
ČERVEN 2001

CENA 55 KČ

ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY

6

■ odpad měsíce

Komunální odpad
● Hospodaření s komunálním odpadem 
Příprava koncepce v ČR do roku 2005

● Doporučená metodika zjišťování množství
a skladby komunálního odpadu

■ odborná příloha

Úprava odpadů
● Nové možnosti financování výstavby 
a provozu kompostáren

● Zkušenosti ze sběru a třídění bioodpadů 
● Odpad stabilizovaný nebo stabilní 

■ dále z obsahu
● Projekty schválené 44. Radou SFŽP
● Integrovaný systém odpadového
hospodářství v Jihočeském regionu

● Kapitační poplatky - Vliv na množství
zbytkového komunálního odpadu

● K certifikacím v odpadovém
hospodářství

■ pravidelná příloha

PRAHA A ODPADY
● Využití vytříděného papíru, skla 
a plastů 

● Skládka komunálního odpadu Ďáblice



BMP Bohemia
Metal
Produkt, s.r.o.

CZ 362 11 Jenišov 148
Tel. 017 - 34 49 222

Fax. 017 - 34 49 985
www.bmp.cz

Email: info@bmp.cz

Kontejnery s čepy, 
ve všech typech 

a velikostech
od 1,5 do 20 m3,

provedení podle požadavků

Lisovací kontejnery
ve velikostech 
od 8 do 27 m3

Stacionární 
lisovací jednotky
s přípojnými kontejnery
o velikostech od 12 do 36 m3

pro řetězový nebo hákový
systém

Lisovací kontejnery pro velké zatížení

Kontejnery typu Abroll,
všechna provedení podle DIN 30722

v úpravách podle potřeb zákazníků
velikosti od 4 do 56 m3,

lanové, hákové, hliníkové bočnice, 
vodotěsné, s plachtou, podstavby apod.

● Kompletní služby v odpadech od sutí až
po nebezpečné odpady

● Čištění komunikací
● Péče o zeleň
● Čerpání a svoz odpadů z lapolů a septiků 

„... nestačí o tom jen hovořit”

Na Dělostřílnách 1060/4
162 00 Praha 6 - Břevnov
Tel . 02/ 33 32 27 05
Fax: 02/ 33 35 85 20
info@rethmann-jerala.cz

NAŠE POBOČKY: 
PRAHA, JÍLOVÉ U PRAHY, ČESKÁ LÍPA, LYSÁ NAD LABEM, TŘEBÍČ, BOSKOVICE 
A STUDÉNKA

Vývoj, konstrukce, výroba, prodej, 
servis zařízení pro zpracování odpadů

● Linky na přípravu alternativního paliva 
(cementárny atd.)

● Linky na zpracování pneumatik

● Drtiče (s příkonem 5 - 2 x 80 kW)

● Mlýny (příkon až 132 kW)

● Magnetické separátory

● Hydraulické nůžky na zpracování šrotu

● Stříhačky pražců

UNIKASSET, spol. s r. o., 
Vítkovická 118, 728 08  Ostrava

Tel., fax: 069 / 626 4490
www.unikasset.cz

e-mail: unikasset@unikasset.cz



Drahé pálení kovů nahraďte lacinějším
střiháním na nůžkách Kajman.

Kdo šetří má za tři

STRA spol. s r. o.
664 88 Zbraslav u Brna
Tel./fax: 0502/45 31 81
www.stra.cz

Elektrokabely
Vám zpracuje 
páračka Bobr.

CSAO

✔

Váš tradiční dodavatel paketovacích lisů 
vertikálních a horizontálních

INTECH s. r. o. , Stavebníků 1307, 562 06 Ústí nad
Orlicí, TEL: 0465 521235 FAX : 0465 525223 
e-mail info@intech.cz - http:// www.intech.cz

Vertikální paketovací lisy jednokomorové 
a vícekomorové. Lisovací tlaky 5 - 25 tun.
Horizontální lisy s automatickým vázáním 
a lisovacími tlaky 25 - 100 tun.  Záruční 
i pozáruční servis po celé ČR do 48 hodin.
Naše lisy Vám z Vašeho odpadu vyrobí peníze.



Sbûr a tfiídûní bioodpadÛ 
ZKU·ENOSTI FIRMY SSI SCHÄFER

Tfiídûní základních frakcí z domovního odpadÛ - papíru, skla
a nyní jiÏ i plastÛ - je nyní i v âeské republice zcela bûÏnou zá-
leÏitostí. Tfiídûní, sbûr a zpracování bioodpadÛ je v‰ak úplnû
v zaãátcích. V rámci hospodafiení s odpady se jedná o obtíÏnou
„disciplínu”. I proto mohou b˘t nûkteré zku‰enosti od na‰ich nû-
meck˘ch sousedÛ zajímavé. 

Podle statistick˘ch zdrojÛ obsahují komunální odpady
v Nûmecku témûfi 40 % bioodpadÛ. Pfii roãním v˘skytu 29 milió-
nÛ tun tûchto odpadÛ (rok 1997), pfiedstavoval tento podíl 11,8
miliónÛ tun organick˘ch odpadÛ.

Po skromn˘ch zaãátcích na konci osmdesát˘ch let, mnoÏství
vytfiídûn˘ch a zpracovan˘ch bioodpadÛ z komunálních odpadÛ
kaÏdoroãnû roste. Koncem roku 1996 bylo v Nûmecku na systé-
my tfiídûní bioodpadÛ
zapojeno jiÏ témûfi 40
miliónÛ obyvatel. Ply-
nulé, hygienicky za-
ji‰tûné tfiídûní a sbûr
bioodpadÛ jsou prv-
ním pfiedpokladem
jejich efektivního
zpracování a vyuÏí-
vání. Zatímco sbûr
odpadÛ ze zelenû ne-
pfiiná‰í podstatné
problémy, sbûr a tfií-
dûní bioodpadÛ z do-
mácností je provázen
dvûma nepfiíjemn˘mi
faktory - rizikem zá-
pachu a v˘skytu ãer-
víkÛ. Pfii realizaci
systémÛ sbûru orga-
nick˘ch sloÏek do-
movních odpadÛ je
nutné tyto faktory co
nejvíce eliminovat.

Firma SSI SCHÄ-
FER se v˘vojem 
a dodávkami vhodné-
ho vybavení pro úãe-
ly sbûru a tfiídûní do-
movních odpadÛ
vãetnû bioodpadÛ
dlouhodobû a syste-
maticky zab˘vá. Její
provûtrávané Com-
postainery nebo téÏ
kompostejnery rÛz-
n˘ch velikostí (o obsahu 120, 140
a 240 litrÛ), vyvinuté v prÛbûhu
osmdesát˘ch let ve spolupráci
s univerzitou v Giessenu, doplnûné
souborem mal˘ch kuchyÀsk˘ch ná-
dob o obsahu 7 nebo 10 litrÛ se
v provozu plnû osvûdãily a staly se
pfiedstavitelem i pro jiné aplikace

my‰lenky startu aerobní pfiemûny biohmoty jiÏ pfii jejím sbûru
a shromaÏìování.

Princip provûtrávané nádoby pro sbûr bioodpadÛ - kompo-
stejneru je na obrázku. Vûtrací soustava nádoby vyuÏívá komí-
nového efektu a vloÏen˘ bioodpad pod stál˘m proudem vzdu‰-
ného kyslíku nezahnívá a tudíÏ nezapáchá. Odpafiováním vlh-
kosti ztrácí obsah nádoby na hmotnosti a zvy‰uje se vyuÏití pfií-
pustné nosnosti vozidel.

JiÏ první typy nádob s usmûrnûn˘m pfiístupem vzduchu, zkou-
‰ené v praxi asi pfied dvaceti lety, pfiinesly pfiízniv˘ obrat v názo-
rech na reálnost plo‰ného a pfiitom hygienického sbûru bioodpa-
dÛ. OdpÛrci, ktefií takové nádoby dosud k dispozici nemûli, pou-
kazovali na údajnou nízkou úãinnost omezení zápachu a naopak

opticky vût‰í v˘skyt
ãervíkÛ, unikajících
z aerobnû zahfiívané
bioohmoty na lemu
nádoby pod víkem.
Vûdeck˘ v˘zkum pro-
veden˘ v roce 1991
Univerzitou Giessen
a pozdûji InÏen˘r-
skou spoleãností ve
Witzenhausenu pro-
kázal, Ïe právû v˘-
skyt zápachu a ãerví-
kÛ jsou u moderních
typÛ CompostainerÛ
SSI SCHÄFER redu-
kovány na minimum.
Porovnáním dÛleÏi-
t˘ch hodnot v˘voje
obsahu kyslíku, teplo-
ty vloÏené biohmoty
a ztráty hmotnosti
u tfií rozdíln˘ch prove-
dení nádob - Compo-
staineru SSI SCHÄ-
FER, jednodu‰e vût-
rané nádoby bez
vnitfiních Ïeber
a standardní uzavfie-
né nádoby bez vûtrá-
ní, byly pfiednosti
Compostaineru pro-
kázány.

Firma SSI SCHÄ-
FER je pfiipravena ke
spolupráci s kaÏd˘m

zájemcem o rozvoj sbûru a zpraco-
vání bioodpadÛ.
SSI SCHÄFER, s. r. o.,
Obchodní oddûlení Praha - AT,
Pfie‰tínská 1415, 
153 00 PRAHA 5 - Radotín, 
e-mail:  schaefer-at@volny.cz

PR

Stfií‰ka proti 
de‰Èov˘m sráÏkám Provûtrávací otvory

ve víku nádoby

Horní provûtrávací
otvory v levé 
a pravé stranû 
nádoby

Vnitfiní distanãní
Ïebra zabraÀující
pfiilnutí obsahu ke
stûnû a umoÏÀující
cirkulaci vzduchu

Dolní provûtrávací o-
tvory v levé a pravé
stranû nádoby

Odkapávací ro‰t 
- mfiíÏka z nerezové
oceli
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Nov˘ zákon o odpadech koneãnû schválen 
Poslaneckou snûmovnou

Dne 15. kvûtna tohoto roku v 15.40 byl v Poslanecké snûmovnû
pfiijat nov˘ zákon o odpadech. 

Co tomu pfiedcházelo? Vláda pfiedloÏila snûmovnû návrh kon-
cem srpna minulého roku. Po projednání v pfiíslu‰n˘ch v˘borech
a po tfiech ãteních byl zákon doruãen Senátu v polovinû bfiezna.
Ten ho témûfi obratem projednal a vrátil Poslanecké snûmovnû s fia-
dou pozmûÀovacích návrhÛ. Ty pak Snûmovna pfiekvapivû schváli-
la bûhem rekordních deseti minut 111 hlasy proti 39 hlasÛm pfií-
tomn˘ch poslancÛ. Byl tedy pfiijat text zákona doplnûn˘ pozmûÀo-
vacími návrhy Senátu. Poslední fáze schvalování sice vypadala, Ïe
poslanci o tento zákon nejevili pfiíli‰ velk˘ zájem, ale úãast na hla-
sování byla v˘jimeãná.

Z prÛbûhu projednávání vypl˘vá, Ïe pfiípravû zákona i jeho odÛ-
vodnûní byla pfiedkladatelem v Parlamentu vûnována dostateãná
péãe a pozornost. O úspûch se téÏ pfiiãinili jiÏ tradiãní zpravodajové
pfiíslu‰n˘ch v˘borÛ - poslanec Jan Bláha a senátorka Jitka Seitlová.
V dobû uzávûrky ãekal zákon na podpis prezidenta republiky.

Doufejme, Ïe aplikace zákona a provádûcích vyhlá‰ek v praxi po-
sune na‰e odpadové hospodáfiství dále do civilizovaného svûta ev-
ropsk˘ch zemí.

RUKOVùË odpadového hospodáfiství 
2001-2002 a zákon o odpadech

Jak jsme Vás jiÏ informovali v minul˘ch ãíslech na‰eho ãasopi-
su, pfiipravujeme v souvislosti s nov˘ch zákonem o odpadech
a provádûcími vyhlá‰kami speciální samostatnou pfiílohu Legisla-
tivní stránky ãasopisu a nazvanou tradiãnû RukovûÈ odpadového
hospodáfiství. 

Pfiílohy budou volnû vloÏené, aby bylo umoÏnûno jejich snad-
né vyjmutí a zafiazení do vhodného pofiadaãe. Tak si bude moci
ãtenáfi sám, aniÏ by musel vynakládat finanãní prostfiedky za jiné
pfiíruãky, sestavit zmínûnou RukovûÈ odpadového hospodáfiství
a pouÏívat ji pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech. Jedinou podmínkou pro
získání kompletní Rukovûti odpadového hospodáfiství je mít zaji‰-
tûno pravidelné dodávání ãasopisu Odpadové fórum pfiímo aÏ
k sobû na stÛl. To si zajistíte objednáním pfiedplatného ãasopisu
pfiímo na své jméno  u distributora ãasopisu, jehoÏ adresa je uve-
dena na stranû 30 v tiráÏi ãasopisu.

V ãísle 5 jsme otiskli úvodní stránky ukazující, jak bude RukovûÈ
vypadat. Vzhledem k tomu, Ïe do uzávûrky tohoto ãísla je‰tû ne-
vy‰el nov˘ zákon ve Sbírce, v tomto ãísle Legislativní stránky vy-
necháváme a zákon otiskneme aÏ v následujícím ãísle oznaãe-
ném 7-8/2001. 

Odpady s láskou

Je to osud, náhoda nebo 
zákonitost? AÏ mû zamrazilo, kdyÏ
jsem si sefiadil data koneãného
schválení dosavadních zákonÛ 
o odpadech v ústavních orgánech
na‰í republiky.

První zákon - dvû stû tfiicet osmiãka - byl v roce 1991
schválen v tehdy Federálním shromáÏdûní 22. kvûtna.
Druh˘ zákon - sto dvacet pûtka - byl schválen v roce
1997 Poslaneckou snûmovnou 13. kvûtna. Tfietí zákon,
kter˘ v dobû psaní této pfiedmluvy je‰tû nestihl ãíslo 
získat, byl schválen 15. kvûtna. Aby to bylo je‰tû 
tajemnûj‰í, tak i nov˘, druh˘ slovensk˘ zákon o odpadech
byl schválen téÏ 15. kvûtna! Sice v rÛzn˘ch letech 
uplynulého desetiletí, ale v‰echny zákony byly pfiíjmuty 
v kvûtnu, v mûsíci v‰emi básníky opûvovaném, v rozmezí
pouh˘ch devíti dnÛ!

KdyÏ nic jiného, je to v˘znamná symbolika, nad kterou
doporuãuji se zamyslet. Lze to chápat jako skuteãnost, Ïe
v kvûtnov˘ch dnech pln˘ch lásky, kvûtÛ a porozumûní se
nezapomnûlo ani na odpady? Îe odpady nejsou jenom
smrdut˘m, o‰kliv˘m nefiádstvem, ale i cosi, co si i lásku
zaslouÏí? Îe i na odpady lze láskyplnû pohlíÏet? Îe 
i odpadÛm se lze vûnovat s láskou?

Po uzávûrce
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V areálu sbûrného dvora
spoleãnosti Domeãek - odpa-
dy, s. r. o. v Praze 10-Male‰i-
cích byl zaãátkem leto‰ního
dubna uveden do provozu
nov˘ zastfie‰en˘ prostor. Je
urãen k pfiebírání odpadÛ od
obãanÛ, vãetnû odpadÛ ne-
bezpeãn˘ch. Je zde umístûn
mobilní sklad nebezpeãn˘ch
odpadÛ, speciální nádoby na
sbûr olovûn˘ch akumulátorÛ,
vyhrazené prostory pro vyfia-
zená chladicí zafiízení a tele-
vizory/monitory, kontejnery
na objemn˘ a ostatní odpad. 

Pro pfiíjem odpadu od pod-

nikatelÛ je v terénu zabudo-
vána váha. Cel˘ prostor sbûr-
ného dvora vãetnû haly, kde
se provádí skartace, je osvût-
len a sledován kamerov˘m
systémem.

Uvedená událost se stala
pfiíleÏitostí k tomu, aby firma
pfiedvedla systém provozu
sbûrného dvora pfiedstavite-
lÛm mûstské ãásti Praha 10,
pro jejíÏ obãany je dvÛr ur-
ãen, a zástupcÛm odboru in-
frastruktury hl. m. Prahy, kte-
fií uvaÏují o jeho zapojení do
celopraÏského systému. 

(op)

Větší komfort pro občany Prahy 10

I malí zůstanou na trhu 

Krtek pro skládku

Biologická sanace půdy
pod lupou

Nová nabídka 
náhradních paliv

Zdravější demontáž 
elektroniky 

Anaerobní zpracování
zbytků potravin 

Integrovaná ochrana 
životního prostředí 

Recyklovatelná 
a bezpečná konstrukce

výrobků 

Mnozí v˘robci investiãního
majetku zjistili, Ïe v˘roba ori-
entovaná na pozdûj‰í moÏnost
recyklace je nejen vyÏadována
spoleãností a politiky, ale Ïe je
to také dobrá strategie k udr-
Ïení pozice na trhu. V˘robci
proto usilují o v˘robu recyklo-
vateln˘ch v˘robkÛ. Doposud
nebyla recyklace velk˘ch stro-
jÛ a zafiízení pfiíli‰ úspû‰ná,
s jejich demontáÏí se pfii v˘ro-
bû nepoãítalo a ãasto byla
spojována s obtíÏemi a úrazy.
Recyklovatelná konstrukce
a ochrana práce je prokazatel-
n˘m nástrojem konkurence-
schopnosti.

Umwelt, 30, 2000, 
ã. 1/2, s. 44-47 

duktÛ) je pfii pouÏití litiny niÏ‰í,
coÏ z hlediska ekologie zpo-
chybÀuje souãasn˘ trend
k takzvan˘m lehk˘m materiá-
lÛm. 

Umwelt, 30, 2000, 
ã. 1/2, s. 48-50

V SRN produkuje kaÏd˘ ob-
ãan asi 150 kg biologického
odpadu roãnû. Asi tfietinu z to-
ho tvofií kuchyÀské odpady.
Doposud panoval názor, Ïe
zbytky z kuchyní a potravináfi-
ského prÛmyslu lze prokva‰o-
vat jen jako pfiídavek ke kejdû.
Firma BiUtec v saském Hirsch-
felde vyvinula tzv. postup „ana-
tech”, pomocí kterého lze
v dvoustupÀovém prokva‰ova-
cím zafiízení anaerobnû rozklá-
dat celé spektrum zbytkÛ po-
travin. Tfiemi oddûlen˘mi vstu-
py se bez pfiístupu vzduchu
ukládají v zafiízení tuky, kapal-
né a ostatní organické odpady.
Po rozmûlnûní jsou podrobeny
prvnímu stupni odbourávání -
mikroorganismy dûlají z kom-
plexních chemick˘ch slouãe-
nin jednoduché látky. Odpady
se pomalu míchají v nádrÏi pfii
30 °C. Aminokyseliny a mast-
né kyseliny, cukr a alkoholy
jsou v˘chozími produkty pro
následnou fermentaci v reak-
toru s teplotou 36 - 37 °C. Zde
vzniká vût‰ina bioplynu. Ka-
palné a pevné látky se oddûlí,
pevné zbytky se kompostují,
rozpu‰tûná organická sub-
stance kapalné fáze se dále
odbourává za vzniku bioplynu. 

UmweltMagazin, 29, 2000, 
ã. 1/2, s. 28

Ochrana Ïivotního prostfiedí
a ekologie nejsou - za pfiedpo-
kladu celoevropské harmoni-
zace rámcov˘ch podmínek -
v rozporu s ekonomií. Ochrana
Ïivotního prostfiedí je dnes ne-
odmyslitelnou souãástí moder-
ních v˘robních metod slévá-
renského prÛmyslu. Systema-
tické porovnání alternativních
v˘robních postupÛ ukazuje, Ïe
pfii vyuÏívání moderní metodi-
ky konstrukce není nutno vyrá-
bût souãásti z dnes módního
hliníku, ale Ïe je moÏno pouÏít
levnûj‰í litinu. RovnûÏ mnoÏ-
ství odpadÛ (vedlej‰ích pro-

V Clausthalu-Zellerfeldu se
nachází jedna z více neÏ 3 tisíc
vojensk˘ch star˘ch zátûÏí
v SRN a tfii firmy se snaÏí 
o biologickou sanaci pÛdy, kon-
taminované TNT. Fraunhofer
Institut vypracoval a provedl
pokus - simulaci sanace, pfii
nûmÏ se podafiilo v mûfiítku
dvou krychlov˘ch metrÛ pfiidat
k heterogenní pÛdû radioaktiv-
nû znaãen˘ materiál, kter˘ se
vyznaãuje podobn˘m odbou-
ráváním jako pÛvodní kontami-
nace TNT. Pfii simulaãním po-
kusu se podafiilo vytvofiit pod-
mínky stejné jako pfii sanaci ve
velkém. První v˘sledky dlou-
hodob˘ch v˘zkumÛ svûdãí
o tom, Ïe metoda by mohla b˘t
úspû‰ná. Pokus bude pokra-
ãovat do roku 2002. 

Umwelt, 30, 2000, 
ã. 1/2, s. 51-53 

tun roãnû a má b˘t roz‰ífieno
na 40 aÏ 50 tisíc tun roãnû.
Zafiízení vyrábí z odpadu gra-
nulát o velikosti 30 - 40 mm.
Vstupní materiál zahrnuje
plasty, zbytky z tfiídûn˘ch oba-
lÛ DSD, lehkou frakci z tfiídûní
stavebního odpadu, dfievo
a zpracované smí‰ené sídelní
a Ïivnostenské odpady. Ma-
teriál je velmi v˘hfievn˘ a vhod-
n˘ k energetickému vyuÏití,
nelze jej ov‰em pfiímo spalo-
vat. Pfii v˘robû paliv k vyuÏití
v cementárnách a jin˘ch prÛ-
myslov˘ch zafiízeních je nutno
dbát poÏadavkÛ na homogeni-
tu, zrnitost a dodrÏování mez-
ních hodnot. Nezbytné jsou
peãliv˘ v˘bûr a dávkování
vstupních materiálÛ a optimál-
ní technologie rozmûlÀování. 

UmweltMagazin, 29, 2000, 
ã. 1/2, s. 26

Pfii demontáÏi staré elektroni-
ky je personál vystaven fiadû
zdravotních nebezpeãí, kter˘m
je tfieba ãelit pomocí vhodn˘ch
opatfiení. Je‰tû pfied otevfiením
plá‰tû pfiístroje se doporuãuje
odsát usazen˘ prach prÛmy-

Firma AFU GmbH provozuje
zafiízení na v˘robu náhradních
paliv, která se jiÏ úspû‰nû vyu-
Ïívají v cementárnû. Toto jedi-
né schválené zafiízení v Ber-
línû má kapacitu 10 tisíc

V˘zkumné stfiedisko v Karls-
ruhe vyvinulo elektronického
„krtka” - robota na detekci
‰kodliv˘ch látek. Systém se jiÏ
úspû‰nû vyuÏívá ke kontrole
a zabezpeãení star˘ch zátûÏí
a skládek. Postup je zaloÏen
na horizontálním vrtu pod tûle-
sem skládky. Modulární sys-
tém - robot dokáÏe plnit rÛzné
úkoly. Základní modul s kame-
rou lze podle potfieby obmûÀo-
vat. Do vytvofieného vrtu se
nainstaluje trubka z PVC, uza-
vfiená nebo s otvory na odvod
prÛsakové vody. Aby mohl ro-
bot trubkou odebírat vzorky,

Pfiíklad Von Roll MBB, spoleã-
ného podniku ‰v˘carské skupi-
ny Von Roll a Daimler-Chrysler
Aerospace ukazuje, Ïe malé
a stfiední podniky mohou na-
bídnout v˘robcÛm elektropfií-
strojÛ splnûní povinnosti zpût-
ného odbûru. Von Roll MBB
provozuje systém, kter˘ v rám-
ci nafiízení o star˘ch pfiístrojích
nabízí celoplo‰n˘ odbûr staré
elektroniky z komunálních míst
sbûru, z obchodu, provozování
sbûrn˘ch a tfiídicích center,
provozování zafiízení na drcení
a zhodnocování, management
a monitoring, fiízení kvality
a ochrany Ïivotního prostfiedí. 

UmweltMagazin, 29, 2000, 
ã. 1/2, s. 34

musí se na urãit˘ch místech
otevfiít a zase uzavfiít. Odbûry
vzorkÛ pÛdy a jejich pfiifiazení
k místu odbûru jsou bez pro-
blémÛ, u vzduchu a vody do-
chází k promíchání, proto je
nutno vyuÏívat k odbûru sloÏi-
tûj‰í postup. Robot-sonda se
jiÏ vyuÏívá napfi. na skládce
Aspenstedt v Sasku-Anhalt-
sku. K dlouhodobé kontrole
skládky byl proveden 200 m
dlouh˘ horizontální vrt.

UmweltMagazin, 29, 2000, 
ã. 1/2, s. 53
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ECOTECH EUROPE 2001 Utrecht

Nové systémy sběru 
Druhotné stavební 

materiály mají přednost 

Zpracování škváry ze
spalování domovního

odpadu

byla doplnûna rozsáhlou v˘-
stavou svozové techniky na
volné plo‰e, kde se také ko-
nalo spoleãné pfiedvádûní té-
to techniky v akci. Nejvíce zde
zaujal drobn˘ vÛz (viz obrá-
zek) urãen˘ jak k ruãnímu vy-
sypávání odpadkov˘ch ko‰Û,
tak k mechanizovanému vy-
klápûní kontejnerÛ kombino-
van˘ s myãkou kontejnerÛ. Ze
svozov˘ch vozÛ zde byly vi-
dût snad v‰echny systémy
vyklápûní - zadní, boãní i ãel-
ní. Zaujalo nás, Ïe v‰echny
vozy se zadním vyklápûním
jiÏ byly vybaveny kamerov˘m
systémem, zvy‰ujícím bez-
peãnost práce obsluhy a vût‰í
jistotu pro fiidiãe pfii couvání.

Pfies v‰echno, co bylo v˘‰e
fieãeno, je utrechtsk˘ veletrh
sv˘m charakterem národním
veletrhem, kdy vût‰ina firem
má firemní materiály pouze
v holand‰tinû, rovnûÏ interne-
tové stránky pofiadatele vele-
trhu jsou jen v národním jazy-
ce. KdyÏ k tomu pfiipoãteme,
Ïe zhruba za mûsíc po
ECOTECHu se koná v rela-
tivnû nedalekém nûmeckém
Dusseldorfu podobnû zamû-
fien˘ veletrh ENVITEC, o to
více pfiíjemnû pfiekvapil poãet
vystavujících firem a úroveÀ
jejich expozic. Svûdãí to
o tom, Ïe Ïivotní prostfiedí
a nakládání s odpady zvlá‰tû
hraje v Nizozemsku v˘znam-
nou roli. Zástupcem veletrhu
ECOTECH pro âeskou re-
publiku jsou Brnûnské veletr-
hy a v˘stavy, a. s.          (op)

Mezinárodní veletrh recykla-
ce a odpadového hospodáfi-
ství ECOTECH se koná vÏdy
jednou za dva roky v nizo-
zemském Utrechtu a ten le-
to‰ní byl jiÏ sedm˘. Jen dvû
a pÛl obsazené haly ve vel-
kém utrechtském veletrÏním
areálu by mohlo svûdãit o ma-
lém v˘znamu tohoto veletrhu.
Ale je to jen zdání, protoÏe
veletrh byl zamûfien hlavnû
na nakládání s odpady (dvû
haly) a z ãásti na sanace eko-
logick˘ch zátûÏí (pÛl haly).
Prakticky zde chybûly nebo
byly zastoupeny jen ve velmi
omezené mífie technologie
úpravy a ãi‰tûní vody a plynÛ.
Zvlá‰tû technologie vody na
obdobn˘ch v˘stavách vût‰i-
nou zabírají v˘znamnou ãást
v˘stavní plochy.

V Utrechtu byl prakticky ce-
l˘ veletrh vûnován technice
a sluÏbám spojen˘m s naklá-
dáním s odpady, hlavnû pak
sbûru a svozu odpadÛ. V této
oblasti se zde prezentovaly
jako subvystavovatelé také
dvû ãeské firmy. MEVA, a. s.,
Roudnice nad Labem zde
pfiedvádûla speciálnû pro
tamního zákazníka vyrábûn˘
velkoobjemov˘ „drátûn˘” kon-
tejner na kartony a Reflex, 
a. s., Zlín nabízel, vedle sv˘ch
tradiãních laminátov˘ch zvo-
nÛ, pfiedev‰ím na nizozemsk˘
trh dodávané podzemní kon-
tejnery na odpad. Ty jsme
ostatnû mohli vidût instalova-
né pfiímo ve mûstû Utrechtu.

VeletrÏní expozice v halách

slov˘m vysavaãem. U tiskáren
a kopírek dÛkladné vysátí za-
brání vdechnutí toneru. Pfii
zpracování kondenzátÛ, zvlá‰-
tû tepelném, hrozí nebezpeãí
tvorby bromovan˘ch dioxinÛ
a furanÛ, proto je tfieba vyuÏí-
vat dokonalej‰í ãi‰tûní spalin.
Roãnû vzniká v SRN asi 5 mi-
lionÛ vyslouÏil˘ch obrazovek.
Jejich demontáÏ je nutno pro-
vádût jedinû s ochranou hlavy
a horní ãásti tûla. Nebezpeãné
mohou b˘t v˘bojky, které ob-
sahují rtuÈ, ta je i v nûkter˘ch
spínaãích a relé. V neposlední
fiadû ohroÏuje zdraví pracovní-
kÛ hluk, vznikající pfii mecha-
nickém rozbíjení televizorÛ,
obrazovek a podobnû. 

UmweltMagazin, 29, 2000, 
ã. 1/2, s. 32

K nov˘m systémÛm sbûru
patfií podzemní kontejnery
a velké kontejnery s hradítkem
a identifikaãním zafiízením.
Osvûdãila se i kombinace obou
tûchto systémÛ. Podzemní
kontejnery pocházejí jiÏ ze 
70. let, kdy byl odpad podzem-
ním potrubím dopravován na
centrální místa sbûru nebo od-
plavován kanalizací. V dne‰ní
dobû se pouÏívají pod zemí
klasické kontejnery na sklo,
papír, lehké obaly atd. a odpad
se sváÏí obvykl˘m vozidlem
s nakládacím jefiábem. U kon-
tejnerÛ s hradítkem se musí
uÏivatel prokázat oprávnûním,
napfi. ãipovou kartou, teprve
potom se uvolní otvor na vho-
zení odpadu. Ihned dochází ta-
ké k zaúãtování objemu nebo
hmotnosti odpadu. Existují rÛz-
né typy tûchto kontejnerÛ
s identifikaãními jednotkami
a podle dosavadních zku‰e-
ností pfiispívají v˘znamnû k re-
dukci mnoÏství zbytkového od-
padu. Kombinací podzemních
kontejnerÛ a kontejnerÛ s hra-
dítky lze navíc zredukovat ná-
klady a spravedlivûji stanovit
poplatky za odpad. Lze také
pfiedejít obvyklému zneãi‰tûní
stanovi‰È kontejnerÛ na odpad. 

Müll und Abfall, 32, 2000, 
ã. 2, s. 83-88

Neoznaãené pfiíspûvky 
z databází SVIS pro ÎP 

âeského ekologického ústavu
vybrala a sestavila HV.

Praktické pfiíklady ukazují, Ïe
dosud nejsou vyãerpány
v‰echny moÏnosti, jak sníÏit
náklady na stavbu prÛmyslo-
v˘ch ploch a silnic a zkrátit do-
bu stavby. Hraje pfii tom v˘-
znamnou roli ‰kvára ze spalo-
vání domovního odpadu. Tento
materiál byl pouÏit napfi. pfii
stavbû silnice v hamburské
ãtvrti Rahlstedter Höhe. Do
nosné vrstvy a vrstvy na
ochranu proti mrazu bylo za-
budováno 28 tisíc tun ‰kváry.
Firma Eggers, která stavbu re-
alizovala, povaÏuje za hlavní
pfiednost ‰kváry nízké náklady
v porovnání s recyklovan˘m
betonem. 

Baustoff Recycling
Deponietechnik, 16, 2000, 

ã. 3, s. 19-21

Má-li se ‰kvára zhodnocovat
jako stavební surovina, musí
splÀovat urãitá ekologická
a technická kritéria. Ke zlep‰e-
ní vyluhovatelnosti byla ‰kvára
z ro‰tu zpracována pfii labora-
torních a poloprovozních poku-
sech jednak s vodou a s pfiidá-
ním oxidu uhliãitého nebo ky-
seliny fosforeãné (mokré che-
mické zpracování), jednak
v autoklávu pomocí horké páry
nebo vafiící vody (horká hydra-

tace). Pfii propírání ‰kváry vo-
dou za pokojové teploty byly
odstranûny snadno rozpustné
soli a jemné souãásti.
Pfiidáním plynného oxidu uhli-
ãitého nebo kyseliny fosforeã-
né do‰lo ke znatelnému sníÏe-
ní podílu tûÏk˘ch kovÛ ve v˘lu-
hu. RovnûÏ po pÛsobení vafiící
vody byl obsah solí v eluátu
podstatnû niÏ‰í neÏ ve v˘luhu
ze suché ‰kváry. Z dal‰ích v˘-
zkumÛ vyplynulo, Ïe jak mok-
r˘m chemick˘m zpracováním,
tak i horkou hydratací lze docí-
lit zfietelného zlep‰ení odol-
nosti proti mrazu a objemové
stálosti, pfiiãemÏ i jiné technic-
ké vlastnosti ‰kváry splÀují po-
Ïadavky smûrnic pro vyuÏití ve
stavebnictví. 

Müll und Abfall, 32, 2000, 
ã. 3, s. 116-125

FOTO ARCHIV JAARBEURS EXHIBITIONS & MEDIA UTRECHT
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Skupina odpadů označovaná jako komunální 
odpad je dostatečná známá, neboť se s ním setká-
vá každý, ať to je fyzická nebo právnická osoba.
I když komunální odpad (dále jen KO) je 
produkován téměř ve všech sférách 
hospodářského, ale hlavně občanského života, 
jeho množství podle posledních bilancí tvoří jen 
12 % z celkového množství vznikajících odpadů.
Komunální odpad je ve vyhlášce MŽP č. 337/1997
Sb., kterou se vydává Katalog odpadů, zařazen ve
skupině 20 00 00. Téměř beze změny je takto 
uveden i v katalogu, který bude součástí příslušné

Pfii tvorbû návrhu Koncepce byl respekto-
ván ‰ir‰í rámec nejen stávajících a oãekáva-
n˘ch právních pfiedpisÛ âR a EU, ale
i pfiedpokládaného ekonomického v˘voje
âR. Z dosavadních poznatkÛ je zfiejmé, Ïe
rychlost pfiibliÏování âR k cíli, tj. dosaÏení
evropského standardu v hospodafiení s od-
pady popsaného evropsk˘m odpadov˘m
právem musí odpovídat podmínkám âR
a jejich obãanÛ.

Vlastní návrh koncepce hospodafiení
s komunálním odpadem se opírá o tfii v˘-
znamné základy:

● Státní politika Ïivotního prostfiedí (2000)
s jasnû formulovan˘mi variantami v˘voje
odpadového hospodáfiství do roku
2005,

● principy nakládání s odpady obsaÏené
v platné i pfiipravované právní úpravû
a anal˘zu siln˘ch a slab˘ch stránek, pfií-
leÏitostí a hrozeb (SWOT anal˘za) prove-
denou spoleãnû s více neÏ 50 svozov˘mi
firmami, mûstsk˘mi úfiady a svazy obcí,

● poÏadavky evropského standardu v od-
padovém hospodáfiství formulovan˘mi
v pfiíslu‰n˘ch smûrnicích, které se pfiije-

Komunální odpadKomunální odpad
vyhlášky k novému zákonu o odpadech. 

Hrubé bilance nakládání s KO jsou uvedeny
v tabulce a vycházejí z evidence odpadů za rok
1999. Ještě dnes se používá nesprávný, v zákonu
ani ve vyhláškách neuvedený termín 
tuhý komunální odpad. Tento pojem však byl též
použit v jedné z dílčích zpráv k Implementační
a investiční strategii v nakládání s odpady v ČR.
Zde v úvahách o omezení množství biologicky 
rozložitelných odpadů ukládaných na skládky byl
aplikován tento termín pro komunální odpad po
odečtení odpadů označených kódem 20 03 04 - kal
ze septiků a žump. Tento jednoúčelový postup byl
zvolen pro návrh technických variant nakládání
s KO s ohledem na předpokládaný způsob 
omezení množství biologicky rozložitelných 
odpadů ukládaných na skládky.

Vzhledem k pestrému druhovému složení 
komunálních odpadů, poměrně funkčnímu systému
nakládání s KO ve městech a v obcích a známých
trendů vycházejících z evropských směrnic je 
důležité stanovení určitých cílů v odpadovém 
hospodářství. Tomu je věnován první příspěvek
rubriky Odpad měsíce. Druhý příspěvek uvádí 
návrh doporučené metodiky Zjišťování množství 
a skladby komunálního odpadu jako jeden 
z podkladů při zpracovávání národních 
a krajských koncepcí a plánů, ale i plánů 
odpadového hospodářství původců odpadů podle
návrhu nového zákona o odpadech.

Hospodaření  s  komunálním odpadem 
P ¤ Í P R A VA  K O N C E P C E  V  â R  D O  R O K U  2 0 0 5

Tabulka: Nakládání s komunálními odpady v âR, 1998 - 1999

ZpÛsob nakládání MnoÏství v tunách

1998 1999

Úprava a/nebo vyuÏití fyzikálními a chemick˘mi postupy 68 974 72 553

Úprava a/nebo vyuÏití biologick˘mi metodami 625 686 539 723

Zne‰kodnûní spalováním 4 196 7 511

Zne‰kodnûní spalováním s vyuÏitím tepla 176 128 320 940

Skládkování 2 109 535 2 720 290

Skladování 57 238 190 321

VyuÏití jako druhotná surovina 340 464 313 982

UloÏeno do podzemních prostor 2 30 224

Nakládání celkem 3 382 223 4 195 544

Zdroj:Statistická roãenka Ïivotního prostfiedí âeské republiky 2000, MÎP, âSÚ, âEÚ

tím nové právní úpravy v âR stanou sou-
ãástí ãeského právního fiádu.
Podrobnû specifikované cíle Koncepce

jsou konfrontovány s oãekávan˘m v˘vojem
hospodáfiství charakterizovan˘m rÛzn˘mi
tempy rÛstu HDP. V˘sledkem tohoto srov-
nání je urãení priorit a optimální ãasov˘
postup realizace jednotliv˘ch opafiení.

Specifickou souãástí budou Krajské kon-
cepce hospodafiení s komunálním odpa-
dem. Budou vznikat soubûÏnû s Koncepcí
podle ujednocené struktury a postupu
a budou poskytovat nezbytné v˘stupy pro
její tvorbu. Nezastupitelnou úlohou Kraj-
sk˘ch koncepcí bude vytvofiení permanent-
ní zpûtné vazby mezi tvÛrci Krajské koncep-
ce a odbornou i laickou vefiejností. Tvorba
realistického koncepãního dokumentu, kte-
r˘ má b˘t skuteãnû Ïivotaschopn˘, je dlou-
hodob˘ proces.

V souladu s postupem koncepčních prací v odpadovém 
hospodářství byl v loňském roce týmem odborníků 
za koordinace Českého ekologického ústavu formulován 
první návrh Národní koncepce hospodaření s komunálním
odpadem v ČR do roku 2005.
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V následující ãásti je pfiiblíÏen návrh for-
mulace strategick˘ch cílÛ a priority rozvoje
hospodafiení s komunálním odpadem, kte-
r˘ vychází z evropského standardu.

Zásadní atributy evropského stan-
dardu odpadového hospodáfiství lze shr-
nout do následujících tezí:
● neohroÏovat lidské zdraví a Ïivotní pro-

stfiedí,
● pfiedcházet vzniku havárií a omezovat je-

jich dÛsledky,
● plánovat a fiídit,
● uplatÀovat specifické národní podmínky,
● preferovat pfiedcházení vzniku odpadÛ,

jejich regeneraci a zpracování,
● uplatÀovat zpûtn˘ odbûr v˘robkÛ (mine-

rální oleje a oleje ze Ïiviãn˘ch nerostÛ, ji-
né neÏ surové; elektrické akumulátory;
galvanické ãlánky a baterie; v˘bojky a zá-
fiivky;  pneumatiky) a obalÛ (spotfiebitel-
ské, pfiepravní, skupinové a obchodní),

● uplatÀovat cíle zhodnocování a recyklace
obalÛ a obalov˘ch odpadÛ,

● uplatÀovat zákazy v uvádûní na trh bate-
rií, akumulátorÛ, obalÛ PVC,

● uplatÀovat nejlep‰í dostupnou techniku,
● uplatÀovat ekonomické nástroje,
● uplatÀovat omezení skládkování biode-

gradabilních a nebezpeãn˘ch odpadÛ,
● dodrÏovat stanové limity pro provoz zafií-

zení,
● komunikovat s vefiejností.

Konkretizace cílÛ a priorit hospodafiení
s komunálním odpadem je v Koncepci ãle-
nûna na tyto souãásti:
● nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu,
● vyuÏitelné druhy komunálního odpadu, 
● biologicky rozloÏitelné druhy komunální-

ho odpadu,
● specifické druhy komunálního odpadu

(elektro‰rot, autovraky),
● smûsn˘ (zbytkov˘) komunální odpad.

S v˘jimkou nebezpeãn˘ch sloÏek komu-
nálního dopadu je v návrhu pfiijata pfiedsta-
va, Ïe poÏadavky pfiipravovan˘ch právních
pfiedpisÛ pro rok 2005 tvofií minimální cíl
Koncepce. Optimální v˘voj by se pak mûl
odehrávat mezi dvûma stanoven˘mi cíli pro
kaÏdou souãást komunálního odpadu.

Nebezpečné složky 
komunálního odpadu (KO)

V˘skyt nebezpeãn˘ch sloÏek v KO se bu-
de v˘hledovû sniÏovat. Spotfieba v˘robkÛ
pfiedstavujících drobn˘ nebezpeãn˘ odpad
bude mít sice vzestupnou tendenci, ale
podstatnû budou omezeny jejich nebez-
peãné vlastnosti. Omezení sortimentu pou-
Ïit˘ch v˘robkÛ s nebezpeãn˘mi vlastnostmi
sníÏí celkov˘ v˘skyt tûchto druhÛ odpadÛ.
Stejn˘ v˘voj je oãekáván u pouÏit˘ch ob-
jemn˘ch v˘robkÛ, kde navíc budou pÛso-
bit opatfiení v povinnosti zpûtného odbûru
realizovaná pfiedev‰ím v distribuci zboÏí.

ProtoÏe pfiipravované právní pfiedpisy ne-
specifikují pro nebezpeãné sloÏky komunál-
ního odpadu Ïádné konkrétní cíle byla vza-
ta v úvahu Státní politika Ïivotního prostfie-
dí (SPÎP, 2000), která obecnû pro rok 2005
formuluje dva v˘vojové scénáfie:
● minimální = dosaÏení prÛmûrn˘ch para-

metrÛ, kter˘ch ãlenské zemû EU dosaho-
valy v polovinû 90. let

● optimální = dosaÏení prÛmûrn˘ch para-
metrÛ, kter˘ch budou ãlenské zemû EU
dosahovat v roce 2005
Tyto konstrukce byly dále pouÏity pro sta-

novení cílÛ v oblasti sbûru a zne‰kodÀová-
ní nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního od-
padu.

Cíl minimální: sebrat 50 % v˘sky-
tu nebezpeãn˘ch sloÏek komunální-
ho odpadu.

Cíl maximální: sebrat 75 % v˘sky-
tu nebezpeãn˘ch sloÏek komunální-
ho odpadu.

DosaÏení limitÛ sbûru bude ovûfiováno
na základû evidence odpadÛ (ISO). Za uka-
zatele, které budou prÛbûÏnû signalizovat
míru pfiibliÏování se ke stanoven˘m cílÛm
byly navrÏeny: 
● úãinnost sbûru nebezpeãn˘ch sloÏek ko-

munálního odpadu (%),
● podíl populace se zabezpeãen˘m pravi-

deln˘m sbûrem (sbûrn˘ dvÛr nebo
4x roãnû mobilní sbûrna) nebezpeãn˘ch
sloÏek komunálního odpadu (%).

Využitelné druhy 
komunálního odpadu

MnoÏství druhÛ získan˘ch oddûlen˘m
sbûrem se bude v˘hledovû zvy‰ovat v ná-
vaznosti na rostoucí mnoÏství obalového
odpadu a podporu zákonn˘ch opatfiení ke
zvy‰ování zhodnocování tûchto odpadÛ.
Obalov˘ odpad je v oddûlenû získan˘ch
druzích zastoupen 70-80 % hmotnosti.
Podle prognóz v˘voje obalového odpadu
v âR a jeho zhodnocení je reálné, Ïe
mnoÏství podchycené k recyklaci bude
pfiedstavovat 25 % hmotnostních k roku
2005 a 35 % hmotnostních k roku 2010. 

K naplnûní platn˘ch právních pfiedpisÛ
pro rok 2005 (s respektováním pfiechodné-
ho období) jsou navrÏeny za cíle:

Cíl minimální: vyuÏití 50 % hm.
a recyklace 25 % hm. obalov˘ch
odpadÛ.

Cíl maximální: vyuÏití 65 % hm.
a recyklace 45 % hm. obalov˘ch
odpadÛ.

DosaÏení limitÛ sbûru a recyklace bude
ovûfiováno na základû evidence odpadÛ
(ISO) a provozní dokumentace systémÛ pro
podporu sbûru a recyklaci obalového od-
padu. Za ukazatele, které budou prÛbûÏnû
signalizovat míru pfiibliÏování se ke stano-
ven˘m cílÛm byly zvoleny:

● vratnost (sbûr) papíru, skla, plastÛ, kovÛ
a textilu (%),

● recyklaãní index papíru, skla, plastÛ, ko-
vÛ a textilu (%).

Biologicky rozložitelné 
druhy komunálního odpadu

Do této skupiny náleÏí oddûlenû sebrané
druhy komunálního odpadu i ostatní biolo-
gicky rozloÏitelné souãásti smûsného komu-
nálního odpadu. MnoÏství biologicky rozlo-
Ïiteln˘ch odpadÛ se bude v˘hledovû zvy-
‰ovat vlivem roz‰ifiování center osídlení, in-
tenzity údrÏby zelenû a vzrÛstu Ïivotní
úrovnû obyvatel.

K naplnûní platn˘ch právních pfiedpisÛ
pro rok 2005 jsou navrÏeny tyto cíle:

Cíl minimální: sníÏení ukládání
biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ
na 75 % v˘skytu v roce 1995. 

Cíl maximální: sníÏení ukládání
biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ
na 50 % v˘skytu v roce 1995. 

DosaÏení limitÛ vyuÏití bude ovûfiováno
na základû evidence odpadÛ (ISO). Za uka-
zatele, které budou prÛbûÏnû signalizovat
míru pfiibliÏování se ke stanoven˘m cílÛm
jsou navrÏeny:
● podíl skládkovan˘ch biologicky rozloÏitel-

n˘ch odpadÛ (%),
● podíl kompostovaného komunálního od-

padu (%).

Specifické druhy 
komunálního odpadu

Za specifické druhy komunálního odpa-
du jsou povaÏovány autovraky, elektronick˘
a elektrotechnick˘ odpad. Z údajÛ Centrál-
ního registru motorov˘ch vozidel vypl˘vá,
Ïe v roce 1999 bylo vyfiazeno cca 130 000
osobních a dodávkov˘ch vozidel. Za elek-
tronick˘ a elektrotechnick˘ odpad (elektro-
‰rot) jsou povaÏována: zafiízení s obsahem
chlofluoruhlovodíkÛ, souãástky; ti‰tûné spo-
je; kanceláfiská, informaãní a komunikaãní
technika; pfiístroje pro domácnost; pfiístroje
spotfiební elektroniky; spojovací technika;
pfiístroje mûfiicí, fiídicí a regulaãní techniky;
pfiístroje bankovní sféry; laboratorní a zdra-
votnické pfiístroje apod. Z evidence odpa-
dÛ vypl˘vá, Ïe v roce 1999 byla v âR pro-
dukce tûchto odpadÛ 10 969 tun.

Stáfií vozového parku v âR neustále stou-
pá (1988 - 12,1 roku, 1988 - 14,3 roku),
pfiitom ve stupni motorizace bylo dosaÏeno
evropské úrovnû (2,96 obyvatel na jeden
osobní automobil). Logick˘m dÛsledkem
je, Ïe mnoÏství vyfiazovan˘ch vozidel se bu-
de zvy‰ovat a kolem roku 2005 bude dosa-
hovat cca 250 000 autovrakÛ za rok. Po-
dobná situace se t˘ká i elektronického
a elektrotechnického odpadu (napfi. 
300 000-450 000 vyfiazovan˘ch televizo-
rÛ/rok, 190 000 vyfiazovan˘ch chladni-
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ãek/rok, 70 000-100 000  vyfiazovan˘ch
poãítaãÛ za rok).

K naplnûní právních pfiedpisÛ EU pro rok
2005 jsou navrÏeny tyto cíle:

Cíl minimální: autovraky - shro-
máÏdit 75 %, z toho recyklovat 
70 %,  elektro‰rot - shromáÏdit 
30 %, z toho recyklovat 20 %

Cíl maximální: autovraky - shro-
máÏdit 80 %, z toho recyklovat 
75 %, elektro‰rot - shromáÏdit 
50 %, z toho recyklovat 40 %

DosaÏení limitÛ sbûru a recyklace bude
ovûfiováno na základû evidence odpadÛ
(ISO). Za ukazatele, které budou prÛbûÏnû
signalizovat míru pfiibliÏování se ke stano-
ven˘m cílÛm jsou navrÏeny:
● podíl autovrakÛ demontovan˘ch v autori-

zovan˘ch zafiízeních (%),
● podíl zhodnocované hmotnosti autovra-

ku (%),
● podíl shromaÏìovaného a demontova-

ného elektro‰rotu (%).

Směsný (zbytkový) komunál-
ní odpad

Hmotnost smûsného komunálního odpa-
du se bude v˘hledovû sniÏovat. Vlivem
zmûn ve zpÛsobu vytápûní je oãekáván
pokles podílu popelovin ze souãasn˘ch 
30 % hm. na 23 % hm. k roku 2005. Dal‰í
sníÏení je oãekáváno v dÛsledku zv˘‰eného
podílu oddûlenû sbíran˘ch vyuÏiteln˘ch
sloÏek a biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ
a oãekávaného zv˘‰ení zpûtného odbûru
pouÏit˘ch v˘robkÛ.

NejbliÏ‰í v˘hled ve zpÛsobech nakládání
se smûsn˘m komunálním odpadem je silnû

poznamenán platn˘mi i pfiipravovan˘mi
právními pfiedpisy, které specifikují obecn˘
trend - omezovat mnoÏství a nebezpeãnost
na skládky ukládan˘ch odpadÛ. 

PoÏadavek na ukládání upraven˘ch od-
padÛ aplikovan˘ v oblasti smûsného komu-
nálního odpadu vede ke zv˘‰ení podílu
energetického vyuÏívání, které pfiedstavuje
jak podstatnou redukci hmotnosti odpadÛ,
tak pfiedev‰ím radikální kvalitativní zmûnu
ve sloÏení ukládan˘ch odpadÛ (sníÏení po-
dílu organick˘ch látek).
Neoddiskutovateln˘m faktem jsou i v˘razné
efekty ve sniÏování produkce skleníkov˘ch
plynÛ, kdy spálení smûsného komunálního
odpadu znamená 4x men‰í produkci
CO2ekv. v porovnání s jeho uloÏením na
skládku.

K naplnûní platn˘ch právních pfiedpisÛ
pro rok 2005 jsou navrÏeny tyto cíle:

Cíl minimální: energeticky vyuÏít
20 % smûsného komunálního 
odpadu.

Cíl maximální: energeticky vyuÏít
30 % smûsného komunálního 
odpadu.

Pfiedpokládaná projekce materiálového
a energetického vyuÏití komunálního odpa-
du zatím v návrhu pfiekraãuje poÏadavky
smûrnice 1999/31/EC. Podle prognózy
ekonomického v˘voje âR byly navrÏeny
dvû bilanãní varianty na úrovni minimál-
ní/optimální. Omezení skládkování komu-
nálního odpadu dané smûrnicí pfiedstavuje
v podmínkách âR poÏadavky na vyuÏití
1350/1450 tis. tun v roce 2005 a 2400
resp. 2700 tis. tun v roce 2010. V projekci
zpÛsobÛ nakládání s komunálním odpa-

Objektivní údaje o množství a skladbě komunálního odpadu
jsou předpokladem pro vytváření efektivních systémů 
odděleného sběru využitelných surovin v obcích, stanovení
mezních hodnot výtěžnosti surovin a hodnocení účinnosti
těchto systémů. Aktuálnost těchto údajů  vzrůstá v současné
době při sestavování bilancí způsobů nakládání 
s komunálním odpadem v rámci zpracování národní 
a regionálních koncepcí. 

Doporučená metodika
Z J I · Ë O VÁ N Í  M N O Î S T V Í  A  S K L A D B Y  K O M U N Á L N Í H O  O D PA D U  

dem jsou poÏadavky na vyuÏití stanoveny
na 1660/1750 tis. tun v roce 2005
a 2850/3070 tis. tun v roce 2010.

DosaÏení limitÛ nakládání se smûsn˘m
(zbytkov˘m) komunálním odpadem bude
ovûfiováno na základû evidence odpadÛ
(ISO). Za ukazatele, které budou prÛbûÏnû
signalizovat míru pfiibliÏování se ke stano-
ven˘m cílÛm jsou navrÏeny:
● produkce komunálního odpadu (kg/oby-

vatele a rok),
● podíl energeticky vyuÏitého smûsného ko-

munálního odpadu (%),
● podíl skládkovaného smûsného komu-

nálního odpadu (%).
Uvedené strategické cíle a priority navr-

Ïené pro v˘voj v hospodafiení s komunál-
ním odpadem do roku 2005 jsou v násled-
n˘ch kapitolách rozpracovány do zpÛsobÛ
a ekonomick˘ch pfiedpokladÛ pro jejich na-
plnûní. DosaÏení cílÛ je podmínûno vytvo-
fiením pfiimûfiené sítû regionálních zafiízení.
Pfiesto, Ïe návrhy opatfiení jsou prvním pfii-
blíÏením k dosaÏení strategick˘ch cílÛ, lze
odhadnout potfiebné investice k dosaÏení
implementace právních pfiedpisÛ EU v ob-
dobí let 2005-2010 pro oblast komunál-
ních odpadÛ na 7-8 mld. Kã. 

V dal‰í etapû prací se pfiedpokládá kon-
kretizace pfiedev‰ím ãásti zpÛsobÛ dosaÏení
strategick˘ch cílÛ a jejich kvantifikace s vyu-
Ïitím poznatkÛ z Krajsk˘ch koncepcí odpa-
dového hospodáfiství. Nedílnou souãástí by
mûl b˘t také návrh komunikaãní strategie
s odbornou a laickou vefiejností.

Ing. Zdenka Kotoulová, SLEEKO
Ing. Bohumil âerník, ENZO

Nejen k tomuto úãelu byl zpracován
návrh metodiky zji‰Èování mnoÏství a sklad-
by tuhého komunálního odpadu v pod-
mínkách âR, kter˘ je takto pfiedkládán k
diskusi ‰ir‰í odborné vefiejnosti. Metodika je
zpracována na základû dílãích v˘sledkÛ fie-
‰ení v˘zkumného projektu VaV/720/2/00
Intenzifikace sbûru, dopravy a tfiídûní ko-
munálního odpadu, kde byla také prove-
dena podrobná anal˘za metodik uÏívan˘ch
v zahraniãí a dosavadních zku‰eností v âR.

1. Zji‰Èování mnoÏství
1.1 Evidované údaje

Základní informace o mnoÏství komunál-
ního odpadu a jeho druzích se získávají
z evidence odpadÛ vedené na okresních
úfiadech nebo z Informaãního systému od-
padÛ (ISO), jehoÏ provozovatelem je âesk˘
ekologick˘ ústav. Vytváfiení tûchto infor-
maãních souborÛ má právní oporu v záko-
nu o odpadech a s ním souvisejících pro-
vádûcích pfiedpisech.

1.2 Ukazatele (standardy) mûrného
mnoÏství

K ovûfiení správnosti evidovan˘ch dat ne-
bo k jejich doplnûní za úãelem získání po-
drobnûj‰ích údajÛ za urãit˘ územní celek,
slouÏí ukazatele (standardy) mûrného mnoÏ-
ství komunálního odpadu. 

Doporuãené standardy mnoÏství
vybran˘ch druhÛ komunálního od-
padu (domovní odpad, objemn˘ odpad,
odpad ze zelenû, uliãní smetky) byly zpra-
covány v rámci projektu PPÎP/530/1/97
Nakládání s komunálním (a obalov˘m) od-
padem. Jejich aktualizace se oãekává v ro-
ce 2003 na základû systematick˘ch anal˘z
provádûn˘ch v rámci v˘zkumného projektu
VaV/720/2/00 Intenzifikace sbûru, dopravy
a tfiídûní komunálního odpadu.

V souvislosti se zpracováním koncepcí
a plánÛ odpadového hospodáfiství je vhod-
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né vytváfiet aktualizované standardy, respek-
tive regionální ukazatele mûrného
mnoÏství komunálního odpadu. Hodnoty
evidovaného mnoÏství komunálního odpa-
du se konfrontují s mnoÏstvím stanoven˘m
pomocí tûchto ukazatelÛ a provádûjí se je-
jich verifikace.

Soubor ukazatelÛ mûrného mnoÏství ko-
munálního odpadu by mûl obsahovat pfie-
dev‰ím:
● mnoÏství komunálního odpadu (tj. odpa-

du z domácností),
● mnoÏství oddûlenû sebran˘ch sloÏek

v ãlenûní papír, sklo, plasty, kovy,
● mnoÏství odpadu podobného komunál-

nímu (tj. odpadu z obchodních, prÛmy-
slov˘ch a institucionálních zafiízení po-
dobného sloÏením a v˘skytem komunál-
nímu), 

● mnoÏství odpadu z údrÏby zelenû (tj. od-
padu ze zahrad a parkÛ) pfiedev‰ím se
zamûfiením na kompostovatelné odpa-
dy,

● mnoÏství objemného odpadu z domác-
ností,

● mnoÏství nebezpeãn˘ch odpadÛ ve v˘-
skytu objemného odpadu z domácností,

● mnoÏství uliãních smetkÛ.
Na základû ovûfien˘ch zku‰eností se do-

poruãuje v‰echny uvedené ukazatele vy-
jadfiovat v hmotnostních jednotkách (kg na
obyvatele a t˘den, respektive rok).

Mûfiení mnoÏství komunálního odpadu
je  vhodné provádût soubûÏnû s anal˘zami
skladby komunálního odpadu. Zji‰Èování
ukazatelÛ mûrného mnoÏství se provádí
pfiím˘m mûfiením hmotnosti odpadu
daného druhu obvykle u reprezentativního
vzorku pÛvodcÛ. Pfii v˘bûru reprezentativní-
ho vzorku pro zji‰Èování mnoÏství se postu-
puje obdobnû jako u zji‰Èování skladby ko-
munálního odpadu (tabulka 1).

Pfii zji‰Èování mnoÏství komunálního od-
padu je vhodné rozli‰it mnoÏství komunál-
ního a jemu podobného odpadu. MnoÏ-
ství tûchto odpadÛ mÛÏe b˘t stanoveno
pfiepoãtem pfies obslouÏen˘ objem nádob,
tzn. ve zvoleném území jsou sledovány po-
ãty nádob, intervaly jejich odvozu a stupeÀ
plnûní zvlá‰È pro odpad z domácností
a zvlá‰È pro podobn˘ odpad z obchod-
ních, prÛmyslov˘ch a institucionálních zafií-
zení. Zji‰tûné mnoÏství odpadu je pak roz-
dûleno na základû pomûru obslouÏeného
objemu nádob za urãité ãasové období na
tyto dvû sledované skupiny odpadu.

MnoÏství zji‰tûného komunálního odpadu
a odpadu podobného je nutné verifikovat
celkovou hmotností odpadu evidovanou
v dané svozové oblasti a vypoãtené ukazate-
le srovnat s vykazovan˘mi hodnotami. 

Pro celkovou bilanci v˘skytu ko-
munálního odpadu je dÛleÏité podchy-
tit nejen mnoÏství smûsného odpadu, ale

také v‰echny materiálové toky oddûlenû
sbíran˘ch druhÛ souvisejících s danou sle-
dovanou skupinou odpadu. Napfi. v pfiípa-
dû stanovení ukazatele mnoÏství mûrného
v˘skytu KO odpadu bude bilancováno zji‰-
tûné mnoÏství smûsného komunálního od-
padu a mnoÏství dal‰ích oddûlenû sebra-
n˘ch druhÛ (papír, sklo, plasty, pfiípadnû bi-
ologick˘ odpad, objemn˘ odpad, nebez-
peãn˘ odpad), vztahující se k vybranému
vzorku obyvatel a ke sledovanému ãasové-
mu období. Tímto zpÛsobem se stanoví
celkov˘ v˘skyt komunálního odpadu v da-
né svozové oblasti.  

2. Zji‰Èování skladby
2.1 Evidované údaje

Z evidence odpadÛ vedené na okresních
úfiadech nebo v ISO v ãlenûní druhÛ podle
Katalogu odpadÛ lze pro potfieby zpraco-
vání koncepcí odpadového hospodáfiství
vysledovat sloÏení KO napfi. v následujícím
ãlenûní:
● odpad získan˘ oddûlen˘m sbûrem,

– vyuÏitelné sloÏky (kódy odpadÛ 
20 01 01-06, 20 01 10-11, 20 01 22,
20 01 24),

– nebezpeãné sloÏky ( 20 01 09, 
20 01 12-21, 20 01 23),

● biologick˘ (kompostovateln˘) odpad 
(20 01 07-08, 20 02 01),

● minerální odpad (20 02 02 , 20 03 03),
● smûsn˘ komunální odpad (20 03 01-02,

20 02 03).
PfieváÏnou ãást takto ãlenûného odpadu

v souãasné dobû v âR pfiedstavuje smûsn˘
komunální odpad (70-80 % hmotnostních).
Provádûní systematick˘ch anal˘z skladby
smûsného komunálního odpadu v âR není
legislativnû upraveno a s ohledem na to
údaje o skladbû tohoto odpadu nejsou evi-
dovány.

2.2 Ukazatele (standardy) skladby
Doporuãené standardy skladby komunál-

ního odpadu byly zpracovány v rámci pro-
jektu PPÎP/530/1/97 Nakládání s komunál-
ním (a obalov˘m) odpadem. Anal˘zy sklad-
by provádûné v nûkter˘ch lokalitách v âR
v období let 1997-2000 ukazují na v˘razné
zmûny ve v˘skytu plastu, papíru a skla ve

smûsném komunálním odpadu. Z tûchto
dÛvodÛ je pfiipravována jejich aktualizace
na základû v˘stupÛ fie‰ení v˘zkumného
projektu VaV/720/2/00. PovaÏuje se za
vhodné sjednotit provádûní anal˘z skladby
komunálního odpadu v rámci v˘zkumného
projektu a v rámci zpracování regionálních
koncepcí odpadového hospodáfiství podle
dále pfiedkládané metodiky.

2.2.1 Skladba komunálního odpadu
Rozsah sledovaného vzorku 
pÛvodcÛ

V˘bûr reprezentativního vzorku pÛvodcÛ
pro anal˘zy skladby odpadu je místní záleÏi-
tostí a závisí na poãtu obyvatel sledované lo-
kality, druhu obytné zástavby, sociálním slo-
Ïení obyvatel, zpÛsobu sbûru odpadu apod.

âasové období pro provádûní anal˘z je
doporuãováno na dobu 12 mûsícÛ. Ideální
je provádûní anal˘z v mûsíãních interva-
lech.

Velikost analyzovaného vzorku závisí na
poãtu obyvatel (pfiíp. nemovitostí) sledova-
né obce, regionu a stupni poÏadované
pfiesnosti v˘sledkÛ anal˘zy. Vût‰inou je vy-
bírán zjednodu‰en˘ a ménû nákladn˘ sou-
bor vzorkÛ. Doporuãen˘ standard vytvofie-
n˘ na základû statistick˘ch metod pravdû-
podobností (zahraniãní zku‰enosti - metodi-
ka EUROPEAN RECOVERY A RECYCLING
ASSOCIATION) je uveden v následujících
tabulkách. Standardy vycházejí z prÛmûr-
n˘ch t˘denních mnoÏství produkce smûs-
ného komunálního odpadu.

Sledované typy zástaveb
Anal˘zy skladby KO se provádí v následu-

jících typech obytné zástavby:
● smí‰ená zástavba

je mûstská zástavba smí‰eného typu by-
tov˘ch a rodinn˘ch domÛ, smí‰eného
vytápûní a smí‰en˘ch zpÛsobÛ shromaÏ-
ìování a sbûru KO. 

● sídli‰tní zástavba je zástavba bytov˘ch
domÛ s centralizovan˘m zásobováním
teplem,

● venkovská (pfiímûstská) zástavba je zástav-
ba rodinn˘ch domÛ vytápûná pfieváÏnû
tuh˘mi palivy s vût‰í moÏností ãást odpa-
du spalovat, kompostovat, zkrmovat.

Tabulka 1: Rozsah sledovaného vzorku domovního odpadu

Oblast o poãtu obyvatel Minimální velikost vzorku
ménû neÏ 3 000 10 % nebo 150 obyvatel
3 001 - 30 000 5 % nebo 300 obyvatel

30 001 - 150 000 2,5 % nebo 1 500 obyvatel
více neÏ 150 001 1 % nebo 3 750 obyvatel

Oblast o poãtu obyvatel Minimální hmotnost vzorku (kg)
ménû neÏ 3 000 600 
3 001 - 30 000 1 200

30 001 - 150 000 6 000
více neÏ 150 001 15 000 
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podle pfiedpokládaného úãelu a potfieb
uÏití získan˘ch hodnot. Minimální rozsah
tfiídûní odpovídá 1. a 2. stupni tfiídûní (ta-
bulka 2).

Z frakcí 8-20 mm (20-40 mm) se odebe-
re homogenizovan˘ vzorek o cca 20 %
hmotnosti (maximálnû v‰ak 2 kg), kter˘ je
obvykle po vysu‰ení  podroben látkovému
rozboru do skupin: plasty, sklo, kovy, mine-
rální odpad, nebezpeãn˘ odpad, zbytek.
Za úãelem stanovení celkové skladby KO se
provede pfiepoãet takto získan˘ch hodnot
na pÛvodní vzorek (se zohlednûním zji‰tû-
né vlhkosti) a pfiifiazení tûchto hodnot
k hodnotám pfiíslu‰n˘ch látkov˘ch skupin
zji‰tûn˘ch ve frakci vût‰í neÏ 20 mm 
(40 mm).

Frakce men‰í neÏ 8 mm se látkovû netfiídí.
U v‰ech zrnitostních a látkov˘ch skupin

je mûfiena hmotnost. Objem se zji‰Èuje
pouze u látkov˘ch skupin ve frakci vût‰í
neÏ 20 mm (40 mm).

Hodnoty zji‰tûné pfii anal˘zách skladby
domovního odpadu se zaznamenávají do
tabulky. Pro stanovení celkové skladby do-
movního dopadu se namûfiené hodnoty su-
marizují do struktury uvedené v tabulce 2.

2.2.2 Skladba objemného odpadu
(odpadu z domácností)
Rozsah sledovaného vzorku

Anal˘zám skladby je podroben objemn˘
odpad shromáÏdûn˘ obãany do pfiistave-
n˘ch velkoobjemov˘ch kontejnerÛ (pfiípad-
nû na plo‰e pro tyto úãely vytipovan˘ch
sbûrn˘ch míst) ãi ve sbûrn˘ch dvorech.
Místo odbûru analyzovaného objemného
odpadu se urãí podle zpÛsobu sbûru
v konkrétní lokalitû.

MnoÏství analyzovaného odpadu odpo-
vídá naplnûní jednoho velkoobjemového
kontejneru (2-3 tuny), ãi t˘dennímu provo-
zu sbûrného dvora. I pfii pomûrnû znaã-
ném mnoÏství analyzovaného odpadu
v pfiípadû sledování t˘denního v˘skytu ve
sbûrném dvoru (8-15 t) lze, vzhledem k od-
dûlenému shromaÏìování odpadu ve sbûr-
n˘ch nádobách, skladbu objemného od-
padu vysledovat.

Pro stanovení ukazatelÛ mûrné hmotnos-
ti objemného odpadu je nutné pfiedem
stanovit poãet obyvatel (rozsah spádové
oblasti) sbûrného místa a ãasové období
hromadûní objemného odpadu.

Provádûní anal˘z 
Ideální je provádûní anal˘z v mûsíãních in-

tervalech, pfiijatelná je i redukce na ãtvrtletní
intervaly (bfiezen, ãerven, záfií, prosinec).

Odpady (nejlépe svezené do sbûrného
dvoru) se po vyloÏení z kontejneru roztfiídí
do následujících látkov˘ch skupin:
- odpad ze zelenû,
- dfievo, nábytek,

Provádûní anal˘z
Nejvhodnûj‰ím místem pro provádûní

anal˘z skladby KO je místo zne‰kodnûní
(skládka) nebo jiného zpracování smûsné-
ho odpadu (napfi. pfiekladi‰tû).

Místo pro provádûní anal˘z má b˘t vyba-
veno: 
● mostní vahou (zafiízením pro zji‰Èování,

hmotnosti svozového automobilu),
● zpevnûnou plochou (nejlépe zastfie‰e-

nou) pro provádûní anal˘z,
● zafiízením pro zrnitostní a látkov˘ rozbor:

– sítem o velikosti ãtvercov˘ch ok 
20 x 20 mm a rozmûrech cca 
70 x 180 cm,

– sítem o velikosti ãtvercov˘ch ok 
8 x 8 mm a rozmûrech cca 
70 x 180 cm, 

– pro porovnání v˘sledkÛ anal˘z s v˘sled-
ky doposud provádûn˘ch anal˘z v âR
se doporuãuje roz‰ífiení o síto o velikos-
ti ãtvercov˘ch ok 40 x 40 mm,

● mobilní vahou s váÏivostí do 100 kg,
● 10 ks odpadkov˘ch nádob (nejlépe pla-

stov˘ch) o objemu 240 l pro smí‰enou
a sídli‰tní zástavbu, pro venkovskou zá-
stavbu o objemu 120 l, nádoby se uÏí-
vají pro odbûr analyzovaného vzorku,
pro odbûr zrnitostních frakcí a látkov˘ch
skupin.

Postup anal˘z
Skladba smûsného komunálního odpadu

je zji‰Èována metodou sítové anal˘zy a ruã-
ního dotfiiìování do pfiedem stanoveného
souboru látkov˘ch skupin.

Pro sítovou anal˘zu jsou v kaÏdé ze sle-
dovan˘ch zástaveb uÏita vût‰inou 2 síta
o velikosti ok 20 x 20 mm a 8 x 8 mm
(pfiípadnû dal‰í síto 40 x 40 mm). 

Analyzován je KO svezen˘ z pfiedem vy-
mezeného regionu o minimálním poãtu
obyvatel podle tabulky 1. MnoÏství sveze-
ného odpadu vût‰inou v praxi odpovídá
naplnûní svozového automobilu 
(4 aÏ 8 tun podle typu automobilu a zá-
stavby). 

U svezeného odpadu je zji‰tûna hmot-
nost.

Po vyloÏení odpadu ze svozového auto-
mobilu je odpad homogenizován a je zji‰-
tûn objem odpadu.

K vlastní anal˘ze skladby je odebrán vzo-
rek o hmotnosti pfiibliÏnû 200 kg. Vzorek
by mûl splÀovat podmínku reprezentativ-
nosti, proto se doporuãuje jeho odebrání
metodou tzv. kvartace (formování odpadu
do tvaru kuÏele, odebrání dvou protileh-
l˘ch ãtvrtin, promísení a opakování pfiede-
‰l˘ch operací podle mnoÏství svezeného
odpadu aÏ do poÏadované hmotnosti
vzorku).

Nadsítná frakce vût‰í neÏ 20 mm 
(40 mm) je zcela podrobena látkovému
rozboru uvedenému v tabulce 2. StupeÀ
tfiídûní do látkov˘ch skupin je provádûn

Tabulka 2: Analyzované látkové skupiny 

1. stupeÀ tfiídûní 2. stupeÀ tfiídûní 3. stupeÀ tfiídûní

Papír/lepenka/karton Papírové obaly Karton/lepenka
Kombinované obaly
Jiné obaly

Tiskoviny Noviny/ãasopisy
Knihy
Jiné tiskoviny

Jin˘ papír 
Plasty*) Plastové obaly Fólie

PET lahve
Jiné obaly

Jiné plasty
Sklo Sklenûné obaly nevratné âiré sklo

Hnûdé sklo
Zelené sklo

Sklenûné obaly vratné
Jiné sklo 

Kovy Kovové obaly Fe - kovy
Al - kovy

Jiné
Bioodpad KuchyÀsk˘ odpad

Zahradní odpad
Textil
Minerální odpad
Nebezpeãn˘ odpad
Spaliteln˘ odpad KÛÏe/guma/korek/dfievo

Hygienické v˘robky
Jemn˘ odpad (Zbytek 20-40 mm)

Zbytek 8-20 mm
Frakce men‰í neÏ 8 mm

*) Materiálové roztfiídûní: PET, PVC, PE, PP, PS a jiné 
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Seminář k certifikacím Seminář k certifikacím 
v odpadovém hospodářstvív odpadovém hospodářství

- pneumatiky,
- ostatní spaliteln˘ odpad, 
- nebezpeãn˘ odpad (z toho zvlá‰È chlad-

niãky a TV obrazovky),
- minerální odpad,
- elektronick˘ ‰rot,
- ostatní kovov˘ odpad.

U v‰ech látkov˘ch skupin je zji‰Èována
hmotnost a objem (vût‰inou z objemu
a zaplnûní nádob). S ohledem na objem-
nost nûkter˘ch upotfieben˘ch pfiedmûtÛ je
moÏné postupovat zjednodu‰enou meto-
dou stanovení hmotnosti na základû zji‰tû-
ní objemu a pfiepoãtu pomocí pfiedem ur-
ãen˘ch objemov˘ch hmotností jednotli-
v˘ch látkov˘ch skupin odpadu.

2.2.3 Skladba oddûlenû sebran˘ch
vyuÏiteln˘ch sloÏek

Skladba oddûlenû sebran˘ch vyuÏitel-
n˘ch sloÏek, za které se povaÏují papír, sklo
a plasty, je zji‰Èována metodou ruãního tfií-
dûní. Za úãelem usnadnûní anal˘z mÛÏe
b˘t pouÏito síto o velikosti ok 20 x 20 mm. 

MnoÏství analyzovaného odpadu je dá-
no velikostí uÏívan˘ch nádob, analyzovan˘
vzorek odpovídá minimální hmotnosti 
100 kg pro kaÏd˘ druh vyuÏitelné sloÏky. 

Pfiedem vytipované naplnûné nádoby na
oddûlenû sbírané sloÏky jsou svezeny (ne-
bo jejich obsah) na urãenou plochu, kde
jsou podrobeny roztfiídûní do látkov˘ch
skupin. U kaÏdé látkové skupiny je stanove-
na hmotnost a objem.

Analyzované látkové skupiny odpovídají
1. stupni tfiídûní KO (viz tabulka 2). Látková
skupina, pro kterou jsou pfiistavené nádoby
urãeny je roztfiídûna do úrovnû 2. stupnû
tfiídûní. 

Anal˘zy jsou provádûny obvykle ve ãtvrt-
letních intervalech.

3. Stanovení dal‰ích fyzikálních
a chemick˘ch charakteristik

Dal‰í fyzikální a chemické charakteristiky
komunálního odpadu se stanovují labora-
tornû a jejich cílem je zjistit podrobnûj‰í
údaje o vlastnostech tohoto odpadu
s ohledem na moÏnosti jeho následného
zpracování. Jde pfiedev‰ím o smûsn˘ ko-
munální odpad a o moÏnosti jeho kom-
postování a energetického vyuÏití.

Pfii anal˘zách se postupuje zejména pod-
le âSN 46 5735 PrÛmyslové komposty
a âSN 44 1352 Stanovení spalného tepla
a v˘hfievnosti. Charakteristiky se zji‰Èují ob-
vykle samostatnû pro jednotlivé látkové
skupiny, pro stanovení vlastností celého
vzorku se provádí jejich sumarizace, pfii-
ãemÏ se uÏívá i znám˘ch (normativních)
hodnot u nûkter˘ch látkov˘ch skupin.

Ing. Zdenka Kotoulová, SLEEKO

âeská asociace odpadového hospodáfi-
ství spolu s âesko-nûmeckou obchodní
a prÛmyslovou komorou uspofiádala 
3. kvûtna v Goethe-Institutu v Praze od-
born˘ semináfi s názvem Proã certifikovat
odpadové hospodáfiství? Cílem tohoto se-
mináfie nebylo pfiesvûdãovat pfiítomné
o nutnosti certifikací v odpadovém hospo-
dáfiství, ale spí‰e ukázat specifické aspek-
ty tûchto certifikací.

Ten, kdo jezdí pravidelnû do zemí
Evropské unie, se jistû setkal s tím, Ïe vût-
‰ina tamních podnikÛ odpadového hospo-
dáfiství je jiÏ certifikována, a ten, kdo nav-
‰tûvuje pravidelnû Nûmecko nebo Ra-
kousko ví, Ïe tamní podniky odpadového
hospodáfiství jsou novû certifikovány nejen
podle norem ISO ãi EMAS, ale pfiedev‰ím
i podle specifické certifikace oznaãované
v nûmãinû jako Entsorgungsfachbetrieb,
coÏ ãesky lze volnû pfiloÏit jako Podnik
kvalifikovan˘ pro nakládání s odpady.

Podnik, kter˘ tuto certifikaci pro naklá-
dání s odpady získá, je na ni náleÏitû hrd˘,
jak je moÏno v souãasnosti vidût na v‰ech
tamních v˘stavách, kde ve stáncích pfií-
slu‰n˘ch firem visí certifikát Entsorgungs-
fachbetrieb vÏdy v˘‰e neÏ certifikáty podle
ISO norem. Nemalé úlevy plynoucí z této
certifikace podnikÛm v odpadovém hospo-
dáfiství jsou v Nûmecku zakotveny jiÏ pfií-
mo v zákonû o odpadech a v Rakousku se
na to právû chystají. 

To byl právû ten dÛvod, proã se âeská
asociace odpadového hospodáfiství spoji-
la s firmami pro udûlování této certifikace
v Nûmecku a v Rakousku a po obdrÏení
pfiíslu‰n˘ch informací zaãala ve spolupráci
s RWTÜV, kter˘ má v této oblasti jiÏ boha-
té zku‰enosti, a se SdruÏením vefiejnû
prospû‰n˘ch sluÏeb pro Moravu a Slezsko
pfiipravovat tuto certifikaci pro nakládání
s odpady i u nás.

Prvním krokem k tomuto procesu byl
právû tento semináfi, jehoÏ smyslem bylo
ujasnit si cíle a prostfiedky k dosaÏení cer-
tifikací v oblasti ochrany Ïivotního prostfie-
dí a zvlá‰tû pak uvedené specifické certifi-
kace pro nakládání s odpady a zároveÀ se
seznámit i s dosavadními zku‰enostmi jiÏ
takto certifikovan˘ch firem.

Po úvodním slovu v˘konného fieditele
âeské asociace odpadového hospodáfi-
ství JUDr. Petra Mûchury si úãastníci se-
mináfie nejprve vyslechli pfiedná‰ku zá-
stupce Ministerstva prÛmyslu a obchodu
Ing. Ladislava Sokolta o podpofie certifika-
cí podle norem ISO a EMAS pro malé

a stfiední podniky v programu MPO Trh,
a pfiíspûvek RNDr. Dagmar Sucharovové
z Ministerstva Ïivotního prostfiedí Proã
a jak podporuje MÎP rozhodnutí firem ne-
chat se certifikovat, ve kter˘ch se dozvû-
dûli, jak nedostateãnû jsou zatím tyto moÏ-
nosti státních podpor podniky vyuÏívány.

Klíãovou pfiedná‰kou byl pfiíspûvek Dr.
Markuse Weyerse, fieditele Entsorgergem-
einschaft der Deutschen Entsorgungswirt-
schaft o zku‰enostech nûmeck˘ch firem
podnikajících v oblasti odpadového hospo-
dáfiství s certifikacemi sv˘ch podnikÛ pod-
le norem ISO a EMAS a o dÛvodech jejich
pfiechodu na specifickou certifikaci podle
novû zavedené normy Entsorgungsfach-
betrieb.

V˘sledkem tohoto nûkolikaletého proce-
su je, Ïe v Nûmecku a v Rakousku o tuto
certifikaci v souãasnosti jiÏ Ïádá nûkolikrát
více firem neÏ o certifikace podle norem
ISO a EMAS. A je to logické. Kromû obec-
n˘ch v˘hod, platn˘ch pro v‰echny certifi-
kace, mají tyto podniky nûkteré dal‰í úlevy
- napfi. nemusí mít jiÏ povolení k transportu
odpadÛ ãi mají zjednodu‰enou pozici ve
v˘bûrov˘ch fiízeních.

Aby v‰ak snad nebyly jednostrannû ro-
zebírány pouze kladné zku‰enosti s touto
novou odbornou certifikací, upozornil ve
svém vystoupení Dr. Roland Schmerold
z nûmecké firmy Bauer+Mourik Umwelt-
technik téÏ na nûkteré potíÏe spojené
s touto certifikací, napfi. vy‰‰í nároky stát-
ních orgánÛ pfii kontrolách certifikovan˘ch
firem.

Rámec a moÏnosti pro uplatnûní tûchto
specifick˘ch certifikací v odpadovém hos-
podáfiství u nás pak ve svém pfiíspûvku
podrobnû vysvûtlil fieditel nejvût‰í certifi-
kaãní spoleãnosti v âeské republice RW
TÜV Praha Ing. Jaroslav Merta a o prak-
tické zku‰enosti ho doplnili Ing. Pavel
Charvát z certifikaãní spoleãnosti CERT
ACO Kladno a Ing. Zdenûk Horsák z certi-
fikované firmy Dekont Umwelt Zlín.

Semináfi s pfiehledem moderovala Ing.
Hana PotÛãková z âesko-nûmecké ob-
chodní a prÛmyslové komory v Praze a po
kaÏdém bloku mûli úãastníci moÏnost klást
dotazy a diskutovat, ãehoÏ mnozí vyuÏili.
Semináfi byl úãastníky hodnocen velmi
kladnû a bylo vysloveno pfiání, aby se v té-
to vysoce aktuální problematice co nejdfií-
ve pokraãovalo.

JUDr. Petr Mûchura, âAOH
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◗◗◗◗ odborná pfiíloha úprava odpadÛ

V obecném pojetí je úprava odpadů řada
činností vedoucí k tomu, aby se s odpadem
mohlo snadněji následně nakládat především
s ohledem na jeho možnost využití a na
ochranu životního prostředí. Úpravou 
odpadů jsme se poměrně podrobně zabývali

V souvislosti s nov˘m zákonem o odpa-
dech, kter˘ je v dobû pfiípravy tohoto pfiís-
pûvku v etapû schvalování v Poslanecké
snûmovnû, do‰lo k nûkter˘m formulaãním
zmûnám, i kdyÏ samotná definice témûfi
nedoznala zmûn:

„...úpravou odpadÛ se rozumí
kaÏdá ãinnost, která vede ke zmû-
nû chemick˘ch, biologick˘ch nebo
fyzikálních vlastností odpadÛ (vãet-
nû jejich tfiídûní) za úãelem umoÏ-
nûní nebo usnadnûní jejich dopra-
vy, vyuÏití, odstranûní nebo za úãe-
lem sníÏení jejich objemu, pfiípadnû
sníÏení jejich nebezpeãn˘ch vlast-
ností...” (§ 4, písm. k pfiipravovaného zá-
kona o odpadech). 

Z hlediska praxe je dÛleÏité, co v‰echno
musíme ãinit, s ohledem na právní fiád,
abychom splnili základní povinnosti pfii na-
kládání s odpady, a jaké v˘robky, technolo-
gické celky a systémy lze k tomu pouÏít.

K tomu pfiistupují povinnosti, které jiÏ by-

ly do na‰eho právního fiádu pfievzaty ze
smûrnic ES, konkrétnû ze smûrnice
1999/31 ES o skládkách odpadÛ:

„... Na skládky je zakázáno uklá-
dat odpady stanovené provádûcím
právním pfiedpisem, odpady, které
mohou mít pfii jejich smí‰ení nega-
tivní vliv na Ïivotní prostfiedí, a ne-
upravené odpady s v˘jimkou odpa-
dÛ stanoven˘ch provádûcím práv-
ním pfiedpisem, a odpadÛ, u nichÏ
ani úpravou nelze dosáhnout sníÏe-
ní jejich objemu nebo sníÏení nebo
odstranûní jejich nebezpeãn˘ch
vlastností...” (§ 21 odst. 4 pfiipravované-
ho zákona o odpadech).

Z toho vypl˘vá, Ïe bude stále více kla-
den dÛraz na rÛzné zpÛsoby úpravy odpa-
dÛ, aby mohly b˘t následnû maximálnû vy-
uÏity. Termín úprava se téÏ objevuje v pfie-
hledech ZpÛsobÛ vyuÏívání a zne‰kodÀo-
vání odpadÛ, které byly pfievzaty z evrop-
sk˘ch smûrnic a které jsou jiÏ v souãasném

Úprava odpadůÚprava odpadů
v časopisu Odpadové fórum již před rokem 
v čísle 6, kde jsme uvedli též přehled firem,
které vyrábějí či prodávají techniku 
na fyzikální úpravu odpadů. Na základních
principech se od té doby nic nezměnilo. 
V detailu však došlo k řadě upřesnění.

zákonu ã. 125/1997 Sb., o odpadech, ale
pouze jako vysvûtlení pfii vyplÀování dokla-
dÛ a evidence pohybu odpadÛ pfies hrani-
ce státÛ. V pfiipravované nové právní úpra-
vû je tento pfiehled, mírnû formulaãnû
upraven jiÏ jako souãást zákona a to kon-
krétnû v pfiíloze ã. 3 ZpÛsoby vyuÏívání od-
padÛ a v pfiíloze ã. 4 ZpÛsoby odstraÀová-
ní odpadÛ. Z tûchto pfiíloh vypl˘vá, Ïe pro-
cesy povaÏované za úpravu odpadÛ pfied
jejich vyuÏitím ãi odstranûním jsou zafiaze-
ny pod zpÛsoby odstraÀování ãi vyuÏívání
odpadÛ.

V pfiíloze ã. 3 je jako kód R12 uvedeno: 
Pfiedúprava odpadÛ k aplikaci nû-

kterého z postupÛ uveden˘ch pod
oznaãením R1 aÏ R11.

Pokud pfiijmeme zjednodu‰en˘ v˘klad,
Ïe pfiedúprava je vlastnû úprava, kde je
zdÛraznûno, Ïe pfiedchází urãitému, vyjme-
novanému zpÛsobu vyuÏívání odpadÛ, lze
konstatovat, Ïe k tomu, abychom mohli
kvalitnû vyuÏít odpad je témûfi nezbytností
jej upravit. 

K tomu slouÏí rÛzné zpÛsoby tfiídûní, dr-
cení, lisování, stfiíhání, mletí, rozdruÏování,
prosévání, homogenizování a podobnû za
vyuÏití mechanick˘ch, magnetick˘ch, optic-
k˘ch a pneumatick˘ch systémÛ. Odpady se
poté ukládají do rÛzn˘ch nádob, pfiede-
v‰ím podle charakteru a kategorie odpadÛ
a také podle zpÛsobu následného vyuÏití
nebo odstranûní. Odpady nûkdy mÛÏeme
nebo i musíme pfied dal‰í manipulací solidi-
fikovat a nebo stabilizovat a také biologicky
rozloÏiteln˘ odpad upravovat anaerobními
nebo aerobními procesy.

Návrh provádûcího pfiedpisu k v˘‰e uve-
denému novému zákonu o odpadech uvá-
dí téÏ pfiílohy Pfiehled odpadÛ, které lze
ukládat na skládku pouze za urãit˘ch pod-
mínek a ZpÛsoby a postupy, které se pova-
Ïují za úpravu odpadÛ pfied jejich uloÏe-
ním na skládku. Zde je uvedeno jiÏ daleko
podrobnûj‰í popsání jednotliv˘ch zpÛsobÛ
úpravy oznaãené kódy D 8 , 9, 13, a 14.

D 8 - Biologická úprava - biodegra-
dace - souãástí zpÛsobu je mí‰ení nûkolika

Tabulka: Odpady podle zpÛsobu úpravy a zne‰kodnûní v tunách, 1998 - 1999

Ukazatel/Rok 1998 1999

Celková produkce odpadÛ 44 121 739 38 088 464

V tom:

Fyzikálními a chemick˘mi postupy 2 947 034 1 802 390

Z toho:

Tfiídûním 5 684 6 743

Recyklací, získáváním sloÏek 526 850 389 845

Regenerací 6 230 3 670

Solidifikací, vitrifikací, bitumenizací 36 234 12 817

Chemickou úpravou 266 975 201 668

Biologick˘mi metodami 7 921 058 7 272 832

Z toho:

Kompostováním 2 765 231 2 238 453

Biologickou dekontaminací 1 518 446 1 663 696

Anareobním rozkladem 945 272 1 090 083

Zne‰kodnûno 9 921 488 5 626 861

Zdroj: Statistická roãenka Ïivotního prostfiedí ãeské republiky 2000, MÎP, âSÚ, âEÚ



ODPADOVÉ FÓRUM 06/2001

15

úprava odpadÛ ◗◗◗◗ odborná pfiíloha

vûcí, které se stanou sloÏkami upravované
smûsi. Zpravidla pouze jedna sloÏka smûsi
je upravovan˘m odpadem. Po smí‰ení ná-
sleduje biologicky aktivní fáze úpravy,
ukonãená dosaÏením poÏadované kvality
odpadu.

D 9 - Fyzikálnû chemická úprava -
napfi. odpafiování, su‰ení, kalcinace, zmûna
reakce - neutralizace, zmûna chemického
sloÏení, odvodnûní, sráÏení, filtrace, zpev-
Àování (solidifikace), zapouzdfiení, zeskelnû-
ní, zatavení do skla, asfaltu, a síry, kombi-
nace uveden˘ch postupÛ.

D 13 - Úprava sloÏení nebo smí‰e-
ní odpadÛ. Úprava sloÏení odpadu zahr-

nuje i tfiídûní odpadÛ - tj. oddûlení jednotli-
v˘ch sloÏek odpadu, s nimiÏ je zpravidla
dále nakládáno rozdíln˘m zpÛsobem, pfii-
ãemÏ nejménû jedna vytfiídûná sloÏka je
odstraÀována uloÏením na skládku.

D 14 - Úprava jin˘ch vlastností
odpadÛ. Do této skupiny jsou zahrnuty
úpravy odpadÛ, jejichÏ pfiifiazení k v˘‰e
uveden˘m kódÛm není moÏné, kombinace
postupÛ podle v˘‰e uveden˘ch kódÛ a dal-
‰í postupy.

V‰echny v˘‰e uvedené citace zákona
a vyhlá‰ek je nutno chápat jako pracovní,
neboÈ zvlá‰tû vyhlá‰ky k novému zákonu
mohou doznat je‰tû dal‰ích zmûn. Zde by-

ly uvedeny jako navození souboru nov˘ch
právních norem, které budou bûhem leto‰-
ního roku schváleny.

Zatímco dfiíve byla úprava jen dílãí ãástí
nakládání s odpady, v dne‰ním pojetí inte-
grovaného odpadového hospodáfiství je
ãinností, která prolíná cel˘m systémem
a podmiÀuje nezbytné vyuÏívání odpadÛ,
respektive jeho odstraÀování.

Témûfi kaÏd˘m zpÛsobem úpravy odpa-
dÛ jsme se na stránkách ãasopisu v minu-
losti zab˘vali a budeme se nadále intenziv-
nû vûnovat. V tomto ãísle uvádíme pfiíspû-
vek t˘kající se nov˘ch moÏností pfiípravy,
projekce a provozování kompostáren.

Redakce

Co s bioodpadem
N O V É  M O Î N O S T I  F I N A N C O VÁ N Í

V âeské republice se roãnû produkuje cca
4,2 mil. tun komunálních odpadÛ, z toho
3,73 mil. tun jsou tuhé komunální odpady
vãetnû kompostovatelného odpadu z vefiej-
né zelenû. (Termín „tuh˘ komunální od-
pad” zavádí autor rozboru Omezení mnoÏ-
ství biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ uklá-
dan˘ch na skládky jako souãást Implemen-
taãní a investiãní strategie v nakládání s od-
pady v âR, 02/2001, kde je produkce ko-
munálních odpadÛ zmen‰ena o „kaly ze
septikÛ a Ïump” - poznámka redakce).
Podíl bioodpadu z celkové produkce tu-
h˘ch komunálních odpadÛ byl na základû
„Situaãní zprávy o biologicky rozloÏiteln˘ch
komunálních odpadech v âR, SLEEKO,
09/2000” stanoven na 41 % hmotnosti.
Roãní produkce komunálních bioodpadÛ je
tedy více neÏ 1,5 mil. tun.

Kapacita existujících kompostáren je cca
350 tis. tun bioodpadu roãnû. Vût‰í ãást
tûchto kompostáren vznikla adaptací zemû-
dûlsk˘ch siláÏních ÏlabÛ, hnoji‰È a uheln˘ch
skladÛ. âást existujících kompostáren nemá
dostateãné vodohospodáfiské zabezpeãení.
Z komunálního bioodpadu se na tûchto
kompostárnách zpracovávají odpady z ve-
fiejné zelenû, zejména tráva a dfievní ‰tûpka
z údrÏby nebo likvidace zelenû, listí a dal‰í
sezónní bioodpad, napfi. vánoãní stromky.
Separovan˘ domovní bioodpad se kompo-
stuje pouze v nûkolika svozov˘ch oblas-
tech. Provozované kompostárny v souãas-
né dobû zpracovávají pfiedev‰ím bioodpad
ze zemûdûlství a z lesní tûÏby, z papírenské-
ho a potravináfiského prÛmyslu a fiada
kompostáren je zamûfiena na kompostová-
ní ãistírensk˘ch kalÛ. 

Rozvoji kompostování bioodpadÛ brání
souãasná nabídka skládkování odpadÛ za
pfiíznivé ceny a zainteresovanost obcí na
pfiíjmech z poplatkÛ za uloÏení odpadÛ na

jsou ekologické a vypl˘vají z nezbytnosti
omezení tvorby skleníkov˘ch plynÛ a v˘lu-
hÛ ze skládek. Evropská unie poÏaduje na
ãlensk˘ch státech i na státech pfiipravují-
cích se na vstup, aby vypracovaly národní
strategie k dosaÏení poÏadované redukce
skládkovan˘ch biodegradabilních odpadÛ
prostfiedky jako je recyklace, kompostování,
v˘roba bioplynu nebo materiálové ãi ener-
getické vyuÏití. Tento úkol má b˘t splnûn
Plánem odpadového hospodáfiství âeské
republiky.

Pfiedpokládaného cíle bude dosaÏeno
vybudováním 13 nov˘ch kompostáren
o kapacitû 20 kt bioodpadu, pfiípadnû je‰tû
vût‰ího poãtu kompostáren s men‰í kapaci-
tou, 2 nov˘ch spaloven komunálního od-
padu o kapacitû 100 kt a zv˘‰ením recykla-
ce papíru ze souãasn˘ch 380 tis. tun na
510 tis. tun roãnû.

Aby se tato koncepce dala realizovat,
musí b˘t vytvofieny opatfiení ke znev˘hod-
nûní skládkování biodegradabilních odpa-
dÛ. Zákaz skládkování biodegradabilních
odpadÛ je v âeské republice, kde se mini-
málnû separuje a produkuje se pfiedev‰ím
smûsn˘ domovní odpad, prakticky nemoÏ-
né. Bude nutné vymáhat zákaz skládkování
odpadÛ ze zelenû a oddûlenû získaného
komunálního bioodpadu, vãetnû papíru
a lepenky. Zvlá‰tní povolení pro v˘jimeãné
skládkování bioodpadÛ budou vydávat
krajské úfiady. 

Za nejúãinnûj‰í opatfiení je moÏno pova-
Ïovat zv˘‰ení ceny za skládkování odpadÛ
dal‰ími poplatky ve prospûch SFÎP nebo
státního rozpoãtu. Toto opatfiení zv˘hodní
pfiedev‰ím kompostárny tím, Ïe cena za
kompostování odpadÛ bude podstatnû niÏ-
‰í neÏ pfii ukládání na skládky. Z tûchto
pfiedpokládan˘ch opatfiení si mohou staro-
stové a obecní zastupitelé ujasnit strategii

skládky, které jsou umístûny na katastrálním
území obce. Nûkteré kompostárny provo-
zované technick˘mi sluÏbami nebo obcemi
se pot˘kají s ekonomick˘mi problémy
a s problémy odbytu vyrobeného kompo-
stu za cenu, která by uhradila náklady na
kompostování. Dochází i k situacím, Ïe ná-
klady na kompostování mohou dosáhnout
nebo i pfiev˘‰it náklady na skládkování bio-
odpadÛ v dané lokalitû. 

Na základû ekonomick˘ch rozborÛ vy-
bran˘ch kompostáren je hlavní pfiíãinou
neuspokojivé prosperity mal˘ stupeÀ vyuÏití
nákladné techniky pro v˘robu kompostÛ
a v pfiípadû vyuÏívání ménû v˘konn˘ch
univerzálních nakladaãÛ jsou to i znaãné
osobní náklady na pracovníky. Mezi v˘-
znamné nákladové poloÏky patfií i labora-
torní v˘stupní kontrola, kterou je tfieba za-
ji‰Èovat u akreditovan˘ch stfiediskov˘ch la-
boratofií. V‰eobecnû mezi provozovateli
kompostáren panuje názor, Ïe udrÏitelné
kompostování odpadÛ se neobejde bez
dotací. Dotace na vyuÏití registrovan˘ch
kompostÛ pro hnojení orné pÛdy v roce
2000 ztrojnásobila v˘robu kompostÛ ve
srovnání s pfiede‰l˘mi lety. V souãasné do-
bû existuje jako jedin˘ zpÛsob podpory
pfiíspûvek z SFÎP âR na v˘stavbu kompo-
stáren zpracovávajících ãistírenské kaly.

Nov˘ pfiístup v nakládání s biodegrada-
bilními odpady vypl˘vá z nové legislativy
odpadÛ, jejíÏ platnost by mûla b˘t od pfií‰-
tího roku. Tato legislativa implementuje po-
Ïadavky smûrnic Evropské unie, t˘kajících
se problematiky odpadÛ smûrnice Rady
1999/31/ES „o skládkách odpadÛ”, která
ukládá ãlensk˘m státÛm, aby do roku 2005
bylo mnoÏství biologicky odbouratelného
komunálního odpadu ukládaného na
skládky sníÏeno na 25 % celkové hmotnos-
ti z roku 1995. DÛvody pro toto opatfiení
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nakládání s biodegradabilními odpady
a dojdou k názoru, Ïe efektivnû provozova-
ná kompostárna bude pro fiadu mûst ne-
zbytn˘m zafiízením.

V mûstech, kde nebudou budovány spa-
lovny komunálního odpadu (investiãní ná-
klady spalovny 100 kt jsou cca 2 miliardy
Kã), je kompostárna nejlevnûj‰ím zafiízením,
které umoÏní splnit cíle plánu odpadového
hospodáfiství. Pfiesto stavební investiãní ná-
klady na dokonale vodohospodáfisky zabez-
peãenou kompostárnu o kapacitû 20 aÏ 60
tis. tun v prÛmûru dosáhnou vãetnû projek-
tu 15 mil. Kã a kompletní strojní vybavení,
tj. drtiã, pfiekopávaã a rotaãní síto, pfiípadnû
homogenizaãní jednotka pfiedstavují strojní
investici minimálnû 16 mil. Kã a více.

Ministerstvo Ïivotního prostfiedí
ve Studii pro omezení mnoÏství bio-
logicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ do-
poruãuje, aby do roku 2005 byly
vybudovány kompostárny prakticky
v kaÏdém kraji s pfiípravou v˘stav-
by dal‰ích kapacit s vyuÏíváním od
roku 2007. Vzhledem ke znaãn˘m
finanãním nárokÛm na tyto investi-
ce doporuãuje moÏnost vyuÏití pro-
stfiedkÛ vefiejn˘ch rozpoãtÛ a pro-
stfiedkÛ ze zahraniãních fondÛ.

V souãasné dobû je pro úãely v˘-
stavby kompostáren k dispozici
strukturální fond zahraniãního in-
vestora. Ten prostfiednictvím svého zdej‰í-
ho zástupce, firmy A.E.T. Agroekologické
technologie Praha, pfiipravil vzorové fie‰ení
a kapacitu pro v˘stavbu kompostáren
a rovnûÏ mÛÏe zajistit efektivní kompletní
provoz kompostáren tak, aby do‰lo k poÏa-
dované návratnosti investiãních prostfiedkÛ.
Investice kompostárny mÛÏe b˘t v pfiípadû
poÏadavku doplnûna o sbûrn˘ dvÛr vãetnû
technického zázemí. 

Objednavatel kompostárny na druhé
stranû zajistí pozemek na realizaci kompo-
stárny formou nájmu a zajistí ve‰keré inÏe-
n˘rské sítû na hranici pozemku na vlastní
náklady. Cena za zpracování odpadÛ na
kompostárnû bude stanovena smluvnû na
dobu 5 let. Tato cena by mûla b˘t v˘raznû
niÏ‰í neÏ na skládkách a ve spalovnách ko-
munálního odpadu. Za tuto cenu se ob-
jednatel kompostárny zbavuje starostí se
zne‰kodÀováním biologick˘ch odpadÛ.
Navíc bude mít smluvnû zaji‰tûné právo
odbûru ãásti vyroben˘ch kompostÛ a sub-
strátÛ pro potfiebu obce zdarma. Dal‰ím
pfiínosem bude, Ïe kaÏdá takto zaji‰tûná
kompostárna vytvofií stálá pracovní místa
pro cca 8 pracovníkÛ a dal‰ích 8-10 sezón-
ních pracovních míst s moÏností zamûstná-
ní obtíÏnû zamûstnateln˘ch obãanÛ. 

Ing. Jaroslav VáÀa, CSc.
V˘zkumn˘ ústav rostlinné v˘roby

Praha-Ruzynû

Odpad stabilizovaný nebo stabilní?

Vlastností odpadu, která zásadnû ovlivÀu-
je - ãi by mûla ovlivÀovat - nakládání s ním,
je jeho stabilita. Stabilitou se pfii tom úãelo-
vû rozumí „odolnost odpadu” vÛãi fyzikál-
ním, chemick˘m a biologick˘m vlivÛm oko-
lí, resp. vÛãi nepfiízniv˘m procesÛm probí-
hajícím pfiímo v odpadu, vyjádfiená mini-
málním uvolÀováním problematick˘ch slo-
Ïek odpadu do ekosystému (podzemní
a povrchové vody, pÛdy, vzduchu, potrav-
ního fietûzce). Pojem „stabilita odpadu” je
pochopitelnû relativní a úzce se váÏe na
zvolen˘ zpÛsob nakládání s odpadem.
Snaha o vytvofiení jakési obecné definice
a univerzálního kritéria stability odpadu je
proto marná a otázku stability odpa-
du je nezbytné fie‰it vÏdy v kon-
krétních souvislostech.

ZpÛsobem nakládání s odpadem, kde
stabilita odpadu hraje dominantní úlohu,
je skládkování odpadÛ. JiÏ sama skuteã-
nost, Ïe ukládání odpadÛ na skládky pfií-
slu‰n˘ch skupin se provádí na základû v˘-
sledkÛ testu vyluhovatelnosti odpadu, je
aplikací stability odpadu v praxi. Test vylu-
hovatelnosti je v tomto pfiípadû testem sta-
bility odpadu (vÛãi pÛsobení vody v defi-
novaném reakãním uspofiádání za defino-
van˘ch podmínek) a tfiída vyluhovatelnosti
odpadu je kritériem jeho stability. 

Takov˘to pfiístup stávající právní pfiedpisy
nerespektují v pfiípadech, kdy je skládková-
ní odpadÛ pfiímo taxativnû podmínûno je-
jich stabilizací pfied uloÏením na skládku.
Vyhlá‰ka MÎP ã. 338/1997 Sb. sice mluví
o stabilizaci odpadÛ s prakticky pozaìov˘-
mi obsahy PCB, PAU a dal‰ích sloÏek (viz
ãást B pfiílohy ã. 5 vyhlá‰ky - v praxi, na-
‰tûstí, je tato pasáÏ v‰eobecn˘m konsen-
sem povaÏována za omyl...) a ukládá po-
vinnost stabilizovat více neÏ tfiicet katalogo-
v˘ch druhÛ odpadÛ (azbestov˘ prach, od-
pady s obsahem NEL nad 5000 mg/kg,
popílek atd.). Îádn˘m zpÛsobem v‰ak ani
nenaznaãuje, co se vlastnû stabilizací rozu-
mí (jaká technologie), a pfiedev‰ím jaká kri-
téria musí odpad po jeho úpravû stabilizací
splÀovat. Technická praxe pfii tom opakova-
nû pfiiná‰í mnohé poznatky, reálné problé-
my a námûty k fie‰ení, jako napfiíklad:
● nevhodná volba technologie stabilizace

konkrétního odpadu je ãasto pouh˘m
„fiedûním” odpadu a nezfiídka vede
i k mobilizaci neÏádoucích sloÏek odpa-
du místo jejich stabilizace...,

● fiada stabilizaãních technologií je prová-
zena malou ãasovou stabilitou v˘sledné-
ho produktu: i v pfiípadû tak precizní
technologie, za jakou je povaÏována vit-

rifikace odpadu, se lze setkat s pomûrnû
rychl˘m rozpadem vitrifikátu v dÛsledku
jeho vnitfiního pnutí a nevhodného slo-
Ïení a následnû jeho stejnou nebo vy‰‰í
vyluhovatelností vodou, neÏ mûl pÛvod-
ní odpad...,

● pro mnohé odpady je charakteristická
vysoká stabilita jiÏ v jejich nativním sta-
vu: napfiíklad vyluhovatelnost vût‰iny ze-
min kontaminovan˘ch ropn˘mi látkami
se pohybuje na úrovni pouh˘ch 
1-4 mg/l...,

● extrémní stabilitou vÛãi vyluhování vo-
dou se z principiálních dÛvodÛ vyznaãu-
jí odpadní betony s vysok˘mi obsahy
rÛzn˘ch organick˘ch i anorganick˘ch
kontaminantÛ, a to na rozdíl od mnoha
stabilizátÛ pfiipravovan˘ch aplikací úspor-
n˘ch pfiídavkÛ cementu...,

● pfiíkladem témûfi totální stability mohou
b˘t nûkteré odpadní tonery na bázi
smûsn˘ch oxidÛ (spinelÛ) Ïeleza, mûdi
a zinku, které odolávají i pÛsobení smûsí
kyselin... atd. 
K tomu, aby bylo moÏné naznaãené

a dal‰í poznatky vyuÏít a problémy v praxi
fie‰it na odpovídající technické, ekonomické
a environmentální úrovni, musí právní
pfiedpisy danou problematiku alespoÀ ãás-
teãnû reflektovat. Jedná se napfiíklad o jas-
nou formulaci pojmu „stabilizace odpadu”
(vylouãení nevhodn˘ch ãi spekulativních
stabilizaãních postupÛ) nebo o zavedení
úãelného „kritéria stability odpadu” (pfii roz-
hodování o principiální moÏnosti skládko-
vání odpadÛ s nadlimitními obsahy konta-
minujících sloÏek i produktÛ jejich jakékoliv
stabilizace mÛÏe k tomuto úãelu slouÏit
vhodnû stanoven˘ limit vyluhovatelnosti). 

¤e‰ení konkrétních sporn˘ch situací je ta-
ké moÏné legislativním ustanovením pfie-
vést na bedra osob, povûfien˘ch MÎP
k hodnocení vlastností odpadÛ. V souvis-
losti se skládkováním odpadÛ by bezpochy-
by mûla platit zásada, Ïe skládkova-
n˘ odpad by vÏdy mûl b˘t stabilní,
a stabilizace by mûla b˘t cestou
k dosaÏení vysoké stability odpadu
- nikoliv pouze alibistick˘m naplnû-
ním.

Ing. Zdenûk âíÏek, CSc.
Analytické laboratofie PlzeÀ

V souãasné dobû je jiÏ schválen nov˘ zá-
kon o odpadech a lze pfiedpokládat, Ïe
i tento problém bude na základû uvede-
n˘ch zku‰eností fie‰en na pfiijatelné úrovni
v pfiipravovan˘ch provádûcích vyhlá‰kách 
- poznámka redakce.



PROGRAM 4.1. - PROGRAM PODPORY SANACÍ A REKULTIVACÍ STAR¯CH SKLÁDEK

Obec Stra‰ice Technická a biologická rekultivace stávající k.ú. Stra‰ice RO 5 281 3 169 1 056 2 % 4 225 80
skládky TKO V lomu 

Mûsto Horní Bene‰ov Rekultivace skládky Horní Bene‰ov BR 7 109 4 265 0 0 % 4 265 60

Mûsto Chodov Sanace staré ekologické zátûÏe Vintífiov SO 13 319 7 991 2 664 2 % 10 655 80
- skládky Chodov

Mûsto Desná Rekultivace skládky Merklov Desná JN 2 809 1 685 562 2 % 2 247 80

Mûsto Dobfií‰ Rekultivace skládky TKO Svaté Pole Svaté Pole PB 12 530 7 519 2 505 2 % 10 024 80

Obec Senorady Rekultivace skládky TKO Senorady TR 2 140 1 284 428 2 % 1 712 80

Mûsto Fren‰tát pod Radho‰tûm Úprava a rekultivace skládky PDO Tichá Tichá NJ 22 055 13 233 4 411 2 % 17 644 80

Mûsto GolãÛv Jeníkov Rekultivace skládky k.ú. Podmoky HB 3 651 2 191 0 0 % 2 191 60 
„¤ímovice - Masná bába” u G. Jeníkova

Obec JeÏov Rekultivace skládky TKO JeÏov HO 5 791 3 475 1 158 2 % 4 633 80

Celkem 74 685 44 812 12 784 57 596

PROGRAM 4.2. - PROGRAM NA PODPORU VYUÎITÍ A ZNE·KODNùNÍ ODPADÒ

Mûsto KromûfiíÏ Odplynûní skládky TKO - Zachar KromûfiíÏ KM 1 743,0 697,2 697,2 2 % 1 394,4 80
- energetické vyuÏití bioplynu

Mûsto Zábfieh Roz‰ífiení technologické linky Separex Zábfieh, SU 2 350 940 940 2 % 1 880 80
Le‰tinská 34

Celkem 4 093,0 1 637,2 1 637,2 3 274,4

PROGRAM 4.3. - PROGRAM NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPCÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

SdruÏení mûst a obcí Orlice Koncepce hospodafiení s odpady na území Pardubicko PU 1 270 1 016 0 0 1 016 80
Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Krajská koncepce pro hospodafiení Jihlavsko JI 2 730 2 184 0 0 2 184 80
Vysoãina s odpady Jihlavského kraje

Regionální rozvojová agentura Koncepce nakládání s odpady v celém Kladno KL 4 023 3 218 0 0 3 218 80
Stfiední âechy Stfiedoãeském kraji

Okresní hospodáfiská komora Koncepce hospodafiení Hradeck˘ kraj HK 1 569 1 255 0 0 1 255 80
s odpady Královéhradeckého 
kraje

Statutární mûsto Zlín Koncepce hospodafiení s odpady Zlín ZL 2 730 2 184 0 0 2 184 80
na území Zlínského kraje

Regionální rozvojová agentura Koncepce hospodafiení s odpady Brnûnsko BM 2 375 1 900 0 0 1 900 80
JiÏní Moravy na území Brnûnského kraje

Celkem 14 697 11 757 0 11 757
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Z podnětu akciové společnosti Jihočeská energetika bylo iniciováno zadání na zpracování
komplexního systému nakládání s odpady v regionu Jižní Čechy. Zadání bylo definováno
v souladu s některými projekty Ministerstva životního prostředí, které byly pro toto území
v uplynulé době zpracovány. Tento záměr vyústil v roce 1999 v projekt, který je pracovně 
nazýván

Integrovaný systém odpadového 
hospodářství  v Jihočeském regionu

Integrovan˘ systém odpadového hospo-
dáfiství je chápán jako prakticky aplikovaná
a obecnû uznávaná hierarchie postupÛ
v odpadovém hospodáfiství na konkrétním
území, vycházející z principÛ:
● prevence vzniku odpadÛ,
● dal‰í vyuÏití (recyklace, kompostování,

energetické vyuÏití),
● skládkování zbyl˘ch odpadÛ, které musí

b˘t poslední variantou zne‰kodnûní od-
padÛ bez dal‰ích ekologick˘ch následkÛ.

1.1 Základní východiska 
Základními v˘chodisky pfii tvorbû ISOH byly:

● zásady udrÏitelného rozvoje,
● projekce systému s v˘hledem do roku

2015 (ãasová fiada),

● ostatní rozvojové koncepty,
● vzájemnû provázaná opatfiení v oblasti

legislativní, technické, organizaãní a in-
formaãní,

● zahrnuje sféru v˘roby, prodeje a spotfie-
by v˘robkÛ,

● zahrnuje v‰echny druhy odpadÛ,
● kombinuje rÛzné postupy nakládání

s odpady,
● tvorba systému byla podpofiena experi-

menty a prÛzkumem (anal˘za odpadÛ,
evidence a váÏení nádob, separovan˘
sbûr, atd.),

● bere v úvahu zku‰enosti z obdobn˘ch
konceptÛ ze zahraniãí (SRN, Rakousko),

● jasnû definované cíle a ukazatele.
Strategick˘m cílem ISOH je dosa-

Ïení trvale udrÏitelného odpadové-
ho hospodáfiství s respektováním
sociálních dopadÛ a ekonomického
v˘voje Jihoãeského regionu. Trvale
udrÏitelné odpadové hospodáfiství je chá-
páno jako odpadové hospodáfiství, které je
integrovanou souãástí regionálního hospo-
dáfiství a jeho hlavní dimenze jsou ochrana
Ïivotního prostfiedí (ekologická únosnost),
hospodáfiská efektivnost (hospodáfiská
únosnost) a sociální solidarita (sociální
únosnost).

1.2 Dílčí cíle a ukazatele
● Zavést postupy pfiedcházení vzniku od-

padÛ v oblastech v˘robkÛ, technologií
a spotfieby,

Zadání pro integrovan˘ systém odpado-
vého hospodáfiství (dále jen ISOH) vypraco-
vala spoleãnost ECO trend, s. r. o., v sou-
ãinnosti s uznávan˘mi odborníky v oblasti
odpadového hospodáfiství. Na zpracování
ISOH se podílelo mnoho pfiedních odborní-
kÛ i spoleãností z oblasti hospodafiení s od-
pady, ktefií bezpochyby pfiispûli k vytvofiení
objektivního a uceleného díla. Nejvût‰í po-
díl patfií Ing. Zdenû Kotoulové - SLEEKO
a Ing. Bohumilu âerníkovi - ENZO. 

Vûcn˘ obsah zadání i tvorba ISOH jsou
v souladu s metodikou vydanou MÎP pro
zpracování krajsk˘ch koncepcí hospodafiení
s odpady. Je to první ucelen˘ systém, kter˘
komplexnû fie‰í v‰echny problémy pfii hos-
podafiení s odpady na regionální úrovni
a ne jen nûkteré dílãí, jak tomu bylo dopo-
sud.

ISOH získal podporu orgánÛ státní sprá-
vy, samosprávy a mnoha podnikatelsk˘ch
subjektÛ pÛsobících v oblasti nakládání
s odpady v regionu. Zpracované podklady
i dílãí v˘stupy byly prÛbûÏnû konzultovány
s vybran˘mi odborníky i s ekologick˘mi ak-
tivitami pÛsobícími v regionu. V tomto du-
chu byla také zpracována SWOT anal˘za. 

ISOH poãítá se zapojením v‰ech stávají-
cích subjektÛ, které se zab˘vají hospodafie-
ním s odpady v regionu. Mnohé z nich se

a zpracování nebezpeãn˘ch sloÏek ko-
munálního odpadu,

● zpracováním krajsk˘ch koncepcí hospo-
dafiení s odpady podle metodiky vydané
MÎP v polovinû roku 1999.
Územní vymezení regionu JiÏní âechy

bylo definováno na úrovni pÛvodního
Jihoãeského kraje, pro kter˘ má akciová
spoleãnost Jihoãeská energetika (dále jen
JâE) autorizaci od Ministerstva prÛmyslu
a obchodu dle zákona ã. 222/1994 Sb.
Zahrnuje tedy novû zfiízen˘ Budûjovick˘
kraj + okres Pelhfiimov. DÛvody jsou histo-
rické, sociální, ale i ekologické, související
právû s oblastí hospodafiení s odpady. 

Pfii rozhodování o vymezení regionu pro
zpracování plánu bylo zohlednûno zejmé-
na území, pro které má Jihoãeská energeti-
ka, a. s., autorizaci s tím, Ïe navrÏen˘
systém hospodafiení s odpady nemusí v pl-
ném rozsahu akceptovat správní hranice
kraje, zejména v pfiípadû, Ïe je to pro reali-
zaci systému celkovû v˘hodnûj‰í. 

Na druhé stranû, v návaznosti na metodi-
ku MÎP ke zpracování krajsk˘ch koncepcí
odpadového hospodáfiství, se ukazuje moÏ-
nost zpracovat systém hospodafiení s odpa-
dy pro cel˘ NUTS 2 - Jihozápad, kter˘ by
poskytoval je‰tû vût‰í moÏnosti pro kom-
plexní fie‰ení odpadového hospodáfiství.

aktivnû podílely na konzultacích i na kon-
krétní tvorbû ISOH. Obecného konsensu
pfii zpracování ISOH bylo dosaÏeno zaãle-
nûním této aktivity do rozvojov˘ch progra-
mÛ v rámci Regionální rozvojové agentury,
a. s., âeské Budûjovice (RERA). Tato institu-
ce se stala oficiálním reprezentantem regio-
nu pfii zpracování rozvojov˘ch regionálních
plánÛ pfiipravovan˘ch zejména v návaz-
nosti na oãekávan˘ vstup âR do EU a má
také v˘znamn˘ podíl na zpracování ISOH. 

Příprava, tvorba a realizace
ISOH současně zajišťuje 
úkoly vyplývající z: 
● regionálního operaãního programu

NUTS 2 - Jihozápad, kde jedním z cílÛ je
právû návrh postupného zavádûní inte-
grovan˘ch systémÛ nakládání s odpady,

● národního programu pro pfiijetí âeské re-
publiky do EU, kter˘ mimo jiné ukládá
vypracovat koncepce a programy naklá-
dání s odpady se zvlá‰tním dÛrazem na
nakládání s nebezpeãn˘mi odpady, kon-
cepce spalování nebezpeãn˘ch a komu-
nálních odpadÛ, nakládání s odpadními
oleji, PCB a pouÏit˘mi bateriemi, dále
ukládá vytvofiit podmínky pro roz‰ífiení
separace komunálního odpadu a vytvo-
fiení podmínek pro zavedení sbûru

1 Def inice,  cí le  a ukazatele ISOH
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Základní pfiedpoklady pro rozvoj odpa-
dového hospodáfiství v regionu vytváfií jed-
nak v‰eobecné podmínky stavu a v˘voje
regionu a jednak specifické podmínky sta-
vu odpadového hospodáfiství v regionu.
Z pohledu v‰eobecn˘ch podmínek regionu
se za dÛleÏité povaÏují zejména:
● územní podmínky,
● podmínky demografického v˘voje,
● podmínky rozvoje ekonomick˘ch aktivit,
● podmínky sociálního rozvoje,
● ekologické podmínky.

Stav odpadového hospodáfiství byl analy-
zován na základû informací o nakládání
s odpady v regionu, kter˘mi jsou:
● koncepãní zámûry v odpadovém hospo-

dáfiství,
● produkce odpadÛ,
● zpÛsoby nakládání s odpady,
● technická vybavenost území,
● fiízení a nástroje odpadového hospodáfi-

ství.
Anal˘za základních podmínek a pfiedpo-

kladÛ souãasného stavu v regionu vyúsÈuje
v definici siln˘ch a slab˘ch stránek, pfiíleÏi-
tostí a rizik, které jsou rozhodující pro defi-
nování dal‰ího v˘voje odpadového hospo-
dáfiství v rámci regionu. 

2.1 Vymezení zájmového
území a místních podmínek

Oblast pro tvorbu ISOH v regionu JiÏní
âechy je vymezena územím 8 okresÛ b˘va-
lého Jihoãeského kraje (dále jen region):
âeské Budûjovice, âesk˘ Krumlov, Jindfii-
chÛv Hradec, Pelhfiimov, Písek, Prachatice,
Strakonice, Tábor.

Uvedené okresy, s v˘jimkou okresu Pel-
hfiimov, náleÏí od 1. 1. 2000 do vy‰‰ího

2 Charakter ist ika současného stavu nakládání  s odpady

● zv˘‰it podíl vyuÏívan˘ch odpadÛ (recykla-
ce, kompostování, spalování), zvlá‰tní
pozornost vûnovat vyuÏití minerálních
olejÛ, galvanick˘ch ãlánkÛ a baterií, elek-
trick˘ch akumulátorÛ, v˘bojek a záfiivek,
pneumatik, obalÛ, materiálové a energe-
tické vyuÏití,

● sníÏit v˘skyt nebezpeãn˘ch odpadÛ,
zvlá‰tní pozornost vûnovat odpadÛm
PCB,

● sníÏit podíl skládkovan˘ch komunálních
odpadÛ,

● sníÏit podíl skládkovan˘ch nebezpeãn˘ch
odpadÛ,

● sníÏit podíl skládkovan˘ch biodegradabil-
ních odpadÛ,

● podpofiit uvedené cíle vybudováním od-
povídajících organizaãních, ekonomic-
k˘ch, evidenãních, informaãních, vzdûlá-
vacích, kontrolních a komunikaãních
struktur.

jména:
● mûrná produkce nebezpeãn˘ch odpadÛ

(kg/tis. Kã HDP/rok),
● mûrné mnoÏství sebran˘ch sloÏek komu-

nálního odpadu (kg/obyv./rok),
● podíl skládkovan˘ch nebezpeãn˘ch od-

padÛ (%),
● produkce odpadÛ v regionu (tis. t/rok),
● mûrná produkce odpadÛ v regionu

(t/mil. Kã HDP/rok),
● mûrná produkce komunálních odpadÛ

(kg/obyv./rok),
● mûrné mnoÏství vytfiídûn˘ch druhotn˘ch

surovin - podle jednotliv˘ch druhÛ
(kg/obyv./rok),

● podíl skládkovan˘ch komunálních odpa-
dÛ (%),

● podíl podnikÛ nad 25 zamûstnancÛ apli-
kujících zásady minimalizace vzniku od-
padÛ - ãist‰í produkce (%).

Uveden˘ch cílÛ by mûlo b˘t postupnû
dosaÏeno v prÛbûhu následujících patnácti
let, tzn. do roku 2015. Pro kontrolu po-
stupné realizace ISOH je rámcovû defino-
váno období 2005-2010. V nûm se pfied-
pokládá realizace nejv˘znamnûj‰ích tech-
nick˘ch a technologick˘ch opatfiení. Ty bu-
dou vypl˘vat také z pfiíslu‰n˘ch pfiedpisÛ
EU i zákona o odpadech a obalech, které
stanoví podmínky pro vy‰‰í vyuÏívání obalÛ
a sniÏování mnoÏství komunálních odpadÛ
ukládan˘ch na skládky. 

Pfiedpokládáme, Ïe ISOH po jeho projed-
nání a schválení bude otevfien˘m doku-
mentem, kter˘ bude podle potfieby dopl-
Àován a také bude moÏno postupnû kon-
krétnûji kvantifikovat jeho cíle pro období
2005-2010 a pro období 2015.

K vybran˘m ukazatelÛm slouÏícím k defi-
nování cílÛ i ke sledování jejich naplÀování
v prÛbûhu realizace ISOH budou patfiit ze-

Tabulka 1: Rozloha a obyvatelstvo zájmového území (k 1. 1. 1999)

Ukazatel Jihoãesk˘ kraj Budûjovick˘ kraj

Rozloha (km2) 11 346 10 056

Poãet obcí se statutem mûsta 743 643

Poãet obyvatel 700 685 626 634

Hustota osídlení (obyv./km2) 62 62

Podíl obyvatel ve mûstech (%) 64 65

Zdroj: Mal˘ lexikon obcí âR, âSÚ 1999 

územnû správního celku Budûjovického
kraje (Ústavní zákon ã. 347/1997 Sb.). Re-
gion hraniãí na severu s budoucím správ-
ním celkem Stfiedoãeského kraje, na v˘cho-
dû s Jihlavsk˘m a ãásteãnû i Brnûnsk˘m
krajem, na západû s PlzeÀsk˘m krajem.
JiÏní ãást regionu pak tvofií státní hranice
s Rakouskem a Nûmeckem. Region náleÏí
do územní oblasti Jihozápad (NUTS 2).

Charakteristick˘m geomorfologick˘m ry-
sem regionu je pás pohofií ·umava a No-
vohradské hory v jiÏní ãásti pfiecházející v ji-
hoãeskou pánev. Ostatní území regionu
tvofií pahorkatiny a vrchoviny. Geologická
stavba jihoãeské oblasti (horniny moldanu-
bického krystalinika, sedimentaãní horniny
jihoãeské pánve a kvarterní sedimenty) pre-
disponuje v˘skyt nerostn˘ch surovin. Jedná
se pfiedev‰ím o stavební nerostné suroviny,
jíly, dekoraãní kámen, kfiemelinu, grafit, ra-
‰elinu a uran. 

Region má vysokou hustotu fiíãní a po-
toãní sítû, která náleÏí zejména k povodí
Vltavy. Nachází se zde pfiehradní vodní ná-
drÏe Lipno a ãásteãnû i Orlík a soustava
rybniãních dûl, zejména na TfieboÀsku.

Základní údaje o sídelní charakteristice
regionu uvádí tabulka 1.

2.2 Produkce odpadů 
v regionu

Jednou ze základních informací pro tvor-
bu ISOH jsou údaje o kvantitativních a kva-
litativních charakteristikách odpadÛ. Hlav-
ním zdrojem tûchto dat jsou evidence
okresních úfiadÛ. Údaje o produkci komu-
nálních odpadÛ byly doplnûny o v˘poãty
mnoÏství komunálního odpadu na základû
standardních ukazatelÛ produkce na oby-
vatele v rÛzn˘ch typech zástavby (v˘stup
PPÎP/530/1/97) a o v˘sledky anal˘z prove-
den˘ch ve vybran˘ch lokalitách regionu
(ECO trend, s. r. o., 1999-2000). 

2.2.1 Komunální a jim podobné 
odpady

MnoÏství komunálních a jim podobn˘ch
odpadÛ je s ohledem na posouzení objek-
tivnosti evidovan˘ch údajÛ pfiedkládáno ve
3 variantách: 
● produkce evidovaná na okresních úfia-

dech (OkÚ),
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Tabulka 2: Produkce komunálních a jim podobn˘ch odpadÛ v jednotliv˘ch okresech v roce 1999 (t/rok)

Druh odpadu Okres Celkem

Kód Název Kategorie CB CK JH PE PI PT ST TA

200101 papír a/nebo lepenka O 7461,8 825,3 303,8 615,9 631,6 281,7 279,8 7842,5 18242,4

02 sklo O+N 1256,8 95,4 487,1 381,7 697,5 344,8 249,1 517,3 4029,7

03 drobné plastové pfiedmûty O+N 95,6 40,5 124,4 2,1 62,5 77,8 79,3 202,2 684,4

04 ostatní plasty O+N 41,2 68,1 32,2 8,2 80,0 58,7 73,2 404,0 765,6

05 drobné kovové pfiedmûty O+N 31,8 4,3 123,8 7,0 52,1 8,6 22,8 120,4 370,8

06 ostatní kov O+N 469,7 42,3 265,2 341,3 821,0 91,9 86,0 371,1 2488,5

07 dfievo O 37,8 29,0 104,5 0 3,8 0 11,9 0,5 187,5

08 organick˘ odpad O 115,4 4,9 14,6 21,7 141,5 7,7 146,4 9,8 462,0

09 olej a/nebo tuk N 0,1 0 0 0 13,5 1,1 0,4 0,8 15,9

10 odûv O 4,8 0 0,4 0,9 3,1 0,1 1,7 0 11,0

11 textilní materiál O 12,7 2,1 40,4 180,5 7,0 2,0 15,1 1,5 261,3

12 barva, lepidlo, pryskyfiice N 17,2 3,3 7,9 0,7 6,6 1,2 5,0 39,1 81,0

13 rozpou‰tûdlo N 0,0 0,1 0 0 0,4 0 0,0 0,3 0,8

14 kyselina N 0,7 0 0 0 0,2 0 0,4 0,4 1,7

15 hydroxid N 0,7 0 0,9 0 0 0 0 0,3 1,9

16 detergenty N 0 0 0 0,3 1,8 0,4 0 0 2,5

17 fotochemikálie N 14,5 0 1,3 0 0 0 0,1 0 15,9

18 léky N 2,8 0,3 0,1 0,1 0,2 0 0 0,5 4,0

19 pesticidy N 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1

20 galvanick˘ ãlánek N 7,3 1,8 25,5 21,9 21,6 5,2 0,3 1,9 85,5

21 záfiivka N 42,5 3,3 15,3 5,1 12,0 6,5 3,6 9,8 98,1

22 nádobka od spreje O 0 0 0,1 0,1 0,0 0,1 0 0,3 0,6

23 zafiízení s chlorfluorovodíky N 23,0 0,8 22,1 2,7 14,0 21,4 16,5 2,3 102,8

24 elektrotechnick˘ odpad N 52,9 1,6 46,3 26,2 38,6 45,9 50,5 33,0 295,0

99 odpady neurãené O+N 0 0 55,9 28,8 7,6 1,1 0,8 12,4 106,6

200100 Odpady získané oddûlen˘m sbûrem 9689,4 1123,2 1671,8 1645,3 2616,5 956,1 1042,7 9570,7 28315,7

200201 kompostovateln˘ odpad O 844,2 2572,9 917,7 83,4 773,3 109,8 147,7 932,9 6381,9

02 zemina a/nebo kameny O 46,4 10179,3 17,0 17,6 11852,9 9,0 12417,9 18542,6 53082,7

03 ostatní nekompost. odpad O+N 945,0 141,7 2266,0 1311,1 432,9 1931,7 469,7 5009,2 12507,3

200200 Odpad z údrÏby zelenû 1835,6 12893,9 3200,7 1412,1 13059,1 2050,6 13035,4 24484,6 71972,0

200301 smûsn˘ komunální odpad O 45674,6 13660,3 12909,5 19322,3 15904,3 9901,9 12768,0 27574,4 157715,3

02 odpad z trÏi‰È O 143,0 21,4 252,5 62,5 1,8 0 0 0 481,2

03 uliãní smetky O 250,9 1071,2 1336,7 93,8 92,5 98,9 204,4 437,9 3586,3

04 kal ze septikÛ, Ïump O 11140,0 889,8 4759,2 2501,6 363,3 549,5 386,9 1063,9 21654,2

05 autovraky O 0 0 9,6 0 0 2,6 0 0 12,2

99 odpady neurãené O 1,9 0 0 0 19,6 21,6 51,6 114,1 208,8

200300 Ostatní odpad z obcí 57210,4 15642,6 19267,4 21980,2 16381,5 10574,5 13410,8 29190,2 183657,6

200000 Odpady komunální a jim podobné 68.735,3 29659,7 24139,9 25037,6 32057,1 13581,2 27488,9 63245,5 283945,3

● produkce stanovená za uÏití standardÛ
MÎP (projekt PPÎP/530/1/97),

● produkce stanovená z ukazatelÛ vysledo-
van˘ch v regionu (ECO trend, s.r.o.).

Produkce odpadÛ podle evidence
OkÚ

Pfiehled produkce komunálních a jim po-
dobn˘ch odpadÛ, evidovan˘ch ve skupinû
20 Katalogu odpadÛ v roce 1999 je v ãle-
nûní podle druhÛ v jednotliv˘ch okresech

Kompostovateln˘ odpad z údrÏby zelenû
v regionu pfiedstavuje 6 382 t/rok. Uliãní
smetky a odpad z trÏi‰È pfiibliÏnû 
4 070 t/rok a odpad ze septikÛ a Ïump 
7,7 % celkové produkce, tj. 22 000 t/rok. 

Porovnání údajÛ evidovan˘ch v roce
1998 a 1999 (tabulka 3) ukazuje na neú-
mûrné rozdíly v produkci komunálních
a jim podobn˘ch odpadÛ ve srovnávaném
období v okresu âeské Budûjovice. Obdob-
n˘ rozdíl je zaznamenán v tomto okresu

a celkem v regionu uvedena v tabulce 2.
Podle evidence okresních úfiadÛ bylo

v roce 1999 vyprodukováno v regionu na
284 tis. tun komunálních a jim podobn˘ch
odpadÛ (v roce 1998 bylo evidováno na
260 tis. tun). Z tohoto mnoÏství bylo oddû-
len˘m sbûrem získáno: 
● 27 700 tun vyuÏiteln˘ch sloÏek,

tj. 9,8 % z celkové produkce,
● 638 tun nebezpeãn˘ch sloÏek, 

tj. 0,2 % z celkové produkce.
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v nárÛstu smûsného komunálního odpa-
du. V okrese Tábor pak dochází v roce
1999 naopak k v˘raznému poklesu smûs-
ného komunálního odpadu. Celkové
mnoÏství smûsného komunálního odpadu
v regionu v roce 1998 a 1999 se nemûní
a ãiní pfiibliÏnû 158 tis. tun/rok. 

Hodnoty mnoÏství komunálních a jim
podobn˘ch odpadÛ z propoãtÛ pfii uÏití
standardÛ MÎP i ukazatelÛ vysledovan˘ch
v jihoãeském regionu jsou pfiibliÏnû 
o 3-5 % niÏ‰í neÏ hodnoty pfievzaté z evi-
dence OkÚ (tabulka 4). 

Pfii porovnání hodnot domovního a je-
mu podobného odpadu je vy‰‰í shoda
s evidovan˘mi údaji zaznamenána u v˘po-
ãtu s vyuÏitím ukazatelÛ jihoãeského regio-
nu. Podle tohoto v˘poãtu jsou hodnoty
pfiedmûtného odpadu o 13 % niÏ‰í neÏ
evidované a naopak ve v˘poãtu s uÏitím
standardÛ MÎP jsou hodnoty o 24 % vy‰‰í
neÏ evidované. Pfii anal˘zách komunálního
odpadu provádûn˘ch firmou ECO trend, 
s. r. o. v jihoãeském regionu, byl totiÏ za-
znamenán trend v˘razného poklesu mûr-
ného mnoÏství tohoto odpadu ve venkov-
ské zástavbû. 

Provedené propoãty mnoÏství komunál-
ních a jim podobn˘ch odpadÛ ukazují na
objektivnost evidovan˘ch údajÛ o produkci
tûchto odpadÛ u OkÚ. V˘razná odchylka
se projevuje u odpadu z údrÏby zelenû, je-
hoÏ produkce závisí na místních podmín-
kách. 

2.2.2 PrÛmyslové odpady 
Pfiehled produkce odpadÛ evidovan˘ch

v roce 1999 v regionu v ãlenûní podle sku-
pin odpadÛ a kategorií odpadÛ v jednotli-
v˘ch okresech a celkem v regionu je uve-
den v tabulce 5. V tabulkách 6 a 7 je pak
porovnána produkce odpadÛ v roce 1998
a 1999 celkovû a podle vybran˘ch skupin.
Je zfiejmé, Ïe celková produkce prÛmyslo-
v˘ch odpadÛ v regionu se v meziroãním
srovnání zv˘‰ila o 28 %. Zaznamenan˘ ná-
rÛst pfiedstavují odpady ze zemûdûlství
a lesnictví (54 %) a odpady z úpravy vod
(36 %). MnoÏství v ostatních skupinách od-
padÛ v ãlenûní OECD se v˘raznû nemûní
nebo se jejich produkce sniÏuje (odpad
z tûÏby poklesl na 63 %).

2.3 Způsoby a stav nakládání
s odpady

Podkladem pro anal˘zu zpÛsobÛ nakládá-
ní s odpady v regionu jsou údaje z evidence
odpadÛ vedené na okresních úfiadech.
Souãasn˘ stav nakládání s odpady je charak-
terizován na základû poznatkÛ získan˘ch
v rámci prÛzkumu provádûného firmou ECO
trend, s. r. o. na okresních úfiadech, vybra-
n˘ch mûstsk˘ch úfiadech a u vybran˘ch fi-
rem nakládajících s odpady v rámci regionu. 

Tabulka 3: Produkce komunálních a jim podobn˘ch odpadÛ v jednotliv˘ch okresech (úda-
je z evidence za rok 1998 a 1999)

Okres MnoÏství komunálních a jim podobn˘ch odpadÛ (t/rok)

celkové podíl smûsného KO

1998 1999 1998 1999

âeské Budûjovice 57 000 69 000 32 000 46 000

Tábor 57 000 63 000 42 000 27 000

âesk˘ Krumlov 34 000 3 0000 14 000 14 000

Strakonice 29 000 27 000 12 000 13 000

Pelhfiimov 25 000 25 000 19 000 19 000

JindfiichÛv Hradec 22 000 24 000 12 000 13 000

Písek 20 000 32 000 15 000 16 000

Prachatice 16 000 14 000 12 000 10 000

Celkem 260 000 284 000 158 000 158 000

Tabulka 4: Porovnání celkového mnoÏství komunálních a jim podobn˘ch odpadÛ v regio-
nu v roce 1999 stanoven˘ch rozdíln˘mi zpÛsoby

Komunální a jim MnoÏství odpadu (t/rok)

podobné odpady Evidence OkÚ V˘poãet standardy MÎP V˘poãet ukazatele JâR *)

Domovní odpad 186 300 174 200 123 700

Objemn˘ odpad 400 4 900 14 000

Odpad ze zelenû 72 000 7 800 72 000

Uliãní smetky 3 600 3 900 3 600

Odpad podobn˘ KO 0 57 200 38 600

Kal ze septikÛ a Ïump 21 700 21 700 21 700

Celkem 284 000 269 700 273 600

*) JâR - region JiÏní âechy 

2.3.1 Nakládání s komunálními
a jim podobn˘mi odpady

Dále uvádíme hmotnostní procenta, ja-
k˘mi se jednotlivé zpÛsoby podílejí na na-
kládání s dále následujícími odpady:

Komunální odpady celkovû
● zne‰kodnûní skládkováním 68 %
● úprava a vyuÏití biologick˘mi 

metodami 12 %
● recyklace, regenerace a vyuÏití jako 

druhotná surovina 7 %
● zne‰kodnûní spalováním 0 %
● jin˘ zpÛsob (jiné fyzikální 

a chemické postupy, jiné 
zne‰kodnûní, skladování, 
dovoz, v˘voz) 13 %

Oddûlenû získané vyuÏitelné druhy
komunálních odpadÛ

● zne‰kodnûní skládkování 6 %
● vyuÏití biologick˘mi metodami 1 %
● recyklace, vyuÏití 62 %
● zne‰kodnûní spalováním 1 %
● jin˘ zpÛsob 30 % 

Vysok˘ podíl recyklace (94 %) pfiipadá na
sebran˘ papír/lepenku, které mají kapacity
pro vyuÏití v regionu. Papír/lepenka za úãe-
lem vyuÏití jsou navíc do regionu dováÏeny
(pfiibliÏnû 53 tis. tun v roce 1999). S ohle-

dem na zpracování kovÛ, skla, ale i plastÛ
v zafiízeních mimo region je vyuÏití tûchto
druhÛ v regionu velmi nízké. Oddûlenû
shromáÏdûn˘ organick˘ kuchyÀsk˘ odpad
je v regionu vyuÏíván ze 70 %.

Oddûlenû získané nebezpeãné 
druhy komunálních odpadÛ
● zne‰kodnûní skládkováním 7 %
● zne‰kodnûní spalováním 2 %
● jin˘ zpÛsob 91 %

Vût‰ina vytfiídûn˘ch nebezpeãn˘ch dru-
hÛ komunálních odpadÛ (olej, záfiivky, zafií-
zení s obsahem chlorfluoruhlovodíkÛ, ne-
bezpeãn˘ elektrotechnick˘ odpad) je zpra-
covaná ãi zne‰kodÀována mimo region.
Spalovány jsou pfiedev‰ím léky a zbytky ba-
rev, lepidel a pryskyfiicí.

Odpady z údrÏby zelenû 
- kompostovatelné
● zne‰kodnûní skládkováním 7 %
● úprava a vyuÏití biologick˘mi 

metodami 71 %
● jin˘ zpÛsob 22 % 

Kompostovateln˘ odpad z údrÏby zelenû
je pfieváÏnû biologicky zpracováván. Biolo-
gické vyuÏití je zaznamenáno i u 34 % ne-
kompostovateln˘ch odpadÛ a zeminy
z údrÏby zelenû.



06/2001 ODPADOVÉ FÓRUM

22

fiízení

Tabulka 5: Produkce odpadÛ v roce 1999 (t/rok)

Druh odpadu Celkem Celkem

Kód Název Kategorie CB CK JH PE PI PT ST TA

010000 Odpady z tûÏby nerostÛ 8092,0 734,4 115,0 76,8 1699,4 14211,0 76,2 531,4 25536,2

z toho N 44,2 0,2 3,2 41,2 0,0 0,0 76,2 0,1 165,1

020000 Odpady ze zemûdûlství 103908,4 23214,3 468787,2 10980,3 345618,6 20469,2 161534,6 71673,3 1206185,9

z toho N 220,0 2,1 3432,4 1598,3 3976,5 4,4 0,8 11,9 9246,4

020106 zvífiecí trus, hnÛj O 70576,0 12328,9 450015,8 3,9 241326,5 14134,6 149143,3 58681,6 996210,6

020107 odpad z lesního hospodáfiství O 38,0 6470,9 328,7 1,2 0,0 6106,9 0,0 585,8 13531,5

030000 Odpady ze zpracování dfieva 32710,3 83884,9 37677,1 22029,6 2926,1 3038,4 566,8 2718,8 185552,0

z toho N 2,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3

030101 kÛra a/nebo korek O 13,8 3886,7 12837,7 1545,6 0,0 12,8 23,2 1966,0 20285,8

030102 piliny O 1057,8 9734,4 15895,2 3854,1 881,0 2043,8 334,9 696,1 34497,3

030103 hobliny, odfiezky O 1008,4 9752,8 8583,1 11442,1 2044,9 981,8 208,7 56,7 34078,5

030301 kÛra O 0,0 13336,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13336,5

040000 Odpady z textilního prÛmyslu 235,7 27,6 904,0 4565,8 618,5 22,6 608,9 637,8 7620,9

z toho N 2,8 0,7 0,1 35,7 0,1 0,0 1,2 0,5 41,1

040201 surové textilní vlákno O 0,0 0,0 163,6 1504,4 2,8 0,0 273,6 0,0 1944,4

050000 Odpady ze zpracování ropy 138,3 14,0 190,2 40,5 37,9 0,5 2,6 560,1 984,1

z toho N 138,3 3,0 38,4 40,5 37,9 0,5 2,6 560,1 821,3

060000 Odpady z anorg. chem. v˘rob 751,9 130,7 72,8 12,9 68,2 18,6 4,0 3,8 1062,9

z toho N 751,9 130,7 72,8 7,9 68,2 18,6 4,0 3,8 1057,9

070000 Odpady z org. chem. v˘rob 25,6 17,6 12388,5 249,8 18,3 10,5 0,6 82,1 12793,0

z toho N 25,6 17,6 12387,9 26,6 18,1 10,5 0,6 82,1 12569,0

080000 Odpady z v˘roby nátûr. hmot 294,4 72,8 61,8 315,0 30,1 128,3 56,2 210,2 1168,8

z toho N 122,1 71,2 61,7 264,6 30,1 115,8 56,1 208,5 930,1

090000 Odpady z fotograf. prÛmyslu 47,5 18,2 4,1 10,6 9,6 4,5 6,7 8,7 109,9

z toho N 42,6 16,3 3,8 8,7 9,2 4,4 6,2 8,3 99,5

100000 Odpady z tepeln˘ch procesÛ 56253,4 9560,9 4966,6 3933,7 7338,7 321,5 42084,7 52422,6 176882,1

z toho N 224,0 1452,0 252,6 21,8 485,4 0,1 177,7 803,3 3416,9

110000 Odpady ze zpracování kovÛ 14,6 0,4 1643,1 66,3 25,6 0,0 2,9 39,6 1792,5

z toho N 14,6 0,4 1643,1 66,3 25,6 0,0 2,9 39,6 1792,5

120000 Odpady z obrábûní kovÛ 4097,5 6241,8 6449,2 7275,5 4930,7 1319,1 4068,7 3283,0 37665,5

z toho N 703,1 986,2 1457,5 973,0 119,0 22,3 827,8 349,4 5438,3

130000 Odpady olejÛ 1042,9 623,5 494,9 627,7 396,9 130,4 239,4 2159,5 5715,2

z toho N 1042,9 623,5 494,9 627,7 396,9 130,4 239,4 2159,5 5715,2

140000 Odpady org. rozpou‰tûdel 97,6 21,9 28,0 14,4 19,5 5,3 5,8 41,4 233,9

z toho N 97,6 21,9 28,0 14,4 19,5 5,3 5,8 41,4 233,9

150000 Odpadní obaly, sorbenty... 3006,1 3575,6 1765,2 1119,2 1025,8 349,5 829,9 2340,3 14011,6

z toho N 332,8 147,9 303,8 142,2 76,7 40,6 132,5 344,9 1521,4

150100 odpady obalÛ 3826,7 3463,9 1473,2 1020,5 948,6 327,9 720,9 2121,0 13902,7

150101 papírov˘ obal O 1144,2 1699,1 610,1 214,4 302,8 73,4 366,2 980,3 5390,5

150103 dfievûn˘ obal O 403,4 31,7 2,6 0,0 104,6 0,0 6,7 1,5 550,5

160000 Odpady jinde neuvedené 1585,8 172,7 650,7 520,7 4345,6 169,2 346,8 1296,5 9088,0

z toho N 630,5 70,6 411,4 237,0 126,0 77,9 226,2 783,8 2563,4

170000 Stavební odpady 158554,2 19589,1 23308,6 8833,8 24715,3 12948,3 5255,4 33924,5 287129,1

z toho N 5027,1 310,0 247,5 429,6 465,2 16,5 1686,5 295,2 8477,6

170201 dfievo O 601,6 827,1 0,0 70,5 69,8 103,5 0,0 62,1 1734,4

180000 Odpady ze zdravotnictví 478,3 29,2 51,5 81,6 140,9 147,7 56,5 207,9 1193,6

z toho N 470,1 29,2 21,2 73,0 140,9 147,6 44,0 207,9 1133,9

190000 Odpady z úpravy vody 38142,8 49800,6 80793,5 3246,6 19438,3 17042,3 9039,1 43851,5 261354,7

z toho N 3605,1 25640,0 31669,5 62,6 304,4 1459,7 327,1 706,3 63774,7

200000 Odpady komunální 68735,4 29659,7 24139,9 25037,6 32057,1 13581,2 27488,9 63245,5 283945,3

z toho N 151,6 10,0 97,9 39,9 103,6 54,5 77,8 102,7 638,0

Odpady celkem 478212,7 227372,3 664491,9 89038,4 445461,1 83917,5 252274,7 279238,5 2520025,2

z toho O 464563,8 197842,1 611515,1 84338,7 437759,6 81779,1 248388,6 272539,1 2398726,1

N 13652,8 29533,8 52615,8 4700,5 7486,3 2109,1 3885,4 6704,3 120688,0
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Tabulka 6: MnoÏství odpadÛ v roce 1998 a 1999 podle kategorií (t/rok)

Kategorie/Rok 1998 1999 Index 1999/1998

odpady nebezpeãné 136 078 120 688 0,89

odpady ostatní 1 865 463 2 398 726 1,29

Tabulka 7: MnoÏství odpadÛ v ãlenûní podle OECD v roce 1998 a 1999 (t/rok)

Odpady/Rok 1998 1999 Index 1999/1998

prÛmyslové odpady 261 680 279 493 1,07

odpady z energetiky 193 922 176 882 0,91

ãistírenské kaly 191 507 261 355 1,36

odpady z dolování a tûÏby 40 760 25 536 0,63

stavební a demoliãní odpady 270 044 286 628 1,06

odpady zemûdûlství a lesnictví 784 044 1 206 186 1,54

odpady komunální 259 584 283 945 1,09

Celkem 2 001 541 2 520 025 1,26

PrÛmyslové odpady celkem 1 741 957 2 236 080 1,28
(bez komunálních odpadÛ)

Ostatní odpady z obcí
● zne‰kodnûní skládkováním 91 %
● vyuÏití biologick˘mi metodami 2 %
● recyklace, vyuÏití 1 %
● zne‰kodnûní spalováním 0 %
● jin˘ zpÛsob 6 %

Mezi ostatní odpady z obcí náleÏí smûs-
n˘ komunální odpad, kter˘ je v˘hradnû
zne‰kodÀován skládkováním. V˘hradnû
skládkován je také odpad z trÏi‰È. Uliãní
smetky (inertní posypov˘ materiál) jsou
z 53 % recyklovány. Kal ze septikÛ a Ïump
je z 21 % upravován a vyuÏíván biologick˘-
mi metodami. 

2.3.2 Nakládání s prÛmyslov˘mi
odpady

Z celkové produkce tûchto odpadÛ
v regionu v roce 1999 pfiedstavovaly níÏe
uvedené zpÛsoby nakládání tato hmot-
nostní procenta:
● zne‰kodnûní skládkováním 16 %
● úprava a vyuÏití biologick˘mi 

metodami 19 %
● recyklace, vyuÏití jako druhotná 

surovina 35 %
● zne‰kodnûní spalováním 2 %
● jin˘ zpÛsob 28 % 

Nebezpeãné odpady
Nejvût‰í podíl ze skládkovan˘ch nebez-

peãn˘ch odpadÛ tvofií odpady z organické
chemie - 96 %. VyuÏívány jsou následující
nebezpeãné odpady:
● odpady fotografického prÛmyslu 23 %
● odpady ze zpracování ropy 16 %
● odpady organick˘ch rozpou‰tûdel 15 %
● odpady olejÛ 8 %

Zne‰kodÀovány spalováním jsou pfiede-
v‰ím odpady ze zdravotnick˘ch zafiízení 
(85 %), dal‰í druhy pak v rozsahu 1-4 %. 

Ostatní odpady
Skládkování se podílí na odstraÀování

odpadÛ následujícím procentem:
● odpady z dolování a tûÏby 65 %
● odpadní obaly, sorbenty 52 %
● odpady z tepeln˘ch provozÛ 32 %
● odpady ze zpracování dfieva 26 %
● stavební odpady 19 %
● odpady z textilního prÛmyslu 15 %

VyuÏívány v regionu jsou:
● odpady ze zemûdûlství a lesnictví 82 %
● odpady ze zpracování dfieva 62 %
● stavební odpady 62 %
● odpady z úpravy vod 33 %
● odpady z dolování a tûÏby 30 %
● odpady z tepeln˘ch provozÛ 13 %

Zpracování odpadu z dfievozpracovatel-

ského prÛmyslu v roce 1999 pfievy‰ovalo
produkci tûchto odpadÛ v regionu pfiibliÏ-
nû o 55 tis. tun. 

Zne‰kodÀovány spalováním jsou ze-
jména odpady:
● ze zpracování dfieva 12 %
● z textilního prÛmyslu 6 %

V˘tah z prvního návrhu ISOH pro
region JiÏní âechy. Pokraãování
(kapitoly 3 V˘hled odpadového

hospodáfiství a 4 Koncepce integro-
vaného systému odpadového 

hospodáfiství) otiskneme v pfií‰tím
ãísle.

Se stoupající frekvencí pouÏívání plastÛ se zvy‰uje podíl tohoto
materiálu nejen v komunálních odpadech, ale i v ostatních typech
odpadÛ. Jejich odstraÀování ze Ïivotního prostfiedí se stává zá-
vaÏn˘m problémem souãasnosti. Perspektivní metodou zne‰kod-
Àování tûchto odpadÛ mÛÏe b˘t biodegradace. Posuzování biolo-
gické rozloÏitelnosti plastÛ je v‰ak pomûrnû sloÏité a ãasovû ná-
roãné, zvlá‰tû u materiálÛ potenciálnû biologicky rozloÏiteln˘ch. 

Ke stanovení biodegradace se v souãasné dobû poÏívá nûko-
lik metod. Jednou z metod, která byla navrÏena Ministerstvem Ïi-
votního prostfiedí, je Standardní testovací metoda pro stanovení
aerobní biodegradace plastÛ aktivovan˘m kalem, oznaãená jako
ASTM D 5209-91. Tato metoda zahrnuje stanovení stupnû a
rychlosti aerobní biologické rozloÏitelnosti syntetick˘ch plastÛ.
Jedná se o laboratorní simulaci biodegradace plastÛ v uzavfiené
nádobû pomocí mikroorganizmÛ aktivovaného kalu z ãistírny od-
padních vod. Principem testu je ãasové sledování tvorby oxidu
uhliãitého bûhem biologické degradace plastu.

Pro ovûfiení této metody byly testovány 4 vzorky celulózy.
Celulóza patfií mezi látky snadno biologicky rozloÏitelné a za
optimálních podmínek se mÛÏe prakticky totálnû rozloÏit, proto
byla zvolena jako kontrolní vzorek. Pokus probíhal v laborator-
ních podmínkách po dobu 1 mûsíce. Bûhem této doby bylo sta-
novováno mnoÏství oxidu uhliãitého (CO2) vyprodukovaného
pfii aerobním rozkladu celulózy. StupeÀ biologické rozloÏitel-
nosti byl urãen z procentuálního podílu vyprodukovaného a te-
oreticky dosaÏitelného mnoÏství oxidu uhliãitého vzniklého to-
tálním rozkladem. RozloÏitelnost u v‰ech vzorkÛ byla vy‰‰í neÏ
95 %. PrÛmûrnû se za jeden den rozloÏilo 3,2 % celulózy.

Podle metody ASTM D 5209-91 lze test povaÏovat za platn˘,
jestliÏe biologická rozloÏitelnost kontrolního materiálu je vy‰‰í
neÏ 70 %. Z v˘sledkÛ testu vypl˘vá, Ïe ho lze za dan˘ch pod-
mínek pouÏít jako jednu z metod ke stanovení stupnû a rych-
losti biodegradace syntetick˘ch plastÛ.

(pk)

Ověření metody stanovení biologické rozložitelnosti plastů
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Business na internetu
Svût internetu se velmi rychle mûní. Nové
trendy jsou markantní nejenom v kolébce
internetového businessu - v USA, ale
i v Evropû. Dokonce mÛÏeme konstatovat,
Ïe novinky, které se objeví na americk˘ch
serverech „dnes”, se díky rychlosti komuni-
kace a adaptabilitû internetové komunity
pfienesou „zítra” i na dal‰í svûtadíly. 

Jak je dnes zfiejmé z denního tisku ãi tele-
vize, tak e-business (byznys) nebo e-com-
merce (komerce) dûlají v‰ichni, pfiípadnû
se na to chystají. Zjednodu‰enû lze fiíci, Ïe
pojem e-commerce (transakce, obchod) je
podmnoÏinou pojmu e-business (informa-
ce).

Pod pojmem e-komerce se ve vût‰inû
pfiípadÛ rozumí pfiedev‰ím prodej ãi posky-
tování sluÏeb prostfiednictvím internetu. Je
to tedy va‰e transakãní rozhraní na interne-
tu, va‰e stránky, kde umoÏÀujete nákup
kontejnerÛ, objednání drtiãe, ãi download
softwaru a procesy na nû navazující. Vût‰ina
firem v souãasné dobû neustále vytváfií no-
vá a nová fie‰ení a obchodní modely. MÛÏe
se jednat  o novû vznikající ãistû internetové
firmy, ale také o firmy zcela tradiãní.

E-byznys je pojem fiádovû ‰ir‰í, zahrnu-
je nejen prodej a poskytování sluÏeb pfies
internet a procesy s tím spojené, ale zna-
mená transformaci v‰ech procesÛ uvnitfi,
ale také vnû firmy, s vyuÏitím moderních
technologií na bázi internetu. Tento pojem
v sobû zahrnuje skuteãnou transformaci fi-
remních aktivit a profitování z vyuÏití mo-
derních technologií. KaÏd˘ proces ve va‰í
firmû totiÏ obsahuje urãitou ãást informace
nebo celou informaci. V‰echny procesy po-
tom zákonitû získávají urãitou pfiidanou
hodnotu ze situace, kdy informace jsou
pfiesnûj‰í, detailnûj‰í a rychleji se dostávají
k lidem, ktefií je potfiebují a umûjí s nimi
pracovat. Jde tedy o vyuÏití moderních
technologií pro zefektivnûní v‰ech firem-
ních interních i externích procesÛ.

Co se t˘ká dal‰ích nejbûÏnûj‰ích pojmÛ
ãi zkratek, které se pouÏívají v souvislosti
s internetem a obchodem na nûm, vût‰i-
nou naznaãují na jaké skupiny zákazníkÛ
se dané fie‰ení bude zamûfiovat:
B2C = Business to Consumer = firmy zá-

kazníkÛm
B2B = Business to Business = firmy firmám
B2E = Busienss to Employees = firmy za-

mûstnancÛm
C2C = Consumer to Consumer = jednot-

livci jednotlivcÛm
E2E = Exchange to Exchange = elektronic-

ké burzy mezi sebou 
NejuÏívanûj‰í jsou B2B a B2C. B2C se

nejãastûji pouÏívá pro oznaãení interneto-
v˘ch obchodÛ prodávajících pfiímo konco-
v˘m zákazníkÛm, tedy spotfiebitelÛm. Inter-
netové servery zamûfiené na e-komerci me-
zi firmami, tedy napfiíklad mezi dodavateli
a odbûrateli v distribuãním nebo prodejním
fietûzci pak nesou právû oznaãení B2B. Toto
rozli‰ení mezi zamûfiením na firemní a pod-
nikovou sféru oproti zamûfiení na spotfiebi-
telsk˘ trh má velk˘ v˘znam pfiedev‰ím v od-
li‰n˘ch potfiebách obou komunit a v nava-
zujících obchodních a logistick˘ch proce-
sech, které se také do znaãné míry li‰í od
procesÛ na spotfiebitelském trhu.

B2B trhy mÛÏeme dále rozdûlit podle to-
ho, jaké komodity se na nich obchodují.
V USA jiÏ nûjakou dobu fungují vertikální
B2B trÏi‰tû specializovaná na urãitá odvûtví
hospodáfiství. Vût‰inu tûchto B2B trÏi‰È za-
loÏili spoleãnû vedoucí dodavatelé a odbû-
ratelé s cílem provozovat de facto virtuální
komoditní burzu uzpÛsobenou zvyklostem
obchodování v daném segmentu. Kromû
toho existují také horizontální B2B trÏi‰tû,
která vznikala vût‰inou nezávisle na doda-
vatelích, ktefií se postupnû pfiidávali, aby
nepfii‰li o pfiíleÏitost b˘t u novû vznikajícího
a dynamického trhu. V nûkter˘ch komodi-
tách je v provozu i více konkurenãních tr-
Ïi‰È, ale v‰eobecnû se oãekává, Ïe se pro-
sadí pouze nûkolik nejsilnûj‰ích. 

Dal‰ím typem B2B trÏi‰È jsou nákupní
portály ‰ité na míru velk˘m nadnárodním
firmám, které je provozují pouze pro svou
interní potfiebu fiízení centrálního nákupu.
Hlavním cílem B2B obchodování v elektro-
nické formû je zejména sníÏení transakã-
ních nákladÛ. Pokud se ov‰em nasazení
takovéhoto B2B systému obchodování
provede vãas a kvalitnû, mÛÏe to zaintere-
sovan˘m stranám pfiinést i nûco navíc.
Tímto bonusem, po kterém prahnou
v‰echny ekonomicky uvaÏující subjekty,
mÛÏe b˘t dosaÏení konkurenãní v˘hody,
kterou mÛÏete vyuÏít tím více, ãím déle ji
udrÏíte. Zda-li pÛjdete cestou sníÏení pro-
dejních cen, coÏ si budete moci dovolit dí-
ky celkovému sníÏení nákladÛ, anebo vyu-
Ïijete stávajících zdrojÛ k roz‰ífiení sv˘ch
prodejních a distribuãních kanálÛ, které
nyní budete moci díky elektronické komu-
nikaci efektivnû a cílenû fiídit, záleÏí ãistû
na va‰em rozhodnutí a strategii.

Pokud uvaÏujete o vyuÏití B2B obchodo-
vání ve va‰í firmû a chcete si nechat pora-
dit neváhejte a kontaktujte nás
(www.skladka.cz/dump nebo
dump@skladka.cz).
Radek Janou‰ek  - www.skladka.cz

Vaše reklama na
internetu zdarma

V rámci spolupráce mûsíãníku Od-
padové fórum a odpadového serveru
SKLÁDKA nabízíme firmám, které 
inzerují v na‰em ãasopisu bezplatné
umístûní jejich prouÏkové reklamy na in-
ternetov˘ch stránkách www.skladka.cz.

Pro firmy, které mají jiÏ vytvofien
vlastní reklamní prouÏek, tzv. pln˘ ba-
ner (468x60 dpi), je tato sluÏba zcela
zdarma, staãí pouze zaslat baner a
www adresu, na kterou má baner od-
kazovat, na níÏe uvedenou e-mailovou
adresu. Pokud vlastní baner nemáte,
provozovatel serveru jej pro vás vytvo-
fií (cena za návrh baneru ve tfiech vari-
antách ãiní 500 Kã), stejnû jako ochot-
nû vytvofií www prezentaci tûm, ktefií ji
je‰tû nemají. 

Banery inzerentÛ Odpadového fóra
se budou zobrazovat (rotovat) na
www.skladka.cz po dobu jednoho mû-
síce od vydání ãísla ãasopisu, ve kte-
rém vy‰la reklama. 

Iniciativu ve vûci zobrazení baneru
musí inzerenti projevit sami, a to pfiímo 
u provozovatele serveru. V pfiípadû zá-
jmu o tuto nabídku kontaktujte provo-
zovatele serveru SKLÁDKA na adrese
dump@skladka.cz nebo na tel.: 
05/41 24 83 47.

Redakce
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Kapitační  poplatky
V L I V  N A  M N O Î S T V Í  Z B Y T K O V É H O  K O M U N Á L N Í H O  O D PA D U

Do roku 1998 byl podle zákona 
ã. 238/1991 Sb., o odpadech, obãansko-
právní vztah v oblasti nakládání se zbytko-
v˘m komunálním odpadem fie‰en pfiím˘m
vztahem mezi producentem tohoto odpa-
du (obãanem) a oprávnûnou osobou, te-
dy spoleãností sváÏející zbytkov˘ odpad.
Tento vztah platil i mezi správci  ãi vlastní-
ky nemovitostí, jako jsou obce u komunál-
ních bytÛ nebo bytová druÏstva ãi jiní
vlastníci nájemních bytÛ. 

Tento zcela nevyhovující právní stav, kdy
mûsto mûlo pouze povinnosti, ale nemohlo
ovlivnit vlastní nakládání s komunálním od-
padem, byl zmûnûn zákonem ã. 125/1997
Sb., o odpadech. V roce 1998 mûsto
Mûlník, ve smyslu tohoto zákona zavedlo
nov˘ obchodnûprávní vztah, a to pfiímo
mezi mûstem Mûlníkem a fyzickou osobou
na jedné stranû, a oprávnûnou osobou na
stranû druhé. Z tohoto dÛvodu bylo zave-
deno hrazení ceny za nakládání s komunál-
ním odpadem na kaÏdou fyzickou osobu.
Jednalo se o tzv. kapitaãní úplatu. 

Od druhé poloviny roku 2000 byl ve
mûstû na základû novely zákona o odpa-
dech ã. 37/2000 Sb. zaveden poplatek,
kter˘ se t˘kal v‰ech osob bydlících ve mûs-
tû. V roce 1998 a v 1999 bylo zji‰tûno, Ïe
více jak 20 % obãanÛ mûsta nemá v soula-
du se zákonem zaji‰tûné vyuÏití nebo zne‰-
kodnûní svého odpadu. DÛsledn˘m uplat-
Àováním vyhlá‰ky mûsta o odpadech do‰lo
postupnû k nav˘‰ení poãtu sbûrov˘ch ná-
dob o objemu 110 litrÛ z 2489 kusÛ v roce
1997 na 3200 kusÛ koncem roku 1999,
a u sbûrov˘ch nádob 1100 litrÛ z 184 kusÛ
na 235 kusÛ. Touto optimalizací poãtu sbû-
rov˘ch nádob do‰lo ke zv˘‰ení kapacity ob-
jemu ve sbûrov˘ch nádobách o 26 %. 

Vût‰í objem ve sbûrov˘ch nádobách vedl
v roce 1998 k nav˘‰ení hmotnosti odveze-
ného odpadu o proti roku 1997 o 25 %,
tedy o 1096 tun. Tato hmotnost odvezené-
ho odpadu mûla za následek, Ïe od roku
1998 se ve mûstû pfiestaly fakticky tvofiit no-
vé ãerné skládky a náklady mûsta na jejich
zne‰kodnûní, resp. na úklid vefiejného pro-
stranství zneãi‰tûného odpadem poklesly
na ãástku men‰í jak 2 % oproti roku 1997. 

V roce 1999 bylo z mûsta Mûlníka sveze-
no oproti roku 1998 o 479 tuny zbytkové-
ho komunálního odpadu ménû. Do‰lo tak
ke sníÏení hmotnosti odvezeného odpadu
o cca 11 %. Pokles hmotnosti odpadu byl
vyvolán zv˘‰enou primární separací ekono-
micky zhodnotiteln˘ch látkov˘ch sloÏek ob-
saÏen˘ch v komunálním odpadu. Separace
probíhala zejména na lokálních sbûrov˘ch

dvorech. Dal‰ím dÛvodem sníÏení hmot-
nosti bylo zrychlení procesu náhrady pev-
n˘ch fosilních paliv topn˘mi médii ‰etrnûj-
‰ími k Ïivotnímu prostfiedí. Na základû po-
kraãující ekologizace topn˘ch médií do‰lo
ve zbytkovém odpadu k absolutnímu sní-
Ïení hmotnosti popelovin, av‰ak objem od-
padu zÛstal stejn˘ jako v roce 1998.

Nezanedbateln˘m faktorem byla i t˘-
denní frekvence svozu zbytkového komu-
nálního odpadu, která postupnû  v roce
1998 vedla k odstranûní dlouhodob˘ch
depozitÛ odpadu v jednotliv˘ch nemovi-
tostech. V roce 2000 se hmotnost sveze-
ného odpadu dostala na úroveÀ roku
1998. Tento nárÛst o 329 tuny oproti roku
1999 byl vyvolán zavedením poplatku za
zbytkov˘ komunální odpad v druhé polo-
vinû roku 2000. Takto se do systému do-
stali obãané, ktefií do pololetí roku 2000
z rÛzn˘ch dÛvodÛ nevyuÏívali systém ob-
ce a mûstu prokázali, Ïe odpad zne‰kod-
Àují v souladu s právními pfiedpisy. Zave-
dení poplatku ukázalo, Ïe poãet osob sku-
teãnû bydlících ve mûstû je o cca 1250
obãanÛ niÏ‰í, neÏ poãet obãanÛ hlá‰e-
n˘ch na mûstském úfiadu. Bylo zji‰tûno, Ïe
pfieváÏná ãást obãanÛ pob˘vá v Praze, ale
trvalé bydli‰tû má ve mûstû. Poãet osob
bydlících v Praze tvofiil 7 % v‰ech hlá‰e-
n˘ch obãanÛ ve mûstû.

Úplata na hlavu v podobû kapi-
taãní ceny a pozdûji poplatku pfii-
nesla mûstu tyto v˘hody:
- obec získá pfiehled o v‰ech obãanech,

jak˘m zpÛsobem nakládají se sv˘m ko-
munálním odpadem, 

- obec v souãasné dobû má pfiesnou evi-
denci fyzick˘ch osob, u kter˘ch pfii jejich
ãinnosti vzniká komunální odpad, tedy
skuteãnû bydlících ve mûstû,

- na katastrálním území obce se fakticky
pfiestanou tvofiit nepovolené skládky
a v˘raznû se zmen‰í mnoÏství komunál-
ního odpadu spalovaného v lokálních
topeni‰tích,

- mûsto mÛÏe podle § 10 odst. 4 zákona
ã. 125/1997 Sb., o odpadech, získat od
obãanÛ pfiíspûvek na tfiídûní komunální-
ho odpadu vãetnû krytí ãásti nákladÛ na
provozování sbûrov˘ch dvorÛ. Ve mûstû
byl zaveden jednotn˘ a plnû kontrolova-
teln˘ systém sbûru komunálního odpa-
du, a tak do‰lo k efektivnûj‰ímu vyuÏívá-
ní relativnû drahé, v˘konné techniky.
Do roku 1997 ve mûstû Mûlníku praktic-

ky neprobíhal sbûr vytfiídûn˘ch látkov˘ch
sloÏek. Nesmûl˘ pokus se sbûrem ãásteãnû
ekonomicky zhodnotiteln˘ch sloÏek ve

sbûrn˘ch hnízdech se ukázal jako málo
úãinn˘ a znaãnû nákladn˘. 

Schválen˘ komplexní, kombinovan˘ sys-
tém nakládaní s komunálním odpadem,
kter˘ byl pfiijat˘ zastupitelstvem mûsta v ro-
ce 1997, je tvofien zejména stacionárními
prvky. Jedná se o lokální sbûrové dvo-
ry, ve kter˘ch jsou shromaÏìovány ekono-
micky vyuÏitelné látkové sloÏky, jako je pa-
pír, sklo, PET láhve, smûsn˘ plast apod.,
a dále sloÏky nebezpeãné vãetnû objemné-
ho odpadu. V roce 1997 vznikl první sbûro-
v˘ dvÛr v areálu technick˘ch sluÏeb. Tento
dvÛr mûl charakter provizorního zafiízení
a byl nahrazen v roce 2001 nov˘m dvo-
rem. V souãasné dobû jsou ve mûstû pro-
vozovány ãtyfii lokální sbûrové dvory. Sou-
ãástí stacionární sítû je i sbûr lékÛ a lé-
kovek v distribuãní síti. Od roku 1998 pro-
bíhá na základních ‰kolách soutéÏ ve sbû-
ru PET láhví. Stacionární systém je podle
potfieby doplÀován ambulantním sbû-
rem nebezpeãn˘ch látkov˘ch sloÏek.

V roce 1999 bylo na lokálních sbûro-
v˘ch dvorech shromáÏdûno a vytfiídûno
v porovnání s rokem 1998 o 72 % odpa-
du více neÏ v roce pfiedcházejícím. V ab-
solutních ãíslech se jednalo o nav˘‰ení
o 752 tun. Ve sbûru papíru a lepenky do-
‰lo k nárÛstu hmotnosti o jednu tfietinu
a u odpadu nebezpeãného o 300 %, tedy
na 2,2 kg nebezpeãného odpadu na oso-
bu a rok. Bez olovûn˘ch akumulátorÛ
a zafiízení s obsahem chlorfluoruhlovodíkÛ
se jednalo o 0,77 kg (coÏ je 71 % prÛmûr-
ného obsahu nebezpeãného odpadu ve
smûsném komunálním odpadu). Toto vy-
soké procento bylo dáno skuteãností, Ïe
se obãané postupnû zbavovali ledniãek,
olovûn˘ch akumulátorÛ, ale i dal‰ího ne-
bezpeãného odpadu, kter˘ dlouhodobû
skladovali ve sv˘ch nemovitostech. 

Teprve rok 2000 ukázal, Ïe potenciální
vytfiíditelnost nebezpeãn˘ch sloÏek
daná systémem je cca 50%. Jednalo se
o 0,54 kg nebezpeãného odpadu na obãa-
na a rok, a to bez zafiízení s obsahem
chlorfluoruhlovodíkÛ a olovûn˘ch akumulá-
torÛ. Celkov˘ objem nebezpeãného dopa-
du byl 1,3 kg na osobu. V roce 2000 dále
docházelo k dal‰ímu navy‰ování hmotnosti
vytfiídûn˘ch látkov˘ch sloÏek, a to o 49 %
ve srovnání s rokem pfiedcházejícím. V ab-
solutních ãíslech se jednalo o nav˘‰ení
o 874 tun. Ve sbûru papíru  a lepenky do-
‰lo k nárÛstu hmotnosti o dal‰ích 38 %.

MVDr. Ctirad Mike‰, 
Jaroslava ·imerdová,
Mûstsk˘ úfiad Mûlník
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Legislativa

● Nafiízení o star˘ch autech: obchodní moÏnosti jsou omezené
(Altautoverordnung: Handelsmöglichkeiten eingeschränkt) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 5, s. 10
● Elektro‰rot. Zákaz vyhazování star˘ch pfiístrojÛ (Elektroschrott. Wegwerfverbot
für Altgeräte) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 6, s. 12
● Smûrnice o elektro‰rotu: fie‰ení pro staré pfiístroje v dosaÏitelné blízkosti
(Elektroschrott-Richtlinie: Altgeräte-Lösung in greifbarer Nähe) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 6, s. 15-16
● Bílá kniha Evropské unie k politice v oblasti chemikálií (Weissbuch der EU zur
Chemikalienpolitik) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 8, s. 8
● Staré elektronické pfiístroje - povinnost v˘robcÛ. Evropská smûrnice pfiedepisuje
zpûtn˘ odbûr v˘robkÛ (Elektronische Altgeräte - Hersteller in der Pflicht.
Europäische Direktive schreibt Produktrücknahme vor) 
Umwelt, 31, 2001, ã. 3, s. 44-46
● Povinnost zpûtného odbûru pro staré elektrické a elektronické pfiístroje?
(Rücknahmepflicht für Elektro- und Elektronik-Altgeräte?) 
Umwelt, 31, 2001, ã. 3, s. 53-54

Informaãní systémy 

● Elektronické trÏi‰tû pro recyklaci baterií je vhodné i pro jiné v˘robky: lístek
z Internetu (E-Marktplatz für Batterierecycling eignet sich auch für andere
Produkte: Ticket aus dem Internet) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 4, s. 22-30
● On-line obchodování pfies Internet v oblasti nakládání s odpady (E-Commerce
in der Entsorgungswirtschaft: Hauptsache online) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 4, s. 47-48
● Obchod se star˘m papírem na Internetu se spoleãností On2Fiber (Altpapier.
Handel im Internet mit On2Fiber) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 5, s. 15
● On2Fiber: internetové trÏi‰tû pro star˘ papír (On2Fiber: Internet-Marktplatz für
Altpapier) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 8, s. 8
● Budoucí trh? Informaãní systémy v logistice odpadového hospodáfiství
(Zukunftsmarkt? E-Logistic in der Abfallwirtschaft)
Umwelt, 31, 2001, ã. 3, s. 5
● Elektronické obchodování v odpadovém hospodáfiství (E-Commerce in der
Abfallwirtschaft) 
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 4,s. 12-14
● Platforma pro elektronické obchodování pro oblast zne‰kodÀování od spoleã-
nosti Q-SOFT (E-commerce-Plattform für die Entsorgungswirtschaft von Q-SOFT) 
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 4, s. 50
● Zne‰kodÀování na síti - obchodování s odpady a druhotn˘mi surovinami pfies
Internet (Entsorgen im Netz) 
Umwelt, 31, 2001, ã. 3, s. 12-13
● Akceptace recyklaãní burzy stavebních odpadÛ na Internetu stoupá 
(Die Akzeptanz der „Recyclingbörse-Bau» ist steigend) 
Umweltschutz, 2001, ã. 4, s. 8

Nakládání s odpady

● Veletrh Terratec v Lipsku byl doplnûn o odborn˘ veletrh energetiky: pohled na
v˘chod - informace o vystavovatelích a jejich v˘robcích (Terratec in Leipzig um
Energiefachmesse ergänzt: Blick nach Osten) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 3, s. 34-41
● Plánování, stavba a provoz zafiízení na vyuÏití odpadÛ Rugenberger Damm
v Hamburku. âást I (Planung, Bau und Betrieb der Müllverwertungsanlage
Rugenberger Damm in Hamburg. Teil I) 
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 3, s. 128-142
● Racionalizaãní potenciály v postupu dokladování v odpadovém hospodáfiství.
Nové cesty pomocí digitálního managementu (Rationalisierungspotenziale im
abfallwirtschaftlichem Nachweisverfahren. Neue Wege durch digitales
Management) 
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 3, s. 150-157
● Jednoduch˘ indikátor pro odpadové hospodáfiství (Ein einfacher Indikator für
die Abfallwirtschaft) 
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 3, s. 163-173
● Odborn˘ podnik na zne‰kodÀování. Více úlev místo dal‰í byrokracie
(Entsorgungsfachbetrieb. Mehr Entlastung statt weiterer Bürokratie) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 5, s. 14
● Zne‰kodÀování zvlá‰tního odpadu: skromn˘ nárÛst (Sondermüll-Entsorgung:
Bescheidenes Wachstum) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 8, s. 7
● Firma RWE Umwelt zne‰kodÀuje odpady vznikající v podnicích znaãky
Mövenpick po celém Nûmecku (RWE Umwelt übernimmt bundesweite
Entsorgung von Mövenpick) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 8, s. 7
● Spolkov˘ finanãní dvÛr: povinnost zne‰kodÀování jako zohlednitelné vlastní
podnikové náklady? (Bundesfinanzhof: Entsorgungsverpflichtigung als rückstell-
barer eigenbetrieblicher Aufwand?) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 8, s. 22-23

● Budoucnost odpadového hospodáfiství. Existenãní opatfiení v prÛbûhu ãasu
(Zukunft der Abfallwirtschaft. Daseinsvorsorge im Wandel der Zeit) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 8, s. 24-26
● âtenáfiská anketa. Reprezentativní profil - pfiehled o struktufie ãtenáfiÛ ãasopisu
(Leserumfrage. Repräsentativer Querschnitt) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 8, s. 27
● Star˘ papír. Trh v prvním ãtvrtletí 2001 (Altpapier. Markt im ersten Quartal
2001) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 8, s. 32
● Od kreditu po leasing - modely financování pro zne‰kodÀovatele (Von Kredit
bis Leasing - Finanzierungsmodelle für Entsorger) 
Umwelt, 31, 2001, ã. 3, s. 27-28
● V˘voj nákladového úãetnictví - roz‰ífiená podniková bilance odpadÛ. Náklady
na odpad klesají (Flusskostenrechnung - erweiterte betriebliche Abfallbilanz.
Abfallkosten senken) 
Umwelt, 31, 2001, ã. 3, s. 29-31
● Ochrana Ïivotního prostfiedí v podniku. V˘ukové moduly pro environmentálnû
orientované fiízení (Betrieblicher Umweltschutz. Lernmodule für das
Umweltorientierte Management) 
Umwelt, 31, 2001, ã. 3, s. 32-33
● Efektivnost díky transparentnosti. ¤ízení toku látek (Effizienz durch Transparenz.
Stoffstrommanagement) 
Umwelt, 31, 2001, ã. 3, s. 34-36
● Posuzování vlivu na Ïivotní prostfiedí pfied reformou
(Umweltverträglichkeitsprüfung vor der Reform) 
Umwelt, 31, 2001, ã. 3, s. 55-56
● Kandidátské zemû se podílejí na Evropské ekologické agentufie
(Kandidatenländer beteiligen sich an der Europäischen Umweltagentur)
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 4, s. 7
● Park zne‰kodÀovatelÛ - moÏnost k roz‰ífiení obchodního pole pro zne‰kodÀo-
vatelské podniky - prÛmyslová zóna pro podniky zab˘vající se zne‰kodÀováním
(Entsorgerparks - eine Option zur Ausweitung des Geschäftsfelds für
Entsorgungsunternehmen) 
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 4, s. 39-41
● Pfiípady penûÏit˘ch pokut v odborném podniku na zne‰kodÀování
(Bussgeldfallen im Entsorgungsfachbetrieb) 
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 4, s. 42-43
● Prodej spoleãnosti A.S.A.: koupí ji Vivendi nebo EstAG? (A.S.A-Verkauf: Vivendi
oder EstAG?) 
Umweltschutz, 2001, ã. 3, s. 23
● ZeskelÀování zbytkov˘ch odpadÛ ve Francii (Reststoff-Verglasung. Frankreich) 
Umweltschutz, 2001, ã. 3, s. 40-41
● Veletrhy ENVITEC a A+A 2001 - informace o vystavovatelích a jejich v˘robcích
(ENVITEC und A+A 2001) 
Umweltschutz, 2001, ã. 4, pfiíloha
● Budoucnost ·t˘rského Hradce se má jmenovat GAVG - informace 
o spoleãnosti, která má zaji‰Èovat nakládání s odpady (Grazer Zukunft soll GAVG
heissen) 
Umweltschutz, 2001, ã. 4, s. 48
● Nakládání s odpady v Rakousku se soustfieìuje do nûkolika míst
(Konzentrationen vielerorts) 
Umweltschutz, 2001, ã. 4, s. 49

Sbûr a svoz odpadÛ

● Kontejnery na sbûr druhotn˘ch surovin. Na co je tfieba dbát v obytn˘ch oblas-
tech (Wertstoffsammelcontainer. Was in Wohngebieten zu beachten ist) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 5, s. 11
● Sbûrná nádoba pro biologické odpady chce fie‰it problém se zárodky: popelni-
ce se strukturou (Sammelgefäss für Bioabfälle will das Keimproblem lösen: Tonne
mit Struktur) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 3, s. 52
● Hessensk˘ zne‰kodÀovatel zvlá‰tních odpadÛ HIM a okres Kassel zvy‰ují image
mobilní sbûrny ‰kodlivin: la‰kování se zákazníky (HIM und der Landkreis Kassel
liften das Image des Schadstoffmobils: Buhlen bei den Bürgern) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 4, s. 42+44
● Postupy pfii váÏení a identifikaci nádob na odpad (Verfahren beim Wägen und
Identifizieren von Abfallgefässen) 
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 4, s. 16-19
● Ta‰ky na tfiídûní odpadu v domácnostech (Müllsortiertaschen) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 8, s. 33

Obaly

● Povinná záloha zÛstává sporná (Zwangspfand bleibt umstritten) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 5, s. 8
● ZhutÀování pouÏit˘ch PET lahví (Verdichtung ausgedienter PET-Flaschen) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 5, s. 27
● Regulace zálohování nápojov˘ch obalÛ tvrdû zasahuje zne‰kodÀovatele (Die
Pfandregelung auf Getränkeverpackungen trifft Entsorger hart: Flurschaden
durch Anti-Littering)
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 3, s. 14+16
● U modelu zálohování navrÏeného Spolkov˘m ministerstvem Ïivotního prostfie-
dí existují znaãné pochybnosti z hlediska ústavního práva: neudrÏitelná interven-
ce (Beim BMU-Pfandmodell gibt es erhebliche verfassungsrechtlichen Bedenken:

ZE ZAHRANIâNÍHO ODBORNÉHO TISKU
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Unhaltbare Intervention) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 4, s. 12+14
● Poplatky za obaly na jedno pouÏití místo nucené zálohy (Einweg-Abgabe statt
Zwangspfand) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 6, s. 6
● Duální systém: vûdci navrhují postupn˘ plán pro soutûÏ: Goliá‰ se má uãit bo-
jovat (DSD: Wissenschaftler schlagen Stufenplan für Wettbewerb vor: Goliath
soll kämpfen lernen) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 4, s. 16-20

Recyklace odpadÛ

● Ohlédnutí za 11. mezinárodním fórem pro recyklaci stavebních odpadÛ
v Praze. „Evropská my‰lenka» dûlá pokroky (Rückblick auf das 11. RCL-Interforum
der F.I.R. in Prag. „Europäischer Gedanke» macht Fortschritte)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 3,  s. 12-18
● Drcení vícevrstv˘ch okenních skel. Flexibilní frézovací drtiã (Zerkleinern von
Verbundglasscheiben. Ein flexibler Fräsbrecher) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 3, s. 19
● Hospodárná recyklace na staveni‰ti (Wirtschaftliches Baustellenrecycling) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 3, s. 20
● Úprava aktivní zneãi‰tûné vody v zafiízení na recyklaci stavebních hmot.
Modulární systém (Aufbereitung von aktivem Schmutzwasser. Modulares System) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 3, s. 21-23
● Mezinárodní stavební veletrh Bauma je nezbytnost - informace o vystavovate-
lích a jejich v˘robcích (Bauma ist ein Muss) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 3, s. 24-49
● U‰etfieny dvû tfietiny nákladÛ. Zafiízení na recyklaci stavební suti pracuje za
„levn˘ tarif” (Zwei Drittel der Kosten gespart. Bauschutt-Recycling-Anlage arbeitet
zum „Billig-Tarif”) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 3, s. 50-51
● Recyklované cihly se osvûdãili jiÏ u více stavebních projektÛ. Cihly akumulující
teplo z recyklovaného materiálu (Recyclingziegel hat sich bereits bei mehreren
Bauprojekten bewährt. Speicherziegel aus Recyclingmaterial) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 3, s. 52-53
● MoÏné zneãi‰tûní nebezpeãn˘mi látkami v podnicích na recyklaci star˘ch aut
(Mögliche Gefahrstoff-Belastung in Altauto-Recyclingbetrieben) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 5, s. 6
● Chladniãky. Spolkov˘ úfiad pro Ïivotní prostfiedí potvrdil zku‰ební metodu RAL
(Kühlgeräte. UBA bestätigt RAL - Überprüfungsmethode) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 5, s. 16
● Zpûtné získávání druhovû ãist˘ch plastÛ z elektro‰rotu (Elektroschrott.
Kunststoffe sortenrein zurückgewinnen) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 5, s. 18
● Ocelov˘ ‰rot: Nûmecko více exportovalo (Stahl-Schrott: Mehr exportiert) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 5, s. 23
● Star˘ textil: Vysoká poptávka - malá nabídka (Alttextil: Hohe Nachfrage - gerin-
ges Angebot) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 5, s. 25
● Recyklace pouÏitého dfieva. Koneãnû na správné cestû? (Gebrauchtholz-
Recycling. Endlich auf dem richtigen Weg?) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 6, s. 8-11
● Mobilní bagr jde do popfiedí: odbyt se silnû koncentruje na Evropu
(Mobilbagger im Vormarsch: Absatz konzentriert sich stark auf Europa) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 6, s. 18-19
● Stroje a zafiízení na mezinárodním veletrhu stavebních strojÛ Bauma 2001
(Bauma 2001. Produkte) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 6, s. 20-31
● Provozní náklady. V˘konné stroje pro úpravu, odvoz a pfiekládku ‰rotu
(Betriebskosten. Leistungssätze für die Schrottaufbereitung, - abfuhr und -verla-
dung) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 6, s. 32
● Recyklace ocelového ‰rotu: ceny v bfieznu lehce klesají (Stahlschrott-Recycling:
Preisentwicklung im März leicht rückläufig) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 6, s. 33
● Musí b˘t zaji‰tûn fietûzec kvalifikovan˘ch podnikÛ na recyklaci a drcení.
Smûrnice o star˘ch autech (Qualifizierte Verwerter- und Shredderkette muss ge-
sichert werden. EU-Altauto-Richtlinie)
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 8, s. 3
● Îidle ze star˘ch automobilov˘ch plastÛ (Stühle aus Auto-Altkunststoffen) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 8, s. 7
● Továrna na recyklaci polyamidu (Polyamid-Recycling-Fabrik) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 8, s. 8
● Staré koberce pro konstrukci automobilu (Alte Teppiche für den Automobilbau) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 8, s. 10
● Papírové obaly: levnûj‰í opûtné vyuÏití (Papierverpackungen:
Wiederverwertung billiger) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 8, s. 10
● Recyklace star˘ch aut: z hlediska ·v˘carÛ (Altautoverwertung: Aus der Sicht
der Schweizer) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 8, s. 14-19
● Recyklace star˘ch aut: v˘zva obûhového hospodáfiství (Altautoverwertung:
Herausforderung Kreislaufwirtschaft) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 8, s. 20-21
● Recyklace ocelového ‰rotu: Dobrá poptávka v mûsíci dubnu (Stahl-Schrott-
Recycling: Gute Nachfrage im Monat April) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 8, s. 30
● Utváfiení v˘robkÛ v souladu s Ïivotním prostfiedím. Elektrické a elektronické pfií-
stroje v ekologickém designu (Umweltgerechte Produktgestaltung. Elektro- und
Elektronikgeräte im Eco-Design) 

Umwelt, 31, 2001, ã. 3, s. 40-41
● Polygrafick˘ prÛmysl. Ekologick˘ design scannerÛ a podobn˘ch pfiístrojÛ v tis-
kárnách (Druckindustrie. Espreso - umweltgerechte Druckvorstufe) 
Umwelt, 31, 2001, ã. 3, s. 42-43
● Pfiedstavení nového patentu. Zne‰kodÀování star˘ch aut: díl 2 ze 2. Úprava
a vyuÏití odpadÛ z drtiãÛ (Patentspiegel. Altautoentsorgung: Teil 2 von 2.
Aufbereitung und Verwertung von Shredderabfällen) 
Umwelt, 31, 2001, ã. 3, s. 60
● Brzy více recyklace starého papíru (Bald mehr Recycling. Altpapier) 
Umweltschutz, 2001, ã. 3, s. 41
● Zne‰kodÀování star˘ch aut. Nizozemsko (Entsorgung von Altautos.
Niederlande) 
Umweltschutz, 2001, ã. 4, s. 58-59

Komunální odpady

● Benchmarking na Internetu: jablka jsou jako hru‰ky - internetová stránka pro
v˘mûnu zku‰eností v oblasti nakládání s komunálními odpady - www.forumZ.de
(Benchmarking im Internet: Äpfel sind wie Birnen) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 4, s. 45-46
● ¤ízení pomocí kontrolingu. K roli kontrolingu v podnicích vefiejného odpado-
vého hospodáfiství (Führung durch Controlling. Zur Rolle des Controllings in
Betrieben der öffentlichen Abfallwirtschaft) 
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 3, s. 143-149

âistírenské kaly

● Solární su‰ení pfii zpracování ãistírensk˘ch kalÛ ‰etfií ryzí zlato. Pfiístroj na obra-
cení ãistírenského kalu má rád sluneãní svit (Solare Trocknung bei der
Klärschlammbehandlung spart echtes Geld. Das Schwein liebt den
Sonnenschein) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 4, s. 40-41
● Riziko ãistírenského kalu (Risiko Klärschlamm) 
Umweltschutz, 2001, ã. 3, s. 20-22

Mechanicko-biologické zpracování a kompostování

● Metanol z odpadu. Ekologická bilance potvrzuje dobrou známku (Methanol
aus Abfall. Ökobilanz bescheinigt gute Note) 
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 3, s. 158-162

Spalování a tepelné vyuÏití odpadÛ

● Zne‰kodÀování masokostní mouãky vyÏaduje tepelné vyuÏití: trampoty
s mouãkou (Tiermehl-Entsorgung fordert die thermischen Verwerter: Die Mühe
mit dem Mehl) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 3, s. 18-28
● Elektroinstalacemi ve spalovnû odpadÛ lze ‰etfiit: hork˘ drát (Mit den Elektro-
Installationen in der MVA lässt sich sparen: Heisser Draht) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 3, s. 53
● Pro a proti odpadÛm. Obnovitelné energie z obnoviteln˘ch surovin (Pro und
Contra Abfälle. Erneuerbare Energien aus nachwachsenden Rohstoffen) 
Umwelt, 31, 2001, ã. 3, s. 51-52
● Aktuální stav pfii pouÏití technologie v˘roby suchého stabilátu (Aktueller Stand
beim Einsatz des Trockenstabilatverfahrens) 
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 4, s. 20-23
● Zcela bez perspektivy. Spalování masokostní mouãky (Völlig ohne Perspektive.
Tiermehl-Verbrennung) 
Umweltschutz, 2001, ã. 3, s. 18-19
● MOP dává nadûji a jistotu - nová spalovna odpadÛ v Ósace vybudovaná pod-
le návrhu Friedensreicha Hundertwassera (MOP gibt Hoffnung und
Bestimmtheit) 
Umweltschutz, 2001, ã. 4, s. 16-17

Staré zátûÏe

● Pozemky se starou zátûÏí. Povinnosti objasnûní pfii prodeji
(Altlastengrundstücke. Aufklärungspflichten beim Verkauf) 
RECYCLING magazin, 56, 2001, ã. 5, s. 12-13
● Poplatky na staré zátûÏe. ·v˘carské nafiízení o poplatcích na sanaci star˘ch zá-
tûÏí platí ãásteãnû pro stavební odpady a ovlivÀuje ceny za recyklovan˘ materiál
(Abgaben für Altlasten. VASA gilt teilweise für Bauabfälle und beeinflusst die
Preise für Recyclingmaterial) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 3, s. 56-57
● Projekt konverze má poloostrovu Bug na Rujánû pomoci k Ïivotu. Po vojácích
pfiijdou turisté. Staré zátûÏe (Ein Konversionsprojekt soll einer Halbinsel auf
Rügen zum Leben verhelfen. Nach Soldaten kommen die Touristen. Altlasten) 
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 3, s. 42-44
● Rekultivace skládky Berger v Dolních Rakousích byla dokonãena (Berger-
Deponie. Rekultivierung abgeschlossen)
Umweltschutz, 2001, ã. 3, s. 7
● Tak by se mohly v budoucnosti sanovat na‰e staré zátûÏe (So könnte man in
Zukunft unsere Altlasten sanieren) 
Umweltschutz, 2001, ã. 4, s. 62

âasopisy jsou uloÏeny ve fondu knihovny âEÚ:
âesk˘ ekologick˘ ústav,

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

Vybrala a sestavila jk
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servis

Zpravodaj

Česká asociace 
odpadového hospodáčství

Pfiedstavenstvo âAOH se se‰lo na
své pravidelné schÛzi 10. 4. a pfiijalo
dal‰í tfii nové ãleny - AGM Recykling, 
s. r. o., z Velk˘ch Tû‰an u KromûfiíÏe,
kter˘ zpracovává elektro‰rot, VSP
Group, a. s., z Ole‰nice na Moravû, za-
b˘vající se plastov˘mi odpady a RE-
SUR s. r. o., z Karlov˘ch VarÛ, kter˘
sbírá, sváÏí a zuÏitkovává separované
sloÏky komunálního odpadu. Poãet ãle-
nÛ âAOH se tak zv˘‰il na 36. Pfied-
stavenstvo dále mimo jiné projednávalo
aktuální situaci v odpadové a obalové
legislativû a spoleãn˘ postup pfii zavá-
dûní nové EN-âSN, tzv. dûtské pojistky
u odpadov˘ch kontejnerÛ.

âAOH se zúãastnila 6. 4. zajímavého
semináfie âeského ekologického ústa-
vu k nakládání s odpady v Japonsku,
19. 4. semináfie EKO-KOM Odpady
a právo a 26. 4. semináfie âeské spo-
leãnosti pro Ïivotní prostfiedí k odpad-
ním bateriím.

V˘konn˘ fieditel se zúãastnil odborné
exkurse pofiádané spoleãností van
Gansewinkel k nakládání s odpady
v Holandsku a mezinárodního veletrhu
pro recyklaci a odpadové hospodáfiství
Ecotech Europe 2001 v Utrechtu. Na
valné hromadû Svazu prÛmyslu komu-
nální techniky (VAK) v Berlínû prezen-
toval âAOH a projednal s ním moÏnost
vzájemné v˘mûny ãlenství a pfiijetí za-
stoupení jejich firem v âeské republice
za ãleny âAOH. V návaznosti na to
nav‰tívil veletrh URBIS v Brnû ke kon-
krétním jednáním s tûmito firmami.

Spolu s âesko-nûmeckou obchodní
a prÛmyslovou komorou byl 3. 5. uspo-
fiádán semináfi Proã certifikovat odpa-
dové hospodáfiství, kter˘ byl úãastníky
hodnocen velmi kladnû. Dále s touto
komorou je pfiipravována exkurse do
nejmodernûj‰í tfiídiãky odpadÛ v Trieru
v Nûmecku.

V‰em ãlenÛm âAOH bylo zasláno
usnesení Senátu s pfiipomínkami k ná-
vrhu zákona o odpadech, s kter˘mi byl
vrácen Poslanecké snûmovnû, dále nû-
kolik dokumentÛ FEAD a mnoÏství rÛz-
n˘ch odborn˘ch materiálÛ a pozvánek
na semináfie a v˘stavy. V‰ichni téÏ ob-
drÏeli pfiepracované a aktualizované
vydání obsáhlé studie âAOH a âEU
Postavení soukromého sektoru v odpa-
dovém hospodáfiství v âeské republice. 

(pm)

KALENDÁ¤

EKOANALYTIKA 2001
12.-13. 6., Seã
Konference o aplikacích a problémech 
analytické chemie v Ïivotní prostfiedí 
s blokem Ekotoxikologie
Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o., 
Olga Halousková, 
Pí‰Èovy 820, 537 01 Chrudim
Tel.: 0455/68 23 03, fax: 0455/68 23 10
e-mail: halouskova@ekomonitor.cz

HOSPODA¤ENÍ S KOMUNÁLNÍMI
ODPADY
12.-13. 6., Hradec Králové
Konference z cyklu Odpadové dny 2001
ISWA âeská republika, 
EKO-KOM, a. s., Hana Hradecká
Tel.: 02/33 02 72 11
www.ekokom.cz

SKLÁDKY A SKLÁDKOVÁNÍ ODPADÒ
12-13. 6., Seã 
Semináfi k provozu a zabezpeãení skládek
DÛm techniky Pardubice, 
Nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
Tel.: 040/66 14 320, fax: 040/66 12 100
e-mail: dt.pardubice@pvtnet.cz

EKOTECHNIKA
13.-15. 6., Bratislava, Slovensko
Mezinárodní v˘stava techniky pro tvorbu 
a ochranu Ïivotního prostfiedí
Incheba, a. s., 
Viedenská cesta 7, 852 51 Bratislava, SR
Tel.: 00421/7/67 27 11 11, 
fax: 00421/7/67 27 20 55
E-mail: incheba@incheba.sk

OBALOV¯ ZÁKON A DÒSLEDKY 
JEHO APLIKACE V PRAXI
14. 6., Praha
Semináfi z cyklu Aktuální ekologické otázky 
CZ BIJO, a. s., Ing. Veronika âerná, 
Tiskafiská 10, 108 28 Praha 10
tel: 02/ 67 210 238, fax: 02/ 72 702 152
e-mail: vcerna@bijo.cz

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

SKLÁDKY
20. 9., Pardubice
Diskusní semináfi
Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o.

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

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

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

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

ÖKOTECH
2.-5. 10., Budape‰È, Maìarsko
Mezinárodní veletrh pro Ïivotní prostfiedí
Expo Consult and Service, s. r. o.

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

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

ODPADY A DISKUSE
1. 11., Brno
Jednání odborn˘ch skupin u pfiíleÏitosti 
veletrhu ENVIBRNO
ISWA âeská republika

ODPADY A EVROPSKÁ UNIE
20. 11., Praha
Mezinárodní kongres z cyklu Odpadové dny
2001
ISWA âeská republika

ODPADY PRAHA 2001
21. 11., Praha
Konference z cyklu Odpadové dny pofiádaná
spoleãnû se Svazem odpadového prÛmyslu
ISWA âeská republika

POLLUTEC
4.-7. 12., PafiíÏ, Francie
Veletrh pro Ïivotní prostfiedí
Active Communication, 
Anglická 28, 120 00 Praha 2
Tel.: 02/22 51 85 87, fax: 02/24 23 44 80

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.



Vás zve na návštěvu
mezinárodního veletrhu 
plastů a kaučuku K ’2001
který se koná v Düsseldorfu 
25. 10. - 1. 11. 2001 

Na veletrh pořádáme 4-denní autokarové zájezdy, 
v cenách od 5500 Kč. Individuálním návštěvníkům 
zajistíme letenky, ubytování, pojištění, vstupenky 

a katalogy.

Při přihlášení do 30. 6. 2001 poskytujeme 5% slevu
z ceny autoakrového zájezdu

Bližší informace a pozvánky Vám poskytne:
BVV FAIR TRAVEL, s. r. o.
Výstaviště 1, 647 00 Brno,

tel.: 05/41 15 91 90, 0602/594 810, 
fax: 05/41 15 91 72

www.bvv.cz/ft, e-mail: ft@bvv.cz

Cestovní kancelář
BVV FAIR TRAVEL,

s. r. o.

Nabízíme zařízení pro:
• kompostování a zpracování dřevního odpadu
• zpracování komunálního a průmyslového odpadu

Zastoupení pro W + Wimmer Ladislav
CZ a SK: Veľkoblahovská 68/25, SK - 929 01 Dunajská Streda

Tel/Fax: +421 709 552 33 28, Mobil: +421 903 225 713
E-mail: w+@cafe.real-net.sk

J. WILLIBALD GmbH
Maschinenfabrik
Bahnhofstraße 6

D - 88639 WALD - SENTENHART
Tel.: +49 7578 1890  

Fax: +49 7578 189170

• drtiče • překopávače • třídiče • mulčovače •

WAMAG
VÝVOJ  VÝROBA  PRODEJ
MAGNETICKÝCH
BUBNOVÝCH A ZÁVĚSNÝCH SEPARÁTORŮ
SEPARÁTORŮ NEŹELEZNÝCH KOVŮ
BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ
LABORATORNÍ TESTY
WAMAG, spol. s r. o.
Pražská 270, 252 10 Mníšek pod Brdy
Tel. + fax: 0305 503 274, 3
E-mail: info@wamag.cz, www.wamag.cz

Inzerce v odborném tisku 
slouží nejen k tomu, 

aby o vás všichni věděli, 
ale také k budování (udržování) 

image vaší firmy.

Inzerujte v měsíčníku

Návrhy na řešení
odpadového hospodářství

Výroba technických zařízení
pro odpadové hospodářství

• kancelářské boxy na třídění odpadů
• shozy odpadů a prádla
• paketovací lisy 3 - 30 t
• horizontální balíkovací lisy 13 - 70 t
• zvedací plošiny

• popelnice a kontejnery
• lisovací kontejnery
• stacionární lisovací jednotky
• drticí a skartovací stroje

LUX - PTZ s. r. o.
Mlýnská 701, 561 64  Jablonné nad Orlicí

Tel.: 0446 / 641 425, Fax: 0446 / 641 421
Internet: www.lux.cz/ptz, e-mail: ptz@lux.cz



Milo‰ Pivniãka
V˘hradní zastoupení firmy Schneider Techkom v âR
- Prodej a montáÏ  vyklapûãÛ Schneider
- Servis vyklapûãÛ Schneider vãetnû jin˘ch typÛ vyklapûãÛ
- Prodej univerzálních vyklapûãÛ po GO
- Prodej plastov˘ch nádob a kontejnerÛ na TKO a separaci
Milo‰ Pivniãka
U Vodojemu 642, 294 71 Benátky nad Jizerou I
Fax 0326/363755 Tel. 0604 207782     e-mail: pivon@atlas.cz
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