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

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

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

● VOZIDLA MULTICAR M 26
včetně veškerých nástaveb, ve spojení s výměnnou zametací nástavbou
SCARAB a nástavbami pro zimní údržbu představují špičkový produkt
pro celoroční údržbu chodníků a komunikací

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

Čím se zabýváme: 
- recyklace, rafinace, přepracování

Co nabízíme:
- recyklaci veškerého elektronického a elektrotech-

nického odpadu:  relé, kontakty, konektory, moni-
tory, plošné spoje, počítače, kabely, stykače, atd.)

- recyklaci telefonních ústředen (reléové i digitální)

- recyklaci či přepracování průmyslových drahoko-
vových odpadů

- zpracování stěrů

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

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

SPOLEČNÁ JISTOTA A PROFIT

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

Elektrokabely
Vám zpracuje 
páračka Bobr.

nákup 
a zpracování 

barevných kovů, 
kabelů a nefunkčních 
elektrických zařízení

mobil: 0602 438 408

Pavel Skala
Petrohradská 2851
390 03 Tábor

tel.-fax: 0361/232 222
e-mail: pavel.skala@telecom.cz
http://web.iol.cz/skala.pavel



Provádíme úplnou demontáž ledniček včetně zneškodnění jejich nebezpečných
složek. Tímto způsobem zpracování ledniček získáme jako druhotnou surovinu
- kov a navíc bezpečně zlikvidujeme nebezpečné složky v tomto odpadu obsaže-
né. Jedná se o odpad č. 21 01 23 - zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků (led-
ničky) včetně zneškodnění nebezpečných složek z  tohoto odpadu, tj. plynných
freonů a polyuretanu pěněného freonem a následné využití recyklovatelných částí od-
padů - ostatní kov.
Na tuto technologii zpracování máme udělenou autorizaci dle zákona č. 125/1997
Sb., o odpadech a povolení dle zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy
Země.
Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Šulc, CSc., tel.: +42 047 / 550 10 66 /  kl. 52,

fax:  +42 047 / 550 10 98, e-mail: postbox@tsm.cz

Zneškodňování ledniček provádíme za velmi výhodné ceny!

„Využijte našic„Využijte našich služeh služeb!“b!“

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM, s. r. o. 

Neštěmická 779/4,  400 21  Ústí nad Labem
tel:  047 / 550 10 66    fax:  047 / 550 10 98 

nabízí městům, obcím, firmám a občanům

Sběrný dvůr v areálu TSmÚ, s.r.o.

Zneškodňování  ledniček
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Odpady pomáhají image

Po prázdninová doba je vÏdy 
pfiíleÏitostí komentovat a hodnotit to,
co ãlovûk vidûl a zaÏil jinde. 

Na jedné alpské horské chatû
jsem ve v˘‰ce pfies dva tisíce metrÛ
objevil stûny polepené plakáty 
s neumûle napsan˘m nápisem v rÛz-
n˘ch jazycích, kter˘ obsahoval vÏdy to samé: „Své odpady
odneste s sebou zpátky do údolí”. âe‰tina samozfiejmû 
nechybûla. KaÏd˘ náv‰tûvník, jehoÏ matefi‰tina na stûnách
je‰tû nefiguruje, je poÏádán o vytvofiení nového nápisu. 
Byly tam nápisy i ve velmi exotick˘ch mutacích, které jsou
pro bûÏného stfiedoevropana zcela nesrozumitelné. 
Vyznavaã vysokohorské turistiky se tak dozví, jak se asi
„odpady” pí‰í nebo spí‰e malují napfiíklad v hebrej‰tinû 
nebo japon‰tinû. To v‰ak není podstatné. DÛleÏité je, Ïe si
tak provozovatelé tûchto chat zaji‰Èují snadnûj‰í práci 
s odpady, Ïe tak sv˘m zpÛsobem peãují o ãistotu v okolí
chat, ale pfiedev‰ím, Ïe si kaÏd˘ uvûdomí, co odpadu 
i za tak krátkou dobu vyprodukuje, kdyÏ jej musí odnést
zpût do údolí.

Zajímal jsem se potom, jak se nakládá s odpadem 
„tam dole v údolí”. Ve‰ker˘ odpad se tradiãnû sesype 
vãetnû obalÛ do jednoho kontejneru, kter˘ je pravidelnû 
odváÏen. Není aÏ tak podstatné, Ïe nádoba na odpad 
napfiíklad u kempu byla stále pfietékající, neboÈ hustota 
náv‰tûvníkÛ v dobû dvou letních mûsícÛ je nesrovnatelná
s ostatní roãní dobou. Podstatné je to, Ïe v zemi, která téÏ
usiluje o ãlenství ve vybraném evropském klubu, alespoÀ
v tomto horském prostfiedí je‰tû tfiídûní neprobíhá. 

V jednom kempu jsem v‰ak narazil na v˘jimku. U vchodu
byly umístûny velké drátûné ko‰e, kde se ukládaly zvlá‰È
plastové a sklenûné lahve a nápojové plechovky. 
Od majitele kempu jsem se dozvûdûl, Ïe skuteãnû 
organizovan˘ systém tfiídûní obalov˘ch odpadÛ je‰tû u nich
nefunguje. Takto vytfiídûn˘ odpad od nûho nikdo nevykoupí,
alespoÀ ho firma zdarma pfievezme a neodveze 
na skládku. Pfiedev‰ím v‰ak chce provozovatel kempu 
náv‰tûvníkÛm, ktefií jsou hlavnû ze západoevropsk˘ch 
zemí, ukázat, Ïe právû v jeho kempu jdou s dobou. 
Nejenom krásná pfiíroda, ale i zpÛsob nakládání s odpady
mÛÏe b˘t propagaãnû vyuÏit. Nûktefií turisté si jistû i na tuto
drobnost vzpomenout a pfií‰tû tfieba pfiijedou právû sem
znovu.

Je tu v‰ak je‰tû jeden aspekt k zamy‰lení. Pro odpady
lze nûco udûlat je‰tû dfiíve, neÏ státní orgány nafiídí 
a regionální správa zajistí.



ss pp ee kk tt rr uu mm

09/2001 ODPADOVÉ FÓRUM

6

Poslední kvûtnov˘ den se
v Rakovníku, sídle firmy
CROY, s. r. o., konalo slav-
nostní otevírání jejího nového
areálu. Firma je generálním
zástupcem jednak v˘robce
univerzálních nosiãÛ náfiadí
UNIMOG, jednak v˘robce ná-
staveb na svoz odpadÛ
FAUN. Vzhledem k ‰irokému
spektru pouÏití vozidel, které
firma prodává a souãasnû za-
ji‰Èuje jejich servis, se slav-
nosti zúãastnila velká fiada
hostÛ, pfiedev‰ím ze strany
uÏivatelÛ. Tûm také byla ur-
ãena pfiehlídka celého sorti-
mentu techniky na zimní i let-
ní údrÏbu a speciálních vozi-
del. Vût‰inu pfiedvádûné
techniky pro tento úãel zapÛj-
ãili jejich ãe‰tí uÏivatelé, kte-
r˘ch mûli ostatní úãastníci
moÏnost se pfiímo zeptat na
jejich zku‰enosti. 

Pfii pfiehlídce pfied oãima
úãastníkÛ postupnû defilovaly
nosiãe náfiadí U 400, pfiípad-
nû jeho star‰í verze U 1650,
s rÛzn˘mi náfiadími namonto-
van˘mi vpfiedu, mezi nápra-

vami ãi vzadu (napfi. pluhová
radlice, snûhová fréza, sypa-
cí zafiízení, sekaãka trávy,
kropicí zafiízení, zametací ná-
stavby atd.). Pfii vûdomí pro-
blémÛ s odvozem a zpraco-
váním odpadu ze zelenû, nás
mezi nimi nejvíce zaujal ‰tûp-
kovaã namontovan˘ na pfied-
ním rámu vozidla, kter˘
umoÏÀuje drÈ z vûtví buì za-
se vracet do zelenû, nebo je-
jich ekonomiãtûj‰í odvoz.

Defilé techniky pokraãova-
lo vozy Mercedes-Benz se
v‰emi tfiemi typy nástaveb na
svoz odpadu FAUN Roto-
press s rotaãním stlaãová-
ním, Variopress s lineárním
stlaãováním Europress 20
pro svoz odpadu z velk˘ch
kontejnerÛ a zakonãovala to
speciální vozidla. 

Zlat˘m hfiebem následující-
ho programu pro zájemce
pak byla moÏnost pohlédnout
na Rakovník a jeho pfiíjemné
okolí z v˘‰ky 25 m z vysokoz-
dviÏné plo‰iny rovnûÏ na-
montované na nosiãi náfiadí
UNIMOG.                      (op)

Přehlídka techniky

Ekologický úspěch

Recyklační podniky si
stěžují 

Aktuální stav třídění 
stavebního odpadu

Horká lázeň pro staré
pneumatiky

Řízení kvality 
a environmentální 

management 

Spolkov˘ svaz pro druhotné
suroviny a recyklaci provedl za
rok 1999 prÛzkum obratu
u sv˘ch více neÏ 600 ãlen-
sk˘ch firem s celkov˘m po-
ãtem asi 50 tisíc zamûstnancÛ
a zjistil celkov˘ obrat 20 mld.
DEM, ãímÏ se potvrdil klesající
trend. ·patná je i situace firem
z hlediska moÏností investic.
Poprvé hodlají firmy investovat
v nastávajícím roce ménû neÏ
v uplynulém. Pouze u starého
papíru je situace o nûco lep‰í,
ãlenské firmy sebraly za rok
1999 o 3 procenta papíru více
neÏ v uplynulém roce (12 mil.
tun) a pfiedpovídá se nárÛst
o dal‰í 1,5 procenta. 

âlenské firmy svazu ovládají
asi 70 procent nûmeckého trhu
starého papíru. Pfies 10 mil.
tun dodávají roãnû nûmeck˘m
papírnám, export ãiní asi 3 mil.
tun, dováÏí se asi 1 mil. tun. Vel-
mi ‰patné jsou vyhlídky v oblasti
recyklace starého textilu, pro-
blémem je zru‰ení celních pre-
ferencí pro export do zemí, kte-
ré nejsou ãleny EU. Tento pro-

blém ohroÏuje asi 10 tisíc pra-
covních míst v oboru a bude tfie-
ba jej fie‰it na úrovni EU. 

Recycling Magazin, 55, 2000,
ã. 5, s. 16

Zbytkov˘ stavební odpad lze
rozdûlit na materiál z demolic
silnic, stavební suÈ, odpady ze
staveni‰È, v˘kopovou zeminu
a dfievo ze staveb a demolic.
V roce 1996 ãinil stavební 
odpad v SRN 220 mil. tun.
Z toho bylo 136,8 mil. tun
(62,9 procent) v˘kopové zemi-
ny, 58,1 mil. tun stavební suti
(26,7 procent), 17,5 mil. tun
materiálu z demolic silnic 
(8 procent), 6,45 mil. tun od-
padu ze staveni‰È (1,8 procen-
ta) a 0,99 mil. tun dfieva 
(0,6 procenta). Pfii zpracování
v˘kopové zeminy a materiálu
z demolice silnic nelze uplatnit
postupy tfiídûní, pfii zpracování
stavební suti a odpadÛ ze sta-
veni‰È je tfiídûní nezbytné.

NejbûÏnûj‰ími postupy jsou
odluãování magnetem, tfiídûní
podle hustoty (vzduchem ne-

bo za mokra usazováním),
ruãní tfiídûní. Souãasná nejas-
ná situace v SRN ohlednû
zhodnocování a odstraÀování
odpadu a pfiechodu od odpa-
du k produktu ovlivÀuje i trh
a následkem toho se nemo-
hou nûkterá nákladnûj‰í tfiídicí
zafiízení uplatnit.

EntsorgungsPraxis, 18, 2000,
ã. 3, s. 11-15 

KaÏdé dítû spotfiebuje v první
fázi Ïivota v prÛmûru 5000
plen, které pak ãiní skoro 5 pro-
cent domovního odpadu. Pleny
v zásadû lze recyklovat, ale
o recyklát nejdraÏ‰í frakce,
zneãi‰tûn˘ch superabsorpã-
ních polymerÛ, není zájem.

Düsseldorfská firma Knowa-
ste vyvinula postup recyklace
plen a pomÛcek pfii inkontinen-
ci: z jednotliv˘ch souãástí plen
lze získávat plastické hmoty
a superabsorpãní polymery. Na
konci roku 1999 bylo uvedeno
do provozu recyklaãní zafiízení
v nizozemském Arnheimu, kte-
ré mÛÏe roãnû zpracovávat aÏ
70 000 t pouÏit˘ch plen. V bu-
doucnu se má kapacita roz‰ífiit
na 100 tisíc tun roãnû. Zafiízení
recykluje hlavnû odpady z Ni-
zozemska a Severního Por˘ní-
Vestfálska. Postup Knowaste
se podobá v˘robû papírov˘ch
vláken ze starého papíru.

Problém je s odbytem recyk-
lovan˘ch produktÛ. O polymery
není zájem, kvalita celulózy ne-
ní vysoká a jsou i pochybnosti
o úãelnosti recyklace hygienic-
k˘ch potfieb vÛbec. Nûktefií od-
borníci povaÏují za nejekologiã-
tûj‰í a nejlevnûj‰í jejich spalo-
vání.

Entsorga-Magazin, 19, 2000,
ã.3, s. 59-60 

Na základû zmûn v podniko-
vém hospodáfiství, zákonech 
a spoleãensko-politick˘ch zmûn
se odpadové hospodáfiství oci-
tlo ve fázi pfielomu. T̆ ká se to
i vefiejnoprávních institucí, kte-
ré musejí ãelit konkurenci sou-
krom˘ch firem a b˘t schopny
prokázat kvalitu. Jako dÛkaz
kvality v oblasti podnikového
hospodáfiství i ekologie slouÏí
soukrom˘m i komunálním pod-
nikÛm moÏnost komplexní cer-
tifikace. Jedná se pfiedev‰ím
o certifikaci systémÛ manage-
mentu kvality podle DIN EN
ISO 9001, certifikaci systémÛ
environmentálního manage-
mentu podle nafiízení o ekoau-
ditu nebo normy DIN EN ISO
14001 nebo jako specializova-
ného podniku zne‰kodÀování
odpadu. 

V letech 1997/98 byl ve spol-
kové zemi Por˘ní-Falcko usku-
teãnûn pilotní projekt certifika-
ce, kterého se zúãastnilo 6 vy-
bran˘ch komunálních podnikÛ,
pfiípadnû územních korporací
rÛzné právní formy, komplex-
nosti a velikosti, jejichÏ ãinnos-
ti reprezentativnû pokryly ãin-
nost celého oboru zne‰kodÀo-
vání odpadÛ. Z projektu lze vy-
vodit metodické pokyny pro za-
vádûní integrovan˘ch systémÛ
fiízení kvality.

EntsorgungsPraxis, 18, 2000,
ã. 3, s. 43-46 

V Eisenhüttenstadtu byl v ro-
ce 2000 zahájen provoz pyro-
l˘zního reaktoru, kter˘ provo-
zuje inovativní recyklaci pneu-
matik postupem FORMEX.
100 kg pneumatik za hodinu je
pfiemûnûno na ocel, olej, plyn
a saze. Dopravní systém pfie-
pravuje pneumatiky rozmûlnû-
né na kousky o délce hrany 
50 mm reaktorem, v jehoÏ
vnitfiku se materiál ponofií do

kapalného zinku. Teplota pfii
vlastním procesu je konstantní
480 °C, coÏ je hlavní pfiedpo-
klad toho, aby dioxiny a furany
vznikaly pouze v malém mnoÏ-
ství. Bûhem dvanáctiminutové-
ho prodlení v reaktoru vznikají
plynné a pevné produkty.
Plynná fáze se v chladicím
systému rozdûlí na olej a plyn -
plyn se vyuÏívá v chemickém
procesu - zahfiívá reaktor.
Smûs sazí, plniv, oceli a tkani-
ny se roztfiídí - magnetem se
odlouãí ocelov˘ ‰rot, sítem se
oddûlí tkanina, pyrol˘zní saze
kupují podniky na zpracování
kauãuku jako náhradu stan-
dardních sazí. Plánuje se opti-
malizace technologie FOR-
MEX k vyuÏití v zafiízeních na
technickou pryÏ. 

UmweltMagazin, 29, 2000, 
ã. 3, s. 34 
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Seč ve znamení odpadů

Staré a použité dřevo 

Třídění místo spalování 

Energetické zhodnocení
lehké frakce z drcení

autovraků

Zpracování organických
odpadů kapalných 

i tuhých  

pojit dva pfiístupy k hodnoce-
ní úãinkÛ toxick˘ch látek na
biosféru: chemick˘ a biologic-
k˘. Snahou organizátorÛ bylo
„vertikálnû” protnout obory
dot˘kající se ekotoxikologie:
biologii, analytickou chemii,
legislativu, matematiku, de-
kontaminaãní technologie, ãi
ekologickou etiku a podpofiit
vzájemn˘ dialog odborníkÛ,
ktefií by cestu k sobû jinak
hledali moÏná obtíÏnû.

Závûreãné shrnutí konfe-
rence vyznûlo velmi pozitiv-
nû, jako velk˘ klad byla hod-
nocena aktuálnost v‰ech
pfiíspûvkÛ. Nûktefií úãastníci
pfii‰li s podnûtn˘mi návrhy na
dal‰í pokraãování nejen sa-
motné konference, ale i pro
její roz‰ífiení o nepravidelné
tematické workshopy. Lze
oãekávat, Ïe pfií‰tí roãník
konference Testy toxicity bu-
de nejen plnohodnotn˘m po-
kraãováním leto‰ní akce, ale
i jejím vhodn˘m rozvinutím
o dal‰í monitoring toxick˘ch
látek v Ïivotním prostfiedí a Ïe
podpofií snoubení chemikÛ
a biologÛ v tak dynamicky se
rozvíjející disciplínû, jakou je
ekotoxikologie.

Tfietí neménû zajímavou ak-
cí probíhající ve stejnou dobu
rovnûÏ v areálu Juniorcentra
v Seãi byl semináfi SKLÁDKY
A SKLÁDKOVÁNÍ ODPADÒ,
kter˘ spoleãnû pofiádalo Cen-
trum pro vzdûlávání a infor-
mace v ekologii a DÛm tech-
niky Pardubice. Nabit˘ pro-
gram semináfie velmi dobfie
lektorsky zaji‰tûn˘ vycházel
z aktuální situace, kdy byl ãer-
stvû a definitivnû schválen zá-
kon o odpadech a pfiipravova-
lo se vnûj‰í pfiipomínkové fií-
zení k jeho provádûcím vy-
hlá‰kám. Pro nezávislého po-
zorovatele bylo nejzajímavûj‰í
porovnání a nûkdy aÏ kon-
frontace praktick˘ch zku‰e-
ností skládkafisk˘ch firem
z v˘stavby a provozu skládek
s poÏadavky EU, které bude
tfieba zabudovat do ãesk˘ch
norem pro skládkování.

(zã, vk, op)

V polovinû ãervna leto‰ního
roku probûhlaa v Juniorcentru
v Seãi u Chrudimi souãasnû
hned tfii odborná setkání sou-
visející s nakládáním s odpady.

Dvû konference, jejichÏ po-
fiadatelem byla spoleãnost
Vodní zdroje Ekomonitor, 
a. s. z Chrudimi spolu s Fa-
kultou techniky ochrany pro-
stfiedí V·CHT Praha a spo-
leãností Analytické Laborato-
fie PlzeÀ s. r. o., byly vûnová-
ny problémÛm analytické che-
mie Ïivotního prostfiedí vãetnû
odpadÛ a stanovování jejich
nebezpeãn˘ch vlastností. 

První z nich byl jiÏ druh˘
roãník konference EKOANA-
LYTIKA. V rámci jejího pro-
gramu odeznûlo celkem 
18 pfiíspûvkÛ orientovan˘ch
na aktuální problémy v oblas-
ti anal˘zy ovzdu‰í, pitné a od-
padní vody a anal˘zy odpa-
dÛ. Pozornosti ov‰em neu‰ly
ani otázky vzorkování (vody,
odpady), jakosti anal˘z a pfií-
pravy nové technické legisla-
tivy v oboru hodnocení vlast-
ností odpadÛ. Pro zpestfiení
byl zafiazen i referát zab˘vají-
cí se problematikou diagnos-
tiky BSE (tzv. nemoci ‰íle-
n˘ch krav).

Konference - podle názoru
organizátorÛ i vût‰iny úãastní-
kÛ - splnila svÛj úãel a proká-
zala potfiebnost a Ïivota-
schopnost takovéto akce. Zá-
jem projevili i pfiítomní kolego-
vé ze Slovenska a není proto
vylouãené, Ïe se setkávání
analytikÛ z rÛzn˘ch oblastí
anal˘zy Ïivotního prostfiedí
nad základními problémy ana-
lytiky a diagnostiky ekosysté-
mu stane pravidelnou akcí, or-
ganizovanou stfiídavû ãeskou
a slovenskou stranou. 

Druhou konferencí, která
probíhala soubûÏnû s pfied-
chozí, byla ãesko-slovenská
konference TESTY TOXICI-
TY 2001 zamûfiená na pro-
blematiku hodnocení ekotoxi-
city látek antropogenního pÛ-
vodu ovlivÀujících kvalitu Ïi-
votního prostfiedí. Cílem toho-
to setkání odborníkÛ bylo pro-

Neoznaãené pfiíspûvky 
z databází SVIS pro ÎP 

âeského ekologického ústavu
vybrala a sestavila HV.

Do roku 2015 musí b˘t v Nû-
mecku zaji‰tûno zhodnocení
star˘ch automobilÛ z 95 pro-
cent. Za tímto úãelem je nutno
zv˘‰it podíl látkového a tepel-
ného zhodnocení u lehké frak-
ce z drcení, která se obvykle
skládkuje. Zbytky Ïelezn˘ch
a neÏelezn˘ch kovÛ, které ãiní
asi 70 procent materiálu auto-
mobilu, lze snadno zhodnotit
látkovû. Bude nutno obecnû
sníÏit podíl kovÛ v lehké frakci
a oddûlit minerální souãásti,
které lze zhodnotit látkovû pfii
stavbû silnic nebo zakládce
dolÛ. Zbude lehká frakce tvo-
fiená plasty, elastomery, dfie-
vem a celulózou. Tyto látky lze
tûÏko roztfiídit, zato mají v˘-
hfievnost srovnatelnou s uhlím,
proto pfiicházejí v úvahu jako
náhradní palivo. V roce 2015
bude mít lehká frakce jakoÏto
palivo primární energick˘ po-
tenciál, odpovídající skoro tfie-
tinû primární vodní a vûtrné
energie. Bude ji moÏno zuÏit-
kovat spalováním spoleãnû
s jin˘mi palivy v elektrárnách. 

EntsorgungsPraxis, 18, 2000,
ã. 3, s. 16-20

Nová studie Pracovního spo-
leãenství pro obaly a Ïivotní
prostfiedí dokázala, Ïe recykla-
ce je z ekologického hlediska
v˘hodnûj‰í neÏ spalování
a z ekonomického hlediska se
náklady budou dlouhodobû
pfiibliÏovat. V souãasné dobû
je zhodnocování v rámci DSD
(duálního systému) dvakrát
draÏ‰í neÏ spalování, v roce
2010 budou náklady témûfi
stejné. Tfiídûní a zhodnocování
obalÛ stojí domácnosti roãnû
asi 40 DEM. Tyto náklady se
ãasem podstatnû sníÏí. Studie
podrobnû analyzuje 6 scénáfiÛ
z hlediska vlivu na Ïivotní pro-

V okrese Westerwald je v pro-
vozu nové zafiízení na prokva-
‰ování sebraného komunálního
biologického odpadu, které mÛ-
Ïe souãasnû zpracovávat i ka-
palné organické Ïivnostenské
odpady. Zafiízení o v˘konu 25 ti-
síc tun roãnû patfií k nejvût‰ím
svého druhu v Evropû. VyuÏívá
techniky mokrého prokva‰ování
bio-stab, která byla zvolena pro
svou ekonomickou v˘hodnost
a flexibilitu pfii zhodnocování
rÛzn˘ch druhÛ organick˘ch od-
padÛ. Tuhé a kapalné odpady
jsou do zafiízení pfiijímány oddû-
lenû. Tuhé odpady se ukládají
v bunkru, odkud jsou plynule
podávány ke zpracování (oddû-
lení kovov˘ch souãástí magne-
tem, prosévání a rozdûlení na
kompostovatelnou frakci a jem-
nou frakci urãenou k prokva‰o-
vání). Kapalné odpady se ãer-
pají z vozidel pfiímo do vyhfiíva-
ného zásobníku. Jemná frakce

tuh˘ch odpadÛ se promíchá
s horkou vodou, následuje hygi-
enizace a odstranûní ru‰iv˘ch
látek. âistá suspenze se ochla-
dí na 35-37 °C a naãerpá do
prokva‰ovacího reaktoru. Pro-
dukt se vyuÏívá ke zlep‰ení kva-
lity pÛdy a k v˘robû zemû na
pûstování kvûtin. 

UmweltMagazin, 29, 2000, ã.
3, s. 30

stfiedí. V‰echny zkoumané po-
stupy ‰etfií energetické zdroje,
ov‰em u surovinového zhod-
nocování je efekt úspory asi
o tfietinu vy‰‰í neÏ u spalování. 

Entsorga-Magazin, 19, 2000,
ã.3, s. 14-20

V SRN vzniká roãnû 8 mil.
tun starého dfieva. MoÏnosti je-
ho recyklace úzce souvisejí
s tfiídûním - existuje nebezpeãí
kontaminace, kterému se lze
vyhnout odebráním vzorkÛ a je-
jich anal˘zou. Pfiipravuje se
Spolkové nafiízení o zhodnoco-
vání starého dfieva, které by
sjednotilo postupy odebírání
vzorkÛ. V souãasné dobû má
vût‰ina spolkov˘ch zemí pfiíruã-
ky nebo smûrnice pro zhodno-
cování starého dfieva. Spoleã-
nost pro kvalitu recyklace pou-
Ïitého dfieva spolu s jin˘mi in-
stitucemi a svazy zavedla
znaãku kvality RAL-GZ-428
Recyklované v˘robky ze staré-
ho dfieva. Na zakázku spoleã-
nosti a ãlensk˘ch podnikÛ se
provádûjí odbûry vzorkÛ pfiímo
na místû a analyzují se ve spe-
ciálnû vybaven˘ch laboratofiích.
Poãet a umístûní bodÛ odbûru
vzorkÛ závisí na velikosti a tva-
ru dfieva, velikost jednotliv˘ch
vzorkÛ závisí na zrnitosti. Po-
stupy anal˘zy vzorkÛ se pouÏí-
vají normalizované - kritické
z hlediska anal˘zy je mnoÏství
chloru.

Recycling Magazin, 55, 2000,
ã. 5, s. 12-13
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Elektronický odpadElektronický odpad

Je nutné si v‰ak uvûdomit, Ïe elektronic-
k˘ ‰rot vedle nebezpeãn˘ch látek  obsahu-
je také fiadu hodnotn˘ch látek a slouãenin,
jako jsou napfi. ocel, nûkteré neÏelezné ko-
vy a druhovû ãisté vût‰í ãásti plastÛ, které
je moÏné dobfie zhodnotit. Ekonomické
a ekologické vyuÏití elektronického ‰rotu
s maximálním ziskem hodnotn˘ch látek lze
v‰ak úspû‰nû zajistit pouze profesionálním
pfiístupem v prÛmyslovém mûfiítku.

Návrh nových směrnic
Cílem politiky Ïivotního prostfiedí âR je

zejména zachovat, chránit a zlep‰ovat kva-
litu Ïivotního prostfiedí obdobnû, jako je to-
mu v Evropském spoleãenství, pfiesto v âR
ani v EU dosud neexistuje ucelen˘ právní
pfiedpis upravující komplexnû nakládání
s elektronick˘m ‰rotem. Komise EU v‰ak
vzhledem k enormnímu rÛstu elektronické-
ho ‰rotu jiÏ pfiipravila dva návrhy smûr-
nic pro nakládání s elektro‰rotem
a sice smûrnici o odpadu z elektric-
k˘ch a elektronick˘ch zafiízení (dále
jen OEEZ) a druhou o omezení apli-
kací nûkter˘ch nebezpeãn˘ch látek
v elektrick˘ch a elektronick˘ch zafií-
zeních. Cílem obou návrhÛ smûrnic je
ochrana Ïivotního prostfiedí a zdraví pfied
‰kodliv˘mi vlivy z OEEZ, sníÏení obsahu ne-
bezpeãn˘ch látek a sníÏení nadmûrného
ãerpání pfiírodních zdrojÛ. Hlavním cílem je
chránit pÛdu, vodu a ovzdu‰í pfied zneãi‰-
tûním zpÛsoben˘m stávajícím nakládáním
s OEEZ.

Uvedené cíle mají b˘t dosaÏeny prostfied-
nictvím ‰irokého spektra opatfiení vãetnû
opatfiení o separovaném sbûru, zpracování
a regenerování OEEZ. Jedná se zejména
o následující oblasti:
● V˘robci by mûli pfievzít odpovûdnost za

jisté fáze odpadového hospodáfiství je-
jich v˘robkÛ. Tato finanãní, resp. hmot-
ná odpovûdnost vytváfií urãit˘ ekonomic-
k˘ podnût pro v˘robce, aby své v˘robky
pfiizpÛsobili nutn˘m podmínkám racio-
nálního odpadového hospodáfiství.
Finanãní odpovûdnost hospodáfisk˘ch
ãinitelÛ by mûla umoÏnit soukrom˘m
osobám (domácnostem) odevzdávat je-
jich OEEZ bezplatnû.

● Separovan˘ sbûr by mûl b˘t zaji‰tûn pro-
stfiednictvím vhodn˘ch systémÛ tak, aby
uÏivatelé mohli vracet svá OEEZ. 

● S cílem zajistit zlep‰ené zpracování
a opûtovné vyuÏívání OEEZ musí v˘robci
vytvofiit shodn˘ systém. Pro zpracování
OEEZ musí b˘t stanoveny urãité poÏa-
davky jako minimální standard.
Zpracovatelské organizace musí mít pfií-
slu‰nou certifikaci.

● Pro dosaÏení vysoké úrovnû sbûru
a usnadnûní regenerace OEEZ musí b˘t
uÏivatelé elektrick˘ch a elektronick˘ch
zafiízení informováni o své roli v tomto
systému. Návrh smûrnice obsahuje po-
Ïadavek na ‰títkování zafiízení, aby ne-
skonãilo napfiíklad v nádobû pro komu-
nální odpad. Kromû toho budou muset
v˘robci zafiízení informovat o urãit˘ch

vlastnostech jimi vyrábûn˘ch v˘robkÛ
provozovatele recyklaãních zafiízení.

● V˘robci zafiízení budou muset nahradit
ve sv˘ch v˘robcích nebezpeãné látky
zpÛsobující hlavní problémy pfii nakládá-
ní s odpady , jako je napfi. olovo, rtuÈ,
kadmium, ‰estimocn˘ chrom a urãité
bromované retardéry hofiení ( zvy‰ují
ochranu proti hofiení).
Obû navrÏené smûrnice se budou jedno-

tnû vztahovat na v‰echna elektrická a elek-
tronická zafiízení na trhu bez ohledu na to,
kde byla vyrobena. Pfiitom pod elektrick˘mi
a elektronick˘mi zafiízeními se rozumí zafií-
zení, jehoÏ správná funkce závisí na elek-
trickém proudu nebo elektromagnetickém
poli s napûtím nepfiesahujícím 1000 V pro
stfiídav˘ proud a 1500 V pro stejnosmûrn˘
proud. Návrhy smûrnic jsou soustfiedûny
v˘luãnû na klíãová opatfiení, která mají b˘t
pfiijata. Jedná se o prevenci, sbûr, zpraco-
vání, regeneraci a financování a to v soula-
du s principem pfiimûfienosti.

Kategorie OEEZ
Ve sv˘ch pfiílohách smûrnice uvádí 

10 kategorií elektrick˘ch a elektronic-
k˘ch zafiízení podle jejich sloÏení, na které
se vztahují opatfiení smûrnice. Jsou to: 
● velké domácí spotfiebiãe (mezi nûÏ patfií

napfi. chladniãky)
● malé domácí spotfiebiãe (napfi. vysavaãe,

Ïehliãky )
● zafiízení telekomunikaãní a informaãních

technologií (napfi. poãítaãe, diáfie)

odpad mûsíce

Příprava právní  regulace
Výroba elektrického a elektronického zboží

je jednou z nejrychleji se rozvíjejících 
oblastí výrobního průmyslu. Tento vývoj vede
však také ke  značnému zvýšení odpadních 
elektrických a elektronických zařízení (dále
jen elektronický šrot). Zhodnocování 
a zneškodňování použitých elektrických
a elektronických zařízení způsobem šetrným
k životnímu prostředí je úkolem, který je 
vytyčován nejen u nás, ale i v zahraničí
a stává se úkolem celosvětovým. Pokud není
elektronický šrot správně předzpracován, 
vytváří velké problémy vzhledem k tomu, že
obsahuje nebezpečné látky, jako jsou např.
olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom 
polybromované bifenyly (PBB), 

polybromované difenylétery (PBDE) aj. 
Elektronický šrot představuje směs, v níž se

mohou prakticky nalézat všechny prvky
Mendělejevovy tabulky. Řada z nich může
neodborným zacházením, popř. 
skládkováním bez předchozí úpravy, 
poškozovat životní prostředí a zdraví, neboť
jsou často toxické, ohrožují vodu a při 
tepelném zneškodnění mimo spalovny 
s účinnými filtry vedou k nežádoucím emisím.
Na toxicitě se objemově podílí největší měrou
měď, dále nikl, stříbro, olovo, cín, kobalt,
chrom, rtuť. V ČR je stále více než 90 % 
elektronického šrotu skládkováno, spáleno
nebo v malé míře regenerováno bez 
předzpracování. 
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● spotfiebitelská zafiízení (napfi. televizory, vi-
dea, hudební nástroje)

● osvûtlovací zafiízení (napfi. záfiivky, v˘boj-
ky )

● elektrické a elektronické nástroje (napfi.
vrtaãky, ‰icí stroje)

● hraãky
● lékafiské pfiístrojové systémy 
● automatické v˘dejní stojany
● pfiístroje pro monitorování a regulaci (na-

pfi. regulaãní ventily topení, detektory
koufie )

Náklady
Na základû dostupn˘ch informací budou

ãinit celkové náklady na sbûr a recyklování
OEEZ z domácností sníÏené o v˘nosy z pro-
deje sekundárních materiálÛ 500-900 mil.
Euro roãnû pro státy EU. Extrapolace z nizo-
zemsk˘ch údajÛ, odvozen˘ch z jejich prak-
tick˘ch zku‰eností s vnitrostátní legislativou
z roku 1999, nasvûdãují tomu, Ïe náklady
na zvefiejÀování a styk s vefiejností, poraden-
ství a reÏijní náklady systému sbûru a rege-
nerace atd., pfiedstavují pfiibliÏnû 100 mil.
Euro v prvním roce, s klesajícím trendem
v dal‰ích letech. Pokud by v‰echny tyto ná-
klady byly pfievedeny pfiímo na spotfiebitele
prostfiednictvím cen v˘robkÛ, vedlo by to
k prÛmûrnému zv˘‰ení ceny o 1 % pro ve‰-
keré elektrické a elektronické v˘robky, ale
u nûkter˘ch kategorií tohoto zboÏí by toto
zv˘‰ení mohlo ãinit aÏ 2 ãi 3 %, napfi. u led-
niãek, televizorÛ a ostatních monitorÛ.

Z ãistû finanãního hlediska v‰ak existují

Návrhem pfiipravovan˘ch právních pfied-
pisÛ budou nejpravdûpodobnûji dotãeni
vedle v˘robcÛ a dovozcÛ dodavatelé elek-
tronick˘ch souãástí, opraváfii (opravny el.
zafiízení), prÛmysl sbûru a zpracování. Vliv
na prÛmysl sbûru a zpracování odpadÛ bu-
de témûfi jistû pozitivní, neboÈ pfiipravova-
ná legislativní opatfiení si vynutí roz‰ífiení tr-
hu pro zpracování a recyklaci a tím i zv˘‰e-
ní pracovních pfiíleÏitostí v daném odvûtví.

Podniky zapojené do v˘roby elektrick˘ch
a elektronick˘ch zafiízení budou muset za-
hrnout ohledy na odpadové hospodáfiství
do konstrukãních návrhÛ a do v˘roby no-
v˘ch zafiízení. Tyto ohledy na odpadové
hospodáfiství zahrnují vyuÏívání snadno re-
cyklovateln˘ch materiálÛ, vyfiazení a ome-
zení nebezpeãn˘ch látek a jejich náhradu. 

ProtoÏe existují znaãné rozdíly ve struktu-
fie a geografickém rozdûlení v˘znamn˘ch
podnikÛ v âR, je obtíÏné pfiesnûji urãit, kde
budou muset b˘t investice soustfiedûny
(plo‰nû, mezirezortnû). Pfiesto lze s urãitostí
odhadnout, Ïe investice potfiebné ke splnû-
ní navrhovan˘ch poÏadavkÛ mohou b˘t
znaãné. Skuteãn˘ rozsah investic bude také
záviset na tom, do jaké míry bude úãinná
legislativa, aby prÛmysl byl schopen snad-
nûji plnit pfiipravované poÏadavky.

V˘‰e uvedené právní regulace v oblasti
nakládání s odpady by mûlo b˘t dosaÏeno
v krátké dobû po pfiijetí obou zmínûn˘ch
smûrnic EU.

Ing. Zdenûk Zelen˘

také pfiínosy z nakládání s OEEZ. Jedná se
o úsporu nákladÛ na nové materiály, které
jsou nahrazeny sekundárním materiálem
(systém opûtovného pouÏívání a recyklová-
ní), dále o vy‰‰í úroveÀ opûtovného vyuÏí-
vání/recyklování 

OEEZ v certifikovan˘ch zafiízeních a zlep-
‰en˘m konstrukãním návrhem nov˘ch zafií-
zeních v dÛsledku mechanismu zpûtné
vazby odpovûdnosti v˘robce  a prostfied-
nictvím dal‰ích nástrojÛ jako jsou kon-
strukãní normy apod.

Příprava právních norem v ČR
V âR jsou na MÎP v návaznosti na uve-

dené návrhy smûrnic EU pfiipravována le-
gislativní opatfiení s obdobn˘mi poÏadavky.
Jednak od 1. 1. 2002 bude moci b˘t vyuÏi-
to nového zákona ã.185/2001 Sb., o od-
padech, kter˘ sice v˘slovnû neukládá poÏa-
davky pro nakládání s odpadem z elektric-
k˘ch a elektronick˘ch zafiízení, av‰ak obsa-
huje zmocnûní, které umoÏÀuje vládû
sv˘m nafiízením stanovit vedle stávajících
vybran˘ch v˘robkÛ (kter˘mi jsou napfi. ole-
je, elektrické akumulátory, baterie, záfiivky,
pneu) i dal‰í v˘robky, které budou podlé-
hat povinnosti zpûtného odbûru prodejci
po jejich poÏití. Kromû toho bude nutné
pfii nakládání s elektro‰rotem postupovat
podle tohoto nového zákona, neboÈ se
v tomto pfiípadû jedná o nebezpeãn˘ od-
pad. Dal‰í povinnosti pro nakládání s OEEZ
by mûly upravit implementaãní plány a ná-
slednû pfiedpis v úrovni vyhlá‰ky.

odpad mûsíce

Elektronický šrot  v ČR
Elektrotechnický a elektronický šrot se vyskytuje na 

každém kroku. Můžeme jej rozdělovat do řady různých 
skupin podle katalogových kódů, podle původu a používání.
Doporučujeme se přidržet kategorií, které jsou v návrhu
směrnic ES pro nakládání s elektrošrotem (jak je uvedeno 
v předchozím článku Ing. Zdeňka Zeleného, Příprava právní regulace, 
pozn. redakce).

Vlastnosti
Elektronick˘ ‰rot není odpadem, ale

zdrojem druhotn˘ch surovin. Po ‰estileté
zku‰enosti s demontáÏí elektroniky, dal‰ím
zpracováním a tfiídûním si troufám tvrdit,
Ïe u tak sloÏitého a rÛznorodého v˘robku,
jako je napfiíklad televizní pfiijímaã, lze do-
sáhnout témûfi 100% vyuÏitelnosti. To zna-
mená, Ïe na skládku jdou fiádovû jednotky
procent nevytfiídûn˘ch komodit (keramika,
ferity, nûkteré typy plastÛ a jiné drobnosti).
Stejného v˘sledku se dá dosáhnout
u ostatních domácích elektrospotfiebiãÛ,
kanceláfiské techniky, spotfiební elektroniky
a dal‰ích v˘robkÛ. 

Současný stav v ČR
V souãasné dobû konãí na skládkách vyso-

k˘ podíl domácích elektrospotfiebiãÛ, domácí
a kanceláfiské techniky a elektronick˘ch v˘-
robkÛ. Nejstar‰ím provozem, kter˘ demontu-
je elektro‰rot, je Chránûná dílna MESIT -
dnes SdruÏení UH-EKO v Uherském Hradi‰ti.
Za dobu 6 let bylo v dílnû demontováno té-
mûfi 1200 tun televizorÛ, coÏ je v pfiepoãtu
asi 45 tisíc kusÛ. K tomu 70 tun poãítaãÛ
a 100 tun dal‰ích elektrospotfiebiãÛ. Dal‰ím
velk˘m zpracovatelem je ODAS Îìár nad
Sázavou, kter˘ pracuje jiÏ tfietím rokem.
V souãasné dobû se pfiipravují dílny v Ostrav-
ském kraji, na severu a jihu âech. Na vût‰í
zafiízení elektrotechnického charakteru se
specializují firmy: AGM recykling KromûfiíÏ,
MHM EKO s. r. o. atd. 

Souãasn˘ stav v âR pfiipomíná bludn˘
kruh. OdstraÀování odpadu je ekonomicky
v˘hodnûj‰í skládkováním, skládky se tomu
nebrání a demontáÏní pracovi‰tû jsou
v pozici prosebníkÛ hrajících na city.

PoloÏme si otázku, proã tedy vût‰ina
tûchto zafiízení konãí v komunálním odpa-
du a následnû na skládkách. Odpovûì je
jednoznaãná. MnoÏství získan˘ch druhot-
n˘ch surovin je ekonomicky nezajímavé.
Proto levnûj‰í skládkování vítûzí nad draÏ‰í,
ale ekologickou variantou ruãní demontáÏe
a následného vytfiídûní. Z tohoto dÛvodu
jsou bezproblémovû vyuÏívána velká zafiíze-
ní jako telefonní ústfiedny, sálové poãítaãe,
elektromotory, silnoproudá zafiízení atd.
Zde je v˘tûÏnost kovov˘ch ãástí vysoká
a u barevn˘ch kovÛ i v˘raznû ekonomicky
zajímavá.
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Množství elektrošrotu
Elektronické pfiístroje pronikly fakticky do

v‰ech sfér na‰eho Ïivota. Vzhledem k boufi-
livému rozvoji, rychlé inovaci a trendu mi-
niaturizace je doba dílãích oprav nenávrat-
nû pryã. Opravují se v˘mûnou celé bloky
elektroniky a ãastûji celé pfiístroje. Ze statis-
tik vypl˘vá, Ïe v âR je v provozu více neÏ 
5 milionÛ televizorÛ. V roce 2000 bylo do-
vezeno a prodáno témûfi 500 tisíc barev-
n˘ch televizních pfiijímaãÛ. Pokud by 30 %
televizorÛ zÛstalo jako druh˘ pfiijímaã v do-
mácnosti nebo na chatû, stále zb˘vá roãnû
k vyfiazení minimálnû 300 - 350  tisíc pfií-
strojÛ a poãet PC dodan˘ch k demontáÏi
má také narÛstající tendenci.

Skuteãnost, Ïe Ïivotnost televizoru je 
10 - 15 let potvrzuje i fakt, Ïe podíl ãernobí-
l˘ch a barevn˘ch televizních pfiijímaãÛ do-
dávan˘ch k demontáÏi je dnes 2:1 a stále
se posunuje k novûj‰ím typÛm. U v˘poãetní
techniky se nárÛst prodeje v posledních le-
tech pohyboval ve stovkách procent. Pro
názornost uvedu je‰tû jedno zajímavé ãíslo.
V ãervenci 2001 oznámili operátofii mobil-
ních telefonÛ, Ïe v âR je v provozu pfies 5
milionÛ kusÛ pfiístrojÛ. Pfii Ïivotnosti max. 5
let a hmotnosti 0,15 kg bude v roce 2005
vyfiazeno 750 tun mobilÛ!

KdyÏ k televizorÛm, poãítaãÛm a mobi-
lÛm pfiidáme ostatní vyslouÏilou domácí
techniku, kanceláfiské pfiístroje a dal‰í vyfia-
zenou elektrotechniku, tak se do budoucna
nemusíme obávat nedostatku elektro‰rotu.

Odpad jako zdroj surovin
a energie

O dÛleÏitosti a nutnosti demontáÏe a tfií-
dûní elektronického odpadu není pochyb.
Je to zdroj fiady druhotn˘ch surovin. Jejich
racionální vyuÏití pfiiná‰í úspory jak z hledis-
ka energetického - niÏ‰í spotfieba energií pfii
v˘robû a zpracování kovÛ, tak i z pohledu
ekonomického - není nutn˘ dovoz surovin
na v˘robu prvotních materiálÛ. 

Dal‰í aspekty jsou ekologické - v˘razné
sníÏení objemu odpadu pro skládkování
a sociální - vznik nov˘ch pracovních míst
ãasto pro obãany se sníÏenou uplatnitel-
ností na trhu práce.

Vlastnosti elektronického odpadu se v˘-
raznû mûní. Je to zjevné v koncové ãásti tfií-
dûní odpadÛ. Dfiíve dfievûné skfiínû televizo-
rÛ jsou dnes plastové, hmotnostnû tûÏké
transformátory jsou nahrazovány pulzními
zdroji. TûÏké ocelové konstrukce a masivní
hliníkové chladiãe jsou konstrukãnû odlehãe-
né, mnohdy nahrazené plastov˘mi v˘lisky.

Nejvût‰í podíl elektronického ‰rotu tvofií
televizory a v˘poãetní technika. Uvedu zde
nejãastûj‰í prÛmûrné látkové sloÏení.

30 - 40 % tvofií kovové ãásti. Z toho nej-
vût‰í podíl Ïelezo, hliník a mûdûné dráty.
V˘znamn˘, byÈ hmotnostnû nízk˘, je obsah

drah˘ch kovÛ v kontaktech, polovodião-
v˘ch prvcích a dal‰ích dílcích - zlato, stfiíbro,
paládium atd. V‰echny kovy jsou na trhu
druhotn˘ch surovin dobfie uplatnitelné
a odbûratelé se pfiedbíhají v nabídce odbû-
ru. Je potû‰itelné, Ïe Kovohutû Pfiíbram, 
a. s. umí vytûÏit drahé kovy a tyto zÛstávají
v âR.

20-30 % hmotnosti je dfievo a plast.
Tento pomûr je v souãasné dobû 1:1 a po-
stupnû se mûní ve prospûch plastÛ. Obû
tyto komodity lze úspû‰nû pfiemûnit v te-
pelnou energii. U plastÛ je perspektiva vyu-
Ïití jako druhotné suroviny, ale brání tomu
dva aspekty. 

Obrovská rÛznorodost plastÛ ve sloÏení
a u vût‰iny star‰ích typÛ jsou v plastu zata-
veny spojovací prvky, které jsou pro dal‰í
recyklaci nepfiípustné a vytrhávání nebo vy-
lamování je velmi pracné. Z pfiekliÏkov˘ch
dílÛ bylo vyrobeno pro ekologické organi-
zace nûkolik tisíc ptaãích budek.

30 - 40 % tvofií sklo z obrazovek - u mo-
nitorÛ je hmotnostní podíl je‰tû vy‰‰í. Tento
odpad byl je‰tû v loÀském roce ukládán na
skládku nebezpeãn˘ch odpadÛ v Nûmãi-
cích na Hané. V ãervenci 2000 SdruÏení
UH-EKO zaãalo jako první v âeské republi-
ce s recyklací skla z obrazovek. Obrazovka
je diamantov˘m kotouãem rozdûlena na 
2 ãásti. âelní baryové stínítko má z vnitfiní
strany naneseny tfii vrstvy barevn˘ch lumi-
niforÛ. Tyto se odstraÀují such˘m vysátím.
âisté stínítko se prodává jako druhotná su-
rovina do STV Glass, a. s., Vala‰ské
Mezifiíãí. Druhá ãást obrazovky - kónus, je
vyroben z olovnatého skla. Tato surovina je
kvalitativnû nejhodnotnûj‰í. Jsou na nûm
naneseny vrstvy kysliãníku kovu a grafitu.
Laboratornû lze i tyto vrstvy odstranit.
V˘voj byl proveden Chemickou fakultou
VUT Brno a dokonãení celého projektu je
otázkou finanãního zaji‰tûní.

Je aÏ hfií‰nû nehospodárné, Ïe na sklád-
kách po celé âeské republice konãí tisíce
tun obrazovek a STV Glass, a. s., dováÏí tu-
to surovinu, která je nutná do vsázky pfii
v˘robû kónusÛ, z Rakouska a Ukrajiny.

Ekologicko právní aspekty
provozu

Pokud budeme brát elektronick˘ ‰rot jen
z pohledu telefonních ústfieden a velk˘ch
sálov˘ch poãítaãÛ, je to velmi dobr˘ podni-
katelsk˘ zámûr. JenÏe ústfieden pln˘ch mû-
di a kontaktÛ se jiÏ nedostává a v˘tûÏnost
druhotn˘ch surovin se kaÏdou dal‰í gene-
rací moderní elektroniky zmen‰uje. Je to
dáno miniaturizací, novûj‰ími technologie-
mi a moderními konstrukãními pfiístupy.
Kovové profily jsou nahrazovány plastov˘-
mi v˘lisky, vzhledem k vy‰‰í integraci je
men‰í mnoÏství souãástí, svorkovnic, pro-
pojovacích vodiãÛ atd. 

PPfifieehhlleedd  ffiirreemm  zzaabb˘̆vvaajjííccíícchh  
ssee  vvyyuuÏÏiittíímm  

eelleekkttrrootteecchhnniicckkééhhoo  ooddppaadduu
Ve snaze pfiipravit pfiehled firem, které

se u nás zab˘vají  vyuÏitím vyfiazen˘ch
elektrick˘ch a elektronick˘ch pfiístrojÛ
a zafiízení (elektro‰rotu) jsme provedli
dotazníkov˘ prÛzkum. Jednoduch˘ do-
tazník jsme rozeslali jednak plo‰nû na
v‰echny firmy v na‰em adresáfii, jednak
adresnû na firmy, o kter˘ch jsme mûli in-
formace, Ïe by se uveden˘m druhem
odpadu mohly zab˘vat. Pfiitom jsme v˘-
slovnû uvádûli, Ïe nás nezajímají firmy,
které tento odpad pouze skládkují nebo
s ním jen obchodují.  

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

Náklady na úpravu napfi. v Nûmecku ãiní
0,2 - 1,5 marky za 1 kg. A oãekává se ná-
rÛst. V âR jsou v souãasné dobû náklady 
3 - 5 Kã/kg, coÏ je sice na hranicích renta-
bility, ale pofiád v˘raznû vy‰‰í neÏ je cena
skládkování. Zákon sice hovofií o tfiídûní
a separaci, ale v koneãném dÛsledku dûlej
jak umí‰. S ohledem na vstup do EU jsou
fie‰eny obaly a pneumatiky, ale brzy bude
na fiadû i elektro‰rot.

Pohled do budoucna
Pfies ve‰ker˘ v˘voj nov˘ch technologií

bude dekompozice elektronického ‰rotu
vÏdy záleÏitostí zásadního podílu ruãní prá-
ce. Statistiky uvádûjí, Ïe v tomto procesu je
dnes zamûstnáno v zemích EU aÏ 30 tisíc
osob. Vzhledem k tomu, Ïe se jedná o jed-
noduchou práci bez poÏadavku speciál-
ních odborn˘ch znalostí, je moÏno tuto
ãinnost nabízet i obãanÛm se zmûnûnou
pracovní schopností.

Budoucnost z pohledu dostateãného
mnoÏství materiálu k demontáÏi je více neÏ
perspektivní. V leto‰ním roce bude vyfiaze-
no pÛl milionu televizorÛ a PC. KdyÏ k to-
mu pfiidáme dal‰í vyfiazenou domácí tech-
niku, kanceláfiské a telekomunikaãní pfiístro-
je a budeme chtít, aby neskonãily na sklád-
kách, musíme zfiídit v kaÏdém kraji dílnu
s 20 pracovními místy. Tûmto ãíslÛm odpo-
vídá i reálná svozová dostupnost do 100
km. Poslední v˘hodou je i skuteãnost, Ïe
k této ãinnosti není zapotfiebí Ïádná speci-
ální zahraniãní technologie, ale zafiízení do-
stupné na ãeském trhu. 

PaedDr. Jaroslav Brabec, 
fie‰itel a realizátor projektu 

„TELEVIZOR KAM S NÍM”
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Recyklace obrazovkové skloviny a její úskalí

V Nûmecku vytvofiila Asociace v˘robcÛ
elektrick˘ch a elektronick˘ch souãástek
a pfiístrojÛ (ZVEI) zvlá‰tní pracovní skupinu,
jejíÏ cílem je hledat ekologická a ekonomic-
ká fie‰ení recyklování obrazovkové skloviny.
V˘sledkem dosavadních aktivit je nadefino-
vání základních podmínek a parametrÛ
opûtovnû vyuÏitelné skloviny, vznik nûkoli-
ka provozoven prÛmyslovû se zab˘vajících
získáváním, tfiídûním a ãi‰tûním druhotné
skloviny a nastartování pravideln˘ch dodá-
vek této skloviny v˘robcÛm sklenûn˘ch ob-
razovkov˘ch komponentÛ. 

K dosavadní úspû‰né recyklaci EOL-obra-
zovek pfiispûla nemalou mûrou i podpora
státních orgánÛ. V loÀském roce pak bylo
vydáno memorandum v˘robcÛ obrazovko-
vého skla ze zemí EU, jehoÏ souãástí je mj.
i v˘zva, aby: 
● v˘robci obrazovkového skla vyuÏívali stfie-

pÛ z recyklace jako hodnotné suroviny,
● byly vytváfieny specializované sklady na

soustfieìování elektronického odpadu,
● recyklovatelná sklovina byla nadále klasi-

fikována jako plnohodnotná surovina, 
● pfiíslu‰né evropské instituce plnû podpo-

rovaly recyklování EOL-obrazovek.
V prostfiedí âR není recyklace EOL-obra-

zovek dosud pfiíli‰ rozvinuta. Pfied nûkolika
lety vznikla ve spoleãnosti MESIT holding 
a. s., chránûná dílna se zamûfiením na zís-
kávání druhotn˘ch surovin z vyfiazen˘ch
domácích elektronick˘ch pfiístrojÛ (televizo-
rÛ, radiopfiijímaãÛ, magnetofonÛ apod.).
Jednou z posledních surovin, kterou vyba-
vení dílny umoÏÀuje ãásteãnû „vytûÏit”, je
právû obrazovková sklovina. Kapacita chrá-
nûné dílny v oblasti EOL-skloviny je v‰ak
dosud pomûrnû nízká a s úspûchem je
produkován pouze jeden druh skloviny, za-
tímco ostatní konãí na skládce.

Ve stfiední a v˘chodní Evropû pÛsobí
v souãasné dobû pouze dva v˘robci obra-
zovkového skla, ktefií jsou zároveÀ i moÏn˘-
mi zpracovateli skloviny z EOL-obrazovek.
Jedním z nich (a jedin˘m v âR) je STV
Glass a. s., sídlící ve Vala‰ském Mezifiíãí.
Tato a. s., která je dcefiinnou spoleãností

nadnárodního skláfiského koncernu Schott,
má s recyklací skloviny jiÏ mnohaleté zku‰e-
nosti. Hlavní zdroje druhotné skloviny, kte-
ré spoleãnost v nynûj‰í dobû vyuÏívá, leÏí
mimo území âR. Je to jistû jak ke ‰kodû
moÏn˘ch tuzemsk˘ch zpracovatelÛ EOL-ob-
razovek, ktefií v âR bohuÏel scházejí, tak
i ke ‰kodû Ïivotního prostfiedí, neboÈ na
skládkách komunálního odpadu konãí
znaãné mnoÏství pfiístrojÛ i obrazovek sa-
motn˘ch.

Svûtová produkce vakuov˘ch obrazovek
roste, coÏ znamená, Ïe pfii nedostatku dru-
hotn˘ch vstupÛ (recyklované skloviny) roste
neustále poptávka po primárních surovi-
nách. Je v‰ak tfieba mít na pamûti,
Ïe v budoucnu dojde nepochybnû
k úplné náhradû vakuové obrazov-
ky, jakoÏto zobrazovacího média,
médii principiálnû zcela odli‰n˘mi
a pro miliony tun skloviny z EOL-
obrazovek bude jen obtíÏnû hledá-
no smysluplné vyuÏití.

Recyklace obrazovkové skloviny by mûla
mít proto maximální podporu ze strany
v‰ech odpovûdn˘ch orgánÛ a institucí a ne-
men‰í podpora by mûla b˘t vûnována
ochranû primárních zdrojÛ surovin. Bude-
me-li vycházet z nûkter˘ch údajÛ publikova-
n˘ch v âR, pfiib˘vá na na‰ich skládkách roã-
nû asi 300 tisíc EOL-obrazovek, coÏ repre-
zentuje okolo 3,5 tisíc tun skloviny. Cel˘ ten-
to objem by bylo moÏno v STV Glass a. s.,
zpûtnû vyuÏít, pokud by byl zaji‰tûn syste-
matick˘ sbûr, separace a ãistûní EOL-skloviny. 

PrÛmyslová separace a úprava skloviny
z EOL-obrazovek do stavu vhodného
k opûtovnému zpracování v‰ak není nikte-
rak jednoduchá. Existují dva zásadní typy
problémÛ, s nimiÏ je nutno se vypofiádat:
● Rozdílnost chemického sloÏení
rÛzn˘ch typÛ existujících sklovin,
které se navzájem odli‰ují nejen z titulu
vlastní funkãnosti (sklovina âBO - ãernobílá
obrazovka, sklovina stínítek BO - barevná
obrazovka, sklovina kónusÛ BO a ostatní
minoritní typy sklovin), ale i v závislosti od
jednotliv˘ch v˘robcÛ.

● Pfiítomnost aktivních chemick˘ch
vrstev nanesen˘ch na vnitfiní i vnûj‰í stra-
nû obrazovky. 

KaÏd˘ v˘robce sklenûn˘ch obrazovko-
v˘ch komponentÛ garantuje u sv˘ch pro-
duktÛ velmi pfiesné fyzikální parametry
a chemické sloÏení. Je zfiejmé, Ïe vsázkou
cizorodé skloviny ãi jak˘chkoliv neãistot do-
chází k neÏádoucímu ovlivnûní v˘sledn˘ch
parametrÛ finálních v˘robkÛ. Tûmto rizikÛm
je nutno v maximální moÏné mífie zabránit.
V˘robci sklenûn˘ch obrazovkov˘ch kompo-
nentÛ proto pfiesnû definují poÏadavky, jak
na chemické sloÏení recyklovatelné sklovi-
ny, tak i na její povrchovou ãistotu.

Pfiedpokladem vyuÏití stfiepÛ z EOL-obra-
zovek pro v˘robu v˘‰e uveden˘ch sklovin
je zabezpeãení jejich tfiídûní a poÏadovaná
ãistota. V˘robní technologie STV Glass 
a. s., umoÏÀuje vsázku ‰irokého spektra
stfiepÛ z EOL-obrazovek, které v‰ak musí
b˘t roztfiídûny do následujících skupin:
a) Stfiepy z kónusÛ BO (maximální pouÏitel-

nost aÏ do hodnoty 70 % celk. objemu
vsázky)

b) Stfiepy ze stínítek BO (omezená pouÏitel-
nost)

c) Stfiepy z âB-obrazovek (omezená pouÏi-
telnost)

d) Smûs stfiepÛ z kónusÛ a stínítek BO (po-
mûrnû znaãná pouÏitelnost, závislá od
homogenity smûsi)

e) Heterogenní smûs stfiepÛ ze stínítek
a kónusÛ BO a stfiepÛ z âB-obrazovek
(velmi omezená pouÏitelnost)

f) Sklovina z krkÛ obrazovek - vysok˘ podíl
PbO (maximální pouÏitelnost)
Denní moÏnosti spoleãnosti v oblasti

zpracování EOL-skloviny se pohybují v roz-
mezí 5 - 75 tun, v závislosti na druhu sklo-
viny (resp. mífie její pouÏitelnosti). Spoleã-
nost rovnûÏ pfiedpokládá v budoucnu tech-
nologické úpravy a dal‰í roz‰ífiení v˘robní
kapacity, které souãasnû zv˘‰í i absorbãní
kapacitu druhotné skloviny.

TrÏní hodnota stfiepÛ je dána mírou je-
jich uÏitkovosti (pouÏitelnosti). Obecnû pla-
tí, Ïe ãím vy‰‰í je uÏitná hodnota stfiepÛ
z EOL-obrazovek, tím vy‰‰í náklady na tfií-
dûní a ãi‰tûní je nutno vynaloÏit, resp. tím
dokonalej‰í recyklaãní technologii je tfieba
mít k dispozici. STV Glass a. s., je pfiiprave-
na podpofiit ve‰keré aktivity, které povedou
k roz‰ífiení produkãních kapacit v oblasti re-
cyklace EOL-obrazovek a je rovnûÏ pfiipra-
vena odebírat ve‰kerou technologicky
zpracovatelnou sklovinu vytûÏenou v âR.

Stanislav Zábransk˘, 
STV Glass a. s.

V posledních letech je stále častěji diskutována možnost 
využití druhotných surovin z vyřazených televizních 
přijímačů a dalších přístrojů (např. počítačových monitorů)
s vestavěnými vakuovými černobílými nebo barevnými 
obrazovkami. Právě obrazovka tvoří u těchto přístrojů 
významný hmotnostní podíl. Byla proto na hledání možností 
zpětného využití hlavních druhotných surovin 
z EOL-obrazovek (obrazovka na konci životnosti) zaměřena
pozornost, jak některých zpracovatelů odpadů, tak 
i samotných výrobců obrazovkové skloviny. 



Jak jiÏ bylo uvedeno, zákon ã. 125/1997
Sb. neumoÏÀuje upravovat, vyuÏívat nebo
zne‰kodÀovat odpad jinde neÏ u provozo-
vatele zafiízení, kter˘ má k této ãinnosti ve‰-
kerá povolení a autorizaci. Pokud tato po-
volení nemají, vystavují se finanãním sank-
cím podle zákona.

Zku‰enosti ze zemí Evropské unie (napfi.
v SRN, kde je zne‰kodÀování chladících za-
fiízení zákonem pfiedepsáno jiÏ od roku
1991) dokazují, Ïe optimální velikost jedné
recyklaãní stanice má kapacitu maximálnû
100 tisíc kusÛ lednic roãnû. 

V âeské republice musíme poãítat s tím,
Ïe tak, jako ve státech Evropské unie, do-
jde i u nás k nárÛstu mnoÏství vyfiazova-
n˘ch dal‰ích elektrick˘ch a elektronick˘ch
spotfiebiãÛ, mezi nûÏ patfií praãky, myãky,
televizory, poãítaãe a dal‰í. Objem pfiedmû-
tÛ ke zne‰kodnûní (odstranûní) se minimál-
nû zdvojnásobí. Jak v˘voj ukazuje, bude
tak v âeské republice tfieba zfiídit ãtyfii recyk-
laãní centra, kaÏdé s kapacitou asi 100 tisíc
kusÛ roãnû.

První odbornou firmou, splÀující para-
metry Evropské unie a vlastnící certifikaci
„Entsorgungsfachbetrieb nach § 52 KrW-
/AbfG” je spoleãnost PRAKTIK LIBEREC, 
s. r. o., dcefiiná spoleãnost svazu ENTEC,
SRN. Její recyklaãní centrum za dobu exi-
stence zne‰kodnilo více jak 30 tisíc vyfiaze-
n˘ch lednic.

Liberecká firma vyuÏi-
la moÏností dan˘ch pfií-
slu‰n˘mi zákony o prá-
vu na informace o Ïi-
votním prostfiedí
a o svobodném pfiístu-
pu k informacím,
a provedla vlastní prÛ-
zkum situace v oblasti
nakládání s tímto dru-
hem komunálního od-
padu. Byly osloveny
v‰echny okresní úfiady
s poÏadavkem na sdû-
lení, zda a kter˘m sub-
jektÛm byl dán souhlas
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Jaká je situace s vyřazenými lednicemi u nás?
Mezi nebezpečné části komunálního odpadu patří také 

staré ledničky a mrazničky. V České republice se jich ročně 
vyřazuje kolem 367 tisíc kusů. Jako chladící komponenty se
v nich používaly nebezpečné freony, ale jsou v nich 
i kompresorové oleje, případně jiné nebezpečné látky. Podle
statistických údajů obsahují 120 tun freonu a stejné množství
olejů. Většina těchto spotřebičů končí na skládkách či 
v kovovém šrotu, kde tento nebezpečný odpad upravují 
právní subjekty bez příslušného oprávnění.

Zákon ã. 125/1997 Sb., o odpadech, mj.
stanovuje povinnosti právnick˘ch a fyzic-
k˘ch osob pfii nakládání s odpady a pod-
mínky pro pfiedcházení vzniku odpadÛ.
Souãasnû uvádí, Ïe pÛvodcem odpadu
vznikajícím na území obce je obec, která se
stává vlastníkem tohoto odpadu. Ze záko-
na dále vypl˘vá, Ïe obce a mûsta jsou po-
vinny sbírat a nechat zne‰kodnit i vyfiazené
spotfiebiãe, které jsou souãástí objemného
odpadu, vznikajícího v domácnostech.
Podobné povinnosti jsou uvedeny i v no-
vém zákonu ã. 185/2001 Sb., o odpa-
dech, kter˘ nabude úãinnosti 1. 1. 2002.

Podle pÛvodního, stále platného zákona
obce mají nebo budují sbûrné dvory, kde
se uveden˘ odpad skladuje a odtud se do-
pravuje do autorizovan˘ch recyklaãních
center. Tam se pod úpln˘m uzavfiením ode-
bere chladicí médium (FCKW), kompresoro-
v˘ olej a pfiípadnû dal‰í nebezpeãné látky
pomocí osvûdãené technologie, která za-
braÀuje neÏádoucím úãinkÛm na prostfiedí. 

KaÏdá obec si mÛÏe sama vypoãítat, kolik
ledniãek a mrazniãek se v domácnostech
na jejím území roãnû vyfiazuje. K v˘poãtu
lze pouÏít koeficient 0,035, takÏe napfiíklad
mûsto, kde Ïije 100 tisíc obyvatel, zjistí, Ïe
roãnû se v nûm vyfiadí 3500 kusÛ. V‰echny
vyfiazené spotfiebiãe v‰ak nekonãí v recyk-
laãním centru povûfiené odborné firmy.
Nûkteré z nich se dostanou do sbûren ko-
vového ‰rotu nebo do chladírensk˘ch servi-
sÛ. Tato zafiízení obvykle nesplÀují podmín-
ky pro nakládání s nebezpeãn˘mi odpady.
Dal‰í vyfiazené ledniãky konãí na „ãern˘ch
skládkách”, které se pak musí za nemalé fi-
nanãní prostfiedky daÀov˘ch poplatníkÛ
obtíÏnû zne‰kodÀovat.

Z údajÛ âeského ekologického ústavu
plyne, Ïe v roce 1998 byl úfiednû evidován
v˘skyt 4390 tun odpadÛ pod kat.ã. 20 01
23 - zafiízení s obsahem chlorfluoruhlovodí-
kÛ, coÏ pfii prÛmûrné hmotnosti 40 kg za
kus odpovídá zhruba 100 tisícÛm kusÛ.
V roce 1999 je jiÏ evidováno 8142 tun od-
padÛ, coÏ je pfii pfiepoãtu více neÏ 200 tisíc
kusÛ.

s provozováním zafiízení na zne‰kodÀování
uveden˘ch odpadÛ. PrÛzkum ukázal, Ïe
v celé âeské republice mají kromû citované
firmy udûlen souhlas pouze ãtyfii zafiízení,
ov‰em pfii dal‰ím oslovení tato fakta nebyla
prÛkaznû doloÏena. 

PrÛzkum také zjistil, Ïe nûkteré ze subjek-
tÛ zatím tento podnikatelsk˘ zámûr zvaÏují,
nebo provozují tuto ãinnost jako okrajo-
vou. Îádná ze spoleãností v‰ak nemá certi-
fikaci potfiebnou v Evropské unii a neumí
zpracovávat PUR - pûnu, tedy v˘plnû obsa-
hující freon.

PRAKTIK LIBEREC, s. r. o., zpracovává prÛ-
mûrnû 10 tisíc kusÛ roãnû. I kdyby ostatní
firmy s povolením ke zne‰kodnûní odpadu
s kódem 20 01 23 zpracovaly srovnatelné
mnoÏství, zÛstávají dal‰í statisíce lednic, které
jsou nejspí‰e zne‰kodÀovány nelegálním
zpÛsobem. Liberecká firma, vûdoma si ‰kod-
livosti a nebezpeãnosti star˘ch vyfiazen˘ch
lednic, poãítá se zv˘‰ením v˘konu celé re-
cyklaãní technologie a v nejbliÏ‰í dobû chce
instalovat dal‰í v˘konné a certifikované zafií-
zení k vytûÏení a odplynûní PUR - pûny.

Zákonná cesta vyfiazen˘ch lednic je pou-
ze jediná a mûla by vést od pÛvodce od-
padu pfies provozovatele zafiízení ke sbûru
a v˘kupu, aÏ po recyklaãní centrum odbor-
n˘ch firem. KaÏdá lednice, která se nelegál-
nû zne‰kodní, chybí potom provozovateli
koncového zafiízení v celkovém ekonomic-
kém hospodafiení pro dal‰í rozvoj a investi-
ce do odpovídajícího nového technologic-
kého zafiízení. Je nebezpeãí, Ïe pokud se
situace nezlep‰í, napfiíklad dÛsledn˘mi kon-
trolami pfiíslu‰n˘ch orgánÛ státní správy,
poputují lednice na náklady obcí, resp. ob-
ãanÛ jednoho dne do zahraniãí, ale za troj-
aÏ ãtyfinásobnû vy‰‰í ceny.

Petr Linhart
PRAKTIK LIBEREC, s. r. o.

PR



09/2001 ODPADOVÉ FÓRUM

14

odpad mûsíce / PR

Nová technologie pro životníNová technologie pro životní
prostředíprostředí

Poslední dvû desetiletí sleduje svûtová vefiejnost zprávy o zvût-
‰ování tzv. ozónové díry v oblastech zemsk˘ch pólÛ. Velice brzy
po zji‰tûní prvního úbytku ozónové vrstvy byl popsán i jeho me-
chanizmus. Ozón je rozkládán chlorovan˘mi uhlovodíky (freony,
CFC), které se do atmosféry dostávají, mimo jiné, pfii destrukci te-
peln˘ch tûsnûní a zafiízení chladicí a klimatizaãní techniky.
Nejãastûj‰í v˘skyt freonÛ je u v˘robkÛ domácího chlazení - vyfia-
zen˘ch ledniãek a mrazniãek.

Odpadní ledniãky a mrazniãky, vyrábûné do roku 1993, zpravi-
dla obsahovaly dva druhy freonÛ. Prvním je vlastní chladivo, nej-
ãastûji freon R-12 - dichlordifluormetan. Existují i jiná freonová
chladiva, ale jejich v˘skyt je ojedinûl˘. Hmotnost chladiva v „prÛ-
mûrné lednici” ãiní 120 g/ks. Druh˘m je nadouvadlo polyuretano-
vé pûny, ze které byla vyrábûna vlastní tepelná izolace lednic vy-
plÀováním dutiny dvouplá‰Èové konstrukce - skfiínû lednice. Jako
nadouvadlo byl pouÏíván freon R-11 - trichlorfluormetan. Hmot-
nost nadouvadla v „prÛmûrné ledenici” ãiní 350 g/ks. Od roku
1993 jsou pouÏívány alternativní náplnû s minimalizovan˘m vli-
vem na Ïivotní prostfiedí. Jako chladivo je pouÏíván CF freon 
R-134a nebo jiÏ témûfi pfiírodní izobutan, jako nadouvadlo PUR
pûny je pak pouÏíván cyklopentan.

ProtoÏe vliv freonÛ na ozón spoãívá v rozkladu molekul ozónu O3
na molekuly kyslíku O2, kter˘ nemá poÏadované filtraãní schopnos-
ti, pÛsobením atomÛ chloru, vznikajících rozkladem molekul freonu,
je evidentní, Ïe podstatnû nebezpeãnûj‰í je právû freon obsaÏen˘
v tepelné izolaci - i s ohledem na jeho vût‰í mnoÏství.

Na základû faktu, Ïe po‰kození ozonosféry zpÛsobují chlorfuo-
ruhlovodíky, tzv. freony, a na základû praktické neexistence mo-
bilních technologií pro sbûr tûchto látek, po‰kozujících ozónovou
vrstvu Zemû z odpadních v˘robkÛ domácího chlazení v âesku,
bylo spoleãností RUMPOLD s. r. o., v srpnu roku 2000 dovezeno
zafiízení Enzo-Automat, Systém SEG, které umoÏÀuje bezpeã-
né odsátí chladiv z v˘robkÛ domácího chlazení - freonÛ. S chladi-
vem je odsát rovnûÏ kompresorov˘ olej z chladícího okruhu, kter˘
rovnûÏ obsahuje rozpu‰tûn˘ freon a kter˘ potenciálnû ohroÏuje
ãistotu povrchov˘ch vod. Firma zabezpeãuje nasazení technolo-
gie v místû primární koncentrace vyfiazen˘ch ledniãek, vût‰inou
ve sbûrn˘ch dvorech obcí a firem, pÛsobících v odpadovém
hospodáfiství regionÛ. Tento v˘znamn˘ fakt zamezuje po‰kození
vût‰inou zkorodovan˘ch a tudíÏ velmi labilních trubek chladicího
obvodu a tím i úniku CFC chladiva do ovzdu‰í pfii dopravû odpad-
ních lednic do stacionárních zafiízení k odstraÀování odpadu.

Technologie Enzo-Automat, 1. stupeÀ Systému SEG, je ulo-
Ïena v mobilním kontejneru a umoÏÀuje tak jednoduché a rychlé
pfiesuny mezi skladovacími místy na standardním kontejnerovém
nosiãi, pouÏívaném na‰í skupinou firem. Souãasnû s mobilním
kontejnerem pfiijíÏdí v˘robcem pro‰kolená posádka, která v rámci
kaÏdého svého nasazení provede nejprve prvotní pfietfiídûní podle
typu izolace skfiínû, druhu pouÏívaného chladiva apod. a násled-
nû vlastní odsátí obsahu chladicího okruhu. Dále jsou oddûleny
druhotné suroviny, jako napfi. plastové a sklenûné díly, kvalitní Ïe-
lezn˘ a neÏelezn˘ kovov˘ odpad, které jsou ihned v místû prodá-
ny obchodním firmám. 

Hlavním produktem technologie je vlastní chladivo - freon R 12
- které je za velmi lukrativních podmínek (aÏ 120 Kã/kg) prodáno
specializované firmû, která provede jeho vyãi‰tûní a dále s ním
obchoduje jako s cenn˘m produktem. Podle platn˘ch právních
pfiedpisÛ totiÏ není moÏná dal‰í v˘roba halogenovan˘ch uhlovodí-
kÛ, ale stále existují technologie, které je ke své ãinnosti vyÏadu-
jí. Alternativní metodou je termické zne‰kodnûní CFC v konkrétní
autorizované spalovnû v âR. RovnûÏ je izolován kvalitní kompre-
sorov˘ olej zbaven˘ obsahu rozpu‰tûného freonu. Olej je dodáván
firmám provádûjícím recyklaci minerálních olejÛ.

Posledním produktem jsou prázdné skfiínû lednic, které jsou si-
ce zbaveny nebezpeãného obsahu z chladicího okruhu, ale stále
obsahují tepelnou izolaci - polyuretan zpûnûn˘ freonem. Tyto skfií-
nû tvofií asi 50 % v‰ech odpadních lednic a jsou podle dohody
s firmou UNB Magdeburg vyváÏeny ke zpracování na 2. stupni
Systému SEG do Nûmecka. V rámci 2. stupnû je po rozdrcení
skfiíní v fiízeném podtlaku v patentovan˘ch mikrofiltrech odsát˘ fre-
on zkapalnûn a jako dal‰í produkty jsou oddûleny kovová drÈ, pla-
stová drÈ a prá‰kov˘ PUR, dále pouÏívan˘ napfi. jako sypk˘ sor-
bent ropn˘ch látek. Vlastní freon je dodáván do speciálního zpra-
covatelského zafiízení nebezpeãn˘ch odpadÛ, kde je bez ohroÏe-
ní Ïivotního prostfiedí termicky zne‰kodnûn.

V pfiípadû masivnûj‰ího v˘skytu skfiíní lednic, urãen˘ch pro
zpracování na 2. stupni Systému SEG mÛÏe nasadit spoleãnost
RUMPOLD s. r. o., tuto technologii pfiímo v rámci své táborské
provozovny ve skladu nebezpeãn˘ch odpadÛ nebo pfiímo v místû
koncentrace lednic.

Pfii aplikaci Systému SEG v âR bylo jiÏ zne‰kodnûno více neÏ
1500 kusÛ v˘robkÛ domácího chlazení.

Systém SEG je v souãasnosti vyuÏíván v rámci projektu
Recyklace a úplné zne‰kodnûní v˘robkÛ domácího chlazení na
území plzeÀského kraje. Tento projekt je v˘znamn˘m pfiínosem
pro Ïivotní prostfiedí, neboÈ v prÛbûhu let 2001 - 2002 bude zne‰-
kodnûno asi 10 tisíc kusÛ odpadních lednic ze sbûrn˘ch míst ce-
lého plzeÀského kraje. Na jeho financování pfiispívá SFÎP âR ve
v˘‰i 100 % rozpoãtu.

RUMPOLD s. r. o., pouÏívá Systém SEG na odstranûní odpad-
ních lednic v okresech Tábor (1000 ks/rok), Pfiíbram (800 ks/rok)
a rovnûÏ v oblastech, ve kter˘ch pÛsobí provozovny a dcefiinné
spoleãnosti skupiny firem RUMPOLD s. r. o. (PlzeÀ, Rokycany,
Su‰ice, Kladno, VodÀany, Ostrava a Uhersk˘ Brod).

Systém SEG je pfiipraven k ekologickému zne‰kodnûní odpad-
ních lednic i pro Va‰e potfieby. Podrobnosti k nasazení Systému
SEG naleznete na www stránkách spoleãnosti RUMPOLD na ad-
rese www.rumpold.cz. V pfiípadû zájmu se obraÈte na praÏ-
skou kanceláfi firmy v Praze 10 - telefon 02/71 73 79 67.

Zdenûk VodráÏka
vedoucí projektu VDCH

RUMPOLD s. r. o.
PR
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Systémy environmentálníhoSystémy environmentálního
managementumanagementu

V současné době se často hovoří o systémech
environmentálního managementu (EMS) či
o nutnosti zabudování prvků ochrany 
životního prostředí do stávajících systémů 
řízení. 

EMS se zprvu dostávalo do povědomí 
velkých podniků, zejména chemického, 
energetického a strojírenského průmyslu, 

jejichž činnosti se vyznačovaly významným
dopadem na životní prostředí. V současnosti,
v rámci různých státních, ale i zahraničních
podpor, díky zvýšené medializaci se systémem
environmentálního managementu zabývají
i střední a menší podniky, firmy produkující
velké množství odpadů, ale i firmy, jejichž
předmětem podnikání je nakládání s odpady. 

Pfiijmout za své zásady environmentálního
managementu lze podle âSN EN ISO
14001:1997 nebo podle nafiízení Rady
(EHS) ã. 761/2001 (znám˘ téÏ pod zkrat-
kou EMAS - z anglického originálu Eco-
Management and Audit Scheme). Ten
v posledních letech procházel revizí a letos
byl pfiijat jako tzv. EMAS II (nahradil EMAS
ã. 1836/1993).

Oba dva systémy environmentálního ma-
nagementu doplÀují systém fiízení podniku
tak, aby v co moÏná nejvût‰í mífie respekto-
val vztahy podniku k Ïivotnímu prostfiedí,
upravené právními pfiedpisy (i nad jejich
rámec), a vztahy k okolí podniku ãi v˘rob-
ního místa k zamûstnancÛm a k zákazní-
kÛm, ostatní vefiejnosti i k majitelÛm podni-
ku z hlediska jejich environmentálních zá-
jmÛ. Pfii tom je kladen dÛraz na preventivní
pfiístupy a hlavním principem je trvalé zlep-
‰ování. Systém environmentálního mana-
gementu je blízk˘ systémÛm fiízení jakosti,
bezpeãnosti a zdraví a prorÛstá s nimi
v tzv. total quality environment manage-
ment. EMAS je rozvinutím tohoto konceptu
pro zemû Evropské Unie a spojuje v sobû
problematiku managementu a auditu. 

ISO 14001 - hlavní zásady
EMS

Norma ISO 14001 slouÏí podnikÛm k po-
skytnutí prvkÛ úãinného systému environ-
mentálního managementu, kter˘ by bylo
moÏno integrovat s dal‰ími poÏadavky
v oblasti managementu. Tato norma by
mûla podnikÛm pomoci pfii dosaÏení envi-
ronmentálních a ekonomick˘ch cílÛ a to
bez nároku na roz‰ifiování nebo zmûny po-
vinností podniku vypl˘vajících z platn˘ch
závazkÛ. 

Norma ISO 14001 byla vytvofiena tak,
aby ji bylo moÏno pouÏít pro podniky (or-

ganizace) v‰ech typÛ a velikosti a aby zo-
hledÀovala rÛzné geografické, kulturní
a sociální podmínky. Úspû‰nost systému vy-
tvofieného podle ISO 14001 závisí na zá-
vazku a zapojení v‰ech úrovní a funkcí, ze-
jména vrcholového vedení. Takov˘ systém
umoÏÀuje podniku navrhnout a zhodnotit
úãinnost postupÛ, stanovení environmen-
tální politiky a cílÛ, dosáhnout shody s nimi
a prokázat tuto shodu jin˘m. Hlavním cí-
lem normy je podporovat ochranu Ïivotní-
ho prostfiedí a prevenci zneãi‰Èování v rov-
nováze se sociálními a ekonomick˘mi po-
tfiebami. 

Je tfieba upozornit na to, Ïe ISO 14001
nestanovuje absolutní poÏadavky na envi-
ronmentální chování nad rámec závazku
obsaÏeného v politice, tj. dosaÏení shody
s platnou legislativou a ostatními pfiedpisy
a neustálé zlep‰ování. Systematické zavede-
ní a vyuÏívání fiady metod environmentální-
ho managementu mÛÏe pfiispût k dosaÏení
optimálních v˘sledkÛ pro v‰echny zaintere-
sované strany. Pfiijetí ISO 14001 v‰ak samo
o sobû dosaÏení optimálních environmentál-
ních v˘sledkÛ zaruãit nemÛÏe. Aby bylo do-
saÏeno environmentálních cílÛ, musí EMS
vést podnik k tomu, aby zváÏil zavedení nej-
lep‰í dostupné technologie a praxe tam,
kde by to bylo vhodné a ekonomicky únos-
né. Kromû toho je také nutno vzít v úvahu
efektivnost nákladÛ takové technologie.

Environmentální management je nedíl-
nou souãástí systému managementu celé-
ho podniku. Návrh EMS pfiedstavuje nepfie-
trÏit˘ a interaktivní proces. Strukturu, roz-
sah odpovûdností, praktické postupy
a zdroje pro provádûní environmentální
politiky a dosaÏení cílÛ a cílov˘ch hodnot
lze sladit s pracemi v dal‰ích oblastech 
(napfi. provoz, finance, jakost, ochrana
zdraví a bezpeãnosti práce). Realizace EMS

vychází ze základního pohledu podniku,
kter˘ pfiijal za své tyto zásady:

Zásada 1 a 2 Závazek a politika
Podnik by mûl vypracovat svoji environ-

mentální politiku a zavázat se k zavedení
a uplatÀování EMS.

Zásada 3 Plánování
Sestavit plán, kter˘ mu umoÏní uskuteã-

Àovat svoji environmentální politiku.
Z sada 4 Realizace
Pro úãelnou realizaci svého zámûru by si

podnik mûl vytvofiit kapacity a vyuÏívat me-
chanismÛ potfiebn˘ch pro uskuteãÀování
své environmentální politiky a dosaÏení sta-
noven˘ch cílÛ a cílov˘ch hodnot.

Zásada 5 Mûfiení a hodnocení
Podnik by mûl mûfiit, monitorovat a vy-

hodnocovat svÛj environmentální profil.
Zásada 6 Revize a zlep‰ování
Pfiezkoumávat a neustále zlep‰ovat svÛj

systém environmentálního managementu
s cílem zlep‰ovat celkov˘ environmentální
profil.

Pfii vycházení z tûchto zásad je tfieba EMS
povaÏovat nejspí‰e za jakousi organizaãní
rámcovou strukturu, kterou je nutno neustá-
le sledovat a pravidelnû revidovat tak, aby-
chom zajistili úãinné provádûní environmen-
tálních aktivit podniku s ohledem na mûnící
se interní i externí faktory. KaÏd˘ pracovník
podniku by mûl pfiijmout svÛj díl odpovûd-
nosti za zlep‰ování Ïivotního prostfiedí. 

Pro definování závazku a politiky nastu-
puje potfieba plánování, vycházející z:
- environmentálních aspektÛ (prvek normy

4.3.1),
- legislativních a jin˘ch poÏadavkÛ (prvek

normy 4.3.2),
- cílÛ a cílov˘ch hodnot (prvek normy

4.3.3),
- programÛ environmentálního manage-

mentu (prvek normy 4.3.4).

EMS v podnicích odpadového hospodářství
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Dal‰í ãást normy ISO14001 se vûnuje otáz-
kám praktické realizace:

- struktura a rozdûlení odpovûdnosti (prvek
normy 4.4.1),

- v˘cvik, povûdomí a odborná zpÛsobilost
(prvek normy 4.4.2),

- komunikace (prvek normy 4.4.3),
- dokumentace EMS (prvek normy 4.4.4),
- fiízení dokumentÛ (prvek normy 4.4.5),
- fiízení provozu (prvek normy 4.4.6),
- havarijní pfiipravenost a reakce (prvek nor-

my 4.4.7).
Po realizaci následuje kontrola a pfiijímání

nápravn˘ch opatfiení. K nim patfií:
- monitorování a mûfiení (prvek normy

4.5.1),
- neshoda, nápravná a preventivní opatfiení

(prvek normy 4.5.2),
- záznamy (prvek normy 4.5.3),
- audit systému environmentálního mana-

gementu (prvek normy 4.5.4).
Závûreãnou fází je periodické pfiezkou-

mání (revize), zab˘vající se poÏadovan˘mi
zmûnami EMS. Pfiezkoumání je základem
pro dal‰í opakování uvedeného cyklu
„plán/realizace/kontrola/pfiezkoumání”.
Pfiedpokladem pro dosaÏení Ïádoucích v˘-
sledkÛ je sledování a fiízení procesÛ na
v‰ech stupních vedení podniku a ve v‰ech
oblastech EMS. Environmentální manage-
ment se stává nedílnou souãástí fiízení celé-
ho podniku.

O metodách a zpÛsobech zavádûní EMS
v podnicích bylo jiÏ publikováno mnoho
pfiíspûvkÛ, proto se dále zamûfiím spí‰e na
pfiínosy a vnûj‰í faktory.

Přínosy
V úspû‰n˘ch podnicích dochází k nahra-

zování nekoncepãních fie‰ení strategick˘mi
postupy v oblasti prevence zneãi‰Èování, fií-
zen˘mi vrcholov˘m vedením, a k jejich in-
tegraci do obecn˘ch podnikatelsk˘ch cílÛ.
Pohled na environmentální management
jako na „nutné zlo” je nahrazován pozná-
ním, Ïe proaktivní management environ-
mentálních problémÛ umoÏÀuje nejen sní-
Ïit vysoké náklady na odstraÀování násled-
kÛ nebo pokuty, n˘brÏ mÛÏe také v˘znam-
nû pfiispût ke zlep‰ení hospodáfisk˘ch funk-
cí podniku.

Úãelné a efektivní systémy environmen-
tálního managementu se uznávají jako
dobrá investice v oblasti zlep‰ení v˘konu
podniku. Úãinnost vypl˘vá ze splnûní legis-
lativních a jin˘ch poÏadavkÛ a efektivita je
zaji‰Èována sniÏováním ãasov˘ch, materiá-
lov˘ch a technologick˘ch ztrát. Proto tyto
systémy ãasto pfiiná‰ejí v˘znamné pozitivní
zmûny základních funkcí podniku.

Ekonomické pfiínosy je moÏno shrnout
do tûchto bodÛ:
- sníÏení spotfieby materiálÛ a zdrojÛ,
- sníÏení spotfieby energií,

- zv˘‰ení efektivnosti procesÛ,
- sníÏení nákladÛ v souvislosti s v˘skytem

a nakládáním s odpady,
- sníÏení nákladÛ na likvidaci následkÛ úni-

ku ‰kodliv˘ch látek,
- regenerace zdrojÛ.

Kromû ekonomick˘ch pfiínosÛ uvádûjí
podniky s EMS rÛzné v˘hody nemateriální
povahy, napfi.:
- efektivita provozu dosaÏená díky 

- jasnû stanoven˘m cílÛm,
- zprÛhlednûní pracovních postupÛ

a odpovûdností ,
- zlep‰ení komunikace,
- environmentálním kontrolám sv˘ch 

dodavatelÛ,
- schopnost získat a udrÏet si kvalitní pra-

covní síly, 
- vytvofiení dobrého jména v oãích spoleã-

nosti i rÛzn˘ch ekologick˘ch skupin. 
Pokud se podnik rozhodne získat certifikaci

prostfiednictvím nûkteré z institucí k tomu
akreditovan˘ch, pak mÛÏe poãítat je‰tû
s nûkter˘mi dal‰ími v˘hodami, jako:

- zlep‰ení profilu a zv˘‰ení své dÛvûryhod-
nosti,

- zlep‰ení své konkurenãní pozice na trhu,
- uspokojení souãasn˘ch nebo budoucích

poÏadavkÛ zákazníkÛ,
- lep‰í hodnocení podniku ze strany nezá-

visl˘ch auditorÛ,
- motivování zamûstnancÛ a zv˘‰ení jejich

pocitu hrdosti na pfiíslu‰nost k podniku.
Nejvût‰í pfiedností efektivnû fungujícího

EMS budou bezpochyby fiídicí mechanismy,
spojené se zji‰Èováním, v˘kladem a splnû-
ním poÏadavkÛ v‰ech pfiíslu‰n˘ch právních
pfiedpisÛ t˘kajících se provozu podniku. Lze
tedy konstatovat, Ïe v zemích, kde jsou vy-
tvofieny environmentální právní pfiedpisy t˘-
kající se Ïivotního prostfiedí, omezí zavedení
EMS nebezpeãí nesouladu s tûmito pfiedpisy.

Vnější faktory
V dne‰ní dobû má mnoho zákazníkÛ

konkrétní zájem o environmentální profil

sv˘ch dodavatelÛ, a to zejména z tûchto
dÛvodÛ:
- men‰í nebezpeãí soudních sporÛ,
- kontinuita dodávek,
- adekvátní v˘‰e poji‰tûní,
- sníÏení rizika neÏádoucí publicity v oblasti

Ïivotního prostfiedí,
- úspora nákladÛ, které je moÏno vynaloÏit

na jiné úãely.
Není pochyb o tom, Ïe zákazníci -

a zvlá‰tû ekologicky uvûdomûlí zákazníci -
budou od sv˘ch dodavatelÛ stále více vy-
Ïadovat, aby podávali dÛkazy o tom, jak
zvládají problematiku Ïivotního prostfiedí.
Splnûní poÏadavkÛ EMS se pravdûpodob-
nû stane pfiedpokladem pro uzavírání
smluvního vztahu.

Kromû zákazníkÛ a orgánÛ státní správy
se objevují i dal‰í vlivy mimo podnik, které
mohou sami o sobû b˘t dostateãn˘m dÛvo-
dem pro zavedení EMS. Jak bylo jiÏ fieãeno,
základním dÛvodem je minimalizace rizika
nesplnûní právních poÏadavkÛ a finanãní
ztráty. Banky a poji‰Èovatelské spoleãnosti,
které mají nemal˘ zájem na environmentál-
ním profilu podniku, proto budou pravdû-
podobnû nabízet v˘hodnûj‰í podmínky
podnikÛm, jenÏ budou v budoucnu moci
prokázat prÛbûÏné efektivní fiízení sv˘ch en-
vironmentálních aspektÛ, a také niÏ‰í riziko
rÛzn˘ch finanãních postihÛ.

Pro zavedení EMS je vhodné vyu-
Ïít stávající systém fiízení jakosti ãi
BOZP (v pfiípadû, Ïe existuje), kter˘
se doplní o dal‰í prvky dle ISO
14001, které stávající systémy fiíze-
ní neobsahují. Vhodné je se pfii za-
vádûní EMS (nebo nûkter˘ch fází
zavádûní EMS) obrátit na poraden-
ské a konzultaãní organizace, které
v této oblasti pÛsobí a mají zku‰e-
nosti.

Mgr. ZdeÀka Hyb‰ová
âeské ekologické manaÏerské 

centrum

MANAGEMENT  SYSTEMS  TEAM
Letenská 17, 118 00 Praha 1

tel. + FAX:  420  -  2  - 57533254

➢ Projektové fiízení LogFRAME
➢ Vedení projektÛ CP
➢ Audity EMS, QMS
➢ Ekoaudity a anal˘zy rizik

➢ Hydrogeologické prÛzkumy 
➢ Realizace staveb v oblasti OH 
➢ Komplexní fie‰ení skládek 

odpadÛ

E-mail: msteam @ tcjam.cz  http://www.tcjam.cz

KOMPLEXNÍ  PORADENSKÉ A  KONZULTAâNÍ  SLUÎBY

QMS dle ISO 9000:2000
EMS dle ISO 14001

DÁLE NABÍZÍME:
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PP¤¤EEHHLLEEDD  FFIIRREEMM,,  KKTTEERRÉÉ  VV  ââRR  ZZAAVVÁÁDDùùJJÍÍ   AA  CCEERRTTIIFFIIKKUUJJÍÍ   EEMMSS
(Zdroj: MÎP, âIA a CEMC - tuãnû uvedené firmy potvrdily platnost uveden˘ch údajÛ)

Název spoleãnosti ISO 14000 EMAS Organizace 
Zavádûní  Interní Certifikace Zavádûní Validace ‰kolení

audit EMS
AQ-test s. r. o. • • • •
AQUATEST a. s. • • • •
ARDA s. r. o. •
Bureau Veritas Czech Republic s. r. o. • • • •
CERT - Kladno s. r. o. • • •  
CERT ACO, s. r. o. • • 
CQS-SdruÏení pro certifikaci systémÛ jakosti • •
CZ BIJO a. s. • • • •
âeská spoleãnost pro jakost • • • 
âeské centrum ãist‰í produkce • • • •
âeské ekologické manaÏerské centrum • • • •
âesk˘ lodní a prÛmyslov˘ registr • • • • •
Delta Consulting, s. r. o. • • • •
Det Norske Veritas a. s. • • • • •
DHV CR •
DÛm techniky Ostrava • • • •
ECO management s. r. o. • • • •
EKOAUDIT s. r. o. • • • 
EKOTIP-Ing. Pfiibyslava Tichotová • •
Elektrotechnick˘ zku‰ební ústav • •
EMO-Environmental Management Office, s. r. o. • • •
Empla s. r. o. •
Energoingo •
EnviAudit • • •
Enviproteko • • • •
Envirocont • • 
ENVISYS s. r. o. • • • •
GEOMEDIA s. r. o. • • • •
GEOtest Brno, a. s. • • • •
GES spol. s r. o. Ostrava • • • •
Hydroprojekt a. s. •
INOTEX s. r. o. • • • •
Inspekta a. s. • • • •
Institut pro testování a certifikaci a. s. • • • 
Interquality s. r. o •
ITC-SERVIS, s. r. o. • • • •
ITI TÜV s. r. o. • • •
ITQ - In‰titút teórie kvality, s. r. o. (SK) • • • 
KAP s. r. o. • • • •
KZT âeské Budûjovice • •
Lloyds Register Quality Assurance • •
Mega a. s. • • • •
MS TEAM, sdruÏení • • • •
ORGA-EKO •
ORGREZ a. s. •
Petr Mikoviã-  Mika • • • 
PRO EKO Ostrava s. r. o. • • • •
QES s. r. o. • 
RW TÜV, Praha s. r. o. • • • 
Senzor P-E Consulting, Prague s. r. o. •
SGS Czech Republic s. r. o. • •
Soluziona s. r. o. • • • •
Stavcert Praha s. r. o. • •
Suprocert • 
SVP Components s. r. o. • • • •
Technick˘ a zku‰ební ústav stavební Praha, s. p. • • • •
TÜV International s. r. o. • •
TÜV Rheinland • 
VUES Brno a. s. • 
VUT Brno Fakulta strojní • 
V˘zkumn˘ ústav bezpeãnosti práce • 
V˘zkumn˘ ústav pozemních staveb-Certifikaãní spoleãnost s. r. o. • 
Xante s. r. o. • • • •
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Systémy environmentálního managementu a OH
Existuje mnoho více ãi ménû vzletn˘ch
popisÛ, co v‰e systém environmentálního
managementu (EMS) je a co je s jeho po-
mocí moÏno získat. Uvádí se napfiíklad, Ïe
jde o nástroj pro zaji‰tûní trvale udrÏitelné-
ho rozvoje; dobrovolnou aktivitu spoleã-
ností v ochranû Ïivotního prostfiedí; vstfiíc-
nost vÛãi vefiejné správû a otevfienost vÛãi
spoleãnosti.

Tím v‰ím systémy environmentálního ma-
nagementu zcela jistû jsou. Jsou také zcela
jistû, i kdyÏ to tak idealisté neradi sly‰í, ná-
strojem pro získání v˘hod v konkurenci a cí-
lem zavedení EMS je získání certifikátu od ví-
ce ãi ménû slovutné certifikaãní spoleãnosti. 

ZÛstaÀme ale pro poãátek trochu pfii ze-
mi. âím EMS je nebo mûl zcela jistû b˘t, je
nástroj pro systematické a systémové zaji‰tû-
ní dodrÏování právních pfiedpisÛ. 

Ve spoleãnostech, které nemají EMS za-
veden, je nedodrÏování právních pfiedpisÛ
zcela bûÏné. Ne proto, Ïe by tyto firmy
chtûly Ïivotnímu prostfiedí ‰kodit, ani proto,
Ïe by chtûly zákony obcházet, ale prostû
proto, Ïe chybí jejich znalost a pochopení.
Ve firmû není ãasto nikdo, kdo by tuto pro-
blematiku sledoval, a pokud ano, tak je
ãasto odkázán sám na sebe a svou iniciati-
vu. Ne mnoho firem (není zde fieã o vel-
k˘ch chemick˘ch továrnách) si mÛÏe dovo-
lit platit ekologa na pln˘ úvazek a pokud
ano, pak tento ekolog je spí‰e operativní
neÏ systémov˘ pracovník. I ve firmách se
zaveden˘m systém managementu jakosti
podle norem fiady ISO 9000 zÛstává ochra-
na Ïivotního prostfiedí mimo systém a sou-
stfieìuje se na ne vÏdy dokonalé fie‰ení
tûch nejpalãivûj‰ích problémÛ.

Jednou z oblastí, kde nejsou
pfiedpisy zcela bûÏnû dodrÏovány,
je odpadové hospodáfiství. Pfiitom
právû zde b˘vá fie‰ení jednoduché
a levné. Nejsou nutné Ïádné vyso-
ké investice, vût‰inou staãí jen za-
myslet se nad problematikou a vûci
lépe zorganizovat.

PfiíleÏitostí k takovému zamy‰lení je právû
rozhodnutí zavést EMS. Vlastnímu zavedení
by mûlo pfiedcházet úvodní environmentál-
ní pfiezkoumání. To by podle autorova nej-
hlub‰ího pfiesvûdãení nemûlo b˘t provede-
no formou dotazníkÛ a sebehodnocení (ja-
ko je napfi. ESAP), ale formou dÛkladného,
pokud moÏno externího nezávislého audi-
tu dodrÏování v‰ech právních poÏadavkÛ
a shody stávajícího systému s poÏadavky
ISO 14001, popfi. EMAS. Ony dotazníky
mohou b˘t také pouÏity, ale samy o sobû
nestaãí. Pfii takovémto pfiezkoumání jsou

na jedné stranû jasnû definovány ve‰keré
pro firmu platné právní poÏadavky a na
stranû druhé provûfieno jejich plnûní. Z tak-
to pojatého pfiezkoumání jiÏ vlastnû vypl˘-
vá naplnûní dal‰ích poÏadavkÛ normy, te-
dy poÏadavkÛ na pfiístup k právním poÏa-
davkÛm a na identifikaci environmentál-
ních aspektÛ. 

DÛleÏité je pfiesvûdãit v‰echny pracovníky,
Ïe poÏadavky nejsou samoúãelné, Ïe má
smysl odpady tfiídit, správnû zafiazovat, atd. 

V dal‰ím textu budou uvedeny nej-
obvyklej‰í pfiípady nedodrÏení zákona 
ã. 125/1997 Sb., o odpadech, a jejich moÏ-
né pfiíãiny. Autor pfiitom vychází ze zku‰eno-
stí z úvodního environmentálního pfiezkou-
mání provedeného ve více neÏ padesáti ães-
k˘ch firmách nejrÛznûj‰ích oborÛ ãinnosti.

Nakládání s nebezpečným
odpadem bez souhlasu 
okresního úřadu

Prakticky kaÏdá firma produkuje nebez-
peãn˘ odpad, i kdyby to byly pouze záfiivky
a mastné hadry. Pro nûkteré malé firmy je
toto konstatování pfiekvapením a nikdy
o souhlas nepoÏádaly. Vût‰inou ale souhlas
existuje, ne ale pro v‰echny nebezpeãné
odpady. DÛvodem b˘vá to, Ïe souhlas je
udûlován na dlouhou dobu, nûkdy i na
dobu neurãitou a pfiitom se mûní pouÏíva-
né materiály a tím i odpady. Jak bude dále
uvedeno, „nové” odpady nejsou ãasto jako
takové ani evidovány a jejich odbûratelé je
berou pod nesprávn˘m kódem.

Nedokonalé třídění odpadů
Mnoho odpadÛ a to ãasto i nebezpeã-

n˘ch pfiechází do odpadu komunálního.
Zde je ãastou pfiíãinou nekázeÀ, ale vût‰i-
nou nedostateãné nebo vÛbec Ïádné pro-
‰kolení pracovníkÛ. âasté je i mísení odpa-
dÛ. Typické je spoleãné shromaÏìování „vy-
jet˘ch” olejÛ a to bez ohledu na to, zda se
jedná o oleje motorové, hydraulické ãi dal-
‰í. DÛvodem je nejãastûji neznalost, ale
i nechuÈ evidovat pfiíli‰ mnoho odpadÛ. 

Nesprávné zařazování 
odpadů

Je dané ãasto ne zlou vÛlí, ale nepocho-
pením katalogu odpadÛ. âasto se pak na-
pfiíklad ve strojírenské firmû vyskytnou od-
pady z tûÏby ropy, ve firmû bez jediného
kousku trávníku vznikají odpady z údrÏby
zelenû (kompostovateln˘ odpad) a tak dá-
le. Zde mají svÛj kus viny i odpadáfiské fir-
my, které za své zákazníky odpady zafiazují
a to ãasto podle sv˘ch potfieb. Mnohé fir-

my dodnes zafiazují odpady podle zákona,
jehoÏ platnost skonãila v roce 1997. 

Nedokonalá evidence 
odpadů

Obvyklé je vedení evidence podle faktur
odbûratelÛ. Jejich zákazník pak nejenÏe ne-
dodrÏuje poÏadavek „vést evidenci pfii kaÏ-
dém vzniku odpadu a u kontinuálnû vzni-
kajících odpadÛ jednou t˘dnû”, ale pfiipra-
vuje se i o vlastní kontrolu nad produkova-
n˘mi odpady a tím i nad vynaloÏen˘mi ne-
mal˘mi náklady na jejich zne‰kodnûní.
Evidence shromaÏìovacích míst neb˘vá
ãasto vedena vÛbec.

Označování
Oznaãování shromaÏìovacích prostfiedkÛ

velmi ãasto nevyhovuje pfiedpisÛm a tím se
zvy‰uje nesnadnost tfiídûní. ¤ádnû oznaãe-
ny neb˘vají ani sklady nebezpeãn˘ch od-
padÛ. Mnoho podnikÛ nemá fiádnû zpra-
cované identifikaãní listy nebezpeãn˘ch od-
padÛ. âasto jsou k vidûní opût listy zpraco-
vané podle „starého” zákona.

Předávání odpadů
Povinnost pfiesvûdãit se, Ïe odpady pfie-

dávají oprávnûné osobû, zanedbává po-
mûrnû mnoho podnikÛ. O této povinnosti
je obecnû dost malé povûdomí a pfievaÏuje
názor „kdyÏ jsem to jiÏ pfiedal a zaplatil, dál
se mne to net˘ká”.

V˘‰e uvedené nedostatky nelze zdaleka
zobecnit a je mnoho podnikÛ, které své
povinnosti plní. Autor je pfiesvûdãen, Ïe
neplnûní není projevem zlého úmyslu, ale
spí‰e neznalosti a nedocenûní problémÛ.
Nûkteré poÏadavky se zdají ãasto bez hlub-
‰ího zamy‰lení pfiíli‰ formální a jejich smysl
podnikÛm uniká. âasto navíc ti, ktefií ten
smysl pochopili, tedy ekologové, mají pfiíli‰
malé kompetence k prosazení zmûn.

Rozhodnutí zavést EMS je tedy pfiíleÏitostí
tyto zmûny prosadit. VÏdyÈ jednou z povin-
n˘ch ãástí environmentální politiky je záva-
zek dodrÏovat právní pfiedpisy. Z „pouhé-
ho” nedodrÏování zákonÛ se tak stává
i systémová neshoda a mÛÏe b˘t dÛvodem
k neudûlení certifikátu. EMS tedy mÛÏe
a musí pfiinést nástroje k fiízení v‰ech oblas-
tí ochrany Ïivotního prostfiedí, tedy i odpa-
dového hospodáfiství. A i ty spoleãnosti,
pro které hlavním cílem bylo získání certifi-
kátu se nakonec tímto obloukem k té pÛ-
vodní my‰lence vrací.

Ing. Jifií Seger,
oborov˘ manaÏer

GEOtest Brno, a. s.
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Zavedení  systému EMS 
P ¤ Í K L A D  F I R M Y  P Ò S O B Í C Í  V  O D PA D O V É M  H O S P O D Á ¤ S T V Í

Přínosy
Ve spoleãnosti byl vytvofien pfiedev‰ím

jednotn˘ standard pro v‰echny provozov-
ny, jsou známy cíle a jsou zpracovány a ak-
tualizovány registry environmentálních
aspektÛ. Tyto registry fiíkají, jak ãinnosti
spoleãnosti mohou teoreticky negativnû
ovlivnit Ïivotní prostfiedí a zároveÀ, jak˘m
zpÛsobem je spoleãnost schopna tyto ne-
gativní dopady eliminovat. Stanovené cíle
pak slouÏí k tomu, aby spoleãnost postup-
nû sniÏovala zátûÏ na Ïivotní prostfiedí
a chovala se celkovû ekologiãtûji. 

Procesy vedoucí k certifikaci dále napo-
mohly ke:
● sjednocení komunikace uvnitfi spoleãnosti,
● zpracování havarijních plánÛ v místech

vzniku moÏn˘ch rizik,
● odhalení nedostatkÛ v systému archivace

dokumentace t˘kající se ochrany Ïivotní-
ho prostfiedí,

● systematickému pfiístupu k pro‰kolování
zamûstnancÛ.
Pfiínos certifikace z hlediska kvantitativ-

ních aspektÛ lze jen tûÏko zmûfiit. Spoleã-
nost napfiíklad za cel˘ loÀsk˘ rok nebyla
pokutována. Certifikát spoleãnosti DNV
hraje velmi dÛleÏitou roli pfiedev‰ím v rám-
ci vyhla‰ování vefiejn˘ch zakázek. Pro spo-
leãnost .A.S.A. jsou zakázky od obcí ãi státu
velmi v˘znamnou poloÏkou pfiíjmÛ, pfii-
ãemÏ dnes prakticky v‰echny tendry tohoto
typu kladou poÏadavek na vlastnictví certifi-
kátÛ podle norem ISO. Velkou v˘hodou je
vlastnictví certifikátu pfii styku se zahraniãní-
mi spoleãnostmi a nelze také zapomenout
na kladn˘ image firmy na vefiejnosti, ze-
jména pokud je certifikace podle ISO
14001 dobrovolnou záleÏitostí. Takovéto
pozitivní public relations pak vytváfií v˘-
znamnou konkurenãní v˘hodu oproti ji-
n˘m podnikÛm na trhu.

Integrace s dalšími systémy
Mezi nejbliÏ‰í plány do budoucna patfií

‰kolení zamûstnancÛ k jejich uvûdomûní si
dÛleÏitosti dodrÏování pfiijat˘ch norem
v souladu s Ïivotním prostfiedím. Jedním
z dal‰ích úkolÛ firmy je do budoucna ovliv-
Àovat své dodavatele smûrem k omezování
negativních vlivÛ na Ïivotní prostfiedí
a k zavádûní environmentálních systémÛ
a jejich certifikaci podle ISO 14001. Z hle-
diska vlastního rozvoje podniku plánuje
spoleãnost roz‰ífiení certifikátu na oblast
bezpeãnosti a hygieny práce.

Z podkladÛ firmy .A.S.A., spol. s r. o.
a DNV zpracovala redakce

Motivace pro zavedení
V roce 1999 se spoleãnost .A.S.A., zamû-

fiená pfiedev‰ím na poskytování komplex-
ních komunálních sluÏeb, nakládání s prÛ-
myslov˘mi odpady, sanaãní práce, budová-
ní a provoz skládek odpadÛ a ãi‰tûní komu-
nikací, rozhodla pro získání certifikátu ISO
14001 a ISO 9001. Základní motivací byla
snaha o zavedení jednotného systému
v pfiístupu k ochranû Ïivotního prostfiedí
(tzv. systém environmentálního manage-
mentu, ve zkratce EMS) firem .A.S.A., spol.
s r. o. a .A.S.A. DRUSUR, spol. s r. o. Cílem
spoleãností bylo zjednodu‰ení a sjednocení
postupÛ pfii nakládání s odpady v souladu
s platnou legislativou. 

EMS má mimo jiné pomoci pfii pfiípravû
standardních krokÛ pro realizaci nov˘ch
projektÛ v âR. Prvním impulsem k úvahám
o zavedení EMS byla snaha o vybudování
vnitfiního systému práce, kter˘ by zefektiv-
nil fungování ve firmû. Druh˘m impulsem
byl fakt, Ïe zahraniãní zákazníci spoleãnos-
ti, pfiedev‰ím z prÛmyslové sféry, poÏado-
vali certifikace podle mezinárodních stan-
dardÛ od sv˘ch obchodních partnerÛ.
DÛleÏit˘m motivaãním prvkem byla filozofie
normy ISO 14001 - neustálé zlep‰ování
systému, coÏ je dÛleÏité nejen vzhledem
k zákazníkÛm, ale také k inspekãním orgá-
nÛm âeské republiky a k legislativû
Evropské unie.

Spoleãnost mohla vyuÏít zku‰eností, které
získala v rámci integrace s normou ISO
9001. ¤ada poÏadavkÛ obou mezinárod-
ních standardÛ se pfiekr˘vá. Proto byla spo-
leãnost soubûÏnû certifikována také podle
normy na systém jakosti a stala se tak jed-
nou z prvních spoleãností v âR, která vlast-
ní certifikáty jak systému jakosti, tak EMS.

Implementace systému 
a certifikace

Na základû v˘bûrového fiízení byla zvole-
na certifikaãní spoleãnost Det Norske
Veritas (DNV). Od poloviny roku 1999 pak
zhruba rok a pÛl probíhaly pfiípravy na cer-
tifikaci, coÏ znamenalo implementaci systé-
mu, volbu interních auditorÛ, jejich vy‰kole-
ní, tvorba a aktualizování dokumentace
a provedení v‰ech dal‰ích úkolÛ vypl˘vají-
cích z poÏadavkÛ obou norem. V kvûtnu
2000 pro‰la spoleãnost pfiedcertifikaãním
auditem DNV, jehoÏ úãelem bylo posoudit,
zda je spoleãnost pfiipravena na certifikaci.
Vlastní certifikaãní audit probûhl v ãervnu
roku 2000. Audit trval jeden t˘den - vzhle-
dem k celoplo‰né pÛsobnosti spoleãnosti
na území âR. V souãasné dobû je spoleã-

nost .A.S.A. certifikována na ãinnosti sklád-
kování, komplexní odpadové hospodáfiství,
sanace star˘ch zátûÏí, svoz komunálního
odpadu, transport prÛmyslového odpadu
a separace druhotn˘ch surovin. Certifikace
je platná tfii roky s tím, Ïe kaÏd˘ rok musejí
b˘t provádûny tzv. periodické audity ze stra-
ny certifikaãní spoleãnosti, které sledují, zda
je EMS udrÏován v poÏadované kvalitû.

Pohled certifikační 
organizace 

Spoleãnost se rozhodla pro certifikát udû-
len˘ pod celosvûtovû uznávanou holand-
skou akreditací RvA. Certifikaãní spoleãnost
DNV vlastní tuto holandskou akreditaci pro
certifikaãní proces. Vedoucí auditor se
k certifikaãnímu procesu vyjádfiil takto:

„Mohu konstatovat, Ïe certifikace firmy
takového charakteru a rozsahu byla velice
zajímavá. Bylo potû‰ením sledovat, jak za-
mûstnanci firmy, jeÏ se hlásí k principÛm
vysoké jakosti odvádûné práce a komplexní
ochrany Ïivotního prostfiedí, plní své úkoly
na území obchodních komplexÛ, prÛmy-
slov˘ch podnikÛ, vãetnû jejich star˘ch zátû-
Ïí, jednotliv˘ch obcí a mûst a pfiispívají tak
ke zvy‰ování této úrovnû na v‰ech tûchto
místech. Díky jejich dennímu pÛsobení tak
dochází nejen k plnûní smluvnû dan˘ch
ãinností, tedy zabezpeãování nakládání
s odpady, ale i k v˘chovû a zvy‰ování po-
vûdomí o dÛleÏitosti ‰etrného pfiístupu k Ïi-
votnímu prostfiedí.

Po roce pfii‰el na fiadu periodick˘ audit,
kter˘ potvrdil v‰echny dosud uvedené do-
jmy. Firmy, ve kter˘ch spoleãnost pÛsobí
a zabezpeãuje jejich odpadová hospodáfi-
ství, se prokazatelnû zlep‰ily ve svém vzta-
hu k Ïivotnímu prostfiedí. V praxi to tedy
znamená, nejen Ïe spoleãnost pro‰la certi-
fikací integrovaného systému fiízení zastfie-
‰ující poÏadavky jakosti a Ïivotního prostfie-
dí, ale hlavnû to, Ïe tento systém je plnû
funkãní a pfiispívá v˘raznû ke zlep‰ování ce-
lé firmy.

Zavedení a certifikace integrovaného
systému fiízení jakosti procesÛ a produktÛ
a ochrany Ïivotního prostfiedí ve firmû za-
mûfiené právû na tak v˘znamnou proble-
matiku v Ïivotním prostfiedí, jako jsou od-
pady, v˘raznû pfiispívá nejen k ãinnosti fir-
my samé, ale ke zvy‰ování úrovnû ochrany
Ïivotního prostfiedí a povûdomí o této pro-
blematice ve v‰ech oblastech, firmách,
mûstech, obcích a jin˘ch územích, kde ta-
to spoleãnost pÛsobí. To je vût‰í pfiínos
uplatÀovan˘ch systémÛ fiízení, neÏ byl je-
jich pÛvodní zámûr.”
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Z historie
Ovûfiování kvality produkce není v ze-

mích Evropského spoleãenství otázkou jiÏ
jen volby, ale pfieÏití. Vût‰ina firem si to
vãas uvûdomila a proto jiÏ od poloviny
osmdesát˘ch let se v Evropském spoleãen-
ství zaãalo zavádût prokazování konformity,
tj. shody s pfiedpisy, normami a smûrnice-
mi. Souãástí procesu prokazování shody
v‰ak bylo kromû ovûfiení vlastností v˘robku
i ovûfiování podmínek procesu jeho v˘roby,
nebo-li systému jakosti jeho v˘roby. Tato
souãást prokazování shody se postupnû za-
ãala uplatÀovat i na v˘robce vyrábûjící v˘-
robky z kategorie bezpeãn˘ch a i na posky-
tovatele rÛzn˘ch sluÏeb.

To vedlo k vydání evropsk˘ch norem
o poÏadavcích na systémy jakosti s oznaãe-
ním EN ISO 9000 a v celé Evropû pak byla
vytvofiena síÈ nezávisl˘ch certifikaãních or-
ganizací, které za pfiedem stanoven˘ch
pfiísn˘ch akreditaãních podmínek získaly
oprávnûní tyto systémy jakosti ovûfiovat
a vydávat certifikáty systémÛ jakosti.

Certifikáty postupnû získávaly na dÛleÏi-
tosti i v odbûratelsko-dodavatelsk˘ch vzta-
zích, protoÏe fiada zákazníkÛ brzy zjistila, Ïe
v dlouhodobûj‰ím vztahu s dodavatelem
není vÏdy nejdÛleÏitûj‰í cena, ale stabilita
jakosti dodávan˘ch v˘robkÛ ãi sluÏeb.
Tento trend prokazování shody i u systémÛ
jakosti se postupnû stal celosvûtov˘m tren-
dem a proto se v devadesát˘ch letech za-
ãal velmi intenzivnû rozvíjet i v âeské re-
publice.

Systém environmentálního
managentu

V oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí se
tento proces roz‰ífiil postupnû i na oblast
systémÛ environmentálního managementu
buì certifikací podle mezinárodnû platné
normy EN ISO 14001, nebo registrací pod-
le nafiízení Rady 93/1836/EHS, platného
pro zemû Evropského spoleãenství - EMAS.
U nás byl první certifikát podle normy ISO
14001 vydán v lednu 1997 a od té doby
jich bylo vydáno nûkolik desítek.

Certifikace nakládání 
s odpady

Normy ISO 9000 a 14001 byly primárnû
vytvofieny pro prÛmyslové podniky, ale platí
obecnû pro v‰echny podniky z oblasti v˘ro-
by a také sluÏeb, a tím také pro odpadové
hospodáfiství. Pfiedpisy EMAS platí pro rÛzná
odvûtví a tím také pro odpadové hospodáfi-
ství. Odpadové hospodáfiství má v‰ak svá

specifika - na jedné stranû je úzce napoje-
no na vefiejnost a obecní rozpoãty, na dru-
hé stranû musí b˘t i spolehliv˘m partnerem
podnikÛ. Ti v‰ichni mají povinnost postarat
se o své odpady a splnûní této povinnosti
musí prÛkaznû doloÏit. Proto v˘‰e jmenova-
né normy byly v okolních zemích doplnûny
o specifickou certifikaci zvanou „Entsor-
gungsfachbetrieb”, ãesky Odborn˘
podnik odpadového hospodáfiství.

Kromû toho, Ïe spoleãnosti podnikající
v odpadovém hospodáfiství a poskytující
pfiedev‰ím sluÏby je moÏno certifikovat
podle ISO norem jen s obtíÏemi (takÏe z ví-
ce jak 3500 certifikovan˘ch spoleãností je
dosud certifikováno dle ISO 9000 jen 6 re-
cyklaãních firem a pouze nûkolik spoleãnos-
tí podnikajících v odpadovém hospodáfiství
se mÛÏe pochlubit certifikací dle ISO 9000
i 14001), má tato certifikace oproti nor-
mám ISO ãi EMAS pro drÏitele nûkteré v˘-
znamné v˘hody:
- jednoznaãné pfiiznání se ke kvalitû,
- odli‰ení se od konkurenãních spoleãností

v oboru, 
- vymezení tzv. „ãern˘ch ovcí”  
- celostátní uznání v oboru, 
- automatické uznání tohoto certifikátu

v okolních státech se v‰emi v˘hodami
z nûho tam plynoucích, 

- deregulace, zmen‰ení administrativy,
- motivace zamûstnancÛ a optimalizace

procesÛ ve firmû, 
- kladn˘ vliv na zákazníky (jistota kvality, spl-

nûní kritérií a smluv), 
- zlep‰ení image firmy vÛãi vefiejnosti, 
- prÛbûÏná dokumentace kvality, 
- zaloÏení spoleãného certifikaãního orgánu

v odpadovém hospodáfiství,
- prezentace ãlensk˘ch firem tohoto certifi-

kaãního orgánu v tisku, televizi, internetu
a na v˘stavách a semináfiích, 

- poskytování odborn˘ch ‰kolení za zv˘-
hodnûn˘ch podmínek, 

- spoleãné prosazování kvality v odpado-
vém hospodáfiství.
Tato certifikace nemá v‰ak v˘hody jen

pro své drÏitele, ale téÏ i pro jejich partne-
ry, aÈ jiÏ jsou jimi podniky nebo obce
a mûsta. Dojde totiÏ k odli‰ení solidních
spoleãností i pro neodborníky v odpado-
vém hospodáfiství, zmen‰í se moÏnosti
podvodÛ pfii nakládání s odpady, zajistí se
splnûní kritérií a smluv se zákazníky a sníÏí
se administrativa.

Tyto v˘‰e uvedené v˘hody pro obû stra-
ny vedly napfi. v Nûmecku k tomu, Ïe po-
ãet spoleãností odpadového hospodáfiství

Ïádajících o tuto certifikaci se oproti ISO
certifikacím ztrojnásobil a od roku 1996
jich tam bylo udûleno jiÏ nûkolik tisíc. To
vedlo i âeskou asociaci odpadového hos-
podáfiství k úvahám o moÏnosti zavést co
nejrychleji v˘‰e uveden˘ odborn˘ certifikát
pro podniky odpadového hospodáfiství
i u nás. Tato asociace proto po vyÏádání
podrobn˘ch podkladÛ od sv˘ch partner-
sk˘ch organizací v Rakousku a v Nûmecku
a od certifikaãní spoleãnosti RW TÜV Praha
seznámila s tímto úmyslem i ministra Ïivot-
ního prostfiedí a byla jím povûfiena pfiípra-
vou této odborné certifikace u nás.

Jak probíhá vlastní systém
certifikace ve firmě

Certifikaãní spoleãnosti, které certifikáty
vydávají, mají velkou zodpovûdnost za to,
Ïe za tímto „papírem” vskutku stojí fungující
systém jakosti odpovídající evropsk˘m nor-
mám. Pro firmy, které o certifikáty usilují, to
zase znamená, Ïe certifikáty nelze koupit,
ale lze je získat aÏ po prokázání, Ïe jejich
systém jakosti tûmto standardÛm odpovídá.
Je samozfiejmé, Ïe získání certifikátu je spo-
jeno i s urãit˘mi náklady, a to nejen na sa-
motn˘ certifikaãní proces, ale pfiedev‰ím na
jeho pfiípravu, tj. na vybudování systému
jakosti. Tyto náklady se v‰ak pozdûji firmû
vrátí formou zv˘‰ené efektivity podniku.

AÏ kdyÏ je vedení firmy pfiesvûdãeno, Ïe
systém jakosti je v souladu s evropskou
normou popsán a Ïe je v praxi jiÏ zaveden,
pak mÛÏe teprve nastat samotn˘ certifikaã-
ní proces. Ten spoãívá v pfiezkoumání jiÏ
v˘‰e uvedeného formou auditu, kde audi-
tor vybrané certifikaãní spoleãnosti pfiímo
ve firmû bûhem nûkolika dnÛ systém jakos-
ti provûfií, samozfiejmû za aktivní úãasti
v‰ech zamûstnancÛ, ktefií mu pfiedvedou
a dokumentují na pfiíkladech své ãinnosti
v systému jakosti. Auditofii pfiedávají své po-
sudky v anonymní formû zvolené Radû,
která, pokud v‰e dobfie dopadne, rozhod-
ne o propÛjãení odborného certifikátu
a o jeho slavnostním pfiedání.

Pokud v‰e dobfie dopadne i u nás, rádi
bychom se zavádûním tohoto systému od-
born˘ch certifikací v odpadovém hospo-
dáfiství zaãali je‰tû v tomto roce. Pro dal‰í
podrobnûj‰í informace je moÏno se obrátit
na kanceláfi âeské asociace odpadového
hospodáfiství, e-mail: caoh@volny.cz.

JUDr. Ing. Petr Mûchura, 
âeská asociace odpadového 

hospodáfiství

Cert i f ikace v  odpadovém hospodářství  
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„Luhaãovice”, jak se v odborn˘ch kru-
zích zkrácenû fiíká Mezinárodnímu kongre-
su a v˘stavû ODPADY - LUHAâOVICE,
se za devût let svého konání staly nejvût‰í
a nejv˘znamnûj‰í specializovanou odbor-
nou akcí v odpadovém hospodáfiství
v âeské republice. Proto i leto‰ní roãník je
pofiádán pod patronací Ministerstva Ïivot-
ního prostfiedí a Svazu mûst a obcí a ve
spolupráci s dvûma nejv˘znamnûj‰ími me-
diálními partnery v oblasti odpadového
hospodáfiství v âR - redakcemi ãasopisÛ
ODPADOVÉ FÓRUM a ODPADY.

Program prvního dne leto‰ního kongre-
su je atraktivní tím, Ïe úãastníci budou mít
poprvé pfiíleÏitost formou tzv. „nalejvárny”
získat detailní pfiehled o rozdílech mezi
stávajícím zákonem ã. 125/1997 Sb.,
a nov˘m zákonem ã. 185/185/2001 Sb.,
o odpadech, vãetnû jeho v˘kladu. Tato
ãást kongresu je urãena nejen pro úãastní-
ky z odborn˘ch firem, ktefií nemají dosta-
tek ãasu na nûkolikadenní studování no-
v˘ch právních pfiedpisÛ, ale i pro pracovní-
ky státní správy a samosprávy. Druhá ãást
prvního dne kongresu bude vûnována v˘-
kladu pûti provádûcích vyhlá‰ek nového
zákona o odpadech.

Moderátor první panelové diskuse po-
slanec RNDr. Libor Ambrozek pomÛÏe
v‰em úãastníkÛm orientovat se v novém
zákonû vãetnû v˘kladu provádûcích vyhlá-
‰ek. Rozbor a srovnávání obou zákonÛ
vãetnû provádûcích vyhlá‰ek budou sou-
ãástí Sborníku pfiedná‰ek, kter˘ bude jak
v písemné, tak i v elektronické verzi. Mezi
zajímavé pfiedná‰ky bude patfiit pfiíspûvek
fieditelky SFÎP âR Ing. R. Buãilové.

Jako jiÏ tradiãnû budou bûhem prvního
dne kongresu slavnostnû vyhlá‰eny v˘-
sledky 3. roãníku Cena Karla Velka za
nejlep‰í odbornou práci studentÛ v oblasti
odpadového hospodáfiství. 

ProtoÏe leto‰ní roãník je vûnován Itálii,
bude první spoleãensk˘ veãer vûnován
právû hostÛm z této zemû, vãetnû podá-
vání proslul˘ch italsk˘ch specialit z italské
kuchynû.

Dopolední ãást druhého kongresového
dne bude vûnována prezentaci ITÁLIE. Ta
bude zajímavá nejen urãitou „pfiíbuzností”
na‰eho a italského pfiístupu k pofiádku
a svûdomitosti pfii tfiídûní odpadÛ, ale ze-
jména zku‰enostmi z recyklace sbûrového
papíru. O tûch se zmíní ve své pfiedná‰ce

dlouholet˘ zástupce Itálie v CEPI, pan 
G. Magnaghi. Dále budou prezentovány
italské technologie na zpracování odpadu. 

Obrovsk˘ zájem o loÀskou druhou pa-
nelovou diskusi za úãasti pfiedstavitelÛ
spoleãnosti EKO-KOM a APUSO bude
nejspí‰e letos pfiekonán, protoÏe leto‰ní
panelová diskuse bude kromû tûchto
dvou pfiedstavitelÛ systému odbûru a re-
cyklace obalov˘ch odpadÛ roz‰ífiena
o spoleãnost EKOM, která pfiedstaví svÛj
integrovan˘ systém recyklace obalÛ. 

V dobû, kdy v Parlamentu âR bude vr-
cholit proces schvalování zákona o oba-
lech, bude toto poslední moÏností srovná-
ní tfií systémÛ odbûru a recyklace obalÛ
a jejich pfiedstavitelÛ. Odborné firmy, mûs-
ta a obce budou mít moÏnost porovnání
nabídek tûchto spoleãností, v˘hod a nev˘-
hod jednotliv˘ch systémÛ, pfiípadnû se bu-
dou moci rozhodnout pro nûkter˘ z tûchto
prezentovan˘ch systémÛ sbûru obalÛ. Pro
zástupce Parlamentu a Senátu, MÎP
a Svazu mûst a obcí (SMO) to mÛÏe b˘t
zajímavá konfrontace názorÛ a nabídek
uveden˘ch spoleãností. Moderátorem dru-
hé panelové diskuse bude exministr ÎP
RNDr. Martin Bursík.

Program kongresu bude kaÏd˘ den pfie-
ru‰en na dvû hodiny pro prezentaci vy-
stavovatelÛ na volné plo‰e. V této dobû
budou mít vystavovatelé moÏnost v asi pû-
ti minutách pfiedstavit vystavované expo-
nát a nabízené sluÏby úãastníkÛm kongre-
su. Mezi vystavovan˘mi exponáty bude
mít premiéru nová tfiídicí lopata firmy STA-
VES. Dále se uskuteãní „odpadov˘ auto-
tec” mal˘ch a stfiedních vozidel, na kterém
firma M+B Zlín pfiedvede vozy na podvoz-
cích IVECO a DAEWOO AVIA pfiedstaví
svÛj nov˘ podvozek, kter˘ nahradí stávají-
cí AVIE. Reprezentativní pfiehlídku lisÛ na
zpracování odpadu budou poskytne nabíd-
ka firem INTECH, LUX, ORWAK a dal‰ích.

Pro zástupce mûst a obcí, ale i svozo-
v˘ch firem bude zajímav˘ i tfietí den kon-
gresu, kter˘ má dvû hlavní témata:
Vymahatelnost poplatkÛ a Krajské kon-
cepce OH. Moderátorem bude senátorka
RNDr. Jitka Seitlová, a to nejen proto, Ïe
byla jedním z iniciátorÛ tzv. dvousloÏkové
platby v rámci poplatkÛ za svoz odpadu
v novém zákonû, ale protoÏe se proble-
matikou odpadÛ v obcích a mûstech dlou-
hodobû zab˘vá.

V rámci prvého tématu fieditel odboru
ekonomiky MÎP Ing. Hájek se sv˘mi spo-
lupracovníky vysvûtlí ekonomické nástroje
nového zákona a „legální” moÏnosti vymá-
hání místních poplatkÛ. Není Ïádné tajem-
ství, Ïe problém tzv. „neplatiãÛ” a velmi
malé moÏnosti mûst a obcí pfii vybírání po-
platkÛ za svoz byly velk˘m nedostatkem
v‰ech dfiívûj‰ích zákonÛ o odpadech.
Takfika pravidlem ve v‰ech mûstech a ob-
cích bylo to, Ïe poplatky za svoz platily
pouze ti „slu‰ní” obãané a nezanedbateln˘
zbytek populace byl skoro nepostiÏiteln˘.
V‰ichni zástupci státní správy vûfií, Ïe no-
v˘ zákon bude i v tomto ohledu mnohem
dokonalej‰í.

âesk˘ ekologick˘ ústav z povûfiení MÎP
a za spolupráce SFÎP âR koordinuje
zpracování koncepcí odpadového hospo-
dáfiství nov˘ch krajÛ. Tyto koncepce se po
schválení stanou v˘chozím materiálem pro
tvorbu koncepce OH âeské republiky, ale
hlavnû pro zpracování plánÛ odpadového
hospodáfiství krajÛ. Bude zajímavé sly‰et
a hodnotit úroveÀ a kvalitu zpracování jed-
notliv˘ch krajsk˘ch koncepcí. Souãástí to-
hoto bloku bude i pfiedná‰ka o novû pfii-
pravovaném Centru pro fiízení odpadové-
ho hospodáfiství v âR vãetnû smyslu
a charakteristiky této organizace. 

Vûfiíme, Ïe atraktivní program kongresu,
vystavené exponáty a pfiedvedené nové
technologie na zpracování odpadu spolu
s dal‰ím doprovodn˘m programem zafiadí
IX. Mezinárodního kongresu a v˘stavy
ODPADY- LUHAâOVICE 2001 mezi do-
sud nejlep‰í roãníky a Ïe úãastníci kongre-
su a v˘stavy se jiÏ pfii louãení v Luha-
ãovicích budou tû‰it na pfií‰tí roãník, kter˘
bude jubilejní DESÁT¯ a bude se konat ve
dnech 1.-3. fiíjna 2002.

Ing. Josef Gabry‰
fieditel kongresu a v˘stavy

ODPADY-LUHAâOVICE 2001

IX. Mezinárodní kongres a výstava 
ODPADY- LUHAČOVICE 2001



Hity kongresu a výstavy
Pfiehlídka lisÛ na odpady

Prezentace prakticky v‰ech nejv˘znam-
nûj‰ích v˘robcÛ lisÛ na zpracování papíru,
plastÛ, textilu a hliníkov˘ch plechovek
z âR, SR, Nûmecka a Itálie. 

„Odpadov˘ AUTOTEC”
Poprvé se na odborné odpadáfiské v˘-

stavû pfiedstaví nové podvozky DAEWOO
AVIA, které by mûly nahradit stárnoucí
podvozky AVIA. Dále budou pfiedvedeny
podvozky na svoz odpadu znaãky IVECO
a dále podvozky dal‰ích firem vhodné do
center mûst, úzk˘ch uliãek a na chodníky.
Bude moÏnost zku‰ební jízdy vystavova-
n˘m exponátem po mûstû.

Tfiídicí lopata
Firma STAVES bude vystavovat aktivní

tfiídicí lopatu ALLU, která umoÏÀuje tfiídûní
soudrÏného nebo spojeného materiálu. Pfii
praktické ukázce lopata rozdûlí, podrtí a vy-
tfiídí pomocí rotujících kladiv stavební mate-
riál. DokáÏe dále drtit kÛru, míchat kompost
a prosévat a kypfiit pÛdu. Podstatnû zmen-
‰í objem sklenûn˘ch lahví a sklenic. 

Kompaktor na bioplyn
Firma NOVOSTROJ ZTS, s. r. o.,

Luãenec pfiedstaví na v˘stavû modernizo-
van˘ kompaktor KTO-150 urãen˘ pro
skládky KO s roãním objemem návozu od-
padu do 60 tis. tun. Spoleãnost dále vyvíjí
kompaktor s pohonem na bioplyn, kter˘
zde bude pfiedstaven. 

Spoleãná expozice italsk˘ch firem 
Ve spolupráci s velvyslanectvím Italské

republiky a Italsk˘m úfiadem pro zahraniãní
obchod se na v˘stavû a kongresu pfiedsta-
ví firmy Farid Industrie, Iveco, ICO
Plastic, TECNO Industrie, Macpresse
a pfiedná‰et budou odborníci ze státní sprá-
vy a samosprávy (Bergamo, ¤ím atd.).
Souãástí bude prezentace firmy M + B Zlín,
autorizovaného dealera vozidel IVECO,
která pfiedstaví podvozek DAILY pro malé
nástavby a EUROCARGO „TECTOR” pro
stfiední nástavby. Podvozky jsou vhodné
pro ve‰keré typy nástaveb na svoz odpadu
vãetnû nebezpeãného.

Americká technologie na netfiídûn˘ KO
Spoleãnost APV Praha, s. r. o. pfiedstaví

moderní ekologickou a cenovû v˘hodnou
technologii REMTEC. Ta slouÏí ke zpraco-
vání netfiídûného komunálního odpadu pfií-
mo ze svozu nebo ze skládky. Tepelná
technologie, pfii které ale nedochází ke spa-
lování, byla vyvinuta za úãelem podstatné-
ho sníÏení objemu skládkovaného odpadu
a získání vyuÏiteln˘ch produktÛ.
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Úterý 2. 10. 2001
07.00  Prezence úãastníkÛ a odborn˘ch firem
09.00  Zahájení IX. Mezinárodního kongresu a v˘stavy fieditel kongresu

ODPADY - LUHAâOVICE 2001 starosta mûsta Luhaãovic
09.05  LEGISLATIVA V OH moderátor - RNDr. L. Ambrozek

Detailní srovnání a rozdíly nového zákona ã. 185/2001 Sb., 
o odpadech se zákonem ã.125/97 Sb. âIÎP - Ing. D. Sládková
Provádûcí vyhlá‰ky k novému zákonu o odpadech Ing. B. Bene‰
V˘klad a komentáfi zákona o obalech a obalov˘ch odpadech Ing. K. Durdík, MÎP
Poskytování finanãních prostfiedkÛ ze SFÎP âR v roce 2002 Ing. R. Buãilová, SFÎP âR

13.00  Praktické ukázky vystavujících firem za úãasti ãestn˘ch hostÛ 
a v‰ech úãastníkÛ kongresu

14.30  Vyhlá‰ení v˘sledkÛ 3. roãníku Ceny Karla Velka âEÚ, PSP, Senát, MÎP
14.40  I. panelová diskuse na téma: Nové zákony v OH MÎP, PSP âR, Senát âR
19.30  1. SPOLEâENSK¯ RAUT V KD ELEKTRA Hejtman Zlínského kraje - F. Slavík

Středa 3. 10. 2001
09.00  Prezentace Itálie v ÎP obchní ata‰é - C.Piccioni

Pfiedstavení legislativy mûsta a regionu Milana zástupce ÎP
Praktické zku‰enosti z recyklaãního centra v ¤ímû odbor ÎP
Recyklace sbûrového papíru a jeho ceny v Itálii Giampiero Magnaghi
Prezentace horizontálních lisÛ Macpresse fieditel spoleãnosti
Prezentace italsk˘ch firem v OH - IVECO, FARID, ICO PLASTIC, 
TECNO Industrie, JUROP úãastníkÛ kongresu

14.30  II. Panelová diskuse-âESK¯ MODEL RECYKLACE moderátor - RNDr. M. Bursík
Systém EKO-KOM Ing. Z. Kozel, EKO-KOM
APUSO plus - Integrovan˘ systém odbûru obalov˘ch odpadÛ Ing. M. Doubrava, APUSO plus
EKOM - Integrovan˘ systém recyklace obalu 2000-2001 Ing. R. ·achl, EKOM

19.30  SPOLEâENSK¯ RAUT V KD ELEKTRA 
Vyhlá‰ení ankety o nejlep‰í svozov˘ vÛz, nádobu a technologii 
na zpracování odpadu

Čtvrtek 4. 10. 2001
09.00  III. Panelová diskuse - POPLATKY ZA SVOZ moderátor - RNDr. J. Seitlová

Financování recyklace a poplatky za svoz odpadu SMO, komise ÎP
Ekonomické nástroje v OH v novém zákonû MÎP - Ing. M. Slabihoudková
MoÏnosti vymahatelnosti poplatkÛ MÎP - Ing. M. Hájek
Trendy v oblasti techniky a technologií pro trvale udrÏiteln˘ rozvoj Kru‰nohrské strojírny, Ing. Vesel˘
Prezentace nov˘ch regionÛ - Krajské koncepce region Zlín, Ústí n. l.
Koncepce odpadového hospodáfiství Ústeckého kraje Z. Tarant, RRA Most
Skuteãné náklady na recyklaci odpadÛ ve mûstû Zlín Mgr. T. Úlehla, Zlín
Charakteristika a smysl Centra pro fiízení OH âR âEÚ Praha 

12.00  Ukonãení IX. Mezinárodního kongresu a v˘stavy 
ODPADY - LUHAâOVICE 2001

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM IX. MEZINÁRODNÍHO KONGRESU A VÝSTAVY 
ODPADY - LUHAČOVICE 2001

LUHAâOVICE 2.- 4. 10. 2001, Kulturní dÛm ELEKTRA

JiÏ v posledních dvou letech se mohli zá-
stupci mûst, obcí a odborn˘ch firem
a ostatní zájemci, ktefií se nedostali na
kongres, úãastnit kongresu alespoÀ zpro-
stfiedkovanû, pomocí internetu. Po úhradû
pau‰álního poplatku obdrÏeli pfiístupová
práva na oficiální stránky kongresu, kam
mohli zasílat své dotazy prostfiednictvím
pfiipraveného e-mailového formuláfie a je‰-
tû v prÛbûhu kongresu byly zaslané otáz-
ky a odpovûdi na nû zvefiejÀovány na
stránkách kongresu. 

Letos organizátofii kongresu pfiicházejí
s dal‰ím vylep‰ením. Majitelé multimediál-
ních PC budou moci sledovat pfiím˘ pfienos
v‰ech dÛleÏit˘ch ãástí programu, jako jsou
panelové diskuse ãi prÛbûh pfiedná‰ek, po-

mocí internetového zvukového vysílání
v reálném ãase. K poslechu tohoto vysílání
je nutné PC vybavené jakoukoliv zvukovou
kartou a v˘stupní zafiízení, nejãastûji repro-
duktory nebo sluchátka, a pfiístupová práva
na stránky kongresu, která lze získat po
zaplacení pau‰álního poplatku. 

ZÛstává zachována moÏnost posílat své
dotazy pomocí emailu a jejich následné
zvefiejÀování spolu s odpovûìmi. S obdr-
Ïením pfiístupov˘ch práv na stránky kon-
gresu obdrÏí zájemci také pfiesn˘ program
vysílan˘ch pfiedná‰ek a panelov˘ch disku-
sí. A kromû toho bude moÏné si tyto zvu-
kové nahrávky ze stránek kongresu „stáh-
nout” jako dokumenty bûÏn˘ch zvukov˘ch
formátÛ.

Kongres a výstava „on-line”
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Legislativní „nalejvárna” 
Cel˘ první den kongresu bude vûnován

detailnímu srovnání starého zákona 
ã. 125/1997 Sb. a nového zákona 
ã. 185/2001, a to bod po bodu vãetnû v˘-
kladu a návrhu postupu. Souãástí bude
i v˘klad v‰ech 5 provádûcích vyhlá‰ek no-
vého zákona. V odpolední panelové disku-
si budou zodpovûzeny v‰echny dotazy
úãastníkÛ vãetnû dotazÛ ON-LINE po in-
ternetu. 

EKO-KOM x APUSO Plus x EKOM
Závûrem roku 2001 se bude rozhodovat

o tom, jak˘ vlastnû bude „âesk˘ model
recyklace obalÛ a obalov˘ch odpadÛ”.
Spoleãnosti EKO-KOM, APUSO PLUS
A EKOM budou mít moÏnost v pfiímé dis-
kusi vysvûtlit a obhájit svÛj systém nebo
model recyklace, popfi. se vyjádfiit ke  kon-
kurenãním systémÛm recyklace obalÛ. 

Vymáhání poplatkÛ za odpady 
Pracovníci ekonomického odboru MÎP

v‰em zástupcÛm obcí a mûst vysvûtlí „le-
gální” moÏnosti vymahání místních poplat-
kÛ podle nového zákona o odpadech ã.
185/2001 Sb., § 84 a dal‰í ekonomické ná-
stroje v novém zákonû. Souãástí v˘kladu
budou i tzv. „dvousloÏkové” platby od ob-
ãanÛ.

Krajské koncepce
Formou pfiehledu aktuálního stavu roz-

pracovanosti projektÛ, vãetnû dílãích v˘-
sledkÛ, budou pfiedstaveny koncepce OH
jednotliv˘ch krajÛ. Bude také vysvûtlen
smysl a úloha pfiipravovaného Centra pro
fiízení odpadového hospodáfiství v âR. 

DOPROVODN¯ PROGRAM 
KONGRESU A V¯STAVY
Lady’s program

Pro partnerky a partnery úãastníkÛ kon-
gresu je rovnûÏ pfiipraven program. První
den je vûnován lázeÀsk˘m procedurám,
druh˘ den náv‰tûvû keramického závodu
na v˘robu dÏbánkÛ a tfietí den rehabilitaã-
nímu pavilónu a fitcentru. 

Posezení u cimbálu 
V rámci prvého spoleãenského veãera

bude moÏné posezení u cimbálu, hrát, tan-
ãit a zpívat bude cimbálová kapela CM
SLAVIâAN.

Ochutnávka „Luhaãovky” v palírnû 
Pro úãastníky kongresu je ve ãtvrtek za-

ji‰tûna prohlídka v˘robny a palírny 
R. Jelínek ve Vizovicích spojená s ochut-
návkou „Luhaãovky” a moÏností nákupu
v‰ech druhÛ tam vyrábûn˘ch produktÛ za
v˘hodné ceny. 

1. Podrobn˘ v˘klad, srovnání rozdílÛ pÛvodního zákona ã. 125/1997 Sb., o odpadech
a nového zákonem ã. 185/2001 Sb., o odpadech vãetnû komentáfie k nov˘m usta-
novením a vysvûtlení nov˘ch povinností plynoucích ze zákona pro vefiejnou správu
a zástupce odborn˘ch firem

2. V˘klad a komentáfi k zákonu o obalech a obalalov˘ch odpadech
3. Provádûcí vyhlá‰ky Ministerstva Ïivotního prostfiedí k zákonu o odpadech
3.1 Vyhlá‰ka, kterou se stanoví Katalog odpadÛ, Seznam nebezpeãn˘ch odpadÛ a se-

znamy odpadÛ a státÛ pro úãely v˘vozu, dovozu a tranzitu odpadÛ a postup pfii
udûlování souhlasu k v˘vozu, dovozu a tranzitu odpadÛ (Katalog odpadÛ)

3.2 Vyhlá‰ka o hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností odpadÛ
3.3 Vyhlá‰ka o podrobnostech nakládání s odpady
3.4 Vyhlá‰ka o nakládání s PCB
3.5 Vyhlá‰ka o podmínkách pouÏití upraven˘ch kalÛ na zemûdûlské pÛdû
4.  Zmûna zákona o místních poplatcích - v˘klad k § 84 zákona o odpadech
5.  MoÏnosti vymahatelnosti místních poplatkÛ 
6.  Recyklace sbûrového papíru v Itálii
7.  Prezentace horizontálních lisÛ na zpracování papíru firmy MAC PRESSE Milano
8.  V˘robní program firmy FARID COMERCIA
9.  EKO-KOM - statistické údaje za rok 2000
10. Náklady na recyklaci odpadÛ ve Zlínû
11. Krajská koncepce odpadového hospodáfiství Ústeckého kraje
12. Odborné pfiedná‰ky vystavujících firem z âR a Itálie
13. Pfiehled v‰ech úãastníkÛ a firem 
14. Re‰er‰e tfií vítûzn˘ch prací 3. roãníku Ceny Karla Velka
15. Komerãní pfiíloha kongresu a v˘stavy

Předběžný obsah sborníku z kongresu

V souãasné dobû je dokonãena aktuali-
zace Katalogu odbytu odpadÛ (KOO) pro
rok 2001. Dosud byl KOO distribuován
pouze na CD-ROM v podobû databázové
aplikace. Nyní je KOO dostupné taky na
internetu na stránkách www.recyklace.net.
Jedná se o plnû funkãní verzi KOO. UÏiva-
tel zadá obor z odpadového hospodáfiství,
kter˘ jej zajímá a pak uÏ vyhledává jedno-
tlivé firmy v tom kterém regionu. Jed-
notlivé regiony jsou ãlenûny podle nového
územnû-správního rozdûlení na 14 krajÛ.

Webová verze KOO obsahuje pfiehled
zpracovatelÛ a odbûratelÛ papíru, skla,
plastÛ, bioodpadÛ, stavebního odpadu,
nebezpeãn˘ch odpadÛ, textilu, pneumatik
a kovÛ. Dále obsahuje pfiehled skládek
a spaloven, dodavatelÛ svozov˘ch nádob,
svozov˘ch automobilÛ, strojÛ a zafiízení na
zpracování odpadÛ, seznam odborn˘ch
svazÛ, akreditovan˘ch laboratofií a osob
oprávnûn˘ch k hodnocení nebezpeãn˘ch
vlastností odpadÛ. Dále je moÏné zde na-
lézt kompletní legislativu t˘kající se odpa-
dového hospodáfiství, která je pravidelnû
aktualizována.

Stávající vlastníci CD-ROMu s KOO ver-
ze 2000 obdrÏí pfiístupová práva do webo-
vé verze katalogu zdarma a noví uÏivatelé
pak po uhrazení pau‰álního poplatku.
V‰ichni ostatní mají pfiístup ke katalogu

Katalog odbytu odpadů - verze 2001

Z podkladÛ firmy JOGA LUHAâOVICE, s. r. o. zpracovala redakce

omezen pouze na vyhledání názvu firmy
v regionu a oboru, v nûmÏ firma pracuje.
Zbylé informace jako jsou adresa, telefon-
ní ãísla, e-mailové adresy a dal‰í informace
t˘kající se jednotliv˘ch firem jsou pfiístupné
pouze po udûlení pfiístupov˘ch práv.

KOO je moÏné také získat v písemné po-
dobû vãetnû diskety, kde jsou oti‰tûny
v‰echny v˘‰e uvedené pfiehledy, adresy
a seznamy, ov‰em ve zjednodu‰ené formû.
Je zde pfiedstaveno 1560 firem, které jsou
identifikovány základními údaji, jako je: ná-
zev, adresa, odpovûdn˘ zástupce firmy, te-
lefon, fax, e-mail, obory ve kter˘ch podniká
ãi pÛsobí, ãlenství v profesních sdruÏeních.
KaÏdá poloÏka - firma má své registraãní
ãíslo a na konci pfiehledu je rejstfiík firem,
ãlenûn˘ podle základních ãinností.

Nejvût‰í v˘hodou KOO na internetu je
okamÏitá on-line aktualizace ze strany au-
tora databáze sv˘m zpÛsobem i registrova-
n˘ch firem (1560), které mohou e-mailem
zaslat informaci o zmûnû (nov˘ název firmy,
nové telefony, www, e-maily, ale i pfiípadné
roz‰ífiení ãinnosti), které webmaster firmy
okamÏitû zvefiejní na www.recyklace.net.

Podrobné seznámení s v˘kladem a prak-
tick˘mi ukázkami práce s Katalogem, vãet-
nû obchodování po internetu, bude moÏné 
v rámci kongresu a v˘stavy ODPADY-
LUHAâOVICE 2001
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◆ ◆ ◆ z vûdy a v˘zkumu ◆ ◆ ◆

Z VùDY A V¯ZKUMU
České ekologické manažerské centrum jako

vydavatel časopisu Odpadové fórum získalo
grant Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy v rámci programu
Zpřístupňování výsledků vědy a výzkumu 
na projekt nové samostatné rubriky Z VĚDY
A VÝZKUMU. Tato rubrika je tedy 
připravována za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
v rámci účelové podpory výzkumu 
a vývoje.

V rámci realizace tohoto projektu chce 
redakce prostřednictvím časopisu Odpadové

fórum přiblížit čtenářům jednotlivá 
pracoviště, která se výzkumem v oboru 
nakládání s odpady zabývají, informovat
o problematice, kterou řeší, a hlavně 
seznámit širokou odbornou veřejnost 
s dosaženými výsledky. Týká se to výzkumu
a vývoje prováděného jak na vysokých 
školách, v Akademii věd, v rezortních nebo
podnikových výzkumných ústavech, tak 
přímo v soukromých firmách. Věříme, že 
tento projekt bude přínosný jak pro samotná
výzkumná a vývojová pracoviště, tak pro 
firmy zabývající se odpady v praxi.

Následující text vznikl úpravou a aktualiza-
cí stejnojmenné kapitoly v pracovní verzi 
návrhu Koncepce odpadového hospodářství
České republiky, který pro Ministerstvo 
životního prostředí vypracovává Český 
ekologický ústav. 

V souãasné dobû neexistuje v âR ucelen˘ pfiehled o kapacitách v˘-
zkumu a v˘voje (dále VaV) v oboru odpadového hospodáfiství.
Oficiální údaje âeského statistického úfiadu hovofií o pûti VaV orga-
nizacích pÛsobících v oblasti odstraÀování odpadních vod a pevné-
ho odpadu, vãetnû ãi‰tûní mûsta s celkovou kapacitou 17 pracovní-
kÛ. V podnikovém sektoru uvádí stejn˘ zdroj tfii pracovníky VaV v ob-
lasti zpracování druhotn˘ch surovin. 

S v˘jimkou projektÛ a programÛ VaV hrazen˘ch ze státního roz-
poãtu, které podchycují Národní databáze v˘zkumu a v˘voje
(Centrální evidence projektÛ - CEP, Centrální evidence v˘zkumn˘ch
zámûrÛ - CEZ, Registr v˘sledkÛ - RIV, Centrální evidence vefiejn˘ch
soutûÏí - CEVS), neexistuje ani pfiibliÏn˘ pfiehled o VaV pracích zadá-
van˘ch pfiímo podniky. 

Kapacity a zaměření VaV činnosti
S ohledem na budoucí institucionální zaji‰tûní oboru odpadového

hospodáfiství odbornou autoritou (Centrum pro fiízení odpadového
hospodáfiství) a na potfiebu jeho efektivního fiízení je tfieba budovat

mj. i ucelen˘ pfiehled o VaV kapacitách a jejich ãinnosti. 
K tomuto úãelu bylo dotazníkov˘m ‰etfiením osloveno 176 orga-

nizací VaV (v˘zkumné ústavy, vysoké ‰koly, podniky). Z 85 organiza-
cí, které poskytly poÏadované informace, se 68 % (58 organizací) sku-
teãnû zab˘vá VaV ãinností v odpadovém hospodáfiství. Z jejich územ-
ního rozloÏení je zfiejmé, Ïe pfiirozen˘mi centry VaV ãinnosti v odpa-
dovém hospodáfiství jsou Praha (20 pracovi‰È) a Brno se 6 pracovi‰-
ti. Podrobnûj‰í ãlenûní poãtu organizací podle zamûfiení VaV ãinnosti
uvádí tabulka 1. (Poznámka: Tyto v˘sledky mohou b˘t ãásteãnû zkres-
leny nejednotn˘m v˘kladem této ãásti dotazníkÛ respondenty, napfi
zámûna VaV ãinnosti s pedagogickou ãinností). 

Způsoby zadávání VaV úkolů
PfiestoÏe informaci o zpÛsobu zadání VaV prací poskytlo pouze 25

organizací zab˘vajících se VaV v oblasti odpadového hospodáfiství,
lze konstatovat, Ïe nejãetnûj‰ím zpÛsobem zadání VaV prací byla ve-
fiejná soutûÏ a pfiímé oslovení zadavatelem. V˘znamn˘m po-
znatkem je, Ïe nejménû ãast˘m zpÛsobem zadání bylo
aktivní hledání donora, coÏ mÛÏe úzce souviset s podce-
nûním úlohy marketingu ve VaV organizacích.

Vybavení VaV pracovišť
O vybavení (zejména technickém) VaV pracovi‰È nebylo v dotaz-

níkovém ‰etfiení poskytnuto relevantní mnoÏství informací. Pfievlá-

Technologický vývoj v odpadovém hospodářství

Realizace projektu zaãíná tímto ãíslem a potrvá aÏ do konce pfií‰tí-
ho roku. Vedle pfiehledÛ fie‰en˘ch projektÛ získan˘ch z rÛzn˘ch da-
tabází (CEP, PPÎP atd.) budou v ãasopisu pfiedev‰ím uvádûny profily
jednotliv˘ch v˘zkumn˘ch pracovi‰È a zvefiejÀovány v˘sledky v˘zku-
mu a v˘voje (VaV) dosaÏené na ãesk˘ch (ale i slovensk˘ch) praco-
vi‰tích. 

Adresnû i plo‰nû jsme rÛzn˘mi formami oslovili a je‰tû oslovíme ta
VaV pracovi‰tû, o kter˘ch se domníváme, Ïe se pfiedmûtnou proble-
matikou zab˘vají. Profil prvého pracovi‰tû pfiiná‰íme jiÏ v tomto ãísle. 

Prosíme dal‰í v˘zkumná a v˘vojová pracovi‰tû, která se zab˘vají
problematikou související s odpady ãi sanacemi ekologick˘ch zátûÏí,

aÈ uÏ jsme je pfiímo oslovili ãi nikoli, aby nám zaslaly jednak profil
svého pracovi‰tû a jednak ãlánky popisující v˘sledky fie‰en˘ch pro-
jektÛ související s odpadov˘m hospodáfistvím. Pfiitom není nutné
posílat v‰e najednou a je také moÏné prezentovat dosaÏené v˘sled-
ky i za nûkolik let zpûtnû. 

Technické a formální poÏadavky na dodané pfiíspûvky (jsou mini-
mální) na poÏádání sdûlí redakce. Pfiíspûvky v‰ak neposílejte
do redakce, ale na adresu: Mgr. Jaroslava Kotrãová,
âesk˘ ekologick˘ ústav, Vr‰ovická 65, 100 10 Praha 10,
tel. 02/6712 2898, e-mail: Jaroslava.Kotrcova@ceu.cz.

Redakce



dajícím charakterem VaV pracovi‰È jsou rÛz-
nû (v‰eobecnû i speciálnû) vybavené analy-
tické laboratofie (70 % pracovi‰È), popfi. pra-
covi‰tû vlastnící specializované pfiístroje pro
zcela konkrétní pouÏití (napfi. zafiízení na py-
rol˘zu, infiltraãní zafiízení, prototypová dílna
pro tfiídûní obalÛ, stanice pro recyklaci rtuti).
V „prÛmûrné” VaV organizaci se zab˘vá (ne-
bo potenciálnû mÛÏe zab˘vat) VaV ãinností
pro odpadové hospodáfiství 16 pracovníkÛ,
pfieváÏnû s vysoko‰kolsk˘m vzdûláním. V nû-
kolika pfiípadech byla vyjádfiena potfieba
v dohledné dobû poãet pracovníkÛ zv˘‰it.
K nejãastûji vyuÏívan˘m zdrojÛm informací
pfii podpofie VaV ãinnosti patfií odborná lite-
ratura (70 %) a internet (55 %); nechybí v‰ak
ani vyuÏívání specializovan˘ch databází (INIS, CC, CHEMICAL AB-
STRAKT) a oborov˘ch informaãních stfiedisek.

Využití výsledků VaV
Nesmírnû cenné informace byly získány v oblasti vyuÏití v˘sledkÛ

VaV prací. Z 31 respondentÛ, ktefií tuto ãást dotazníku vyplnili, pl-
n˘ch 52 % uvedlo, Ïe nejãastûj‰ími v˘stupy jsou v˘zkumné zprávy
a publikace. Pfiímou realizaci v˘sledkÛ VaV ãinnosti uvedlo 35 % res-
pondentÛ, ktefií v‰ak pfiedstavují pfiedev‰ím oblast cíleného podniko-
vého v˘zkumu. Patentov˘m fiízením ãi prodejem licencí konãí VaV
práce pouze u 10 % respondentÛ. Tento v˘sledek opravÀuje k ná-
zoru, Ïe dal‰í rozvoj VaV ãinnosti v odpadovém hospo-
dáfiství by mûl b˘t více smûrován k praktické realizaci
získan˘ch v˘sledkÛ.

Poptávka po VaV činnosti
Rozdûlení specializací VaV ãinnosti v odpadovém hospodáfiství by-

lo konfrontováno s poÏadavky subjektÛ nakládajících s odpady na
VaV ãinnost. Tûm byla dána moÏnost pro jednotlivéh oblasti VaV
v dotazníku oznaãit za vhodnûj‰í cestu vlastní v˘zkum a v˘voj nebo
nákup zahraniãních licencí (tabulka 2). I kdyÏ opût nelze vylouãit rÛz-
nost interpretace u jednotliv˘ch respondentÛ (zvlá‰tû pak u pojmÛ
recyklace a regenerace odpadÛ - poznámka redakce), je moÏné a za-
jímavé srovnání provést.

Z celkového poãtu 49 respondentÛ jich 85 % oznaãilo jako prio-
ritní pro fie‰ení v rámci VaV ãinnosti oblast technologií a zafiízení pro
biologické zpracování odpadÛ - kompostování, biofermentace, bio-
plyn (respondentÛ). Na dal‰ích místech se umístily technologie a za-
fiízení pro skládkování odpadÛ - mechanismy, izolaãní materiály,
skládkov˘ plyn, prÛsaky (79 %) a oblasti VaV metod prevence vzniku
odpadÛ (73 %) a metod informaãní a vzdûlávací ãinnosti (73 %). 

Pro orientaci na nákup zahraniãních licencí pfied vlastním v˘zku-
mem a v˘vojem se v˘raznû respondenti vyslovili v oblastech techno-
logií a zafiízení pro energetické vyuÏití odpadÛ (71 %) a technologií
a zafiízení pro regeneraci odpadÛ (62 %). 

PfiedbûÏn˘m závûrem z toho mÛÏe b˘t, Ïe s v˘jimkou technologií
a zafiízení pro velké investiãní celky (spalovny, regenerace odpad-
ních olejÛ) jsou ostatní oblasti odpadového hospodáfiství moÏn˘mi
sférami zájmu VaV pracovi‰È. Tomu ostatnû odpovídají i preference
uvádûné VaV organizacemi. V˘raznûj‰í disproporci lze snad vytu‰it
pouze v oblasti VaV prevenãních metod.

Cíle a záměry
Pát˘ rámcov˘ program ES v oblasti VaV na léta 1998 - 2002 defi-

nuje ãtyfii akãní oblasti, k nimÏ patfií mj. i témata Ïivotního prostfiedí.
Také Národní program v˘zkumu na léta 2001 - 2004 stanovuje dílãí
tematické programy (priority), ke kter˘m mj. patfií i Kvalita Ïivota
(zdraví, Ïivotní prostfiedí, ekologické zátûÏe z minulosti). Inspirativní

pro zamûfiení VaV ãinnosti v oblasti odpadového hospodáfiství v âR
do budoucnosti mohou b˘t i zámûry zahraniãních v˘zkumn˘ch in-
stitucí. US Environmental Protection Agency (EPA) zamûfiuje svoji v˘-
zkumnou ãinnost v nejbliÏ‰ích letech pfiedev‰ím do oblastí nebez-
peãn˘ch odpadÛ (identifikace, anal˘zy, úãinky), kontroly nakládání
s odpady (spalování, technologie, prevence), asanace (podzemní
vody, pÛda, skládky, území zneãi‰tûná oleji, zlep‰ení rozhodování)
a monitorování (terénní ‰etfiení, odbûry vzorkÛ, technická podpora).

Jak je uvedeno ve Státní politice Ïivotního prostfiedí, mohou b˘t
vûda a technika v˘znamn˘m ãinitelem pfii sniÏování negativních vli-
vÛ lidsk˘ch aktivit na Ïivotní prostfiedí, pfii nápravû a odstraÀování
vznikl˘ch ‰kod i pfii monitorování zmûn kvality Ïivotního prostfiedí
(ãistírenské technologie, ãisté a bezodpadové technologie, recyklaã-
ní technologie, technologie efektivnûj‰ího vyuÏívání obnoviteln˘ch
a neobnoviteln˘ch zdrojÛ a surovin, v˘voj v˘robkÛ denní spotfieby
s minimálními externalitami, metody chemické a biologické detoxi-
kace, monitorovací techniky a metody fyzikální a chemické anal˘zy).
Je vûcí strategie SPÎP, aby byl tento nástroj pouÏíván pro vãasné va-
rování pfied potenciálními riziky, pro sniÏování negativních vlivÛ na Ïi-
votní prostfiedí a ve prospûch ochrany a zlep‰ování jeho kvality.

Návrh organizace výzkumu a vývoje
Návrh organizace v˘zkumu a v˘voje v oblasti odpadového hos-

podáfiství by mûl b˘t pfiedmûtem fundované odborné diskuse pfie-
dev‰ím mezi pfiedními VaV pracovi‰ti a potencionálními zadavateli
(rubrika Z VùDY A V¯ZKUMU ãasopisu ODPADOVÉ FÓRUM se zdá
b˘t k tomuto úãelu témûfi ideální - poznámka redakce). 

S ohledem na pfiipravované zfiízení národní odborné autority
v odpadovém hospodáfiství v âR - Centrum pro fiízení odpadového
hospodáfiství - se nabízí pfiedstava o koordinaãní úloze takové insti-
tuce i pro VaV ãinnost. Takovou pfiedstavu podporují i získané v˘-
sledky dotazníkového ‰etfiení, které pfies omezenou reprezentativ-
nost respondentÛ formulují v obecné poloze poÏadavky na takové
koordinaãní pracovi‰tû:
● vedení evidence VaV pracovi‰È a expertÛ,
● vedení evidence v˘zkumn˘ch prací a v˘sledkÛ (realizace, patenty,

licence),
● shromaÏìování a formulace námûtÛ na v˘zkumné projekty,
● spravování finanãních zdrojÛ a garance úãelnosti jejich vynaloÏe-

ní (kontrola duplicit),
● poskytování informací odborné i laické vefiejnosti,
● poskytování informací v rámci reportingu EU. 

Konkrétnûj‰í pfiedstavy o vûcné náplni ãinnosti koordinaãního pra-
covi‰tû VaV v oblasti odpadového hospodáfiství v âR i návrhy t˘kající
se finanãního zaji‰tûní VaV bude moÏno formulovat aÏ pfii podrobnûj-
‰ím zamûfiení na tuto oblast odpadového hospodáfiství v roce 2001.

K získání pfiehledu o VaV ãinnosti v âeské republice chce pfiispût
i projekt rubriky Z VùDY A V¯ZKUMU.
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◆ ◆ ◆ z vûdy a v˘zkumu ◆ ◆ ◆

Tabulka 2: Podíly subjektÛ doporuãujících
orientaci na vlastní v˘zkum ãi na nákup 
licencí (%)

Zamûfiení VaV ãinnosti Vlastní Nákup 
v˘zkum licencí

Biologické zpracování odpadÛ 85 15

Skládkování odpadÛ 79 21

Prevence vzniku odpadÛ 73 27

Informaãní a vzdûlávací ãinnost 73 27

Recyklace odpadÛ 50 50

DemontáÏ zafiízení 44 56

Regenerace odpadÛ 38 62

Energetické vyuÏití odpadÛ 29 71

Tabulka 1: Poãty organizací zab˘vající 
se jednotliv˘mi oblastmi v˘zkumu 
a v˘voje

âinnost Poãet organizací

VaV celkem 58

Analytické metody 27

Sanace star˘ch zátûÏí 27

Recyklace 24

Informaãní a vzdûlávací ãinnost 22

Biotechnologie 20

Regenerace odpadÛ 11

Mûfiení a váÏení 10

DemontáÏ zafiízení 9
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◆ ◆ ◆ z vûdy a v˘zkumu ◆ ◆ ◆

P R O F I L  V ù D E C K É H O  P R A C O V I · T ù

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta technologie ochrany prostředí  
Ústav chemie ochrany prostředí
Ústav chemie ochrany prostředí (původně La-

boratoř technologie ochrany prostředí) vznikl v roce
1990 z bývalé Laboratoře syntetických paliv,
která byla zřízena při Fakultě technologie paliv
a vody (nyní Fakulta technologie ochrany pro-
středí) jako vědecko-výzkumné pracoviště fa-
kulty. Byl založen jako pedagogické pracoviště
s tím, že jeho pedagogická i výzkumná činnost
bude zaměřena především na problematiku od-
padů a kontaminovaných zemin. 

Ústav má 12 pedagogicko-vûdeck˘ch pracovníkÛ a v prÛmûru 10
doktorandÛ - studentÛ doktorského studijního programu Chemie
a technologie ochrany Ïivotního prostfiedí, studijního oboru
Aplikovaná a krajinná ekologie, z nichÏ nûktefií ãást své doktorské
práce vykonávají ve spolupráci s partnersk˘mi ústavy (zejména AV
âR). KaÏdoroãnû absolvuje magistersk˘ studijní program Chemie
a technologie ochrany Ïivotního prostfiedí v prÛmûru 15 studentÛ.

1. Studijní obor Chemie a technologie 
ochrany životního prostředí

Odborn˘ program oboru vychovává absolventy pro uplatnûní
v prÛmyslu, státní správû, zemûdûlství, podnikatelské sféfie, ktefií se
budou zab˘vat problematikou ochrany Ïivotního prostfiedí, zejména
odpadov˘m hospodáfistvím. V˘uka je zamûfiena na komplexní v˘-
chovu absolventÛ specializovan˘ch na problematiku odpadÛ kapal-
n˘ch a tuh˘ch, a to jak prÛmyslov˘ch, tak i odpadÛ vznikajících v ko-
munální sféfie, a rovnûÏ odpadÛ (emisí) v plynné fázi a odpadních
vod. Dal‰í souãástí profilu absolventa je vzdûlání v oblasti prÛmyslo-
vé toxikologie, sanace kontaminovan˘ch zemin, ekologick˘ch rizik
a právních a správních aspektÛ t˘kajících se Ïivotního prostfiedí.

Mezi odborné profilující pfiedmûty oboru proto patfií Technologie
zpracování odpadÛ, Dekontaminaãní technologie a Analytika odpa-
dÛ a dále pfiedmûty âi‰tûní odpadních vod, Technologie ochrany
ovzdu‰í, Hydrochemie, Chemie ovzdu‰í, Chemicko-inÏen˘rské zákla-
dy technologie ochrany prostfiedí, PrÛmyslová toxikologie, Analytika
ovzdu‰í, Ekologie, Biotechnologie v ochranû Ïivotního prostfiedí,
Právní a správní aspekty ochrany prostfiedí, Ekologická rizika a moni-
toring, InÏen˘rská ekonomika a management. Pro nûkteré specializo-
vané oblasti odpadového hospodáfiství jsou zváni i pfiední odborníci
z praxe, aby absolventi oboru mûli moÏnost se bezprostfiednû sezná-
mit s praktick˘mi poÏadavky moderního odpadového hospodáfiství.

Jako základní studijní materiál pro pfiedmûty t˘kající se odpadové-
ho hospodáfiství slouÏí studentÛm vysoko‰kolská pfiíruãka Odpady,
jejich vyuÏití a zne‰kodÀování a skripta z dal‰ích relevantních
pfiedmûtÛ. JelikoÏ právû oblast odpadové hospodáfiství patfií k nej-
dynamiãtûji se rozvíjejícím oborÛm, pfiedná‰ky z tûchto pfiedmûtÛ se
neustále aktualizují a doplÀují. Na vypracování takto aktualizovan˘ch
pfiedmûtÛ byly udûleny dva granty Fondu rozvoje vysok˘ch ‰kol na
inovace programÛ pfiedmûtÛ Technologie zpracování odpadÛ,
Dekontaminaãní technologie a PrÛmyslová toxikologie.

Závûreãná zkou‰ka magisterského studia sestává, vedle ob-
hajoby diplomové práce, ze ãtyfi pfiedmûtÛ, které jsou pro kaÏdého

studenta vybírány ze ‰esti tématick˘ch okruhÛ, kter˘mi jsou:
Analytická chemie, Fyzikální chemie, Technologie zpracování odpa-
dÛ, âi‰tûní odpadních vod, Ochrana ovzdu‰í a Právní a správní
aspekty ochrany Ïivotního prostfiedí. 

V rámci doktorského studia jsou roz‰ifiovány znalosti v oblasti
technologie vody, ochrany ovzdu‰í a pÛdy a zpracování odpadÛ
a to z hlediska fyzikálního, chemicko-technologického i biologické-
ho. Absolvent se uplatní v základním i aplikovaném v˘zkumu, dále
jako vedoucí technolog, resp. projektant, vedoucí provozÛ v prÛmy-
slov˘ch podnicích, v poradensk˘ch firmách zab˘vajících se proble-
matikou ochrany Ïivotního prostfiedí, jako vedoucí odborn˘ pracov-
ník ministerstev a dal‰ích orgánÛ a institucí státní správy.

Ústav chemie ochrany prostfiedí pofiádá od roku 1993 pokroãilé
studium „Odpady, jejich vyuÏití a zne‰kodÀování” pro pracovníky
v oblasti odpadového hospodáfiství z prÛmyslu, státní správy a pod-
nikatelské sféry, ktefií si chtûjí prohloubit znalosti z oboru odpadové-
ho hospodáfiství. Odborná náplÀ kurzu zahrnuje jak právní a orga-
nizaãní, tak zejména technologické aspekty oboru a pfiedná‰ejí na
nûm pfiední odborníci z jednotliv˘ch oblastí odpadového hospodáfi-
ství. V roce 2000 probûhl jiÏ sedm˘ tfiít˘denní bûh - celkov˘ poãet ab-
solventÛ tak dosahuje pfiibliÏnû 190. Kurz je zakonãen zkou‰kou, na
jejímÏ základû pak dostávají úãastníci osvûdãení o absolvování kurzu
celoÏivotního vzdûlávání.

Pfii ústavu bylo zfiízeno Tréninkové stfiedisko ãist‰í produk-
ce. Ve spolupráci s âesk˘m centrem ãist‰í produkce a za finanãní
podpory UNIDO byly uspofiádány tfii celoroãní interaktivní kurzy, na
kter˘ch se fie‰ilo kolem 50 prÛmyslov˘ch projektÛ z rÛzn˘ch prÛmy-
slov˘ch odvûtví (chemick˘, potravináfisk˘, koÏedûln˘, strojírensk˘ a ji-
n˘ prÛmysl). Absolventi kurzÛ obdrÏeli mezinárodnû uznávan˘
Professional Development Certificate in Environmental Management
and Cleaner Production in Industry.

2. Výzkumná činnost ústavu

2.1. Hlavní směry výzkumu 
a) Analytické a ekotoxikologické hodnocení star˘ch zátûÏí (skládek

a kontaminovan˘ch pÛd) pomocí instrumentálních metod a testÛ
toxicity.

b) Sledování moÏností odstraÀování chlorovan˘ch látek, vãetnû po-
lychlorbifenylÛ (PCB) z pfiírodních i prÛmyslov˘ch materiálÛ, ze-
jména biodegradací.

c) Rozvoj a aplikace perspektivních fyzikálnû chemick˘ch metod
zne‰kodÀování odpadÛ, zejména solidifikace a elektrokinetické
dekontaminace.

d) Simulace transportních procesÛ probíhajících pfii dekontaminaci
zemin metodou ventingu.

e) OdstraÀování kovÛ z kontaminovan˘ch pÛd fytoremediací.

2.2. Cíle výzkumných projektů a dosažené výsledky
Stabilizace/solidifikace odpadů

V oblasti v˘zkumu zne‰kodÀování odpadÛ procesy stabilizace/so-
lidifikace bylo hodnoceno vyuÏití hydraulick˘ch a nehydraulick˘ch
pojiv pro pfiípravu solidifikátÛ reáln˘ch vzorkÛ kalÛ. Pfii pouÏití port-



ODPADOVÉ FÓRUM 09/2001

27

◆ ◆ ◆ z vûdy a v˘zkumu ◆ ◆ ◆

landského cementu (hydraulické pojivo) a vápenného hydrátu (ne-
hydraulické pojivo) byl zji‰tûn pokles koncentrace sledovan˘ch tûÏ-
k˘ch kovÛ a to jak v neutrálních, tak i v kysel˘ch v˘luzích. Pfiídavek
aditiva na bázi kfiemiãitanu sodného nemûl v˘razn˘ vliv na obsah
tûchto kovÛ ve v˘luhu, av‰ak do‰lo k zlep‰ení mechanick˘ch vlast-
nosti solidfikátu a k podstatnému zkrácení doby tuhnutí. Pro posou-
zení negativního vlivu sledovan˘ch kontaminantÛ na Ïivé organismy
byla pomocí bakteriálního bioluminiscenãního testu toxicity zji‰Èová-
na akutní toxicita vodn˘ch v˘luhÛ. V‰echny mûfiené vzorky vykazo-
valy vysokou akutní toxicitu, ale rozdíly hodnot relativní inhibice pfied
a po provedení solidifikace nebyly pfiíli‰ patrné.

Degradační přeměny halogenovaných 
polutantů

Byly sledovány degradaãní pfiemûny chlorovan˘ch uhlovodíkÛ pfií-
tomn˘ch ve skládkách a kontaminovan˘ch pÛdách a vliv v˘voje me-
thanogenních podmínek a vhodn˘ch substrátÛ na stupeÀ dechlora-
ce tûchto kontaminantÛ. Podafiilo se identifikovat produkty degra-
dace 2,2’,5,5’-tetrachlorbifenylu pomocí GC-MS a MS API a stanovit
mnoÏství nezdegradovaného kongeneru pomocí GC. Byl hledán
vhodn˘ teplotní program na plynovém chromatografu pro rozdûle-
ní jednotliv˘ch chlorbenzoov˘ch kyselin a s vyuÏitím tohoto progra-
mu byla následnû identifikována chlorbenzoová kyselina vzniklá de-
gradací 2,2’,5,5’-tetrachlorbifenylu.

Schopnosti imobilizovan˘ch bunûk bakteriálního kmene Pseudo-
monas sp. 2 byly dále testovány pfii biodegradaci Deloru 103. Poku-
sy probûhly se dvûma rÛzn˘mi koncentracemi Deloru 103, byl sta-
noven jeho zÛstatek po degradaci a byla sledována toxicita získané
smûsi produktÛ. Testovacím organismem je perlooãka druhu Daph-
nia magna a ekotoxikologické zkou‰ky stále probíhají. V souãasné
dobû probíhá degradace individuálního kongeneru 2,2’,5,6’-tetra-
chlorbifenylu a je provûfiována schopnost pouÏívaného bakteriální-
ho kmene degradovat chlorbenzoové kyseliny.

Fytoremediace
Byla zahájena v˘zkumná práce v oblasti odstraÀování tûÏk˘ch ko-

vÛ z pÛdy moderní dekontaminaãní technologií - metodou fytore-
mediace. Cílem v˘zkumu v této oblasti je sledovat schopnost vybra-
n˘ch rostlinn˘ch kultur akumulovat toxické kovy z Ïivného média
v podmínkách in vitro a zhodnotit vliv akumulace tûchto kovÛ v rost-
linn˘ch kulturách na jejich rÛst a v˘vin. V úvodních pokusech byla
sledována schopnost rostlinn˘ch kultur Populus tremula x tremuloi-
daes a Rheum palmatum akumulovat ionty tûÏk˘ch kovÛ (olova a ni-
klu) z kontaminovan˘ch médií. PfiedbûÏné v˘sledky prokázaly úãel-
nost vyuÏití metody fytoremediace pro dekontaminaci vodného pro-
stfiedí zneãi‰tûného tûÏk˘mi kovy.

Laboratorní ventingové zkoušky
Provedené teoretické i experimentální práce vyústily do podoby

návrhu metodiky (pracovnû oznaãované jako „laboratorní zkou‰ka
sanovatelnosti”) Pfiedpokládá se, Ïe tyto v˘sledky budou vyuÏitelné
Odborem ekologick˘ch ‰kod MÎP. NavrÏená metodika by mohla v˘-
znamn˘m zpÛsobem zv˘‰it efektivitu financování sanaãních prací na
lokalitách, kde se pfiedpokládá aplikace technologie ventingu.

Elektrokinetická dekontaminace
Byly dokonãeny experimenty zamûfiené na selektivní mobilizaci

tûÏk˘ch kovÛ v kontaminovan˘ch zeminách a tím také zv˘‰ení úãin-
nosti techniky elektrokinetické dekontaminace. Pro selektivní mobili-
zaci byly pouÏity nejãastûji pouÏívané organické komplexotvorné ky-
seliny, jako napfiíklad kyselina citronová a kyselina ethylendiamin-
tetraoctová (EDTA). V˘‰e zmínûné experimenty byly realizovány ve
spolupráci s oddûlením geologie Technical University of Denmark,
Lyngby.

Vývoj nenáročných analytických metod pro
analýzu těkavých kontaminantů

V rámci daného projektu byl sestaven matematick˘ model umoÏ-
Àující popis rovnováÏn˘ch i kinetick˘ch dûjÛ probíhajících pfii prosá-
vání vzduchu porézním materiálem kontaminovan˘m tûkavou lát-
kou. Dan˘ model umoÏÀuje simulace na úrovni jediné ãástice i v roz-
sahu celého vzorku zeminy. Práce na modelu probíhaly ãásteãnû
v rámce stáÏe na Oddûlení chemického inÏen˘rství, Royal Institute of
Technology, Stockholm.

2.3. Výhledy pro další období
Solidifikace - V˘zkum v oblasti zne‰kodÀování odpadÛ procesy

stabilizace/solidifikace bude zamûfien na sledování vlastností solidifi-
kátÛ získan˘ch z reáln˘ch vzorkÛ odpadÛ pocházejících ze závodu
na termické vyuÏití odpadu - TVO Liberec. Bude sledován obsah tûÏ-
k˘ch kovÛ v neutrálních a kysel˘ch v˘luzích vzorkÛ získan˘ch solidifi-
kací nûkter˘ch typÛ produktÛ vznikajících v procesu spalování ko-
munálního odpadu. Sledována bude rovnûÏ ekotoxicita tûchto v˘lu-
hÛ s vyuÏitím bakteriálního bioluminiscenãního testu toxicity.

Fytoremediace - V˘zkumné práce v oblasti fytoremediace bu-
dou roz‰ífieny o nûkteré dal‰í tûÏké kovy (mûì, zinek, kadmium, ar-
sen, chrom) a jejich smûsi. Experimenty budou provádûny jak hyd-
roponicky, tak i s reálnû kontaminovanou zeminou.

IPPC - Aplikace integrované prevence a omezování zneãi‰Èování
(IPPC) v odpadovém hospodáfiství a chemickém prÛmyslu - posou-
zení v˘bûru nejlep‰ích dostupn˘ch technik (BAT) ve vybran˘ch pfií-
padov˘ch studiích.

Zkou‰ka sanovatelnosti - Dokonãovací práce na návrhu me-
todiky „Laboratorní zkou‰ka sanovatelnosti” na základû pfiipomínek
od potenciálních zájemcÛ. Podle jiÏ do‰l˘ch ohlasÛ lze pfiedpokládat
provedení dal‰ích ovûfiovacích experimentÛ na reáln˘ch lokalitách.

Elektrokinetická dekontaminace - Ve spolupráci s Technical
University of Denmark, Lyngby bude provedena sada experimentÛ
zamûfien˘ch na moÏnost pouÏití techniky elektrokinetické dekonta-
minace pfii odstraÀování kontaminantÛ (tûÏk˘ch kovÛ a perzistent-
ních organick˘ch látek).

Anal˘za tûkav˘ch látek - Na základû matematického modelu
budou systematick˘m zpÛsobem provádûny laboratorní experimen-
ty simulující tzv. „head-space” anal˘zu v dynamickém uspofiádání, tj.
odebírání vzorku z parní fáze. Experimenty budou zamûfieny na aro-
matické tûkavé uhlovodíky - benzen, toluen, xylen. V˘stupem tûchto
experimentÛ by mûly b˘t jednak optimalizované geometrické cha-
rakteristiky aparatury pro dynamickou „head-space” anal˘zu a dále
závûry t˘kající se pouÏitelnosti dané analytické techniky pro jednotli-
vû typy tûkav˘ch látek.

Membránové separaãní procesy - V roce 2001 byl zahájen
nov˘ projekt t˘kající se aplikace techniky nanofiltrace pfii zne‰kodÀo-
vání skládkov˘ch v˘luhÛ (zejména v˘luhÛ obsahujících tûÏké kovy)
jako metody vhodné pro selektivní oddûlení toxick˘ch kovÛ a orga-
nick˘ch látek z roztokÛ o vysoké koncentraci rozpu‰tûn˘ch látek pfii
nízk˘ch provozních nákladech.

Prom˘vání zemin - V roce 2001 se zahajuje projekt zamûfien˘ na
studium techniky prom˘vání kontaminovan˘ch zemin, opût se zvlá‰t-
ním zfietelem na kontaminaci tûÏk˘mi kovy, pfiípadnû jin˘mi anorga-
nick˘mi kontaminanty. Tento projekt by mûl navázat na nûkteré pfied-
bûÏné práce realizované na V·CHT v minul˘ch letech. Kromû obvyklé
teoretické pfiípravy se jiÏ pfiedpokládají experimenty pfiímo na konta-
minovan˘ch lokalitách. Ve spolupráci se spoleãností Aquatest je napfií-
klad pfiipravován poloprovozní experiment, jehoÏ cílem je posoudit
úãinnost techniky prom˘vání na zeminû kontaminované arsenem.

Ekotoxikologické testy - Pro testování toxicity polutantÛ pfií-
tomn˘ch ve vodách, zeminách, odpadech i jin˘ch matricích jsou
pouÏívány tzv. standardní testy toxicity (perlooãky, fiasy, ryby, seme-
na), metodiky ustavené normativnû (bioluminiscence bakterií, kor˘‰
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Thamnocephalus, vífiníci Brachyonus) i dal‰í doporuãené ãi navrÏe-
né testy (ÏábronoÏky apod.). V˘zkumné úsilí je vûnováno aplikaci
tûchto metod vedle kontaktních metodik pro testování kontamino-
van˘ch zemin a látek nerozpustn˘ch ve vodû nebo v pevném sku-
penství. V˘zkum se bude orientovat na vliv mineralizace vzorkÛ, na-
pfi. v˘luhÛ, na ekotoxikologickou odpovûì testovacích organizmÛ.
Hlavní smûr v˘voje nov˘ch metodik je smûfiován k aplikaci toxikolo-
gick˘ch pokusÛ pro hodnocení semipermeabilních membrán plnû-
n˘ch trioleinem - SPMD. Zde se jedná o progresivní metodu slouÏící
k integrálnímu hodnocení kontaminace Ïivotního prostfiedí polutan-
ty jako jsou PAH, PCB, dioxiny a dal‰í.

2.4. Prezentace výsledků
V˘sledky v˘zkumné i pedagogické ãinnosti publikují pracovníci

ústavu v odborn˘ch ãasopisech ãesk˘ch (Odpadové fórum, Odpady,
EKO, Chemické Listy, Chemick˘ prÛmysl) i mezinárodních (Fresenius
Environmental Bulletin, Toxicological and Environmental Chemistry,
Separation Science and Technology, Environmental Technology,
Environmental Health Perspectives, Pure and Applied Chemistry,
International Biodeterioration and Biodegradation, Environmental
Education and Information) a referují o nich jak na domácích, tak
i mezinárodních konferencích.

2.5. Granty Grantové agentury ČR
(Dále uvádíme pouze projekty, kde první fie‰itel je z Ústavu chemie

a ochrany prostfiedí - poznámka tedakce)
● Sledování degradaãních pfiemûn organick˘ch látek 

ve skládkách a kontaminovan˘ch pÛdách, 
fie‰itel: M. Kura‰, ã. 104-94-0084, 1994 - 1996
Cílem studie byla laboratorní simulace reáln˘ch podmínek ve sta-

r˘ch zátûÏích, ve kter˘ch probíhají anaerobní degradaãní procesy.
Modelem pro vypracování metodiky slouÏící k vyhodnocování de-
gradaãních pfiemûn organick˘ch látek bylo anaerobní odbourávání
chlorovan˘ch uhlovodíkÛ. Byly zji‰tûny procesy degradace v pod-
mínkách experimentu a urãena optimální koncentrace toxikantu pro
sledování prÛbûhu tûchto pfiemûn.
● Studium transportních procesÛ, probíhajících 

pfii dekontaminaci zemin metodami ventingu, 
fie‰itel: J. JankÛ, ã. 104-98-05111, 1998 - 2001
Pro provedení a vyhodnocení laboratorních ventovacích zkou‰ek

byla navrÏena metodika, která pfiesnû popisuje sled krokÛ nezbytn˘ch
pro správn˘ odbûr vzorku, realizaci vlastního laboratorního experi-
mentu a jeho vyhodnocení. Byla navrÏena a sestavena speciální apa-
ratura umoÏÀující za pfiesnû kontrolovan˘ch experimentálních podmí-
nek simulovat na vzorku reálného kontaminovaného materiálu vento-
vací proces. Porovnání v˘sledkÛ laboratorních zkou‰ek s dostupn˘mi
provozními v˘sledky zfietelnû prokázalo v˘hodnost a finanãní efekt la-
boratorních zkou‰ek, pfiiãemÏ hlavní pfiínos laboratorních zkou‰ek spo-
ãívá v moÏnosti kvalifikovaného odhadu provozních parametrÛ je‰tû
pfied instalací technologického zafiízení. Vypracovaná metodika byla
v prÛbûhu fie‰ení nûkolikrát uvefiejnûna k pfiipomínkování a byla ús-
pû‰nû vyzkou‰ena celkem na pûti kontaminovan˘ch lokalitách.
● Studium selektivních komplexotvorn˘ch reakcí tûÏ-

k˘ch kovÛ a jejich aplikace v technologii ochrany pro-
stfiedí, fie‰itel: M. Kubal, ã. 104-98-P005, 1998 - 2000
Projekt je zamûfien na studium selektivních komplexotvorn˘ch re-

akcí tûÏk˘ch kovÛ, pfiiãemÏ cílem tohoto projektu je zv˘‰ení úãinnos-
ti dekontaminaãních postupÛ pouÏívan˘ch pro odstraÀování tûÏk˘ch
kovÛ ze zemin, kalÛ nebo jin˘ch pevn˘ch materiálÛ. Podstatou pro-
jektu jsou rovnováÏné a kinetické studie systémÛ zahrnujících tûÏk˘
kov, jeho komplexnû vázané formy, jeho vysráÏené formy a nûkteré
dal‰í doprovodné látky. Na základû matematického popisu v˘‰e spe-
cifikovaného systému je moÏné odhadnout podmínky, za kter˘ch
bude dan˘ tûÏk˘ kov maximálnû mobilizován pfii souãasném udrÏe-

ní ostatních kovÛ v imobilním stavu. Takto vytvofien˘ a zpracovan˘
model je potom v dal‰í fázi ovûfiován experimentálnû. V˘sledky pro-
jektu jsou aplikovány pfii zvy‰ování úãinnosti postupÛ zamûfien˘ch
na odstraÀování tûÏk˘ch kovÛ z tuh˘ch kontaminovan˘ch matric (vy-
luhování, bioakumulace, elektrokinetické postupy).
● Technologie biochemického odbourávání 

chlorovan˘ch organick˘ch polutantÛ, 
fie‰itel: J. Burkhard, ã. 104-97-1212, 1997 - 1999
V rámci projektu byla v‰estrannû studována schopnost bakteriál-

ního kmenu Pseudomonas putida/2, kter˘ byl izolován z kontami-
nované zeminy, degradovat polychlorované bifenyly (PCB). Kromû
vlastní schopnosti degradovat níÏe - (Delor 103) i v˘‰echlorované
(Delor 106) kongenery byly zejména studovány rÛstové vlastnosti,
vliv stresov˘ch kultivaãních podmínek, vliv kosubstrátÛ, dále byla pro-
vedena izolace totální DNA.

Byly studovány rÛzné moÏnosti imobilizace tohoto bakteriálního
kmenu a biodegradaãní schopnosti imobilizovan˘ch bunûãn˘ch kultur.

Byla vypracována metodika izolace metabolitÛ individuálních kon-
generÛ PCB a optimalizovány podmínky pro jejich anal˘zu pomocí
kapalinové chromatografie, GC-MS, LC-MS a provedeny studie de-
gradace vybran˘ch kongenerÛ umoÏÀující zjistit degradaãní dráhy.

Paralelnû byla experimentálnû ovûfiena schopnost adaptovan˘ch
konzorcií mikroorganismÛ imobilizovan˘ch na ‰kváfie degradovat v˘-
‰echlorované kongenery PCB. Jako testovací materiál byl pouÏit
Delor 106 (obchodní produkt CHEMKO, n. p., StráÏske, prÛmûrn˘
poãet atomÛ chloru na molekulu bifenylu - 6).

2.6. Obhájené diplomové práce
Akademický rok 1999/2000
● Zhodnocení plastÛ v elektrotechnick˘ch v˘robcích -

Milan Hlaváãek
Diplomová práce fie‰í problém zhodnocení plastÛ v elektronickém

odpadu. Cílem bylo nalezení a posouzení nejv˘hodnûj‰ích zpraco-
vatelsk˘ch metod v podmínkách âeské republiky. V âeské republice
se v souãasné dobû jako nejperspektivnûj‰í fie‰ení jeví spalování pla-
stového odpadu v jiÏ existujících spalovnách, tj. vyuÏití vysoké v˘-
hfievnosti polymerního materiálu. V men‰í mífie se uplatÀují i meto-
dy nedestruktivního zpracování smûsn˘ch plastÛ. DÛvodem jsou vy-
soké ceny produktÛ destruktivního zpracování plastÛ v porovnání
s ãist˘mi látkami vyroben˘mi z ropy spolu s nemal˘mi investiãními
a provozními náklady pfiíslu‰n˘ch zpracovatelsk˘ch zafiízení.
Nezanedbatelné jsou i náklady na demontáÏ elektronick˘ch v˘robkÛ
a tfiídûní plastÛ a neexistence jednotné formy sbûru plastÛ.
● Elektrokinetická dekontaminace zneãi‰tûn˘ch zemin -

Petra Hlaváãková
Práce, vypracovaná na Ecole des Mines d’Albi-Carmaux (Francie),

byla zamûfiena na posouzení transportního chování kontaminantÛ
vyskytujících se v dodané reálné zeminû. Byla sledována moÏnost
odstranûní tûÏk˘ch kovÛ - olova a zinku z této zeminy metodou elek-
trokinetické dekontaminace v alkalické oblasti pH. TûÏké kovy byly
stanoveny metodou atomové absorbãní spektrometrie.
● Zne‰kodÀování kontaminantÛ v Ïivotním prostfiedí

s vyuÏitím procesu stabilizace - Kamil Landsmann
Práce se zab˘vá stabilizací prÛmyslov˘ch vzorkÛ odpadních galva-

nick˘ch kalÛ s vyuÏitím nehydraulického pojiva a hodnocením vlast-
ností vodn˘ch v˘luhÛ pfiipraven˘ch solidifikátÛ a zároveÀ solidifikátÛ
dodan˘ch pomocí fyzikálnû-chemick˘ch a biologick˘ch metod.

Pro solidifikaci byl vyuÏit vápenn˘ hydrát (vápno), buì samotn˘
nebo s pfiídavkem aditiva na bázi kfiemiãitanu sodného (vodní sklo).
Byly rovnûÏ vyuÏity nûkteré typy látek, které vznikají v prÛmyslu jako
odpadní produkty (odpadní sádra, Ïelezné kaly).
● Zne‰kodÀování kontaminovan˘ch materiálÛ metodou

stabilizace - Jan ·panûl
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Cílem práce bylo posouzení solidifikace jako metody vhodné pro
zne‰kodÀování ãtyfi vzorkÛ odpadních kalÛ s obsahem toxick˘ch tûÏ-
k˘ch kovÛ.

Pro solidifikaci bylo pouÏito klasické hydraulické pojivo - portland-
sk˘ cement. Následnû byl tento solidifikaãní proces modifikován pfii-
dáním vodního skla ve funkci aditiva k základnímu pojivu pro dal‰í
zlep‰ení fyzikálnû-chemické stability solidifikátÛ. K solidifikaci byly
pouÏity kaly z galvanizaãních provozÛ.
● Akumulace tûÏk˘ch kovÛ v rostlinách - Ivana ·pirochová
● Biodegradace PCB v zeminách v pfiítomnosti tenzidÛ -

Petr Vacík
Souhrny posledních dvou uveden˘ch prací jsou uvedeny dále v ãás-

ti vûnované diplomov˘m pracem, které byly ocenûny v soutûÏích.

Akademický rok 2000/ 2001
● Zhodnocení poÏadavkÛ smûrnice IPPC na vybrané ãin-

nosti v chemickém prÛmyslu - Tomá‰ Rakovick˘
Diplomová práce fie‰í poÏadavky Smûrnice Rady 96/61/EC o inte-

grované prevenci a omezování zneãi‰tûní na chemick˘ prÛmysl v˘ro-
by konstrukãních plastÛ. Cílem byl popis konkrétních poÏadavkÛ smûr-
nice o IPPC a pfiipravenost âeské republiky na jejich plnûní, vãetnû
konkrétního pfiíkladu v˘robce konstrukãních plastÛ firmy Kauãuk
Kralupy, a. s., tj. popis jejich environmentální politiky a pfiipravenost na
plnûní poÏadavkÛ smûrnice o IPPC. V souãasné dobû v âeské republi-
ce neexistuje konkrétní legislativní pfiedpis nebo norma, která by se t˘-
kala pfiímo v˘robce nûkterého z konstrukãních plastÛ. Ohlednû IPPC je
v âeské republice pfiipravován zákon o integrované prevenci a ome-
zování zneãi‰tûní a o integrovaném registru zneãi‰Èování, kter˘m bu-
de do na‰í legislativy implementována smûrnice o IPPC. Konkrétní po-
Ïadavky smûrnice o IPPC jsou v‰ak spojeny s nejlep‰ími dostupn˘mi
technikami (BAT), které jsou popsány v tzv. referenãních dokumentech
pro BAT (BREFs) pro jednotlivá odvûtví chemického prÛmyslu. Ty zatím
nejsou pro v˘robu polymerÛ k dispozici a zaãne se na nich pracovat
v tomto roce. Pokud ale nejsou pro daná odvûtví hotové BREFs, inte-
grované povolení k provozu se vydává na základû splnûní v‰ech sloÏ-
kov˘ch limitÛ smûrnic EU, uvedené v pfiíloze II smûrnice o IPPC. Tyto li-
mity Kauãuk Kralupy, a. s., a jeho jednotka v˘roby ABS splÀuje, coÏ je
základním kamenem pro splnûní poÏadavkÛ smûrnice o IPPC.
● Plasty jako konstrukãní materiály pro automobilov˘

prÛmysl, jejich recyklace a jiné moÏnosti zhodnocení -
Tomá‰ Tuãek
Diplomová práce pojednává o moÏnostech zhodnocení plastové-

ho odpadu z autovrakÛ. Cílem bylo jednak nalezení a posouzení nej-
vhodnûj‰ích zpracovatelsk˘ch metod, jednak porovnání poÏadavkÛ
evropské smûrnice k autovrakÛm ã. 2000/53/EC ze dne 18. záfií
2000 s poÏadavky souãasnû platn˘ch a pfiipravovan˘ch zákonÛ âes-
ké a Slovenské republiky.

Jako nejvhodnûj‰í metody pro zhodnocení plastÛ z autovrakÛ by-
ly shledány procesy regranulace, hydrol˘zy, alkohol˘zy, pyrol˘zy,
hydrogenace a spalování. Îádn˘ z uveden˘ch procesÛ nemÛÏe b˘t
objektivnû oznaãen za nejlep‰í; pfii jeho v˘bûru hraje velkou roli che-
mické sloÏení plastu, jeho stáfií, míra zneãi‰tûní, poãet absolvovan˘ch
recyklaãních cyklÛ, neménû záleÏí na ekonomické efektivitû procesu
a jeho samotné existenci v daném státû ãi lokalitû. Bezesporu nej-
hor‰ím zpÛsobem jak nakládat s pouÏit˘mi automobilov˘mi plasty je
jejich ukládání na skládku.
● Zhodnocení poÏadavkÛ smûrnice IPPC na vybrané ãin-

nosti v odpadovém hospodáfiství - Andrej ·vagr
V diplomové práci jsou formou re‰er‰e popsány nové aspekty

ochrany Ïivotního prostfiedí, deklarované smûrnicí Rady 96/61/ES
o integrované prevenci a kontrole zneãi‰tûní, a z ní plynoucí poÏa-
davky na skládky a spalovny komunálního a nebezpeãného odpadu.
Pozornost je vûnována nov˘m standardÛm, tzv. BAT, a jejich refe-
renãním dokumentÛm (BREF), vãetnû popisu stavu jejich rozpraco-

vání. Je zmínûn návrh ãeského zákona o integrované prevenci a re-
gistru zneãi‰Èování a podán pfiehled ostatních smûrnic Evropsk˘ch
spoleãenství platn˘ch pro spalovny a skládky, vãetnû stavu jejich har-
monizace s ãesk˘m právním prostfiedím. 
● Zne‰kodÀování odpadÛ s vyuÏitím procesu stabilizace

- Marek Jifiíãek
Cílem práce bylo posouzení pouÏitelnosti metody solidifikace/sta-

bilizace pro zpracování odpadního odpra‰ku ze skláfiského tavicího
agregátu s vysok˘m obsahem olova a arsenu. Re‰er‰e byla zamûfie-
na na zji‰tûní stavu zpracování odpadÛ s obsahem arsenu pomocí
metody solidifikace/stabilizace. Dále byl sledován vliv koneãného pH
v˘luhu na úspû‰nost stabilizace As a diskutováno pÛsobení jednotli-
v˘ch louÏících ãinidel na vyluhovatelnost tûÏk˘ch kovÛ.

Pro solidifikaci byly pouÏity portlandsk˘ cement, portlandsk˘ ce-
ment s pfiídavkem vodního skla, vápenn˘ hydrát a popílek v rÛzn˘ch
vzájemn˘ch pomûrech.
● Zne‰kodÀování kontaminovan˘ch materiálÛ metodou

stabilizace - Markéta Revíková
Cílem práce bylo posouzení vyuÏití solidifikace jako procesu pro

zne‰kodÀování nebezpeãného prÛmyslového odpadu vznikajícího
ve znaãném mnoÏství pfii v˘robû olovnatého kfii‰Èálového skla.
Konkrétnû se jednalo o olovnaté odpra‰ky, které se zachycují na lát-
kovém filtru pfii filtraci spalin ze skláfiské tavicí pece. Experimenty by-
ly koncipovány se zámûrem zjistit nejvhodnûj‰í pojivov˘ materiál pro
solidifikaci z hlediska fyzikálnû-chemick˘ch vlastností solidifikátÛ
i z hlediska ekonomické nároãnosti.

Následnû byl odpad solidifikován postupnû pomocí cementu, sádry
a bentonitu. Poté byla vyzkou‰ena solidifikace s cementem, ke které-
mu byl pfiidán v nûkolika rÛzn˘ch hmotnostních pomûrech bentonit.
Byl hodnocen i aditivní pfiídavek vodního skla v kombinaci se sádrou.
● Studium transportních procesÛ probíhajících pfii de-

kontaminaci zemin metodami ventingu - Antonín
Kroupa
Byla provedena anal˘za fyzikálních vlastností reálné odebrané ze-

miny kontaminované leteck˘m petrolejem a koncentrace kontami-
nantu v ní. Dále byla provedena laboratorní zkou‰ka ventingu na
vzorcích zeminy s organick˘m uhlíkem pod mezí stanovitelnosti. Pro
tuto zkou‰ku byla pouÏita aparatura, vyvinutá na Ústavu chemie
ochrany prostfiedí, umoÏÀující definované prosávání vzduchu sloup-
cem zeminy.

Získaná data potvrdila dobrou úãinnost ventingu pfii odstraÀování
lehãích frakcí leteckého petroleje v písãit˘ch zeminách a naopak ma-
lou schopnost této technologie odstranit frakce tûÏ‰í. 
● Stanovení sorpãních kfiivek tûkav˘ch organick˘ch lá-

tek v zeminách a jejich závislost na fyzikálnû-chemic-
k˘ch vlastnostech matrice - Ale‰ Kulhánek
Byly vyzkou‰eny dva zpÛsoby kontaminace modelové zeminy - pfií-

m˘m nástfiikem kontaminantu do vodné fáze a kontaminace z par.
Bylo ovûfieno, Ïe zpÛsob kontaminace nemá vliv na rychlost sorpce
dané látky.

Byl navrÏen postup homogenizace kontaminované modelové ze-
miny, pfii nûmÏ bylo pouÏito mechanické tfiepací zafiízení a dvû ultra-
zvukové láznû.

Zjistilo se, Ïe velikost ãástic pouÏitého oxihumolitu nemá díky pou-
Ïití ultrazvuku za úãelem homogenizace vliv na velikost sorpce kon-
taminující látky na modelovou zeminu.
● Anal˘za fluoridÛ v kontaminovan˘ch zeminách - Eva

Marková
Práce se zab˘vala posouzením analytick˘ch technik pouÏívan˘ch

pro stanovení fluoridÛ a vybráním nejlep‰ího postupu pro anal˘zu
reáln˘ch vzorkÛ odebíran˘ch z lokality kontaminované slouãeninami
fluoru. V˘chozím bodem pro realizovaná mûfiení byly pomûrnû znaã-
né rozpory mezi v˘sledky zji‰Èovan˘mi v komerãních laboratofiích.
Cílem práce bylo ovûfiit, do jaké míry jsou tyto rozdíly zpÛsobené sa-
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motnou analytickou technikou a jak˘m zpÛsobem ovlivní v˘sledky
pfiedúprava vzorkÛ.

Analyzované vzorky byly odebírány v prostoru sklárny, kde bylo
provádûno le‰tûní v˘robkÛ smûsí kyseliny sírové a fluorovodíkové.
Reakcí kyseliny fluorovodíkové s písãit˘m materiálem podloÏí dochá-
zelo ke vzniku ‰iroké fiady obtíÏnû definovateln˘ch slouãenin fluoru
vût‰inou na bázi komplexních fluorokfiemiãitanÛ a fluorohlinitokfiemi-
ãitanÛ.

Provedené experimenty ukázaly, Ïe pro dan˘ typ vzorkÛ je nejv˘-
hodnûj‰í stanovení pomocí iontovû selektivní elektrody, které po-
mûrnû spolehlivû dokáÏe odli‰it komplexnû vázané formy fluoru od
volnû vázan˘ch. V pfiípadû vzorkÛ zemin se ukázalo, Ïe nejv˘hod-
nûj‰í pfiedúprava bylo vyluhování v 0,05 M kyselinû sírové.
● Studium metabolismu aerobní bakteriální degradace

PCB - Irena Jurãová
Byla sledována degradace PCB pomocí imobilizované bakteriální

kultury Pseudomonas pufida/2. Jako modelové kongenery byly vy-
brány 2,2’,4,5’-tetrachlorbifenyl a 2,2’,5,6’-tetrachlorbifenyl, majorit-
ní sloÏky Deloru 103. Byl stanoven zÛstatek po degradaci a identifi-
kovány nûkteré produkty.

Dále byla zkoumána moÏnost degradace chlorbenzoov˘ch kyselin
pomocí téhoÏ imobilizovaného kmene a vliv pfiítomnosti bifenylu ja-
ko rÛstového substrátu na jejich degradaci. RovnûÏ u chlorbenzoo-
v˘ch kyselin byl stanoven zÛstatek po degradaci.
● Marinní testy toxicity a ekotoxikologick˘ monitoring 

- Eva Mlejnská
Prvním úkolem práce bylo zjistit toxické vlastnosti dnov˘ch sedi-

mentÛ odebran˘ch ze Zámeckého rybníka, z Labe v Dûãínû a z Plou-
ãnice v Bene‰ovû nad Plouãnicí. Existuje podezfiení, Ïe lokality jsou
kontaminovány uranem ze StráÏe pod Ralskem z jeho tûÏby kysel˘m
louÏením. K testování byly pouÏity akutní (krátkodobé) testy toxicity.
Testovacími organizmy byly sladkovodní perlooãka Daphnia magna
a mofiská luminiscenãní bakterie Vibrio fischeri. Z proveden˘ch testÛ
je patrné, Ïe v˘luhy pfiipravené z odebran˘ch sedimentÛ nejsou to-
xické ani pro jeden z testovacích organizmÛ. Dále je v práci vypra-
cován podrobn˘ návod, jak vzorky správnû odebírat. 

Druh˘m úkolem práce bylo zjistit vliv rostoucí mineralizace (salini-
ty) vzorkÛ na sladkovodní testovací organizmus perlooãka Daphnia
magna. Z proveden˘ch testÛ je patrné, Ïe pfii vy‰‰í mineralizaci vzor-
ku dochází k imobilizaci organizmu Daphnia magna nikoli pÛsobe-
ním toxické látky, ale právû vy‰‰í mineralizací vzorku. Dochází tedy
k maskování vlastní toxicity vzorkÛ.
● Testy fytotoxicity v˘bu‰nin a ekotoxikolgick˘ monito-

ring - Martina Micková
Testy toxicity provádûné na rostlinách jsou jedním z podkladÛ pro

hodnocení toxick˘ch úãinkÛ látek na Ïivotní prostfiedí. Diplomová
práce se zab˘vá testy fytotoxicity TNT a nûkter˘ch produktÛ jeho bio-
degradace v kontaminované pÛdû. Dále byla monitorována toxicita
dnov˘ch sedimentÛ v oblasti Dûãína kontaminovan˘ch odpady
z tûÏby uranu.

Byla zji‰Èována fytotoxicita vodn˘ch v˘luhÛ z dnov˘ch sedimentÛ
odebran˘ch v Dûãínû a okolí, z Labe, z Plouãnice a z dûãínského
Zámeckého rybníka. Bylo zji‰tûno, Ïe v‰echny v˘luhy z dnov˘ch se-
dimentÛ zpÛsobovaly stimulaci rÛstu kofienÛ, nûkteré vût‰í neÏ 100
% ve srovnání s kontrolou. Nedá se jednoznaãnû fiíci, ãím byla na-
dmûrná stimulace zpÛsobena.

Dále byla zji‰Èována fytotoxicita v˘bu‰niny TNT a nûkter˘ch pro-
duktÛ jeho biodegradace v kontaminované pÛdû. Byly rovnûÏ pro-
vedeny testy toxicity dimethylsulfoxidu, pouÏitého jako rozpou‰tûdlo
pfii pfievádûní zkouman˘ch derivátÛ toluenu do roztoku. V koncent-
racích, ve kter˘ch se bûÏnû pouÏívá jako rozpou‰tûdlo (1 %), nebyly
pozorovány toxické úãinky. Pro testy byla pouÏita metodika inhibice
elongace kofiene kulturních rostlin. Z testovan˘ch derivátÛ toluenu
pÛsobil nejvût‰í inhibici rÛstu kofiene ve srovnání s kontrolou TNT.

● Sorpce anorganick˘ch látek na oxihumolitech - David
Lintymer
V této práci byly zkoumány vlastnosti vzorku oxihumolitu a jeho in-

terakce s fosforeãnany, dusiãnany, ionty kovÛ Cd2+, Co2+, Ca2+

a Mg2+ ve statickém (míchaném) i dynamickém (kolonovém) uspo-
fiádání, s cílem posoudit moÏné praktické vyuÏití na ãi‰tûní odpadní
vody z laguny od‰tûpného závodu Synthesia spoleãnosti Aliachem
a.s, se sídlem v Pardubicích-Semtínû.

Bylo zji‰tûno, Ïe oxihumolity nesorbují anionty, a kovy alkalick˘ch ze-
min spí‰e louÏí do roztoku. Sorpce tûÏk˘ch kovÛ je v‰ak pomûrnû v˘-
razná a úpravou vzorku ji lze je‰tû zv˘‰it. Nejvût‰í sorpãní kapacity bylo
dosaÏeno u kadmia (v kolonû) s pouÏitím aktivovaného oxihumolitu.

2.7. Témata doktorských prací 
Obhájeno v roce 2000
● Biodegradaãní pfiemûny chlorovan˘ch ethenÛ v pro-

stfiedí smûsné methanogenní kultury - Ing. Markéta
Hrebíková (·panûlová)
Práce se zab˘vá sledováním biodegradaãních pfiemûn trichlor-

ethylenu a perchlorethylenu, ke kter˘m dochází v prostfiedí skládky
komunálního odpadu v anaerobní fázi rozkladného procesu.

Na základû zpracované literární re‰er‰e bylo zji‰tûno, Ïe chlorova-
né uhlovodíky s vy‰‰ím poãtem atomÛ chloru v molekule jsou pfií-
stupné k anaerobní biodegradaci, která probíhá nejãastûji cestou po-
stupné dechlorace. Pfiítomnost izomerÛ dichlorethylenu a vinylchlo-
ridu ve skládkovém plynu z mnoha skládek naznaãuje, Ïe degrada-
ce trichlorethylenu a perchlorethylenu mÛÏe v tomto prostfiedí pfied-
stavovat v˘znamn˘ proces.

Skládkové prostfiedí bylo v této práci simulováno smûsnou metha-
nogenní kulturou rostoucí na médiu obsahujícím typické skládkové
komponenty. Pfiemûny chlorovan˘ch ethenÛ byly sledovány v jedno-
tliv˘ch vzorcích v závislosti na produkci methanu a oxidu uhliãitého
pfiedstavující základní charakteristiku prostfiedí. Cílem studie bylo ved-
le stanovení produktÛ biodegradaãních pfiemûn sledování vlivu v˘vo-
je methanogenních podmínek na míru dechlorace kontaminantÛ.

V podmínkách laboratorních testÛ byly biodegradaãní pfiemûny
perchlorethylenu a trichlorethylenu pozorovány pouze za striktnû an-
aerobních podmínek. Perchlorethylen byl degradován za vzniku tri-
chlorethylenu, 1,1-dichlorethylenu a vinylchloridu, v experimentech
s trichlorethylenem byl majoritním produktem 1,1-dichlorethylen.

Produkce methanu v˘raznû ovlivnila prÛbûh sledované biodegra-
dace. Ve vzorcích s rozvinutou methanogenezí byla pozorována vy-
soká dechlorace obou kontaminantÛ za vzniku 1,1-dichlorethylenu
a vinylchloridu. V kulturách s pfievládající produkcí oxidu uhliãitého
signalizující rozvinuté konsorcium acetogenních a fermentaãních bak-
térií probíhala dechlorace v minimální mífie a byly identifikovány pou-
ze stopy 1,1-dichlorethylenu. Druh˘m parametrem, kter˘ ovlivÀoval
prÛbûh procesu a souãasnû ukazoval na stabilitu smûsné kultury byl
v˘voj koncentrací niÏ‰ích nasycen˘ch karboxylov˘ch kyselin. Od-
bourávání kyseliny máselné se v jednotliv˘ch vzorcích shodovalo se
vzrÛstem koncentrace biodegradaãních produktÛ. Z toho vypl˘vá, Ïe
niÏ‰í nasycené kyseliny pfiirozenû vznikající ve druhém stupni anae-
robního rozkladu byly pravdûpodobnû zdrojem rÛstov˘ch faktorÛ pro
mikroorganismy, které se úãastnily dechlorace chlorovan˘ch ethenÛ.

Probíhající doktorské práce
● Izolace a stanovení metabolitÛ PCB - Ing. Michaela

Komancová
● Studium transportních procesÛ probíhajících pfii 

dekontaminaci zemin metodami ventingu - Ing. Jifií
âermák

● V˘voj a aplikace dynamické head-space metody
v kvantitativní anal˘ze tûkav˘ch aromatick˘ch uhlo-
vodíkÛ v zeminách - Ing. Hana âermáková
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● Zpracování skládkov˘ch v˘luhÛ membránov˘mi procesy
- Ing. Adam Bor˘sek

● Sanace kontaminovan˘ch zemin procesem vyluhování
- Ing. Marek ·váb

● OdstraÀování perzistentních organick˘ch kontaminan-
tÛ ze zemin elektrokinetickou dekontaminací - Ing.
Eva Marková

● Analytické hodnocení kontaminace zemin a kalÛ tûka-
v˘mi organick˘mi látkami - Ing. Jan Horsák

● Stabilizace/solidifikace odpadÛ obsahujících tûÏké kovy
- Ing. Pavla âudová

● Sledování vlivÛ prostfiedí na modelové kultury mikro-
organismÛ pomocí optick˘ch metod - Ing. Ondfiej
Podrazk˘

● Hodnocení zátûÏe Ïivotního prostfiedí z kontaminace
pÛdy mûstsk˘ch aglomerací - Ing. Ale‰ Kulhánek

● Nové metody pro hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností
odpadÛ - Ekotoxicita - Ing.Tomá‰ Rakovick˘

● VyuÏití mofisk˘ch organismÛ pro testy toxicity minera-
lizovan˘ch vzorkÛ Ing. Andrej ·vagr

● Nové metody chemického rozkladu halogenovan˘ch
organick˘ch látek, zejména PCB - Ing. Petr Ka‰tánek

● Imobilizace biomateriálÛ pro tvorbu prostupn˘ch bio-
logick˘ch bariér - Ing. Irena Jurãová

● Praktické aplikace a funkãní úãinnost biooxidaãních
filtrÛ pro zne‰kodÀování skládkov˘ch plynÛ - Ing.
Marcela Kunãarová

2.8. Studentské práce oceněné v národních 
a mezinárodních soutěžích
Doktorandi
Ing. Michaela Komancová - 1. místo ve Students poster
competition pfii Fifth International Symposium on
Environmental Contamination in Central and Eastern
Europe, Prague 2000.
Název práce: Biodegradace vybran˘ch kongenerÛ PCB
bakteriálním kmenem Pseudomonas sp. 2
Autofii: M. Komancová, L. Kochánková, J. Burkhard, 
K. Demnerová

V této práci byly k biodegradaci PCB pouÏity imobilizované buÀky
aerobního bakteriálního kmene Pseudomonas sp. 2, izolovaného
z kontaminovaného prostfiedí v âR. Byla zji‰Èována schopnost kmene
metabolizovat vybrané tri- a tetrachlorbifenyly a místo primárního ata-
ku bifenylové kostry. StupeÀ degradace kongenerÛ byl stanovován
pomocí plynové chromatografie s detektorem elektronového záchytu
(GC-ECD). Produkty degradace byly z vodného média izolovány po-
mocí extrakce pevnou fází (SPE) a silylované vzorky byly analyzovány
pomocí GC-ECD a GC-MS. Ukázalo se, Ïe imobilizované buÀky kmene
Pseudomonas sp. 2 jsou schopny degradovat i tetrachlorbifenyly, ata-
kovat bifenylovou kostru ve 2,3- i 3,4-polohách a dehalogenovat PCB.

Diplomanti
Petr Vacík - 1 místo Envibrno 2000 v sekci pfiírodní vûdy
Název práce: Biodegradace PCB v zeminách v pfiítom-
nosti tenzidÛ

Práce se zab˘vá problematikou biodegradace PCB pfiítomn˘ch
v reálnû kontaminované zeminû pomocí bakteríálního kmene
Pseudomonas sp. 2. V experimentální ãásti byly provedeny experi-
menty charakterizující pfiechod PCB z kontaminované zeminy do
vodné fáze. Byl prokázán znaãn˘ vliv koncentrace tenzidu na mnoÏ-
ství PCB pfiecházejícího do pouÏitého média. Degradaãní experi-
menty byly provedeny ve v˘luzích zeminy médiem s pfiídavkem ten-

zidu i v suspenzi zeminy v médiu s tenzidem. Byl studován vliv ino-
kulace a doby kultivace na pokles obsahu PCB. 

Nejv˘hodnûj‰ím z hlediska degradace PCB se zdá b˘t uspofiádání
v suspenzi zeminy v minerálním médiu v pfiítomnosti tenzidu a do-
dan˘ch mikroorganizmÛ; kde docházelo k v˘znamné degradaci
PCB jiÏ v pomûrnû krátké dobû (50 % za 21 dnÛ). Ze sledovan˘ch
kongenerÛ nejvíce degradaci podléhal kongener 28, jehoÏ degra-
dace má díky jeho relativnû vysokému zastoupení v zeminû nejvût-
‰í vliv na pokles obsahu PCB vyjadfiovaném uzanãním zpÛsobem.

Ivana ·pirochová - 2. místo v soutûÏi o cenu Karla Velka
v oblasti odpadového hospodáfiství
Název práce: Akumulace tûÏk˘ch kovÛ v rostlinách

Cílem práce bylo sledování schopnosti rostlinn˘ch kultur Populus
tremula xtremuloidaes a Rhemn palmatum akumulovat z Ïivného
roztoku toxické kovy v urãitém ãasovém horizontu v podmínkách in
vitro. Byly pouÏity intaktní rostliny Populus tremula x tremuloidaes
a kalusová kultura Rheum palmatum. Îivné roztoky byly kontami-
novány ionty dvou vybran˘ch tûÏk˘ch kovÛ olova a niklu. MnoÏství
kovu, které rostliny naãerpaly z Ïivn˘ch roztokÛ do své biomasy by-
lo zji‰Èováno v urãit˘ch ãasov˘ch úsecích celkové mûsíãní kultivaãní
doby metodou AAS.

3. Závěr
Z uvedeného pfiehledu je zfiejmé, Ïe Ústav chemie ochrany pro-

stfiedí na V·CHT v Praze sv˘mi pedagogick˘mi a vûdeck˘mi aktivita-
mi pokr˘vá v˘znamnou ãást komplexní problematiky ochrany Ïivot-
ního prostfiedí, zejména odpadového hospodáfiství a zaujímá v tom-
to smûru v˘znamné postavení mezi ãesk˘mi vysok˘mi ‰kolami.
O absolventy oboru Chemie a technologie Ïivotního prostfiedí je,
pfiedev‰ím vzhledem k jejich hlubok˘m chemicko-technologick˘m
znalostem problematiky odpadÛ, znaãn˘ zájem jak ze strany prÛ-
myslov˘ch podnikÛ a poradensk˘ch firem, tak i státních orgánÛ
ochrany Ïivotního prostfiedí. Stejnû tak i vûdecko-pedagogiãtí pra-
covníci ústavu se v˘znamnû podílejí na fiadû ãinností v oblasti ochra-
ny Ïivotního prostfiedí, zejména zpracování odpadÛ, jako ãlenové
grantov˘ch agentur, poradensk˘ch orgánÛ, správních rad a mezi-
národních organizací.

Prof. Ing. Meãislav Kura‰, CSc.
Ing. Milan Bfiezina, CSc.

Ústav chemie ochrany prostfiedí
Vysoká ‰kola chemicko-technologická v Praze

Technická 5, 166 28 Praha 6

CEMC - âeské ekologické manaÏerské centrum
pofiádá tfiídenní intenzivní kurz

PRÁVNÍ P¤EDPISY OCHRANY ÎP âR
Termín: 1.-3. fiíjen 2001

Kurz je koncipován jako ucelen˘ souhrnn˘ v˘klad
právních pfiedpisÛ v celé oblasti Ïivotního prostfiedí 

v âeské republice ve vazbû na environmentální 
legislativu EU. Kurz je veden v intenzivním stylu a je

urãen pro men‰í skupiny úãastníkÛ (max. 20).
Informace a pfiihlá‰ky: Mgr. ZdeÀka Hyb‰ová, 

tel.: 02/74 78 44 16-7, fax: 02/74 77 58 69, 
e-mail: hybsova@cemc.cz.
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Návrh Integrovaného systému odpado-
vého hospodáfiství (ISOH) vychází z anal˘-
zy souãasného stavu nakládání s odpady
v regionu, z nedostatkÛ a pfiíleÏitostí roz-
voje souãasného systému. V˘znamn˘m
mezníkem postupÛ v nakládání s odpady
jsou oãekávané legislativní zmûny v odpa-
dovém hospodáfiství, vypl˘vající ze státní
politiky v oblasti Ïivotního prostfiedí a ze
související implementace pfiedpisÛ EU do
právního systému âR. Intenzita tûchto
zmûn bude souviset se zámûry hospodáfi-
ského a sociálního rozvoje regionu,
s pfiedpokládan˘m demografick˘m v˘vo-
jem, s v˘vojem regionálních ekologick˘ch
podmínek, vãetnû oãekávané produkce
odpadÛ. Projekce v˘voje regionu v tûchto
dimenzích je základem pro formulaci stra-
tegick˘ch cílÛ a priorit ISOH. 

3.1 Výhled a vývoj 
produkce, složení 
a možnosti materiálového
a energetického využití
odpadů

Rozhodující vliv na mnoÏství komunál-
ních a jim podobn˘ch odpadÛ mají násle-
dující faktory:
● poãet obyvatel regionu,
● zpÛsob vytápûní obytn˘ch objektÛ,
● Ïivotní úroveÀ obyvatel a jejich kulturní

vyspûlost,
● úroveÀ obalov˘ch materiálÛ a jejich

uÏití,
● úroveÀ sluÏeb a ekonomick˘ch aktivit

v regionu,
● úroveÀ ekologického uvûdomûní

a osvûty obyvatel.
Vliv tûchto ãinitelÛ byl zkoumán v pro-

jektu PPÎP/530/1/97 se závûrem mírného
nárÛstu komunálních odpadÛ v nejbliÏ‰ích
deseti letech. PrÛmûrn˘ nárÛst je stanoven
na 1-2 % roãnû.

Trendy ve v˘voji produkce odpadÛ jsou
také obsaÏeny ve v˘stupech projektu
PPÎP/530/2/98 Stav, cíle a trendy odpado-
vého hospodáfiství. Pro komunální odpady
byl zaznamenán pfiedpoklad nárÛstu pro-
dukce období 2000-2005 celkem o 3,6 %
a v období 2005-2010 celkem o 10 %. Ty-
to trendy se odvíjí z produkce v˘voje oby-

vatelstva, z v˘voje hrubého domácího pro-
duktu (HDP) a spotfieby domácností.

Projekce v˘voje obyvatelstva v regionu
je obsaÏena v tabulce 8.

Dal‰ím dÛleÏit˘m faktorem z hlediska pro-
gnózy mnoÏství komunálních odpadÛ je
pfiedpokládan˘ v˘voj zpÛsobÛ vytápûní
obytné zástavby. Souãasn˘ podíl obyvatel-
stva v zástavbû vytápûné lokálnû tuh˘mi
palivy v regionu je odhadován na 43 %
(Marketingová studie, JâE, 1999). V˘hledo-
vû se oãekává sniÏování tohoto podílu na: 
● 38 % k roku 2005 (prÛmûrn˘ roãní

úbytek o 1 %),
● 28 % k roku 2010 (prÛmûrn˘ roãní

úbytek o 2 %),

● 13 % k roku 2015 (prÛmûrn˘ roãní
úbytek o 3 %).
Faktory, které ovlivní tento v˘voj spoãí-

vají v postupném vyrovnávání nákladÛ na
vytápûní plynem a elektrickou energií,
v roz‰ifiování jin˘ch ekologick˘ch zdrojÛ
energií, vãetnû elektrické, ve sníÏení tem-
pa plynofikace obcí s ohledem na jiné pri-
ority (v˘stavba âOV) a jeho v˘raznûj‰ím
zv˘‰ení aÏ po roce 2010. 

V˘voj mnoÏství komunálních odpadÛ
bude pfiedev‰ím ovlivnûn zmûnami ve
spotfiebû domácností spojen˘mi s v˘daji
na zboÏí denní, ale i dlouhodobé spotfie-
by. V˘voj produkce odpadÛ v této souvis-
losti je spojen i s produkcí obalového od-

Tabulka 9: Projekce v˘voje mnoÏství komunálního odpadu do roku 2015

Okres MnoÏství komunálního odpadu *)

1999 2000 2005 2010 2015

kg/obyv./rok  (t/rok)

âeské Budûjovice  323 57 600 59 300 63 800 67 100

âesk˘ Krumlov 485 28 800 30 300 33 000 35 100

JindfiichÛv Hradec 206 19 400 20 100 21 800 23 057

Pelhfiimov 304 22 500 23 100 24 800 26 000

Písek 449 31 700 32 300 34 600 36 200 

Prachatice 253 13 000 13 600 14 700 15 500

Strakonice 386 27 100 27 800 29 800 31 200

Tábor 602 62 200 61 400 66 000 69 300

Celkem 262 300 267 900 288 500 303 500

kg/obyvatele a rok 370**) 370 385 415 440

% roãního rÛstu  0 0,8 1,6 1,2

*) pfii vylouãení kalÛ ze septikÛ a Ïump

**) mnoÏství inertního odpadu (zeminy, kameny), které v souãasnosti pfiedstavuje v prÛmûru 80 kg/obyv./rok zÛstává beze zmûny

Tabulka 8: Projekce v˘voje obyvatelstva v regionu do roku 2015

Okres Poãet obyvatel regionu

1999 2000 2005 2010 2015

âeské Budûjovice 178 188 176 913 176 258 175 657 174 305

âesk˘ Krumlov 59 269 59 272 59 872 60 358 60 496

JindfiichÛv Hradec 93 792 93 596 93 591 93 785 93 579

Pelhfiimov 74 051 73 540 72 997 72 420 71 524

Písek 70 570 69 924 69 186 68 539 67 642

Prachatice 51 416 51 447 51 543 51 569 51 314

Strakonice 70 199 69 871 69 168 68 603 67 764

Tábor 103 200 102 583 101 928 101 412 100 477

Celkem 700 685 697 146 694 543 692 343 687 101

Zdroj: âSÚ

Integrovaný systém odpadového 
hospodářství  v  j ihočeském regionu

Dokončení z čísla 06/2001

3 Výhled odpadového hospodářství
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padu. Tendence ve hmotné spotfiebû do-
mácností souvisí s jiÏ zmínûn˘m v˘vojem
ekonomického rÛstu.

Pro v˘voj mnoÏství komunálních odpa-
dÛ v regionu jsou uvaÏována následující
tempa rÛstu: 
● 5,0 % do roku 2005 (prÛmûrn˘ roãní

pfiírÛstek 1 %),
● 10,0 % do roku 2010 (prÛmûrn˘ roãní

pfiírÛstek 2 %),
● 7,5 % do roku 2015 (prÛmûrn˘ roãní

pfiírÛstek 1,5 %).
Projekce tohoto v˘voje na jednotlivé

okresy regionu je obsaÏena v tabulce 9.

Celkovû se pfiedpokládá zv˘‰ení mnoÏství
komunálních odpadÛ ze souãasn˘ch 260
tis. tun (komunální odpady bez kalÛ ze
septikÛ) na 270 tis. tun do roku 2005, dá-
le na 290 tis. tun do roku 2010 a na 300
tis. tun do roku 2015.

Tabulka 10: Oãekávané poÏadavky 
na recyklaci a vyuÏívání obalového 
odpadu a omezení skládkování biologicky 
rozloÏiteln˘ch odpadÛ (hmot. %)

Rok 2000 2005 2010

Obalov˘ odpad

vyuÏívání 35 50 55

podíl recyklace 15 25 35

Biologicky rozloÏitelné odpady

omezení skládkování o - 25 50

4 Koncepce integrovaného systému odpadového hospodářství

Návrh koncepce ISOH vychází ze sou-
ãasn˘ch zku‰eností a poznatkÛ získan˘ch
fie‰iteli pfii prÛzkumu v terénu a také z ana-
l˘zy dosavadních koncepãních materiálÛ
zpracovan˘ch v posledních deseti letech
pro území Jihoãeského regionu.

Dá se tudíÏ konstatovat, Ïe na území re-
gionu funguje systém nakládání s odpady,
kter˘ je poplatn˘ souãasnému v˘voji toho-
to oboru v âeské republice. ¤adu nedo-
statkÛ, zejména nadregionálního v˘znamu
(napfi. nedostateãná podpora vyuÏívání
odpadÛ, ekonomické nástroje, právní
pfiedpisy a administrativa, apod.) odhalila
SWOT anal˘za.

Na základû tûchto skuteãností je kon-
cepce ISOH definována jako zdokonalení
souãasného fungujícího systému nakládá-
ní s odpady v regionu. Toto zdokonalení
lze jednodu‰e vyjádfiit poÏadavky spoãíva-
jící v:
● respektování právní úpravy v oblasti

odpadového hospodáfiství v âR v sou-
ladu s právními pfiedpisy EU,

● optimalizaci stávajícího systému naklá-
dání s odpady (napfi. svoz komunálního
odpadu, odbyt druhotn˘ch surovin),

● doplnûní stávajícího systému o nové
chybûjící prvky zamûfiené zejména na
úpravu odpadÛ a materiálové
a energetické vyuÏívání odpadÛ,

● vytvofiení informaãních, vzdûlávacích,
kontrolních a komunikaãních struktur.
Pfii tvorbû a postupné realizaci ISOH je

navrhováno postupovat tak, aby byly ak-
ceptovány zejména tyto atributy:
● aplikace ‰piãkov˘ch technologií a tech-

nologick˘ch postupÛ (BAT - nejlep‰í
dostupná technika),

● posuzování vlivu na Ïivotní prostfiedí
novû realizovan˘ch technologií a zafiízení

● efektivní organizace systému,
● odpovídající ekonomická základna,
● relevantní informaãní a datová

základna,
● regionální (krajská) odpovûdnost za

koordinaci realizace systému.
Z odborného a organizaãního hlediska je

ISOH systémovû ãlenûn na tfii subsystémy:
A. Systém hospodafiení s komunálními

a jim podobn˘mi odpady
B. Systém hospodafiení s prÛmyslov˘mi

odpady s v˘jimkou nebezpeãn˘ch
odpadÛ

C. Systém hospodafiení s nebezpeãn˘mi
komunálními a nebezpeãn˘mi
prÛmyslov˘mi odpady.

4. 1 Systém hospodaření 
s komunálními a jim 
podobnými odpady

Hospodafiení s komunálními a jim po-
dobn˘mi odpady budou ovlivÀovat pfiede-
v‰ím zvy‰ující se poÏadavky na jejich mate-
riálové vyuÏití, vãetnû vy‰‰ího vyuÏívání
biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ a poÏa-
davky na v˘razné sníÏení mnoÏství komu-
nálních odpadÛ odstraÀovan˘ch skládko-
váním. Tendence sniÏování mnoÏství od-
padu ukládaného na skládky povede
k roz‰ífiení technologií zpracování smûsné-
ho komunálního odpadu, pfiedev‰ím pak
technologií na jejich energetické vyuÏití.

Oãekávan˘ v˘voj poÏadavkÛ na naklá-
dání s komunálním odpadem v podobû li-
mitÛ recyklace a vyuÏívání obalového od-
padu a limitÛ omezení skládkování v sou-
vislosti se strategií implementace pfiedpisÛ
EU do legislativy âR uvádí tabulka 10.

NavrÏená koncepce hospodafiení s komu-
nálními a jim podobn˘mi odpady je v soula-
du s opatfieními oãekávan˘mi v nov˘ch
právních pfiedpisech âR. Koncepce bude
postupnû realizována v návaznosti na har-
monogram ISOH. âasové období let 2005-
2010 bylo definováno z toho dÛvodu, Ïe se
pfiedpokládá realizace nejv˘znamnûj‰ích
technick˘ch a technologick˘ch opatfiení. 

Koncepce pfiedpokládá v˘raznû vy‰‰í
materiálové a energetické vyuÏití komunál-
ních odpadÛ, které by ze souãasn˘ch 52
400 t za rok mûlo vzrÛst v ãasovém hori-
zontu 2005-2010 na 194 500 tun za rok.
Naproti tomu je pro stejné ãasové období

navrhováno v˘razné sníÏení zne‰kodÀová-
ní komunálního odpadu na skládkách,
a to ze souãasn˘ch 207 600 tun za rok na
85 500 tun za rok. 

Navrhovaná opatfiení  
Pfiehled technick˘ch opatfiení pro jednotli-
vé materiálové toky nutn˘ch pro realizaci
navrhované koncepce hospodafiení s ko-
munálními a jim podobn˘mi odpady je
zamûfien na:
● sbûr vybran˘ch sloÏek z komunálního

odpadu,
● nakládání s kompostovateln˘mi odpady,
● hospodafiení s komunálními a jim

podobn˘mi odpady, zejména
domovním odpadem,

● objemn˘mi odpady a uliãními smetky.

4.1.1 Odpad získan˘ oddûlen˘m
sbûrem 

MnoÏství a kvalita materiálovû a energe-
ticky vyuÏiteln˘ch komunálních odpadÛ by
mûlo vzrÛstat. Vypl˘vá to jednak z poÏa-
davkÛ platn˘ch i pfiipravovan˘ch ãesk˘ch
právních pfiedpisÛ, jednak to prokazují do-
sud - zatím pouze v zahraniãí - provedené
environmentální bilance. 

Pro zabezpeãení realizace uveden˘ch
pfiedpokladÛ se navrhují opatfiení, která jsou
rozdûlena na sbûr, pfiepravu, úpravu, vstupy
a v˘stupy ve formû druhotn˘ch surovin.

4.1.2 Odpady kompostovatelné
(zeleÀ)

Z hlediska produkce skleníkov˘ch plynÛ,
které mají zprostfiedkovanû negativní vliv na
klimatické zmûny na Zemi, je nezbytné
v odpovídající mífie zabraÀovat pfiedev‰ím
emisím CO2 (spalování odpadÛ) a CH4 (bio-
logick˘ rozklad odpadÛ). Existuje-li moÏnost
volby, pak je vÏdy v˘hodnûj‰í pfiedcházet
vzniku emisí metanu neÏ CO2, protoÏe míra
pÛsobení, tzv. global warming potential
(GWP), je u metanu 21x vy‰‰í neÏ u CO2.
Proto moderní systémy odpadového hos-
podáfiství preferují zpracování bioodpadÛ
aerobními postupy (kompostování s pro-
dukcí CO2) nebo v uzavfien˘ch systémech
s následn˘m energetick˘m vyuÏitím vznikají-
cího bioplynu k v˘robû tepla (pfievod CH4

na CO2). K takov˘m uzavfien˘m systémÛm
patfií nejen biofermentaãní zafiízení. 
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4.1.3 Smûsné komunální a jim 
podobné odpady

Zámûrem moderního odpadového hos-
podáfiství je v optimální mífie omezovat
podíl skládkovan˘ch odpadÛ. Ve srovnání
s EU je podíl skládkovaného komunálního
odpadu v âR relativnû vysok˘. V souvislos-
ti se zahraniãními skuteãnostmi a na zákla-
dû zpracovan˘ch anal˘z je navrhováno fie-
‰ení spoãívající v energetickém vyuÏití ãásti
komunálního odpadu. Oãekávan˘ efektiv-
ní provoz (kvalifikovaná pracovní síla, zaji‰-
tûn˘ odbyt energií, konkurenceschopné
ceny energií) dává pfiedpoklady, Ïe ener-
getické vyuÏití komunálního odpadu vy-
tvofií optimální fie‰ení v rámci Integrované-
ho systému odpadového hospodáfiství
v Jihoãeském regionu. 

V tabulce 11 je uveden pfiehled materi-
álov˘ch tokÛ komunálních a jim podob-
n˘ch odpadÛ v období 2005-2010. 

4.2 Systém hospodaření
s průmyslovými odpady
s výjimkou odpadů 
nebezpečných

Návrh koncepce hospodafiení s tímto ty-
pem odpadÛ bude vycházet z jasnû for-
mulované hierarchie v moderním odpado-
vém hospodáfiství. Ta je zaloÏená na po-
stupném uplatÀování prevence (zabránit
vzniku odpadu), vyuÏití (vyuÏít materiálovû
ãi energeticky odpad tehdy, je-li to ekono-
micky v˘hodné) a zne‰kodnûní (skládkovat
jen nezbytnû nutn˘ podíl ze vznikajících
odpadÛ, kter˘ zb˘vá po vãerpání pfiedchá-
zejících krokÛ).

Cíle budou orientovány zejména na: 
● zavedení postupÛ na pfiedcházení

vzniku odpadÛ v technologick˘ch
procesech,

● zv˘‰ení podílu vyuÏívan˘ch odpadÛ
(recyklace, kompostování, spalování)
s tím, Ïe zvlá‰tní pozornost bude
vûnována vyuÏití pneumatik a obalÛ, 

● sníÏení podílu skládkovan˘ch odpadÛ,
zejména skládkovan˘ch biodegradabil-
ních odpadÛ. 
Produkce prÛmyslov˘ch odpadÛ v roce

1999 ãinila v regionu celkem 2 260 tis.
tun. Pro období let 2005-2010 je oãeká-
ván pokles celkové produkce u tûchto od-
padÛ o cca 20 %. Mírn˘ vzestup lze oãe-
kávat pouze u produkce odpadÛ ze zpra-
cování dfieva, zpracování ropy, obalového
odpadu, v˘raznûj‰í zv˘‰ení pak u odpadÛ
z vyfiazen˘ch autovrakÛ a také odpadÛ
z úpravy vod a odpadÛ. Za nejv˘znamnûj-
‰í zmûny je tfieba povaÏovat sníÏení mnoÏ-
ství odpadÛ zne‰kodÀovan˘ch skládková-
ním o cca 200 tis. tun, zv˘‰ení energetic-
kého vyuÏití odpadÛ o 100 tis. tun a ma-
teriálového vyuÏití o 70 tis. tun. 

Navrhovaná opatfiení 
Pfiehled technick˘ch opatfiení pro jedno-

tlivé materiálové toky nutn˘ch pro realizaci
navrhované koncepce je zamûfien na od-
pady z tûÏby, odpady ze zemûdûlství, od-
pady ze zpracování dfieva, odpady z textil-
ního prÛmyslu, odpady z tepeln˘ch proce-
sÛ, odpady z obrábûní kovÛ a plastÛ, oba-
lové odpady, odpady jinde neuvedené
(zejména autovraky), stavební odpady, od-
pady z úpravy odpadÛ a vod. 

4.3 Systém hospodaření 
s nebezpečnými 
komunálními odpady
a nebezpečnými 
průmyslovými odpady

Koncepce je orientována na maximální
omezování v˘skytu nebezpeãn˘ch odpadÛ
(prevence vzniku odpadÛ) a musí-li jiÏ
vzniknout, pak v maximální mífie podchytit
ve‰keré jejich zdroje. Realizace Integrova-
ného systému odpadového hospodáfiství
má za cíl vytvofiit síÈ zafiízení pro nakládání
s nebezpeãn˘mi odpady v regionu.

Cílem je zavedení postupÛ pfiedcházení
vzniku odpadÛ v technologick˘ch proce-
sech, dále sníÏení podílu skládkovan˘ch
nebezpeãn˘ch odpadÛ s tím, Ïe zvlá‰tní
pozornost bude vûnována odpadÛm PCB
a vyuÏití minerálních olejÛ, galvanick˘ch
ãlánkÛ a baterií, elektrick˘ch akumulátorÛ,
v˘vojek a záfiivek. 

V roce 1999 bylo podle evidence OkÚ

120 700 tun nebezpeãn˘ch odpadÛ, z to-
ho 640 tun nebezpeãn˘ch komunálních
odpadÛ. Pro období 2005-2010 se pfied-
pokládá pokles produkce nebezpeãn˘ch
odpadÛ v dÛsledku zv˘‰ení jejich vyuÏití
a sníÏení v˘skytu.

Navrhovaná opatfiení 

4.3.1 Nebezpeãné komunální od-
pady 

ISOH by mûl vytvofiit takovou nabídku
pfiíleÏitostí pro zne‰kodÀování nebezpeã-
n˘ch souãástí komunálního odpadu, aby
byla zaji‰tûna maximální úãinnost sbûru
tûchto odpadÛ. Mûl by se zv˘‰it poãet
sbûrn˘ch dvorÛ na cílovou vybavenost
území pro obce nad 2000 obyvatel a pro-
vozovat mobilní sbûrny v obcích pod
2000 obyvatel (cílová ãetnost pfiistavení
4x roãnû),

Materiálové a energetické v˘stupy
● recyklovatelné odpady (napfi. odpadní

oleje, olovûné akumulátory, záfiivky) 
cca 200 t/rok,

● energeticky vyuÏitelné odpady (napfi.
rozpou‰tûdla, fotochemikálie, léky) 
cca 100 t/rok,

● nevyuÏitelné odpady cca 400 t/rok.

4.3.2 Nebezpeãné prÛmyslové 
odpady

Základním poÏadavkem ISOH bude
úprava, resp. energetické zhodnocení,
tûchto odpadÛ s cílem postupnû minimali-
zovat jejich ukládání na skládky. Poãítá se
s  vybudováním1 regionálního zafiízení
pro fyzikálnû-chemickou úpravu nebezpeã-
n˘ch odpadÛ (neutralizace, deemulgace,
solidifikace), 1 regionálního zafiízení na
energetické vyuÏití odpadÛ s kapacitou
cca 20000 - 30000 t/rok.

Materiálové a energetické v˘stupy
● recyklovatelné odpady (napfi. odpady

z obrábûní kovÛ a plastÛ, odpadní ole-
je, olovûné akumulátory, záfiivky) cca 
13 000 t/rok (pfiedání ke koneãnému
zpracovateli),

● energeticky vyuÏitelné odpady (napfi.
obaly od chemikálií, impregnaãní ãini-
dla, odpady z louÏení, odpady ze zpra-
cování ropy, odpady organické chemie,
odpady z v˘roby nátûrov˘ch hmot, od-
pady z fotografického prÛmyslu, de-
emulgované fiezné emulze, odpadní
rozpou‰tûdla, obalov˘ odpad, odpady
ze zdravotnictví ) cca 26 000 t/rok,

● nevyuÏitelné odpady cca 81 000 t/rok
(skládky nebezpeãn˘ch odpadÛ).

Ing. Josef Durdil, CSc.
ECO trend, s. r. o.

Tabulka 11: Souhrn materiálov˘ch tokÛ komunálních a jim podobn˘ch odpadÛ v regio-
nu ve v˘hledu 2005-2010 (t/rok)

Skupina komunálních odpadÛ Celkové  Oddûlenû získané odpady

mnoÏství celkem od obãanÛ od jin˘ch pÛvodcÛ nepodchycené

VyuÏitelné sloÏky 90 000 45 000 23 000 22 000 45 000

Nebezpeãné sloÏky 1 500 1 000 1 000 0 500

Objemn˘ odpad 30 000 20 000 15 000 5 000 10 000

Organick˘ odpad 50 000 20 000 5 000 15 000 30 000

Inertní odpad z údrÏby zelenû 50 000 15 000 0 15 000 35 000

Uliãní smetky 4 000 2 000 0 2 000 2 000

Smûsn˘ (zbytkov˘) 54 500 0 0 0 54 500

Celkem 280 000 103 000 44 000 59 000 177 000
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Koncepce odpadového hospodářství
na internetu

Základní informace o koncepãních pra-
cích lze nalézt na stránkách Informaãního
centra o odpadech âeského ekologického
ústavu - www.ceu.cz. Na stránce nazva-
né Koncepãní práce v odpadovém hospo-
dáfiství v âR, najdete nûkolik podkladov˘ch
materiálÛ, jako jsou Návrh koncepce odpa-
dového hospodáfiství âR, literární re‰er‰e
ke koncepãním pracím, doporuãená struk-
tura krajsk˘ch koncepcí, Podmínky pro po-
skytování finanãních prostfiedkÛ ze Státního
fondu Ïivotního prostfiedí na zpracování
koncepcí nakládání s odpady ãi Stav zpra-
cování Krajsk˘ch koncepcí hospodafiení
s odpady k 14. 5. 2001. Dále jsou pro nû-
které kraje uvedeny - Evidovaná produkce
a zpÛsoby nakládání s odpady, Mapka Evi-
dovan˘ch skládek a spaloven a Literární re-
‰er‰e o odpadovém hospodáfiství se vzta-
hem ke konkrétnímu kraji. Stránka âEÚ
sv˘m obsahem odpovídá dobû pfied zapo-
ãetím prací na krajsk˘ch koncepcích, ne-
jsou uvedena ani spojení na nositele pro-
jektÛ a zpracovatele, kromû nûkter˘ch po‰-
tovních adres, komunikace mezi zpracova-
teli, pfiípadnû ostatními zainteresovan˘mi,
prostfiednictvím stránky âEÚ, není moÏná.

Regionální rozvojová agentura Most
uvádí na stránkách www.rra.cz krátkou
shrnující informaci o zpracování krajské
koncepce a dále vyuÏívá informaãních 
sluÏeb Ekologického centra Most pro 
Kru‰nohofií. Na jeho stránkách 
(www.ecmost.cz) naleznete základní in-
formace o projektu zpracování koncepce,
o dílãích v˘stupech jednotliv˘ch etap zpra-
cování a pfiedev‰ím o pofiádan˘ch setká-
ních pracovních t˘mÛ, konferencích a ve-
fiejn˘ch prezentacích, vãetnû pfiíspûvkÛ
jednotliv˘ch fieãníkÛ.

Zatím nejpropracovanûj‰í mediální pod-
poru s vyuÏitím internetu má koncepce Ji-
homoravského kraje. Základní informace
obsahuje stránka Regionální rozvojové
agentury jiÏní Moravy, komplexní stránky
k problematice krajské koncepce pak najde-
te na www.skladka.cz/koncepce.
Stránky vznikly na základû smlouvy o medi-

Odkazy - uÏiteãné odkazy do interne-
tu, jako napfiíklad na kompletní odpado-
vou legislativu, katalog odpadÛ, odpado-
vou burzu a dal‰í informaãní zdroje z obo-
ru odpadÛ.

Z tisku - tiskové zprávy a ãlánky o kraj-
ské koncepci z nejrÛznûj‰ích zdrojÛ.

E-mailová diskuse - dÛleÏitá souãást
stránek a komunikaãní nástroj pro v‰ech-
ny, ktefií mají zájem o v˘mûnu zku‰eností
a názorÛ k dané problematice.

Stránky ke krajské koncepci Jihomorav-
ského kraje budou prÛbûÏnû aktualizová-
ny po celou dobu zpracovávání, projed-
návání a schvalování krajské koncepce
a kladou si za cíl stát se v˘znamn˘m infor-
maãním a pfiedev‰ím komunikaãním ná-
strojem pro v‰echny zúãastnûné.

Dal‰í internetové stránky s informacemi
ke krajsk˘m koncepcím se nám nepodafiilo
dohledat. Doufejme, Ïe vzniknou v co
nejbliÏ‰í dobû, za informace o nich pfie-
dem dûkujeme.

Ing. Radek Janou‰ek 
www.skladka.cz

álním partnerství mezi zpracovatelem kraj-
ské koncepce - firmou ECOmanagement,
s. r. o. (www.ecomanag.cz) a sdruÏe-

ním podnikatelÛ Dump - provozovatelem
odpadového serveru www.skladka.cz.

Na pfiehlednû ãlenûné úvodní stránce
naleznete následující odkazy: 

O koncepci - základní údaje o zadava-
teli a zpracovateli koncepce, její struktufie
(analytická a návrhová ãást), postupu pra-
cí a jejich ãasovém harmonogramu a také
o organizaãním zaji‰tûní projektu. 

Kontakty - obsahují potfiebné kontakt-
ní údaje na zadavatele, zpracovatele a ve-
doucí jednotliv˘ch konzultaãních skupin
(státní správa a samospráva, producenti
a zpracovatelé odpadÛ a vysoké ‰koly, ve-
fiejnost, neziskov˘ sektor) jejichÏ prostfied-
nictvím se mohou do procesu zpracování
krajské koncepce aktivnû zapojit zájemci
z fiad odborníkÛ i ‰iroké vefiejnosti.

Dotazy - po vyplnûní jednoduchého
formuláfie a jeho odeslání e-mailem odpo-
ví obratem zpracovatel na dotazy t˘kající
se krajské koncepce. Zasílané dotazy a od-
povûdi na nû budou postupnû zvefiejÀo-
vány v plném znûní.

Akce - informace o pfiipravovan˘ch
a konan˘ch akcích (setkání pracovních
skupin, vefiejné prezentace apod.). U jiÏ
konan˘ch akcí je pfiístupn˘ struãn˘ zápis
vãetnû fotodokumentace.

Odpadáfiské firmy - odkaz na se-
znam odpadáfisk˘ch firem z Jihomoravské-
ho kraje umístûn˘ na serveru
www.skladka.cz.

Zafiízení - seznam jihomoravsk˘ch zafií-
zení k odstraÀování a vyuÏívání odpadÛ
(z databáze âEÚ).

Ostatní kraje - informace o koncep-
cích ostatních krajÛ, vãetnû odkazÛ na
www stránky nositelÛ a zpracovatelÛ jed-
notliv˘ch projektÛ (pokud jsou www
stránky k dispozici).

Literární re‰er‰e - s tematikou odpa-
dového hospodáfiství a Ïivotního prostfiedí
se vztahem k Jihomoravskému kraji (zhru-
ba 60 záznamÛ).

V řadě krajů se již rozběhly práce na zpracování 
krajských koncepcí nakládání s odpady. Jelikož zpracování
koncepcí by do značné míry mělo zahrnovat dialog všech
zúčastněných stran - zpracovatelů koncepcí, producentů 
odpadů, zpracovatelů odpadů a v neposlední řadě 
i veřejnosti, pokusíme se nastínit jaké možnosti v této oblasti
přináší využití internetu.
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Státní fond Ïivotního prostfiedí âeské re-
publiky je vedle státního rozpoãtu a Fondu
národního majetku dal‰ím v˘znamn˘m
zdrojem finanãních prostfiedkÛ na podporu
ochrany a zlep‰ování Ïivotního prostfiedí.
Má charakter doplÀkového, nenárokového
zdroje finanãních prostfiedkÛ pro právnické
i fyzické osoby. ZároveÀ umoÏÀuje meziroã-
ní pfievod finanãních prostfiedkÛ a potfieb-
nou reakci na aktuální priority ochrany Ïi-
votního prostfiedí.

Také v roce 2000 byl SFÎP âR mezinárod-
ní ratingovou agenturou Fitch pfiidûlen
dlouhodob˘ národní rating AAA(cze), kter˘
tak ocenil konzervativní principy hospodafie-
ní Fondu, bezpeãn˘ charakter pfiíjmÛ, efek-
tivní provoz a vyrovnané rozpoãtové hospo-
dafiení. SFÎP âR není zadluÏen u bankovní
sféry ani vÛãi státu, nemá Ïádné skryté zá-
vazky a nevykazuje Ïádné vydané záruky. 

Příjmy 
SFÎP âR uplatÀuje dlouhodobû zásadu

vyrovnaného rozpoãtového hospodafiení.
Plnûní zdrojové ãásti rozpoãtu Fondu dosáh-
lo v roce 2000 pfies 3 501,1 mil. Kã. Na tom
se podílejí pfiíjmy z úplat, poplatkÛ, pokut za
zneãi‰Èování Ïivotního prostfiedí a postihy za
neoprávnûné pouÏití prostfiedkÛ Fondu ãást-
kou 1 800,3 mil. Kã, tj. 51,4 % z celkov˘ch
pfiíjmÛ. Objem splátek z jiÏ poskytnut˘ch
pÛjãek ãinil 1 346,5 mil. Kã, tj. 38,5 %. Úro-
ky z vkladÛ a bûÏného úãtu SFÎP dosáhly

v˘‰e 281,3 mil. Kã, tj. 8 %, úroky z pÛjãek
ãinily 52,7 mil. Kã, tj. 1,5 %. Pfiíjmy z finanã-
ního vypofiádání dotací - vratky dosáhly v˘‰e
19,4 mil. Kã, tj. 0,6 % a ostatní pfiíjmy tvofiily
0,9 mil. Kã. RozloÏení pfiíjmÛ a v˘dajÛ podle
sloÏek Ïivotního prostfiedí je uvedeno 
v grafu.

Výdaje 
Celkové finanãní v˘daje Fondu na smluv-

ní akce dosáhly k 31. 12. 2000 v˘‰e 
2 800,3 mil. Kã. Z toho 26 % tvofiily v˘daje
formou pÛjãky v celkové hodnotû 728,8
mil. Kã. S 71,7 % v‰ak pfievaÏovaly poÏa-
davky na dotace, které byly realizovány ve
v˘‰i 2 007,4 mil. Kã. Pfiíspûvek na úhradu
úrokÛ z komerãního úvûru ãinil celkem
64,1 mil. Kã (2,3 %). 

Nejvy‰‰í objem finanãních prostfiedkÛ ve
v˘‰i 541,9 mil. Kã (tabulka 1) byl v roce
2000 vloÏen do regionu brnûnského,  na
druhém místû následoval olomouck˘ region
s ãástkou 427,2 mil. Kã a na tfietím místû
pak region praÏsk˘ (mimo samotné hlavní
mûsto) s finanãní podporou 371,5 mil. Kã.
Uveden˘m ãástkám odpovídá i ãetnost za-
registrovan˘ch Ïádostí v regionálním ãlenû-
ní. 
(Pozn.: Regiony bylo pouÏívané oznaãení
pro území republiky do 31. 12. 2000 vyme-
zené pÛsobností územních odborÛ MÎP.
Názvy regionÛ jsou v tabulce uvádûny zkrá-
cenû podle sídelních mûst tûchto odborÛ.)

Rozhodující realizovaná podpora finanã-
ní podpora, tj. 93 % celkov˘ch v˘dajÛ byla
v roce 2000 smûrována do akcí investiãní-
ho charakteru. V˘‰e této podpory dosáhla
2 603 mil. Kã, z toho podpora formou do-
tace 1 874,5 mil. Kã. Nejvy‰‰í investiãní v˘-
daje byly v souladu se v‰emi prioritami ne-
jen âeské republiky, ale i Evropské unie ur-
ãeny do sloÏky voda, a to 1 129,5 mil. Kã.
Z toho dotace ãinily 691,9 mil. Kã.

V oblasti neinvestiãních akcí byla finanãní
podpora ve sledovaném roce realizována
v celkové v˘‰i 197,3 mil. Kã, z toho na do-
tace SFÎP poskytl 197 mil. Kã. Nejvy‰‰í ãást-
ky byly vûnovány na podporu akcí a pro-
jektÛ ve sloÏkách ochrana pfiírody a krajiny.

Nejvy‰‰í objem finanãních prostfiedkÛ
z Fondu byl poskytnut komunální sféfie -
mûstÛm a obcím, a to ve v˘‰i 2 093,6 mil.
Kã (74,8%). Na druhém místû byl pak pfií-
jemcem podpory ze SFÎP vefiejn˘ rozpoãet,
a to ve v˘‰i 200,8 mil. Kã (7,2%). Podnika-
telsk˘m subjektÛm byla poskytnuta v roce
2000 v rámci vyhlá‰en˘ch programÛ finan-
ãní podpora v celkové v˘‰i 169 mil. Kã.

Požadavky na podporu 
ze SFŽP 

V prÛbûhu roku 2000 bylo zaregistrová-
no celkem 1223 Ïádostí (tabulka 2), které
obsahovaly úplné údaje podle Smûrnice
MÎP o poskytování finanãní podpory ze
Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR a je-
jích Pfiíloh I. a II. Registrované Ïádosti vy-
hodnocuje Kanceláfi Fondu na základû
ekologick˘ch a ekonomick˘ch kriterií, podle
technické úrovnû fie‰ení a také podle vyjá-
dfiení regionálních orgánÛ. KaÏdé z kriterií
má svoji váhu v procentech pfii rozhodová-
ní o tom, zda registrovaná Ïádost splÀuje
podmínky ekonomick˘ch a ekologick˘ch
opatfiení toho kterého vyhlá‰eného progra-
mu na ochranu Ïivotního prostfiedí. Poté je
Ïádost pfiedloÏena Radû Fondu, tfiinácti-
ãlennému poradnímu orgánu ministra Ïi-
votního prostfiedí. Rada Fondu Ïádosti o fi-
nanãní podporu ze SFÎP projedná na
svém pravidelném zasedání obvykle ãtyfii-
krát roãnû a pfiedloÏí je k rozhodnutí minis-
trovi.

Nejvy‰‰í poãet Ïádostí byl pfiijat z regio-
nu Brno, celkem 179 (14,6%). Naopak nej-
niÏ‰í poãet Ïádostí o finanãní podporu

Obrázek: Pfiíjmy a v˘daje SFÎP âR

Výs ledky  č innos t i  v  r oce  2000
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z Fondu pfii‰lo z regionu Praha - hlavní
mûsto, a to 37 Ïádostí (3,0 %).

Nakládání s odpady
V roce 2000 bylo kladnû posouzeno 75

Ïádostí o podporu v oblasti nakládání s od-
pady a celková podpora akcí by mûla ãinit
569 729 tisíc Kã, z toho formou dotace 
379 996 tisíc Kã. Ekologické pfiínosy v oblasti
nakládání s odpady reprezentují sanovanou
plochu 121,7 hektarÛ, vybudování 8 sbûr-
n˘ch dvorÛ o plo‰e témûfi 7 400 m2 a 14
rÛzn˘ch zafiízení na vyuÏití odpadÛ. V tomto
období bylo kladnû posouzeno 67 Ïádostí
o podporu v rámci programu podpory vy-
bran˘ch pánevních okresÛ, v nichÏ celkové
náklady podpofien˘ch akcí ãiní 22 621,4 tisíc
Kã a finanãní podpora z Fondu je tvofiena
dotací ve v˘‰i 22 533,7 tisíc Kã. Zde se opût
jedná o sanovanou plochu témûfi 36 hekta-
rÛ a 17 nov˘ch pfiekladi‰È ãi sbûrn˘ch dvorÛ.

K nejv˘znamnûj‰ím pfiíjemcÛm podpory
ze SFÎP z hlediska uvolnûn˘ch finanãních
prostfiedkÛ v roce 2000 patfií v oblasti naklá-
dání s odpady Mûsto Karviná, které má
smluvnû zaji‰tûnu finanãní podporu v cel-
kové v˘‰i 41,2 milionÛ korun (formou dota-
ce a pÛjãky) na rekultivaci skládky Sovinec.
Dal‰ím pfiíjemcem v uvedené sloÏce Ïivotní-
ho prostfiedí je a. s. TERMIZO, která získala
finanãní podporu ze SFÎP formou pfiíspûv-
ku na úhradu úrokÛ z pÛjãky na realizaci
projektu vyuÏívání a zne‰kodÀování komu-
nálních odpadÛ ve v˘‰i 32,4 mil. Kã.

Vûra Dfievíkovská
SFÎP âR

Poznámka: V˘roãní zprávu za rok 2000 vydal
SFÎP âR letos v ãervenci a její celé znûní je k dis-
pozici na internetov˘ch stránkách - www.sfzp.cz.
Náv‰tûvníci veletrhu ENVIBRNO budou moci v˘-
roãní zprávu získat také na stánku SFÎP. 

Tabulka 2: Stav Ïádostí k 31.12.2000 v ãlenûní podle programÛ

Název programu Poãet Ïádostí Celkové náklady Podpora PÛjãka Dotace

Oblast ochrany vod 168 4 080 118 2 600 281 1 087 883 1 512 398

Oblast ochrany ovzdu‰í 523 3 459 340 1 692 630 180 842 1 511 788

Program péãe o pfiírodní prostfiedí 90 497 022 454 389 0 454 389

Nakládání s odpady 69 799 536 573 744 332 716 241 029

Technologie, v˘robky 18 494 870 56 709 37 059 19 650

Program podpory pánevních 16 6 873 6 098 0 6 098
okresÛ postiÏen˘ch pfiedchozí 
tûÏbou uhlí

Program podpory monitoringu  3 49 505 49 505 0 49 505
atmosféry a hydrosféry

Investiãní projekty na vyuÏívání 327 793 732 361 649 165 705 195 944
obnoviteln˘ch zdrojÛ energie

Neinvestiãní projekty na vyuÏívání 9 6 453 5 003 0 5 003
obnoviteln˘ch zdrojÛ energie

Celkem 1 223 10 187 450 5 800 009 1 804 204 3 995 805

Tabulka 1: Realizovaná finanãní podpora
akcí podle regionÛ  (mil. Kã)

Region Podpora PÛjãka Dotace
celkem

Praha - hl. mûsto 118,8 27,9 90,9

Praha 371,5 124,8 246,7

Brno 541,9 118,6 423,3

âeské 190,9 54,0 136,9
Budûjovice

Chomutov 243,6 75,8 167,8

Hradec 214,0 40,8 173,2
Králové

Liberec 133,3 36,0 97,3

Olomouc 427,2 97,3 329,9

Ostrava 346,9 67,3 279,6

PlzeÀ 212,2 86,3 125,9

Celkem 2 800,3 728,8 2 071,5
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Obchodování s odpady 
je významný finanční přínos

pro obce
SOUČASNÝ STAV

Z hlediska surovinové politiky státu se stává odpad dÛleÏit˘m
surovinov˘m zdrojem. Prakticky v‰echny obce mají zaveden
systém separovaného sbûru. Tento systém je samozfiejmû z hle-
diska ochrany Ïivotního prostfiedí velice potfiebn˘, ale je pro ob-
ce nákladn˘, mnohdy bez jakékoliv finanãní návratnosti.  Pokud
by byl zaveden systém, kter˘ obcím zajistí jistou a transparentní
finanãní návratnost, vznikla by ze strany obcí v˘znamná podpo-
ra separace odpadÛ - z tohoto pohledu druhotn˘ch surovin, kte-
ré se v tomto okamÏiku stávají obchodovateln˘m zboÏím.

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI
Poãátkem tohoto roku podepsalo APUSO (Asociace pÛvodcÛ

a subjektÛ nakládajících s odpady - zájmové sdruÏení, zaloÏe-
né mûsty a dal‰ími právními subjekty nakládajícími s odpady)
s âeskomoravskou komoditní burzou Kladno (dále jen Burza)
smlouvu o spolupráci pfii vytváfiení a provozování garantovaného
trhu s odpady a druhotn˘mi surovinami. Tím byl zahájen proces,
jehoÏ základním cílem je pfiivést obchodování s odpady do trans-
parentního prostfiedí komoditní burzy, kde i stát vykonává
svÛj dozor. Jsou tedy vytvofieny základní pfiedpoklady pro ply-
nul˘ tok odpadÛ a druhotn˘ch surovin, vyseparovan˘ch v rámci
sbûrn˘ch systémÛ obcí. Obce - a to nejen z fiad APUSO, coÏ je
tfieba zdÛraznit - mají moÏnost, prostfiednictvím spoleãnosti APU-
SO plus, a. s., plnit podle zákona svou povinnost trvale na-
bízet odpady k vyuÏití. APUSO plus, a. s., toto zprostfiedkuje
prostfiednictvím komoditní burzy, s transparentním prokázáním fi-
nanãních tokÛ, pfii zaji‰tûní maximální návratnosti obcím. 

(Na vysvûtlení: APUSO je asociace obcí - viz v˘‰e, APUSO
plus, a. s., je v˘konná sloÏka této asociace, která pro obce a ãle-
ny asociace bude zaji‰Èovat komerãní záleÏitosti, tedy mj. i zob-
chodování odpadÛ.)

Cílem dohody mezi APUSO a Burzou je vytvofiit a provozovat
systém obchodování s odpady a druhotn˘mi surovinami, kter˘ pfii
plném respektování pfiíslu‰n˘ch legislativních norem podpofií trh
s odpady a druhotn˘mi surovinami na burzovních principech
a tím zajistí vût‰í transparentnost a serióznost tohoto trhu, a to je
nesmírnû dÛleÏité pro obce jako vlastníky vyseparovan˘ch slo-
Ïek komunálního odpadu. (K obchodování s odpady na burzov-
ních principech se velmi pozitivnû staví Úfiad pro ochranu hos-
podáfiské soutûÏe.)

VÝHODY OBCHODOVÁNÍ NA BURZE 
Stát má zájem na rozvoji takového systému, kter˘ je transpa-

rentní, kontrolovateln˘ (a to nejen pÛvodci odpadÛ - zejména ob-
cemi, ale ve své podstatû i vefiejností, tfieba prostfiednictvím ne-
vládních ekologick˘ch iniciativ).

Komoditní burza, jako kterákoliv jiná burza (napfi. na trhu
s cenn˘mi papíry) reprezentuje transparentní prostfiedí zejmé-
na s regulérní cenotvornou rolí a je tedy vhodn˘m referenã-
ním místem pro urãení v˘kupní ceny suroviny, která je jednou
z hlavních sloÏek pfiíjmÛ pro pokrytí nákladÛ na provozování
systému zpûtného odbûru a zaji‰tûní vyuÏití obalov˘ch odpadÛ,
vynaloÏen˘ch v rámci sbûrn˘ch systémÛ obcí.

Právû poslání Komoditní burzy bylo dÛvodem k uzavfiení dohody
o spolupráci v oblasti podpory trhu s odpady a druhotn˘mi surovi-
nami mezi zmínûnou Burzou a Ministerstvem Ïivotního prostfiedí. 

To znamená, Ïe mnoÏství obalov˘ch odpadÛ, zobchodova-
n˘ch na Burze prostfiednictvím APUSO plus, a. s., je potvr-
zen˘m mnoÏstvím skuteãnû odebran˘ch a skuteãnû vyuÏit˘ch
obalov˘ch odpadÛ.

Obchod na Burze, zaãlenûn˘ do plánÛ odpadového hospodáfi-
ství, pfiispûje, podchycením údajÛ o materiálovém toku odpadÛ
a druhotn˘ch surovin, k plánování dal‰ího rozvoje z hlediska su-
rovinové politiky i dal‰ího plánování v odpadovém hospodáfiství.

POPIS PRŮBĚHU BURZOVNÍHO OBCHODU
PÛvodce, resp. vlastník odpadu nabízí odpad prostfiednictvím

evidenãního listu vlastníka odpadu. Zájemce - provozovatel zafií-
zení na zpracování odpadu a druhotn˘ch surovin, poptává odpad
prostfiednictvím evidenãního listu odbûratele. Burza tyto evidenã-
ní listy zpracovává a takzvanû umístí. V pfiípadû, Ïe umístûná na-
bídka nebo poptávka je akceptovatelná zájemcem, tento pfies
makléfie APUSO plus, a.s. sjedná vûcné, finanãní i právní pod-
mínky spojené s obchodem.

Takov˘ obchod se pak podpisem tzv. závûrkového listu stane
obchodem burzovním se v‰emi z toho vypl˘vajícími právy a povin-
nostmi pro smluvní strany. Makléfi je povinen neprodlenû pfiedat
tento závûrkov˘ list registraãnímu centru burzy. Ani jedna z obou
stran - míníme tím kupujícího a prodávajícího se do podpisu zá-
vûrkového listu se nedozví o sobû Ïádnou informaci. Z toho po-
hledu je obchod z dÛvodÛ objektivity na burze pfiísnû anonymní.

SBĚRNÉ SKLADY S BURZOVNÍM
CERTIFIKÁTEM

APUSO plus, a. s. poãítá ve svém rozvojovém programu pro ten-
to zpÛsob obchodování s vybudováním sbûrn˘ch skladÛ APUSO.
Jde o burzou certifikované regionální sklady, slouÏící k doãas-
nému uskladnûní komodity, urãené k prodeji napfi. do doby nashro-
máÏdûní mnoÏství zajímavého pro zpracovatele. V rámci APUSO
probíhá nyní pilotní projekt na zavedení sbûrného systému s vyuÏi-
tím sbûrného skladu. V˘sledek bude pfiedloÏen krajsk˘m orgánÛm
k posouzení a moÏnému zakomponování do krajsk˘ch plánÛ odpa-
dového hospodáfiství jako nástroj k fiízení nakládání s odpady.

Kromû shromáÏdûného mnoÏství vytfiídûného odpadu je bur-
zou certifikovan˘ sklad zajímav˘ i tím, Ïe je schopen na usklad-
nûné mnoÏství odpadu, které se stává bankovní jistinou, získat fi-
nanãní prostfiedky a sbûrné systémy tak nebudou blokovány ve
své ãinnosti, ãímÏ se docílí stability trhu. Touto formou se tedy
budou finanãní prostfiedky daleko rychleji vracet obcím, které je
budou moci, podle svého uváÏení, investovat do rozvinutí systé-
mu separovaného sbûru.

NABÍDKA SLUŽEB APUSO plus, a. s.
Obcím zprostfiedkovávat nebo je zastupovat v obchodû s od-

pady a druhotn˘mi surovinami.
Povinn˘m osobám nebo jejich organizacím dát k dispozici po

dohodû s obcemi fiádné doklady (dodací a skladi‰tní listy)
o mnoÏstvích vytfiídûn˘ch obalov˘ch odpadÛ k prokázání zpût-
ného odbûru a vyuÏití odpadÛ z obalÛ.

Tereza Ulverová, Ing. Miroslav Doubrava
APUSO plus, a. s., Pod ·ancemi 444/1, 180 77 Praha 9,

tel.: 02/66 00 82 09
PR
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servis

Zpravodaj

Česká asociace 
odpadového hospodáčství

Krajské koncepce se rozjíždějí
V souvislosti se slaìováním na‰ich právních
pfiedpisÛ s pfiedpisy evropsk˘mi vzniká v po-
sledních nûkolika letech fiada strategick˘ch,
koncepãních a plánovacích dokumentÛ. Ani
odpadové hospodáfiství nezÛstává pozadu
a v pfiímé návaznosti na Státní politiku Ïivot-
ního prostfiedí se jak v závazn˘ch právních
pfiedpisech, tak i v strategick˘ch doporuãe-
ních objevují poÏadavky na zpracování kon-
cepcí a plánÛ a to jak na úrovní národní,
tak i regionální, tedy krajské.

JiÏ v zákonû ã. 125/1997 Sb., o odpa-
dech, je uvedeno, Ïe Ministerstvo Ïivotního
prostfiedí zpracovává koncepce odpadové-
ho hospodáfiství. Sice není uveden termín
ani teritoriální vymezení, ale z kontextu zá-
kona vychází poÏadavek zpracování kon-
cepce státu. Na definitivním návrhu této
koncepce se v souãasné dobû pracuje. 

Z logiky vûci vypl˘vá, Ïe by mûly b˘t
zpracovány téÏ krajské koncepce. V nûkte-
r˘ch krajích tuto potfiebu pocítili jiÏ dfiíve
a tak se vypracovávaly rÛzné studie, napfi.
v roce 1999 vzniká Integrovan˘ systém od-
padového hospodáfiství v Jihoãeském regi-
ónu (Odpadové fórum 06 a 09/2001) ne-
bo Optimalizace nakládání s komunálními
odpady a odpady jim podobn˘mi
v Ostravském kraji.

Trochu skrytû je poÏadavek na vypraco-
vání krajsk˘ch koncepcí právnû for-
mulován v zákonû ã. 132/2000 Sb., 
o zmûnû a zru‰ení nûkter˘ch zákonÛ souvi-
sejících se zákonem o krajích, zákonem
o obcích, zákonem o okresních úfiadech
a zákonem o hlavním mûstû Praze. V ãásti
ãtyfiicáté ‰esté se zákon ã. 125/1997 Sb.,
o odpadech, doplÀuje o paragraf 25a
odst 1:

„Kraj v samostatné pÛsobnosti
zpracovává koncepce odpadového
hospodáfiství kraje”.

Úãinnost toho zákona je od 1. 1. 2000,
termín pro zpracování krajsk˘ch koncepcí
stanoven není. Nov˘ zákon ã. 185/2001
Sb., o odpadech, sice k 1. 1. 2002 ru‰í
pÛvodní zákon ã. 125/1997 Sb., o odpa-
dech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, to zna-
mená i zmínûn˘ § 25a. To v‰ak nemÛÏe nic
zmûnit na skuteãnosti, Ïe zástupci vût‰iny
krajÛ si uvûdomují, Ïe nevyuÏít podpory na-
bízené Státním fondem Ïivotního prostfiedí
na zpracování krajsk˘ch koncepcí by bylo
mírnû fieãeno netaktické.

Ve Smûrnici o poskytování finanãních
prostfiedkÛ ze SFÎP âR s platností od 1. 6.
2000 je bod 4.3. Program na zpracování
koncepcí nakládání s odpady. V jeho rámci
lze získat podporu aÏ ve v˘‰i 80 % celko-
v˘ch nákladÛ na zpracování koncepce.

VyuÏití této moÏnosti je zvlá‰tû lákavé, kdyÏ
si uvûdomíme, Ïe v prÛbûhu roku 2003
budou muset kraje zpracovat plány odpa-
dového hospodáfiství (podle § 43 zákona
ã. 185/2001 Sb., o odpadech), pro které
budou krajské koncepce v˘born˘m v˘cho-
zím podkladem.

O tûchto skuteãnostech se zájemci mohli
dozvûdût z fiady semináfiÛ a konferencí,
hlavnû z úst zástupcÛ âeského ekologické-
ho ústavu, kter˘ byl urãen jako konzultaãní
pracovi‰tû pro koncepce. I na stránkách ãa-
sopisu Odpadové fórum se tímto tématem
zab˘váme, naposledy v ãísle 7-8/2001, kde
jsme uvedli, dnes ji ãásteãnû pfiekonan˘,
pfiehled stavu zpracování krajsk˘ch koncep-
cí. Nejãilej‰í zástupci krajÛ - Ïadatelé o pod-
poru se SFÎP âR smlouvu o podpofie jiÏ
uzavfieli, nûkteré smlouvy jsou pfied uzavfie-
ním. O pfiípravû, Ïadatelích, zpracovatelích
a dal‰ím postupu prací na nûkter˘ch kraj-
sk˘ch koncepcích se zájemci mohli dozvû-
dût napfiíklad na odborn˘ch konferencích
v Ostravû nebo Hradci Králové v kvûtnu
a ãervnu leto‰ního roku.

Konkrétním krajsk˘m koncepcím byly vû-
novány v ãervnu mezinárodní konference
Koncepce OH Ústeckého kraje a zahajova-
cí semináfi Koncepce OH Stfiedoãeského
kraje. V ãervenci pak probûhl vstupní semi-
náfi ke koncepci OH Jihomoravského kraje.
Z toho plyne, Ïe komunikaãní strategie ve
smûru k odborné i laické vefiejnosti se po-
stupnû prosazuje a zaãíná b˘t chápána ja-
ko nezbytnost pfii prosazování navrhova-
n˘ch koncepcí.

Tyto informaãní akce mají mnohé spoleã-
né. O kaÏd˘ semináfi projevilo zájem ‰iroké
spektrum odborné vefiejnosti a to nejenom
z pfiíslu‰ného kraje, ale z celé republiky. Pfies
sto úãastníkÛ na akci nebylo v˘jimkou. Je
evidentní, Ïe zájem není jen ze strany spolu-
pracujících organizací a firem, ale téÏ ze
strany ostatní podnikatelské sféry. Ta má zce-
la pochopitelnû zájem na tom, jaké strategie
a zámûry se budou v tom kterém kraji rozví-
jet a jiÏ nyní chce nabízet odbornou pomoc
pochopitelnû na podnikatelské bázi. Záro-
veÀ je do procesu pfiípravy a schvalování za-
taÏena vefiejná správa a ostatní politické or-
gány krajÛ. Je zde také zájem o urãitou ko-
ordinaci a spolupráci sousedních i vzdále-
nûj‰ích krajÛ, coÏ se sice pfiedpokládá, ale
v dne‰ní dobû to není bûÏné. Lze tedy kon-
statovat, Ïe zpracování krajsk˘ch koncepcí
pfiinese mnoho pozitivního nejenom v orga-
nizaãních a technick˘ch otázkách, ale i v pfií-
stupu vefiejnosti k samotnému oboru odpa-
dového hospodáfiství u nás.

T. ¤ezníãek

Nespornû nejv˘znamnûj‰í akcí, na kterou
âAOH pozvala své ãleny, byl semináfi v˘bo-
ru pro vefiejnou správu, regionální rozvoj
a Ïivotní prostfiedí k zákonÛm o odpadech,
o obalech a o integrované prevenci, kter˘ se
konal v Poslanecké snûmovnû 14. 6. za
úãasti ministra Ïivotního prostfiedí, pracovní-
kÛ ministerstev, poslancÛ a odborn˘ch firem. 

V‰ichni ãlenové asociace jako vÏdy obdr-
Ïeli mezi prvními návrh nového zákona
o obalech, jiÏ v tom znûní, ve kterém byl
pfiedloÏen Poslanecké snûmovnû. Spolu
s ním obdrÏeli i ãeské pfieklady hlavních
pfiedpisÛ o obalov˘ch odpadech Evropské-
ho spoleãenství. 

Závûr ãervna pak probûhl v âeské asoci-
aci odpadového hospodáfiství ve znamení
pfiíprav fiádné valné hromady, která se kona-
la 26. 6. Na jejím zaãátku se pfiedstavili nûk-
tefií noví ãlenové asociace a pak prezident
asociace Ing. Sekera-Bodo pfiednesl zprávu
o ãinnosti za uplynulé období. V ní byla vy-
zdviÏena velmi dobrá spolupráce s Minister-
stvem Ïivotního prostfiedí a s Poslaneckou
snûmovnou a Senátem Parlamentu âR
a úspû‰ná prezentace na‰í asociace u nás
i v zahraniãí. To se ostatnû odrazilo i v pfiije-
tí velkého poãtu nov˘ch ãlenÛ. Byla zmínûna
i rozvíjející se spolupráce s ostatními asocia-
cemi a sdruÏeními jak v âeské republice, tak
i v zahraniãí, zvlá‰tû pak pfii pfiípravû odbor-
n˘ch certifikací v odpadovém hospodáfiství.
ZdÛraznûny byly i úspûchy pfii prosazování
pfiipomínek asociace v prÛbûhu pfiípravy zá-
konÛ o odpadech a o obalech a provádûcích
vyhlá‰ek k nim. Na valné hromadû byla pro-
jednávána také strategie na dal‰í léta, kde
bylo doporuãeno zaktivizovat nûkteré dal‰í
komise, pfiedev‰ím pro obaly, ale téÏ pro au-
tovraky a elektro‰rot.

Na druhé stranû v‰ak s politováním musí-
me také konstatovat, Ïe tyto nesporné ús-
pûchy na‰í asociace nemÛÏe stále pfienést
pfies srdce jedna spoleãnost. Ta nelenila
a napsala udání finanãnímu úfiadu, takÏe si
v âAOH náhle podávala dvefie jedna kon-
trola za druhou. LÏivá tvrzení z dopisu se
v‰ak samozfiejmû nepotvrdila, naopak tyto
kontroly pfiispûly k vyjasnûní nûkter˘ch ne-
jednoznaãn˘ch hledisek, coÏ asociaci pou-
ze prospûlo a mÛÏe tak b˘t i nadále vzorem
pro ostatní sdruÏení. Co k tomu je‰tû dodat?
Snad jen arabské pfiísloví: Psi ‰tûkají, ale
karavana jde dál...                            (pm)
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TiráÏ

VYSOKÁ ·KOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE
Fakulta technologie ochrany prostfiedí, Ústav chemie ochrany prostfiedí

pofiádají pokroãilé studium

ODPADY, JEJICH VYUÎITÍ A ZNE·KOD≈OVÁNÍ
Jedná se o tfiít˘denní studium zamûfiené mimo jiné na v˘znam nov˘ch

právních úprav v âR a jejich harmonizaci s odpovídajícími legislativními
a technologick˘mi opatfieními EU. V˘znamná ãást programu se zamûfií
na novû zavádûnou funkci odpadového hospodáfie a programy odpado-
vého hospodáfiství. Souãástí programu budou rovnûÏ základy prÛmyslo-
vé toxikologie související s hodnocením vlastností nebezpeãn˘ch odpadÛ
a exkurze do moderních zafiízení na zpracování odpadÛ. 

Studium je urãeno pro pracovníky s vysoko‰kolsk˘m, pfiípadnû stfiedo-
‰kolsk˘m vzdûláním, z prÛmyslu, státní správy, zemûdûlství, podnikatel-
ské sféry, vysok˘ch ‰kol a dal‰ích organizací, ktefií se zab˘vají proble-
matikou odpadového hospodáfiství a ktefií si chtûjí roz‰ífiit znalosti a zv˘-
‰it kvalifikaci v tomto oboru. 

Studium , které se v roce 2002 bude pofiádat jiÏ posedmé, probíhá ve
tfiech t˘denních blocích. Odborn˘ program bude v˘raznû inovován a ak-
tualizován, a to i se zfietelem na nové technologické trendy v odpado-
vém hospodáfiství. ÚãastníkÛm bude po sloÏení závûreãné zkou‰ky vy-
dáno osvûdãení o úspû‰ném absolvování studia.

Odborn˘ garant: Prof. Ing. M. Kura‰, CSc.,
tel.: (02) 2431 1144
Organizaãní vedoucí: Ing. M. Bfiezina, CSc.
tel.: 02/24 35 41 47, fax: 02/24 35 50 29
e-mail: Milan.Brezina@vscht.cz
http://www.vscht.cz/obsah/fakulty/ftop/studium/celozivot.html



ZPRACUJEME

veškerý zbytkový dřevní 
materiál

(zbytky a recyklovatelný materiál z pilařské 
a truhlářské výroby, z výroby nábytku 

a jiných dřev. výrob, obaly, palety apod.)

Bližší informace poskytne: ing. Radim Černín
tel.: 066/712 41 22

0602/554 780

KRONOSPAN C.R. spol. s r. o.

Na hranici 6, 587 04 Jihlava

Největší výrobce dřevotřískových a laminovaných
desek v České republice

Recyklace odpadů s obsahem 
drahých kovů, recyklace 

olověných odpadů, výroba olova 
a olověných výrobků.

Vykupujeme:
1/ Amortizační odpady nevzorkovatelné 
(nehomogenní ) - desky s polovodičovými 
součástkami (včetně mobilních telefonů), směsi ro-
zebraných polovodičových součástek apod.

2/ Amortizační odpady homogenní 
(vzorkovatelné) - tříděné polovodičové součástky
(tranzistory, zásuvky, zástrčky), kontakty, 
konektory, AgZn baterie, folie s obsahem drahých
kovů apod.
Stěry, popely, kaly - odpady z fotografického,
chemického a automobilového průmyslu průmyslu
typu anodových kalů, srusek, vyzdívek, 
cementačních a redukčních kalů, vánočních 
ozdob, stěrů, katalyzátorů, popelů RTG filmů 
a fotopapírů

3/ Slitky - všechny typy tavitelných odpadů bez
příměsi plastů jako jsou piny, kontakty, dentální od-
pady, hřebeny, pájky, trubičky, výseky, stykače

4/ Obrazovky - provádíme likvidaci obrazovek 
a monitorů

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

- komplexní služby v oblasti podnikové ekologie a ochrany
životního prostředí

- zavádění systému EMS dle ISO 14000 a systému EMAS
- audity, posudky, analýzy, rizika, EIA

- staré ekologické zátěže

Recyklace elektrotechnického odpadu
Vykupujeme a zpracováváme:

- Silnoproudá zařízení (rozváděče, přístroje spínací, jistící, relé, pojistky,)
- Slaboproudá zařízení (průmyslová elektronika, plošné spoje) 
- Výpočetní technika (sálové počítače, osobní počítače, periferie, komponenty)
- Monitory
- Zábavná a ostatní elektronika (hrací automaty, hrací konzoly, kalkulačky, diáře..)
- Telekomunikační technika (analogové i digitální ústředny, periferie, mobilní 

telefony)
- Kabely (všech druhů i velikostí)
- Ostatní materiál podobné povahy

Tel: 0634/358725, 0602/550599 Mail: agm@snt.cz
Fax: 0634/370534 www.snt.cz/agm

AGM recykling s. r.o.
Velké Těšany 60

767 01 Kroměříž



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

NABÍZÍME:
● výrobu a prodej recyklačních zařízení 

pro zpracování stavebních odpadů, rychlý a levný
servis, příznivé ceny

● provedení recyklace přímo v místě vzniku 
stavebního odpadu drcením a tříděním (cihlosuť, beton,
živice, výkopová zemina)

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

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

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

Typy vyráběných recyklačních zařízení:

Mobilní, semimobilní a kontejnerové drtící zařízení s drtiči 
čelisťovými a odrazovými o výkonech od 1 až do 180t/h
Resta 350x110,  400x200, CK4 470x330, DCJ 700x500
1120x1000, 1100x800

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

K Javorku 982, 514 01 JILEMNICE, tel.: 0432/545 300,
tel./fax: 0432/545 452, e-mail: becker.ekosev@worldonline.cz

KOMPLETNÍ SLUŽBY 
V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

BECKER-EKOSEV s. r. o.
- využití vyřazených lednic a TV
- sanační a demoliční práce
- čištění, revize nádrží a jímek
- ochranné nátěry lapolů, jímek, podlah
- sběr a výkup druhotných surovin

VÝKUP STARÝCH
TRÁMŮ

DEMONTÁŽE
STŘECH A STROPŮ

JEN ZA DŘEVO

RUDOLF FLÉGR ŽACLÉŘ

tel.: 0439 77 61 62
0602 377 881
0608 377 881

www.tramy.cz

rflegr@volny.cz

Informace:
Ing. Tomáš Řezníček

e-mail: forum@cemc.cz,
tel.: 02/74 78 44 16-7

HLEDÁME POSILU 
DO REDAKCE 
ČASOPISU

Ti, kteří si měsíčník ODPADOVÉ FÓRUM 
objednají a uhradí roční předplatné ještě
letos, budou jej mít ještě za letošní 
cenu 550 Kč. Stávající předplatitelé 

časopisu dostanou fakturu na předplatné 
na další rok automaticky.

připravuje pro následující čísla tato témata:
10/2001 Analytická chemie a odpady

ENVIBRNO
11/2001 Odpadový hospodář 
12/2001 Energetické využití odpadů

Dále bude v každém čísle až do konce roku
2002 zařazena rubrika Z VĚDY A VÝZKUMU 
a v rámci volně vkládané přílohy - RUKOVĚTI
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ postupně

otiskneme plné texty všech vyhlášek k zákonu 
o odpadech a zákon o obalech s prováděcími

vyhláškami.

Nabízí 
omezenému počtu 
firem či organizací 
spoluúčast 
na veletrhu 

ENVIBRNO
ve dnech 

30. 10. - 2. 11.
za výhodných

podmínek

CEMC
České ekologické manažerské centrum

Bližší informace:

PhDr. Zdena Štěpánová

tel.: 02/74 78 44 16-7,

e-mail: stepanova@cemc.cz



KDE JEDNO K DRUHÉMU PATŘÍ

Již deset let dodává
SSI SCHÄFER do České republiky
kvalitní nádoby na odpady

Zveme Vás na prezentaci programu
SSI SCHÄFER - technika pro odpady

25. září 2001
od 10 do 17 hodin

v Praze 5 – Radotíně

kde Vám předvedeme:
- soubor standardních nádob pro odpady SSI Schäfer pro různá použití
- manipulaci s novým typem plastových kontejnerů s plochým víkem podle EN 840-2
- soustavu čelně vyklápěných kontejnerů pro sběr komunálního odpadu
- moderní nádoby pro sběr bioodpadů

Rádi Vás u nás uvítáme
SSI Schäfer s. r. o., Obchodní oddělení Praha, Technika pro odpady
Přeštínská 1415, 153 00 PRAHA 5 – Radotín (při jízdě od Prahy první ulice vpravo)
Přímá čísla do obchodního oddělení Technika pro odpady:
Tel.: 02/57 911 590, nová čísla 02/57 891 627-8; Fax: 02/57 911 951
E-mail: schaefer-at@volny.cz
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