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TOMÁŠ ŘEZNÍČEK 70

Je toho hodně, za co zasloužíš poděkování.
Těžko se asi podaří obnovit „sešlosti” které jsi
pravidelně ročně organizoval a vytvořil tak
vhodný a vlídný prostor pro otevřené diskuse
o nejrůznějších aktuálních odpadářských té-
matech. 

Myslím si, že je škoda, že Ti padla na krk
sedmdesátka v době, která přináší pro náš obor
v české kotlině obrovský zlom. Zatímco se
u nás dosud často dohadujeme o nesmyslech
a malichernostech, za našimi hranicemi se za-
bývají skutečnými problémy materiálové pro-
duktivity, které s sebou přineslo hospodaření se
zdroji, jehož jsou „odpady" neodmyslitelnou in-
tegrální součástí. 

Oběhové hospodářství začíná i u nás velmi
pozvolna nacházet své správné místo v rozvoji
ekonomiky, v němž stát nesmí selhávat, aby na-
brala obecně požadovaný směr k „recyklační
společnosti”. Trh by sice i v této fázi zvládl vše,
ale po svém a ku prospěchu jen některých. 

Tvé kulaté výročí přichází v době, která zna-
mená zvrat v odpadovém hospodářství pro ce-
lou Evropskou unii. Připravovaná novela rám-
cové směrnice 98/2008 o odpadech se snaží
narovnat po vzoru ostatního vyspělého světa
evropské odpadové právo. Mnozí u nás budou
ale asi znovu (či lépe nadále) jen hanět „evrop-
ské výmysly”, místo toho, aby se podívali, jak to
před námi již před léty lépe promysleli jinde. Je
škoda, že budeš v téhle době v odpadařině chy-
bět.

Přeji Ti Tomáši, abys ještě hodně dlouho a ve
zdraví šlapal vysokohorské cestičky a abys
o svých cestách a o svých zážitcích se zaujetím
tobě vlastním vyprávěl svým přátelům a zná-
mým. Těším se na všechna příští setkání.

Bohumil Beneš

Jako dlouholetý spolupracovník a kolega z re-
dakce se k přání připojuji. I když také hodně
pamatuji, nenapsal bych to lépe než Bohouš.

Ondřej Procházka

Čas letí neúprosně a nikoho z nás nešetří. Je
spravedlivý ke každému stejně, ale ne o každém
se dá říci, že ho využil, jak měl. Nemůžeme si
proto nevzpomenout na dlouholetého šéfredakto-
ra a zakladatele časopisů Odpady a Odpadové
fórum, Ing. Tomáše Řezníčka, který svůj čas roz-
hodně nemarní. 

V srpnu tomu bylo už 70 let, co se poprvé
podíval na svět a nikoho by vůbec nepřekvapilo,
kdyby to už tenkrát byl pohled odpadářským
okem. 

O pár slov za všechny z nás jsme požádali
nestora českého odpadového hospodářství, pana
Bohumila Beneše.

Milý Tomáši,
přijmi prosím nejen ode mne, ale jistě i od

početné obce odpadářů, kteří Tě léta znají, přá-
ní dobrého zdraví, pohody do dalších let i chuť
do další práce. 

Vzpomínáš jistě s úsměvem na dobu, kdy nás
chtěli někteří přátelé přesvědčit, že odpady jsou
jen nevýznamným přívěskem vodního hospo-
dářství a že ani nemají právo na samostatný
rozvoj a odpovídající místo ve veřejné správě
vůbec, jmenovitě pak ve státní správě. 

Na počátku devadesátých let, tedy nedávno,
jsi čile vykročil do podnikatelského světa. Ne-
bylo to ale zdaleka tak lehké a snadné, jak to
zprvu vypadalo ve Tvých představách. Založení
odborného časopisu přineslo řadu problémů
spojených s financováním, vytvářením solidní-
ho autorského kolektivu, konkurencí, tiskár-
nou, rozesílkou a dalších. Vždyť v té době hle-
dali svoji cestu i Tvoji partneři. Hledali ji nejen
dřívější profesionálové z technických služeb
měst, z kovošrotů či sběrných surovin, ale i sta-
ronoví a četní noví podnikatelé, noví úředníci
a pracovníci různých projektanských a výzku-
mných organizací. Hledali ji i ti, pro které měla
být odpadařina nový a nadějný svět pro vlastní
uplatnění. 

Ing. Tomáš Řezníček (* 1944)
Absolvent Stavební fakulty ČVUT. Od roku 1972 měl na starosti pro-

blematiku odpadového hospodářství na Útvaru hlavního architekta hl.
m. Prahy. Od roku 1986 působil v Českém ekologickém ústavu, kde
založil oddělení odpadového hospodářství. 

V roce 1991 založil časopis ODPADY, jehož šéfredaktorem byl do
srpna 1999. V roce 2000 založil nový odborný časopis ODPADOVÉ
FÓRUM, který vedl až do roku 2011.

Oslavenec na fotce, která dříve vévodila jeho oblíbeným sloupkům
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Prázdniny skončily, a pokud mohu, 
vyjádřím se k letošnímu létu takto:
Bylo to hektické. Každý z nás má nějaké 
oblíbené číslo, ale letos v létě byla nejvíce
skloňována čísla 172, 153, nebo třeba 320.
Myšleno v našem odpadovém světě.
Ministerstvo zuřivě plácalo prknem o rybník
a dělaly se vlny a veliká kola. Ještě teď je
cítit, jak to houpe s malými, většími i těmi
největšími lodičkami. Posádky se vzdorovitě
kurtovaly ke stěžňům a hlasitě křičely 
bojovná hesla na celý rybníček. Ještě nyní 
se k našim uším z okolních lesů ozvěna 
vrací.

Někteří z kapitánů točili kormidly, seč jim
síly stačili, jen aby ty vlnky loďku nepřevrhly.
Některým se podařilo vln využít a nabrali
i rychlost. Třebas trochu jiným směrem, ale
jedou.

Staří a zkušení lodivodi stihli své kocábky
uklidit do klidné tůňky a teď čekají, jak dlouho
to bude šplouchat. Minimálně jedna větší loď
kvůli vlnobití na rybník ani vpuštěna nebyla.
To je život.

Do některých lodí trochu nateklo a tak se
teď suší paluby a opravují poškozená ráhna.

Tak si tak říkám, že to ještě bylo celkem
v pohodě. Nedokážu si ale představit, co
bude, až začne tím svým širokým a těžkým
prknem o náš rybníček, plácat EU. To teprve
budou vlny!

To byly vlny!
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du se současnými předpisy
Ruské federace.

http://www.itar-tass.com/ 
(30. 7. 2014)

Úložiště 
radioaktivního odpadu

Velká Británie dokončila
stavbu dvou skladovacích

zařízení radioaktivního odpa-
du. Sklad pro středně radio-
aktivní odpady se nachází
v Berkeley a pro nízce radio-
aktivní odpady v Dounreay.
První kontejnery s radioak-
tivními odpady z likvidované
jaderné elektrárny Dounreay
by měly do úložišť začít puto-
vat do konce letošního roku.
Každé z úložišť bude po zapl-
nění kontejnery zalito beto-
nem, aby se vytvořil monoli-
tický blok. Těch je v plánu
postupně vytvořit až šest.

Likvidace JE Dounreay by
měla trvat do roku 2025 a po
následujících 300 let bude pro-
bíhat pečlivý monitoring tohoto
území. Až bude likvidace elekt-
rárny bezpečně ukončena, skla-
diště středně radioaktivního od-
padu by mělo obsahovat téměř
850 kontejnerů.

http://www.world-nuclear-
news.org/ (16. 6. 2014)

Hon na metan

Akční plán USA týkající se
změny klimatu útočí pře-

devším na produkci metanu.
Jako součást tohoto plánu po-
dala vládní Agentura pro och-
ranu životního prostředí (EPA)
návrh na změnu standardních
požadavků kladených na sklád-
ky TKO. Podle ní by měly
všechny nově vzniklé skládky
povinně zachycovat dvě třetiny
své produkce škodlivých látek
unikajících do ovzduší. Admi-
nistrátorka agentury EPA, Gina
McCarthy, to komentuje slovy:
„Snižování produkce metanu
touto cestou je účinný způsob,
jak uvést do praxe opatření
v oblasti klimatických změn". 

Podle statistických údajů
agentury činí v současné
době metan až 9 % emisí
všech skleníkových plynů
v USA. Skládky jsou uvádě-
ny jako třetí největší původce

Protinožci mění 
strategii

Australská vláda pracuje na
centrálním registru rizik

v oblasti životního prostředí,
který by měl zahrnovat jedno-
tlivé strategie pro řízení rizik
ve veřejném i soukromém
sektoru. Mělo by se tím pře-
dejít velkým výdajům spoje-
ným s klimatickými změnami
nebo přírodními katastrofami.
Vláda také aktuálně projedná-
vá, že tamní podniky musí
podle svých možností omezit
produkci uhlíkových emisí,
aby byly konkurenceschopné
na mezinárodní úrovni. „Je
třeba správně investovat do
výzkumu a vývoje a zbudovat
regulační systém pro zdroje
energie," říká Stephen Martin,
ředitel Výboru pro ekonomic-
ký rozvoj. 

Zajímavé je, že daň z pro-
dukce CO2 byla tou samou
vládou nedávno zrušena.
Systém pokut bude prý nahra-
zen systémem odměn za níz-
kou produkci emisí, což oce-
nily velké průmyslové podni-
ky, ale daňovým poplatníkům
se to jistě nezdá jako dobrý
nápad.

http://www.environmental-
expert.com/ 

(22. 7. 2014)

Úklid na Bajkalu

Nechvalně proslulé Bajkal-
ské papírny (opět) ukonči-

ly činnost. Stalo se tak 25. 12.
2013 a z dekretu předsedy vlá-
dy Dmitrije Medvěděva byla
tato oblast o pár dní později
ustanovena jako chráněná pří-
rodní rezervace. V prvním
kvartálu roku 2015 mají začít
práce na zpracování a likvidaci
nahromaděných odpadů a re-
kultivaci oblasti této jihový-
chodní části Ruska. 

Továrna v jižní části vý-
chodního břehu jezera Bajkal
byla zbudována v roce 1966
a po celou dobu svého provo-
zu se potýká s obviněními
z vypouštění odpadních pro-
duktů do vody, půdy a vzdu-
chu. Po její činnosti nyní
zbylo 6,2 milionů tun odpa-
dů, které byly skladovány na
území dvou nedalekých úlo-

těchto emisí a z celkové roční
produkce skleníkových plynů
Spojených států se prý posta-
rají o 18 %. Regulační opat-
ření a dobrovolná nadstan-
dardní opatření některých
provozovatelů pomohly snížit
emise metanu od roku 1990
do roku 2012 celkem o 30 %.

http://www.waste-manage-
ment-world.com/ 

(4. 7. 2014)

Z laboratoře úložiště

Finská společnost Posiva
v současné době dokon-

čuje práce na zbudování hlu-
binného úložiště jaderných
odpadů v Onkalu. Malé měs-
to ve střední části země po-
blíž švédských hranic odsou-

Pořád je o čem mluvit

OSN letos zorganizovalo
historicky první shromáž-

dění k otázkám životního pro-
středí. Ve dnech 23. – 27. červ-
na zasedla v Nairobi v čele
tohoto environmentálního shro-
máždění za předsednický stůl
Oyun Sanjaasuren, ministryně
pro životní prostředí Mongol-
ska. 

Na sjezdu bylo přijato 16
usnesení, která mají napomo-
ci k efektivnější ochraně ži-
votního prostředí nejen ve
státech OSN, ale na celém
světě. 

Jedním z nejaktuálnějších
problémů má podle výsledků
jednání být znečištění ovzdu-
ší, které s sebou nese až sedm
milionů obětí ročně. Mezi
další důležitá témata k pro-
jednání se dostalo uplatňová-
ní environmentálního práva,
podpora zelené ekonomiky,
sucho, degradace půdy a změ-
ny klimatických podmínek.
Za Českou republiku se shro-
máždění účastnil šéfporadce
ministra Richarda Brabce
Petr Kalaš.

http://www.unep.org/

Opravit, dodělat, 
zmodernizovat

Zařízení nedaleko ruské ob-
ce Krasnyj Bor nacházející

se poblíž Petrohradu plánuje
rozšířit nabídku svých služeb
o odstraňování nebezpečných
odpadů. V současné době se
sem svážejí odpady průmyslo-
vé, chemické a medicínské.
V užší soutěži mezi sebou bo-
jují společnosti Pöyry Rus (ru-
ská dceřiná společnost finské-
ho kolosu Pöyry) a petěrbur-
ská akciová společnost Bezo-
pasnye Technologii. 

Vítěz zakázky bude mít na
starosti nejen vytvoření pod-
mínek pro odstraňování ne-
bezpečných odpadů podle pů-
vodního plánu, který se reali-
zuje již 20 let. Z rozhodnutí
vedoucích orgánů města Pet-
rohradu je nutné zařízení
Krasnyj Bor celkově zmoder-
nizovat, protože platná pro-
jektová dokumentace byla vy-
pracována pro období let 1990
až 2010, což již není v soula-

Výstavba hlubinného úložiště
Onkalo Zdroj: www.posiva.fi

hlasilo již v 80. letech minu-
lého století stavbu podzemní
laboratoře a nyní má za sebou
obdržení licence na skladová-
ní nukleárního odpadu. 

Posiva je dceřinnou společ-
ností vlastníků jaderných
elektráren a zajišťuje nakládá-
ní s vyhořelým jaderným
palivem jak z finské produk-
ce, tak i z dovozu ze soused-
ních zemí. Sklad Onkalo
pojme do roku 2020 až 9 000
tun vyhořelého paliva, pro
které je připraven prostor
s krystalickým podložím 450
metrů pod zemí v tunelu
dlouhém cca 4 kilometry.
http://www.washingtonpost.c

om/ (14. 7. 2014)

04-05spektrum  19.8.2014 14:50  Stránka 4



spektrum ▲

59/2014 ● ODPADOVÉ FÓRUM

Co si neuděláte sami…

Popílek a štěrk z nového
ZEVO v britském Ply-

mouthu je předurčen k cestě
do Nizozemska k využití. Po-
pílek zde bude zpracováván
do materiálů pro úpravu teré-
nu a komunikací západně od
Amsterdamu.

Společnost MVV vlastnící
ZEVO měla zájem o vození
zbytků ze spalování do Buck-
fastleighu ležícího cca 160
km daleko, ale místní úřední-
ci tuto možnost zamítli, pro-
tože zařízení nemělo dosta-
tečná opatření na zpracování
tohoto druhu odpadů. MVV
hledá do budoucna jiné řeše-
ní, neboť z jižně položeného
Plymouthu je to několikaná-
sobně blíž i do Francie, než
do zmíněného zařízení v Ni-
zozemsku. Podle Paula Ca-
reyho, generálního ředitele
MVV, se firma rozhodla situ-
aci řešit zbudováním vlastní-
ho recyklačního závodu v ji-
hozápadní Anglii a momen-
tálně dokončila návrh na jeho
výstavbu.

http://www.bbc.com/ 
(30. 7. 2014)

Rusko překopává
zákony

Státní dumě byl představen
k projednání návrh záko-

na, který by měl desetinásob-
ně zvýšit pokuty za zakládání
černých skládek TKO. Navr-
hovaný systém sankcí říká, že
právnické osoby mohou být
pokutovány částkou až 2,5
milionů rublů a fyzické osoby
20 000 rublů. Autorem návr-
hu novely zákona je místop-
ředseda Státní dumy z Výbo-
ru práce, sociálních věcí
a záležitostí veteránů Michail
Terentjev, který poznamenal,
že „zvýšením pokut se samo-
zřejmě nedá sběr odpadů or-
ganizovat. Tento návrh záko-
na přichází spíš s tím, jak ho
zefektivnit." 

Pro obyvatele příměstských
oblastí, samot a chatařů by to
vzhledem ke specifikům rus-
kého zákona o odpadech zna-
menalo povinně podepsat
smlouvu s firmou nakládající
s odpady. Ta zas musí mít

žiť. Jedno z nich se nachází
cca 300 metrů od břehu jeze-
ra. Nejmenší radost z ukonče-
ní provozu mají dva největší
věřitelé zavřené továrny,
mezi které patří společnosti
VEB Engineering a Basic
Element.

http://www.itar-tass.com/ 
(25. 7. 2014)

Stabilní kovošrot

Podle údajů Bavorského
úřadu pro statistiku

a zpracování dat byl německý
trh s železným šrotem v prů-
běhu července stabilní a ceny
se prakticky nezměnily od
konce předcházejícího měsí-
ce. Nabídka a poptávka byly
takřka vyrovnané a již kon-
cem června statistiky nasvěd-
čovaly nadcházející stabilitě
na trhu.

Během letních prázdnin
vzniká šrotu obecně méně,
než v jiných měsících. Vý-
jimkou je jižní část Německa,
kde k poklesu nedošlo. Mezi
některými ekonomickými
prognózami se ale rojí pode-
zření, že podnikatelé svůj
kovošrot skladují a čekají na
zvýšení výkupních cen.

http://www.recyclingmaga-
zin.de/ 

(23. 7. 2014)

Změny 
v europarlamentu

Ustavující schůze europar-
lamentu 7. 7. přinesla

podstatné personální změny.
Prezidentem výboru pro
životní prostředí byl zvolen
italský politik Giovanni La
Via, který je členem Evrop-
ské lidové strany a ve výboru
slouží své první funkční ob-
dobí. Křeslo prvního místop-
ředsedy obsadil maďarský
člen Zelených Benedek Ja-
vor. Místa druhého, třetího
a čtvrtého místopředsedy zís-
kali sociální demokraté Daci-
ana Sarbu z rumunské Sociál-
ně demokratické strany, Pavel
Poc z české ČSSD a Fran-
couz Gilles Pargneaux.

http://www.euwid-
recycling.com/ 

(9. 7. 2014)

s elektromobily je zároveň
součástí nízkouhlíkové politi-
ky země posledních let.

http://www.gov.cn/

Plastům se daří

Objem produkce plasto-
vých obalů za rok 2013

v Německu stoupl o zhruba
2,4 % na 4,3 milionů tun
a tržby dosáhly rekordní
úrovně 13,6 miliardy eur.
Domácí poptávka spotřebite-
lů je dost velká na to, aby
zajistila stabilní růst až do
konce roku 2014. Podle před-
běžných údajů Spolkového
statistického úřadu má prů-
mysl s plastovými obaly po-
tenciál pro meziroční nárůst
o 4 % v období leden-květen
příštího roku.

http://www.recyclingmaga-
zin.de/ 

(23. 7. 2014)

Připravila Anna Soldatova

smlouvu se zařízením, které
může odpad dále zpracovávat.

http://www.kommersant.ru/
(21. 7. 2014)

Elektrojízda

Státní rada čínské vlády
schválila 21. července do-

kument Návrh na podporu
rozvoje aut s pohonem na
nové energie. Čína systema-
ticky pracuje na vytvoření
vhodných podmínek pro trh
s elektromobily již delší dobu. 

Čínský státní výbor pro
rozvoj a reformy dostal od
Státní rady za úkol navrhnout
cenovou politiku pro nově se
rozvíjející část státní ekono-
miky. Ten zveřejnil 30. 7.
dokument Politika o vhod-
ných cenách elektřiny pro
dobíjení elektromobilů. Zde
jsou stanoveny základní ceny
za elektřinu pro dobíjecí sta-
nice do roku 2020. Přenesení
velké části investic do trhu
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Kde vzala veřejnost takové obavy 
ze spalování odpadů obecně? 

V mém oboru by se mělo těmto oba-
vám předcházet diskusí. Uvědomit si své
zájmy a představit je, nebát se je prezen-
tovat. Příkladem, proč jsou lidé proti
spalovnám nebo MBU, je, že jim nikdo
nevysvětlí, co to je a o co jde. Co nezna-
jí, toho se bojí. Mimochodem, mám za
to, že zařízení pro energetické zhodnoce-
ní odpadu (ZEVO) daleko lépe vystihuje
smysl spalování odpadu, než obecně vži-
tý název „spalovna".

Proč tomu tak je?
Před asi 30 – 35 lety měly spalovny za

úkol odstraňovat KO bez ohledu na efek-
tivní zhodnocení energie spalováním
uvolněné. A popravdě řečeno, neměly
dobrou pověst. Byly vybavené maximál-
ně zařízením na odlučování prachu,
popřípadě jednoduchými odsiřovacími
zařízeními. Budu smělý a řeknu, že takto
vybavené jsou ještě dnes některé elekt-
rárny a teplárny v České republice.

Spalovny provozované po roce 1985
už jsou vybavené několikastupňovým
zařízením na snižování emisí a tyto tech-
nologie se dále vylepšují. Dá se říci, že
samotné spalování už není v nových
zařízeních dominantní, hlavní technolo-
gií je odlučování chemických škodlivin,
jako je síra, chlor, fluor, NOx, těžké
kovy, chlorované organické sloučeniny –
dioxiny a prach. Emise z těchto zařízení
v současné době dosahují téměř nulo-
vých hodnot. 

Další efekt, který přinesly nové předpi-
sy EU, je navýšení efektivity energetické-
ho zhodnocení. U nových zařízení musí
být celková energetická bilance zařízení
minimálně 65 %, u starých 60 %. Proto se
zařízení nazývá ZEVO, nikoli spalovna.

Kde vidíte největší problém 
v negativním postoji ke spalovnám? 

V nedostatečné osvětě. Veřejnost není
otevřeně konfrontována s konkrétními
problémy plnění POH a dopadem na oby-
vatelstvo při jeho neplnění nebo plnění. Je
třeba daleko větší osvěty v médiích. 

Kde se vzal Alois Studenic v tomto oboru?
Hned po Technické univerzitě ve Víd-

ni. Začal jsem nejprve ve výzkumu alter-
nativních zdrojů a tepelných čerpadel.
Tímto oborem jsme se už tehdy zabývali
poměrně intenzivně, ale aplikace výsled-
ků nešla do praxe tak rychle, jak by chtěl
podnik, ve kterém jsem tenkrát působil.

Kolegové se zabývali mechanicko-bio-
logickou úpravou odpadu. Vyvíjeli a sta-
věli v Rakousku a v zahraničí zařízení na
MBU. A právě ti na nás tlačili, abychom
něco dělali. Tím myslím, abychom vyvíje-
li a stavěli koncovky pro jejich zařízení,
protože měli velmi mnoho zbytků a nevě-
děli si s nimi rady. Jen je skládkovali.

Tehdy se vytvořila výzkumná skupina
s úkolem vyvíjet malokapacitní zařízení
na spalování odpadů z MBU. Tato zařízení
sice fungovala, ale měla malou životnost
a malou kapacitu. Z těchto malých projek-
tů jsem pak přešel k sesterské firmě, která
se zabývala komplexními projekty a ne
jen termickým zhodnocením odpadů. 

Nezabýval jsem se tehdy pouze spalo-
váním. Měl jsem možnost poznat celou
problematiku nakládání se všemi druhy
odpadů. To se posléze stalo mou výho-
dou, protože jsem měl příležitost poznat,
co je odpad, co je klasifikace odpadu,
jaké látky je reálné z odpadu vydobýt atd. 

Tehdy se ještě moc netřídilo. Separo-
vaný sběr KO vlastně tenkrát ještě nebyl
zaveden a materiálově se v té době vyu-
žívalo asi 34 % KO. 

V oboru jsem už téměř 30 let. Dělal
jsem v různých firmách, ale vždy se jed-
nalo o kompletní zařízeni pro termickou
úpravu odpadů, ať už nebezpečných nebo
komunálních. 

V roce 2001 jsem se osamostatnil
a řekl si, že se budu zabývat problemati-
kou odpadového hospodářství dál a že
budu pracovat na studiích a komplexních
řešeních nakládaní s odpady. 

Jaký máte názor na alternativní paliva
a jejich využití v klasických 
energetických zdrojích?

Principiálně bych řekl, že spoluspalo-
vání je určitým způsobem ekologický

Spoluspalování paliv z odpadů 
je ekologický podvod

Některé zájmové skupiny považují slovo „spalovna" téměř za sprosté.
Historicky někteří měli problémy s tím, že spalovny ničí ovzduší, nyní je
hlavním problémem fakt, že co se spálí, nedá se už nikdy použít. Alois
Studenic se oborem nakládání s odpady zabývá celý život. Navíc v zemi,
která je známá svým vztahem k přírodě a mnohým ostatním zemím je
v tomto ohledu vzorem.

podvod, protože pro spalovny jsou emis-
ní limity řádově nižší, než pro spalování
uhlí v elektrárnách a teplárnách. 

Pokud spálím uhlí v teplárně a vyprodu-
kuji při tom jeden milion kubických metrů
spalin, které vzniknou spoluspalováním
paliva z odpadu, tak prakticky naředím
koncentrace emisí škodlivin cca 1 : 20, tak-
že SO2 se mi téměř ztratí. Důvodem je to,
že naředím 400 mg/m3 ze spalování od-
padu na 20 mg/mm3. Takže elektrárny
i s jednoduchým čištěním spalin nemají
s plněním limitů žádný problém, na rozdíl
od spaloven. Navíc se v těchto zařízeních
neměří dioxiny a těžké kovy. A nesmíme
zapomenout na negativní změnu konzi-
stence zbytku ze spoluspalování.

Tyto energetické zdroje jsou vybavené
jednoduchým čištěním spalin – odsiřova-
cím zařízením a mají povoleny řádově
vyšší emisní limity škodlivin než spalov-
ny. Bez odsiřovacího zařízení je spoluspa-
lování z ekologického pohledu nereálné. 

Spoluspalování je principiálně možné při
podílech alternativního paliva do 5 %. Kro-
mě odsiřovacího zařízení ale musí být celé
zařízení vybaveno potřebnou infrastruktu-
rou na meziskládkování a dávkování paliva.
Kotle v energetice jsou konstruovány pro
homogenní palivo a na produkci páry s vy-
sokými tlaky a teplotami. Teplonosné stěny
kotle vyšší koncentrace chlóru korozně ne-
zvládají. Problém s vysokotepelnou korozí
chlórem může nastat v okamžiku, kdy se
navýší podíl spoluspalování nad 5 %. Urči-
tě nastane, když podíl stoupne nad 10 %.

V Německu, kde vzniká cca 50 milio-
nů tun KO, se v energetických zdrojích
spoluspaluje jen asi 800 tisíc tun alterna-
tivního paliva. Podle mých informací
nebude dostupná kapacita v energetic-
kých zdrojích v ČR přesahovat 400 tisíc
tun alternativních paliv ročně.

Co třeba AP a vysoké pece? 
Vysoké pece se z důvodů nehomogen-

nosti alternativních paliv k jejich spalování
nehodí. Je to z důvodů jejich nízké výhřev-
nosti. Daly by se využívat jen některé dru-
hy vytříděného plastového odpadu.

I cementárny vyžadují vysokou výhřev-
nost a nízkou koncentraci chlóru a rtuti.
Jsou také zaměřené hlavně na homogenní
a nebezpečné odpady. 

Někteří odborníci na spalování odpadů
označují spalování alternativních paliv
za „technologickou šílenost" 

Je to sice drastické vyjádření, ale ať už
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palivo, aby vůbec byla energeticky so-
běstačná. O nějakém přínosu do elektro-
sítě se vůbec nedá mluvit. Nejsou bohu-
žel dostupné žádné údaje technické ani
ekonomické, aby se celkově dala posou-
dit jejich efektivita. 

Rakousko a Německo jsou brány 
Českou republikou jako vzory. Existuje
ale něco, z čeho bychom si příklad brát
neměli?

Česká republika by se neměla hnát do
masové výstavby zařízení na MBU,

Jaký je rozdíl mezi spalováním paliva
z odpadu a přímo odpadu?

Energeticky je určitě výhodnější přímé
spalování SKO, protože odloučením asi
30 % podsítné frakce v MBU od alterna-
tivního paliva se snižuje energetický
obsah v alternativním palivu asi o 15 %.
Co se týká ekonomiky, nedá se apriorně
říci, který systém je výhodnější. Záleží
na mnoha vstupních aspektech, které je
nutné brát v úvahu. 

Co to znamená konkrétně?
Vezměme si například region, který má

kopcovitý terén. Tam si umím představit,
že je vhodná předúprava SKO. Dává to
z hlediska logistiky smysl. Podobně to
dělají v Tirolsku. Ve Vorarlbergu se pře-
dupravuje SKO a je samozřejmě nutné
mít zabezpečený odbyt alternativního
paliva, buď v centrální spalovně, nebo
v jiných energetických zařízeních. Další
možností, kdy je předúprava výhodná, je,
že region chce termicky upravovat
odvodněné kaly z ČOV. To se do určitého
poměru dá i ve spalovnách, ale od určité-
ho podílu kalů je třeba mít fluidní pece,
které vyžadují menší zrnitost paliva a tím
pádem předúpravu SKO.

Jak jsou stanoveny emisní limity
v Rakousku, popřípadě jinde 
v porovnání s ČR

Ve všech zemích EU platí ty samé
emisní limity, tedy 2000/76EC, které
můžou být v určitých oblastech případně
zpřísněny.

Jaké jsou vztahy rakouských ekologistů
k EVO?

Další ZEVO nejsou v Rakousku pláno-
vána. Kapacita exitující zařízení přesa-
huje 50 % produkce KO. Když se ale
podíváme do historie, tak asi před 25 lety
trvala příprava 1 linky ve Welsu 40 km
od Lince dvakrát déle, než u linky č. 2,
která se budovala o 10 let později. 

Poslední spalovna byla dokončena
v Linci v roce 2011 a stojí téměř ve stře-
du města. Přípravy tam byly velmi krát-
ké a byli do nich zapojení aktivisté.
Nebyl vůbec žádný problém. Veřejné
projednávání EIA proběhlo během dvou
hodin. 

Jsem přesvědčený, že všechno závisí
na zapojení veřejnosti do vývoje projek-
tů a do schvalovacích procesů. Důležitou
podpůrnou úlohu musí hrát i minister-
stva, krajské, okresní a místní úřady, pro-
tože konec konců to jsou oni, kdo jsou
zodpovědní za plnění POH. 

Pavel Mohrmann
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z technologického, tak i ekologického
hlediska je pravdivé. Já bych jen doplnil,
že postavit na spoluspalování program
odpadového hospodářství, který má plnit
cíle maximálního zhodnocení KO, by
opravdu šílenost byla.

Existovaly projekty s „raketovými 
technologiemi", které se nezdařily.
Jeden byl v Itálii a dopadl neslavně.
Proč?

Politici a zodpovědní úředníci v někte-
rých západních zemích se dali asi před

15 lety nalákat na pohádky o bezkomí-
nových a bezodpadových zařízeních. Ani
kouzelný Thermoselect v Německu tuto
vizi nezvládl. Navíc zabrzdil vývoj a pl-
nění plánů odpadového hospodářství. 

Podobná pohádka ohledně plazmo-
vých technologií koluje i v ČR. Myslím
si, že ČR nemá ekonomicky na to, aby
tato v provozu nevyzkoušená zařízení
rozjela a provozovala.  Tato zařízení po-
třebují vysokovýhřevné a homogenní

pokud nebude zabezpečena dostatečná
kapacita pro odběr jejich výstupů. Česká
republika není Německo, které výstavbu
monospaloven zvládlo ekonomicky. Ne
každý region je pro takovou výstavbu
vhodný. 

Způsob plnění POH je šitý na míru a je
daný podmínkami daného regionu.
I v ČR jsou provozovány spalovny, které
si jsou provozně podobné, ale technolo-
gicky nejsou identické.

Dipl. Ing. Alois Studenic
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Zemský ráj to na pohled, ale…

Státní podnik DIAMO se vedle jiného zabývá především sanací urano-
vých dolů ve Stráži pod Ralskem. Příprava sanačních prací počala již
v roce 1996 a postupně se překlopila do režimu samotné sanace. I při
samotném odstraňování následků chemické těžby se stále ještě získává
jisté množství diuranátu amonného. Dnes je tato sloučenina jedním ze
sanačních produktů a expeduje se k dalšímu využití.

Historie těžby uranu 
v Máchově kraji

Stráž pod Ralskem je od druhé polovi-
ny minulého století místem, které je vel-
mi úzce spjato s těžbou uranu. Kdysi
bývala v okolí Ralska malebná a prů-
myslem téměř nedotčená krajina. Byl to
kraj lesů a rybníků, klidu a pohody, který
se těšil velkému zájmu jak českých, tak
slovenských turistů.

Psal se rok 1962, kdy bylo v lokalitě
Hamr na Jezeře zjištěno uranové zrud-
nění. Uranové zrudnění bylo zjištěno
v hloubce 160 až 240 metrů pod povr-
chem v písčitých sedimentech, ve spodní
části křídového souvrství, v tzv. cenoma-
nu. 

O těžbě uranu bylo rozhodnuto už
v roce 1965 a v březnu 1966 byly založe-
ny Uranové doly Hamr. A zde začíná
i historie podniku Diamo, který je
nástupcem Československého uranového
průmyslu.

Těžba se ubírala od počátku dvěma
základními směry. Jedním bylo klasické
hornické dobývání uranu a pak tu bylo
i dobývání mokrou metodou, tedy hlu-
binným chemickým vyluhováním. Hlu-
binné dobývání uranu se neobešlo bez

chemické úpravny. V blízkosti úpravny
bylo vybudováno odkaliště pro ukládání
rmutu. 

Klasická hlubinná těžba začala v roce
1971. V provozu byly hlubinné doly
Hamr 1 a Křížany. Později se začal bu-
dovat důl Hamr 2. 

Souběžně s hlubinnou těžbou se rozbí-
hala těžba chemickým vyluhováním.
První pokusy začaly v roce 1966. První
uranový koncentrát byl získán v roce
1967. Principem podzemního vyluhová-
ní je vtláčení loužicího roztoku vertikál-
ně do vrtné polohy, kde se z horniny
vylouží uran a výluh se vyčerpá na po-
vrch do chemické úpravny, kde se che-
micky odseparuje. Jako loužicí roztok se
osvědčila kyselina sírová. Roztok H2SO4
o koncentraci 2 – 5 % byl pak používán
po celou dobu těžby.

Výstavba vyluhovacích polí začala
v roce 1971. V jednotlivých letech se
pak následně pole rozšiřovala po desít-
kách hektarů. Počty odvrtaných techno-
logických, těžebních a vtláčecích vrtů se
daly počítat na stovky. V roce 1993 bylo
do provozu uvedeno poslední vyluhovací
pole. Celková plocha vyluhovacích polí
dosáhla 652 ha. Největšího rozvoje dosá-

hla chemická těžba v letech 1976 –
1977, kdy těžba přesáhla hranici 850 tun
uranu za rok.

Úměrně růstu plochy vyluhovacích
polí se rozšiřovaly zpracovatelské kapa-
city – chemická stanice a další technolo-
gická zařízení. Postupným vývojem pro-
šly všechny technologie – konstrukce
vrtů, plošné rozmístění vrtů, systém čer-
pání roztoků a zpracování výluhu v che-
mických stanicích. 

Až v průběhu těžby se přešlo na dvou-
stupňové pažení vrtů, aby se zabránilo
k průniku životnímu prostředí škodli-
vých technologických roztoků z ceno-
manské zvodně do čisté turonské, která
se nachází nad ní a kterou všechny vrty
nutně procházely. 

Z počátku se čerpání výluhu provádělo
pomocí stlačeného vzduchu. Toto bylo
ale energeticky náročné, proto byla
později zavedena ponorná čerpadla, kte-
rá byla zapuštěna do širokoprofilových
těžebních vrtů.

Vyčerpaný výluh se zpracovával
v chemické úpravně sorpcí uranu na ion-
toměničích a jeho elucí kyselinou dusič-
nou, srážením amoniakem, zahušťová-
ním, filtrací a sušením. Produktem byl
diuranát amonný, takzvaný žlutý koláč. 

Významný prvek z hlediska zabezpe-
čování koexistence obou způsobů dobý-
vání, tedy hlubinnou těžbou a chemickou
těžbou, představovala hydraulická barié-
ra. Byla tvořena zhruba 9 km dlouhou
linií 117 vrtů, která obepínala plochu
vyluhovacích polí. Část vod čerpaných
z hlubinných dolů byla vrty bariéry vtlá-
čena do cenomanské zvodně. Tím bylo
zamezováno průnikům technologických
roztoků do blízkého těžebního pole dolu
Hamr 1 a rovněž se tím udržovala potřeb-
ná úroveň hladiny podzemních vod.

Útlum těžby
Koncem 80. let minulého století se

začalo uvažovat o konci těžby v této
oblasti a změny po roce 1989 znamenaly
další posun. Veškerý získaný uranový
koncentrát byl po celá léta dodáván do
Sovětského svazu, ale v celkem krátké
době se odbyt zúžil pouze na množství
odpovídající potřebám Československé
jaderné energetiky. Proto byla postupně
zastavena těžba na hlubinných dolech,
které byly poté zakonzervovány. Jejich
pozdější likvidace proběhla relativně
rychle. Následně proběhla sanace povr-
chových částí dolů, jejímž výsledkem

Prostor odkaliště
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byly odstraněny jizvy v překrásné kraji-
ně okolí Ralska. 

V roce 1991 skončilo rozšiřování
vyluhovacích polí na chemické těžbě
a postupně bylo ukončeno vtláčení kyse-
liny sírové do ložiska. V období těžby
1962 – 1996 bylo v oblasti vytěženo přes
27 tis. tun uranu. Více než 15 tis. tun těž-
bou chemickou.

Odstraňování 
následků chemické těžby

Chemická těžba uranu představovala
ekonomicky výhodnou dobývací meto-
du, ale při jejím využívání došlo k mno-
ha velkým chybám. Ty mají v konečném
důsledku významné ekologické dopady.
V horninovém prostředí zůstaly zbytko-
vé technologické roztoky s obsahem mi-
lionu tun kontaminantů, které ohrožují
významné zdroje pitné vody.

Konečné rozhodnutí o tom, že konta-
minace v cenomanském prostředí nemů-
že zůstat, bylo přijato v roce 1992. Ze
zpracovaných analýz vyplynulo, že li-
kvidace chemické těžby bude záležitostí
několika desítek let, vyvolá mnoho no-
vých investic a vyžádá si značné finanční
náklady.

V roce 1996 vláda rozhodla o ukonče-
ní chemické těžby a v dubnu téhož roku
pak vyhlásil ministr průmyslu a obchodu
její likvidaci. 

Od 1. 4. 1996 probíhá likvidace ná-
sledků chemické těžby uranu spočívající
především v sanaci horninového prostře-
dí. Rozsáhlost a složitost dokládají ná-
sledující údaje: Při těžbě bylo do podzemí
vtlačeno více než 4 mil. tun kyseliny síro-
vé a více než 300 tis. tun kyseliny dusič-
né. Vyvrtáno bylo na 8500 technologic-
kých a dalších vrtů. Objem ovlivněných

Podle modelových propočtů bude
sanace horninového prostředí trvat do
roku 2037. Následovat bude likvidace
objektů, sanace odkaliště a rekultivace.
Celý proces likvidace chemické těžby by
měl skončit v roce 2042. Celkové nákla-
dy na sanaci byly propočteny ve výši 54
mld. korun. 

Pro čerpání zbytkových technologic-
kých roztoků z cenomanského kolektoru
je a do ukončení sanace bude postupně
využíváno zhruba 200 původních širo-
koprofilových těžebních vrtů a 97 no-
vých sanačních cenomanských vrtů. Do
všech sanačních vrtů jsou zapuštěná
elektrická antikorozní čerpadla. Infor-
mace o provozu vrtu, zejména o množ-
ství čerpaného roztoku, jsou dálkově
přenášeny na velín. Odsud lze dálkově
ovládat každé čerpadlo. K čerpání ceno-
manských roztoků je současně vždy uží-
váno max. 100 vrtů. 

Aby mohla být z roztoků odstraněna
kontaminace, musí být nejdříve separo-
ván uran. Využita byla původní, pro těž-
bu vybudovaná, chemická stanice se
sorpční linkou, která je schopna separo-
vat uran i z roztoků se stále se snižujícím
obsahem uranu. 

V roce 2008 byla zprovozněna nová
linka pro zahušťování, filtraci a sušení
uranového koncentrátu. Ta byla vybudo-
vána s ohledem na mnohonásobně nižší
produkci uranového koncentrátu. 

Sanaci horninového prostředí zásad-
ním způsobem ovlivnilo zprovoznění tří
odparek ve Stanici likvidace kyselých
roztoků. V odparkách se získává krysta-
lický kamenec hlinito-amonný. Konden-
zát z odparek je částečně využíván v dal-
ších sanačních technologiích a částečně
je přes retenční nádrž vypouštěn jako
důlní voda do řeky Ploučnice. Provoz
této stanice je plánován do roku 2030.

V roce 2001 byla zprovozněna stanice
na přepracování kamence na bezvodý
síran hlinitý, jenže po čase se ukázalo, že
získaný kamenec lze prodávat přímo,
tedy bez uvedené úpravy, proto byla na
tato stanice v roce 2010 odstavena a za-
konzervována.

První neutralizační stanice byla
původně postavena a využívána ke zpra-
cování důlních vod čerpaných z dolů.
Nyní zpracovává zbytkové technologic-
ké roztoky. Principem je dvojstupňová
neutralizace suspenzí vápenného mléka.
Suspenze z prvního stupně je filtrována
na kalolisech. Filtrační koláč – neutrali-
zační kal – je dopravován nákladními
automobily na odkaliště. Filtrát z kaloli-
sů vstupuje do druhého stupně, kde
dochází k další neutralizaci. Po zrání
v usazovacích nádržích se suspenze

vod v cenomanském prostředí přesáhl
383 mil. metrů krychlových. Plocha kon-
taminace přesáhla 26,7 km čtverečních.
V cenomanské zvodni zůstalo 6,7 milionu
tun rozpuštěných látek. Hlavními konta-
minanty jsou sírany, amonné ionty, ionty
hliníku, železa a radionuklidy – přede-
vším uran a thorium. Koncentrace rozpuš-
těných látek se pohybuje mezi 30 až 80
gramy na litr. 

Kontaminováno bylo dále 26,7 milionu
metrů krychlových turonských vod na
ploše 7,6 km čtverečních. Hlavními kon-
taminanty jsou sírany a amonné ionty.
Celkem zůstalo v turonském horizontu 
34 tis. tun rozpuštěných látek.

Sanační zásah spočívá v čerpání zbyt-
kových technologických roztoků z horni-
nového prostředí na povrch, v odstranění
kontaminantů z roztoku a jejich přepra-
cování na průmyslově využitelné nebo
ekologicky nezávadné produkty. Jedná se
o velmi náročný proces, který si vyžádal
vybudování mnoha složitých a náročných
technologií. Cílem sanace je dosažení
takové úrovně zbytkové kontaminace,
kterou bude možno ponechat v cenoman-
ském horizontu s tím, že nedojde ke kon-
taminaci vodárensky využívané turonské
zvodně. Na základě analýzy rizika zpra-
cované v roce 2010 stanovil báňský úřad
cílové parametry sanace cenomanského
kolektoru. Rozpuštěné látky celkem
nesmějí v žádném z monitorovacích vrtů
přesáhnout 7000 mg na litr, z toho sírany
6000 mg na litr a amonné ionty 80 mg.

Rozhodnutí o nutnosti vyčistit turon-
ský horizont bylo učiněno již v době těž-
by a v té době již čištění turonských
zbytkových technologických roztoků za-
čalo. Sanace turonského horizontu by
měla skončit v roce 2017.

Velín, ze kterého se řídí množství čerpaných roztoků
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z druhého stupně vrací zpět do stupně
prvního. Provoz stanice je plánován do
konce sanace.

Sliv (čirá fáze z usazovacích nádrží)
obsahuje čpavek a je veden do stripovací
kolony. Opakovaným stripováním se zís-
ká 25% čpavková voda, která se využívá
k výrobě kamence a dodává se také
externím odběratelům. 

V letech 2010 – 2012 byla postavena
další neutralizační stanice, která zpraco-
vává zbytkové technologické roztoky

nek k ukládání kalů probíhaly na druhé
etapě stavební úpravy. Nový komunikač-
ní systém, čerpací stanice, drenážní žeb-
ra a jiné. Ukládání kalů z neutralizačních
technologií do druhé etapy bude prová-
děno v etážích vysokých zhruba 3 metry. 

Sanace na povrchu
Likvidace chemické těžby samozřejmě

není jen sanace horninového prostředí. Je
to i likvidace povrchových objektů a vrtů
a v návaznosti i rekultivační práce. Na
vyluhovacích polích, tam kde je to mož-
né, jsou technologické rozvody a další
zařízení postupně likvidovány. Plošná
likvidace vyluhovacích polí bude probí-
hat do roku 2016. Likvidace posledních
polí je plánována na rok 2040. 

Povrchových objektů k likvidaci je
téměř 800. Jejich odstranění bude probí-
hat postupně v průběhu sanace tak, jak
zanikne potřeba je dále využívat. Mnoho
z nich bude však možné zlikvidovat až
po celkovém ukončení sanace, tedy až
po roce 2037. Nakonec k nim přibude

likvidace objektů sanačních technologií. 
Průběžně probíhá likvidace vrtů. Těch

bylo původně k likvidaci na 15 000. Část
z nich je již zlikvidována. Intenzita prací
na likvidaci vrtů se bude postupem sana-
ce stupňovat. Nemalý počet vrtů ale
bude moci být zlikvidován až po ukonče-
ní celé sanace chemické těžby. 

Na některých starých vyluhovacích
polích probíhá nebo již proběhla rekultiva-
ce. Část z nich je zemědělsky využívána
nebo zalesněna. Průběžně je prováděna
údržba dříve vysazených porostů. To vše je
ale pouze počátek rekultivačních činností. 

Byl zpracován návrh komplexní revi-
talizace území chemické těžby. Jedná se
o projekt rekultivace povrchu vyluhova-
cích polí po chemické těžbě uranu na
ložisku Stráž pod Ralskem. Revitalizace
území by měla skončit v roce 2042 s tím,
že rozhodující práce budou zahájeny po
roce 2030. Likvidace a rekultivace první
etapy odkaliště budou zahájeny v roce
2026 a ukončeny v roce 2035. Zahájení
likvidačních rekultivačních činností na
druhé etapě budou po ukončení ukládání
kalů v roce 2037. Celé odkaliště bude
rekultivováno do roku 2042.

Radiační ochrana
Soustavná pozornost je také věnována

radiační ochraně. Monitorování jednotli-
vých složek ionizujícího záření je prová-
děno podle programu monitorování veli-
čin, parametrů a skutečností důležitých
z hlediska radiační ochrany schváleného
rozhodnutím Státního úřadu pro jader-
nou bezpečnost. Za každý kalendářní rok
je zpracovávána zpráva Vyhodnocení
programu monitorování a dodržování
ustanovení vyhlášky SUJB č. 307 z roku
2002 o radiační ochraně. 

Průběžně je prováděno osobní monito-
rování zaměstnanců, u kterých je to pří-
slušnými předpisy stanoveno, monitoro-
vání pracovišť, monitorování výpustí
a monitorování okolí. Je třeba uvést, že
hodnoty dlouhodobě nepřekračují kon-
centrační a bilanční limity stanovené pro
výpusti chemických látek do vod
a ovzduší a nepřekračují ani roční limity
množství radionuklidů uvolňovaných do
životního prostředí. 

Po ukončení rekultivací bude možno
říci, že následky po chemické těžbě ura-
nu ve Stráži pod Ralskem byly odstraně-
ny. Zůstane pouze síť monitorovacích
vrtů pro sledování kvality podzemních
vod a pak už jen ta bude připomínat
bývalou chemickou těžbu uranu.

Pavel Mohrmann

Kompresor a cirkulační čerpadla
odparky na stanici SLKR 1

z cenomanu s nižším obsahem kontami-
nantů, které není vhodné zpracovávat na
odparkách. Odvodněné neutralizační ka-
ly jsou také dopravovány na odkaliště. 

Při návrzích provozních parametrů
i hodnocení účinnosti sanačních techno-
logií se již od počátku sanace horninové-
ho prostředí významně uplatňují metody
matematického modelování. Největší
pozornost byla věnována numerickým
modelům pro simulaci sanace cenoman-
ského kolektoru. Byl vytvořen komplex-
ní modelový systém, jehož význam
vzrůstá při posuzování variantních po-
stupů sanace. 

Odkaliště – (snad) dočasná jizva
v krajině

Odkaliště bylo původně vybudováno
pro ukládání zbytkových materiálů po lou-
žení uranových rud z chemické úpravny.
Těleso odkaliště je tvořeno systémem
sypaných obvodových hrází, které byly
během provozu postupně několikrát navy-
šovány. Dno odkaliště bylo zatěsněno

naplavovaným rmutem. Vně obvodových
hrází byly vybudovány dva obvodové pří-
kopy. Celková plocha odkaliště je 187 ha.
Odkaliště se budovalo po etapách. Před
zahájením sanace bylo do odkaliště ulože-
no 11,6 milionu tun rmutu z přepracované
uranové rudy. Od 1994 jsou v prostoru
první etapy ukládány materiály z hornické
činnosti kontaminované radionuklidy. 

Pro ukládání kalů z neutralizačních
technologií má rozhodující význam dru-
há etapa odkaliště. Pro vytvoření podmí-
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Směrnicí Evropského parlamentu
a Rady č. 98/2008 o odpadech bylo člen-
ským státům uloženo do 12. prosince
2013 zpracovat PROGRAM PŘED-
CHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ. Tento
koncepční materiál za ČR byl k tomuto
datu zpracován, podroben připomínko-
vému řízení, projednán ve vládě a zaslán
na vědomí Komisi. Vzhledem k tomu, že
se jedná o koncepční materiál, muselo
být provedeno posouzení jeho vlivu na
životní prostředí (tzv. SEA). To zajistila
Česká zemědělská univerzita v Praze 
a 5. srpna proběhlo úspěšně veřejné pro-
jednání jeho výsledků. Nyní by jej měla
schválit vláda a poté být postoupen do
Bruselu. 

Program prevence je víceletý koncepč-
ní dokument, který si jako hlavní cíl vyt-
kl Koordinovaným a jednotným přístu-
pem vytvořit podmínky k nižší spotřebě
primárních zdrojů a postupnému snižo-
vání produkce odpadů. Tento hlavní cíl

je pak rozepsán na 13 dílčích cílů krátko-
dobého (do 2016), střednědobého (do
2018) a dlouhodobého charakteru. Pro
jejich dosažení je navrženo 26 opatření.

Hned první blok navržených opatření
nazvaný Informační podpora, vzdělávání
a osvěta zahrnuje 9 opatření a hned první
z nich zní: Vytvořit a po celou dobu rea-
lizace Programů předcházení vzniku od-
padů zajistit kontinuální provoz volně pří-
stupné informační základny o problemati-
ce předcházení vzniku odpadů na všech
úrovních. Vypracovat a volně propagovat
příručku pro občany, jak předcházet vzni-
ku odpadů (se zaměřením na komunální
odpad a jeho jednotlivé složky).

CEMC se dlouhodobě prostřednictvím
odborného měsíčníku Odpadové fórum
problematice předcházení vzniku odpadů
věnuje a proto v přímé reakci na toto
i další opatření založil volně přístupou
internetovou platformu www.predchaze-
niodpadu.cz, kam soustředil veškeré ma-

Centrum předcházení odpadů při CEMC
O předcházení vzniku odpadů jako o absolutní prioritě v odpadovém

hospodářství se mluví od samého počátku moderní historie odpadového
hospodářství u nás. Přestože to nikdo nezpochybňuje, mnoho se pro to
dosud neudělalo. Výjimkou jsou některé ekologické organizace a také
některé obce, i když zde se aktivity soustřeďují především na podporu
domácího kompostování. Navíc za třiadvacet let od přijetí prvního záko-
na o odpadech v podstatě nikdo z oficiálních míst přesně neřekl, co je
a co není předcházení vzniku odpadů, jaké cesty předcházení vzniku
odpadů jsou žádoucí a jaké eventuálně nežádoucí.

teriály na toto téma, které vyšly v časopi-
su i z dalších zdrojů. Současně se rozhodl
uspořádat 1. národní konferenci Před-
cházení vzniku odpadů. 

Ta se uskuteční 2. října 2014 v Kostel-
ci nad Černými lesy. Záštitu nad konfe-
rencí převzalo jak Ministerstvo životního
prostředí, které konání konference navíc
i finančně podpořilo, tak Ministerstvo
průmyslu a obchodu. Konference Před-
cházení vzniku odpadů je také součástí
prestižního seriálu odpadářských akcí
Odpadové dny 2014. Mediálními partne-
ry jsou Odpadové fórum a internetový
portál Tretiruka.cz, v jehož rámci se
nachází příslušná tematická platforma.

Konference je určena všem, kteří se
zajímají o problematiku předcházení
vzniku odpadů nebo o jejich opětovné
využití, které s tímto úzce souvisí.
V době psaní těchto řádek (12. srpna),
tedy téměř dva měsíce před konferencí,
je již přihlášeno na 190 účastníků.
Seznam přihlášených účastníků je pří-
stupný na stránkách konference a bude
periodicky aktualizován.

O programu konference jsme podrob-
ně informovali v minulém čísle (OF 7-
8/2014, str. 39), od té doby nedošlo
k jeho významné změně. Z konference
bude pořízen profesionální videozáznam
a ten synchronizovaný s jednotlivými
prezentacemi bude poté zpřístupněn na
internetu. 

Konference se zúčastní špičky Minis-
terstva životního prostředí, náměstkyně
ministra Ing. Berenika Peštová a ředitel
odboru odpadů Ing. Jaromír Manhart
jako úvodní přednášející a konferenci
zahájí osobně sám ministr životního pro-
středí Mgr. Richard Brabec. Při této pří-
ležitosti proběhne na téma předcházení
vzniku odpadů a omezování spotřeby
zdrojů jeho tisková konference.

Ondřej Procházka
CEMC, programový garant konference

prochazka@cemc.cz

Poznámka: Foto na titulní stránce
a zde ukazuje sběrný dvůr v novozéland-
ské Waitaki, který slouží současně jako
místo pro odkládání a odebírání použi-
telných věcí pro opětovné použití.

Bude někdy něco podobného fugovat
i u nás?

Předcházení vzniku 
a opětovné využití odpadů
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Podle zkušeností členů SVP ČR je většina
těchto plášťů pneumatik neopravitelná
z důvodů separace mezi vnitřní a nárazní-
kovou vrstvou konstrukce kostry pláště
pneumatiky. V „odpadu" tak končí pláště
pneumatik ještě před koncem použitelnos-
ti dané zákonem stanovenou minimální
hloubkou dezénu. 

Obnova použitých plášťů pneumatik není
jen metodou předcházení vzniku odpadů,
ale je to metoda významně snižující nega-
tivní vlivy na životní prostředí. Dokládají to
výsledky studie Centra pro repasování
a opětovné použití ve Velké Británii (více
na http://www.remanufacturing.org.uk).

Zpráva porovnává uhlíkovou stopu no-
vých a obnovených plášťů pneumatik
používaných pro lehká užitková vozidla.
Obnovenými plášti pneumatik jsou pláš-
tě, kde je provozem opotřebovaná část –
běhoun nahrazen novým běhounem. Ob-
novu běhounu lze opakovat, čímž se
efekt protektorování zvyšuje. 

Studie ukazuje, že výroba nového 17,5"
pláště pneumatiky produkuje 87,2 kg
emisí CO2, oproti 60,7 kg CO2 včetně
zápočtu vlivu výroby nové kostry (38,0
kg CO2) v případě obnovených pneuma-
tik (tabulka 1). Úspora 26,5 kg emisí CO2
představuje snížení emisí o 30 %. Přitom
vliv výroby nové kostry se snižuje s kaž-
dým cyklem obnovy.

Struktura uhlíkové stopy
v tabulce umožňuje porovná-
ní vlivu jednotlivých produk-
tových fází. Více než 50 %
v obou případech představuje

materiál (48,6 kg CO2 nového pláště pneu-
matiky oproti 31,1kg CO2 u obnoveného
pláště pneumatiky). Druhý největší vliv je
přičítán energii potřebné pro výrobu nové-
ho pláště pneumatiky (31,4 kg CO2) a ob-
noveného pláště pneumatiky (22,5 kg
CO2). Vyšší úroveň stopy u dopravy
nových pneumatik je dána dlouhou vzdá-
leností přepravy dovážených surovin ze
zahraničí. Dopad produkce odpadů
z výroby obou typů pneumatik je nízký,
výrobní proces vytváří velmi málo odpadu
a odpadní pryž je užitečná v jiných aplika-
cích s malým vlivem následného zpraco-
vání.

Vliv "konce života" byl určen analý-
zou konečného způsobu využití koster
pneumatik. V některých případech vyu-
žití odpadních plášťů pneumatik dochází
k substituci – to v případě spalování
v cementářských pecích.

Pro porovnání spotřeby materiálů si
autoři studie vybrali 17,5" plášť pneuma-
tiky (tabulka 2). 

Touto studií autoři dokládají, že obno-
va plášťů pneumatik protektorováním je
šetrnější k životnímu prostředí než výro-
ba nových. Protektorování snižuje emise
oxidu uhličitého o 26,5 kg a v případě
17,5" pláště poskytuje úsporu materiálu
17,6 kg oproti výrobě nové pneumatiky. 

Přístup k původnímu dokumentu lze
získat na vyžádání u autora článku.

Jiří Machač
Sdružení výrobců protektorů 

jirka.machac@seznam.cz
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Děje se tak přesto, že minimálně v ČR
není jejich výroba podporována „vhod-
nými opatřeními", jak to vyžaduje Směr-
nice EP č. 98/2008 – cituji:
Článek 11
Opětovné použití a recyklace
1. Členské státy přijmou vhodná opatření

na podporu opětovného použití výrob-
ků a činností úpravy za účelem opětov-
ného použití, zejména tvorbou a pod-
porou sítí pro opravy a opětovné použi-
tí, využíváním ekonomických nástrojů,
kritérií pro veřejné zakázky, množstev-
ních cílů nebo jiných opatření.

Podle názoru Sdružení výrobců protek-
torů (SVP ČR) by věci pomohla opakova-
ně navrhovaná speciální definice odpadu
pro pneumatiky: „Odpadní pneumatika –
pneumatika, které se osoba zbavuje nebo
má úmysl se jí zbavit, kterou v důsledku
poškození nebo stáří nelze obnovit protek-
torováním." Přispěla by k tomu, že obno-
vitelné použité pláště pneumatik nebudou
končit na skládkách, v drtičích nebo
v cementárenských pecích.

Způsobů podpory využití obnovených
plášťů pneumatik je mimo uvedenou
změnu definice odpadu řada, např. po-
vinné používání obnovených plášťů
pneumatik na vozidlech, jejichž provoz
je hrazen z veřejných prostředků.

Při volbě „obutí" pro své dopravní pro-
středky se většina dopravců rozhoduje po-
dle ceny. To přináší další problém z hle-
diska předcházení vzniku odpadů proto,
že se na trhu nabízejí nekvalitní levné
pláště pneumatik z dovozu, (Čína, Rusko).

Obnova použitých plášťů pneumatik protektorováním je ryzí
metodou předcházení vzniku odpadů

Obnova použitých plášťů pneumatik je ryzí metodou předcházení vzni-
ku odpadů. Podle údajů mezinárodní asociace výrobců protektorů Bipa-
ver cca 75 % nákladních automobilů a autobusů v EU používá na hnacích
nápravách a nápravách přívěsů a návěsů obnovené pláště pneumatik.

Tabulka 1: Uhlíková stopa nového a obnoveného pláště pneumatiky

Nov˘ plá‰È Obnoven˘ plá‰È pneumatiky (protektor)

Protektor Vliv v˘roby Proces obnovy 
celkem nové kostry (protektorování)

Celkov˘ kg % kg % kg % kg %
dopad CO2 CO2 CO2 CO2

Materiál 48.6 55.7 31.1 51.2 21.1 55.6 10.0 43.9

Doprava 9.9 11.3 8.3 13.7 4.3 11.3 4.0 17.7

Energie 31.4 36.0 22.5 37.1 13.6 35.9 8.9 39.0

Odpad -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 0.0 0.1 -0.2 -0.7

Konec Ïivota -2.5 -2.8 -1.1 -1.8 -1.1 -2.8 - -

Celkem 87.2 100.0 60.7 100.0 38.0 100.0 22.7 100.0

Tabulka 2: Struktura a hmotnost materiálů potřebných pro
výrobu nového a protektorováním obnoveného pláště 17,5"
pneumatiky

V˘roba Obnova 
nového plá‰tû protektorováním

Material Hmotnost Podíl Hmotnost Podíl 
(kg) (%) (kg) (%)

Syntetická pryÏ 3.8 14.5 3.3 37.4

Pfiírodní pryÏ 8.1 30.5 0.3 3.7

Saze 5.8 22.0 3.0 33.5

Ocel 6.6 25.0

Umûlé hedvábí 0.5 2.0
/polyester

Zmûkãovadla – – 1.8 20.2
(oleje a pryskyfiice)

Oxid zineãnat˘ 0.3 1.0

Síra 1.3 5.0

Ostatní 0.5 5.2

Total 26.5 100.0 8.9 100.0
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Projekt Opravárna 
chce zabránit zbytečnému vyhazování věcí

keting projektu. „Zatím je však projekt
nevýdělečný, děláme ho ve svém volném
čase a věříme ve finanční pomoc větších
firem, které by jeho podporu mohly zahr-
nout mezi své sociálně-zodpovědné aktivi-
ty," dodává Latoň. Autoři projektu se totiž
chtějí striktně řídit pravidly CSR podni-
kání, tedy především poskytovat možnost
výdělku lidem znevýhodněným na trhu
práce a většinu případného zisku vždy
reinvestovat zpátky do rozvoje podnikání.

Kromě zprostředkování zakázek má
web a příslušný profil na Facebooku slou-
žit i jako místo, kde lidé budou moci sdí-
let své vlastní zkušenosti či návody na
opravy čehokoliv nebo si prodávat či
vyměňovat náhradní díly. 

Nápad je inspirován několika podobný-
mi projekty v zahraničí (např. iFixit.com),
kde fungují i celé komunity opravářů, kte-
ré mezi sebou sdílí jak návody na opravy,
tak si s opravami vypomáhají, třeba
v rámci různých opravárenských setkání. 

Projekt přichází právě v době, kdy
i Evropská komise vyhlásila program na
podporu takzvané cirkulární ekonomiky
Towards a circular economy: A zero was-
te programme for Europe. Program jde
stejným směrem jako Opravárna. Chce,
aby se výrobky v nejlepším případě vůbec
nestaly odpadem a nedostaly se na sklád-
ky, ale kolovaly mezi lidmi co nejdéle. 

Myšlenku cirkulární ekonomiky pod-
poruje i České Ministerstvo životního
prostředí, které také nad projektem Opra-
várna převzalo záštitu.

ODKAZY
http://ec.europa.eu/environment/circu-
lar-economy/pdf/circular-economy-com-
munication.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
14-104_cs.htm
http://www.generationawake.eu/cs/
http://www.mzp.cz/cz/news_140702_E
K_odpady 

Jan Charvát,  Pavel Lato
Opravárna

honza@opravarna.cz, 
pavel@opravarna.cz

V Evropské unii dnes každý občan spotřebuje šestnáct tun surovin roč-
ně, z toho se šest tun vyhodí, přičemž polovina se odveze na skládky. Jako
ekonomicky i ekologicky nejvýhodnější se jeví odpad ani nevytvářet.
K tomu se rozhodl svým dílem přispět tým mladých lidí z oborů marketin-
gu a PR, novinařiny, sociálních služeb a IT, kteří v červnu odstartovali
projekt www.opravarna.cz. 

Projekt se snaží, zjednodušeně řečeno,
znovuzrodit dříve velmi rozšířené opravo-
vání věcí a předcházet tak tomu, aby se
výrobky zbytečně vyhazovaly a kupovaly
nové. 

„Naším cílem je vytvořit funkční komu-
nitu lidí, kteří umí něco opravit. Vadilo
nám totiž, že většina výrobků od mobil-
ních telefonů až po lednice či boty je čas-
to vyráběna tak, že se na nich krátce po
uplynutí záruční doby něco rozbije. Sou-
časná ekonomika nás nutí rovnou koupit
nový výrobek, přestože je často možné ho
i opravit. Zboží končí zbytečně v odpadu
a přitom Česko i naše blízké okolí je plné
šikovných lidí, kteří by těmto výrobkům
dokázali prodloužit život a jen nemají pří-
ležitost," shrnuje ústřední myšlenku pro-
jektu Lucie Hejzlarová, která dříve praco-
vala jako sociální pracovnice. 

Nový web www.opravarna.cz tak sdru-
žuje šikovné lidi, kteří umí cokoliv opra-
vit, ať už jde o zašití kalhot, renovaci ná-
bytku, nebo třeba výměnu rozbitého dis-
pleje u mobilního telefonu. Dává šanci
přivýdělku komukoliv, včetně hendikepo-
vaných, a zároveň chrání životní prostředí
před hromadami zbytečného odpadu.

V této fázi se do projektu může přes
připravený formulář během minuty zdar-
ma zaregistrovat kdokoliv od žen na ma-
teřské dovolené, přes studenty technic-
kých oborů až po nezaměstnané, hendike-
pované či šikovné seniory nebo i lidi, kte-
ří jsou ochotni se něco nového naučit. 

Internet (např. www.youtube.com) je to-
tiž plný návodů na opravy čehokoliv, je to
mnohem jednodušší než se nám výrobci,
kteří instruktážní schémata ke svým vý-
robkům úmyslně tají, snaží namluvit. 

Formulář bude po zájemcích požadovat
pouze základní údaje a hlavně zaškrtnutí
příslušných kolonek jejich schopností.
Šanci mají i profesionální opraváři, kteří
například kvůli klesajícímu zájmu o opra-
várenství mají problém s obživou. 

A vypadá to, že šikovných lidí je v Čes-

ku dost. Do této chvíle (začátek srpna) se
na web registrovalo celkem 180 opravářů
ze všech koutů republiky, z větších měst
i z vesnic. Opraváři si sami přidávají
požadavky na nové kategorie svých
schopností, kterých je již okolo čtyřiceti. 

„Už jsme na žádost registrovaných
opravářů přidali například kategorie
zahradnické náčiní, strunné hudební
nástroje, modely letadel, elektrické rozvo-
dy či vytápění. Velký zájem je o kategorie
služby hodinového manžela či PC a note-
booky. Některé kategorie musíme odmít-
nout, nějaká paní například nabízela
opravu rozbitého manželství, to už je ale
mimo oblast, kterou chceme pokrývat,"
říká autor celé myšlenky Jan Charvát.

„Až vytvoříme dostatečnou síť šikov-
ných lidí, tak spustíme plnou verzi strá-
nek, kde bude kdokoliv moci zadáním
zakázky na základě vybraných parametrů
najít nejbližšího člověka ve svém okolí,
který dokáže opravit to, co se mu zrovna
rozbilo. Přitom za výrazně nižší cenu, než
by si řekli třeba výrobci. Na podmínkách,
místě a ceně za opravu se oba domluví
spolu sami," dodává Charvát. 

Registrace je a bude vždy zdarma, zpo-
čátku bude zdarma i sjednání zakázky. Do
budoucna je byznys model projektu zalo-
žen na tom, že registrovaní zájemci o při-
výdělek dostanou skrze internet od zákaz-
níka nabídku zakázky, a pokud ji přijmou
a uskuteční, odvedou webu Opravarna.cz
drobný příspěvek v řádu maximálně ně-
kolika desítek korun, podobně jako je
tomu třeba při prodeji zboží na serveru
Aukro.cz. „Zákazníci potom mohou jejich
služby ohodnotit, čímž si v rámci komuni-
ty získají prestiž a více potenciálních
zákazníků. Do budoucna projekt nabízí
možnost přímého zaměstnávání lidí se
sníženou pracovní schopností formou
vytváření chráněných dílen ve větších
městech. V těch bychom mohli zaměstnat
naše nejšikovnější opraváře," uvedl
k tomu Pavel Latoň zodpovědný za mar-
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Zdrojovna
ČESKÁ REPUBLIKA BUDE MÍT PRVNÍ CENTRUM PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

Zdrojovna je kreativní recyklační dílna a komunitní centrum. Vznikla
v Praze v listopadu 2013 a cílem projektu bylo otevřít první centrum pro
opětovné použití v České republice. Inspirací k jejímu vzniku byl  francouz-
ský systém pro opětovné použití a zejména pak snaha vytvořit alternativu
k současným sběrným dvorům. Zakladatelé Zdrojovny věří, že pokud věci
mohou stále sloužit, není nezbytné pokládat je hned za odpad. Zdrojovna
má ostatní lidi naučit, jak si takové věci mohou sami opravit a zrenovovat.

Projekt Zdrojovny chce přispívat
k naplňování jedné z evropských priorit
– snižování produkce odpadu. Vychází
z principu 3R – reuse, reduce, recycle –
a z modelů, které fungují například ve
Francii, Belgii, Anglii nebo Německu.

V ČR dosud podobný koncept center
pro opravu a opětovné použití odpadové-
ho materiálu chyběl. Záměrem Zdrojovny
je navázat na tento model a sloučit v jeden
smysluplný celek sběrný dvůr, dílnu,
bazar a místo pro vzdělávání a komunitní
rozvoj. Vedle trvale udržitelného rozvoje
dává Zdrojovna prostor i kreativitě a roz-
voji řemeslných dovedností. V budoucnu
uvažuje i o tvorbě pracovních míst pro
osoby znevýhodněné na trhu práce.

V průběhu jara a léta 2014 Zdrojovna
organizovala čtyři workshopy. Jejich
„tématem" bylo opětovné použití dřevě-
ných materiálů – židlí, stolků, lyží, poli-
ček apod. Návštěvníci se na nich učili
renovovat nábytek nebo vytvářet dekora-
ce a doplňky. Workshopy vždy vedou
zkušení lektoři, kteří návštěvníky učí,
jak s materiálem a nářadím zacházet.

První oficiální akcí Zdrojovny byl
workshop, který se konal 9. března.
Odezva veřejnosti byla nečekaná, dora-
zilo kolem 200 návštěvníků. Přibližně
stejný počet lidí byl také na dalších třech
workshopech v průběhu jara.

Všechny workshopy ale probíhaly v do-
časných prostorech. Největším úkolem
Zdrojovny tak bylo hledání vhodného mí-
sta na území hl. m. Prahy pro otevření
samotného centra pro opětovné použití.
To se také podařilo. Centrum zahájí pravi-
delnou činnost od září 2014 v prostorách
bývalé továrny Tesla ve Vršovicích.

Bude fungovat jako otevřené komunit-
ně-recyklační centrum – návštěvníci zde
najdou sběrné místo pro vysloužilý náby-
tek a další materiály, vybavenou truhlář-
skou a kreativní dílnu, obchod a také
místo pro kulturní a vzdělávací akce.

Plánované aktivity Zdrojovny se za-
měřují na:
- možnost koupit a opravit starý nábytek

z nabídky Zdrojovny (nebo přinést
a opravit svůj vlastní) s pomocí lektora
ve vybavené dílně,

- obchod s designovým nábytkem a do-
plňky,

- sběr a opravu starých věcí a jejich ná-
sledný prodej (nábytek, domácí potřeby,
dekorace),

- organizaci speciálních odborných work-
shopů pro návštěvníky,

- možnost využívat dílnu a nářadí pro ty,
kteří se doma z různých důvodů nemo-
hou věnovat svým koníčkům (nedosta-
tek místa či vybavení, nepořádek a hluk
při práci, apod.).

Ve svých záměrech Zdrojovna vychází
rovněž ze dvou provedených dotazníko-
vých šetření. V nich si iniciátoři chtěli
ověřit, jaké služby by nejvíce naplňovaly
potřeby klientů a co jsou za ně případně
ochotni zaplatit.

Jde o jedno z prvních dotazníkových
šetření k opětovnému použití v ČR, ze
kterého vyplývá jednoznačný zájem
o opětovné použití a tedy služby Zdro-
jovny mezi širokou veřejností, zejména
pak zájem lidí si starou věc sami opravit.
Dotazník dále naznačuje ochotu lidí
nepotřebné věci v re-use centrech odklá-
dat, což dává naději předpokladu, že
občané budou ochotni se do opětovného
použití sami aktivně zapojit.

Součástí celého konceptu je také pilot-
ní ověření možnosti zapojení sběrných
dvorů do systému sběru nepotřebných
věcí pro účely opětovného použití, a to
ve spolupráci s Magistrátem hlavního
města Prahy. V prvotní fázi se bude jed-
nat zejména o nábytek, tedy velkoobje-
mový odpad.

Projekt vyvolal velký ohlas v médiích
(Ekolist, Material Times, Události – ČT 1,
Radio Wave aj.) a na sociálních sítích
(přes 3000 fanoušků na Facebooku).

V rámci Social Impact Award 2014
(soutěž pro společensky prospěšné pro-
jekty) se Zdrojovna dostala do finále,
kde obdržela zvláštní cenu poroty.
V soutěži Rozjezdy roku (podpora pro
začínající podnikatele) pak zvítězila ve
studentské kategorii krajského kola.

Zdrojovna pro svoji podporu dlouho-
době sleduje různé grantové výzvy. Ved-
le toho ji jako pilotní projekt centra pro
opětovné použití v ČR zaštiťuje projekt
CERREC – Central Europe Repair &
Re-use Centres and Networks (www.cer-
rec.eu) podpořený programem Central
Europe a Evropským fondem pro regio-
nální rozvoj.

Leona Šimková
CZ BIOM

simkova@cerrec.eu
Helena Kalaninová

Zdrojovna, komunitní 
recyklační centrum

info@zdrojovna.com

Poznámka redakce: V době redakční uzá-
věrky byly stránky www.zdrojovna.com ve
výstavbě, ale více o centru jsme našli na
http://zdrojovna.tumblr.com/

Záměrem
Zdrojovny je
podpořit sběr
a opravu 
starých věcí,
které mohou
být stále 
použity 
FOTO 
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Opätovné použitie v Slovenskej republike
Slovenská republika zatiaľ neurobila žiadne oficiálne systematické

opatrenia na podporu predchádzania vzniku odpadov. Orgány štátnej
správy sa síce nebránia činnosti opätovného použitia, ale neposkytujú
žiadny právny rámec na podporu týchto činností. Okrem schválenia tzv.
povolenia pre prípravu pre opätovné použitie, neexistujú v podmien-
kach SR žiadne ďalšie špecifikácie, štandardy a legislatíva pre centrá
opätovného použitia. 

V Slovenskej republike upravujú
nakladanie s odpadom právne predpisy,
do ktorých boli prebraté právne akty
Európskych spoločenstiev, a tiež všeo-
becne záväzné právne akty Európskych
spoločenstiev – nariadenia, ktoré majú
priamu účinnosť v členských štátoch EÚ
a nevyžadujú si transpozíciu do právneho
systému členskej krajiny. Základným
a v súčasnosti platným právnym predpi-
som upravujúcim nakladanie s odpadom
je zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov, ktorý by mal byť onedlho revidova-
ný predloženou novelou, ktorou sa bude
transponovať smernica Európskeho parla-
mentu a Rady 2008/98/ES o odpade.

Východisková analýza možností budo-
vania systému centier a sietí opätovného
použitia v slovenských podmienkach sa
preto bude opierať o ustanovenia platné-
ho zákona o odpadoch s poukazom na
zmeny, ktoré by mala priniesť novela
zákona.

Súčasný stav v oblasti 
opätovného použitia 
na Slovensku

Aj keď oficiálne štatistiky o objeme
opätovného použitia neexistujú, má na
Slovensku dlhoročnú tradíciu a realizuje
sa najmä na neformálnej báze napr. daro-
vaním alebo prostredníctvom občian-
skych inzerátov, alebo klasickým preda-
jom v obchodných prevádzkach typu
„second hand" či v bazároch. Doteraz
však nie sú dostupné žiadne nástroje
a stimuly pre budovanie a rozvoj systé-
mov opätovného použitia zo strany štátu. 

Aj keď program predchádzania vzniku
odpadu definuje ako jeden zo svojich cie-
ľov podporovanie zriaďovania centier
opätovného použitia, avšak až v horizonte
do konca roku 2015 predpokladá prípravu
návrhu úpravy príslušnej legislatívy a sta-
novenie štandardov na zriaďovanie a pre-
vádzkovanie týchto centier, spôsobu finan-
covania, formy podpory zo strany štátu pri
realizácii pilotných projektov a diskusie

štátu so samosprávou a podnikateľským
sektorom o možnostiach a výhodách zria-
ďovania centier opätovného používania. 

Na Slovensku bola problematika opä-
tovného použitia, resp. prípravy na opä-
tovné použitie, doteraz riešená skôr for-
málne ako systematicky, pričom príčiny
boli a dodnes sú rôzne. Pri úvahách ako
ďalej postupovať pri podpore opätovného
použitia a prípravy na opätovné použitie,
resp. pri budovaní centier a sietí s takým-
to poslaním, je potrebné uvedomiť si roz-
diel medzi týmito aktivitami z hľadiska
právnej úpravy. 

Z pohľadu životného cyklu a v súlade
s definíciou podľa WFD (smernica Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES
o odpade a zrušení určitých smerníc) pa-
trí opätovné použitie do fázy manažmen-
tu výrobku a riadi sa normami a právny-
mi predpismi pre výrobu a uvádzanie
výrobkov na trh. 

Do opätovného použitia môžu vstúpiť
použité výrobky buď priamo od aktuál-
neho vlastníka alebo ako opätovne pou-
žiteľné výrobky (OPV), ktoré po precho-
de procesom prípravy na opätovné pou-
žitie vyhovujú požiadavkám kladeným
na výrobky a preto už nepodliehajú práv-
nym predpisom upravujúcim nakladanie
s odpadom, ale ich obeh sa riadi prísluš-
nými právnymi predpismi pre uvádzanie
výrobkov na trh. 

Príprava na opätovné použitie je pro-
cesom aplikovaným na látku alebo vec,
ktoré dospeli do konečného štádia svoj-
ho životného cyklu a stali sa odpadom
v zmysle definície WFD, keď sa ich
majiteľ zbavil tým, že ich odovzdal na
miesto alebo do zariadenia určeného na
nakladanie s odpadom. 

Do procesu prípravy na opätovné pou-
žitie sa tak môže dostať iba odpad, ktorý
však má mať určité predpoklady na to,
aby na výstupe z procesu vyhovoval kri-
tériám stanoveným na prechod z fázy od-
padu do etapy obehu výrobku. V prípa-
de, že látka alebo vec nespĺňajú požia-
davky definované pre stav konca odpa-

du, môžu byť ďalej zhodnocované a pou-
žité v režime odpadov. Všetky činnosti
vykonávané v súvislosti s prípravou na
opätovné použitie podliehajú režimu,
ktorý sa riadi právnymi predpismi v od-
padovom hospodárstve.

Inou otázkou je zhodnotenie odpadu
v procese prípravy na opätovné použitie,
výsledkom ktorého bude opätovne použi-
teľný výrobok spĺňajúci podmienky uve-
denia na trh. Teoretickú možnosť precho-
du veci z fázy odpadu do etapy tzv. použi-
teľnej veci, avšak nie v zmysle uvedenia
na trh, majú teraz podnikateľské subjekty
prostredníctvom udeľovaného súhlasu na
odovzdávanie odpadov na využitie v do-
mácnosti (§ 7 ods. 1 písm. p) zákona
o odpadoch). Tento súhlas väčšinou ale
využívajú na odovzdanie dreva ako paliva
na vykurovanie v domácnosti.

Predložená novela zákona o odpadoch
vytvára širší priestor pre budovanie centier
opätovného použitia. Zavádza nový súhlas
„na prípravu na opätovné použitie", ktorý
sa neobmedzuje len na nie nebezpečné
odpady, a definuje tzv. stav konca odpadu,
čím sa vytvára možnosť, aby odpad, ktorý
prešiel procesom prípravy na opätovné
použitie, nemusel skončiť len v domácnos-
tiach, ale aby sa ako opätovne použiteľný
výrobok mohol znovu uviesť na trh.

Aktivity v rámci riešenia 
projektu CERREC

Medzinárodný projekt CERREC  sa
začal riešiť na Strojníckej fakulte STU
v Bratislave v apríli 2011. Cieľom pro-
jektu CERREC je vytvorenie, prispôso-
benie a implementácia centier a sietí pre
opravy a opätovné použitie do špecific-
kých podmienok odpadového hospodár-
stva zúčastnených stredoeurópskych štá-
tov. Dopomôcť by mali aj vyvinuté uži-
točné nástroje, ako koncepty a príručky
pre opätovné použitie sietí a centier, prí-
ručky kvality pre tieto centrá a transfer
poznatkov z krajín kde majú tieto systé-
my na vyššej úrovni. (Více o projektu
např. Odpadové fórum 9/2012, str. 14
nebo na www.cerrec.eu – poznámka
redakce)

Na základe poznatkov o podmienkach
v SR a diskusií bol v rámci riešenia pro-
jektu CERREC realizovaný dotazníkový
prieskum zameraný na získanie informá-
cií o názoroch predstaviteľov samosprá-
vy na možnosti rozvoja opätovného pou-
žitia na Slovensku. Riešitelia projektu
navrhli anonymný elektronický dotaz-

16-17  19.8.2014 14:49  Stránka 16



téma mûsíce
▲

179/2014 ● ODPADOVÉ FÓRUM

ník, ktorý obsahoval 11 otázok tvoria-
cich tri základné okruhy (všeobecné
otázky, typy komodít pre opätovné pou-
žitie a centrá pre opätovné použitie). 

Dotazník bol rozposlaný 900 samos-
právam, z ktorých odpovedalo 123 sub-
jektov, čo predstavuje 13,6 %. V skúma-
nej vzorke mali najvyššie zastúpenie
obce a mestá s počtom 1001 až 2000
obyvateľov (48,3 %), 20% zastúpenie
mali mestá s počtom obyvateľov od 2001
do 5 000 a také mestá nad 10 000 obyva-
teľov. 

Na otázku, či by obyvatelia boli ochot-
ní poskytnúť nepotrebné funkčné veci na
opätovné použitie, odpovedalo 96 %
opýtaných kladne, ale len 78 % by malo
záujem o veci ponúkané v systéme
opätovného použitia. Pri vyhodnotení
záujmu o rôzne druhy použitých vecí,
najväčší záujem respondenti prejavili
o šatstvo (18,6 %), nábytok (16,9 %)
a malé domáce spotrebiče (16,9 %).
V odpovedi „iné" boli uvedené najmä
nástroje, náradie a rôzne náhradné diely. 

Z hľadiska realizovanej formy zabez-
pečovania opätovného použitia 56,9 %
odpovedajúcich sa priklonilo k možnosti
jeho príležitostného organizovania vo
forme napr. burzy a asi 23 % sa vyjadrilo
za zriadenie centra pre opätovné použi-
tie, pričom asi 77 % opýtaných si myslí,
že ich prevádzkovateľmi by mali byť
organizácie tretieho sektora a len 18 % si
myslí, že by to mali byť obce a mestá. 

Za najväčšie prekážky budovania
a ďalšieho rozvoja centier pre opätovné
použite, ktoré by prevádzkovali obce,
respondenti považujú nedostatok pries-
torov, finančných prostriedkov a tiež
personálu, prípadne nedostatočný záu-
jem o odber odovzdaných vecí najmä
v ekonomicky silných regiónoch. Medzi
výhradami sa objavili aj doterajšie nega-
tívne skúsenosti spojené s následnou
tvorbou nelegálnych skládok.

Pilotný projekt opätovného 
použitia WEEE

V rámci projektu CERREC sa riešitelia
snažia vytvoriť úzku spoluprácu s organi-
záciami a inštitúciami pôsobiacimi
v oblasti odpadového hospodárstva. Pek-
ným príkladom je spolupráca s organizá-
ciou Envidom – Združenie výrobcov
elektrospotrebičov pre recykláciu. Jednou
z komodít, ktorá má potenciál pre opätov-
né použitie je odpad z elektrických a elek-
tronických zariadení (WEEE), ale len vte-
dy, ak sa zaistí dostatočná kontrola kvali-
ty a bezpečnosti opätovne použiteľných
produktov uvádzaných na trh. 

Na jednej strane má uvedená komodita
vysoký potenciál pre opätovné použitie,

ktorý by sa mal vhodne využiť, avšak na
druhej strane je to najproblematickejšia
komodita. Nie všetky odpady z elektric-
kých zariadení môžu byť opätovne pou-
žité, hlavne z hygienických a environ-
mentálnych dôvodov. O to viac je pri
takýchto komoditách dôležitá spolupráca
s organizáciami, ktoré svojimi znalosťa-
mi môžu pomôcť pri riešení problémov.

V spolupráci s organizáciou Envidom
bolo pripravených a realizovaných via-
cero mobilných zberov elektrických
zariadení priamo od obyvateľov. Takéto
aktivity sú považované ako pilotné akti-
vity v oblasti opätovného použitia na
Slovensku. 

Jeden takýto mobilný zber bol realizo-
vaný v meste Senec (cca 17 600 obyv.)
a bol zameraný na zber funkčných elekt-
rozariadení, ktoré majú prejsť kontrolou
a v prípade vhodnosti majú byť darované
na charitatívne účely, ale aj na zber elekt-
roodpadov. Pred samotným dňom zberu
bola realizovaná propagačná kampaň
prostredníctvom letákov a oznamov v lo-
kálnom týždenníku. Obyvatelia mali svoj
záujem nahlásiť telefonicky alebo pro-
stredníctvom emailu na mestský úrad. 

Počas mobilného zberu, ktorý trval
približne 3 hodiny, bolo navštívených 56
adries. Z toho na 45 adresách bol vyzbi-
eraný elektroodpad (2,36 ton) a na 21
adresách boli vyzbierané funkčné elekt-
rospotrebiče (0,84 ton). Elektroodpad
bol odovzdaný a určený k spracovaniu
v spoločnosti Romag. 

Funkčné elektrospotrebiče boli preveze-
né na kontrolu do odborného servisu. Z 50
kusov funkčných elektrospotrebičov bolo
vhodných na opravu a následné darovanie
6 kusov, na priame darovanie 5 kusov
a nevhodné na darovanie bolo 39 kusov.
Náklady na opravu 6 kusov boli 150 eur.
Celkovo teda mohlo byť použitých na cha-
ritatívne účely len 10 % spotrebičov zo
všetkých elektrozariadení, ktoré sa vyzbi-
erali počas mobilného zberu v Senci. 

Je nutné poznamenať, že vyzbierané
elektrozariadenia boli dosť staré, prie-
merný rok výroby bol 1995, čo poukazu-
je na spôsob použitia elektrozariadení
v našich podmienkach a životnú úroveň
obyvateľstva. 

Avšak aj napriek nie dostatočne pozi-
tívnemu výsledku, majú mobilné zbery
význam a z tohto dôvodu sú pripravova-
né ďalšie mobilné zbery v rôznych men-
ších mestách a v mestských častiach väč-
ších miest na Slovensku. Použitie odpa-
dov z elektrických a elektronických zari-
adení v procese prípravy na opätovné
použitie je vhodným príkladom na potre-
bu aplikácie systému manažérstva kvali-
ty ako kontrolného nástroja.

Záver
V súčasnej nepriaznivej ekonomickej

situácii slovenských miest a obcí patrí
medzi hlavné prekážky rozvoja opätov-
ného použitia nevybudovaná infraštruk-
túra, nízka technická úroveň separované-
ho zberu, nezriedka nízke povedomie
miestnej samosprávy, a nie vždy si aj
verejnosť uvedomuje dôležitosť separo-
vaného zberu a pod. 

Jednou z možností ako prekonať všet-
ky doteraz spomenuté bariéry na ceste
rozvoja systému pre opätovné použitie
by mohlo byť primerané využitie existuj-
úcej infraštruktúry systému zberných
dvorov, ktoré v počte približne 375
pokrývajú takmer celé územie Sloven-
skej republiky, kde by riadené a kontro-
lované podmienky dosahovania trvalej
a reprodukovateľnej úrovne požadovanej
kvality zaisťovali zavedené systémov
manažérstva kvality či štandardizova-
ných alebo tzv. dokumentovaných.
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Mezinárodní konference o opětovném použití 
4. 11. 2014, Praha, Václavské nám. 31 (Nadace ABF)

V úterý 4. listopadu se v Praze uskuteční mezinárodní konference
Opětovné použití ve střední Evropě. Politika a příklady z praxe. Jednoden-
ní konference bude v roce 2014 svým zaměřením a rozsahem jednou z
nejvýznamnějších akcí v oblasti opětovného použití a prevence vzniku
odpadu v Evropě.

Konference bude příležitostí pro od-
borníky i veřejnost, kteří se věnují proble-
matice odpadového hospodářství, před-
cházení vzniku odpadů a opětovného
použití (re-use), k diskusi o aktuálním
vývoji v oboru a zejména k výměně zku-
šeností s kolegy převážně ze zemí střední
Evropy. Akce je určena veřejnosti, zá-
stupcům státní správy, obcí, občanské
společnosti i soukromé sféry.

Opětovné použití a prodloužení život-
ního cyklu výrobků má mnohé přínosy,
od environmentálních ve snižování pro-
dukce odpadů a úspory primárních zdro-
jů, přes tvorbu nových pracovních míst
až po zlepšování kvality života a sociální
soudržnosti v obcích a komunitách. Pře-
sto je re-use a opětovné použití výrobků
z druhé ruky v našem regionu stále ještě
exotickým termínem, případně realitou,
která na sebe bere tu více, tu méně legál-
ní a formalizovanou podobu. Cílem kon-
ference je přispět k širší diskusi o této
problematice a přinést nový impuls pro
probíhající i připravované iniciativy v té-
to oblasti.

Akce proběhne v rámci projektu 
CERREC (www.cerrec.eu), který od
dubna 2011 podporuje zavádění center
pro opravy a opětovné použití ve střední
Evropě, a završí tak tento čtyřletý mezi-
národní projekt. Konference bude vyvr-
cholením projektu, jehož cílem je propa-
govat a podporovat opětovné použití
a učinit z této formy nakládání s odpady
jeden z klíčových segmentů odpadového
hospodářství. Magistrát hlavního města
Prahy, který nad akcí převzal záštitu, byl
do projektu CERREC zapojen jako od-
borný partner.

Konference nabídne čtyři hlavní bloky. 
Prvním bude panel, v němž zasednou

zástupci státní správy, Evropské komise,
samosprávy a nevládního sektoru, a při-
pomene, jak se re-use podařilo zahrnout
do evropské legislativy, popíše výhled
vývoje opětovného použití v EU, možný
způsob implementace do národní legisla-

přispění projektu CERREC. Pozvánku
k vystoupení na konferenci obdrží i zku-
šená centra pro opětovné použití z Evro-
py, např. z úspěšné sociální firmy
KOMOSIE z Belgie.

Prostor následně dostane sekce věno-
vaná praktickým výstupům – standar-
dům kvality pro opětovné použití, dopo-
ručením pro zavádění re-use center či
výstupům národních akčních plánů pro
opětovné použití připravených v zemích
střední Evropy. 

Program bude zakončen panelovou
diskusí za účasti zástupců soukromého

Na konferenci je možné se přihlásit
prostřednictvím on-line formuláře na
webových stránkách projektu CERREC
http://cerrec.eu/czechia/event/conferen-
ce-re-use-in-central-europe-from-policy-
to-practice/. Na této webové stránce
bude následně uveřejněn i plný program
konference. Vstup na konferenci je vol-
ný. Akce proběhne v angličtině a češtině,
tlumočení bude zajištěno.

Jan Doležal
CZ Biom

dolezal@biom.cz

i

CERREC = Central Europe Repaire and
Reuse Centres and Networks (Centra a sítě
pro opravy a opětovné využití ve Střední
Evropě).tivy či výhled prevence vzniku odpadu

z Evropského hlediska.
Následovat bude představení zajíma-

vých a úspěšných projektů a iniciativ
v oblasti opětovného použití probíhají-
cích, ať už na úrovni členských států,
regionů a obcí, či díky soukromým fir-
mám a sociálním podnikům. Důraz bude
kladen na pilotní projekty vzniklé i díky

sektoru, státní správy, sociálních podni-
ků a expertů na odpadové hospodářství,
jež bude zaměřena na dosavadní zkuše-
nosti při zapojování jednotlivých aktérů
a úrovní rozhodování pro rozvoj opětov-
ného použití, a samozřejmě možností jak
z těchto zkušeností čerpat do budoucna. 
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Některé problémy 
hierarchie odpadového hospodářství

Výrazné změny evropské politiky od-
padového hospodářství vyústily v určení
priorit nakládání s odpady zavedením
tzv. hierarchie odpadového hospodářství,
která je stěžejní myšlenkou uvedené
rámcové směrnice. 

Předcházení vzniku odpadů a jejich
opětné využití má zde nejvyšší prioritu
a uplatňuje se před tím než materiál nebo
výrobek ukončí svoji životnost a stane se
z něj odpad. Na třetím místě v této hie-
rarchii se nachází recyklace odpadů,
zatímco jejich využití a zejména odstra-
nění představují nejméně žádoucí pří-
stup.

Předcházení vzniku (prevence) od-
padů je hlavním cílem současné evrop-
ské legislativy o odpadech. Podle rámco-
vé směrnice prevence zahrnuje opatření
podniknutá před tím než se materiál,
výrobek nebo látka stanou odpadem,
kterými se sníží:
- množství odpadů opětným využitím

výrobku nebo prodloužením životnosti
výrobků,

- nepříznivý vliv vzniklých odpadů na
lidské zdraví a životní prostředí,

- obsah škodlivých látek v materiálech
a výrobcích.
Vyvstává však otázka, jak hodnotit či

měřit odpady, které vůbec nevznikly, při-
tom jakékoliv snížení množství odpadů
by mohlo výrazně ovlivnit program pre-
vence odpadů. Existují sice různé přístu-
py, jak monitorovat a hodnotit program
prevence odpadů, ty jsou však složité
a často jen omezeně použitelné.

Opětné využití je na druhém stupni
zmiňované hierarchie. Podle rámcové
směrnice opětné využití představuje ja-
kýkoliv proces, kterým jsou výrobky či
komponenty znovu využity ke stejnému
účelu, ke kterému byly již využívány. Pří-
prava k opětnému použití znamená, že
tento postup vyžaduje kontrolu, čištění
nebo úpravu procesů a výrobků, běžná
praxe tomu však často nenasvědčuje. Ve
stále větší míře jsou do Evropy dováženy
výrobky ze zemí s nižší mzdou pracovní-
ků, zejména z asijských zemí. Užitečná
životnost mnohých výrobků (např. textil-
ních, elektronických) je však poměrně
krátká jak v důsledku jejich nízké kvality,
tak mnohdy i zastaralého designu („plá-
nované zastarávání"). Vedle toho mnohé
z těchto výrobků nelze snadno opravovat
(demontáž je příliš složitá a není dostatek
náhradních dílů) a důsledkem toho jsou
vysoké náklady. Proto bývá někdy oprava
dražší než cena nového výrobku.

Recyklace odpadů představuje podle
této směrnice veškeré činnosti, kterými
jsou odpadní materiály přeměněny či
přepracovány na výrobky, materiály
nebo látky určené k původnímu nebo
jinému účelu. 

Recyklace je tedy soubor procesů, kte-
ré lze dále klasifikovat podle různých
aspektů (např. stupeň recyklace, účinnost
recyklace, recyklační systémy). 

Stupeň recyklace odpadů lze rozdělit
do následujících kategorií:
- výrobková (funkční) recyklace je jaký-

koliv proces, při kterém je fyzikální
a chemická konstituce materiálu
zachována, avšak produkt není použit
pro původní účel (např. použití odpad-
ních pneumatik nebo skleněných lahví
jako stavebního materiálu),

- materiálová recyklace je jakýkoliv
proces, kterým je fyzikální, ne však
chemická, konstituce materiálu naru-
šena (např. roztavení kovů nebo pře-
pracování hnojiv z potravinářských
odpadů k zúrodnění půdy kompostová-
ním nebo anaerobní digescí),

- surovinová (chemická) recyklace je
jakýkoliv proces, kterým je fyzikální
a chemická konstituce materiálu trans-
formována na původní složky (např.
depolymerace).
Recyklační systémy či procesy mohou

podle ISO 14044 představovat dva násle-
dující případy:
- uzavřený proces, při kterém nedochází

ke změně vlastností recyklovaného

V prvním letošním čísle časopisu Waste Management byl uveřejněn
redakční článek uvádějící některé nové aspekty, o které by bylo žádoucí
rozšířit či doplnit současnou  hierarchii odpadového hospodářství,
zakotvenou v rámcové směrnici o odpadech 2008/98/ES.
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materiálu (sekundární materiál nahra-
zuje primární),

- otevřený proces, kterým se materiál
přeměňuje na jiný produkt, přičemž se
změní jeho vlastnosti.
Rámcová směrnice nerozlišuje mezi

různými typy recyklace. Přitom je zřej-
mé, že recyklační procesy mohou mít
rozdílnou účinnost, přičemž není přes-
ně určené, jak tuto účinnost měřit.
K hodnocení účinnosti lze však využít
následující kriteria:
- materiálová účinnost sledující jak vel-

ké ztráty materiálu lze akceptovat pro
určitý recyklační proces,

- energetická účinnost sledující jaké
jsou energetické požadavky na určitý
recyklační proces,

- kvalitativní účinnost sledující nakolik
se sníží kvalita recyklátu ve srovnání
s primární surovinou.
Železo, jako nejdůležitější kov, se ve

značné míře recykluje. V průběhu recyk-
lačního procesu se většina cizorodých
látek v železe převede do strusky. Nicmé-
ně některé žádoucí prvky jako Ni, Mo, Cu,
W, ale i škodlivé prvky jako Cu a Sn
v železe zůstávají. Hlavní problém zne-
snadňující či znemožňující účinnou recyk-
laci s minimálními ztrátami zde předsta-
vuje zejména měď obsažená především ve
šrotu vozidel s ukončenou životností. 

Ještě náročnější na odstraňování přímě-
sí je hliník. Vzhledem k velkým zásobám
hliníku v přírodě (9 % celkového povrchu
země), potřeba recyklace není vyvolána
nedostatkem materiálu. Výroba hliníku
z původní suroviny se však vyznačuje
velkou spotřebou energie, kterou lze
ovšem výrazně snížit použitím hliníkové-
ho odpadu jako druhotné suroviny. Při
recyklaci může však dojít ke ztrátám hli-
níku v důsledku možné oxidace. I když
moderní technologie minimalizují tyto
ztráty, jsou i poměrně značné ztráty přija-
telné, zejména při výrobě hliníkových
folií. Ztráty oxidací mohou dosáhnout,
podle použitého procesu, až 40 %. 

Obecně lze říci, že účinnost recyklace
kovů dosud zdaleka není na dostatečné
úrovni, zejména vzhledem k nevhodné-
mu designu výrobků, málo účinným
recyklačním technologiím a termodyna-
mickým omezením separace příměsí.

Ještě horší je situace s plasty, které
sestávají z makromolekul (polymerů)
velmi citlivých na zvýšenou teplotu
a mechanické zpracování. Prakticky kaž-
dý recyklační krok znamená nezbytné
ztráty vlastností (např. snížení molekulo-
vé hmotnost), což představuje významné
omezení recyklace. Ve většině případů je
u plastů nejhorším řešením jejich sklád-
kování. Nedávno se však zjistilo, že

recyklace plastů je, ve srovnání s jejich
energetickým využitím, výhodnější pou-
ze tehdy, jestliže dokáže nahradit alespoň
70 – 80 % primárního materiálu. Uzavře-
ný recyklační systém plastů je někdy
možný pouze u PET lahví. Recyklace se
dále komplikuje různorodostí materiálu,
takže v mnoha případech je energetické
využití plastů lepším řešením než jejich
recyklace. Tento princip však zmíněná
rámcová směrnice nijak nezohledňuje.

Nezákonná mezistátní přeprava od-
padů je velkým současným problémem,
který s sebou přináší riziko ohrožení lid-
ského zdraví a životního prostředí v ze-
mích, kam se odpad takto dopravuje.
Z Evropy do jiných zemí jsou, zejména
z ekonomických důvodů, dopravována
především odpadní elektrická a elektro-
nická zařízení (OEEZ) a vozidla s ukon-
čenou činností. Odpad tam však zpravi-
dla končí v recyklačních závodech, které
nejsou vybaveny ani základními stan-
dardními zařízeními, nebo ve spalovnách
bez dostatečného čištění spalin či na
otevřených nezajištěných úložištích.
I přes některá příznivá opatření nebyla
zatím zaznamenána výrazná změna toho-
to způsobu zpracování odpadů v zemích,
kam se odpad tímto způsobem naváží.

Průmyslová výroba se postupně
z Evropy přesouvá do asijských zemí,
zejména do Číny. Čína v současné době
vyrábí např. okolo 80 % mobilních tele-

fonů a tak převážná většina odpadů
z jejich výroby vzniká v Číně. Naopak
Evropa vyváží (ilegálně) 52 % OEEZ do
třetích zemí, z toho 70 % končí zase
v Číně. To je samozřejmě v rozporu
s evropskou legislativou. Hypoteticky by
takto Evropa mohla tím, že 100 % své
výroby přesune do třetích zemí a součas-
ně tam vyveze 100 % svého odpadu,
dosáhnout stavu nulového odpadu. Sta-
tistiky by potom mohly uvést, že v Evro-
pě se žádný odpad neskládkuje, nespalu-
je ani nerecykluje. Tato kalkulace je
samozřejmě zcela zcestná a ukazuje se
nezbytné rozšířit hierarchii odpadové-
ho hospodářství o šestý, nejméně
žádoucí stupeň – nezákonnou přepra-
vu odpadů.

Je zřejmé, že dosavadní úsilí o snižo-
vání množství odpadů (např. prodlouže-
ná odpovědnost výrobce) nevykázalo
žádaný efekt. Podle odhadu OECD
množství odpadů poroste v souladu se
zvyšujícím se HDP minimálně do roku
2030. Ačkoliv zmíněná rámcová směrni-
ce umisťuje na vrchol hierarchie odpado-
vého hospodářství předcházení vzniku
odpadů, zájmy výrobců a prodejců jsou
často v protikladu k této politice.

Mečislav Kuraš
Ústav chemie ochrany prostředí

Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze

mecislav.kuras@vscht.cz

Dopis čtenáře
(Došlo dodatečně k polemice Past na zloděje nebo kříž pro občany? v dubnovém čísle.)

Delší dobu sleduji rozjitřené diskuse
kolem uvedené problematiky. Žasnu, jaké
argumentace jsou schopni někteří použít,
jak se ohánějí ústavními právy podnikate-
lů, občanů atd. Nejžhavěji diskutují ti,
kteří mají z této záležitosti bohaté zisky. 

Když se provalil problém s metylalko-
holem, byly všechny orgány státu na no-
hou, mění se pravidla a legislativa. Pokud
ovšem umírají lidé pod zřícenými sutinami
(zřejmě to moc nepálí, obvykle to jsou sa-
mi rozebírači), nikoho to zvlášť neburcuje.
Národohospodářské škody však jsou mini-
málně srovnatelné: ohrožené životy na že-
lezničních přejezdech a vlaky stojící a na-
bírající zpoždění v polích kvůli rozkrade-
nému zabezpečovacímu zařízení a dalším
kovovým komponentům, stále se jen omí-
lají kanálové vpustě, ale jsou to tuny ze
střech, okapů a svodů soukromých budov,
odcizené brány, ploty, vybydlené domy
a spousta dalšího zařízení. 

Normální občan má potřebu zbavit se
kovového odpadu jednou za dlouhý čas,
okraden však bývá častěji. Produkce
dodaných odpadů do sběren a výkupen
z nakradených materiálů se, odhaduji,

bude velmi blížit 100 %. Jak by asi třeba
dopadlo celostátní referendum s volbou
občana: zda se chce na jedné straně vědo-
mě zříci ústavního práva naložit se svým
kovovým odpadem formou dosavadní
možnosti při současném nabytí jistoty, že
může klidněji spát a nestrachovat se
o svůj majetek? 

Provozovatelé sběren a výkupen jsou
živi a bohatnou z účasti na kriminální čin-
nosti, to je neoddiskutovatelný fakt. Kon-
troly, po kterých sami volají, jakožto (pro
sebe bezbolestným) řešením, účinným
řešením nikdy nebudou. Bojovat budou
v čele s panem Millerem zuby nehty, pro-
tože hrozí vypuštění jejich bahnitého ryb-
níka.

Sběrné dvory by řešením být mohly:
obec nemusí nést jen náklady na likvida-
ci, nepatrný zisk stejně škody způsobené
zloději na vybavení sběrného dvora nena-
hradí. Nářky nad poplatky za odpady jsou
falešné, kolik občanů v republice platí
obci za skutečné náklady plnou výši?
Téměř všechna města a obce tuto záleži-
tost více nebo méně dotují!

Petr Chalupa
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Zpětný odběr výrobků v Evropské Unii 
Na evropské úrovni se problematice zpětného odběru výrobků věnuje

několik organizací. Komoditami baterií a akumulátorů se zabývají Euro-
pean Portable Battery Association (EPBA) [1], Eucobat [2] a Asociace
evropských automobilových a průmyslových baterií výrobců (EURO-
BAT) [3]. Způsobem nakládání s pneumatikami v Evropské Unii se zabý-
vá European Tyre & Rubber Manufacturers’Association (ETRMA) [4].
K hodnocení způsobu nakládání s minerálními oleji přispívá organizace
Groupement Européen de I’Industrie de la Regeneration (GEIR) [5].

Minerální oleje v Evropské unii
Odpadová problematika a problemati-

ka zpětného odběru výrobků je řešena
v rámci Evropského společenství rámco-
vou směrnicí 2008/98/ES o odpadech.
Cílem je zvýšit opětovné použití a recyk-
laci u odpadů z materiálů, jako jsou např.
papír, kov, plast a sklo nejméně na 50 %. 

Snahou je, aby byly ve všech státech
EU dosaženy podobné cíle i u minerálních
olejů. V očekávání revize GEIR shromáž-
dil za všechny své členy data týkající se
odpadních olejů, sazeb sběru a využití
shromáždění odpadních olejů na úrovni
států EU. Na základě těchto dat GEIR při-
spěl k šetření Evropské komise a zároveň
naznačil široký cíl EU pro sběr odpadních
olejů do roku 2025, a to mezi 80 až 90 %.

Inspirován španělským zákonem o od-
padních olejích GEIR předložil jako cíl
shromažďování všech odpadních olejů na
95 %. Uvažuje se o tom, že by členské stá-
ty EU měly přijmout takové dílčí cíle, aby
tuto kvótu splnily do roku 2025 [5]. 

Sběr baterií a akumulátorů
v Evropské unii

European Portable Battery Association
v srpnu 2013 vypracovala studii „The
collection of waste portable batteries in
Europe in view of the achievability of the
collection targets set by Batteries Direc-
tive 2006/66/EC" [6], která obsahuje vý-
sledky za rok 2012. Je však nekompletní
a neoficiální. Studie také hodnotí proble-
matiku zařazování (klasifikace) a vyka-
zování přenosných bateriích a akumu-
látorů uvedených na trh a výsledků jejich
sběru. 

Dostupné údaje naznačují, že pouze dva
členské státy nesplnily cíl sběru 25 %
v roce 2012, a to Kypr (11 %) a Malta 
(20 %). Nejlepších výsledků dosáhly Švý-
carsko (74 %), Slovensko (71 %) a Lu-
cembursko (69 %). Česká republika dosá-
hla podprůměrného výsledku (29 %). Pře-
sto splnila cíl.

Podle ukazatele sběru v hmotnostním
množství vztáhnutém na obyvatele je při-

tom např. Slovensko naopak podprůměr-
né, protože sebralo (cca 100 g/obyv.),
tedy třikrát méně baterií a akumulátorů na
obyvatele než v tomto ukazateli nejlepší
Švédsko (více než 300 g/obyv.). Česká re-
publika v porovnání s ostatními státy do-
sáhla také podprůměrného výsledku (ne-
celých 100 g/obyv.).

Pneumatiky v Evropské unii
Nakládání s pneumatikami v Evropské

unii je možné hodnotit pouze za poslední
3 roky (2010 – 2012). 

Nejnovější informace asociace ETRMA,
která reprezentuje zájmy evropských vý-
robců pneumatik jak na evropské, tak na
mezinárodní úrovni, poukazují na skuteč-
nost, že každoročně (průměrně za roky
2010 – 2012) EU vyprodukuje kolem 
3,2 mil. tun použitých pneumatik (zahrnuje
se zde část tzv. „nošených" a část „s ukon-
čenou životností"). Z daného množství je
2,5 mil. tun opětovně použito, vyvezeno
a protektorováno.

V roce 2011 bylo v zemích EU (plus
Norska a Švýcarska) zpětně odebráno
3,27 mil. tun použitých pneumatik, což je
v porovnání s rokem 2010 o 0,2 % méně.
Materiálově bylo v roce 2010 využito 
40 % pneumatik, zatímco v roce 2011 ten-
to podíl poklesl na 38 % a v roce 2012
opět vzrostl na 39 %. Převažovalo hlavně
drcení na granulát nebo prášek, který byl
využíván do různých směsí. Tyto vzniklé
frakce z pneumatik byly v průměru z 93 %
využívány hlavně v cementárnách. Dal-
ších 38 % bylo využíváno energeticky pří-
mo. Opětovně bylo využito okolo 10 %
pneumatik a pouze a pouze kolem 9 %
činilo protektorování [4]. 

Závěr 
Systém zpětného odběru pneumatik

a způsoby dalšího využití jsou ve státech
EU rozdílné. Celková průměrná míra
využití (opětovné použití, protektorování
a recyklace, včetně energetického využi-
tí) zpětně odebraných pneumatik v ze
mích EU (včetně Norska a Švýcarska)

v letech 2010 – 2012, byla 95 %.
Dostupné údaje z roku 2011 poukazují
na skutečnost, že Česká republika dosá-
hla celkového využití zpětně odebraných
pneumatik pouze na 70 % [7].

Ve sběru baterií mohou velké rozdíly
mezi členskými státy vznikat také z od-
lišných výkladů definic baterií a akumu-
látorů. Výsledky úrovně zpětného odbě-
ru jsou významně ovlivněny olověnými
bateriemi a akumulátory. Největším zbý-
vajícím úkolem je zajistit, aby sběr bate-
rií a akumulátorů odrážel aktuální vý-
konnost, mimo jiné, aby se přesně defi-
noval rozdíl mezi přenosnými a průmy-
slovými bateriemi. Bylo navrženo vyj-
mout přenosné olověné baterie a akumu-
látory z metodiky výpočtu úrovně zpět-
ného odběru.

Zpětný odběr minerálních olejů v Čes-
ké republice je velmi neefektivní a ani ve
státech Evropské unie není situace týka-
jící se této komodity o mnoho lepší. 
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Jedinou institucí v ČR a na Slovensku zabývající se ověřová-
ním technologií je CEMC, které podepsalo smlouvu s Ev-
ropskou komisí. Na základě této smlouvy a akreditace České-
ho institutu pro akreditaci (ČIA) má CEMC možnost ověřovat
inovativní technologie výrobcům/dodavatelům, kteří mají
ambice prorazit na evropský a světový trh. Technologií se zde
mimo jiné rozumí také výrobky, inženýrská řešení nebo služby
s významným přínosem pro životní prostředí. 

Ve světě jsou průkopníky tohoto způsobu ověřování hlavně
v Americe a Kanadě. Pro tuzemské výrobce je však velmi zají-
mavý fakt, že v oblasti ETV se pohybují některé velmi zajíma-
vé asijské ekonomiky, v jejichž čele stojí Japonsko, Korea,
Filipíny a rovněž s ověřováním začíná i Čína.

Stejně jako Evropská komise i CEMC předpokládá, že techno-
logie ověřená nezávislou stranou typu A (dle ISO 17 020) je
doložitelně daleko více konkurenceschopná a časem se ověření
stane nezbytností. CEMC tímto nabízí výjimečnou příležitost pro
výrobce, dodavatele a výzkumné týmy, kteří chtějí upozornit na
své produkty. Jejich ověřené technologie se prostřednictvím
CEMC dostanou do evropské databáze inovativních technologií
a současně obdrží marketingově využitelné logo ETV, čímž
dosáhnou na globální trh a výrazně se odliší od konkurence.

Každý podnikatel, který jde na trh s novou technologií, ris-
kuje možný neúspěch. Nezávislé ověření technologie, respek-
tive výsledků projektu nebo tzv. certifikované metodiky, snižu-
je riziko podnikatele a zvyšuje šanci na úspěch.  Nezanedba-
telné není ani to, že výsledky ověřování mohou být použity
k prokázání shody s příslušnými právními předpisy, k podpoře
nabídek při zadávání veřejných zakázek, k přesvědčení inves-
torů o skutečné platnosti deklarovaných výkonových paramet-
rů, a v neposlední řadě k zamezení nutnosti opakování demon-
strací pro cílové uživatele. Ověření technologie nezávislým
subjektem zvyšuje důvěru na obou stranách. Jak na stra-
ně výrobce, tak u zákazníka.

Smlouva s Evropskou komisí zvýhodní prvních 9 zájemců
o ověření tím, že 50 % nákladů uhradí EK. Zelenou ověřová-
ní technologií dává také Ministerstvo životního prostředí a Tech-
nologická agentura ČR, se kterými CEMC aktivně spolupracuje. 

Ověřování výsledků projektů VaV
Využití metodologie ETV je velmi zajímavé i v oblasti ově-

řování výsledků projektů v oblasti vědy a výzkumu. Rada
vlády pro vědu a výzkum si je vědoma, že výsledky projektů
v oblasti VaVaI, které spolknou ročně 72 mld. korun, nejsou
systémově ověřovány. Nezávislé ověření by mimo jiné ukáza-

Český inovační trh 
má větší šanci obstát v celosvětové konkurenci

Evropská komise již dříve projevila snahu dohnat
světové ekonomiky a tentokrát se zdá, že se dala
správným směrem. Posvětila projekt Českého ekolo-
gického manažerského centra (CEMC), který dává
výrobkům, technologiím, inženýrským řešením či
službám s významným přínosem pro životní prostředí
schopnost konkurovat světu. Základem projektu je
metodologie evropského systému ověřování EU ETV
(Environmental technology Verification). Komise jde
ovšem dále a tak usiluje o vzájemnou uznatelnost
výsledků ověření v různých světových regionech.

lo, zda jsou prostředky využívány správným směrem. Věříme,
že v tomto ohledu metodologie ETV, která je nedílnou součás-
tí programu Horizont 2020, bude přínosem pro celospolečen-
skou diskusi na téma efektivnosti vynaložených prostředků na
aplikovaný výzkum. 

CEMC již v současné době spolupracuje s několika organi-
zacemi, které u projektů financovaných Technologickou agen-
turou ČR (TA ČR) potřebují ověřit výsledky projektů, včetně
tzv. certifikovaných metodik. Z doposud prezentovaných tech-
nologií je možné zatím jmenovat: Kalové hospodářství malých
čistíren s minimálními nároky na energii a Termická desorpce
tuhých materiálů působením mikrovlnného ohřevu (oba spo-
lečnost Dekonta, a. s.). O dalších domácích projektech budeme
informovat v příštích číslech. 

Pro ukázku uvádíme i několik projektů z Evropy: Briketovací
lis na slámu, trávu a jiné biomasy – Polsko,  Bioplynárna potra-
vinového odpadu – Francie, Zpracování odpadu prostřednictvím
plazmového zplyňování – UK, Výroba surového substrátu pro
pěstování jedlých hub z digestátu z bioplynové stanice – Dán-
sko, Mechanické oddělování kapalných odpadů (kejdy) do pev-
ného a kapalného podílu – Dánsko, Obnova a recyklace amoni-
aku při zpracování znečištěných odpadních vod – Francie.

Inovativními projekty vhodnými pro ověření ETV se každo-
ročně zabývá Týden výzkumu a inovací pro praxi (TVIP).
Této problematice bude zde dáván stále větší prostor na odbor-
ném poli a připravovaný další ročník konference TVIP, který
proběhne 18. – 20. 3. 2015 v Hustopečích, nebude výjimkou.

Bližší informace naleznete na stránkách Třetí ruky
(http://www.tretiruka.cz/eu-etv/)

Ing. Evžen Ondráček
CEMC ETVCZ 

(inspekční orgán č. 4055)
euetv@cemc.cz

www.tretiruka.cz/eu-etv
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Otázka:
Před časem jsme získali zakázku na re-
kultivaci staré skládky, kam se v minu-
losti ukládal jednak komunální odpad
a jednak inertní odpad nejrůznějšího
druhu. Z hlediska zákona o odpadech jde
o zařízení k využívání odpadů podle usta-
novení § 14 odstavec (1), k jehož provozu
máme souhlas krajského úřadu a platný
provozní řád. Technickou rekultivaci, na
kterou je potřeba velké množství materiá-
lu, provádíme opět většinou inertním ma-
teriálem. V malé míře využíváme však ta-
ké čistírenské kaly a při kontrolní akci
Inspekce jsme byli kritizováni za to, že ty-
to kaly páchnou a uvolňuje se z nich ka-
palina, což je v rozporu s vyhláškou
a proto se nesmějí k tomuto účelu použí-
vat. Za toto údajné porušení předpisů
jsme dostali citelnou pokutu. Jaký je Váš
názor? 

Případ, ze kterého je odvozena tato
otázka, je velmi složitý a jeho problém
není jen v diskusi nad tím, jaké vlastnos-
ti musí mít odpady při jejich využívání
na povrchu terénu. Pro upřesnění otázky
a konkretizaci lokality, kde dochází k re-
kultivaci, uvedu, že bývalá skládka byla
umístěna v „opuštěné zemědělské kraji-
ně" daleko od nejbližší vesnice a množ-
ství za několik let v rámci rekultivace
postupně navezeného inertního materiá-
lu se blíží 0,5 milionu tun. 

Čistírenské kaly pocházely z potravi-
nářské výroby, kde hlavní surovinou by-
ly brambory, které se do závodu vozily
v surovém stavu přímo ze skladu. Ze zá-
vodu odcházely již hotové výrobky, tak-
že odpadní vody měly velice pestré slo-
žení a tím pádem i kaly obsahovaly ce-
lou škálu organických látek. Ze spisu
plyne, že kaly neosahovaly žádné toxic-
ké látky chemického typu, ale jen roz-
kladné produkty z přírodních rostlinných
složek. Poslední technologickou operací
bylo odstředění kalů na klasické odstře-
divce. Množství těchto kalů, které byly
postupně uplatněny při rekultivaci, činilo
asi 1 % ostatního (inertního) materiálu.

Kaly jsem neviděl ani při jejich vzni-
ku, ani po jejich uložení na skládce. Ze

znalosti technologických možností
odstředivek a ze znalosti charakteru
odpadů z potravinářského zpracování
brambor (několik provozů jsem v minu-
losti měl jako inspektor na starosti) si
jejich charakter dovedu s uspokojivou
přesností představit. Pokud odpadářsky
poučený čtenář v duchu namítne, že
o kvalitě těchto odpadů musí před jejich
využitím existovat základní popis odpa-
dů s příslušnými přiloženými analýzami,
pak má sice pravdu, ale v našem případě
byly tyto dokumenty bohužel velmi
nevěrohodné.

V příloze č. 5 vyhlášky č. 294/2005 je
pod bodem A. uveden „Seznam odpadů,
které je zakázáno ukládat na skládky
všech skupin a používat jako technolo-
gický materiál nebo využívat na povrchu
terénu a …". Pro náš případ je důležitý
bod 2, který zakazuje používat „Kapalný
odpad a odpad, který sedimentací uvol-
ňuje kapalnou fázi" a bod 8, který zaka-
zuje používat „Odpady silně zapáchají-
cí". Proberme to postupně jednak
z pohledu předpokládaného důvodu
takového ustanovení, ale také z pohledu
jeho jednoznačnosti, tedy zda lze tako-
vou podmínku v terénu řádně hodnotit.

Začneme-li důvodem u bodu 2, potom
jsem toho názoru, že zákonodárce měl
zájem o zajištění stavu, kdy se z tělesa
skládky, případně z prostoru, na kterém
jsou odpady využívány na povrchu teré-
nu, neuvolňují kapalné složky do okolí –
povrchových nebo podzemních vod.
Takový požadavek je zcela na místě, pro-
tože sekundární znečištění by mohlo
způsobit zásadní znečištění životního
prostředí. 

Co to je kapalný odpad, je snad zřej-
mé, co je to odpad uvolňující sedimenta-
cí kapalnou fázi, je ovšem poněkud hor-
ší. Jednak nemusí jít z hlediska názvo-
sloví jen o sedimentaci (taková specifi-
kace je poněkud matoucí), ale především
mně tu chybí míra takového uvolňování,
tedy například kolik kapaliny se nesmí
z materiálu uvolnit, třeba v procentech,
a rovněž chybí hledisko časové, tedy za
jakou dobu. Tím považuji tuto podmínku
za nedostatečně stanovenou a její posou-
zení se posunuje z oblasti objektivního,
nejlépe číselného, posouzení do oblasti
velmi individuální až subjektivní. Není
to případ ojedinělý a není neřešitelný, je
ale při takovém posouzení konkrétní
situace nutno se vrátit k odstavci před-

chozímu, kde uvádím důvod stanovení
takové podmínky. A měl bych tedy uvést
do korelace míru „mokrosti" hodnocené-
ho materiálu a reálnost negativního pů-
sobení uvolňované kapaliny. 

V našem případě šlo o odstředěné čistí-
renské kaly, u nichž mohu odhadnout
sušinu minimálně na 20 %, ale může být
i o dost vyšší, a k tomu cca 99 % hmot-
nostních jiných inertních odpadů s ne-
malou nasákavostí (stavební odpad, vý-
kopové materiály). Pro úplnost je třeba
říci, že tento typ kalů s vysokým obsahem
snadno se rozkládajícího škrobu a bílko-
vin z brambor se může i po uložení dále
ztekucovat, ale s ohledem na jeho množ-
ství (poměr k ostatnímu odpadu) je i tento
vliv dle mého přesvědčení zanedbatelný.
Důkaz v závěru tohoto příspěvku.

Pokračujme důvodem u bodu 8. Zápach
je věc mimořádně nepříjemná a často jako
aspekt kvality životního prostředí podce-
ňovaná. Navíc bych tomu říkal přesněji
„čichový vjem", protože znám případ
soudního sporu nájemníků jednoho domu
v malém městě, který přímo sousedil
s uzenářskou výrobou, která odtahy z pro-
vozu umístila do nevelké vzdálenosti od
oken zoufalých nájemníků – mně uzenky
voní, ale co je moc, to je příliš. 

Škodlivost zápachu (porušení podmín-
ky) však předpokládá dvě strany – jednak
zdroj a jednak „recipient", tedy příjemce,
bez kterého nelze závadnost pachu hod-
notit. A jediným příjemcem pachu a tedy
postiženým, je podle mého přesvědčení
člověk, tedy lidské sídlo nebo pracoviště
(zajíce a bažanty zákon asi nechrání).
S ohledem na umístění bývalé skládky
mezi širými lány to splněno bezesporu
nebylo. Je jistě možné tvrdit, že na místě
skládky/rekultivace se občas vyskytují li-
dé, minimálně řidiči dovážející materiál,
případně že i poutník, radující se na pro-
cházce z krásného jarního dne, má právo,
aby nebyl zápachem obtěžován, ale to je
podle mne už na hraně možností právní-
ho předpisu, přesněji jeho výkladu.

Zápach jako objektivní vjem se měří
jen nesnadno a předpisy se v této oblasti
dosti mění. Zůstanu-li u výše citované
vyhlášky, potom u bodu 8 najdu odkaz
15), a to na vyhlášku č. 356/2002 Sb.
Podle jejího názvu soudím, že jde o vy-
hlášku z oblasti ochrany ovzduší, leč na
portále Ministerstva životního prostředí
se v době sepsání tohoto příspěvku nevy-
skytuje. Nejsem v této oblasti odborník

Podmínky
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a pro potřeby tohoto článku považuji za
nadbytečné pátrat po důvodech její ab-
sence. Proto jen doplním, že hodnotit
sílu zápachu je velice individuální a nej-
de podle mne jen o sílu/intenzitu zápa-
chu, která je měřitelná subjektivní meto-
dou snižování dávky do doby vymizení
vjemu skupinou hodnotitelů, ale jde také
o odpornost tohoto vjemu. Jako „původ-
ním povoláním" kanálník o tom vím své. 

Porovnám-li předpokládané vlastnosti
při rekultivaci ukládaného „bramborář-
ského kalu" s body 2 a 8 uvedené vyhláš-
ky, potom docházím k názoru, že:
- Materiál pravděpodobně časem uvol-

ňuje určité množství vody, což lze vel-
mi snadno eliminovat jeho překrytím
jinými materiály. V našem případě se
to stalo.

- Materiál s jistotou páchne a nikoli má-
lo. Zda ale páchne „silně", jak zní pod-
mínka, to se poznává skutečně ne-
snadno. Síla zápachu je závislá na
poměru anorganických složek („blá-
ta") a organických odpadů (škrobu,
bílkovin, oleje ze smažení) a velmi
významně záleží na stáří kalu, tedy na

dozorový úředník dojem, že „pravidla"
byla skutečně porušena, potom nechť ko-
ná. Ovšem koná přiměřeně okolnostem,
a to včetně výše sankce.

V okamžiku, kdy je z výše uvedených
důvodů diskutabilní, zda vůbec došlo
k porušení předpisů a kdy je především
(na náklady pokutovaného) prokázáno,
že uložením kalů nedošlo ani k minimál-
nímu zhoršení kvality životního prostře-
dí v okolí hodnocené lokality, potom je
podle mého přesvědčení pokuta ve výši
7 (slovy sedmi) cifer českých korun dů-
kazem arogance moci. 

Odpověď:
Odpověď vyplývá z předchozího textu

Poznámka 1.
Proti pokutě bylo podáno odvolání,

o kterém nebylo v době sepsání tohoto
článku ještě rozhodnuto. 

Ing. Michael Barchánek
Soudní znalec v oblasti odpadů

barchosi@volny.cz

nastartování rozkladných pochodů.
I tento problém se dá do značné míry,
někdy úplně, odstranit překrytím
jiným materiálem. I to se v našem pří-
padě stalo. 
V rámci správního řízení o pokutě za-

jistil provozovatel zařízení po dohodě
s Inspekcí vypracování analýzy rizika
s cílem zjistit, zda uložení cca 5000 tun
čistírenských kalů do rekultivačního tě-
lesa mělo nějaký reálný negativní vliv na
životní prostředí. S ohledem na to, že
součástí lokality jsou již dlouhá léta mo-
nitorovací vrty a pod skládkou protéká
zatrubněný potok, měl hodnotitel situaci
ulehčenou. Analýza rizika vyzněla zcela
jednoznačně. Uložení sporných čistíren-
ských kalů nemělo žádný měřitelný vliv
na jakost vod – jediný možný recipient
případného negativního vlivu.

Ustanovení bodů 2 a 8 uvedené vy-
hlášky byla převedena také do schvále-
ného provozního řádu rekultivační zaří-
zení a právě za porušení tohoto řádu byla
uložena našemu tazateli Inspekcí sankce.
Po formální stránce bylo řízení vedeno
snad i správně, a pokud má odpovědný

Podvinný mlýn 79/25, 190 00 Praha 9
Tel.: 283 891 690, fax: 283 893 650, Mobil: 603 442 427
E-mail: ekoprav@ekoprav.cz , www.ekoprav.cz

®

Plně automatizované,
počítačem řízené 
velkokapacitní lisy
PRESONA,
lisovací síla 
40 – 100 tun,
kapacita 700 m3/hod.
Uplatňují se především 
při zpracování 
sběrového papíru,
plastových fólií,
PET lahví, nápojových 
hliníkových obalů,
ojetých pneumatik 
i komunálního odpadu.

Skandinávské lisy 
recyklace s kvalitou

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

Obsluha lisů 
je rychlá 
a jednoduchá 
díky dotykovému
displeji
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Rekonstrukce bývalé budovy architek-
tury ČVUT objekt A, kterou prováděla 
a. s. Skanska na pomezí let 2013 a 2014,
zahrnovala mimo jiné výměnu obvodové-
ho pláště z Boletických panelů. Práce se
prováděly za plného provozu a v odborné
spolupráci s pedagogy vychovávajícími
další generace stavbařů. Demontáž byla
rozdělena do dvou etap. 

V rámci 1. etapy byla provedena po-
stupná demontáž jednotlivých komplet-
ních modulů BP pomocí mobilního jeřábu.
Všechny moduly BP byly demontovány
(svěšovány) vcelku. Vzhledem k tomu, že
je azbest obsažen pouze uvnitř jednotli-
vých modulů ve formě azbestocementové
desky, která tvoří prostřední díl termoizo-
lačního sendviče, nedocházelo při demon-
táži kompletních modulů k mechanickému
zásahu do konstrukce panelů. Tato skuteč-
nost významně ovlivnila celkový průběh
prací hlavně z hlediska možné kon-
taminace prostředí azbestovými vlákny. 

V rámci 2. etapy bylo provedeno celko-
vé rozebrání jednotlivých modulů BP,
včetně třídění jednotlivých materiálů
a nakládání s nimi. Součástí této činnosti
bylo rovněž odborné odstranění a likvida-
ce azbestu. Samotné odstranění azbestu
bylo provedeno v uzavřeném podtlako-
vém kontrolovaném pásmu, které vy-
mezovalo kontaminované pracoviště
a tvořilo jeden hermeticky uzavřený celek. 

Při stanovení technologického postupu
demontáže BP objektu jsme se s kolegy
zaměřili na co nejvyšší možné znovuvyu-
žití materiálů vzniklých z demontáže.
Jednalo se především o možnost násled-
né recyklace zbytkových materiálů v po-
době skla, hliníku, ocelových částí, dře-
votřísky a gumy.

Na projektu jsme díky včasnému kon-
taktování partnerů z recyklačních firem
a promyšleným plánem odpadového hos-
podářství dokázali ušetřit finanční pro-

trhu aktivně naproti mimo jiné i proto,
že v České republice je trh s druhotný-
mi materiály značně roztříštěný a s vel-
kými cenovými rozdíly.

● Nutné, praktické a využitelné je zpra-
cování podrobného Technologického
postupu, včetně zapracovaní plánu od-
padového hospodářství do projektu,
a podrobných pracovních kroků při
demontáži panelu.

● Místo pro demontáž panelů musí mít
dostatečné skladovací prostory, kvalit-
ně zpracovaný dopravně provozní řád
(časté zavážky, nakládky a odvozy ma-
teriálů, odpadů).

● Demontáž BP musí probíhat z části
v kontrolovaném pásmu (azbest) a vy-
žaduje dobrou koordinaci práce a po-
třebné pracovní kapacity.

● Na trhu se nevyskytuje silná poptávka
po skle, gumě, dřevotřísce ve srovnání
s poptávkou po hliníku či železných
kovech, je tedy nutné řešit tento pro-
blém s předstihem.

● Do nákladů odpadového hospodářství
je třeba započítat dopravu BP na místo
demontáže a následnou spotřebu elek-
trické energie na jejich demontáž.
Za nadstavbu výše uvedeného projektu

považuji to, že jsme se v rámci zlepšová-
ní odpadového hospodářství, resp. envi-
ronmentálních dopadů výroby nových
lehkých obvodových plášťů, které nahra-
zují i tzv. Boletické panely, do budoucna
zaměřili na hodnocení životního cyklu
neboli Life-Cycle Assessment (LCA)
a environmentální prohlášení o produktu
neboli Environmental Product Declarati-
on (EPD). Získané výstupy chceme vyu-
žít mj. pro optimalizaci odpadového hos-
podářství ve výrobě lehkých obvodových
plášťů. 

LITERATURA
/1/ ČERVENKA, Václav. Azbest a jeho nebezpeč-

nost: vybrané kapitoly ze základní problematiky
azbestu. Praha: Skanska CZ, 2006, 202 s. ISBN
80-254-0002-6.

Bc. Karel Fronk
Skanska, a. s.

karel.fronk@skanska.cz

V 70. letech minulého století se velmi rozšířila prefabrikace budov, aby
se urychlila výstavba sídlišť, škol a různých administrativních objektů.
Většina používaných obvodových panelů byla tehdy zavěšena na speciální
lehkou ocelovou konstrukci, která byla chráněna z protipožárních důvodů
azbestovými deskami, většinou měkkými, a spoje byly často dotěsněny
azbestovou šňůrou a speciálním tmelem, který někdy rovněž obsahoval
azbest /1/. 

Zřejmě nejznámější byl typ tzv. Boletického panelu (dále BP) tvořící hli-
níkový modulový systém zavěšovaných panelů na ocelovém kotvení.
Azbest se v konstrukci BP vyskytuje ve formě azbestocementových desek,
které tvoří jednu z vrstev termoizolačního sendviče.

Využití materiálů 
z Boletických panelů

středky díky v podstatě nulovému skládko-
vání a prodeji získaných materiálů. Přede-
vším jsme však dosáhli našeho strategické-
ho cíle v podobě minimalizování skládko-
vání odpadů ze stavby, samozřejmě kromě
azbestu, který na skládce při dosavadním
stupni poznání prozatím končí. 

Jako stěžejní se ukázala možnost de-
montáže kompletních panelů z objektu
a jejich rozebírání mimo stavbu, což
umožnila atypická konstrukce panelů.
Díky této možnosti jsme mohli panel
zcela rozebrat na materiály, které jsme
následně předali recyklačním firmám
(tabulka). Z hlediska odpadového hospo-
dářství hodnotíme s kolegy projekt de-
montáže BL takto: 
● Znalost problematiky odpadového hos-

podářství a likvidace BP u vedení pro-
jektu vytvořila vhodné podmínky pro
efektivní demontáž v rámci 1. etapy.

● S dostatečným předstihem je nutné
„prozkoumat poptávku trhu" po zbyt-
kových materiálech v místě demontá-
že. Není možné se spoléhat čistě na
nabídku/poptávku trhu, je zapotřebí jít

Tabulka: Množství materiálů v odpadech 
z rekonstrukce fasády

Materiál MnoÏství Odbûratel
kat. ãíslo (t)

Sklo
20 01 02 90,5 SPL Recycling

Hliník
17 04 02 44,5 Ekopron-Metal

Azbest
17 06 01 40,5 Marius Pedersen

Dfievotfiíska
03 01 05 30,5 Truhláfiství Mavop

Îelezo
17 04 05 23,0 Ekopron-Metal

Guma
19 12 04 7,5 Gumo-eko
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V roku 2013 v ŽOS-EKO, s. r. o.,
Vrútky, najväčšom spracovateli autovra-
kov v Žilinskom kraji, ekologicky spra-
covali 707 opotrebovaných vozidiel a od
získania autorizácie v roku 2005, za
posledných 9 rokov, to bolo spolu 10 208
opotrebovaných osobných a nákladných
vozidiel. Najčastejšie zošrotovaným sta-
rým autom je Škoda Favorit, za ním
nasleduje Škoda 120 a ďalšie škodovky
a po nich lady. 

ŽOS-EKO v súčasnosti dokáže zhod-
notiť rozoberané staré autá na 90 až 95 %
z ich hmotnosti, podľa typu. Blíži sa tak
k požadovanej hranici 95 % z hmotnosti
každého vozidla, ktorá bude od 1. januá-
ra 2015 podľa európskej smernice pre
Slovensko povinná. Celoslovenský prie-
mer zhodnocovania autovrakov sa v sú-
časnosti pohybuje okolo 91 % a ročne sa
v SR spracuje cca 40 000 vozidiel. 

Časti vozidiel vo veľmi dobrom stave
firma ponúka opravovniam i jednotliv-
com ako náhradné súčiastky. Najväčší
záujem je o karosárske diely, ktoré sú
najčastejšie poškodené pri drobných
haváriách, ako sú nárazníky, dvere, zrka-

dlá a pod. Ceny takýchto dielov sú často
symbolické.

Ako informovala generálna riaditeľka
ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky Jana Antošová:
,,Rezervy sú zatiaľ v spracovaní plastov,
pretože ich je v starých autách veľa dru-
hov a nie všetky sú recyklovateľné. Done-
dávna boli problémom aj staré textílie,
ale vlani sa na ich spracovanie otvorila
v SR nová prevádzka. Najcennejšie sú
kovové časti automobilov – železo a hli-
ník, o ktoré je aj najväčší záujem u spra-
covateľov. V ŽOS-EKO vozidlo ekologicky
rozoberieme a jednotlivé vyseparované
zložky dodávame na ich ďalšie spracova-
nie iným zhodnocovateľom, pre ktorých je
to významný zdroj druhotných surovín." 

Majitelia starých áut môžu na nich aj
zarobiť. ŽOS-EKO im vypláca 30 až 50
eur za vozidlo. Firma navyše príde po
staré auto až domov k zákazníkovi a bez
poplatku ho odvezie na ďalšie spracova-
nie. Odvoz zabezpečuje nielen v rámci
Žilinského kraja, ale aj s ním susediacich
krajov – Trenčianskeho a Banskobystric-
kého. Výška príspevku za autovrak sa
vypláca dohodou a závisí na stave

a hmotnosti vozidla. Podmienkou, v sú-
lade so zákonom, je najmenej 95percent-
ná celistvosť vozidla.

Priemerná hmotnosť európskeho auto-
mobilu je vyše tisíc kg. Kovové časti
z ocele a liatiny tvoria cca 68 % hmotnos-
ti, neželezné kovy – hlavne hliník 8 %,
nárazníky a iné plastové časti cca 10 %,
zvyšok sú gumové časti, textil a sklo. Prie-
merné auto tak obsahuje cca 700 kg žele-
za, 80 kg neželezných kovov (najmä hliní-
ka), viac ako 100 kg plastov (nárazníky,
palubné dosky a niektoré ďalšie časti),
viac ako 25 kg gumových častí (najmä
pneumatiky), vyše 20 kg textilu (z autose-
dačiek) a vyše 30 kg špeciálneho lepeného
skla. 

Pri výrobe ocele z kovového šrotu 
sa oproti železnej rude ušetrí približne
74 % elektrickej energie a spotrebuje
o 40 % menej vody. Znečistenie ovzdu-
šia emisiami sa pritom zníži až o 76 %.
Recykláciou hliníka sa ušetrí až 95 %
energie oproti jeho výrobe z primárnych
zdrojov.

ŽOS-EKO je aj významným recykláto-
rom v oblasti zberu a skladovania od-
padových olejov a patrí k dvom najvý-
znamnejším spracovateľom batérií  a aku-
mulátorov v SR, keď sa špecializuje pre-
dovšetkým na zber a likvidáciu nikel-kad-
miových (Ni-Cd) akumulátorov a batérií.
Firma má vytvorený komplexný systém
zberu opotrebovaných alkalických batérií
a akumulátorov. 

Podle tiskové zprávy připravil (op).

Autovraky sú významným zdrojom 
druhotných surovín

V Európe končí ako šrot každoročne cca 15 mil. áut. Na Slovensku sa
každý rok vyradí až 40 tisíc opotrebovaných automobilov, ktoré spracú-
va 44 autorizovaných spracovateľov. Okrem toho stále pokračuje pokút-
ne rozoberanie domácich i dovezených autovrakov na nelegálnych auto-
vrakoviskách. Tie ohrozujú prírodu, hlavne vody, predovšetkým jedova-
tými kvapalinami a olejmi a na nelegálnych i legálnych skládkach kon-
čia vyhodené plasty.

Teorie a praxe (snad ne typická) nakládání s autovraky v České republice
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Velká zkušenost z provozování labora-
torní infrastruktury pro podporu biore-
mediačních zákroků v rámci bioremedia-
cí vedla společnost a EPS, s. r. o. a její
řešitelský tým k formulaci záměru, jehož
vyřešením by vznikl prostředek suplující
nezbytnou laboratorní a technologickou
infrastrukturu v bioremediační praxi pří-
mo na místě zákroku. Tím byla sledová-
na zejména bezprostřední reakce na
vznikající požadavky během řešení pro-
blému na konkrétní kontaminované loka-
litě, dále maximální podpora v rovině
poskytování objektivních informací sou-
visejících s procesy transformace konta-
minantů biologickou cestou a optimali-
zace řešení, ať už v rámci bioaugmentač-
ní nebo biostimulační platformy, ale
i v rámci monitoringu procesů přirozené
atenuace. 

Proč mobilní? Z pohledu technické
praxe je silná poptávka po okamžité
dostupnosti dat nebo informací v rámci
prováděného sanačního zákroku. Ne vždy

ji lze uspokojit, nicméně prá-
vě koncept mobilní bioreme-
diační jednotky znamená
svým způsobem technický
kompromis, který poskytuje
nezbytné zázemí pro zkrácení
doby dosažení výsledků ana-
lytických prací a navíc posky-
tuje řešení pro bezprostřední
podporu technologie přímo
v místě zákroku. Je tak k dis-
pozici plnohodnotná mobilní
jednotka, která svou flexibili-
tou, mobilitou a nadstandard-

ním vybavením umožňuje okamžitě rea-
govat na neshody, nedostatečnou účinnost
či funkčnost bioremediačních procesů.
Prvek mobility byl naplněn konstrukcí
v podobě využití
podvozku vozidla
z třídy light com-
mercial vehicle,
jenž umožňuje
zakázkovou kon-

strukci nákladového prostoru. Rozměrově
koncept řešení představuje kompromis
v rámci optimalizace velikosti a užitného
prostoru. V rámci tohoto řešení tak vznik-
la jednotka, která v sobě spojuje oblast
analyticko-monitorovací a technicko-
technologickou.

Proč analyticko-monitorovací oblast?
Bioremediační zákroky jsou specifické
svými požadavky nejenom na sledování
úbytku kontaminantu, ale především na
objektivní a racionální interpretaci změn,
které jsou spojené s biologickými činite-
li. Mikrobiologické analýzy většinou
charakterizuje potřeba okamžitého zpra-
cování vzorků, aby v důsledku nežádou-
cích a zbytečně dlouhých expozicí nedo-
šlo ke změně charakteru analyzované
matrice. 

Mobilní jednotka nabízí využití rotač-
ních třepaček pro vsádkové kultivace,
ale i jednoduché kolonové systémy
v čerpaném režimu, popř. základní mul-
tikultivační vyšetření. Nejenom vsád-
kové kultivace, ale rovněž izolační
a enumerační práce mohou být v rámci
řešení zodpovědně a bezprostředně pro-
vedeny on site, protože díky vybavení
poskytuje vnitřní prostor mobilní jednot-
ky zařízení pro přípravu sterilních kulti-
vačních půd a aseptickou práci (malý
laminární box). V rovině analytické je
k dispozici spektrofotometr, díky které-
mu je možné provést kvantifikace mikro-
biální suspenze v čase. 

Obrovskou výhodou zařízení je mož-
nost předúpravy vzorků, které jsou urče-

Uplatnění a výhody 
mobilní bioremediační laboratoře

Již čtvrtým rokem probíhá řešení projektu FR-TI3/564, který je pod-
pořen z prostředků MPO v rámci programu TIP. Integruje v sobě tři
stěžejní oblasti. Vedle zdokonalování technického a technologického sta-
vu konkrétních prostředků pro nápravu poškozeného životního prostře-
dí, zaměřuje projekt pozornost na aspekt mobility jak v rovině abiotic-
kých technologií, tak technologií opírajících se o biologického činitele. 

Společným jmenovatelem řešení je koncepce sanačních modulů, které
jsou snadno přemístitelné na místo, kde je žádoucí provedení konkrét-
ních sanačních opatření. Tuto projektovou agendu řeší společnosti EPS,
s. r. o. a AQUATEST, a. s. v úzké kooperaci, jejímž smyslem především
musí být vzájemná kompatibilita obou řešení pro tzv. kombinované
sanačně-technologické řešení (synergicky zkombinovat výhody abiotic-
kého a bioremediačního přístupu) na kontaminované lokalitě. Koordi-
nátorem projektu je společnost MikroChem LKT, s. r. o., dalšími účast-
níky kromě výše zmíněných je také VŠCHT Praha a TU Liberec.

Obrázek 1: Pohled na jednotku zvenku

Obrázek 2:
Pohled na vnitřní
vybavení
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ny pro pokročilejší analytické zpracová-
ní, např. metodami molekulární biologie.
V rámci kapacit jednotky může být pro-
vedena základní identifikace kultivova-
telných mikroorganismů pomocí systé-
mu BIOLOG, k jehož uplatnění má
operátor jednotky k dispozici nezbytné
počítačové a softwarové vybavení. Izolo-
vané a dílčím způsobem selektované
kmeny mohou po nezbytně nutnou dobu
být v jednotce přechovávány v chladi-
cím systému.

Proč technicko-technologická oblast?
Specifickým nárokem bioremediačních
zákroků je v prvé řadě příprava aktivních
suspenzí biologických činitelů. Tyto kro-
ky vyžadují bedlivou kontrolu, tzn. říze-
né zvětšování objemu, kontrola vitality,

viability a proliferace a cílená adaptace
na podmínky v místě zákroku. Mobilní
jednotka umožňuje pilotní zkoušky efek-
tu stimulování kontaminovaného pro-
středí jak ve vsádkovém, tak kolonovém

uspořádání, využití provozních bioreak-
torů.

Využití mobilní bioremediační jedno-
tky? Mobilní bioremediační jednotka
svým použitím není omezena pouze na
sanační zákroky v režimu in situ. Opod-
statněné využití nabízí rovněž pro systé-
my typu dekontaminační plochy, sklád-
ky, bioplynové stanice anebo čistírny
odpadních vod. Tedy všude tam, kde ne-
ní k dispozici potřebná laboratorní zá-
kladna se silným důrazem na provozní
praxi. Ve fázi implementace výsledku
projektu bude maximalizován užitek
z předpokládaného komerčního využití
formou mobilního servisu nabízenému
přímo nebo formou subdodávky dalším
subjektům.

Tyto výsledky byly realizovány za
finanční podpory prostředků státního
rozpočtu České republiky MPO v rámci
projektu TIP č. FR-TI3/564.

Miroslav Minařík, 
Alexandr Machala, Petr Beneš

EPS, s.r.o., eps@epssro.cz

Obrázek 3:
Mobilní sanační 
jednotka v akci
a) Sládka odpadů

Celio, a. s.
b) Benzina Mikulov

Obrázek 4: Ukázka komplementarity
s AQUATEST sanační modul

a) b)
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Zpětný odběr použitých výrobců bývá často vnímán jako
systém sběru a recyklace určitých komodit zaměřený zejména na
spotřebitele a další fyzické osoby. Není divu, přesvědčit občany,
aby třídili odpad, nabídnout jim dostatečně dostupnou sběrnou
síť a zajistit spolehlivý svoz, je obtížným úkolem pro všechny, kdo
nesou odpovědnost za ekologické nakládání s odpady. Velké
množství použitých výrobků se však rovněž nachází ve firmách,
kancelářích a nejrůznějších institucích. Je zcela evidentní, že eko-
logická zátěž při nesprávném nakládání s použitými výrobky je
stejná bez ohledu na to, zda se jich zbavuje občan nebo instituce.

Zpětný odběr baterií ve firmách

V případě baterií zákon o odpadech
i evropská směrnice hovoří o povinnosti
výrobců zajistit zpětný odběr od všech
konečných uživatelů bez rozdílu. Tato
povinnost zároveň přináší i velkou šanci
pro výrobce a kolektivní systémy k efek-
tivnějšímu splnění náročného sběrového
limitu, který byl v případě přenosných
baterií stanoven na abiciózních 45 %
v roce 2016.

Položme si nejprve otázku, kde všude
ve firmách a úřadech se můžeme setkat
s přenosnými bateriemi. Výrobní procesy
jsou často monitorovány nejrůznější měři-
cí technikou obsahující monočlánky. Na
montážních linkách jsou používány různé
typy akumulátorového nářadí. Kanceláře
a výrobní haly jsou pod přísným dozorem
elektrických zabezpečovacích systémů
napojených na záložní olověné akumulá-
tory. Většina manažerů a úředníků použí-
vá laptop počítače a mobilní telefony, kte-
ré obsahují lithium iontové či polymerové
dobíjecí baterie. Poněkud zastarale půso-
bí, pokud svojí zdařilou power-pointovou
prezentaci na konferenci neovládáme dál-

Obrázek 1:
Hmotnost
odebraných
baterií (t) 
v roce 2013 
v různých
typech 
subjektů

Obrázek 2: Typy sběrných boxů ECOBAT

Tabulka 1:
Příklady dokumentace ISO 14 000

Pfiíklad dokumentace ISO 14 000

âinnost Zavedení tfiídûného sbûru pfienosn˘ch baterií 
v provozech, kanceláfiích a z domácností 
zamûstnancÛ

Aspekty Produkce v˘robních, kanceláfisk˘ch 
a komunálních odpadÛ 

Cíle Zv˘‰ení materiálového vyuÏití 
produkovan˘ch odpadÛ 

Cílové hodnoty V roce 2016 vytfiídit a pfiedat k recyklaci 
137 g pfienosn˘chbaterií na 1 zamûstnance 

Programy Uzavfiení smlouvy s kolektivní organizací 
ECOBAT

Umístûní sbûrn˘ch boxÛ pro pfienosné 
baterie v provozech firmy

Pro‰kolení zamûstnancÛ pomocí 
e-learningového programu Battery Expert

Indikátory Specifická hmotnost baterií pfiedan˘ch 
k recyklaci v daném kalendáfiním roce 
(g/1 zamûstnance/rok) 

¤ízení provozu Smûrnice pro nakládání s odpadními 
bateriemi 

Monitorování V˘pis z evidence zpûtného odbûru kolektivní
a mûfiení organizace ECOBAT 
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kovým ovladačem s mikrotužkovými
bateriemi.  Zkrátka mobilní a zrychlující
se doba přináší stále širší použití přenos-
ných baterií.

V každé střední či větší firmě vzniká
mnoho druhů odpadů a baterie tvoří vět-
šinou jen malé procento z jejich celkové-
ho množství. Proto bývají baterie předá-
vány společně s ostatními odpady opráv-
něným osobám – odpadářským firmám.
V takovém případě musí firma za odběr

baterií zaplatit odměnu a vést vyprodu-
kované použité baterie v odpadové evi-
denci. Platba od firmy je často požado-
vána i v případě baterií, které je možné
v další fázi výhodně zpeněžit. 

Při evidenci odpadních baterií se setká-
váme velmi často s nesprávným zatřídě-
ním dle Katalogu odpadů, kdy řada firem
a oprávněných osob stále uvádí baterie
pod katalogovým číslem 16 06 03 (ba-
terie s obsahem rtuti). Takové baterie se
již dávno na trhu ani v odpadech nevy-
skytují a následně vzniká problém, kdy
nelze najít zpracovatele, který by měl po-
voleno nakládat s tímto druhem odpadu.

Použité baterie jsou velmi specifickým
odpadem a pro bezpečné nakládání s ním
potřebujeme velkou míru odborných zna-
lostí. Tu bohužel velmi málo nacházíme
u běžných odpadářů, pro které jsou vyřa-
zené baterie okrajovou a ekonomicky
nezajímavou komoditou. 

Pokud firma nebo instituce zvolí v pří-
padě použitých baterií spolupráci s ko-
lektivním systémem, získá jednoznačně
odbornějšího partnera, který dodá vhod-
né certifikované nádoby pro skladování

baterií, který zajistí jejich bezplatný
odvoz při splnění náročných požadavků
předpisů ADR a který garantuje jejich
skutečnou a kvalitní recyklaci.  

Zpětný odběr přenosných baterií z fi-
rem však nemusí být zaměřen pouze na
výrobní či živnostenský odpad. Společ-
nost Ecobat nabízí všem firmám nebo
institucím s více než 200 zaměstnanci
vytvoření místa zpětného odběru právě
pro jejich pracovníky, kteří denně pro-
cházejí kolem designového sběrného
boxu (obrázek 2) a mohou do něj poho-
dlně odložit i vybité baterie z vlastních
domácností. Firma pak může tímto způ-
sobem deklarovat svůj pozitivní vztah
k ochraně životního prostředí. 

Všem našim partnerům nabízíme
v případě takové rozšířené spolupráce
podrobnou dokumentaci k naplánování
nové činnosti směřující k zlepšení envi-
ronmentálního profilu firmy v rámci
systému ISO 14 000 nebo EMAS.

Ing. Petr Kratochvíl
Ecobat, s. r. o.

kratochvil@ecobat.cz

Tabulka 2: Deset firem, které v roce 2013 
Ecobatu odevzdaly nejvíce baterií

Firmy TOP 10 v roce 2013

Sanmina SCI Czech Republic

Leti‰tû Praha, a. s.

Severoãeské doly, a. s.

Denso Manifacturing Czech

Tfiinecké Ïelezárny, a. s.

âeská televize

Ústfiední vojenská nemocnice Praha

Fakultní nemocnice PlzeÀ

Dopravní podnik Praha, a. s.

âEZ, a. s., JE Temelín
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Hlavním tématem mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH je
rekonstrukce a revitalizace. Na tuto problematiku zaměřili organizátoři
také doprovodný program, který nabídne příležitosti k setkání s předními
odborníky ze všech oborů spojených se stavebnictvím a příbuznými obory.
Pozvání přijali zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, dopravy i zeměděl-
ství, chybět nebudou ani zástupci měst a obcí či profesních organizací
působících ve stavebnictví. Pro profesionály jsou připraveny specializova-
né konference, semináře a přednášky. Soubor stavebních veletrhů proběh-
ne ve dnech 16. až 20. září 2014 v prostorách PVA EXPO PRAHA a jeho
součástí budou vedle FOR ARCHu dále veletrhy FOR THERM, FOR
WOOD, BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE & WATER. 

Na konferencích a přednáškách veletrhu FOR ARCH 
vystoupí ministři i zástupci měst 

Veletrh FOR ARCH již tradičně při-
pravuje doprovodný program, který
osloví zejména profesionály napříč obo-
ry spojenými s projektováním, plánová-
ním, výstavbou i rekonstrukcí staveb.
„Jako velkou přednost našeho veletrhu
vidím to, že zde návštěvníkům dává pří-
ležitost setkat se a diskutovat o jakékoliv
problematice týkající se současného sta-
vebnictví s nejlepšími odborníky v da-
ných oborech," vysvětluje Martin Franti-
šek Přívětivý, ředitel obchodního týmu
veletrhu FOR ARCH. 

Na veletrhu proběhne mj. další ročník
Konference ředitelů projektových spo-

architektů, projektantů, investorů či de-
veloperů staveb seminář BIM projekto-
vání. Tzv. informační model budovy
BIM (Building Information Modeling)
se zde představí na konkrétních příkla-
dech z projekčních ateliérů.

Seminář Role městského architekta
při rozvoji města připravuje Svaz měst
a obcí ČR. Příležitosti pro vzájemnou
spolupráci českých a německých podni-
katelů ve stavebnictví nabídne druhý roč-
ník obchodních jednání Matchmaking
FOR ARCH. 

Zájemci o návštěvu veletrhu FOR
ARCH mohou využít ZLEVNĚNÉ elek-
tronické vstupenky, které jsou k dispozi-
ci ke stažení na webu veletrhu (http://
www.forarch.cz/2014/cz/vstupenka.asp).
Zde najdou také aktuální informace o do-
provodném programu a další zajímavosti. 

Záštitu nad veletrhem FOR ARCH
převzalo Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu, Ministerstvo dopravy, Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR, Asociace kra-
jů České republiky, hlavní město Praha
a městská část Praha 18. 

■

lečností působících v ČR. O plánova-
ných investicích do rozvoje dálnic, sil-
nic, železnic apod. zde přijde hovořit
Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR,
Kamil Rudolecký, náměstek ministra
dopravy pro infrastrukturu a další hosté.
Příspěvky o situaci v pozemním stavitel-
ství a dopadu zákona o veřejných zakáz-
kách přednesou Věra Jourová, ministryně
pro místní rozvoj ČR, Jiří Koliba, ná-
městek ministra průmyslu a obchodu ČR
a Jan Kříž, náměstek ministra životního
prostředí ČR.

S moderním způsobem navrhování
staveb seznámí zájemce především z řad
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„Znečišťovatel platí” (angl. polluter-
pays principle) je výchozím principem
environmentální politiky Evropské unie
již od jejích počátků v 70. letech. V době,
kdy Evropské hospodářské společenství
nemělo explicitní pravomoc pro oblast
ochrany životního prostředí, zvolila Ko-
mise princip „znečišťovatel platí” jako
výchozí princip nově vznikající environ-
mentální politiky z důvodu, aby ujistila
členské státy, že aktivity Společenství
v této oblasti nebudou znamenat navýše-
ní jejich odvodů do společného rozpočtu. 

Přestože je princip „znečišťovatel pla-
tí” základem environmentální politiky
EU téměř 40 let, je stále aktuální, což pro-
kazuje i nejnovější, v pořadí již sedmý
akční program EU pro oblast ochrany
životního prostředí, který je na principu
„znečišťovatel platí” vystavěn. Uplatnění
tohoto principu souvisí s trvající potřebou
internalizovat systematičtěji externality,
které významně ovlivňují nejen ekonomi-
ku a životní prostředí, ale i kvalitu života
a zdraví obyvatelstva. Princip „znečišťo-
vatel platí” se promítá nejen do Státní po-

Publikaci Ondřeje Víchy považuji v sou-
časné době „ekonomické krize”, kdy och-
rana životního prostředí jako společné
hodnoty často ustupuje celé řadě mnohdy
kontroverzních ekonomických záměrů
a plánů, které mají nastartovat hospodář-
ský růst, za velmi potřebnou. Princip „zne-
čišťovatel platí” je základem mnoha kon-
krétních nástrojů regulace lidské činnosti
směřující k odpovědnému přístupu znečiš-
ťovatelů k ochraně životního prostředí.
V česky psané odborné literatuře doposud
nebyla vydána žádná tak rozsáhlá a kom-
plexní analýza tohoto významného princi-
pu environmentální politiky a práva. 

Kniha čtivým a srozumitelným způso-
bem pojednává nejen o teoretických
základech principu „znečišťovatel platí”
na mezinárodní, unijní i vnitrostátní úrov-
ni, ale zaměřuje se také na konkrétní pro-
jevy aplikace tohoto principu v praxi.
Autor se ve své knize podrobně věnuje
rovněž nedostatkům platné právní úpravy.

JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D.
Právnická fakulta UP v Olomouci

veronika.tomoszkova@upol.cz

litiky životního prostředí ČR 2012 – 2020
a Strategického rámce udržitelného roz-
voje České republiky, ale i do environ-
mentální legislativy, skrze kterou výz-
namně ovlivňuje okruh povinností sub-
jektů podnikajících v České republice.

Princip "znečišťovatel platí" z právního pohledu
RECENZE KNIHY
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