÛ v § 11 zajistit
pfiednostní vyuÏívání odpadÛ pfied jejich
odstranûním. Materiálové vyuÏití odpadÛ
má pfiednost pfied jin˘m vyuÏitím odpadÛ.
V oblasti biodegradabilních odpadÛ je vel-
ká moÏnost vyuÏívání tûchto druhÛ odpa-
dÛ pro biologické rekultivace.

VyuÏití biodegradabilních odpadÛ
jako materiálÛ do kompostÛ

V poslední dobû a v návaznosti na zá-
kon o odpadech vzrÛstá zájem o kom-
postování bioodpadu. VyuÏití odpadÛ
na v˘robu kompostÛ, které jsou dále pou-
Ïívány jako organická hnojiva se fiídí zá-
konem ã. 156/1998 Sb., o hnojivech, po-
mocn˘ch pÛdních látkách, pomocn˘ch
rostlinn˘ch pfiípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkou‰ení zemûdûl-

Využívání biodegradabilních odpadů, včetně kalů z ČOV, je
v naší legislativě ošetřeno pouze částečně. V rámci zákona
o odpadech je řešena aplikace kalů z ČOV na zemědělskou pů-
du, ale nejsou dostatečně stanovena další kritéria pro využívá-
ní těchto odpadů především pro biologickou rekultivaci. Totéž
je možno konstatovat v případě, že se rekultivační materiály
posuzují ve smyslu nařízení vlády č. 178/1997 Sb., ve znění
nařízení vlády č. 81/1999 Sb., o technických požadavcích na
stavební výrobky. Jsou popsány legislativní překážky, které se
objevují v praxi a je naznačeno jejich možné řešení. Ukazuje
se, že k odstranění překážek a k nastolení legislativního pořád-
ku bude nutno soustavu předpisů doplnit a aktualizovat.

Možnosti využívání biodegradabilních 
odpadů, včetně kalů z ČOV, při rekultivacích
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hodnoty v˘luhové tfiídy ãíslo I uvedené
v tabulce ã. 6.1 pfiílohy ã. 6,

c) obsah organick˘ch ‰kodlivin v su‰inû
odpadu nesmí pfiekroãit limitní hodnoty
organick˘ch ‰kodlivin v su‰inû uvede-
né v tabulce ã. 9.1 pfiílohy ã. 9,

d) pfiekroãení limitních hodnot jednotliv˘ch
ukazatelÛ uveden˘ch pod písmeny b)
a c) se toleruje v pfiípadû, Ïe jejich zv˘-
‰ení odpovídá podmínkám charakteris-
tick˘m pro dané místo a geologické
a hydrogeologické charakteristice mís-
ta a jeho okolí. Upravené limitní hodno-
ty nesmûjí pfiekroãit limitní hodnoty
ukazatelÛ v˘luhové tfiídy ãíslo III a musí
b˘t uvedeny v provozním fiádu pfiíslu‰-
ného zafiízení.
Od 1. 1. 2002 jsou upraveny podmínky

pro vyuÏití upraven˘ch kalÛ z ãistíren na
zemûdûlské pÛdû vyhlá‰kou ã. 382/2001
Sb., o podmínkách pouÏití upraven˘ch
kalÛ na zemûdûlské pÛdû. Vyhlá‰ka byla
zpracována Ministerstvem Ïivotního pro-
stfiedí ve spolupráci s Ministerstvem zdra-
votnictví a Ministerstvem zemûdûlství.
Podmínky stanovené pro aplikaci kalÛ zá-
konem a provádûcí vyhlá‰kou minimalizují
zdravotní rizika. Vyhlá‰ka v‰ak neuvádí ji-
né vyuÏití kalÛ neÏ je aplikace kalÛ na ze-
mûdûlskou pÛdu a tak není fie‰ena aplika-
ce kalÛ v rámci rekultivací apod.

Základním pfiedpokladem pro vyuÏití
kalÛ z âOV k rekultivacím je prokázání,
zda technologie âOV nebo následná
úprava kalu zaruãuje, Ïe kal nemá ne-
bezpeãné vlastnosti, pfiedev‰ím nebez-
peãnou vlastnost infekãnost. Dále uvá-
díme technologické procesy, které zaru-
ãují hygienizaci kalÛ nebo alespoÀ mini-
malizují riziko mikrobiální kontaminace.

Technologické procesy hygienizace
kalÛ
� su‰ení pfii teplotû vy‰‰í neÏ 80 oC na

su‰inu 90 %,
� duální systém - první stupeÀ autotermní

aerobní stabilizace pfii teplotû nad 55
oC, druh˘ stupeÀ mezofilní aerobní sta-
bilizace,

� autotermní aerobní stabilizace pfii teplo-
tû nad 55 oC, doba od nadávkování ka-
lu po jeho odbûr z reaktoru musí b˘t
minimálnû 20 hodin,

� termofilní aerobní stabilizace pfii teplotû
nad 55 oC nebo více, doba od nadáv-
kování kalu po jeho odbûr z reaktoru
musí b˘t minimálnû 20 hodin,

� termická pfiedúprava surového kalu pfii
teplotách min. 70 oC po dobu min. 30
minut s následnou mezofilní nebo ter-
mofilní stabilizací,

� alkalizace vápnem nad pH 12 pfii dosa-
Ïení teploty 55 oC a udrÏení tûchto tep-
lot po dobu alespoÀ 2 hodin,

� alkalizace vápnem nad pH 12 pfii teplo-
tû prostfiedí po dobu alespoÀ 3 mûsícÛ,
pfiitom pH nesmí klesnout pod uvede-
nou hodnotu.

Konvenãní procesy s ãásteãnou 
hygienizací
� autotermní aerobní stabilizace pfii teplo-

tû nad 55 oC a následná anaerobní ter-
mofilní nebo mezofilní stabilizace s prÛ-
mûrnou dobou zdrÏení 20 dní nezávisle
na zpÛsobu dávkování a odbûru kalu,

� úprava kalu vápnem na pH 12 a udrÏe-
ní pH na této hodnotû po dobu nejmé-
nû 24 hodin,

� mezofilní anaerobní stabilizace pfii tep-
lotû 35 oC s prÛmûrnou dobou zdrÏení
15 dní,

� prodlouÏená aerobní stabilizace pfii tep-
lotû prostfiedí bez pfiidání a odbûru kalu
po dobu stabilizaãního cyklu,

� skladování kalové suspenze pfii teplotû
prostfiedí bez pfiidání a odbûru po dobu
stabilizace.

Rekultivaãní materiály
Jedním z moÏn˘ch zpÛsobÛ posuzová-

ní biodegradabilních materiálÛ pro rekulti-
vaci je jejich posouzení podle nafiízení
vlády ã. 178/1997 Sb., ve znûní nafiízení
vlády ã. 81/1999 Sb., o technick˘ch po-
Ïadavcích na stavební v˘robky. Jde
pfiedev‰ím o v˘robky, které jsou oznaãe-
ny za rekultivaãní materiály, jsou uvedeny
v projektu, kter˘ byl schválen a projednán
podle zákona ã. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním fiádu, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ. Souãástí tohoto hod-
nocení je hodnocení zdravotní nezá-
vadnosti v˘robku.

Hodnocení zdravotní nezávadnosti
kalÛ z âOV

Samostatn˘m problémem pfii pouÏití
kalÛ z âOV na rekultivace je hodnocení
jejich zdravotní nezávadnosti. Kaly se
pouÏívají buì samostatnû jako hnojivo
nebo v poslední dobû je ãasto snaha
pouÏívat kaly jako souãást rekultivaãních
materiálÛ ve smûsi s rÛzn˘mi dal‰ími od-
pady. 

Stabilizované kaly jsou ãasto povaÏo-
vány za kaly, které neobsahují pathogen-
ní mikroorganismy, a jsou brány jako od-
pad ostatní. Pfiitom stabilizace kalÛ ve
smyslu normy âSN ISO 6701 (Jakost
vod: Slovník I ) je „biologick˘ nebo che-
mick˘ proces, pfii nûmÏ se snadno rozlo-
Ïitelné organické látky (rozpu‰tûné nebo
nerozpu‰tûné) oxidují buì na anorganic-
ké nebo na velmi pomalu rozloÏitelné or-
ganické slouãeniny, kter˘ mÛÏe probíhat
i za anaerobních podmínek“. Z uvedené
definice je zfiejmé, Ïe kal stabilizovan˘

ve smyslu v˘‰e citované normy není
moÏno vÏdy povaÏovat za kal zbaven˘
v‰ech nebezpeãn˘ch vlastností odpa-
dÛ a to pfiedev‰ím infekãnosti. 

Posouzení nebezpeãné vlastnosti in-
fekãnosti vychází z posouzení technolo-
gie, pfii níÏ odpad vzniká. Základním
pfiedpokladem vylouãení infekãnosti a te-
dy i zdravotní nezávadnosti kalÛ pro jejich
vyuÏití jako rekultivaãních materiálÛ musí
b˘t dÛkaz, Ïe technologie ãistírny odpad-
ních vod nebo následné úpravy kalÛ (che-
mická, fyzikální nebo biologická úprava),
vylouãí dostateãn˘m zpÛsobem pfiítom-
nost patogenních mikroorganismÛ. 

Z uvedeného je zfiejmé, Ïe mezi hlavní
legislativní pfiekáÏky vyuÏívání biode-
gradabilních odpadÛ pro rekultivace patfií
v souãasné dobû zejména:
� úplná absence právní úpravy pro vyuÏí-

vání biodegradabilního odpadu mimo
aplikaci kalÛ na zemûdûlskou pÛdu,

� neúplnost, ãi nedokonalost a nepfies-
nosti právní úpravy z hlediska vyuÏití bi-
odegradabilního odpadu,

� chybí normy pro biokompost, rekultivaã-
ní substrát apod., vãetnû stanovení li-
mitních kritérií z hlediska ochrany zdra-
ví a Ïivotního prostfiedí pro tyto zpÛso-
by vyuÏití biodegradabilního odpadu.
Cestou umoÏÀující pfiekonání existují-

cích pfiekáÏek je pfii souãasném právním
stavu pfiedev‰ím 
� vyuÏití odpadu ve smyslu nafiízení vlády

ã. 178/1997 Sb., o technick˘ch poÏa-
davcích na stavební v˘robky v posled-
ním znûní,

� vyuÏití biodegradabilních odpadÛ ve
smyslu vyhlá‰ky ã. 383/2001 Sb., o po-
drobnostech nakládání s odpady.

MUDr. Magdalena Zimová, CSc.

Státní zdravotní ústav Praha

Národní referenãní laboratofi pro

hygienu odpadu

âlánek je zkrácenou a upravenou verzí
pfiedná‰ky autorky na konferenci 

ODPADY 21 Ostrava.

Na leti‰ti v Los Angeles probûhl pilotní
projekt na vyuÏití potravináfiského od-
padu. Odpad se drtí, fiedí vodou
a vzniklou ka‰í se plní reaktor, ve kte-
rém probûhne rozklad za vzniku meta-
nu. V sousední elektrárnû se z metanu
vyrábí elektrick˘ proud. Leti‰tû bûÏnû
produkuje 80 tisíc tun potravináfiského
odpadu za rok.

Waste Age, 32, 2001, ã. 7

Odpady na letišti
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¤ízené horizontální vrtání je technologie pokládání inÏe-
n˘rsk˘ch sítí, pouÏívána v âR cca 10 let. Jako jedna z prv-
ních jí disponovala spoleãnost TALPA-RPF, s.r.o., která dnes
patfií na na‰em trhu k nejv˘znamnûj‰ím dodavatelÛm tûchto
prací. JelikoÏ dal‰í v˘znamnou aktivitou spoleãnosti jsou
sanace zneãi‰tûní kontaminovaného horninového prostfiedí,
je logické, Ïe se objevily snahy o vyuÏití nûkter˘ch v˘hod fií-
zeného horizontálního vrtání i v tomto oboru ãinnosti.
Pfiiná‰íme zde tfii pfiíklady úspû‰né aplikace této technolo-

gie pfii sanaci zneãi‰tûní podzemních vod a zemin nesaturo-
vané zóny. 

Princip technologie
¤ízené horizontální vrtání je moderní metodou bezv˘kopové

v˘stavby inÏen˘rsk˘ch sítí. Tato metoda byla vyvinuta pro pfieko-
návání pfiekáÏek jako jsou silnice, Ïeleznice a vodní toky jako
smûrovû fiízená varianta protlaãování ocelového potrubí.

Vrtné soupravy pro horizontální vrtání dokáÏou smûrovû navá-
dûn˘m tzv. pilotním vrtem najednou pfiekonat vzdálenosti aÏ nû-
kolik set metrÛ. Pfiesnost navádûní vrtu je vysoká, ãímÏ je umoÏ-
nûno vyh˘bání se znám˘m i neãekan˘m pfiekáÏkám pod povr-
chem, provádûní smûrovû sloÏit˘ch tras, vrtÛ v obloucích.
Vyhodnocováním rádiového signálu vysílaãe uloÏeného ve vrt-
ném nástroji je bûhem vrtání pilotního vrtu provádûna kontrola
smûru a hloubky vrtání. Díky tûmto pfiesn˘m informacím je pak
moÏno zmûnou vrtného reÏimu zmûnit i smûr vrtání. V cílové já-
mû je pak pilotní vrtn˘ nástroj nahrazen roz‰ifiovacím, kter˘ zpût-

n˘m vrtáním smûrem k vrtné soupravû roz‰ifiuje pilotní vrt dále
aÏ na Ïádan˘ prÛmûr. Pfii posledním roz‰ifiování vrtu je do nûj
vtahováno polyetylénové nebo ocelové potrubí. Vût‰ina tûchto
strojÛ pouÏívá vodní nebo bentonitov˘ v˘plach, vstfiikovan˘ na
ãele vrtu tryskami, ãímÏ se napomáhá rozpojování zeminy na
ãelbû. 

V˘stavba horizontálního drénu
Pokud je nám známo, jedná se o první pfiípad pouÏití fiíze-

ného horizontálního vrtání pfii sanaci podzemních vod. Na lokalitû
s v˘skytem volné dehtové fáze pfii bázi kvartérního kolektoru byl
jako v˘znamn˘ prvek, plnící funkci bariéry, zabraÀující jejímu od-
toku do prostoru obãanské zástavby i jako prvek sanaãní (odãer-
pávání DNAPL), projektován kopan˘ horizontální drén o celkové
délce 253 m. ProtoÏe jeho projektovaná trasa probíhala pfies po-
zemek, jehoÏ majitel odmítl dát ke stavbû souhlas, bylo nutno
hledat náhradní fie‰ení. Drén byl proto vybudován ze tfií úsekÛ,
z nichÏ prostfiední, 60 m dlouh˘, byl realizován technologií fiíze-
ného horizontálního vrtání.

Podmínkou funkãnosti drénu byla záruka, Ïe bude veden pfies-
nû po rozhraní kvartérních ‰tûrkÛ kolektoru a podloÏních terciér-
ních jílÛ. V pfiedstihu byl proveden vrtn˘ prÛzkum a sestrojen po-
drobn˘ geologick˘ profil, na základû kterého byl zpracován tech-
nologick˘ postup pro osádku vrtné soupravy FLOW MOLE
DRILL F. Celková délka vrtu byla stanovena na 120 m, z ãehoÏ
polovina pfiipadala na „sestup“ vrtu do potfiebné hloubky (cca 8
m pod terén) a „v˘stup“ zpût na povrch. 

Práce byla zahájena odvrtáním pilotní-
ho vrtu, pfii ãemÏ byla kontinuálnû kon-
trolována hloubka a smûr vrtání a pro-
vádûny potfiebné – pfiedev‰ím vertikál-
ní korekce – trasy. Poté byl profil vrtu
roz‰ifiován a zároveÀ bylo zatahováno
svafiované potrubí z lineárního polyety-
lénu ( 315 mm, ve svrchní polovinû
opatfiené vrtanou perforací. Následnû
byl drén zbaven vrtného kalu vysoko-
tlak˘m zafiízením pro ãi‰tûní kanalizací
a bylo do nûj zataÏeno ocelové lanko
umoÏÀující zataÏení ponorného ãer-
padla na libovolné místo potrubí. Po
celou dobu sanaãních prací (od r.1998)
byl pak z nejniÏ‰ích míst drénu perio-
dicky odãerpáván nahromadûn˘ dehet. 

Venting
Dal‰ím pfiíkladem je vyuÏití fiízeného
horizontálního vrtání pfii sanaci pod-
zemních vod, kontaminovan˘ch chloro-
van˘mi uhlovodíky. Na lokalitû provo-
zoval vlastník v˘robní organizace nû-
kolik let prosté sanaãní ãerpání bez v˘-
razného efektu.
V roce 2000 byla lokalita pfievzata spo-
leãností TALPA-RPF, s. r. o a bylo pfii-
kroãeno k intenzifikaci sanaãního ãer-

Obrázek 1: Sanace kontaminace chlorovan˘mi uhlovodíky: 1 – ãerpací vrt, 2 – horizontální 

ventingov˘ vrt, 3 – horizontální air-spargingov˘ vrt, 4 – hladina podzemní vody, 5 – naváÏky, 

6 – fluviální hlíny, 7 – ‰tûrky, 8 – terciérní jíly
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pání ventingem a air-spargingem. Bylo to moÏné díky pfiíznivé
geologické stavbû kvartérního pokryvu – pomûrnû dobfie pro-
pustné ‰tûrky kvartérní zvodnû jsou zde pfiekryty soudrÏn˘mi niv-
ními a náplavov˘mi hlínami nízké propustnosti. Bylo rozhodnuto
vést sanaãní zásah tak, aby pÛsobil v plo‰e kontaminaãního mra-
ku, pfiestoÏe se tento z vût‰í ãásti nacházel pod prÛmyslov˘mi
objekty, komunikacemi a zpevnûn˘mi plochami. 

Pfii bázi ‰tûrkové zvodnû (hloubka 9,0 – 9,6 m pod terénem)
byly pomocí fiízeného horizontálního vrtání poloÏeny celkem tfii
vûtve polyetylenového potrubí délky 110 aÏ 120 m, které bylo
v úseku procházejícím kontaminaãním mrakem (70-90 m) perfo-
rované. Toto potrubí, zaji‰Èující provzdu‰Àování podzemní vody,
bylo napojeno na kompresor o v˘konu 1 200 m3/hod. s pracov-
ním tlakem 8 kPa. Pod stropem ‰tûrkÛ, jejichÏ mocnost ãinila 2 –
3 m, byly odvrtány dal‰í tfii horizontální vrty, do kter˘ch bylo za-
vedeno potrubí perforované v celém úseku procházejícím ‰tûrky.
Tyto vrty byly pouÏity jako ventingové a napojeny na v˘vûvy
o v˘konu cca 300 m3/hod. s pracovním podtlakem 0,9 kPa.
Schematicky je celková situace znázornûna v fiezu na obrázku 1.

V místech v˘stupÛ jednotliv˘ch vrtÛ na povrch byla potrubí aÏ
do hloubky 1,0 m obnaÏena a v˘kopy byly zality jílocementovou
smûsí. Tím byla zamezena moÏnost komunikace s povrchem
preferenãními cestami a sníÏení úãinnosti sanace.

Cel˘ systém byl zapojen do provozu poté, kdy sanaãním ãer-
páním byla sníÏena hladina podzemní vody tak, aby se ventingo-
vé vrty celou svou délkou nacházely v osu‰ené ãásti ‰tûrkového
kolektoru. Po cca pÛl roce provozu do‰lo k redukci plochy konta-
minaãního mraku a následnû ke sníÏení úãinnosti systému, kter˘
byl postupnû odstaven. Vybudované horizontální vrty byly i dále
vyuÏívány, a to k aplikaci Ïivin, podporujících pfiirozené atenuaãní
procesy.

O úspû‰nosti zvoleného zpÛsobu sanace svûdãí pfiedev‰ím to,
Ïe na podzim roku 2001 poklesly koncentrace chlorovan˘ch
uhlovodíkÛ pod stanoven˘ sanaãní limit a sanaãní zásah byl
ukonãen.

Sanace „in situ“ zemin nesaturované zóny
Pfii demolici tankovací stanice a remízy lokomotiv vnitrozávodní

dopravy a následné sanaci ropn˘mi uhlovodíky zneãi‰tûn˘ch
podzemních vod a zemin nesaturované zóny bylo nutno ve‰keré
demoliãní a zemní práce provést tak, aby po 4 t˘dnech od zapo-
ãetí prací byla lokalita pfiedána ve stavu umoÏÀujícím pokládku
nového koleji‰tû. Dále byla v dÛsledku v˘razné sezónní fluktuace
hladiny podzemní vody zneãi‰tûna i svrchní, vût‰inou nezvodnûlá
ãást ‰tûrkové terasy v ‰ir‰ím okolí. Vzhledem k tûmto faktÛm by-
lo nutno po odtûÏení zemin v centru kontaminace pfiistoupit k sa-
naci tohoto rozvleãeného zneãi‰tûní „in situ“.

Tato byla navrÏena tak, Ïe ropné uhlovodíky zneãi‰Èující svrch-
ní, asi 1 m mocnou, ãást ‰tûrkové terasy (vût‰inou osu‰enou),
budou vym˘vány do zneãi‰tûné podzemní vody a spolu s ní od-
ãerpávány. Prostor koleji‰tû, pod kter˘m se zneãi‰tûní nacháze-
lo, byl po dobu sanaãního zásahu pro jakékoliv technické práce
nepfiístupn˘ a zneãi‰tûné ‰tûrky se nacházely pod cca 4 – 5
m nekontaminovan˘ch zemin, coÏ v podstatû vyluãovalo pouÏití
zasakovacích záfiezÛ nebo svisl˘ch vrtÛ.

Ve‰keré technické práce v koleji‰ti se proto omezily na vybu-
dování dvou ãerpacích vrtÛ. Prom˘vání zneãi‰tûn˘ch ‰tûrkÛ bylo
proto opût fie‰eno pomocí fiízené mikrotuneláÏe. Pût horizontál-
ních zasakovacích vrtÛ o délkách 60 aÏ 100 m bylo vedeno ve
fluviálních hlinit˘ch píscích v nadloÏí ‰tûrkÛ. Vystrojeny byly per-
forovan˘m polyetylenov˘m potrubím ( 200 mm. Kromû toho byl
odvrtán i technologick˘ vrt pod koleji‰tûm, kter˘m bylo vedeno
potrubí s ãerpanou a zasakovanou vodou a kabeláÏ. KvÛli ome-
zen˘m prostorov˘m moÏnostem bylo nutno v‰echny vrty provést

z jednoho stanovi‰tû, takÏe byly navádûny do projektovaného
smûru aÏ v prÛbûhu vrtání (obrázek 2). Sanace zemin „in situ“
byla ukonãena po 18 mûsících dosaÏením sanaãních limitÛ.

Technologie fiízeného horizontálního vrtání je v souãasné
dobû ‰iroce vyuÏívána pfii budování podzemních liniov˘ch
staveb. Ponûkud stranou zájmu dosud zÛstává v oblasti sa-
nace zneãi‰tûní zemin a podzemních vod. Uvedené pfiíklady
mohou ukázat na nûkteré její moÏnosti v této oblasti. Zvlá‰tû
v zastavûn˘ch prÛmyslov˘ch areálech, kde nelze ãasto uva-
Ïovat s klasick˘mi technick˘mi pracemi (svislé vrty, tûÏba
zemin) mÛÏe b˘t tato progresivní technologie nezastupitel-
nou.

âestmír Kus
TALPA-RPF, s. r. o.

Holvekova 36
718 00 Ostrava – Kunãiãky

Obrázek 2: Sanace koleji‰tû: 1 – ãerpací vrty, 2 – koleje, 3 – zasa-

kovací horizontální vrty, 4 – technologick˘ horizontální vrt
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1. Úvod
Halogenované uhlovodíky se používají k mno-

ha účelům, například jako rozpouštědla, od-
mašťovadla, hnací plyny do sprejů, hasiva,
chladiva, atd. Tyto látky jsou ale zdraví škodli-
vé, mnohé jsou karcinogenní, mutagenní, po-
škozují i životní prostředí a podílejí se na po-
škozování ozónové vrstvy Země. Proto je jejich
použití stále více omezováno nebo dokonce za-
kazováno, a tak vzniká problém s odstraňová-
ním těchto nebezpečných odpadů. 

Problém je v tom, Ïe mnohé halogenované uhlovodíky jsou za
normálních podmínek málo reaktivní, a proto tûÏko odbouratelné,
mnohé jsou i nehofilavé. Pokud pfieci jen hofií (napfi. ve smûsi s ji-
n˘m palivem), pak halogen v palivu zpomaluje rychlost hofiení,
sniÏuje teplotu plamene a brzdí konverzi CO na CO2. Vlivem ha-
logenu v palivu dochází pfii hofiení snáze k pyrol˘zním podmín-
kám, kdy jsou produkovány organické ‰kodliviny, napfi. halogeno-
vané alifatické a aromatické látky, v neposlední fiadû také obáva-
né polychlorované dioxiny a dibenzofurany. RovnûÏ mÛÏe dojít ke
vzniku fosgenu /10, 11/.

Vznik organick˘ch produktÛ a CO je pfii odbourávání halogeno-
van˘ch uhlovodíkÛ pochopitelnû neÏádoucí. Proto b˘vá zpÛsob
odstraÀování halogenovan˘ch látek klasick˘m spalováním za-
tracován a jsou hledány jiné cesty jejich odstraÀování. V literatufie
najdeme popsány napfi. rÛzné zpÛsoby katalytického odbourává-
ní (oxidace nebo hydrogenace) /1-4, 6, 9, 13/, odbourávání v níz-
koteplotní plasmû /5/, oxidace v páfie v nadkritickém stavu /7/, od-
straÀování halogenderivátÛ pomocí bakterií nebo ultrazvuku, atd.
Cílem odbourávání je vÏdy pfievést halogen na halogenvodík (po-
pfi. na voln˘ halogen), kter˘ lze odstranit v alkalické vypírce. 

Tyto metody jsou ale pro odstraÀování halogenovan˘ch uhlovo-
díkÛ ve velikém mnoÏství témûfi nepouÏitelné. Katalytické odbou-
rávání se sice vyznaãuje relativnû nízkou teplotou, pfii které do-
chází k odbourávání halogenderivátÛ, ale katalyzátory jsou pfiíli‰
drahé (pouÏívá se vût‰inou Pt nebo Pd) a vlivem agresivních re-
akãních zplodin b˘vají rychle deaktivovány. Velmi agresivní zplo-
diny vznikají také pfii odbourávání halogenderivátÛ párou v nad-
kritickém stavu, proto tento zpÛsob vyÏaduje speciálnû konstruo-
vané zafiízení. Problémy jsou i s vyuÏitím plasmy i bakterií. 

Problematika odstraÀování halogenovan˘ch uhlovodíkÛ byla fie-
‰ena i na ústavu energetiky V·CHT Praha, na toto téma zde by-
la dûlána i diplomová práce zab˘vající se spalováním halogeno-
van˘ch uhlovodíkÛ se zemním plynem v Meckerovû kahanu.
Spalování bylo provádûno tak, aby byl halogenovan˘ uhlovodík
s palivem dokonale promíchán a pomûr vodíku k halogenu v pali-

vové smûsi (rozumí se i vodík a halogen vázan˘ v molekulách) byl
daleko vût‰í neÏ 1. Spalování bylo provedeno pfii mírném pfiebyt-
ku vzduchu. Za tûchto podmínek lze teoreticky dosáhnout doko-
nalého spálení halogenovaného uhlovodíku. Tento zpÛsob je
oproti v˘‰e zmínûn˘m pomûrnû nenároãn˘, a proto jej lze apliko-
vat v bûÏn˘ch spalovnách vybaven˘ch dohofiívací komorou a al-
kalickou vypírkou spalin.

2. Experimentální ãást
Byly spalovány tyto halogenderiváty: Dichlormethan, chloro-

form, tetrachlormethan, dichlorethan, trichlorethylen, bromoform,
freon 113 (1,1,2-trichlor, 1,2,2-trifluorethan) a halon H 1011. Po-
slednû jmenovan˘ halogenderivát je plynné hasivo, jehoÏ hlavní-
mi sloÏkami jsou bromchlormethan a brommethan.

Základním stavebním kamenem aparatury (obrázek), ve které
byly spalovací pokusy provedeny, je MeckerÛv kahan (5) s osmi
otvory pro pfiisávání primárního spalovacího vzduchu, které jsou li-
bovolnû uzavíratelné, a vstupním otvorem pro zemní plyn, kter˘
byl pouÏit jako spalovací médium. PrÛmûr tohoto hofiáku je cca 3
cm, prÛmûr otvoru pro primární vzduch je cca 0,8 cm. Kapaln˘ ha-
logenovan˘ uhlovodík v nádobce (6) je probubláván vzduchem
z membránového ãerpadla (7), ãímÏ dochází k jeho vypafiování.
Páry halogenovaného uhlovodíku jsou pfiivádûny otvorem pro pfii-
sávání primárního vzduchu vhodnû tvarovanou kapilárou do
Meckerova kahanu, kde se spolu se spalovacím vzduchem mísí
se zemním plynem a jsou s ním spalovány v plameni kahanu. 

Hmotnost halogenovaného uhlovodíku spáleného bûhem expe-
rimentu se zjistí jako rozdíl hmotností prom˘vaãky s halogenova-
n˘m uhlovodíkem na zaãátku a na konci experimentu. Plynné ha-
logenované uhlovodíky byly dávkovány membránov˘m ãerpadlem
z odbûrového pytle pfies vodní plynomûr.

Spaliny odcházejí do komína (1) prohnutého uprostfied do tvaru
písmene „U“ o vnûj‰ím prÛmûru 43,7 mm a vnitfiním 35,5 mm.
Vzdálenost ústí kahanu od komína je 35 mm. Prohnutí komína má
za úãel dokonalé promíchání spalin pfied vstupem do odbûrov˘ch
sond. Na vrcholu komína jsou umístûny 3 sondy pro anal˘zu spa-
lin: sonda (2) analyzátoru spalin Madur GA 60 (Rakousko) (11)
a sonda (3) vedoucí do 3 prom˘vaãek plynu s fritov˘mi nástavci
(8) zapojen˘ch sériovû, naplnûn˘ch 50 ml 0,1M NaOH s pfiídav-
kem redukãního ãinidla. Objem spalin odebran˘ch do prom˘vaãek
se mûfií vodním plynomûrem (10), kter˘ udává objem s pfiesností
na 0,01 l. PrÛtok zemního plynu se mûfií such˘m plynomûrem
(13), kter˘ udává objem s pfiesností na 0,1 l. Tfietí sonda (12) slou-
Ïí k napojení detekãní trubiãky (pro detekci halogenovan˘ch uhlo-
vodíkÛ nebo fosgenu) nebo sorpãní trubiãky pro anal˘zu organic-
k˘ch slouãenin ve spalinách. 

Koncentrace CO, CO2, O2 a NO ve spalinách byla stanovová-
na pomocí analyzátoru spalin MADUR GA-60, koncentrace X2

Z VùDY A V¯ZKUMU
Neka ta ly t ické  spa lován í  ha logenovaných
uhlovodíků se zemním plynem
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a HX (halogenidu a halogenvodíku) stanovením halogenidÛ na-
sorbovan˘ch v prom˘vaãkách (8) (koncentrace byla pfiepoãtena
na halogenvodík). Spalovací reÏim byl mûnûn uzavíráním otvorÛ
pro primární vzduch Meckerova kahanu. Pro kaÏd˘ reÏim byla po-
ãítána bilance (halogenované organické látky byly dopoãítávány),
byl poãítán mimo jiné molární pomûr spalovaného halogenované-
ho uhlovodíku k zemnímu plynu, celkov˘ pfiebytek vzduchu (pri-
márního i sekundárního) a selektivita ke halogenvodíku (SHX).
Selektivita udává, jak˘ podíl halogenu ve spalovaném halogende-
rivátu pfie‰el na Ïádan˘ produkt ve spalinách (v tomto pfiípadû na
halogenvodík). Pro nejlep‰í spalovací reÏim byl stanoven fosgen
detekãní trubiãkou DRAEGER (mûfiící rozsah 0,02 - 2 ppm) a ha-
logenované uhlovodíky (100 - 1500 ppm). Pro stanovení stopo-
v˘ch koncentrací organick˘ch látek byly spaliny prosávány sorpã-
ní trubiãkou naplnûnou aktivním uhlím, jejíÏ obsah byl poté analy-
zován na plynovém chromatografu a hmotnostním spektrometru
(tzv. GC-MS anal˘za). 

3. V˘sledky a diskuse
V˘sledky spalování jsou pro v˘‰e zmínûné látky podobné a lze

je shrnout následujícím zpÛsobem:
1. K témûfi dokonalému spálení halogenovaného uhlovodíku do-

chází pfii otevfiení 6 - 8 otvorÛ pro primární vzduch Meckerova ka-
hanu. Pfii tomto reÏimu se SHX pohybuje v rozmezí 95 - 100 % 
(5 % lze povaÏovat za chybu bilance). Koeficient pfiebytku vzdu-
chu se pfii tomto reÏimu pohybuje mezi 1,2 - 1,3. Tento reÏim lze
oznaãit jako optimální. Pfii men‰ím poãtu otevfien˘ch otvorÛ se
zvût‰uje redukãní zóna plamene, klesá jeho teplota a pfiebytek
vzduchu, s proto selektivita ke vzniku halogenvodíku a halogenu
klesá.

2. Teplota plamene je ovlivnûna pfiítomností halogenderivátu
v palivu, ãím vût‰í je pomûr halogenderivátu k zemnímu plynu, tím
je teplota plamene niÏ‰í. Pfii optimálním spalovacím reÏimu se ta-
to teplota pohybovala v rozmezí 970 - 1030 oC. S klesajícím po-
ãtem otevfien˘ch otvorÛ pro primární vzduch teplota klesá.

3. RovnûÏ koncentrace CO ve spalinách je ovlivnûna pfiítom-
ností halogenderivátu v palivu. Zatímco pfii hofiení samotného
zemního plynu je pfii maximu primárního vzduchu koncentrace CO
buì 0 nebo max. nûkolik ppm, pfii pfiítomnosti halogenovaného
uhlovodíku v palivu se jeho koncentrace pfii optimálním spalova-
cím reÏimu pohybuje kolem 1000 ppm. S klesajícím mnoÏstvím
primárního vzduchu jeho koncentrace ve spalinách prudce roste. 

4. Koncentrace fosgenu a organick˘ch látek ve spalinách leÏí
pod mezí detekce detekãních trubiãek DRAEGER. Pfii optimálním
spalovacím reÏimu bylo GC-MS anal˘zou zji‰tûno, Ïe: pfii spalo-
vání dichlormethanu, chloroformu, tetrachlormethanu, 1,2 - di-
chlorethanu a trichlorethylenu byly stanoveny organické látky ve
zcela nepatrném, témûfi nedetekovatelném mnoÏství. Pfii spalová-
ní freonu 113 bylo detekováno stopové mnoÏství nespáleného fre-
onu 113, pfii spalování halonu H 1011 byl detekován pfiedev‰ím
tribrommethan a brombenzen. Koncentrace tûchto organick˘ch
látek ve spalinách v‰ak dosahovala max. fiádovû desetin ppb.
Napfi. spálením 1 dm3 H 1011 vznikne cca 0,2 mikrogramu
tribrommethanu. 

5. Molární pomûr halogenderivátu k zemnímu plynu byl pomûr-
nû nízk˘, pohyboval se od nûkolika setin aÏ po cca 0,2. Pfii poku-
su o jeho zv˘‰ení nad tuto mez docházelo k rapidnímu nárÛstu
koncentrace CO ve spalinách a zhasínání plamene. V hofiáku by-
lo spalováno 3 l zemního plynu za minutu. 

4. Závûr
Bylo ovûfieno, Ïe touto metodou lze dokonale odstraÀovat halo-

genované uhlovodíky. Pfiednost metody tkví zejména v nenároã-
nosti na zafiízení, lze ji provádût napfi. ve stabilizaãním hofiáku ja-

kékoli spalovny, je-li spalovna vybavena alkalickou vypírkou na
zachycení halogenvodíku. CO a stopová mnoÏství organick˘ch lá-
tek ve spalinách by bylo pravdûpodobnû odstranûno v dohofiívací
komofie spalovny. Nev˘hodou metody je nízk˘ pomûr halogende-
rivátu k zemnímu plynu. 
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8 - prom˘vaãky spalin, 9 - silikagel, 10 - plynomûr vodní, 11 - ana-
lyzátor spalin, 12 - sonda pro napojení detekãní trubiãky pro sta-
novení fosgenu nebo sorpãní trubiãky pro odbûr k anal˘ze orga-
nick˘ch látek, 13 - plynomûr such˘, 14 - analytické váhy



05/2002 ODPADOVÉ FÓRUM

20

��� z vûdy a v˘zkumu ���

/13/ Fai, Ching. Ng; Shan, S.; Yin Lei, S.: Catalytic decomposition of CFC-
12 on transition metal chloride promoted (-alumina, Applied Catalysis B:
Environmental 16 (1998), 209-217
/14/ Marhold, J.: Pfiehled prÛmyslové toxikologie - organické látky (1986),
77-185
/15/ Elektronická databáze nebezpeãn˘ch látek MEDIS-ALARM 2000

Poznámka

OdstraÀování halogenovan˘ch uhlovodíkÛ je podrobnû rozebí-
ráno v diplomové práci Spalování halogenovan˘ch uhlovodíkÛ,
která se nachází v knihovnû Ústavu energetiky V·CHT Praha.
Autor ji rovnûÏ mÛÏe poskytnout v elektronické verzi.

Abstract
The destruction of halogenated hydrocarbons by non-catalytic

combustion was investigated. Evaporated dichloromethane, chlo-
roform, tetrachloromethane, 1,2-dichloroethane, trichloroethylene,

bromoform, halon H 1011 and freon 113 were gradually combus-
ted premixed with earth gas in mecker burner. The temperature of
the flame was about 1000 oC. The conditions of combustion were
changed by modification of the excess of air and the organic and
inorganic products of the combustion were observed. All these ha-
logenated hydrocarbons were decomposed in excess of air about
1.3. The content of CO in combustion products was about 1000
ppm. There was found only the trace concentration of organic
compound and no phosgene was detected in combustion pro-
ducts. The ratio of halogenated hydrocarbon and methane was re-
latively low - at most 0.2 . 

Ing. Jan Berka, Ing. Josef Koãica
Vysoká ‰kola chemicko-technologická v Praze, 

ústav energetiky
E-mail: berka.jan@post.cz 

Při výrobě usní chromočiněním vznikají odpa-
dy (tzv. postružiny), které představují nebez-
pečný odpad. Jedna z možností jejich zpraco-
vání spočívá v enzymové hydrolýze, při které
vzniká využitelný bílkovinný hydrolyzát a po
filtraci tzv. chromitý koláč. Chrom z tohoto pev-
ného odpadu lze využít pouze po odstranění
bílkovinného podílu, kterým je koláč znečištěn.
Tato deproteinace byla prováděna promývá-
ním vodou bez i s úpravou pH (efektivita 16
%) a alkalickou hydrolýzou NaOH za varu
s aerací směsi nebo bez přístupu vzduchu za
zvýšeného tlaku (91 %, resp. 97 %).

1. Úvod
Základní technologií stabilizace surov˘ch kÛÏí na usnû je chro-

moãinûní. Pfii v˘robû vzniká mj. odpad v podobû tzv. postruÏin ob-
sahujících cca 5 % Cr2O3. Souãasné skládkování tohoto nebez-
peãného odpadu je zátûÏí znaãnû rizikovou pro Ïivotní prostfiedí
s ohledem k vym˘vání chromu v dÛsledku kysel˘ch de‰ÈÛ ãi po-
tenciální oxidaci tohoto prvku na toxiãtûj‰í ‰estimocnou formu. 

V˘znamné zhodnocení chromoãinûn˘ch odpadÛ je zpracování
na tzv. hydrolyzát kolagenu. V souãasné dobû se k tomuto po-
stupu zaãalo vyuÏívat kombinace alkalické hydrol˘zy (napfi. CaO,
MgO, organické báze) s pfiítomností enzymÛ /1/. Aplikace alkalic-
k˘ch proteináz jako nejlep‰ího zpÛsobu hydrol˘zy bylo patento-
váno /2,3/ a odzkou‰eny dal‰í modifikace, vãetnû prÛmyslového
mûfiítka.

Na na‰em pracovi‰ti se zab˘váme vyuÏitím produktÛ enzymové
hydrol˘zy, tj. proteinového hydrolyzátu a tzv. „chromitého koláãe“,
tedy pevného zbytku po odfiltrování. Tímto problémem se zab˘-
vala jiÏ fiada autorÛ a je pfiedmûtem i této práce. Okamoto
a Katano /4/ prakticky jako první vyuÏili rozpou‰tûní Cr (III) v ky-
selém prostfiedí a jeho pfiímé vyuÏití k pfiípravû ãinicích roztokÛ
nebo jeho sráÏení v tûchto roztocích bázemi s následnou izolací
Cr2O3 /5/. Znaãnou potíÏí pfii recyklaci je vysok˘ obsah zbytko-
v˘ch proteinÛ, které sniÏují reálné opûtovné vyuÏití ohromu.
SráÏením louhem sice dochází k ãásteãnému odstranûní organic-
kého podílu /6/, ale proces nemá poÏadovanou úãinnost.

Deproteinace chromitého koláãe je proto stále pfiedmûtem v˘zku-
mu a zkou‰ení moÏn˘ch variant, napfi. vyuÏití vyhnívání /7/. V této
práci je popsáno odstraÀování bílkovinného podílu prom˘váním
vodou (i s úpravou pH) a alkalickou hydrol˘zou za zv˘‰eného ne-
bo atmosférického tlaku (za souãasného provzdu‰Àování).

2. Experimentální ãást
2.1 Materiál, chemikálie

Chemikálie pouÏity ãisté nebo p. a., Lachema Brno, CZ.
Kalov˘ chromit˘ koláã je silnû vodnatá ka‰ovitá smûs gelovité-

ho charakteru, zadrÏující vodu mj. i pfiítomnou kolagenní sítí
s chromem. Pfii dále popsan˘ch operacích dochází v tomto kom-
plikovaném systému k zmûnám analyzovan˘ch sloÏek; pouze
obsah chromu se podle experimentÛ za dan˘ch pomûrÛ nemûní.
Proto je bilancován obsah bílkoviny jako pomûr obsahu dusíku
(a hofiãíku) k chromu vyjádfienému jako oxid chromit˘ (TKN/
Cr2O3) a (Mg/Cr2O3).

2.2 Pfiístroje

Atomov˘ absorpãní spektrometr GBC 933 A, Dandeong,
Australia.

Analyzátor uhlíku Shimadzu TOC 5000 A.
Mineralizátor Milestone Mls 1200, Sorisole, Italy.
Ostatní bûÏné laboratorní pfiístroje domácí provenience.

2. 3 Anal˘zy

Stanovení su‰iny a popela
Bylo provádûno standardními postupy.
Stanovení dusíku v pevném vzorku
Dusík ve filtraãním koláãi byl stanoven metodou dle Kjeldahla.

V˘sledky jsou uvedeny v % celkového dusíku (TKN) v su‰inû,
popfi. TKN/Cr2O3.
Stanovení chromu a hofiãíku
Obsah chromu a hofiãíku ve filtraãním koláãi byl stanoven po

mineralizaci v mikrovlnné peci /7/ na atomovém absorpãním
spektrofotometru; v˘sledky vyjádfieny jako % Cr2O3, resp. % Mg
v su‰inû.
Stanovení organického uhlíku 
MnoÏství organického uhlíku (TOC) ve filtrátech provádûno na

analyzátoru uhlíku.

Možnost i  zhodnocení  chromitých odpadů 
po zpracování  enzymovou hydrolýzou
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2.4 Pracovní postupy

Dekantaãní prom˘vání filtraãního koláãe pitnou vodou
Filtraãní koláã byl smíchán s pitnou vodou v pomûru 1:1, smûs

byla 20 minut promíchávána a poté zfiltrována na Büchnerovû
nálevce pfies filtraãní papír s ãervenou páskou. Vznikl˘ filtraãní
koláã i filtrát byly zváÏeny, odebrány vzorky pro anal˘zy a zbytek
koláãe pouÏit pro dal‰í promytí (provedeno ‰estkrát stejn˘m zpÛ-
sobem). 
Alkalická hydrol˘za pod zpûtn˘m chladiãem
Filtraãní koláã byl smíchán s pitnou vodou v pomûru 1:1, pfii-

dán NaOH, na pH 13,2 a pod zpûtn˘ch chladiãem byla smûs va-
fiena 6,5 hodiny za souãasné aerace smûsi vzduchem (akvarijní
motorek). Poté byla smûs zfiltrována, filtraãní koláã promyt hor-
kou vodou, analyzován spolu s filtrátem a provedena hmotnostní
bilance.
Alkalická hydrol˘za v tlakové nádobû
Filtraãní koláã byl upraven dle pfiedchozí receptury, smûs

umístûna do tlakové nádoby a vafiena 6 hodin. Poté byla zfiltro-
vána, filtraãní koláã promyt horkou vodou, analyzován a prove-
dena hmotnostní bilance.

3. V˘sledky a diskuse
Postupem bez úpravy pH do‰lo k vymytí 16 % volné bílkoviny.

Zv˘‰ením teploty (povafiením) do‰lo k odstranûní 28 % bílkoviny.
Stejn˘ postup byl vyuÏit k vym˘vání hofiãíku a to úpravou smûsi
kyselinou sírovou na pH 6. Pfii daném pH by mûlo dojít ke 100%
rozpu‰tûní hofiãíku (MgSO4). Smûs koláã/voda ale silnû pufruje,
proto bylo obtíÏné tohoto stavu dosáhnout. Pfii pH smûsi 6 bylo
pH filtrátu 6,8. Tímto postupem bylo dosaÏeno 80% oddûlení
hofiãíku od chromu z filtraãního koláãe; po vysráÏení louhem je
moÏno Mg recyklovat. Pokud by bylo moÏno dodrÏet pH 6 i ve
filtrátu, efekt by se znaãnû zv˘‰il. 

Alkalická hydrol˘za chromitého koláãe byla provedena dvûma
postupy. První z nich byl realizován varem pod zpûtn˘m chladi-
ãem za souãasného provzdu‰Àování.

Za uveden˘ch podmínek dochází k deproteinaci z 91 %.
Bílkovina byla bilancována jak v koláãi jako obsah dusíku, tak ve
filtrátu jako obsah uhlíku /9/. Oxidace Cr (III) na Cr (VI) probûhla
podle anal˘zy filtrátu pouze do 2 %.

Druh˘m postupem, tj. varem v tlakové nádobû bez pfiístupu
vzduchu, bylo dosaÏeno je‰tû vy‰‰í úãinnosti deproteinace chro-
mitého koláãe (97 %). Zv˘‰en˘ tlak a teplota (130 oC) vede
k hlub‰ímu rozkladu pfiítomn˘ch proteinÛ na krat‰í, rozpustné seg-
menty. K oxidaci Cr (III) na Cr (VI) za tûchto podmínek nedo‰lo.

4. Závûr
PfiedloÏená práce byla souãástí studie, jejímÏ cílem bylo do-

sáhnout deproteinizace kalového chromitého koláãe. Tento ma-
teriál s vysok˘m obsahem chromu není v koÏeluÏské technologii
(s ohledem na recyklaci chromu) z dÛvodÛ vysokého obsahu bíl-
koviny a fiady jin˘ch dÛvodÛ vyuÏiteln˘. Obsah bílkovin by mûl
b˘t minimalizován, aby nebyl pfiekáÏkou v ãinicím procesu.
Kromû jin˘ch moÏností (napfi. biologick˘ rozklad) bylo zkou‰eno
prom˘vání vodou a alkalická hydrol˘za.

Prom˘vání vodou vede k odstranûní pouze 16 % bílkovinného
podílu (chromem nevázan˘ protein); tento postup se asi 2x zv˘‰í
varem suspenze pfied filtrací. Úpravou pH na hodnotu 6 lze teo-
reticky odstranit ve‰ker˘ hofiãík, kter˘ lze po následující alkalizaci

vrátit do poãáteãní enzymové hydrol˘zy postruÏin. Tento systém
(mj. bílkovina, HCO3

-/CO3
2-) ale pÛsobí znaãnû pufraãnû, takÏe

reálnû dosaÏitelné bylo pH 6,8, kdy dochází pouze k 80% vymytí
hofiãíku ze smûsi.

Dal‰ím krokem byla dvojí alkalická hydrol˘za (NaOH) za rozdíl-
n˘ch podmínek. Varem (za souãasného provzdu‰Àování roztoku)
bylo po následné filtraci a promytí dosaÏeno 91 % odstranûní bíl-
koviny ze sekundárního kalového koláãe. Za tûchto podmínek se
chrom, podle anal˘zy filtrátu oxidoval pouze do 2 %. Druh˘ postup
pfiedstavoval var primárního koláãe s alkálií pod tlakem (bez pfií-
stupu vzduchu). Úãinnost deproteinace byla o nûco vy‰‰í (97 %).

Popsan˘mi cestami lze dosáhnout stavu, kde izolovan˘ protein
bude vyuÏiteln˘ jinak, napfi. jako zdroj dusíku v hnojivu a zakon-
centrovan˘ chrom bez bílkoviny zpracován jin˘m zpÛsobem neÏ
v koÏedûlném odvûtví (napfi. ve skláfiském prÛmyslu, metalurgii
atd.).
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Abstract
In this work are described the possibilities of treatment the

wastes from tannery industry. Under the chromium tanned leat-
hers the wastes (so called shavings) are produced, which are
the very hazardous waste during the deposite conditions. One
from possibilities of treatment is enzymatic hydrolysis; under this
the utilizate protein hydrolysate originated and (after filtration)
chromium cake. The chromium and magnesium in this part are
utilizable after removal of proteins only, which is the cake pollu-
ted. This deproteination was carried out by washing with water
without and with pH adjustement (16 % effectivity) or with help of
alkaline hydrolysis NaOH under of boiling with aeration or under
increased pressure (91 % resp. 97 % effectivity).
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krajské koncepce

Koncepce odpadového hospodářství 
Ústeckého kraje
Na základû pfiedchozí úspû‰né spolu-

práce s Provincií JiÏního Holandska v ob-
lasti nakládání s odpady, se Severoãeské
sdruÏení obcí (dále jen SESO) rozhodlo
poÏádat Ministerstvo Ïivotního prostfiedí
Nizozemského království a Státní fond Ïi-
votního prostfiedí âR o finanãní a technic-
kou spolupráci pfii zpracování Koncepce
odpadového hospodáfiství Ústeckého kra-
je (dále jen KOH). Zpracovatelem se sta-
la Regionální rozvojová agentura Ústec-
kého kraje, a. s. Projekt byl zahájen
v únoru 1999 a byl ukonãen v bfieznu
2002.
Mimofiádnost pouÏitého fie‰ení 
spoãívala ve:
• vytvofiení tématicky zamûfien˘ch integro-

van˘ch odborn˘ch skupin (státní, vefiej-
n˘ i privátní sektor, Schola Humanitas,
UJEP),

• zpracování vlastní makety v˘stupního
dokumentu, která respektuje a roz‰ifiuje
doporuãenou osnovu âEU,

• zpracování v˘stupÛ a anal˘ze dat po-
mocí Geografického informaãního
systému na úrovni celého kraje,

• spolupráci se zahraniãním partnerem,
Provincií JiÏní Holandsko – technická,
finanãní a metodická pomoc,

• pfiijetí principu úãasti vefiejnosti podle
Aarhuské úmluvy a spolupráci s CpKP
PlzeÀ – ve vytvofiení informaãního stfie-
diska projektu – Komunikace s vefiej-
ností.
Pro potfieby analytické ãásti bylo tfiikrát

obesláno v‰ech 354 obcí v kraji a pfiesto
muselo b˘t osobnû nav‰tíveno 200 obec-
ních a mûstsk˘ch úfiadÛ.

Pfiekvapivé zku‰enosti
• Úãastníci systému odpadového hospo-

dáfiství mají minimální pfiehled (ale i zá-
jem) o ostatní resorty, jejich rozvojové
dokumenty a „peníze“.

• Velmi tûÏké hledání „dûlení“ mezi kon-
cepãním nadhledem a reálnou skuteã-
ností.

• Velká „chuÈ“ k pfiipomínkování anal˘zy
(v‰ichni jsou experty na ledniãky
v Kácovû) v porovnání s nezájmem
o tvÛrãí práci pfii návrhu cílÛ a opatfiení
k jejich konkrétní realizaci.

• Dobrá spolupráce s krajskou samosprá-
vou, pfiestoÏe vznikla aÏ v prÛbûhu rea-
lizace projektu.

• Dobré zku‰enosti se zapojením vefiej-
n˘ch institucí v kraji (z rÛzného pohle-
du), od ·luknova po ·tûtí.

Zajímavé závûry
• Z praktick˘ch zku‰eností lze konstatovat,

Ïe systém evidence odpadÛ podchycuje
cca 60 – 80 % produkce odpadÛ.

• Evidence odpadÛ je jedin˘m oficiálním
informaãním pramenem o produkci od-
padÛ, zji‰tûná data v‰ak vypovídají
o reálné produkci odpadÛ v urãitém re-
gionu s urãit˘m zkreslením, které je
zpÛsobeno následujícími faktory:
– pÛvodci, ktefií produkují ménû neÏ 

50 kg nebezpeãn˘ch odpadÛ nebo
ménû neÏ 50 tun ostatních odpadÛ
roãnû nezpracovávají hlá‰ení o pro-
dukci a nakládání s odpady,

– u pÛvodcÛ, ktefií hlá‰ení zpracovávají,
mÛÏe dojít k úmysln˘m nebo neúmy-
sln˘m chybám ve vykazovaném
mnoÏství (nekázeÀ vykazovatelÛ, ne-
znalost zákona),

– v nûkter˘ch pfiípadech dochází k du-
plicitû pfii evidování stejného odpadu
(odpad vykáÏe obec nebo pÛvodce
i zprostfiedkovatelská nebo svozová
firma jako svoji vlastní produkci),

– rok 1998 po zavedení zákona 
ã. 125/1997 Sb., o odpadech, je rokem
pfiechodn˘m (vy‰‰í pravdûpodobnost
nesprávného zafiazení odpadÛ, nebo
jejich naãítání – velk˘ rozdíl v produkci
odpadÛ mezi lety 1998 a 1999),

– údaje o produkci odpadÛ v letech
1998 a 1999 zahrnují rovnûÏ odpady
vzniklé pfii sanaci star˘ch ekologic-
k˘ch zátûÏí a tzv. ãern˘ch skládek.

• Systém evidence odpadÛ je zatíÏen ná-
sledujícími zkreslujícími skuteãnostmi:
– legislativními nedostatky,
– lidsk˘m faktorem vãetnû neúmysl-

n˘ch i úmysln˘ch chyb,
– automatick˘m zohlednûním produkce

odpadÛ vãetnû jednorázov˘ch akcí,
které meziroãní i územní srovnávací
statistiku silnû zkreslují.

Shrnutí navrhovan˘ch opatfiení
V pfiípadû, Ïe v následujících kapitolách

jsou uvaÏovány administrativní a ekono-
mické nástroje (dále jen nástroje) Ústecké-
ho kraje, pak jsou mínûny ve‰keré nástro-
je, které má kraj (aÈ jiÏ ve vlastní správû
nebo v pfienesené pÛsobnosti) k dispozici
k prosazování zásad této Krajské koncep-
ce odpadového hospodáfiství ve smyslu le-
gislativního systému âR – zejména záko-
na ã. 185/2001 Sb., o odpadech i zákona
ã. 477/2001 Sb., o obalech a jejich návaz-
n˘ch a provádûcích pfiedpisÛ. 

Pro odhad v˘voje produkce odpadÛ do
roku 2006 (v˘hledov˘ termín zpracování
KOH)  nelze jako mûfiítko pouÏít statistic-
ké údaje pfiedcházejících let. Tyto údaje je
moÏno brát pouze jako orientaãní, a to
zejména z tûchto dÛvodÛ:
1) období od 1. srpna 1991 do 31. prosin-

ce1997 byl v platnosti zákon 
ã. 238/1991 Sb., o odpadech,

2) v roce 1998 nabyl platnosti nov˘ zákon
ã.125/1997 Sb., o odpadech, 

3) v roce 1999 produkce odpadÛ (mimo
odpady komunální) byla zkreslena sa-
nacemi (jednorázové projekty SFÎP
a soukromé sféry),

4) od 1. 1. 2002 vstoupil v platnost zákon
ã.185/2001 Sb., o odpadech, vãetnû
provádûcích pfiedpisÛ, kter˘ má uvést
do souladu ãeskou legislativu s evrop-
skou a dále vyuÏít zku‰eností a po-
znatkÛ z minulé praxe.

Obecnû lze oãekávat, Ïe po zavedení
nového právní úpravy a zejména jejích
kontrolních systémÛ do praxe, dojde k ná-
rÛstu vykazování v‰ech produkovan˘ch
odpadÛ. NarÛstající zv˘‰ené zpoplatnûní
umoÏní zavedení nov˘ch technologií vyu-
Ïívajících odpady a donutí pÛvodce k po-
stupnému pfiechodu na bezodpadové
technologie, coÏ zpÛsobí postupn˘ pokles
produkce ostatních a nebezpeãn˘ch od-
padÛ. V˘jimku tvofií pouze komunální od-
pady, jejichÏ produkce se stoupající Ïivot-
ní úrovní vykazuje neustál˘ mírn˘ nárÛst.
Tyto trendy lze rovnûÏ pozorovat v okol-
ních zemích.

V rámci celé âeské republiky se v˘hle-
dovû uvaÏuje s provozem 8 – 11 spaloven
tuh˘ch komunálních odpadÛ s jednotlivou
kapacitou 150 – 200 kt/rok. V konkrétních
podmínkách Ústeckého kraje, kde zatím
není Ïádná kapacitní spalovna tuh˘ch ko-
munálních odpadÛ a vzhledem k cenám
takového zafiízení se ani Ïádná obdobná
stavba nepfiipravuje, se nabízí moÏnost
vyuÏití stávajících nebo pfiipravovan˘ch
kapacit v okolních krajích (stávající spalov-
na Liberec nebo Praha Male‰ice; pfiípad-
nû uvaÏované kapacity ve stfiedoãeském
kraji – napfi. Mûlník). Dopravní dostupnost
uveden˘ch lokalit z vût‰iny území Ústec-
kého kraje je pod 150 km, coÏ pfiedstavu-
je bûÏnû v literatufie uvádûnou ekonomic-
ky pfiijatelnou vzdálenost pro svoz komu-
nálního odpadu do spalovny.

Podmínky zejména v pánevní oblasti
Ústeckého kraje naopak podporují moÏ-
nost efektivního vyuÏití kompostovatelné-
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ho podílu komunálních a podobn˘ch bio-
degradabilních odpadÛ. Velké plochy de-
vastovan˘ch území po tûÏbû uhlí (v˘syp-
ky, závûrné svahy vyuhlen˘ch povrcho-
v˘ch lomÛ, poddolované plochy, sanova-
né prÛmyslové, pfiípadnû energetické are-
ály apod.) se nabízejí nejen k ukládání
ostatních a inertních odpadÛ, ale zejména
k jejich pfiekrytí vrstvou prÛmyslov˘ch
kompostÛ vznikl˘ch z biologicky rozloÏi-
teln˘ch odpadÛ (BRO). 

Takto provedené velkoplo‰né rekultiva-
ce území umoÏní vyuÏít tyto dfiíve deva-
stované plochy k zemûdûlské, lesnické
nebo kombinované rekreaãní funkci.
Souãasnû tak budou vytvofieny i podmín-
ky pro obnovu v‰ech funkcí kulturní kraji-
ny – tedy nejen pro hospodáfisk˘ efekt
zemûdûlsk˘ch a lesnick˘ch rekultivací,
ale i pro pfiírodní funkce ploch ponecha-
n˘ch k extenzivnímu vyuÏívání nebo
ploch zvy‰ujících biodiverzitu území (mok-
fiady, baÏiny, suché louky, skaliny, suk-
cesní plochy nebo plochy s blokovanou
sukcesí v daném sukcesním stupni).

Komunální odpady
a) Ústeck˘ kraj bude podporovat pfiípravu

a realizaci efektivních spaloven ve
svém správním území aÏ na základû
schváleného Plánu odpadového hos-
podáfiství Ústeckého kraje. Do té doby
mÛÏe podpofiit pfiípravu takov˘ch spa-
loven pouze za pfiedpokladu, Ïe:
• investorem i provozovatelem bude

soukrom˘ subjekt, kter˘ nebude po-
Ïadovat spoluúãast orgánÛ Ústecké-
ho kraje ani jako spoluinvestora ãi
spoluprovozovatele,

• ekologické podmínky provozu budou
odpovídat v‰em poÏadavkÛm smûr-
nic a norem EU (vã. reálnû pfiipravo-
van˘ch),

• bude vyfie‰ena souãasnû ve‰kerá lo-
gistika sbûru, svozu a tfiídûní odpa-
dÛ, vã. dopadu související dopravy
na Ïivotní prostfiedí.

b) Ústeck˘ kraj bude prostfiednictvím
sv˘ch nástrojÛ dan˘ch platnou legisla-
tivou podporovat opatfiení vedoucí
k rozvoji systému separovaného sbûru
a tfiídûní komunálních odpadÛ s priori-
tou vyuÏití stávajících tfiídíren a systé-
mÛ separovaného sbûru komunálního
odpadu na území Ústeckého kraje.

c) Ústeck˘ kraj bude dále podporovat vznik
kompostáren aÏ do celkové kapacity 160
aÏ 200 kt/rok zpracovaného BRO, z toho
minimálnû dvû velkokapacitní kompo-
stárny s roãní kapacitou po 20 kt/rok.

d) Ústeck˘ kraj bude v rámci sv˘ch kom-
petencí podporovat konkrétní projekty
na vyuÏití prÛmyslov˘ch kompostÛ
vznikl˘ch zpracováním BRO na svém

území (velkoplo‰né rekultivace, vyuÏití
krajinn˘ch prvkÛ apod.).

e) Ústeck˘ kraj bude prostfiednictvím
sv˘ch nástrojÛ podporovat opatfiení ve-
doucí k implementaci smûrnice
1999/31 ES o skládkování na technic-
ké zabezpeãení stávajících skládek ve
svém správním území. Jedná se ze-
jména o zaji‰tûní technick˘ch paramet-
rÛ skládek dle jednotliv˘ch kategorií
(skládky inertního odpadu – dfiíve
skládky skupiny S I; skládky odpadu
kategorie ostatní – dfiíve skládky skupi-
ny S II a S III; skládky nebezpeãného
odpadu – dfiíve skládky S IV.).

Odpady s obsahem PCB
a) Ústeck˘ kraj bude v návaznosti na pro-

vedenou inventarizaci vlastníkÛ PCB,
odpadÛ s obsahem PCB a zafiízení ob-
sahujících PCB podle zákona 
ã. 185/2001 Sb., resp. vyhlá‰ky 
ã. 384/2001 Sb., prostfiednictvím sv˘ch
nástrojÛ dan˘ch platnou legislativou
kontrolovat povinnosti odpovûdn˘ch
osob – zejména kvalitu údrÏby zafiízení
podléhajících evidenci do doby jejich vy-
fiazení z provozu, nebo postup likvidace
zafiízení, která sice nepodléhají evidenci,
ale obsahují PCB ( § 27 zákona).

b) Ústeck˘ kraj nebude aktivnû podporo-
vat pfiípravu ani vznik jak˘chkoliv ka-
pacit na zpracování nebo odstraÀování
odpadÛ s obsahem PCB ve svém
správním území.

Odpadní oleje
a) Stávající kapacity na zpracování od-

padních olejÛ a systémy jejich sbûru
jsou na území kraje nedostateãné.
âást vhodn˘ch upraven˘ch odpadních
olejÛ je spalována ve stávajících spa-
lovnách kapaln˘ch nebezpeãn˘ch od-
padÛ, resp. zpracována v recyklaãních
linkách, a to jak na území kraje, tak
mimo nûj.

b) Ústeck˘ kraj bude podporovat úpravy
v‰ech zafiízení ke spalování odpadních
olejÛ tak, aby v co nejkrat‰í dobû
splÀovala v‰echny poÏadavky smûrni-
ce EU o spalování (200/76/ES)
a smûrnice o odpadních olejích
(75/439/EHS).

Baterie a akumulátory
a) Ústeck˘ kraj bude podporovat vznik

sbûrn˘ch míst 1. stupnû instalací kon-
tejnerÛ pro pfienosné zdroje proudu
v elektroprodejnách, obchodních stfie-
discích, úfiadech, ‰kolách, ve sbûrn˘ch
dvorech obcí, v rámci mobilního sbûru
nebezpeãn˘ch odpadÛ atd.

b) Souãasnû bude kraj podporovat vznik
jednoho regionálního sbûrného místa

2. stupnû, které bude zaji‰Èovat pfiede-
v‰ím svoz ze sbûrn˘ch míst 1. stupnû
(pfiípadnû od velk˘ch pÛvodcÛ), nutné
pfiedtfiídûní, skladování a ekonomicky
efektivní pfiepravu ke zpracovateli (pfií-
padnû do centrálního expediãního zafií-
zení) a dále zaji‰Èovat propagaãní a
osvûtovou ãinnost.

Kaly z ãistíren odpadních vod
a) Ústeck˘ kraj bude podporovat pfied-

nostnû vyuÏití kalÛ z âOV jako jedno-
ho z komponent prÛmyslov˘ch kompo-
stÛ (zejména v kombinaci s biologicky
rozloÏiteln˘m podílem vytfiídûn˘m z ko-
munálních odpadÛ).

b) Ústeck˘ kraj bude podporovat konkrét-
ní projekty na vyuÏití prÛmyslov˘ch
kompostÛ vznikl˘ch zpracováním BRO
a kalÛ z âOV na svém území (velko-
plo‰né rekultivace, vyuÏití krajinn˘ch
prvkÛ apod.).

c) Ústeck˘ kraj bude variantnû podporo-
vat i konkrétní opatfiení k energetické-
mu vyuÏití kalÛ z âOV jednak ve stá-
vajících kapacitách (napfi. teplárna
Chemopetrol Litvínov) nebo kapaci-
tách, kde je pfiedpoklad takového vyu-
Ïití (napfi. cementárna spoleãnosti
Lafarge Cement, a. s., âíÏkovice), pfii
souãasném zaji‰tûní odbûru vzniklé
energie nebo tepla.

Autovraky
a) Ústeck˘ kraj bude prostfiednictvím

sv˘ch nástrojÛ podporovat pfiedev‰ím
rozvoj a vyuÏití kapacit jiÏ vybudova-
n˘ch (odpovídajících dané legislativû).

b) Ústeck˘ kraj bude podporovat rozvoj
systémÛ sbûru a efektivní ekonomicky
v˘hodné dopravy autovrakÛ na svém
správním území, s cílem maximálního
vyuÏití stávající kapacity s nadregionál-
ním v˘znamem.

Spalování nebezpeãn˘ch odpadÛ
a) Ústeck˘ kraj bude podporovat rozvoj

v˘znamn˘ch zpracovatelÛ nebezpeã-
n˘ch odpadÛ v kraji.

b) Ústeck˘ kraj bude podporovat rozvoj
aktivit vedoucích k v˘robû a uplatnûní
alternativních druhÛ paliv na bázi vy-
bran˘ch odpadÛ.

Ostatní
a) Ústeck˘ kraj bude podporovat vyuÏití

a rozvoj souãasn˘ch nadregionálnû v˘-
znamn˘ch subjektÛ, které vyuÏívají od-
pad jako druhotnou nebo energetickou
surovinu.

Zejména se jedná o:
• zpracování sklenûného odpadu v zá-

vodech spoleãnosti Glaverbel, a. s.,
Teplice,
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• starého papíru ve spoleãnosti Frant-
schach Pulp & Paper, a. s., ve ·tûtí,

• autovrakÛ ve spoleãnosti Kovo‰rot 
a. s., v Dûãínû,

• star˘ch pneumatik a dal‰ích pfiesnû
specifikovan˘ch druhÛ odpadÛ v ce-
mentárnû spoleãnosti Lafarge
Cement, a. s., âíÏkovice.

b) Ústeck˘ kraj bude podporovat systé-
my, jejichÏ prostfiednictvím se zvy‰uje
podíl separace komunálního odpadu
do následnû vyuÏiteln˘ch komodit (na-
pfi. kov, papír, plast a sklo). Napfiíklad
projekt spoleãnosti EKO-KOM, a. s.,
do kterého se v roce 2001 v Ústeckém
kraji zapojilo 80 obcí a jehoÏ prostfied-
nictvím se zuÏitkovalo cca 5 700 tun
vytfiídûného odpadu uveden˘ch ãtyfi
komodit.

c) Ústeck˘ kraj bude dále podporovat za-
pojení se a vyuÏívání systému APUSO
plus a. s. a âeskomoravské komoditní
burzy Kladno pro v‰echny subjekty pÛ-
sobící v jeho správním území s cílem
sníÏit tak celkové mnoÏství jinak nevy-
uÏiteln˘ch odpadÛ, a to vãetnû úãinné
podpory vyuÏívání elektronické podoby
této burzy.

Koneãné závûry koncepce byly zvefiej-
nûny na ãtvrtém vefiejném projednání, kte-
ré probûhlo ve velké zasedací místnosti
Krajského úfiadu v Ústí nad Labem dne
12. bfiezna 2001. Na projednání bylo cel-
kem 118 úãastníkÛ (zástupci hejtmana,
senátofii, poslanci a dal‰í v˘znamní pfied-
stavitelé státní správy, samosprávy a v˘-
znamn˘ch institucí Ústeckého kraje i cent-
rálních orgánÛ). Pfiedstaveny a projedná-

ny byly zejména závûry jednotliv˘ch kapi-
tol KOH, doporuãení a návrhy dal‰ího po-
stupu, které jsou obsaÏeny v rámci kapito-
ly OPAT¤ENÍ návrhové ãásti koncepce.

Zástupci krajské samosprávy vyslovili
souhlas s návrhem KOH a doporuãili zahá-
jit proces schvalování v radû a zastupitel-
stvu Ústeckého kraje. Úãastníci se shodli,
Ïe v rámci návrhové ãásti koncepce je ob-
saÏena fiada projektÛ a opatfiení, které
v dostateãné mífie pfiispûjí k fie‰ení nejvût‰í-
ho problému na‰eho kraje, kter˘m je:

Chybûjící marketing a projektová nepfii-
pravenost systému odpadového hospo-
dáfiství sledující v˘vojové trendy a poÏa-
davky legislativy.

Zdenûk Tarant
vedoucí projektu

www.rra.cz

Hodnocení pohybu odpadů přes hranice krajů
ZKUŠENOSTI PŘI ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÝCH KONCEPCÍ (METODICKÁ POZNÁMKA)

Jedním z úkolÛ pfii zpracování koncepcí
OH krajÛ, které vypl˘vají z doporuãené
osnovy koncepcí, je vyhodnotit pohyb od-
padÛ pfies hranice krajÛ. V souãasné dobû
jsou jiÏ s touto stránkou prací na koncep-
cích zku‰enosti, které ukazují, Ïe k zaji‰tû-
ní smyslupln˘ch v˘sledkÛ je tfieba uplatnit
jednotn˘ pfiístup v‰ech zpracovatelÛ kon-
cepcí. 
Dovoz a v˘voz odpadÛ jsou dÛsled-

kem úãasti na mezinárodním trhu s odpa-
dy. Pfiedev‰ím se jedná o obchod za úãe-
lem vyuÏití odpadÛ ve zpracovatelsk˘ch
kapacitách tradiãního prÛmyslu (hutní, pa-
pírensk˘, skláfisk˘, plastikáfisk˘). Trhy
s tûmito materiály podléhají velk˘m v˘ky-
vÛm a jsou zcela podfiízené mezinárodní
nabídce a poptávce dan˘ch surovin.
Pohyby odpadÛ zafiazen˘ch na „zeleném“
seznamu nejsou z tohoto hlediska dobfie
postiÏitelné. 

Pohyby odpadÛ regulovan˘ch státem
podle „Ïlutého“ a „ãerveného“ seznamu
jsou v principu zachytitelné i na krajské
úrovni. V˘vozy se ov‰em realizují pfies fir-
my, které poskytují sluÏby pÛvodcÛm od-
padÛ, a proto identifikace pÛvodu odpadÛ
v krajích není dost dobfie moÏná. Dovozy
smûfiují zpravidla do zafiízení, která s ohle-
dem na zpracovatelskou kapacitu mají po-
zici zafiízení s nad krajsk˘m v˘znamem.
Tato zafiízení se budou pfiekr˘vat se zafií-
zeními identifikovan˘mi pfii anal˘ze pohy-
bu odpadÛ pfies hranice krajÛ. 

Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ se koncepce
dovozem a v˘vozem odpadÛ samostatnû
nemohou smysluplnû zab˘vat. 

Pohyb odpadÛ mezi kraji má dvû
hlavní stránky:

1. Pfiesahy lokálních svozov˘ch oblastí,
které mají vazbu na zafiízení na území da-
ného kraje, do jin˘ch krajÛ (napfi. je-li na
území kraje skládka, kam se zaváÏí KO
z vedlej‰ího kraje).

2. Zafiízení pro nakládání s odpady
s „nadkrajskou“ pÛsobností (napfi. recyk-
laãní závody, specializované linky na od-
straÀování nebezpeãn˘ch odpadÛ, v˘-
znamné spalovny NO atp.)
ad 1) Pfiesahy lokálních svozov˘ch 
oblastí

Tyto vytvofiené rozdûlením trhu pro na-
kládání s odpady. Tento trh se vyvíjí velmi
dynamicky pfiirozenû bez ohledu na admi-
nistrativnû správní hranice. Nûkteré kraje
tak mohou b˘t z tohoto pohledu ãist˘mi
„dovozci“ odpadÛ z ostatních krajÛ a na-
opak. PostiÏitelnost konkrétního rozsahu
tohoto v˘voje v koncepci není s ohledem
na jeho dynamiku prakticky moÏné. Na
druhou stranu jsou aktivity firem poskytu-
jících sluÏby pro nakládání s odpady
v krajích vázány na infrastrukturu (zpra-
covatelské linky, skládky, malé spalovny,
kompostárny, stabilizaãní plochy, sklady
atp.), která má dlouhodob˘ aÏ stfiednûdo-
b˘ charakter.

U zafiízení, jejichÏ dosah je lokální, je
moÏné v koncepci OH kraje pouÏít pfied-
poklad, Ïe rozmístûní takov˘ch zafiízení je
dlouhodobû rovnomûrné a jakákoliv sou-
ãasná nerovnováha daná souãasn˘m roz-
dûlením svozov˘ch oblastí se má tenden-
ci dlouhodobû vyrovnávat pro území kraje

jako celku. Ekonomika tûchto zafiízení je
pfiedev‰ím závislá na dopravní vzdále-
nosti odpadÛ z místa jejich vzniku a lze
dÛvodnû pfiedpokládat, Ïe velikost oblas-
ti, z níÏ pfiijímají odpady, je zpravidla v˘-
znamnû men‰í, neÏ velikost kraje.
ad 2) Zafiízení s „nad krajskou“ 
pÛsobností

Zafiízení, která pfiijímají podstatnou ãást
odpadÛ z jin˘ch krajÛ, neÏ ve kterém se
zafiízení nachází, se pro na‰e úãely pova-
Ïují za zafiízení nadkrajského v˘znamu.
Pfii identifikaci tûchto zafiízení je potfieba
vzájemné spolupráce mezi zpracovateli
koncepcí OH krajÛ. Je to v˘znamné ales-
poÀ pro kvalitativní postihnutí toho, kam
jdou odpady, které v rámci krajského
systému nakládání s odpady nejsou vyu-
Ïívané nebo odstraÀované, protoÏe v kraji
chybí odpovídající kapacity. Na druhé
stranû je zapotfiebí i porozumût tomu, do
jaké míry zafiízení v kraji podporují celore-
publikov˘ systém nakládání s odpady.

Za úãelem identifikace zafiízení s nad
krajskou pÛsobností byla skupinou zpra-
covatelÛ koncepcí OH krajÛ na konci loÀ-
ského roku rámcovû domluvena spoluprá-
ce. V souãasné dobû jsou tabulky pro vy-
plnûní údajÛ o zafiízeních s nad krajskou
pÛsobností vystavené na serveru 
www.dekont.cz. Údaje, které budou po-
skytnuté zpracovateli koncepcí, ale také
provozovateli zafiízení, budou pfievedeny
do databáze a pfiedány k vyuÏití v‰em
zpracovatelÛm koncepcí a krajsk˘m úfia-
dÛm. 

Ing. Pavel Novák
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STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Podpora nakládání s odpady za rok 2001

Na úãet Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR mají b˘t podle zá-
kona ã.125/1997 Sb., o odpadech, odvádûny poplatky z rizikov˘ch
sloÏek za uloÏení nebezpeãného odpadu. V roce 1999 SFÎP obdr-
Ïel tyto poplatky ve v˘‰i 88,8 milionÛ Kã a v roce 2000 ve v˘‰i 
53,6 milionÛ Kã. V uveden˘ch letech bylo podle informaãního systé-
mu, kter˘ provozuje âesk˘ ekologick˘ ústav, na skládkách uloÏeno
273 tisíc a 722 tisíc tun nebezpeãn˘ch odpadÛ. Rozpoãet SFÎP na
rok 2001 poãítal v této sloÏce Ïivotního prostfiedí s pfiíjmem ve v˘‰i
68,9 milionÛ Kã. Skuteãné pfiíjmy ãinily 73,2 milionÛ Kã.

Skuteãné v˘daje do oblasti nakládání s odpady v roce 2001 do-
sáhly ãástky 361,7 milionÛ Kã s tím, Ïe dotace ãinily 273,9 milionÛ
Kã a pÛjãky 87,8 milionÛ Kã. V celkové ãástce v˘dajÛ jsou zahr-
nuty téÏ pfiíspûvky Fondu na úhradu úrokÛ z komerãního úvûru ve
v˘‰i 7,0 milionÛ Kã.

V roce 2001 obdrÏel SFÎP celkem 70 Ïádostí o podporu v této
sloÏce Ïivotního prostfiedí a poÏadovaná podpora dosahuje ãást-
ky 761 tisíc milionÛ Kã. Zhruba polovina této ãástky je poÏadová-
na jako dotace. 
V˘‰e finanãní podpory, kterou Fond uvolnil v roce 2001 na 56

akcí a projektÛ v oblasti nakládání s odpady, pfiesáhla 327,0 mili-
onÛ korun. Z toho dotace ãinily témûfi 249,87 milionÛ korun
a ãástka vynaloÏená na pÛjãky byla vy‰‰í neÏ 77,3 milionÛ Kã.

Ekologické pfiínosy
K 56 podpofien˘m akcím v loÀském roce patfiilo téÏ 11 zpraco-

vávan˘ch krajsk˘ch koncepcí hospodafiení s odpady (v soula-
du s vyhlá‰en˘m program 4.3.) v Pardubickém, Stfiedoãeském,
Královéhradeckém, Zlínském, Jihomoravském, Libereckém, Olo-
mouckém, PlzeÀském, Jihoãeském, Karlovarském kraji a v kraji
Vysoãina, kdy dotace ze SFÎP ãiní celkem 15 512 milionÛ korun.
Ve vût‰inû dal‰ích podpofien˘ch akcí se jedná o podporu na sa-
nace nebo rekultivace skládek tuhého komunálního odpadu
v mûstech a obcích âR. Sanovaná plocha skládek ãiní 65,02 hek-
taru. K podpofien˘m akcí se fiadí téÏ v˘stavba 7 technologick˘ch li-
nek na tfiídûní ãi vyuÏití odpadÛ a zafiízení na energetické vyuÏi-
tí bioplynu. Kapacita tûchto technologick˘ch zafiízení na vyuÏití od-
padÛ je celkem 49 tisíc tun za rok. SFÎP podpofiil také vybudová-
ní tfií sbûrn˘ch dvorÛ v obcích LuÏe na Chrudimsku, v Trmicích
v Ústeckém kraji a v Praze na Spofiilovû o celkové plo‰e 6 302 m2.
Finanãní podpora dosáhla 7 672 tisíc korun pfii celkov˘ch rozpo-
ãtov˘ch nákladech 12 463 tisíc korun.

V˘jimeãnou podporu formou dotace ve v˘‰i 19 719 tisíc korun
poskytl SFÎP obci Vranová Lhota na Svitavsku na sanaci staré
ekologické zátûÏe - ‰tol. K v˘znamn˘m pfiíjemcÛm podpory z hle-
diska uvolnûn˘ch finanãních prostfiedkÛ ze SFÎP k 31. 12. 2001
patfií Mûsto Hulín, které obdrÏelo na rekultivaci skládky TKO v ãás-
ti Padûlky pÛjãku ve v˘‰i 9,1 milionÛ a dotaci 24,7 milionÛ korun.  

Vûra Dfievíkovská, tisková mluvãí SFÎP âR

V˘bûr z doprovodn˘ch programÛ 
k mezinárodním veletrhÛm

FOR ECO a FOR HABITAT
23. 5. - 26. 5. 2002

� VYUÎITÍ OBNOVITELN¯CH ZDROJÒ ENERGIE V DOMECH
PRO BYDLENÍ – MOÎNOSTI A TRENDY
Termín a místo konání: 20. 5., 13.30 hod., ABF, a. s., Václavské
námûstí 29, Praha 1.
Odborn˘ semináfi pod patronací âeské energetické agentury
Obsahové a odborné zaji‰tûní: âesk˘ ekologick˘ ústav Praha
ve spolupráci s Technologick˘m centrem AV âR a Asociací pro
vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie

� OBNOVITELNÉ ZDROJE V PRAXI
Termín: 24. 5., 10.00 hod., PraÏsk˘ veletrÏní areál
Semináfi
Obsahové a odborné zaji‰tûní: âeská asociace obnoviteln˘ch
zdrojÛ. 

� ODPADOVÉ HOSPODÁ¤STVÍ A CERTIFIKACE
Termín: 24. 5., 10.00 hod., PraÏsk˘ veletrÏní areál
Odborn˘ semináfi âeské asociace odpadového hospodáfiství 
V rámci veletrhÛ FOR HABITAT a FOR ECO probûhnou tradiã-
ní soutûÏe GRAND PRIX a GRAND PRIX FÓR STUDENT
o nejlep‰í exponát.

V bfieznu se asociace opût v˘znamnû rozrostla a dosáhla jiÏ
poãtu 44 ãlenÛ. Za mimofiádného ãlena byla pfiijata AMT
Pfiíbram, s. r. o., která se zab˘vá zpracováním odpadového skla,
za pfiidruÏené ãleny pak Bollegraaf Recycling Machinery, která
zastupuje holandskou firmu na v˘robu recyklaãních strojÛ, a v˘-
robní druÏstvo PUROKLIMA, které je v˘znamn˘m dodavatelem
zafiízení na úpravu odpadÛ. Celkem tak na‰e asociace za po-
slední dva roky zvût‰ila poãet sv˘ch ãlenÛ jiÏ více jak trojnásob-
nû, coÏ jasnû svûdãí o jejím stoupajícím v˘znamu.

Tento její rozvoj je samozfiejmû podloÏen mnoÏstvím v˘znam-
n˘ch informací a pomoci, které asociace poskytuje sv˘m ãlenÛm.
V bfieznu tak byli napfi. podrobnû informováni o konferenci o re-
cyklaci stavebních odpadÛ RECYCLING v Brnû, o semináfiích
spoleãnosti DHV k PlánÛm odpadového hospodáfiství ãi o kabi-
netech âeské spoleãnosti pro Ïivotní prostfiedí.

V˘konn˘ fieditel asociace se téÏ úãastnil zasedání Prvního
ãeského sdruÏení pro prÛmyslovou recyklaci autovrakÛ a pfiipra-
vil podklady pro pfiedná‰ky k oborov˘m certifikacím v odpado-
vém hospodáfiství. V‰ichni ãlenové téÏ obdrÏeli s roãním pfiedsti-
hem pfiipravované návrhy Evropského parlamentu na zmûny
smûrnice EU 94/62 o obalov˘ch odpadech, aby se na nû mohli
s dostateãn˘m pfiedstihem pfiipravit.

(pm)

Zpravodaj

Česká asociace odpadového hospodáčství
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Recyklace, kompostování a spalování
budou na směrnici ES o skládkování stačit?

PoÏadavky smûrnice zakládají celkovou
zmûnu kvality systému nakládání s komu-
nálními a podobn˘mi odpady, která od prv-
ního cílového termínu (2010) graduje
v rozmezí deseti let aÏ k posunu pfiímého
skládkování komunálních a podobn˘ch od-
padÛ na úroveÀ okrajové technologie. To
je dáno nejen poklesem procenta odpadÛ,
které bude moÏné pfiímo sládkovat, ale ta-
ké tím, Ïe:
- mnoÏství odpadÛ, které se mohou slád-

kovat, se poãítá z konstantního základu
skládkovan˘ch odpadÛ v roce 1995
a pfiitom

- mnoÏství produkovan˘ch komunálních
a podobn˘ch odpadÛ má tendenci setr-
valého rÛstu v dlouhodobém v˘hledu.
V ãíselném vyjádfiení scénáfiÛ diskutova-

n˘ch v projektu Strategie to znamená, Ïe
i pfii vyuÏití pfiedpokládaného rozvoje re-
cyklace, kompostování a plném vyuÏití
dne‰ních tfií spaloven komunálních odpa-
dÛ bude zapotfiebí zajistit stovky tisíc tun
nov˘ch kapacit pro zpracování odpadÛ
a podstatnû zmûnit systémy svozu a pfie-
pravy odpadÛ. Jeden ze scénáfiÛ rozvoje
investic, pouÏit˘ v projektu Strategie se
naz˘vá sníÏení tempa. Scénáfi má cha-
rakteristiky realistického návrhu, tfiebaÏe
jím uvaÏovan˘ nárÛst podílu biodegrada-
bilního podílu (z 41 % v roce 1995 na 60 %
v roce 2010) je ponûkud strm˘. Na druhé
stranû v‰ak vychází z optimistické pfied-
stavy o postupném sniÏování závislosti rÛ-
stu produkce odpadÛ na rÛstu ekonomiky.

Scénáfi vyúsÈuje v prognózu nov˘ch ka-
pacit potfiebn˘ch pro zpracování komunál-
ních a podobn˘ch odpadÛ, která je uvede-
na v tabulce.

V rámci této projekce budoucího v˘voje
se pfiedpokládá, Ïe asi 60 % potfiebného
zpracování biodegradabilních odpadÛ
z komunálních odpadÛ (BRKO) bude za-
ji‰tûno s vyuÏitím biologického zpracování
odpadÛ (kompostování). K tomu se pfied-
pokládá masivní rozvoj separovaného
sbûru BRKO (pokr˘vající cca polovinu po-
pulace) a vysoká v˘tûÏnost separovaného
sbûru BRKO (na úrovni 50 % teoretického
obsahu biodegradabilní sloÏky v komunál-
ních odpadech). Uvûdomíme-li si, Ïe se-
parovan˘ sbûr papíru, skla a plastÛ v sou-
ãasné dobû pokr˘vá sice srovnatelnû vût-
‰í podíl populace, av‰ak nedosahuje zda-
leka takové úãinnosti, jedná se zfiejmû
technicky i organizaãnû o pfiedpoklad aÏ
na hranici reálnû dosaÏitelného. Dal‰ím li-
mitujícím faktorem je odbyt vyrobeného
kompostu.

Jako synonymum pro technologii zpra-
cování zbytku odpadÛ, které nebude moÏ-
né recyklovat ani kompostovat, ani sládko-
vat v souladu se smûrnicí ES o skládková-
ní, bylo uvaÏováno spalování odpadÛ
s vyuÏitím tepla, které by podle zmínûné-
ho scénáfie mûlo pfiispût k dosaÏení cílÛ
smûrnice ze cca 40 %. I pfii relativnû men-
‰ím podílÛ spalování na zpracování BRKO
je v daném scénáfii patrn˘ obrovsk˘ nárÛst
kapacit spaloven, kter˘ by znamenal více

neÏ zdvojnásobení souãasné kapacity
v prÛbûhu 10 let. Takov˘to rozvoj spaloven
je nemoÏn˘ bez jejich zapojení do stávají-
cích systémÛ centrálního zásobování tep-
lem tak, Ïe nahradí nûkteré z konvenãních
teplárensk˘ch zdrojÛ. 

Zástupci nevládních organizací závûrÛm
projektu Strategie ohlednû programu in-
vestic pro splnûní poÏadavkÛ smûrnice ES
o skládkování (99/31/EC) vyt˘kali pfiíli‰n˘
dÛraz na rozvoj spalování komunálních od-
padÛ na úkor kompostování a jin˘ch tech-
nologií. Projekt tím údajnû pfiispívá k „za-
konzervování“ zastaralé infrastruktury. Zá-
stupci nevládních organizací také spalová-
ní odpadÛ oznaãují za jeden z hlavních
zdrojÛ toxick˘ch perzistentních orga-
nick˘ch zneãi‰Èujících látek. (více moÏno
najít napfiíklad ve zprávû Greenpeace: Ná-
vrh odpadové strategie firmy AEA je hroz-
bou pro Ïivotní prostfiedí a zdraví lidí –
http://www.greenpeace.cz)

Citovaná kritika ov‰em zcela ignoruje
fakt, Ïe autofii projektu Strategie pfiisoudi-
li spalování odpadÛ aÏ zbytkovou úlo-
hu poté, co vyãerpali moÏnosti recyklace
BRKO a moÏnosti kompostování oddûlenû
shromáÏdûného BRKO dovedli v prognó-
ze na pokraj technického realismu. âtenáfi
si mÛÏe sám udûlat úsudek o vûci po pro-
studování ‰esti svazkÛ Závûreãné zprávy
projektu Strategie, kterou lze získat na
www.ecn.odpady.cz, pfiípadnû na e-mailu
ing.pavel.novak@quick.cz.

V diskusi s nevládními organizacemi se
v‰ak jasnû odráÏí fakt, Ïe úkoly, které pfii-
ná‰í smûrnice ES o skládkování, jsou ob-
rovskou a dosud ne zcela pochopenou v˘-
zvou k zásadní zmûnû celého systému
nakládání s komunálními odpady. V˘-
zvou tak velkou, Ïe konvenãní postupy
a technologie jako je recyklace sbûrov˘ch
surovin, kompostování a spalování odpa-
dÛ s vyuÏitím tepla nemusí b˘t dostateã-
n˘m fie‰ením. Proto je tfieba povaÏovat za
potfiebnou dal‰í diverzifikaci moÏností pro
sniÏování skládkování odpadÛ, zejména
na lokální úrovni. K posouzení se nabízí
celá ‰kála technik a technologií od „aktiv-
ního pfiedcházení svozu“ smûsn˘ch odpa-
dÛ za pomoci lokálních recyklaãních pro-
gramÛ aÏ po nové mechanicko-biologické
technologie úpravy odpadÛ. Tûmito moÏ-
nostmi bychom se chtûli na stránkách Od-
padového fóra v pfií‰tích mûsících zab˘vat
více.

Ing. Pavel Novák

Stranou pozornosti širší veřejnosti proběhla na sklonku 
loňského roku diskuse nad závěry projektu Strategie 
implementace a investic pro směrnice ES o odpadech (Projekt
Strategie) mezi zástupci několika nevládních organizací 
a projektového týmu. Projekt Strategie byl realizován z grantu
Evropské unie v rámci programu PHARE týmem vedeným firmou
AEA Technology.

PfiipomeÀme si, Ïe smûrnice ES o skládkování poÏaduje, aby ãlenské zemû EU sníÏi-
ly skládkování biodegradabilních odpadÛ z komunálních a podobn˘ch odpadÛ, jak je uve-
deno v pfiehledu (na âeskou republiku se vztahují posunuté termíny uvedené v závor-
kách):

99/31/ES - SníÏit mnoÏství biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ ukládan˘ch 
na skládky na 75 % stavu roku 1995 konec roku 2006 (2010)

- SníÏit mnoÏství biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ ukládan˘ch 
na skládky na 50 % stavu roku 1995 konec roku 2009 (2013)

- SníÏit mnoÏství biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ ukládan˘ch 
na skládky na 35 % stavu roku 1995 konec roku 2016 (2020)
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Membránové technologie pro ãi‰tûní
odpadních vod z prÛmyslu
9. 5., Brno
Semináfi skupiny PrÛmyslové odpadní
vody 
AâE âR, Ing. ·amal
Tel.: 05/43 23 53 03, 43 25 49 49
E-mail: ace@ace-ct.cz, samal@avh.cz
Co pfiinesl EnviKongres 
a 7. Mezinárodní semináfi o ãist‰í 
produkci?
16. 5., Praha
âSÎP, OS 08 „PrÛmysl a Ïivotní 
prostfiedí“, Bohumil Svoboda
E-mail: svoboda.boh@quick.cz
IFAT
13. - 17. 5., Mnichov, SRN
Mezinárodní veletrh techniky na ochranu
Ïivotního prostfiedí
Expo-Consult+Service, s. r. o.
Tel.: 05/45 17 61 58
E-mail: info@expocs.cz
¤e‰ení problematiky odpadÛ dle § 25
zákona o odpadech
16. 5., Praha
Semináfi E2002
CZ BIJO, a. s., 
Tel.: 02/67 21 02 38
E-mail: vcerna@bijo.cz
ET 2002
21. - 23. 5., Birmingham, Velká Británie
V˘stava Îivotní prostfiedí - technologie
a management
Faversham House Group Limited
E-mail: et2002@fav-house.com
Podrobnosti nakládání s odpady
23. 5., Praha
Semináfi k provádûcím vyhlá‰kám 
k zákonu o odpadech
Agentura BOVA
Tel.: 02/402 63 44, 44 40 22 32
E-mail: bova@bovapolygon.cz
FOR ECO 2002
23. - 26. 5., Praha
ABF, a. s., Lucie Masopustová
Tel.: 02/22 89 11 48
E-mail: masopustova@abf.cz
TOP 2002
23. - 24. 5., âastá-Papierniãka,
Slovensko
8. konference Technika ochrany 
prostredia
Strojnícka fakulta STU 
Doc. Ing. ªubomír ·oo‰, CSc.,
Tel.: +421/2/57 29 65 81
fax: +421/2/52 49 78 09
E-mail: top2002@kvt.sjf.stuba.sk
Odpadov˘ hospodáfi
28. 5., Praha
Semináfi
DaV, Marta âermáková
Tel./fax: 02/79 28 277
E-mail: seminar@centrum.cz
ÖKOPROFIT
28. 5., Praha
Semináfi a prezentace programu 
Ökoprofit
CPC Austria a Krajsk˘ úfiad
Stfiedoãeského kraje

VOD-KA
28. 5. - 30. 5., Praha
V˘stava vodovodÛ a kanalizací
Incheba Praha
Tel.: 02/21 08 23 46
E-mail: sovak@csvts.cz
SANAâNÍ TECHNOLOGIE V.
29. - 30. 5., Seã
5. konference k sanacím ekologick˘ch
zátûÏí
Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o.
Olga Halousková
Tel.: 0455/68 23 03
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz
Plány OH podnikÛ a EMS
30. 5., Praha
Kabinet Îivotní prostfiedí a odpady
âeská spoleãnost pro Ïivotní prostfiedí
E-mail: ing.pavel.novak@quick.cz
Otázky a odpovûdi
30. 5., Praha
Semináfi k zákonÛm o odpadech, 
obalech a ovzdu‰í
Agentura BOVA
Analytika odpadÛ ve svûtle nové 
legislativy
6. 6., Praha
Semináfi E2002
CZ BIJO, a. s., 
Tel.: 02/67 21 02 38
E-mail: vcerna@bijo.cz
Nové povinnosti
6. 6., Praha
Semináfi pro provozovatele zafiízení
s odpady a pÛvodce odpadÛ
Agentura BOVA
AUTOTEC
8. - 13. 6., Brno
Mezinárobní veletrh uÏitkov˘ch vozidel
BVV, a.s., Ing. Jifií âikl, 
tel.: 05/41 15 29 15
E-mail: autotec@bvv.cz
ODPADY A OBCE
12. - 13. 6., Hradec Králové
Konference k hospodafiení 
s komunálními odpady
EKO-KOM, a. s., Mgr. Hradecká
E-mail: hradecka@ekokom.cz
EKOTECHNIKA
12. - 15. 6., Bratislava
9. mezinárodní v˘stava techniky pro
tvorbu a ochranu Ïivotního prostfiedí
Incheba Bratislava a.s.
Tel.:+421/2/67 27 22 05
E-mail: incheba@incheba.sk
www.incheba.sk
Zpracování kalÛ z âOV ovlivnûn˘ch
prÛmyslem 
13. 6., Brno
Semináfi skupiny PrÛmyslové odpadní
vody 
AâE âR, Ing. ·amal
ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ A ÚPRAVNICTVÍ
27. - 29. 6., Ostrava
6. Mezinárodní konference
V·B-TU Ostrava 
Doc. Ing. Peter Feãko, CSc.
Tel. : 420-69 699 3575
E-mail: peter.fecko@vsb.cz

ISWA World Environment Congress 
& Exhibition 2002
8. - 12. 7., Istanbul
Kongres
Turkish National Comittee on Solid
Wastes
Tel.: +90/21 22 63 15 40/23 95
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
RNDr. Jana Kováfiová, CSc.
Tel.: 02/20 40 31 11,
E-mail: kovarova@imc.cas.cz
MSV 2002
16. - 20. 9., Brno
Mezinárodní strojírensk˘ veletrh
BVV, a.s., Ing. Jifií Rousek, 
Tel.: 05/41 15 29 60
E-mail: msv@bvv.cz
Ekotoxikologické biotesty
18. - 19. 9., Seã
Konference
Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o.
Problematika fiízení jakosti, EMS
a BOZP v sektoru sluÏeb 
v odpadovém hospodáfiství 
a OÎP obecnû
26. 9., Praha
Semináfi E2002
CZ BIJO, a. s., 
Pollutec East &Central Europe
1. - 3. 10., VídeÀ
Mezinárodní odborn˘ veletrh ochrany 
Ïivotního prostfiedí
Progres Partners Advertising, s. r. o.
Tel.:02/24 21 84 03, 24 21 39 05
E-mail: info@ppa.cz 
ODPADY - LUHAâOVICE 2002
1. - 3. 10., Luhaãovice
X. Mezinárodní kongres a v˘stava
JOGA Luhaãovice, s. r. o., 
Tel.: 067/71 32 602
E-mail: joga@jogaluhacovice.cz
ODPADY A DISKUSE
13. 10., Brno
Práce odborn˘ch skupin
EKO-KOM, a. s.
KALY a ODPADY ‘02
16. - 17. 10. Brno
Konference k vyuÏití a zpracování kalÛ 
z âOV
Asociace ãistírensk˘ch expertÛ
E-mail: ace@ace-cr.cz
KOMUNÁL
22. - 24. 10., Îilina
Mezinárodní v˘stava techniky Ïivotního
prostfiedí a komunálního hospodáfiství
Dom techniky ZSVTS Ko‰ice, s. r. o.
Odpady Pardubického kraje
24. 10., Pardubice
Semináfi ke krajsk˘m koncepcím
ISES, s. r. o.
Tel.: 02/24 81 19 69 (33 33 82 59)
E-mail: ises@ises.cz 

VyuÏití a zpracování velkoobjemov˘ch
organick˘ch odpadÛ a kalÛ
24. 10., Praha
Semináfi E2002
CZ BIJO, a. s., 
COMMA
24. - 27. 10., Praha
V˘stava komunální techniky 
a technologie
Incheba Praha, a. s.
E-mail: info@incheba.cz 
ODPADY A EVROPSKÁ UNIE
5. 11., Praha
Mezinárodní kongres 
EKO-KOM, a. s. 
ODPADY A PRÒMYSL
6. 11., Praha
Konference Svazu odpadového prÛmyslu
EKO-KOM, a. s. 
Odpady Libereckého kraje
7. 11., Liberec
Semináfi ke krajsk˘m koncepcím
ISES, s. r. o.
Tel.: 02/24 81 19 69 (33 33 82 59)
E-mail: ises@ises.cz 
RICICLA, SALVE
6. - 9. 11., Rimini, Itálie
Veletrh obnovy materiálÛ, energie a re-
cyklace a veletrh svozov˘ch vozidel
ICS - Ing. Jan Voda
Tel.: 02/24 31 21 63
E-mail: icscomps@mbox.vol.cz
POLEKO
19. - 22. 11. PoznaÀ, Polsko
Mezinárodní ekologick˘ veletrh
Medzinarodowe Targi Poznanskie
E-mail: info@mtp.com.pl, www.mtp.pol.pl
Odpady Královehradeckého kraje
21. 11., Hradec Králové
Semináfi ke krajsk˘m koncepcím
ISES, s. r. o.
Tel.: 02/24 81 19 69 (33 33 82 59)
E-mail: ises@ises.cz 
Pfiedvstupní a strukturální fondy pro
nové ãlenské zemû EU
21. 11., Praha
Semináfi E2002
CZ BIJO, a. s., 
Tel.: 02/67 21 02 38, 
E-mail: vcerna@bijo.cz
POLLUTEC Lyon
26. - 29. 11., Lyon, Francie
Veletrh na téma Ïivotní prostfiedí 
a ãistota obcí
Active Communication
Tel.: 02/22 51 85 87
E-mail: active@telecom.cz
Odpady Stfiedoãeského kraje
4. 12., Praha
Semináfi ke krajsk˘m koncepcím
ISES, s. r. o.
Tel.: 02/24 81 19 69 (33 33 82 59)
E-mail: ises@ises.cz 

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

Legislativa

� Jsou Ïádány ãestné rámcové podmínky pfii prosazování pravidel pro 
elektro‰rot a vozidla s ukonãenou Ïivotností (Faire Rahmenbedingungen
bei E-Schrott und Altautos gefordert) 
Recycling-Magazin, 56, 2001, ã. 22, s. 7
� Pracovní skupina znalcÛ pro vyuÏití vozidel s ukonãenou Ïivotností.
Zákon o vozidlech s ukonãenou Ïivotností – pro automobilov˘ prÛmysl
nebo pro Ïivotní prostfiedí? (Arbeitskreis der Sachverständigen für
Altautoverwertung. Altfahrzeuggesetz – für die Automobilindustrie oder
die Umwelt?) 
Recycling-Magazin, 56, 2001, ã. 23, s. 25

Informaãní systémy

� Ekologické bilance pro stavební hmoty. Spoleãnost Sinum nabízí poãí-
taãové programy pro environmentální management a kontrolu nákladÛ
(Ökobilanzen für Baustoffe. Sinum bietet Computerprogramme für
Umweltmanagement und Kostenkontrolle) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 12, s. 48
� Elektronická archivace se od ledna stává povinností: vliv zmûny nafiíze-
ní o poplatcích na odpadové hospodáfiství (Elektronische Archivierung
wird zum Januar Pflicht: Zugriff auf die Festplatte) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 11/12 s. 14-16
� Pokus s prÛvodním listem pro pfiepravu odpadÛ v Severním Por˘ní-
Vestfálsku: plánuje se digitální signatura (Online-Begleitschein in NRW
im Versuch: Digitale Signatur geplant) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 11/12 s. 18
� Elektronické obchodování v odpadovém hospodáfiství (eBusiness in
der Entsorgungswirtschaft) 
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 12, s. 687-698
� Vûdûní místo zboÏí – software pro komunální odpadové hospodáfiství
(Wissen statt Waren)
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 11, s. 38-39
� Zákazníci RWE jiÏ disponují kontejnerem na odpady on-line: plánování
elektronického obchodování (RWE-Kunden disponieren Abfall-Container
schon online: E-Business auf dem Plan) 
Entsorga-Magazin, 21, 2001, ã. 1/2, s. 44-45

Nakládání s odpady

� Indikátory BSE k hodnocení zafiízení na úpravu odpadÛ (BSE-Indikato-
ren zur Bewertung von Abfallbehandlungsanlagen) 
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 12, s. 677-681
� Podzimní zasedání BIR v Irsku. Rostoucí vliv hospodáfiské krize 
(BIR-Herbsttagung in Irland. Wachsender Einfluss 
der Wirtschaftskrise) 
Recycling-Magazin, 56, 2001, ã. 22, s. 8-13
� Vyfiazené katalyzátory. Dále nízké ceny (Alt-Katalysatoren. Weiterhin
niedrige Preise) 
Recycling-Magazin, 56, 2001, ã. 22, s. 14
� 1. zasedání spoleãnosti sdruÏující zne‰kodÀovatele bylo úspû‰né.
Odborn˘ podnik na zne‰kodÀování (1. Tag der Entsorgergemeinschaft
war erfolgreich. Entsorgungsfachbetriebe) 
Recycling-Magazin, 56, 2001, ã. 22, s. 20-22
� Elektrick˘ a elektronick˘ ‰rot. „Historické“ staré pfiístroje – kritick˘ bod
prÛmyslu (Elektro(nik)schrott. „Historische“ Altgeräte – der Kritikpunkt 
der Industrie) 
Recycling-Magazin, 56, 2001, ã. 24, s. 8-16
� UÏ není tfieba nic hlásit? – v˘voj v hlá‰ení Ïivností v oblasti recyklace
v Nûmecku (Nichts mehr zu melden?) 
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 11, s. 50-52
� Rabaty, pfiíplatky, slevy z ceny – podpory prodeje v oblasti zásobování
a odstraÀování (Rabatte, Zugaben, Preisnachlässe – Verkaufsförderun-
gen in der Ver- und Entsorgungswirtschaft) 
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 12, s. 44-46
� „Nemáme Ïádné preference...“ Zpracování odpadÛ v Rakousku 
(„Wir haben keine Präferenzen...“ Abfallbehandlung) 
Umweltschutz, 2001, ã. 12, s. 22-23

V˘voz a dovoz odpadÛ

� Podzimní zasedání BIR. Problémy pfii transportu textilu 
(BIR-Herbsttagung. Transport-Probleme bei Textil) 
Recycling-Magazin, 56, 2001, ã. 24, s. 22

Tfiídûní odpadÛ

� V‰echno se zase dostane dohromady. Studie k chování pfii tfiídûní od-
padÛ (Es kommt alles wieder zusammen. Studie zum Verhalten bei
Mülltrennung) 
A3 Umwelt, 14, 2001, ã. 11/12, s. 23
� Zlep‰ené ãi‰tûní transportních pásÛ pfii vyuÏívání starého skla sniÏuje
náklady: kartáãe le‰tí bilanci (Verbesserte Bandreinigung bei der
Altglasverwertung senkt die Kosten: Bürsten polieren Bilanz) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 11/12 s. 50

Recyklace odpadÛ

� Bionafta z upotfiebeného potravináfiského oleje (Biodiesel aus
Altspeiseöl)
A3 Umwelt, 14, 2001, ã. 11/12, s. 12-13
� Obor poãítá s 15% poklesem obratu. Kongres o recyklaci stavebních
hmot v Berlínû (Branche rechnet mit 15 % Umsatzrückgang. Baustoff-
Recycling Kongress in Berlin)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 11, s. 16-18
� Varování pfied nekontrolovan˘mi toky látek. Fórum expertÛ diskutuje
o existenãních problémech oboru recyklace stavebních hmot (Warnung
vor unkontrollierten Stoffströmen. Expertenforum diskutiert
Existenzprobleme der Branche) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 11, s. 19
� VyuÏití zbytkov˘ch látek na stavbû silnic (Reststoffverwertung im
Strassenbau) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 11, s. 22-23
� Nesnáze díky vût‰ímu poãtu pravidel. PouÏití minerálních látek pfii od-
kopech a podzemních stavbách (Erschwerung durch Vielzahl von
Regelungen. Einsatz von mineralischen Stoffen bei Abgrabungen und
Tiefbauvorhaben) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 11, s. 24-26
� ¤e‰ení: bobtnadlo. Úsporné ‰tûpení minerálních stavebních látek 
– ãást 2 (Lösung: Quellmittel. Schonendes Spalten mineralischer
Baustoffe – Teil 2) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 11, s. 27-29
� ·est podlaÏí „smeteno“. V˘‰ková budova úfiadu Lipsk˘ch veletrhÛ byla
sloÏena v ‰esti t˘dnech (Sechs Etagen „weggefegt“. Bürohochhaus der
Messe in sechs Wochen niedergelegt) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 11, s. 32-33
� Pravá ‰ance pro obûhové hospodáfiství. Fórum recyklace stavebních
hmot v Berlínû (Echte Chance für Kreislaufwirtschaft. Recycling-
Baustoff-Forum in Berlin) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 12, s. 16-19
� Pfiepracování sdûlení Zemské pracovní spoleãnosti ã. 20 pro odpad.
PoÏadavky na vyuÏití minerálních odpadÛ (Die Überarbeitung der LAGA-
Mitteilung 20. Anforderungen an die Verwertung von mineralischen
Abfällen) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 12, s. 20-28
� PouÏití je smysluplné. Recyklovan˘ materiál z úlomkÛ cihel v okolí sta-
veb silnic pro opatfiení tvorby krajiny (Einsatz ist sinnvoll. Ziegelbruch-
Recyclingmaterial im Umfeld des Strassenbaus für Massnahmen der
Landschaftgestaltung) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 12, s. 29-30
� Pfiíspûvek k definici v˘robku. Zji‰tûní stavu k posuzování vlivu recyklo-
van˘ch stavebních hmot na Ïivotní prostfiedí (Beitrag zur
Produktdefinition. Bestandsaufnahme zur Umweltverträglichkeit von
Recycling-Baustoffen) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 12, s. 31-36
� ¤e‰ení: bobtnadlo. Úsporné ‰tûpení minerálních stavebních látek 
– ãást 3 (Lösung: Quellmittel. Schonendes Spalten mineralischer
Baustoffe – Teil 3) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 12, s. 38-39
� Nekompatibilní systémy recyklace vozidel s ukonãenou Ïivotností oãe-
kávají tlak na harmonizaci (Nicht-kompatible Altauto-Recyclingsysteme
erwarten Harmonisierungsdruck)
Recycling-Magazin, 56, 2001, ã. 22, s. 3
� Recyklace baterií v Por˘ní-Falci stále stoupá (Batterie-Recycling in
Rheinland-Pfalz steigt ständig an) 
Recycling-Magazin, 56, 2001, ã. 22, s. 6
� Odpadní olej. Spolkov˘ svaz pro druhotné suroviny a zne‰kodÀování
Ïádá: zachovávat standardy pfii úpravû (Altöl. bvse fordert: Standards
bei Aufbereitung aufrechterehalten) 
Recycling-Magazin, 56, 2001, ã. 22, s. 23
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Spalování a energetické vyuÏití odpadÛ

� Promarnûná ‰ance. Projekt tepelného zpracování odpadÛ v elektrárnû
St. Andrä se neuskuteãní (Chance vertan. Kraftwerk St. Andrä) 
A3 Umwelt, 14, 2001, ã. 11/12, s. 25
� Pec na spalování odpadÛ jako mûfiítko. Bavorské spalovny odpadÛ se
obávají ekodumpingu (Müllöfen als Messlatte. Bayerische MVA befürch-
ten ein Öko-Dumping) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 11/12 s.20-22
� Energetické vyuÏití odpadÛ v cementárnách a elektrárnách: novû vy-
mezit hranice (Energetische Verwertung von Abfällen in Zementanlagen
und Kraftwerken: Grenzen neu ziehe) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 11/12 s. 24-31
� Látky obsaÏené v druhotn˘ch palivech, odvození fiízení jakosti nûmec-
ké spoleãnosti pro kvalitu druhotn˘ch surovin (Inhaltsstoffe von
Sekundärbrennstoffen, Ableitung der Qualitätssicherung der
Bundesgütegemeinschaft Sekundärbrennstoffe e. V.) 
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 12, s. 699-704
� Teplo z popelnice – v˘roba paliva z odpadÛ (Wärme aus der Tonne) 
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 12, s. 48-49
� OheÀ a plameny – tepelné zpracování odpadÛ (Feuer und Flamme) 
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 12, s. 50-52
� Rámcové právní podmínky. Zv˘hodnûní pro pfiemûnu biomasy v proud
(Rechtliche Rahmenbedingungen. Vergünstigungen für die Verstromung
von Biomasse) 
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 11, s. S2-S4
� Inovativní technologie. V˘roba proudu ze dfieva (Innovative
Technologien. Stromerzeugung aus Holz) 
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 11, s. S6-S9
� Zafiízení na ãi‰tûní spalin pro topeni‰tû na spalování biomasy
(Rauchgasreinigungsanlagen für Biomassefeuerungen) 
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 11, s. S10-S11
� Investice do budoucnosti – teplárna na spalování biomasy
(Zukunftsinvestition Biomasse) 
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 11, s. S12
� Tankovat plyn z lokální produkce – bioplynová zafiízení (Gas aus loka-
ler Produktion tanken) 
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 12, s. 53
� Potenciály a meze pfii pouÏití odpadÛ v elektrárnû na spalování odpadÛ
podle nafiízení o skládkách (Potenziale und Grenzen beim Einsatz von
Abfällen in einem Müllheizkraftwerk nach der Ablagerungsverordnung)
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 12, s. 10-15
� Tlak cen u PVC ve spalovnû odpadÛ: Ïádn˘ dal‰í faktor nákladÛ
(Kaum Preisdruck bei PVC in der MVA: Kein weiterer Kostenfaktor) 
Entsorga-Magazin, 21, 2001, ã. 1/2, s. 28-34
� Soukromé spalování odpadÛ dává hospodáfisk˘ impuls pro vyuÏití pro-
blémov˘ch stanovi‰È. Revitalizace zbytkov˘m odpadem (Private
Müllverbrennung gibt Problemstandort wirtschaftliche Impulse.
Revitalisierung durch Restmüll) 
Entsorga-Magazin, 21, 2001, ã. 1/2, s. 36-37

Skládkování odpadÛ

� Optimalizované ukládání. Skládka Dortmund: inertní látky, organické
a anorganické odpady jsou navzájem pfiísnû oddûleny (Optimierte
„Ablage“. Deponie Dortmund: inerte Stoffe, organische und anorganis-
che Abfälle werden streng voneinander getrennt) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 12, s. 43-44
� Mnoho dílÛ. Jedno právo pro skládky – návrh nûmeckého nafiízení
o skládkách (Viele Teile. Ein Deponierecht) 
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 12, s. 60-61
� ¤e‰ení zápachu na skládce spoleãnosti LOBBE v Tyrolsku (LOBBE
Tirol setzt auf Geruchsfresser) 
Umweltschutz, 2001, ã. 12, s. 40-41

Staré zátûÏe

� Staré zátûÏe s PCB jsou vût‰inou podcenûné. Byla ustavena projekãní
skupina ke zpracování kritérií pro posuzování (PCB-Altlasten werden me-
istens unterschätzt. Projektgruppe zur Erarbeitung von
Beurteilungskriterien eingesetzt) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 11, s. 46-447
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� Recyklace star˘ch pneumatik. Horké mletí bez pouÏití dusíku (Altreifen-
Recycling. Warmvermahlung ohne Stickstoffeinsatz) 
Recycling-Magazin, 56, 2001, ã. 22, s. 24-25
� Evropsk˘ trh s plasty. Ve v˘robû automobilÛ je poptávka po inovaãních
technologiích plastÛ (Europäischer Kunststoff-Markt. Innovative
Kunststoff-Technologien in der Automobilproduktion gefragt) 
Recycling-Magazin, 56, 2001, ã. 22, s. 26-27
� Recyklace stavebních hmot. Obor ve víru kulhající stavební konjunktury
(Baustoff-Recycling. Branche im Sog lahmender Baukonjunktur) 
Recycling-Magazin, 56, 2001, ã. 23, s. 10-14
� Odborn˘ svaz pro recyklaci textilu. Otázka preference je‰tû není práv-
nû vyfie‰ena (Fachverband Textil-Recycling. Präferenzfrage juristisch
noch ungelöst) 
Recycling-Magazin, 56, 2001, ã. 23, s. 15-17
� Recyklace textilu. ·est nefie‰en˘ch problémÛ (Textil-Recycling. Sechs
ungelöste Probleme) 
Recycling-Magazin, 56, 2001, ã. 23, s. 18-19
� Míra recyklace papíru zv˘‰ena – www.cepi.org/htdocs/worddocs/prele-
ase/preword_0010.doc (Rate erhöht. Papierrecycling) 
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 11, s. 74
� Recyklace chladniãek ve velkém (Kühlgeräte-Recycling im
Grossmassstab) 
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 12, s. 50
� Obor recyklace stavebních hmot se vidí krátce pfied ztroskotáním: do-
mácí úkoly pro ministra (Recycling-Baustoff-Wirtschaft sieht sich kurz vor
dem Scheitern: Hausaufgaben für den Minister) 
Entsorga-Magazin, 21, 2001, ã. 1/2, s. 12
� Zafiízení na ãtení kódÛ zvy‰ují kvóty vyuÏití star˘ch baterií: nahmatané,
rozlousknuté, vyuÏité (Codeleser erhöhen die Verwertungsquote von
Altbatterien) 
Entsorga-Magazin, 21, 2001, ã. 1/2, s. 38
� Elektrick˘ a elektronick˘ ‰rot jde do ãistû mechanického vyuÏití.
Mamutí odstfiedivka pro chladniãky (E-Schrott und anderes gehen in die
rein mechanische Verwertung. Mammutschleuder für Kühlschränke) 
Entsorga-Magazin, 21, 2001, ã. 1/2, s 40-41
� Rethmann a Freudenberg s joint-venture pfii recyklaci PET: pfiemûna
lahví na rouno (Rethmann und Freudenberg mit Joint-Venture beim PET-
Recycling: Flasche zu Vlies) 
Entsorga-Magazin, 21, 2001, ã. 1/2, s. 42
� Nové techniky tlaãí na recyklaci papíru. Digitální porucha – vliv digitál-
ního tisku na recyklaci papíru (Neue Techniken setzen das
Papierrecycling unter Druck: Digitaler Störfall) 
Entsorga-Magazin, 21, 2001, ã. 1/2, s. 46

Komunální odpady

� Modelov˘ pokus v Ratingenu – shozy odpadÛ v sídli‰tních domech se vy-
platí: nájemník mÛÏe ovlivnit poplatky za komunální odpady (Modelversuch
Ratingen – Müllschleusen lohnen sich: Der Mieter hat es in der Hand) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 11/12 s. 42-46

Obaly

� Kritika Duálního systému. ¤ekni, jak jsi na tom se soutûÏí? (DSD in der
Kritik. Sag’ wie hälts Du’s mit dem Wetbewerb?) 
Recycling-Magazin, 56, 2001, ã. 22, s. 16-18
� Spolkov˘ kartelov˘ úfiad provûfiuje nûmeck˘ Duální systém
(Bundeskartellamt durchsucht Duales System) 
Recycling-Magazin, 56, 2001, ã. 22, s. 6

âistírenské kaly

� Slunce neposílá úãet. Zafiízení na su‰ení ãistírensk˘ch kalÛ pro
Oberpinzgau (Die Sonne schickt keine Rechnung. Solare
Klärschlammtrocknungsanlage für den Oberpinzgau) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 11, s. 43-44
� VyuÏití popela z ãistírensk˘ch kalÛ v metalurgii (Verwertung von
Klärschlammasche in der Metallurgie) 
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 12, s. 672-676
� Su‰ení ãistírensk˘ch kalÛ na pfiíkladu su‰ení studen˘m a cirkulujícím
vzduchem (Klärschlammtrocknung am Beispiel der Kalt- und
Umlufttrocknung) 
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 12, s. 16-18

Biologická a mechanicko-biologická úprava odpadÛ

� Staré kompostovací boxy pfiestavût na nové moderní technologie zrání!
(Alte Kompostierboxen auf neue, moderne Rottetechnologie umrüsten!) 
Umweltschutz, 2001, ã. 12, s. 30

BliÏ‰í informace:
Mgr. Jaroslava Kotrãová

V˘zkumn˘ ústav vodohospodáfisk˘ T. G. M.
Centrum pro hospodafiení s odpady
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Spoleãnosti EKO-KOM, a. s., bylo vydáno Ministerstvem
Ïivotního prostfiedí dne 28. 3. 2002 rozhodnutí o autorizaci
podle § 17 odst. 4 zákona ã. 477/2001 Sb., o obalech. 

Na základû této skuteãnosti se EKO-KOM, a. s., stala
autorizovanou obalovou spoleãností a jako taková je 
právnûna zaji‰Èovat sdruÏené plnûní povinnosti zpûtného
odbûru a vyuÏití odpadu z obalÛ a k tomuto úãelu uzavírat
smlouvy o sdruÏeném plnûní. Autorizace je vydána 
k zaji‰Èování sdruÏeného plnûní pro spotfiebitelské, 
skupinové a pfiepravní obaly a pro v‰echny druhy obalÛ.

âeské ekologické manaÏerské centrum
Národní v˘cvikové stfiedisko 

v environmentálním managementu

pofiádá druh˘ tfiídenní kurz 

PRÁVNÍ P¤EDPISY 
OCHRANY ÎP âR

Termín: 27. – 29. kvûten 2002
Místo: Seã – Ústupky, hotel Jezerka

Cena kurzu (bez DPH): 6500,- Kã
pro ãleny CEMC: 5200,- Kã

Informace a pfiíhlá‰ky: 
Ing. L. âtvrtníková, Mgr. Z. Hyb‰ová, 

www.cemc.cz
Tel.: 02/74 78 44 16(7), fax.: 02/74 77 58 69, 

e-mail: ems@cemc.cz

Tento kurz jsme pro Vás pfiipravili jako ucelen˘ souhrnn˘ 
v˘klad právních pfiedpisÛ v oblasti ochrany Ïivotního 

prostfiedí v âeské republice. 
Lektory tohoto kurzu jsou zku‰ení specialisté 
z podnikové sféry i z orgánÛ státní správy. 

Dal‰í bûh tohoto kurzu se uskuteãní 
na podzim roku 2002.



ENVISAN s.r.o.
� bezplatné konzultace na adrese envisan-horovice@quick.cz

� sanace hornin a podzemních vod 

� vymezování pásem hygienické ochrany 
(PHO), pásem ochrany (PO), pásem 
ekologického rizika (PER)

� soudnû-znalecké posudky z oblasti 
ochrany podzemních vod a metodiky 
prÛzkumu

Ing. RNDr. Ivan LANDA, DrSc. 
267 53 ÎEBRÁK, pp. 26 
tel.: 0602 - 363 541, fax: 0316 - 533 957

Recyklace odpadů 

s obsahem 

drahých kovů,
recyklace 

olověných odpadů, výroba olova 

a olověných výrobků.

Vykupujeme:

1/ Amortizační odpady nevzorkovatelné 
(nehomogenní) – desky s polovodičovými 
součástkami (včetně mobilních telefonů), směsi 
rozebraných polovodičových součástek apod.

2/ Amortizační odpady homogenní 
(vzorkovatelné) – tříděné polovodičové součástky
(tranzistory, zásuvky, zástrčky), kontakty, 
konektory, AgZn baterie, fólie s obsahem drahých
kovů apod.

Stěry, popely, kaly – odpady z fotografického,
chemického a automobilového průmyslu typu 
anodových kalů, strusek, vyzdívek, cementačních 
a redukčních kalů, vánočních ozdob, stěrů, 
katalyzátorů, popelů RTG filmů a fotopapírů

3/ Slitky – všechny typy tavitelných odpadů bez
příměsi plastů jako jsou piny, kontakty, dentální 
odpady, drátky, hřebeny, pájky, trubičky, výseky, 
stykače

Kovohutě Příbram, a. s.
P.O.Box 76, 261 81 Příbram VI
Tel.: 0306 / 470 387, 321, 111 
Fax: 0306 / 470 227
http://www.kovopb.cz,
e-mail: drahekovy@kovopb.cz

Za zmínku stojí také nástavby pro průmyslový odpad a pro svoz
odpadu z větších kontejnerů (2,5 - 5 cbm) - EUROPRESS a ná-
stavby pro svoz separovaného odpadu - SELECTAPRESS.

Novinkou ve výrobním programu fy FAUN je integrované my-

cí zařízení vnitřku odpadových nádob, které je možno montovat
jak do nástaveb VARIOPRESS, tak do nástaveb ROTOPRESS.

Firma CROY s. r. o. zve všechny zájemce do Brna na veletrh

AUTOTEC ve dnech 8. - 13. 6. 2002, kde bude vystavovat na

volné ploše R, stánek č. 9.

Generální zastoupení DaimlerChrysler AG 
pro UNIMOG v ČR

Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
Telefon: 0313/51 23 03, 25 11 11

Telefax: 0313/51 70 95
www.croy.cz, E-mail: unimog@croy.cz

Firma CROY s. r. o. zastupuje v České republice význačného vý-
robce nástaveb na svoz pevného i tekutého odpadu. Tímto vý-
robcem je fa FAUN EXPOTEC GmbH - SRN. 

Ze širokého výrobního programu firmy FAUN našly 
uplatnění u firem zabývající se v České republice svozem pev-
ného domovního odpadu, nástavby jak s lineárním stlačováním -
VARIOPRESS, tak i nástavby s rotačním bubnem a lisovacím
šnekem - ROTOPRESS. 

Nástavby Rotopress jsou zvláště vhodné pro horské oblasti a pro
oblasti se značným podílem popelu v odpadu. Oba typy nástaveb
se vyrábějí ve velikostech od 12 cbm do 22 cbm.



České ekologické manažerské centrum

Znáte zákon č.76/2002 Sb,
o integrované prevenci 
a omezování znečištění (zákon o IPPC)? 
Víte, co pro Vaši organizaci tento zákon znamená? 
Máte jasno, jak jeho požadavky zabezpečíte?

Znáte zákon č.76/2002 Sb,
o integrované prevenci 
a omezování znečištění (zákon o IPPC)? 
Víte, co pro Vaši organizaci tento zákon znamená? 
Máte jasno, jak jeho požadavky zabezpečíte?
Jestliže jste na všechny otázky odpověděli kladně, jsme těmi správnými partnery, kteří dokáží 
naplnit Vaše představy do konkrétní realizace.

České ekologické manažerské centrum 
a jeho členové nabízejí:
� Postupy a porovnání Vámi provozovaných technologií s nejlepšími dostupnými

technikami v jednotlivých výrobních oborech spadajících pod zákon o IPPC
� Spolupráci při vypracování žádosti o integrované povolení a pomoc 

při jednání se zainteresovanými úřady

Kontakty:
České ekologické manažerské centrum – Centrum prevence znečištění
Jevanská 12, 100 31 Praha 10
Tel.: 02/74 78 44 16-7, fax: 02/74 77 58 69 
E-mail: cemc@cemc.cz, www.cemc.cz


