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� odpad měsíce

Elektronický odpad
� Stav evropské legislativy a situace v ČR
� Využívání kovů z elektrických 
a elektronických odpadů

� Zpětný odběr přenosných baterií 
� Materiálové využití mobilních telefonů

� z vědy a výzkumu
� MZLU, Ústav zemědělské, potravinářské
a environmentální techniky 
– profil vědeckého pracoviště

� Výzkum a vývoj v oboru odpadového 
hospodářství v ČR

� krajské koncepce
� Koncepce OH krajů Zlínského a Vysočiny
� Regionální odpadové centrum Ústeckého
kraje

� dále z obsahu
� Opět veřejně o Plánu
� Povodňové odpady 
� Energie z odpadů pro vápenku
� Nový zákon o ochraně ovzduší z pohledu
odpadového hospodářství

� Zpětný odběr výrobků
� Analytika odpadů z pohledu nových
právních předpisů 



Podvinný mlýn 79/25 
190 00 Praha 9
Tel.: 283 891 690
Fax: 283 893 650
Mobil: 602 328 915

603 442 427
e-mail: ekoprav@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, pla-
stových fólií, PET lahví, nápojových hliníkových obalů, ojetých
pneumatik i komunálního odpadu. V ČR pracují např. ve fir-
mách Západočeské sběrné suroviny, a. s., Plzeň, Ing.
Dvořák-DOOS, Plzeň, Středočeské sběrné suroviny, a. s.,
Kralupy nad Vltavou, Papkov, s. r. o., Praha, Scheele
Bohemia, s. r. o., Jirny, Severomoravské sběrné suroviny,
a. s., Ostrava, SAKO-Recycling, s. r. o., Brno a Remat,
s. r. o., Brno.

� Hydraulické lisy střední kategorie ORWAK, lisovací sí-
la 25 a 50 tun, balíky 700x110x800 mm s hmotností 200 
– 500 kg. Vyprazdňování jednotlivých komor lisu je nezá-
vislé na hydraulickém systému.

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

ODES s. r. o., Na Cihelnách 15, 551 01 Jaroměř
tel.: 491 815 038, 491 840 180, fax: 491 815 064
e-mail: odes@odes.cz, www.odes.cz  

vyrábí a dodává:

zařízení na zpracování elektrošrotu 
a další zařízení pro ekologii:
- drtiče odpadů
- dopravníky
- indikátory a separátory kovů
- kompletní linky na zpracování odpadů 

Drtiče je možné kdykoli vyzkoušet přímo v naší provozovně.
Bližší informace na www.odes.cz nebo telefonicky.



A-TEC servis s.r.o.
Orlovská 22
713 00  Ostrava
tel. 59 622 3041
fax 59 622 3049
e-mail: info@a-tec.cz

Naše společnost Vám nabízí následující produkty a služby:

� Vozidla pro svoz odpadu HALLER 
nástavby o objemu 15–28 m3 pro nádoby 110 litrů – 7 m3 vhodné pro
svoz domácího a průmyslového odpadu

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

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

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

DEKONTA, a. s.
www.dekonta.cz
info@dekonta.cz

středisko Ústí n. L.
Podhoří 328/28, Ústí n. L.

tel. 47 560 3949
dříve:

středisko Praha
Volutová 2523, Praha 5

tel. 2 355 222 52 - 5
dříve:

� zneškodnění nebezpečných 
odpadů (skládka, spalovna, 

biodegradace)

� sanace kontaminovaných 
lokalit

� ekologická havarijní 
služba

� konzultace

Bollegraaf Recycling Machinery
obchodní zastoupení:
Ing. Pavel Murčo, Škroupova 540, CZ 541 01 Trutnov
Tel./fax: +420 499 813 748, mobil: +420 602 437 003
E-mail: murco@volny.cz, Internet: http://www.bollegraaf.com

Bollegraaf Recycling Machinery vyrábí a dodává paketovací lisy, 
skartovače, drtiče, drtiče kartonů, třídicí bubny a síta, řezací nůžky na
role papíru, kompletní třídicí linky na odpad. Balicí lisy na sypký 
materiál. Nabízíme poradenství a konzultace v oblasti odpadů.

Paketovací lisy pro lisování papíru, lepenky a kartonů, folií, plastů, PET
lahví, nápojových plechovek, textilu apod. Dodáváme paketovací lisy
nové, dále starší repasované a starší bez opravy, také jiných výrobců.

Provozovna Čáslav
Hejdof 1666, 286 01 Čáslav

Tel.: 327 314 394, fax: 327 316 131
E-mail: sekretariat@reo-rwe-

caslav.cz

Provozovna Benátky nad Jizerou
Zámek 49, 294 71 Benátky nad

Jizerou
Tel.: 326 316 322, fax: 326 316 406

E-mail: benatky@reo-rwe.cz

Provozovna Třebíč
Hrotovická 1202, 674 01 Třebíč

Tel./fax: 568 841 737
E-mail: trebic@reo-rwe.cz

KOMPLEXNÍ SLUŽBY
V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

Provozovna Praha
Rumunská 1, 120 00 Praha 2

Tel.: 222 074 414, fax: 222 074 423
E-mail: praha@reo-rwe.cz, http://www.reo-rwe.cz

Provozovna Nový Bor
B. Egermanna 78, P. O. Box 98, 

473 01 Nový Bor
Tel./fax: 487 722 900

E-mail: novybor@reo-rwe.cz

Středisko Doksy
5. května 515, 472 01 Doksy

Tel.: 487 872 408, fax: 487 872 385
E-mail: doksy@reo-rwe.cz

Provozovna Ostrava
ul. 28. října 210, 709 00 Ostrava-

Mariánské Hory
Tel./fax: 596 621 170

E-mail: ostrava@reo-rwe.cz
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� P¤EDPLATNÉ A EXPEDICE:
DUPRESS 
Podolská 110, 147 00 Praha 4
Telefon: 241 433 396
e-mail: dupress@tnet.cz

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

Sazba a repro
AGEMA - Petr Martin

Lípová 4, 120 00 Praha 2

Tisk
LK TISK, v. o. s.

Masarykova 586, 399 01 Milevsko

� P¤ÍJEM OBJEDNÁVEK 
I PODKLADÒ INZERCE JE 
V REDAKCI

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

Cena jednotlivého ãísla ve volném
prodeji 66 Kã

Roãní pfiedplatné 660 Kã
ISSN 1212-7779
MK âR 8344

Rukopisy pfiedány do sazby 
6. 9. 2002

Vychází 2. 10. 2002

TiráÏ

Harmonogram dokončení návrhu POH ČR v roce 2002
Datum Zpracování návrhu POH âR – Proces posuzování vlivu POH âR na Ïivotní prostfiedí 

10. 10. Pracovní porada k návrhu POH âR - úãastníci: zástupci MÎP, krajÛ, zpracovatelé KKOH, ãlenové
odborné pracovní skupiny, POH SEA t˘m

14. 10. Pfiedání návrhu celého dokumentu POH âR krajÛm k pfiípravû na projednání v samostatné 
pÛsobnosti

Listopad Národní vefiejné semináfie s cílem projednání úplného návrhu POH âR a Posouzení návrhu 
POH âR s vefiejností, uskuteãní se 2 semináfie – pfiedpokládaná lokalita – Praha a Olomouc

Listopad Projednání návrhu POH âR v jednotliv˘ch krajsk˘ch zastupitelstvech

11. - 23. 11. PfiedloÏení návrhu POH âR do porady vedení

25. 11. Pfiedání návrhu POH âR do vnûj‰ího pfiipomínkového fiízení

13. 12. Koneãn˘ termín pro pfiedání pfiipomínek k návrhu POH âR

16. - 27. 12. Vypofiádání pfiipomínek obdrÏen˘ch v rámci vnûj‰ího pfiipomínkového fiízení

20. - 27. 12. Pfiedání a zvefiejnûní finálního názoru POH SEA t˘mu k návrhu POH âR

30. 12. PfiedloÏení návrhu POH âR a dokumentu Posouzení vlivu POH âR na Ïivotní prostfiedí do vlády

Vizitky ke změně čísel telefonů
Vhodná pfiíleÏitost jak dát o sobû vûdût

I v dal‰ích ãíslech ãasopisu pokraãujeme v otiskování vizitek v souvislosti se zmûnou telefonních
ãísel. Nabízíme opût moÏnost sdûlit v‰em ãtenáfiÛm nová telefonní ãísla, pfiípadnû dal‰í informace

o firmû formou vizitky oti‰tûné v ãasopisu ODPADOVÉ FÓRUM.
V jaké podobû budou vizitky oti‰tûny je moÏno zjistit z volnû vloÏené pfiílohy tohoto ãísla 
ãasopisu. Vizitky v obvyklé grafické úpravû budou vyti‰tûny barevnû na silnûj‰ím papíru 

s perforací pro snadné oddûlení. Cena za oti‰tûní vizitky je 3000 Kã (bez DPH).
Ti, ktefií budou mít v daném ãísle inzerát o velikosti 1/4 strany a vût‰í, budou mít vizitku 

oti‰tûnou v ãasopisu zdarma.

Plán komerčních příloh 
časopisu ODPADOVÉ FÓRUM na rok 2003 

âíslo Komerãní pfiíloha Redakãní uzávûrka Inzertní uzávûrka Expedice

1/2003 Nástûnn˘ plánovací kalendáfi 22. 11. 2002 2. 12. 2002 8. 1. 2003 

2/2003 âi‰tûní prÛmyslov˘ch odpadních vod 3. 1. 2003 13. 1. 2003 5. 2. 

3/2003 Sbûr, tfiídûní a svoz odpadÛ 31. 1. 10. 2. 5. 3.

4/2003 Kovov˘ odpad 28. 2. 10. 3. 2. 4.

5/2003 Sanace ekologick˘ch zátûÏí a havárií, 
rekultivace 28. 3. 7. 4. 7. 5.

6/2003 Anal˘za v Ïivotním prostfiedí, monitorování 2. 5. 12. 5.  4. 6. 

7-8/2003 Roãenka odpadového hospodáfiství 6. 6. 16. 6. 9. 7. 

9/2003 Úprava odpadÛ pro vyuÏití - drcení, tfiídûní, 
lisování 18. 7. 4. 8. 3. 9. 

10/2003 Nebezpeãné odpady - skladování, pfieprava, 
odstraÀování 29. 8. 8. 9. 1. 10. 

11/2003 âi‰tûní odpadních plynÛ, spalin, vzdu‰iny 3. 10. 13. 10. 5. 11. 

Vedle uveden˘ch komerãních pfiíloh budou jednotlivá ãísla roãníku 2003 mít svá odborná témata,
která budeme volit s pfiedstihem ãtvrt roku podle aktuální potfieby.
V leto‰ním roce jsme se pravidelnû vûnovali krajsk˘m koncepcím odpadového hospodáfiství.

Jakmile zaãnou práce na krajsk˘ch plánech OH pfiejdeme plynule od koncepcí k informování o plá-
nech odpadového hospodáfiství.

Pro zb˘vající ãísla roãníku 2002 pfiipravujeme:

âíslo Odpad mûsíce Téma Redakãní uzávûrka Inzertní uzávûrka Expedice

11/2002 Odpady s obsahem PCB EMS, EMAS, ISO 14000 4. 10.  14. 10. 6. 11. 

12/2002 Odpadní plyny Podnikání s odpady v SR 1. 11.  11. 11. 4. 12. 
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Co nelze Ministerstvu Ïivotního prostfiedí pod
vedením minulého ministra upfiít je, Ïe nás, 
ktefií se musíme a chceme aktivnû zab˘vat 
Ïivotním prostfiedím, zavalilo hromadou 
právních pfiedpisÛ v rámci ãasto citované 
legislativní smr‰ti. Posledními a právû ne pfiíli‰
podafien˘mi pfiedpisy je pût nafiízení vlády
a ãtyfii vyhlá‰ky Ministerstva Ïivotního prostfiedí,
které upravují nov˘ zákon o ochranû ovzdu‰í.

Sice nejsem právû odborníkem pfies ochranu
tohoto fenoménu, ale od specialisty, kter˘ se
tímto problémem zab˘vá dnes a dennû a kter˘
nechce b˘t pochopitelnû jmenován, jsem se
dozvûdûl, mimo jiné, dvû podstatné vûci.
Jednak, Ïe tak komplikovan˘ a rozporupln˘ 
v˘klad zákona jsme jiÏ dlouho nemûli a jednak,
Ïe to prakticky znamená konec vût‰iny 
spaloven v âechách.

Zastánci „nulového odpadu“ a prosazovatelé
„zeleného zrcadla“ z oblasti na‰ich nestátních
ekologick˘ch iniciativ sice mohou jásat. Ale 
právû poslední t˘dny ukázaly, Ïe je nutno 
poãítat, aÈ chceme nebo ne, s rÛzn˘mi 
v˘jimeãn˘mi, nouzov˘mi ãi krizov˘mi situacemi,
jejichÏ jedním z dÛsledkÛ je vznik 
neoãekávaného mnoÏství odpadÛ po hfiíchu 
nepfiízniv˘ch vlastností. Co jen spalitelného 
odpadu bylo po záplavách odvezeno 
na skládky, kde se budou desítky let pomalu
rozkládat a hnít, místo toho, aby se vyuÏilo jeho
energetického potenciálu. 

Nejsem propagátorem spaloven a nejsem
placen Ïádnou lobbyistickou skupinou. Laick˘
rozum mû v‰ak fiíká a poslední v˘voj událostí
mi dává za pravdu, Ïe termické zpracování 
ve formû energetického vyuÏití odpadÛ pfii 
dodrÏení pfiíslu‰n˘ch emisních limitÛ má své
místo v systému nakládání s odpady. 
Nezanedbatelné je i vytvofiení urãité kapacitní
rezervy právû pro takovéto neoãekávané 
situace. Nemyslím to tak, Ïe by najednou mûli
v kaÏdém kraji vyrÛst kapacity na termické
zpracování odpadÛ, které by nemûly 
po pfieváÏnou dobu své existence co 
zpracovávat. Ale tak, Ïe by pfii návrhu 
jakéhokoli zafiízení na vyuÏití odpadÛ, by mûlo
b˘t vzato i toto hledisko v úvahu.

SPEKTRUM
Opût vefiejnû o Plánu 6
PovodÀové odpady 8

ODPAD MùSÍCE
Elektronick˘ odpad
Stav evropské legislativy a situace v âR 10
VyuÏívání kovÛ z elektrick˘ch a elektronick˘ch odpadÛ 10
Bude se i v âR více vyuÏívat elektronick˘ odpad?
Zpûtn˘ odbûr pfienosn˘ch baterií v âR 11
Jak je zpûtn˘ odbûr baterií a akumulátorÛ zaji‰Èován v zahraniãí a jak
v âeské republice. Pfiedstavuje se systém ECOBAT.
Materiálové vyuÏití mobilních telefonÛ 14
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alternativního paliva z odpadu na generátorov˘ plyn. Ten je vyuÏíván 
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Opět veřejně o Plánu

Posouzení vlivu Plánu od-
padového hospodáfiství na
Ïivotní prostfiedí (a POVOD-
Nù). Takto se naz˘val semináfi
konan˘ jiÏ zaãátkem záfií a or-
ganizovan˘ Spoleãností pro tr-
vale udrÏiteln˘ Ïivot tradiãnû
v kongresovém sále Klubu
technikÛ na Novotného lávce
v Praze nad Vltavou. Místo ko-
nání bylo nejenom tradiãní, ale
téÏ symbolické, neboÈ ná-
v‰tûvníci semináfie mohli na
vlastní oãi posoudit, jak velká
voda do v˘‰e stropu proplá-
chla pfiízemí tohoto objektu.
Úvodní slovo a informaci

o postupu prací na republiko-
vém plánu pfiednesla ná-
mûstkynû ministra Ïivotního
prostfiedí Ing. Eva Tylová.
Z vystoupení vyplynulo mimo
jiné, Ïe pfies problémy vznik-
lé velkou vodou bude nejspí-
‰e nutno pfiedat návrh plánu
do vlády v pÛvodním termínu,
to znamená do konce leto‰ní-
ho roku. To má pochopitelnû
vliv na postup projednávání
návrhu v jednotliv˘ch krajích.
Dále úãastníci semináfie byli
informováni o tom, Ïe sou-

ãástí plánu je i variantní fie‰e-
ní naz˘vané „zelené zrcadlo“,
které ministerstvo podporuje.
Z následného vystoupení zá-
stupce ekologick˘ch nevlád-
ních organizací vyplynulo,
zjednodu‰enû fieãeno, Ïe
princip zeleného zrcadla je
v tom, Ïe by se komunální
odpady nemûly spalovat, ale
jen tfiídit... 
V dal‰ích pfiíspûvcích se

hovofiilo hlavnû o posuzování
vlivu strategick˘ch dokumen-
tÛ, to znamená i Plánu OH
âR, na Ïivotní prostfiedí
a o v˘sledcích projednávání
s vefiejností. V diskusi se po-
tom uvádûly zku‰enosti pfii
odstraÀování následkÛ po-
vodní a o odstraÀování po-
vodÀov˘ch odpadÛ. Také za-
znûl zajímav˘ údaj, Ïe podle
prvních informací bylo z nû-
kter˘ch míst odvezeno tako-
vé mnoÏství povodÀov˘ch
odpadÛ, které normálnû
vznikne za ãtvrt aÏ pÛl roku.
Události minul˘ch t˘dnÛ po-
chopitelnû ponûkud ovlivnily
koneãnou diskusi k Plánu.

(tr)

Energetické 
zhodnocování odpadů 

Biodiesel ze starého 
pokrmového oleje

Zhodnocení popela 
z kalů v metalurgii

Zhodnocení popela 
ze dřeva

Decentrální spalování
čistírenských kalů 
rotační trubkovou 

technikou 

DRTIâE PLASTÒ
V̆ roba a prodej:
- Drtiãe odpadÛ
- NoÏové ml˘ny

PROFING s. r. o.

Vrbovská cesta 110

921 01 Pie‰Èany

Slovenská republika

TEL:00421-33-7749705

Fax:00421-33-7732181

E-mail: profing@profing.sk

www.profing.sk

Pfii energetickém zhodnocování
dfieva vzniká popel, jehoÏ mnoÏ-
ství v SRN ãiní 0,08-0,4 mil. tun
roãnû. Popel ze dfieva obsahuje
‰kodlivé látky z lepidel, nátûrÛ
a ochrann˘ch prostfiedkÛ. I pfií-
rodní dfievo obsahuje stopové
mnoÏství tûÏk˘ch kovÛ. Zvlá‰tní
postavení mezi ‰kodliv˘mi látka-
mi zaujímá málo tûkav˘ chrom.
V˘zkumy zjistily, Ïe popel ze

v‰ech pouÏívan˘ch topeni‰È ob-
sahuje ve v l̆uhu mnoÏství chro-
mu, které pfievy‰uje limit pro
skládku tfiídy II podle technického
návodu pro sídelní odpad. PouÏí-
vání popela ze dfieva k hnojení je
rovnûÏ nutno hodnotit kriticky. Na
základû v˘sledkÛ v˘zkumÛ lze
ve spolupráci s v˘robci zafiízení
uplatnit opatfiení ke sníÏení obsa-
hu chromu v popelu. Úãelné je
napfi. dal‰í tepelné zpracování
popela v inertní atmosféfie, jehoÏ
v˘sledkem je v˘razné sníÏení ob-
sahu chromu ve v l̆uhu z popela
a splnûní limitu podle Technické-
ho návodu pro sídelní odpad. Te-
pelné zpracování navíc sniÏuje
obsah olova, arzenu a zinku. Ve
spolupráci s firmou Köllemann se
plánuje první pilotní zafiízení na
zpracování zbytkÛ ze spalování
s obsahem chromu.

Müll und Abfall, 33, 2001, 
ã. 12

V Nûmecku se roãnû spaluje
300 – 740 tisíc tun kalÛ z ãistí-
ren odpadních vod. MnoÏství

popela z kalÛ ãiní 105 – 415 ti-
síc tun roãnû. NejdÛleÏitûj‰ími
chemick˘mi sloÏkami popela
jsou oxidy kfiemíku, hliníku, Ïe-
leza, kadmia a fosforu, vysok˘
je i obsah kadmia, chromu,
mûdi, niklu, olova a zinku. Ber-
línské vodárny umoÏnily firmû
DK Duisburg uskuteãnit pokus
zhodnocení popela z kalÛ
s obsahem fosforu pfii v˘robû
fosfornaté litiny. Pokus probûhl
úspû‰nû. Kromû vyuÏití k za-
kládce dolÛ pfiedstavuje v˘ro-
ba fosfornatého Ïeleza vhodn˘
zpÛsob zhodnocení popela
z kalÛ, jehoÏ v˘hodou je nevy-
luhovatelné vázání zbytkÛ
‰kodliv˘ch látek ve formû
strusky. MnoÏství pfiidávaného
popela je velmi malé (k prove-
dení pokusu bylo dodáno 100
tun). Pfiedpokladem pro apli-
kaci v praxi bude hlavnû splnû-
ní logistick˘ch poÏadavkÛ –
v˘roba potfiebuje cyklick˘ pfií-
sun popela. Vyhodnocení
z ekonomického hlediska ne-
bylo dosud provedeno, proto-
Ïe jednání o cenách dosud po-
kraãují. Z ekologického hledis-
ka je vyuÏití k v˘robû litiny v˘-
hodnûj‰í neÏ zakládka dolÛ.

Müll und Abfall, 33, 2001, 
ã. 12

Firma DonauWind uvedla do
zku‰ebního provozu novou rafi-
nérii na biodiesel v Zistersdor-
fu, která je se svou kapacitou
40 tisíc tun roãnû nejvût‰í v Ra-
kousku. Na rozdíl od jin˘ch rafi-
nerií bude zpracovávat pfieváÏ-
nû star˘ pokrmov˘ olej, kter˘
bude esterifikován zcela novou
technologií. Plynul˘ postup es-
terifikace, vyvinut˘ spoleãností
ENERGEA, umoÏÀuje v˘robu
biodieselu plnû automaticky bû-
hem nûkolika sekund. Jako su-
rovinu lze pouÏívat fiepkov˘
i star˘ pokrmov˘ olej. Dodava-
telÛ starého pokrmového oleje
je dostatek, soukromé firmy jej
sbírají a prodávají za 0,18 aÏ
0,33 EUR. V souãasné dobû je
v EU zakázáno zpracovávat
star˘ pokrmov˘ olej na krmivo
pro zvífiata, proto prakticky ne-
jsou jiní odbûratelé oleje. Proje-
vuje se pfiání, aby spolkové ze-
mû sbûr starého oleje podporo-
valy a umoÏnily tak roz‰ífiit v˘-
robu. Technologie vzbudila zá-
jem na celém svûtû. Biodiesel
lze vyuÏívat v kaÏdém automo-

Pro spolkovou zemi Severní
Por˘ní-Vestfálsko byla zpraco-
vána studie, která se t˘ká limit-
ních hodnot pro spalování ná-
hradních paliv v cementárnách
a elektrárnách. V této spolko-
vé zemi má povolení k vyuÏí-
vání náhradních paliv 16 ce-
mentáren, celková schválená
roãní kapacita ãiní asi 690 tisíc
tun odpadÛ k energetickému
vyuÏití. Ze 170 zkouman˘ch
elektráren lze odpady vyuÏívat
v 38. Podle smûrnice EU
o spalování odpadÛ existují
pevné limitní hodnoty pro vyu-
Ïívání náhradních paliv v no-
v˘ch a star˘ch zafiízeních ce-
mentárenského prÛmyslu, kte-
ré musejí b˘t dodrÏeny nejpo-
zdûji do konce roku 2007. Pro
rtuÈ jsou doporuãena zvlá‰tní
omezení v závislosti na v˘-
hfievnosti odpadu se zfietelem
na skuteãnost, Ïe rtuÈ se pro-
stfiednictvím surovinové mouã-
ky dostává do procesu v˘roby
cementu. RovnûÏ pro spalová-
ní náhradních paliv v elektrár-
nách existují limitní hodnoty
pro stará a nová zafiízení se
zvlá‰tním omezením pro rtuÈ
a chlor.
Entsorga-Magazin, 20, 2001,

ã. 11/12

Zpfiísnûné poÏadavky na do-
drÏování limitních hodnot pro
tûÏké kovy a organické ‰kodli-
vé látky zuÏují moÏnosti vyuÏí-
vání ãistírensk˘ch kalÛ v zemû-
dûlství. Nejãastûj‰ím zpÛso-
bem odstraÀování je mecha-
nické odvodnûní s následn˘m
skládkováním. Spalování kalÛ
v centrálních zafiízeních se
ukázalo kvÛli dlouh˘m pfieprav-
ním trasám jako neekonomic-
ké. Nûmecká firma Eisenmann
vyvinula fie‰ení – decentrální
spalování v zafiízení „Pyrobus-
tor“, které lze naistalovat pfiímo

bilu vyrobeném po roce 1993,
a to i ãist˘, nemíchan˘ s obvy-
kl˘mi pohonn˘mi látkami. 

A3 Umwelt, 14, 2001, 
ã. 11/12
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Řízení počítačem

Mechanicko-biologické
zpracování odpadu

Neoznaãené pfiíspûvky
z databází CeHO 

VÚV TGM

na pozemku ãistiãky. Materiál
se dostává pomocí podávacího
zafiízení do pyrol˘zní komory.
Pyrol˘zní plyn, kter˘ vzniká
v procesu karbonizace za ne-
dostatku kyslíku, je pfiímo od-
vádûn do dohofiívací komory,
vznikl˘ koks je veden do spalo-
vací komory. Proud spalin
o teplotû asi 750 oC je veden
kolem pyrol˘zní komory a ode-
vzdává jí ãást své tepelné
energie. Popel pfiedává ãást
svého tepla spalovací komofie.
Objem popela ãiní asi tfietinu
objemu suchého granulátu
z kalÛ a lze jej ukládat na
skládky tfiídy 1.

Entsorga-Magazin, 20, 2001, 
ã. 10

Nûmeck˘ fietûzec drogerií dm
vystoupil z Duálního systému
a sbûrem obalÛ pfiímo v ob-
chodech povûfiil firmu Belland-
Vison Deutschland GmbH.
Chybûjící mnoÏství z drogerií
hodlá DSD doplÀovat obaly
z kant˘n, hotelÛ, restaurací
a nemocnic tak, aby byly dodr-
Ïeny pfiedepsané kvóty zhod-
nocení podle nafiízení o oba-

Drogerie ženou Zelený
bod a Duální systém 

do krize

Bavorské spalovny 
odpadů se obávají 
ekodumpingu

Sběrné nádoby 
s elektronickým 
uzávěrem

Bavorská zafiízení na spalo-
vání odpadu patfií v‰echna ve-
fiejnoprávním provozovatelÛm
a jsou schopna zvládat ve‰ke-
r˘ zbytkov˘ odpad Bavorska,
2,6 mil. tun roãnû. Provozova-
telé se v‰ak obávají následkÛ
environmentální politiky Minis-
terstva Ïivotního prostfiedí i ko-
mise EU. Tyto instituce sledují
cíl dát co nejvût‰í mnoÏství od-
padÛ do obûhu sluÏeb a zboÏí
v rámci EU, v nûmÏ se zne‰-
kodÀování odpadÛ oznaãuje
jako „opatfiení ke zhodnocení“
a volnost obûhu je upfiednost-
Àována pfied aspekty ochrany
Ïivotního prostfiedí. Obcím má
nadále náleÏet zodpovûdnost
za odpady, ponesou prÛvodní

Vûdomí toho, Ïe poplatky za
odpad nemohou nekoneãnû
narÛstat a Ïe akceptace opat-
fiení odpadového hospodáfiství
závisí také na nákladech, vedlo
Abfallwirtschaftsbetriebe Mün-
ster (AWM) k rozhodnutí sníÏit
náklady vyãerpáním vyuÏitel-
n˘ch potenciálÛ. V oblasti plá-
nování svozu pfii sbûru odpadu
a hodnotn˘ch látek se nabízelo
jako nástroj optimalizace zave-
dení poãítaãovû fiízeného plá-
nování tras. Celé zavedení
systému trvalo podle plánu je-
den rok. Po více neÏ dvou le-
tech lze fiíci, Ïe byla optimalizo-
vána vytíÏenost sbûrn˘ch vozi-
del a byla zv˘‰ena hospodár-
nost svozu. Plánování tras v˘-
raznû usnadÀuje pfiehled o v˘-
voji vytíÏenosti. Rozdíly ve vytí-
Ïenosti vozidel v jednotliv˘ch
ãástech mûsta kolísají u zbytko-
vého a biologického odpadu
mezi 0,5 – 1 t.

Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 9

lech. Právníci tento postup
zpochybÀují s tím, Ïe nafiízení
o obalech poãítá s principem
solidarity a koncepci odstraÀo-
vání obalÛ vlastními silami ne-
zná. V˘robci a prodejci obalÛ
se musejí napojit na plo‰n˘
systém nebo sami naplnit kvó-
tu zhodnocení 60 % obalÛ do-
dan˘ch do obûhu. Z hlediska
Duálního systému by bylo fie-
‰ením zv˘‰ení licenãních po-
platkÛ od spotfiebitelÛ, které
v‰ak odmítá, nebo vyuÏití re-
zerv, které postaãí asi na 
6 mûsícÛ. Poté nebude Duální
systém schopen platit za sbûr
a recyklaci obalÛ. My‰lenku
Zeleného bodu bude moÏno
zachránit a zmodernizovat re-
formou nafiízení o obalech. Ze-
jména bude nutno zmûnit bu-
doucí uzavírané smlouvy ve
smyslu pfiedpisÛ EU. 
Entsorga-Magazin, 20, 2001,

ã. 10

a následné náklady za lukra-
tivní obchody soukrom˘ch
subjektÛ. Následkem bude
mnohem draÏ‰í odstraÀování
domovního odpadu. Zákono-
dárce navíc schválil spalování
odpadÛ v cementárnách, které
nemusejí splÀovat tak pfiísná
kritéria podle spolkového nafií-
zení na ochranu pfied imisemi
jako elektrárny. Vefiejnoprávní
provozovatelé spaloven poÏa-
dují novelu zákona o obûho-
vém hospodáfiství a odpadech
a jednoznaãn˘ právní stav, ze-
jména jasné definování zodpo-
vûdnosti.
Entsorga-Magazin, 20, 2001,

ã. 11/12

Mûsto Ratingen u Düsseldorfu
provedlo modelov˘ pokus reduk-
ce mnoÏství zbytkového odpadu
a úspory poplatkÛ za odpad.
Kontejnery o objemu 1100 l
byly na pokusném území na-
hrazeny uzavírateln˘mi kontej-
nery, k nimÏ má pfiístup pouze
drÏitel ãipové karty. Systém
pracuje na bázi solárních bu-
nûk. Systém registruje ãíslo zá-
kazníka, po naplnûní se uloÏí
datum, ãas a dal‰í údaje. Obãa-
né byli o funkci systému infor-
mováni ti‰tûn˘mi materiály,
zprávami v tisku, informaãními
pofiady. Celkové mnoÏství od-
padu se ihned po zavedení no-
v˘ch nádob sníÏilo témûfi na
polovinu, z 435 kg/obyvate-
le/rok na 243 kg/obyvatele/rok.
K nádobám nemûl pfiístup ni-
kdo jin˘ neÏ pfiíslu‰né domác-
nosti a desetilitrov˘ plnicí otvor
neumoÏÀuje vhazování objem-
nûj‰ího odpadu. MnoÏství zbyt-
kového odpadu se sníÏilo zhru-

ba o 43 %, mnoÏství sebran˘ch
hodnotn˘ch látek se asi o 80 %
zv˘‰ilo. Byl zaveden nov˘
systém poplatkÛ a minimální
objem zbytkového odpadu byl
sníÏen na 13 l na osobu t˘dnû,
coÏ pro obãany znamená zfie-
telnou úsporu.
Entsorga-Magazin, 20, 2001,

ã. 11/12

Firma M-U-T ze Stockerau
v Horních Rakousích se zab˘vá
v˘vojem zpracování zbytkové-
ho odpadu. V jejím zafiízení na
mechanicko-biologické zpraco-
vání je odpad podroben selek-
tivnímu rozmûlÀování a nûkoli-
kastupÀovému tfiídûní. Organic-
k˘ podíl odpadu je zpracováván
intenzivním vyhníváním a do-
hníváním v novû vyvinutém
systému vyhnívání M-U-T-Ky-
berferm. Automatická poãítaão-
vá organizace aerobního pro-
cesu vyhnívání umoÏÀuje neu-
stálou bilanci odbourávání ma-
teriálu. Zji‰tûní vytvofieného
procesního tepla umoÏÀuje fií-
zení procesu, orientované na
aktuální prÛbûh vyhnívání a re-
alizovatelné pomocí chlazení.
Zafiízení lze variabilnû pfiizpÛ-
sobovat podle sloÏení vstupní-
ho materiálu a podle poÏadav-
kÛ na v˘stupní materiál. Po
zpracování v zafiízení vzniká 
asi 40 % zpracovaného paliva
a 30 % materiálu urãeného ke
skládkování. Palivová frakce
má vysokou v˘hfievnost a mÛÏe
nahradit fosilní paliva.

Umweltschutz, 2001, ã. 10

V¯ROBA STAVEBNÍCH HMOT

RECYKLACE ODPADÒ
provozovna Kutná Hora-KaÀk, PSâ 284 04

Tel.: 327 561 110, 327 562 210, fax: 327 562 212, www.livia.cz
* Odbûr pouÏit˘ch infúzních lahví
* Odbûr záfiivek a v˘bojek, televizorÛ a monitorÛ
* Sbûr a recyklace monoãlánkÛ a baterií
* Dekontaminace vod, zemin, kalÛ zneãi‰tûn˘ch ropn˘mi látkami
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Povodňové odpady

NeÏ jsme staãili vydat záfiijové a pfiipra-
vit fiíjnové ãíslo ãasopisu, je nûkolikasetle-
tá voda pryã. Voda odtekla, ale zanecha-
la spou‰È a to jak v du‰ích, tak na zapla-
veném území, tak i v reakcích odpovûd-
n˘ch ãinitelÛ. Otevfiel jsem si osmé a de-
váté ãíslo na‰eho ãasopisu z roku 1997.
V‰e co je tam napsáno o velké vodû
a hlavnû o odpadech v podstatû platí
i dnes. Povodnû jsou vÏdy událostí ka-
tastrofické úrovnû. Nûkdy se v novinách
mluví aÏ o apokalypse. Je v‰ak jedno, jak
tu událost nazveme. VÏdy zanechává za
sebou nedozírné následky morální
i hmotné povahy.

Opût se po pûti letech objevuje netra-
diãní termín „povodÀov˘ odpad“. Tenkrát
se v˘stiÏnû vysvûtloval tak, Ïe vzniká
v dÛsledku negativního pÛsobení pfiírod-
ních ÏivlÛ v relativnû krátkém ãasovém
období z movit˘ch i nemovit˘ch vûcí,
jichÏ se jejich pÛvodní majitel nechtûl
zbavit. Platí stále, Ïe povodÀov˘ odpad
nelze jednodu‰e definovat a zafiadit, po-
kud nechceme cel˘ problém pfiíli‰ zjedno-
du‰ovat. Zafiazení takového odpadu je
obtíÏné, neboÈ povodeÀ není zahrnuta do
odvûtví nebo technologického procesu,
v nûmÏ odpad vznikl. Vznikl v‰ak vÏdy na
území obce. Nejvíce se tak pfiibliÏuje ke
katalogovému druhu oznaãovanému jako
komunální odpad a odpad jemu podobn˘
nebo komunální odpad jinak blíÏe neurãe-
n˘.

Pfii odborném pozorování postiÏen˘ch
oblastí lze pomûrnû jednodu‰e rozãlenit
odkládan˘ odpad. Do konce v jedné z v˘-
znamnû postiÏen˘ch obcí - praÏském
Karlínû - lze vysledovat nejenom rÛzné
odpady, ale i rÛzné etapy jeho vzniku od-
hozením na ulici. Postupnû se tak na ulici
objevoval nejdfiíve nábytek a ostatní do-
mácí zafiizovací pfiedmûty, poté lednice
vãetnû potravin, následovaly obsahy
sklepÛ vãetnû vûcí dlouhodobû nepouÏí-
van˘ch, posléze do‰lo na prkna a trámy

z podlah, pozdûji se zaãaly objevovat od-
pady Ïivnostenského charakteru z rÛz-
n˘ch provozoven, obchodÛ a restaurací
a na závûr vznikl a stále je‰tû vzniká od-
pad z postupnû provádûn˘ch rekonstruk-
cí charakteru stavebních a demoliãních
odpadÛ.

Specifick˘ charakter co do vzniku zau-
jímají staré, jiÏ vyfiazené pfiedmûty uloÏe-
né ve sklepích, komorách, na pÛdách
a kÛlnách ãekající na vhodnou pfiíleÏitost
na vyhození, kterou se povodeÀ stala
zcela nepochybnû. Tento odpad se obje-
vuje na ulicích je‰tû dnes, jiÏ nûkolik t˘d-
nÛ po opadnutí velké vody. Nejde tedy
o odpad vznikl˘ jako pfiím˘ dÛsledek pfií-
rodní pohromy, ale jako pfiíleÏitost zbavit
se koneãnû nûãeho, na co jsme dfiíve ne-
mûli ãas, chuÈ nebo i odvahu. Mohlo by
se fiíci, Ïe jde o odpad druhotnû a pfiíleÏi-
tostnû vznikl˘. Takového odpadu není za-
nedbatelnû málo, o ãemÏ svûdãí nejenom
stále se mnoÏící hromady tam, kde bylo
jiÏ uklizeno, ale také napfiíklad tam, kde
se jednou za ãas objeví kontejner na vel-
koobjemov˘ odpad.

PovodÀov˘ odpad má nûkolik v˘jimeã-
ností. Jednak musí b˘t totiÏ co nejrychleji
odvezen a odstranûn, jednak a pfiede-
v‰ím proto, Ïe zatímco komunální odpad
je zafiazen do kategorie ostatní, kaÏd˘
odpad, kter˘ vznikl za povodnû má mini-
málnû jednu nebezpeãnou vlastnost, kte-

PovodÀové
odpady 
v Praze 
– Karlínû

PovodÀové
odpady 
v Praze 
– Karlínû
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rá tento odpad ãiní nebezpeãn˘m a tou je
infekãnost. Staãí totiÏ, aby pfies kteroukoli
vûc nebo v˘robek pfietekla povodÀová
voda a pfiesto, Ïe posléze odtekla, zane-
chala Ïivnou pÛdu pro plísnû, bakterie
i jiné dal‰í o‰klivosti. Odpad je tak konta-
minován povodní.

Co se v‰ak s takov˘m odpadem dûlo
a dûje? Vedle toho, Ïe spaliteln˘ odpad
slouÏil záchranáfiÛm k ohfiátí a su‰ení po
celodenní dfiinû, nûktefií podnikavci v˘hod-
nû zhodnotitelné odpady, napfiíklad kovy,
odná‰eli do v˘kupu. V kaÏdém pfiípadû
v‰ak vût‰ina povodÀového odpadu skon-
ãila na skládkách, hlavnû v‰ak mezisklád-
kách a nûco málo pfii‰lo do spaloven ne-
bezpeãného, ale i komunálního odpadu.
Pfiedev‰ím meziskládky, pokud nebudou
v dohledné dobû sanovány, to znamená
pokud nebude odpad odvezen na fiízené
skládky, se stanou zdrojem nov˘ch divo-
k˘ch skládek - star˘ch zátûÏí, se kter˘mi
obce neustále zápasí. Doufejme, Ïe vût‰i-
na povodÀov˘ch odpadÛ bude odvezena
na fiízené skládky a nezkoumejme v tuto
chvíli, které skupiny.

S urãit˘m zpoÏdûním, ale pfieci vydalo
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí nûkolik
tiskov˘ch zpráv uvádûjících zpÛsob od-
straÀování odpadÛ v územích zasaÏe-
n˘ch povodnûmi a se zásadami fie‰ení
následkÛ povodní napfiíklad na ãistírnách
odpadních vod v návaznosti na krizov˘

zákon. Na úrovni textÛ je vidût, Ïe byly
vytváfieny v hektické dobû, autory jsou
zástupci rÛzn˘ch odborÛ a sekcí a Ïe na
podobné situace nebyla pfiíslu‰ná praco-
vi‰tû ministerstva zcela pfiipravena. O to
více je nutno ocenit ãinnost pracovníkÛ
krajsk˘ch a okresních orgánÛ a v pfiípadû
odpadového hospodáfiství téÏ pfiíslu‰n˘ch
podnikÛ zab˘vajících se nakládáním
s odpady. Nelze opominout stovky a tisí-
ce profesionálních pracovníkÛ i dobrovol-
níkÛ, ktefií mnohdy je‰tû dnes odklízejí
a odváÏejí odpady.

Z prvních informací, které jsme dostali
napfiíklad od Magistrátu hlavního mûsta
Prahy vypl˘vá, Ïe pfii koordinaci mûst-
sk˘m krizov˘m ‰tábem odvoz povodÀo-
v˘ch odpadÛ z mûsta zaji‰Èovaly vedle
PraÏsk˘ch sluÏeb a. s., dal‰í ãtyfii firmy
fungující v systému mûsta, ale také devût
dal‰ích firem pÛsobících na území mûsta
i mimo, pfii stoprocentním plnûní závazkÛ
ze stávajících smluvních vztahÛ. Pro svoz
se pouÏilo desítky svozov˘ch vozidel
a nosiãÛ kontejnerÛ, pfiiãemÏ nûkterá
technika byla zapÛjãena i ze zahraniãí.
Bylo vyuÏito pfies dvanáct meziskládek
a v koneãné fázi se odpad odváÏí na jed-
nu mûstskou a na tfii skládky na území
Stfiedoãeského kraje. Male‰ická spalovna
komunálních odpadÛ pracuje na pln˘ v˘-
kon a spaluje tfiikrát více odpadÛ neÏ ãiní
prÛmûr. Do konce srpna bylo odvezeno
na skládky pfies 40 tisíc tun povodÀov˘ch

odpadÛ a poãítá se s tím, Ïe se minimál-
nû mûsíc je‰tû bude odváÏet asi dva tisí-
ce tun dennû. Lze tak odhadnout, Ïe na
území Prahy postiÏen˘ch povodní vznik-
ne pfies sto tisíc tun komunálního a sta-
vebního odpadu. Jakmile získáme podob-
né údaje z jiÏních a severních âech bu-
deme o nich téÏ informovat.

Pfiíkladem operativního a témûfi vzoro-
vého fie‰ení mÛÏe b˘t jeden z prvních
sbûrn˘ch dvorÛ v Praze-Libni ve
Voctáfiovû ulici. Tento sbûrn˘ dvÛr leÏí
v zátopovém území stoleté vody. Byl pro-
to vãas a zcela vyklizen, posléze povod-
Àovou vlnou propláchnut, aby se okamÏi-
tû po opadnutí vody stal organizovanou
meziskládkou právû v blízkosti velmi po-
stiÏeného zaplaveného území a dnes jiÏ
opût slouÏí svému pÛvodnímu úãelu.

V˘jimeãná situace specifikovaná vyhlá-
‰ením nouzového stavu si vynutila v˘ji-
meãná fie‰ení. Aby na to pfiíroda a lidé
doplatili co nejménû, chce to i v˘jimeãné
nasazení poté, co voda opadne a odteãe
i z tûch posledních zatopen˘ch území.
Paradoxní je, Ïe jiÏ nûkolik dní po ukon-
ãení nouzového a posléze i krizového
stavu se oz˘vají úfiedníci a právníci s do-
tazy, jak byla vyfie‰ena v˘bûrová fiízení
a jak byly o‰etfieny smlouvy s firmami,
které se podílely na odstraÀování násled-
kÛ povodní. Také bude nutné skuteãnû
a nejenom formálnû zafiadit do územního
plánování a stavebního fiízení otázky zá-
topov˘ch oblastí a stavební úpravy zame-
zující neobvykle v˘razn˘m ‰kodám, které
sice nejsou z oblasti odpadového hospo-
dáfiství, ale následnû tuto oblast zásadnû
zatûÏují.

KaÏd˘ z nás mûl moÏnost se doãíst
o rÛzn˘ch pfiíãinách proÏité kalamity. AÈ
za to mÛÏe ãlovûk pfiímo nebo nepfiímo,
nebo jde o dÛsledek jist˘ch klimatick˘ch
period, které nevnímáme, zÛstává skuteã-
ností, Ïe pfiiãinûním lidské ãinnosti od glo-
bální aÏ po místní úroveÀ nemÛÏeme,
v dne‰ní a ani v budoucnu, vylouãit po-
dobné fatální situace. Jedním z dÛsledkÛ
je vznik neãekanû velkého mnoÏství od-
padÛ nebezpeãn˘ch vlastností. Je tedy
témûfi nezbytností pfiihlédnout k tomu pfii
v˘stavbû nov˘ch moderních zafiízení na
termické zpracování odpadÛ a moderních
skládek. Pomûrnû velká kapacita souãas-
n˘ch fiízen˘ch skládek na na‰em území
dává pfiedpoklady k tomu, aby nevznikaly
nové divoké skládky. Dá se také fiíci, Ïe
pfiipravené a zabezpeãené skládky a je-
jich dostateãná kapacita se staly v této
dobû strategicky v˘znamné. 

(tr)Sbûrn˘ dvÛr „Voctáfiova” jako meziskládka povodÀového odpadu
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V ãlensk˘ch státech Evropské unie za-
znamenali prudk˘ nárÛst produkce elek-
tronického odpadu. Jeho objem se zvy‰u-
je tfiikrát rychleji neÏ u ostatních odpadÛ:

roãnû dosahuje 6,5 – 7,5 milionÛ tun, ale
oãekává se, Ïe v nûkolika pfií‰tích letech
se jeho mnoÏství zdvojnásobí (v SRN
v souãasnosti ãiní 1,8 mil. tun roãnû). 

Elektronick˘ ‰rot je velmi ‰irok˘ pojem
a podle sloÏení jej mÛÏeme rozdûlit do 
10 kategorii (pfiíloha smûrnic o odpadu
z el. zafiízení EU): 
1. velké domácí spotfiebiãe (praãky, led-

niãky, sporáky), 
2. malé domácí spotfiebiãe (vysavaãe,

Ïehliãky, kuchyÀské roboty), 
3. zafiízení telekomunikaãních a informaã-

ních technologií (poãítaãe, ústfiedny, 
telefony), 

4. spotfiebitelská zafiízení (televizory, 
videa, CD/DVD pfiehrávaãe, hudební
nástroje), 

5. osvûtlovací zafiízení (záfiivky, v˘bojky), 
6. elektrické a elektronické nástroje 

(vrtaãky, ‰icí stroje), 
7. elektronické hraãky, 
8. lékafiské pfiístrojové systémy, 

EE ll eekk tt rroonn ii cc kkýý   ooddppaadd

Stav evropské legislativy a situace v ČR
Evropské komisi, která má připraveny návrhy

dvou směrnic o nakládání s odpady z elektric-
kých a elektronických zařízení, se stále nedaří,
aby Evropský parlament schválil s konečnou
platností oba návrhy. Cílem legislativních
úprav je snížení množství odpadů a podpořit
jejich regeneraci a recyklaci a to u následují-
cích skupin odpadů, kterými jsou: domácí 
spotřebiče, zařízení telekomunikačních a infor-
mačních technologií (např. počítače, tiskárny,
faxy, mobilní telefony apod.), elektrické
a elektronické nářadí, hračky, spotřebitelská
zařízení (např. TV, video, hi-fi aparatury, hu-
dební nástroje apod.), přístroje pro monitoro-
vání a regulaci, automatické výdejní stojany ,
lékařská zařízení, osvětlovací zařízení. Výrob-
ci by měli financovat kolektivně nebo individu-
álně nakládání a odstranění odpadů z uvede-
ných skupin výrobků, a to i z těch, které byly
vyrobeny a dány na trh před účinností obou
směrnic. Diskuse v Evropském parlamentu
o uvedených návrzích má pokračovat na pod-
zim letošního roku 2002 (více viz též OF č. 5/2002,
pozn. redakce).

V ČR dosud není žádným právním předpisem
upraveno nakládání s odpadem z výše uvede-
ných skupin výrobků a zařízení vyjma chladniček
z domácností, na které se bude od 1. 1. 2003
vztahovat povinnost bezplatného zpětného odbě-
ru a to na základě § 38 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech. 

Pro přípravu právních předpisů regulujících tu-
to oblast odpadů jsou nutné základní údaje, mj.
o výrobě a dovozech předmětných výrobků i úda-
je o počtech vyřazovaných přístrojů a zařízení
včetně vývojových trendů. Takové údaje vesměs
chybí a proto se připravuje projekt s mezinárod-
ní účastí, který by měl získat potřebná data i te-
rénním šetřením o životním cyklu jednotlivých 
vybraných komodit a provést analýzu materiálo-
vých a finančních toků a vytipovat optimální re-
cyklační technologie pro podmínky v ČR. Výstupy
z projektu budou sloužit jako podklad k přípravě
právní úpravy k nakládání s odpady z elektric-
kých a elektronických zařízení. Dílčí výstupy by
měly být k dispozici již koncem roku 2003.

Ing. Zdenûk Zelen˘
odbor odpadÛ MÎP

Využívání kovů z elektrických 
a elektronických odpadů
Jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí výrobního průmys-

lu je výroba elektrických a elektronických zařízení. U těchto 
výrobků však dochází k rychlému zastarávání, objevují se stále
dokonalejší a výkonnější modely, jež uživatele lákají k časté
obměně. Použité, často funkční, ale morálně zastaralé přístroje
jsou vyřazovány z provozu a mění se v elektronický odpad. Ten
představuje směs, v níž se mohou nalézt téměř všechny prvky
Mendělejevovy tabulky. Neodborným zacházením může řada
z nich bez předchozí úpravy poškozovat životní prostředí
a zdraví, neboť jsou často toxické, ohrožují vodu a při tepel-
ném odstranění, mimo spalovny s účinnými filtry, vedou k nežá-
doucím emisím. Při účelném využití v sobě skrývá tato komodita
netušené možnosti a je často nazývána odpadem budoucnosti.



‰ífienûj‰ím procesem oddûlování plastÛ je
nadrcení desek na frakci cca 2-5 mm.
Z drtû se kovové ãástice oddûlují na se-
parátorech rÛzn˘ch konstrukcí, jako jsou
napfi. magnetické, vzduchové, vibraãní
stoly (tzv. suché splavy), elektrostatické,
elektrodynamické, mokré splavy. Vznikl˘
kovov˘ koncentrát, obsahující 40 – 60 %
mûdi, se pfietaví do anod a kovy se získá-
vají elektrol˘zou. 
Elektro‰rot lze také zpracovat v konver-

toru pfii teplotách okolo 1 200 °C, kde se
rozloÏí plasty a jiné chemické slouãeniny.
RozloÏené produkty jsou dokonale spále-
ny. Kovy ze ‰rotu se rozpustí v kapalné
mûdûné lázni a z ní se pak v dal‰ích me-
talurgick˘ch krocích získávají v ãisté for-
mû.
V na‰ich podmínkách zatím systém

opakovaného vyuÏití druhotn˘ch surovin
z vyfiazované elektrotechniky chybí. Pfii-
tom vracením recyklovateln˘ch materiá-
lÛm zpût do v˘robního procesu vede ne-
jenom k uzavfienému, ekologickému kolo-
bûhu materiálu, ale i k znaãn˘m ekono-
mick˘m úsporám. Znovuzískávání kovÛ
z odpadÛ oproti tûÏbû nerostÛ a jejich
zpracování je nesrovnatelnû ‰etrnûj‰í.
TûÏba i hutní zpracování kovÛ vãetnû pfie-
pravy pfiiná‰í zátûÏ pro Ïivotní prostfiedí
v podobû tûÏk˘ch kovÛ, hluku, pra‰nosti,
pÛsobí na vzhled krajiny, nepfiíznivû ovliv-
Àuje biologickou rozmanitost, ohroÏuje
vody a ovzdu‰í. Nemalé náklady musí b˘t
vynakládány na odstraÀování ‰kod zpÛ-
soben˘ch tûÏbou i hutnick˘mi provozy na
sanace a rekultivaci krajiny. ZáleÏí tedy
na nás v‰ech a na‰em vztahu k Ïivotní-
mu prostfiedí, bude-li vyfiazená elektro-
technika úãelnû zpracována a vyuÏita ne-
bo bude konãit na skládkách a ve spalov-
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9. automatické v˘dejní stojany, 
10. pfiístroje pro monitorování a regulaci

(regulaãní ventily, detektory koufie).
Z hlediska zastoupení recyklovateln˘ch

materiálÛ na nûj mÛÏeme pohlíÏet a roz-
dûlit jej podle pomûru uÏit˘ch materiálÛ
(ocel, hliník, mûì, plastové ãásti, kabely,
sklo a vlastní elektronika tedy desky ti‰tû-
n˘ch spojÛ, které v sobû ukr˘vají barevné
i drahé kovy). 
První krok zpracování elektro‰rotu spo-

ãívá v mechanické demontáÏi, která je
nároãná na ãas i podíl ruãní práce. Cílem
je oddûlit materiály, které lze vyuÏít jako
druhotné suroviny (Ïelezo, mûì, hliník,
kabely, nûkteré recyklovatelné plasty)
a materiály, které je nutné odstranit (plas-
ty, sklo), pfiípadnû odstfiíhat masivní kon-
takty s vysok˘m obsahem drah˘ch kovÛ.
Souãasnû demontáÏí „vznikají“ kompozit-
ní materiály a smontované jednotky, jako
jsou napfi. desky ti‰tûn˘ch spojÛ, které se
z poãítaãÛ roz‰ífiily do v‰ech oblastí spo-
tfiební i prÛmyslové elektrotechniky
a elektroniky. Roãnû se jich odstaÀují ob-
rovská mnoÏství a pfiitom obsahují velké
mnoÏství cenn˘ch kovÛ. Souãástky, kter˘-
mi se osazují desky ti‰tûn˘ch spojÛ, jsou
stále v˘konnûj‰í a obsahují procentuálnû
vût‰í mnoÏství drah˘ch kovÛ. Jejich veli-
kost se v‰ak souãasnû zmen‰uje.
Recyklace desek ti‰tûn˘ch spojÛ je slo-

Ïit˘m procesem. Je známo a uÏívá se nû-
kolik zpÛsobÛ vyuÏívání a znovuzískávání
barevn˘ch a drah˘ch kovÛ z desek ti‰tû-
n˘ch spojÛ. V první fázi je nutné oddûlit
kovy od nekovÛ (plastÛ).
K oddûlení plastÛ mÛÏe dojít spálením

v ‰achtové peci a zájmové kovy se váÏí
do olova. Ty pak lze v následn˘ch rafi-
naãních procesech z olova získat. Nejroz-

nách. Proto v posledních letech oblast vy-
uÏívání a zpracování elektronick˘ch odpa-
dÛ vstupuje v popfiedí zájmu ekonomÛ
i ekologÛ.
V âR jsou jedin˘m ekologick˘m zpra-

covatelem desek ti‰tûn˘ch spojÛ Kovohu-
tû Pfiíbram a. s. Zpracování kovÛ vãetnû
u‰lechtil˘ch zde má dlouholetou tradici
sahající aÏ do 14. století. V souãasné do-
bû spoleãnost recykluje odpady s obsa-
hem olova a jiÏ zmínûné odpady s obsa-
hem drah˘ch kovÛ. O správnosti zvolené
cesty v oblasti odpadÛ s obsahem dra-
h˘ch kovÛ svûdãí nárÛst objemu v‰ech
druhÛ odpadÛ s obsahem drah˘ch kovÛ,
kter˘ byl v posledních tfiech letech zazna-
menán. Spoleãnost má zaveden systém
jakosti ISO 9001 a také systém environ-
mentálního fiízení dle ISO 14001, které
zaruãují opravdu „ãisté a profesionální“
zpracování tûchto odpadÛ. 
Necel˘ rok novû otevfiená hala Drah˘ch

kovÛ umoÏÀuje:
� sofistikovan˘ a logisticky propracovan˘

v˘kup odpadÛ s nadstandardními sluÏ-
bami pro zákazníky,

� pfiíjem a bezpeãné ukládání materiálu
zákazníka pfied jeho ocenûním,

� homogenizaci tavením nebo drcením
podle charakteru dodaného odpadu,

� vzorkování a anal˘zy odebran˘ch vzor-
kÛ na ‰piãkovém zafiízení vlastní labo-
ratofie,

� skladování a expedici hotov˘ch v˘rob-
kÛ – anod nebo slitkÛ podle poÏadavkÛ
zákazníka.
Podrobnû informace o druzích 

vykupovan˘ch odpadÛ naleznete na 
internetov˘ch stránkách spoleãnosti 
http://www.kovopb.cz.

Jan Skála

Zpětný odběr přenosných baterií v ČR
Jedním ze zásadních přínosů zákona č. 185/2001 Sb., o od-

padech je zavedení povinnosti zpětného odběru na vybrané ko-
modity výrobků, mezi které patří i přenosné baterie a akumulá-
tory. Tímto byl rozšířen okruh stávajících subjektů (původci, ob-
ce), kteří zodpovídají za správné nakládání s odpady, o výrob-
ce a dovozce příslušných výrobků. Zapojení výrobců a dovozců
do odpadového hospodářství přináší i nové finanční zdroje.

Legislativa
V souladu se smûrnicemi Evropské unie

91/157/EHS, 93/86/EHS a 98/101/EHSC
jsou pro nakládání s bateriemi a akumulá-
tory stanoveny v zákonû o odpadech tyto
základní podmínky:
� § 31 ukládá limity na v˘robu a dovoz ba-
terií s obsahem Hg a poÏaduje uvádût na

bateriích obsah ‰kodlivin a struãnou in-
formaci o správném nakládání,

� § 38 ukládá v˘robcÛm a dovozcÛm zaji-
stit zpûtn˘ odbûr baterií, posledním pro-
dejcÛm pak ukládá povinnost informovat
spotfiebitele o zpÛsobu a místech zpût-
ného odbûru anebo zpûtn˘ odbûr reali-
zovat pfiímo v prodejnû.

V zákonû o odpadech jsou obecnû pro
systémy zpûtného odbûru stanoveny dva
povinné parametry:
- zpûtn˘ odbûr musí b˘t proveden bez ná-
roku na úplatu od spotfiebitele,

- místa zpûtného odbûru musí b˘t stejnû
dostupná jako místa prodeje v˘robkÛ.
PfiestoÏe na zákon o odpadech naváza-

la vyhlá‰ka Ministerstva Ïivotního prostfie-
dí ã.237/2002 Sb., o podrobnostech zpÛ-
sobu provedení zpûtného odbûru nûkte-
r˘ch v˘robkÛ, zÛstávají v oblasti právních
pfiedpisÛ nûkteré nejasnosti:
- Kdy se stává zpûtnû odebran˘ v˘robek
odpadem? Vzhledem k rozdíln˘m envi-
ronmentálním charakteristikám dotyã-
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n˘ch v˘robkÛ zde zfiejmû neexistuje
obecnû správná odpovûì. V pfiípadû ba-
terií a akumulátorÛ nûkteré fundamenta-
listické v˘klady zákona velmi komplikují
efektivní realizaci zpûtného odbûru.

- Lze podle stávajících právních pfiedpisÛ
organizovat kolektivní systémy zpûtného
odbûru, kdy povinné osoby pfievedou
ve‰kerou zodpovûdnost i vlastnická prá-
va na jinou osobu (viz „obalov˘“ systém
EKO-KOM)?

- Ve stávající ãeské legislativû není uspo-
kojivû vyfie‰en pojem spotfiebitele, tj. to-
ho, kdo má právo na bezplatné zaji‰tûní
zpûtného odbûru uÏívan˘ch v˘robkÛ.
Doufáme, Ïe praktické problémy nejed-

notného v˘kladu orgánÛ státní správy se
podafií ãásteãnû odstranit metodick˘m v˘-
kladem odboru odpadÛ MÎP, av‰ak do bu-
doucna vidíme systémové fie‰ení zpûtné-
ho odbûru v pfiijetí samostatného zákona
(viz napfiíklad zákon ã. 477/2001 Sb.,
o obalech nebo Nafiízení spolkové vlády
Nûmecka BattV z 27. 3. 1998).

Povinné osoby a mnoÏství 
pfienosn˘ch baterií
Nejvût‰í firmy pÛsobící na trhu v âeské

republice zaloÏily v souladu s doporuãe-
ním EPBA (European Portable Battery As-
sociation) v roce 1999 âeské sdruÏení v˘-
robcÛ a dovozcÛ pfienosn˘ch baterií
(âSVDPB). V souãasné dobû reprezentu-
je toto sdruÏení právní subjekty a znaãky

uvedené v tabulce 1.
V˘‰e uvedené firmy uvedly na trh v roce

2001 celkem 2770 tun pfienosn˘ch baterií.
PÛvodnû se odhadovalo, Ïe ãlenské firmy
âSVDPB pfiedstavují asi 85 % ãeského tr-
hu. Podle údajÛ G¤ cel v‰ak existuje více
neÏ jeden tisíc men‰ích dovozcÛ pfienos-
n˘ch baterií do âeské republiky, a proto
celkové mnoÏství uvádûné na trh mÛÏe b˘t
v˘znamnû vy‰‰í. âeské sdruÏení, které do
poloviny roku 2002 vynaloÏilo na pfiípravu
sdruÏeného systému pfienosn˘ch baterií
celkem 3,3 mil. Kã, dosáhlo dvou v˘znam-
n˘ch cílÛ:
- uzavfiení dobrovolné dohody,
- realizace pilotního projektu sbûru a re-
cyklace baterií na Kladnû.

Dobrovolná dohoda
Dne 13. prosince 2001 do‰lo k podepsá-

ní tzv. Dobrovolné dohody mezi SdruÏením
a Ministerstvem Ïivotního prostfiedí. Hlav-
ním cílem této Dohody je vytvofiit podmínky
pro vybudování komplexního sdruÏeného
systému pro zpûtn˘ odbûr pfienosn˘ch ba-
terií. Dobrovolná dohoda dále doplÀuje zá-
vazné legislativní poÏadavky o konkrétní cí-
le pro sbûr a recyklaci baterií:
- sbûr 2002 - 120 tun
- recyklace 2002 - 10 %
- sbûr 2006 - 1000 tun
- recyklace 2006 - 50 %
Dobrovolná dohoda kromû jiného zaru-

ãuje, Ïe orgány MÎP budou podle písme-

ne g) ãlánku 5 Dohody pohlíÏet na subjek-
ty ve smluvním vztahu s provozovatelem
systému jako na subjekty, které pfiistoupily
k zaji‰Èování zpûtného odbûru a plnûní po-
vinností souvisejících se zpûtn˘m odbû-
rem pfienosn˘ch baterií.

Pilotní projekt Kladno 2001
Ve statutárním mûstû Kladno (cca 70 ti-

síc obyvatel) bylo zfiízeno celkem 56 sbûr-
n˘ch míst. V první polovinû roku 2001 by-
lo sebráno celkem 4182 kg v‰ech druhÛ
pfienosn˘ch baterií. Podle odhadu prodeje
baterií za sledované období bylo zji‰tûno,
Ïe efektivita zpûtného odbûru v rámci pi-
lotního projektu dosáhla 47,6 %. Vysoká
efektivita byla zpÛsobena tím, Ïe jedna
tfietina míst zpûtného odbûru byla situová-
na do základních a stfiedních ‰kol, kde
sbûr baterií byl doprovázen motivaãní sou-
tûÏí a úãinnou informaãní kampaní.
Dále byla ovûfiena metoda ruãního tfiídûní

sebran˘ch baterií podle elektrochemick˘ch
typÛ a podle rizikovosti pfienosn˘ch baterií.
DÛsledné tfiídûní baterií je v‰ak negativnû
ovlivnûno jejich nedostateãn˘m oznaãová-
ním z hlediska obsahu tûÏk˘ch kovÛ.

Systém zpûtného odbûru 
v âeské republice ECOBAT
Na základû zdlouhav˘ch jednání zaloÏi-

lo pût v˘znamn˘ch dovozcÛ dne 27. 6.
2002 spoleãnost ECOBAT s. r. o. Tato
spoleãnost byla následnû povûfiena vybu-
dováním a provozováním sdruÏeného
systému sbûru pfienosn˘ch baterií.
Financování systému probíhá na obdob-

n˘ch principech, které jsou známy ze
systému EKO-KOM. Jednotliví uÏivatelé po
uzavfiení smlouvy zaplatí velmi nízk˘ vstup-
ní poplatek. Jejich roãní poplatek bude zá-
viset na hmotnosti pfienosn˘ch baterií uve-
den˘ch na trh v âeské republice v pfiíslu‰-
ném kalendáfiním ãtvrtletí. Rozhodující pro
v˘‰i poplatku pro konkrétního uÏivatele je
jeho momentální trÏní podíl. Sazba poplat-
ku pro první roky se bude pohybovat od
0,00 Kã do 3,80 Kã/kg a závisí pfiedev‰ím
na chemickém sloÏení baterií. Na základû
zahraniãních zku‰eností je pro uÏivatele
zaji‰tûn systém maximálnû dÛvûrného na-
kládání s poskytovan˘mi informacemi.
Plán postupného rozvoje sbûrné sítû

pfienosn˘ch baterií byl zpracován do kon-
ce roku 2004, kdy na území âeské repub-
liky bude existovat celkem 6800 míst zpût-
ného odbûru. Sbûrná síÈ bude vytvofiena
zejména v jednotliv˘ch prodejnách ob-
chodních fietûzcÛ a organizací sdruÏen˘ch
v COOP centrech pro âechy a Moravu. Do
systému budou zahrnuty i stávající fungu-
jící systémy sbûru pfienosn˘ch baterií
v rámci komunálních systémÛ sbûru ne-
bezpeãn˘ch sloÏek komunálních odpadÛ.

Bateria Slan˘ CZ, s. r. o. PANASONIC CZECH REPUBLIC, s. r. o.

EMOS spol. s r. o. (znaãka GP) SANYO ENERGY (Europe) Corp.GmbH

Energizer Czech, spol. s r. o. 
(znaãky Wonder, Energizer) SONY Czech, spol. s r. o.

GILLETTE CZECH, s. r. o. (zn.Duracell) VARTA Geratebatterie GmbH

Philips âeská republika s. r. o.

Tabulka 1: Pfiehled ãlenÛ âeského sdruÏení v˘robcÛ a dovozcÛ pfienosn˘ch baterií

Firma Lokalita t / rok Zpracovávané odpady

Batrec Industrie AG Wimmis (·v˘carsko) 3500 Primární i sekundární baterie

Citron AG Rogerville (Francie) 23000 Ve‰keré odpady s obsahy tûÏ. kovÛ

Duclos Environment Septemes-les-Vallons 4500 Primární a knoflíkové baterie 

Erachem Tertre (Belgie) 6500 Primární baterie vãetnû Hg 

Euro Dieuze Industrie Dieuze (Franice) zaãíná Primární i sekundární baterie 

NIFE Recycling Oskarshamn (·véd.) 1500 PrÛmysl. i pfienosné NiCd, NiHM

Recupyl Domene (Francie) 1500 Primární i sekundární baterie

Revatech Engis (Belgie) 4000 Primární netfiídûné baterie
10000

SNAM Viviez (Francie) 4000 NiCd, NiHM, Li-ion vãetnû dal‰ích
San Quentin (Francie) 1400 OdpadÛ s obsahem Cd

VALDI (Tredi) Feurs (Francie) 4000 Primární baterie a kovonosné kaly

Fernwarme VídeÀ (Rakousko) 3000 Primární i sekundární baterie
po vytfiídûní

Tabulka 2: Pfiehled recyklaãních závodÛ
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Proto by v leto‰ním roce mûlo dojít k uza-
vfiení smluv s oprávnûn˘mi osobami (svo-
zov˘mi firmami) pro asi 75 oblastí. 
Logistické zaji‰tûní zpûtného odbûru pfie-

nosn˘ch baterií z primárních míst zpûtného
odbûru do shromaÏìovacích míst bude
v rámci zku‰ebního provozu organizováno:
a) ve spolupráci s regionálními svozov˘mi

firmami,
b) ve spolupráci s distributory a obchodní-

mi zástupci dovozcÛ,
c) formou zásilkové sluÏby,
Zejména poslední zpÛsob se zdá b˘t

perspektivní z hlediska maximální nákla-
dové efektivity (podle zku‰eností systému
GRS v Nûmecku) a je detailnûji popsán na
schématu.

MoÏnosti zahraniãní spolupráce
Povinnost zpûtného odbûru pfienosn˘ch

baterií nabyla úãinnosti shodou okolností
ve stejnou dobu v Maìarsku, Polsku, âR
a Slovensku. I kdyÏ legislativní podmínky
nejsou zcela kompatibilní, pfiipravují v˘-
znamné mezinárodní firmy pod zá‰titou
Evropské asociace pfienosn˘ch baterií
(EPBA) pro stfiedoevropsk˘ region spoleã-
né organizaãní fie‰ení. Prakticky to zname-
ná, Ïe ãesk˘ provozovatel sdruÏeného
systému Ecobat s. r. o., by mûl b˘t pozdû-
ji zaãlenûn do akciové spoleãnosti REBA,
která bude pro v˘robce a dovozce baterií
organizaãnû za‰tiÈovat národní systémy
zpûtného odbûru ve stfiední Evropû. Po-
tenciál spoleãného stfiedoevropského fie-
‰ení vidíme zejména v úspofie fixních ná-
kladÛ a v moÏnosti úãinné podpory pro vy-
budování spoleãného recyklaãního závodu
pro v˘‰e uvedené zemû.

Strategie dal‰ího rozvoje
âeské sdruÏení v˘robcÛ a dovozcÛ pfie-

nosn˘ch baterií zformulovalo hlavní princi-
py úspû‰ného rozvoje ekonomicky, envi-
ronmentálnû i sociálnû efektivního systému
nakládání s pfienosn˘mi bateriemi takto:
1) SdruÏené plnûní povinnosti zpûtného

odbûru je pro v˘robce a dovozce pfie-
nosn˘ch baterií nejjednodu‰‰ím a maxi-
málnû efektivním fie‰ením. Do budouc-
na lze sdruÏen˘ systém zefektivnit za-
pojením dal‰ích komodit (napfi. vyfiaze-
né svûtelné zdroje, elektro‰rot apod.)
anebo integrací Ecobatu do stfiedoev-
ropského regionálního systému.

2) Pro hladké fungování systému zpûtné-
ho odbûru je nutné odstranit zbyteãné
administrativní pfiekáÏky v podobû ne-
jednotn˘ch ãi neúmûrnû tvrd˘ch poÏa-
davkÛ orgánÛ státní správy.

3) Systém zpûtného odbûru mÛÏe dobfie
fungovat pouze pfii praktickém uplatnû-
ní principu sdílené zodpovûdnosti v˘-
robcÛ, státu, obcí, prodejcÛ a spotfiebi-
tele. Velmi uvítáme, pokud se podafií
prosadit spolupráci v˘‰e zmínûn˘ch zá-
jmov˘ch skupin, jiÏ napfi. pfii tvorbû Plá-
nu odpadového hospodáfiství âR.

4) Systém zpûtného odbûru by mûl b˘t
v blízké budoucnosti zamûfien spí‰e na
baterie a akumulátory zabudovávané
do rÛzn˘ch v˘robkÛ, neboÈ bûÏné spo-
tfiebitelské baterie jiÏ v naprosté vût‰inû
neobsahují Ïádné environmentálnû
‰kodlivé látky.

5) Z hlediska poÏadavkÛ zákona na
ochranu hospodáfiské soutûÏe je nutné
dofie‰it financování systému, a to nejlé-
pe formou viditelného recyklaãního po-
platku.

RNDr. Petr Kratochvíl
jednatel Ecobat s. r. o.

Tfiídûní, recyklace a zne‰kodnûní sebra-
n˘ch pfienosn˘ch baterií bude zaji‰Èováno
specializovanou firmou. Od poãátku leto‰-
ního roku se jiÏ nesmí pfienosné baterie
skládkovat a vzhledem k nedostatku kapa-
cit pro zpracování (recyklaci) v âeské re-
publice je fie‰ení tohoto problému technic-
ky, organizaãnû i finanãnû znaãnû nároã-
né. Vhodné kapacity na území âR jsou
k dispozici pouze pro zpracování pfienos-
n˘ch baterií s obsahem rtuti a stfiíbra. Na-
‰tûstí s rozvojem sbûru pfienosn˘ch baterií
v zemích Evropské unie do‰lo v posled-
ních tfiech letech i k v˘znamnému zv˘‰ení
zpracovatelsk˘ch kapacit. Struãn˘ pfiehled
tûchto recyklaãních závodÛ je uveden
v tabulce 2.

Schéma: Logistické zaji‰tûní zpûtného odbûru zásilkovou sluÏbou

Primární zpûtn˘ odbûr v prodejnách

A) V prodejnû umístûn box o objemu 7 l zakryt˘, z plastu (PP)
Maximální mnoÏství 8 kg

B) V prodejnû umístûn speciální kartonov˘ box o objemu 30 l
(stejn˘ jako v nûmeckém systému GRS)

Maximální mnoÏství 20 kg

Pfieprava zásilkovou sluÏbou

Provádí logistická firma specializovaná na pfiepravu obchodních 
zásilek v zalepeném kartonovém boxu pfiímo z prodejny 

do centrálního skladu
Maximální mnoÏství 20 kg

Centrální skladování, tfiídûní

Provádí firma oprávnûná k nakládání s nebezpeãn˘m odpadem 
na základû smlouvy s ECOBATem

Sklad splÀuje náleÏitosti pro skladování nebezpeãn˘ch odpadÛ
MnoÏství skladovan˘ch baterií do 40 000 kg

Pfieprava k recyklaci/odstranûní

Provádí firma oprávnûná k nakládání s nebezpeãn˘m odpadem
na základû smlouvy s ECOBATem

V pfiípadû pfiepravy do zahraniãí realizace probûhne
na základû v˘vozního povolení MÎP

MnoÏství pfiepravovan˘ch baterií: 20.000 kg

Recyklace/odstraÀování

V˘hradnû na zafiízeních s pfiíslu‰n˘m povolením a s poloÏkou
Kat. ã. 20 01 33

Pfiedpokládáno i vyuÏití zahraniãních kapacit
Zákaz odstraÀování skládkováním

Zpûtn˘ 
odbûr

pfienosn˘ch 
baterií

Nakládání
s odpadem
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Materiálové využití mobilních telefonů

Mobilní telefony jsou u nás novým fenomé-
nem. Počet prodaných přístrojů stále roste.
Stejně rychle dochází k jejich obměně v souvis-
losti s technickým a technologickým vývojem.
Lze předpokládat, že mobilní telefony jako
elektrický a elektronický odpad se vzhledem
k svému materiálovému obsahu stanou nepře-
hlédnutelnou odpadovou komoditou. Zajímavé
jsou proto prvé rozbory již nepoužívaných mo-
bilů, především z hlediska postupu demontáže
a obsahu využitelných materiálů.

K testování bylo pouÏito 30 kusÛ mobilních telefonÛ (dále jen
MT) Motorola typ D160 v prodeji v letech 1997 – 1998 a 20 kusÛ
MT Alcatel typ OT EASY, OT MAX, OT CLUB v prodeji od roku
1999 do 2001. Telefony k demontáÏi dodalo servisní stfiedisko
EBM – Brno. Jedná se o vyfiazené pfiístroje, které právû dosluhu-
jí. Jde o reprezentativní vzorek, kter˘ nám ukazuje kolik materiá-
lu v roce 2002 je k dispozici, ale kde konãí v podstatû nevíme.
Motorola typ D 160 – 30 kusÛ, katalogová hmotnost 235 g/kus,
hmotnost dodan˘ch kusÛ  6 045 g (nûkteré MT byly s jin˘mi ba-
teriemi a u v‰ech chybûl zadní kryt baterie).

1mil. MT, coÏ se rovná 30 nov˘m pracovním místÛm. Zde platí
úmûra, Ïe novûj‰ích a modernûj‰ích telefonÛ bude více, ale jsou
demontáÏnû jednodu‰‰í. 

Operátofii MT v roce 2002 ohlásili, Ïe poãet úãastníkÛ v âeské
republice je 7 mil. Pokud jsme pro leto‰ní rok odhadli minimálnû 
1 mil. vyfiazen˘ch MT, pak v následujících letech se dá pfiedpokládat
tento trend: 2003 – 1,5 – miliony MT, 2004 – 2 a více milionÛ MT.

Tabulka 1: Pfiehled získan˘ch materiálÛ pfii demontáÏi MT Motorola

Získan˘ materiál Hmotnost v gramech VyuÏitelnost

Plastov˘ kryt 1210 Recyklace/energetické vyuÏití

Ti‰tûn˘ spoj 1420 Recyklace drah˘ch kovÛ

·rouby, pruÏiny - Ïelezo 120 Druhotná surovina

Kontakty, stínûní, antény - mosaz 205 Druhotná surovina

Guma, silikon, klávesnice, jiné plasty 660 Energetické vyuÏití

Baterie NiHM Motorola, Toschiba 2430 Odborné odstranûní

Alcatel typ OT EASY, OT CLUB, OT MAX – 20 kusÛ, katalogová
hmotnost 155 g/kus, hmotnost v‰ech kusÛ 3 100 g.

Tabulka 2: Pfiehled vyuÏiteln˘ch materiálÛ pfii demontáÏi MT Alkatel

Získan˘ materiál Hmotnost v gramech VyuÏitelnost

Plastov˘ kryt 1080 Recyklace/energetické vyuÏití

Ti‰tûn˘ spoj 760 Recyklace drah˘ch kovÛ

·roubky - Ïelezo 25 Druhotná surovina

Kontakty, plech - mosaz 115 Druhotná surovina

Guma, silikon, displej,jiné plasty 270 Energetické vyuÏití

Baterie NiHM Panasonic 830 830 Odborné odstranûní

âasová kalkulace
PrÛmûrná doba demontáÏe 1 kusu u vzorkÛ MT byla 2 – 3 mi-

nuty. Tento ãas by se dal je‰tû zkrátit lep‰ím uspofiádáním praco-
vi‰tû, pouÏitím speciálního elektrického ruãního náfiadí atd. Nao-
pak musíme poãítat s tím, Ïe tuto práci by v budoucnu mûli za-
stávat obãané se zmûnûnou pracovní schopností (ZPS) u kte-
r˘ch se pfiedpokládá pomalej‰í pracovní tempo. Pro v˘poãet sta-
novíme: 
20 ks/hodina/pracovník, 150 ks/den/pracovník, 3500 ks/rok/pra-
covník.

Pfiedpokládáme, Ïe v roce 2002 bude vyfiazeno minimálnû

Tabulka 3: Pfiehled získan˘ch materiálÛ celkem

Materiál  Materiál VyuÏitelnost
z testovan˘ch z pfiedpokládan˘ch 
50 kusÛ v gramech 1 mil. kusÛ v tunách

Plastov˘ kryt 2290 46 Recyklace plastu/energetické
vyuÏití

Ti‰tûn˘ spoj 2180 43,5 Recyklace drah˘ch kovÛ

·rouby –- Ïelezo 145 2,9 Druhotná surovina

Kontakty .. mosaz 320 6,4 Druhotná surovina

Stínûní – hliník 20 0,4 Druhotná surovina

Guma, silikon ... 930 18,6 Energetické vyuÏití

Baterie – NiMH 3260 65,2 Odborné odstranûní

CELKEM 9145 183

Z tabulky 3 vypl˘vá, Ïe MT je témûfi 100% recyklovateln˘. Na
skládce by tak mohlo skonãit fiádovû nûkolik tun popela po spá-
lení plastÛ a zbytky z recyklace baterií. Dále platí úmûra, Ïe no-
vûj‰ích a modernûj‰ích telefonÛ bude více, ale hmotnost klesá.
Telefony demontované v testu mají hmotnost 150 aÏ 200 g.
Dnes prodávané telefony mají hmotnost 100 – 120 g. 

Ekonomická kalkulace
Tato ãást je fie‰ena jen ãásteãnû – spí‰e náznakovû, protoÏe

fiada poloÏek se dá jen odhadovat (nutno odzkou‰et a pfiesnû
vykalkulovat).
V˘daje:
- doprava ze sbûrného dvora do demontáÏní dílny,
- mzda + odvody sociálního poji‰tûní pfii minimální mzdû ãiní cca
2,50 Kã / 1kus MT,
- reÏie (jak˘koliv odhad je nepfiesn˘),
- plasty – recyklace nebo tepelné vyuÏití nese náklady na dopra-
vu (skládkování neuvaÏujeme a bylo by draÏ‰í),
- baterie – poplatek za ekologické zne‰kodnûní se úãtuje u NiCd
baterií. Novûj‰í NiMH jsou odstraÀovány zdarma, ale nutno poãí-
tat s cenou dopravy ke zpracovateli.

Drahé kovy obsaÏené v osazeném ti‰tûném spoji testuje
v souãasné dobû firma VITARO. Îelezo a barevné kovy pfiedsta-
vují v pfiíjmové ãásti na 1 ks MT ãástku cca 15 haléfiÛ. Z této
ekonomické kalkulace jasnû vypl˘vá nutnost poplatku za ekolo-
gickou demontáÏ MT aÏ 10,- Kã/kus, coÏ se zdá b˘t hodnû, ale
na druhou stranu to pfiedstavuje ménû neÏ 0,5 % z ceny MT.

Vyhodnocení
Právní pfiedpisy zatím nepfiikazují sbûr a odstraÀování MT. Kal-

kulace poplatku za odstranûní vyjde draho. Pfiesto pfiedstava, Ïe
kaÏd˘m rokem jede âeskou republikou kolona dvaceti vrchovatû
naloÏen˘ch nákladních aut mobilními telefony mne pfiinejmen‰ím
dûsí. Doufám jen, Ïe po zvefiejnûní této zprávy nebudu sám.

PaedDr. Jaroslav Brabec

technick˘ poradce elektroodpadu
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Celosvûtová snaha vyuÏít odpadÛ jako
druhotn˘ zdroj surovin nebo energie vede
mimo jiné ke snaze vyuÏít ãásti spaliteln˘ch
odpadÛ jako pomocné palivo v cementár-
nách ãi vápenkách. Pfiímé spalování vybra-
n˘ch,vytfiídûn˘ch a upraven˘ch ãi alespoÀ
podrcen˘ch spaliteln˘ch odpadÛ  je jiÏ
v nûkolika cementárnách vyuÏíváno. Vápe-
náfisk˘ proces v‰ak vyluãuje, s ohledem na
v˘slednou kvalitu produkce - vápna, pfiímé
spalování tuh˘ch topn˘ch smûsí (TTS).

¤e‰ení tohoto problému vyústilo ve firmû
ATEKO, a. s., Hradec Králové v postavení
demonstraãní jednotky ve Vápence Pracho-
vice na zplyÀování TTS. Proces zplyÀování
zamezí vstupu nespaliteln˘ch látek (popela)
do vápenáfiského procesu. Pfiedehfiát˘
a vyãi‰tûn˘ plyn pak je schopen ãásteãnû
nahradit spotfiebu zemního plynu (pfiedpo-
kládá se 25 - 30 %) pfii pálení vápna. ·kod-
livé sloÏky, jakoÏ i zbytky sazí vzniklé pfii
zplyÀování pak v pálícím pásmu pece shofií
(teplota 1250 °C) ãi dojde k jejich rozkladu.
Lze pfiedpokládat, Ïe pfiípadné zbytky jsou
pak chemicky a fyzikálnû vázány na pe-
vnou fázi produktu v nerozpustné formû.

V˘hodou umístûní provozu v Prachovi-
cích je ta skuteãnost, Ïe v místû je úpravna
odpadu KAPO Tfiemo‰nice, která pfiipravu-
je TTS pro vyuÏití v cementárenské rotaãní
peci. SloÏení vstupní suroviny do jednotky
instalované ve vápence se v podstatû od
suroviny pro cementáfie neli‰í. Zpracováva-
ná TTS musí b˘t pouze jemnûji drcena 

(do 5 cm) a jsou omezeny hlavnû suroviny
s obsahem dlouh˘ch vláknit˘ch kusÛ. Hlav-
ními sloÏkami jsou drcené PET lahve, pili-
ny, ‰tûpky, zbytky PE a PP z v˘roby.

V˘voj technologie
Celá vûc byla z poãátku fie‰ena na

VUT Brno, Fakultû strojního inÏen˘rství
v odboru tepeln˘ch a jadern˘ch energe-
tick˘ch zafiízení Energetického ústavu.
Zde bylo v roce 2000 vybudováno experi-
mentální zafiízení pro fluidní atmosférické
zpracování biomasy o v˘konu 100 kWt.
Po úpravách bylo toto zafiízeni pouÏito
i pro zkou‰ky zplyÀování TTS. PoÏadova-
n˘ tepeln˘ v˘kon tohoto zafiízení byl sta-
noven na 2,6 MWt, ãemuÏ odpovídá dáv-
kování 0,8 t /h TTS. 

V˘stavba zafiízení probûhla v roce
2001. Provozní zkou‰ky probûhly v nûko-
lika etapách a vyÏádaly si oproti pÛvodní-
mu projektu nûkolik zásadních zmûn.
Jednalo se pfiedev‰ím o systém vyvádûní
popela z cyklu, ãi‰tûní v˘mûníku za pro-
vozu, zkvalitnûní ãistoty vyrobeného ply-
nu, konstrukce hofiákÛ v pecích.

Ekonomické hodnocení provedené ne-
závislou rakouskou firmou potvrdilo, Ïe
cena vyrobeného energetického plynu je
témûfi poloviãní proti plynu zemnímu.

Popis zafiízení
Zafiízení na zplyÀování TTS (schéma

na obrázku) sestává z vstupní násypky

N01 se ‰nekem a rozru‰ovaãem klenby
na stranû pfiíjmu paliva (doprava náklad-
ními vozidly, kryt˘mi plachtou). Materiál je
dopravován koreãkov˘m elevátorem N02
a dopravníkem N03 do sila H04 (zásoba
paliva na 24 hodin provozu). Odtud pak
koreãkov˘m a pásov˘m dopravníkem
N08, N09 do horního zásobníku H11 di-
menzovaného na cca 2 hodiny provozu.
Spodní zásobník H10 pro pfiímé dávková-
ní paliva do reaktoru odpovídá obsahem
cca 1 hodinû provozu. 

TTS ze spodního zásobníku postupuje
‰nekov˘m podavaãem N12 do vlastního
reaktoru S14, kde dochází ke zplyÀování
suroviny pfii cca 800 °C. ZplyÀování pro-
bíhá ve fluidní vrstvû, kdy tûÏ‰í popelová
ãást je ve spodním dílu reaktoru vyvádû-
na mimo cyklus vyhrnovacím systémem
Z18 (ro‰ty, ‰oupátka).

Vyroben˘ plyn postupuje z reaktoru do
cyklonu U15, kde je odlouãena hrub‰í
prachová ãást (polokoks). Ten je ze spod-
ní ãásti cyklonu vracen zpût do reaktoru
N16. Plyn pak jde pfies multicyklon (od-
louãení jemnûj‰ích ãástic) do v˘mûníku
tepla E17. Zde plyn pfiedává ãást svého
tepla vzduchu stlaãovaného dmychadlem
zaji‰Èujícím v celém systému dostateãn˘
pfietlak. Takto ohfiát˘ vzduch (cca 500 °C)
je pak potrubím veden pod ro‰t reaktoru.

Plyn zchlazen˘ na cca 600 °C je odvá-
dûn do upraven˘ch hofiákÛ ‰achtové pe-
ce vápenky, kde dochází k jeho spalová-
ní. K zafiízení pfiíslu‰í polní hofiák D21 k li-
kvidaci pfiípadn˘ch pfiebytkÛ plynu. Celé
zafiízení je automatizováno a ovládáno
poãítaãem.

Instalované zafiízení pfiedstavuje jedno
z nûkolika (do 5 kusÛ) dosud realizova-
n˘ch zafiízení podobného typu na svûtû.
Takto realizovan˘ celek nevyÏaduje pro
dan˘ proces (a to je tfieba zdÛraznit) po-
mûrnû energeticky a technologicky nároã-
nou pfiedúpravu - granulaci.

Ing. J. Najser, Ing. L. Kallista

ATEKO, a. s., Hradec Králové

Názvoslovná poznámka redakce:

V ãlánku pouÏit˘ v˘raz zplyÀování je z hle-

diska paliváfiské terminologie zcela na místû,

jedná se v podstatû o obdobu v˘roby generá-

torového plynu nedokonal˘m spalováním uhlí,

kdy vzniká tzv. chud˘ generátorov˘ plyn. To je

rozdíl proti pyrol˘ze, coÏ je rozklad zcela za

nepfiístupu vzduchu obdobn˘ koksování, která

je odpadáfii také ãasto (nesprávnû) naz˘vána

zplyÀováním odpadÛ. (op)

Energie z odpadů pro vápenku

Obrázek: Schéma zafiízení na zplyÀování TTS
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Z VùDY A V¯ZKUMU
PROFIL VĚDECKÉHO PRACOVIŠTĚ

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
Agronomická fakulta
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Ústav zemûdûlské, potravináfiské a environmentální techniky

(ÚZPET) pÛsobí na Agronomické fakultû Mendelovy zemûdûlské
a lesnické univerzity v Brnû od 1. bfiezna 2001, kdy v rámci reor-
ganizace ústavÛ do‰lo ke slouãení ústavu techniky zpracování
zemûdûlsk˘ch produktÛ a ãásti ústavu zemûdûlské techniky. 

V souãasné dobû se ústav podílí na zaji‰tûní v˘uky ve v‰ech
oborech magisterského studia akreditovan˘ch studijních progra-
mÛ agronomické fakulty, nosn˘ je v‰ak podíl v zaji‰tûní v˘uky na
oborech odpadové hospodáfiství a provoz techniky a automobilo-
vá doprava. Ústav je garantem v˘uky ve studijních pfiedmûtech
teoreticko vûdního základu i v pfiedmûtech odbornû profilujících
a specializujících. Jsou to pfiedmûty vûcnû orientované do oblasti
teplotechniky a mechaniky tekutin, elektrotechniky, automatizace
a robotiky, konstrukce a exploatace strojÛ a zafiízení rostlinné a Ïi-
voãi‰né produkce, techniky zpracování zemûdûlsk˘ch produktÛ
a odpadÛ a potravináfiské techniky, stacionárních manipulaãních
a dopravních systémÛ, zemûdûlsk˘ch staveb a jejich technologic-
k˘ch zafiízení a zemûdûlské a environmentální techniky.

Ústav je také pfiedkladatelem návrhu akreditace na M·MT âR
magisterského studijního oboru Management techniky a oboru
Environmentální management.

S pedagogickou ãinností úzce souvisí ãinnost vûdeckov˘zkum-
ná. StûÏejní práce základního v˘zkumu jsou orientovány do ob-
lasti bionick˘ch principÛ zpracování mléka a modelování a fiízení
procesÛ su‰ení bioproduktÛ. Aplikovan˘ v˘zkum je orientován na
problematiku strojního získávání mléka v˘bûrové jakosti (kon-
strukce ãástí dojicího zafiízení, kvalita a degradace jakosti pryÏo-
v˘ch ãástí, kvalita procesu ãi‰tûní), enzymatické kompostování
v˘kalÛ prasat v kotci na hluboké podest˘lce, energetického zhod-
nocení biologick˘ch materiálÛ, technologické a hygienické kvality
plodin rostlinné produkce v prefinalizaãních procesech a proble-
matiku optimalizace fiízení technicko-technologick˘ch systémÛ
odpadového hospodáfiství.

IPPC v zemědělství a potravinářství
Dal‰í ãinností, kterou se ná‰ ústav zab˘vá je implementace

smûrnice Rady 96/61/EC O integrované prevenci a omezování
zneãi‰tûní (IPPC) do resortu zemûdûlství a potravináfiství a vûc-
né naplÀování stejnojmenného zákona ã. 76/2002 Sb. v návaz-
nosti na grant MZe âR. Touto problematikou se v souãasné do-
bû zab˘vá nûkolik doktorsk˘ch dizertaãních prací. 
Ing. Bc. Marie Smû‰ná, Algoritmizace modelovacích pro-

cesÛ v˘bûru BAT v zemûdûlství. Ukonãení: 2003. ·kolitel: doc.
Ing. Jan Mareãek, DrSc.

Ing. Lucie Slezáková, Indikátory zavádûní ãist‰í produkce
v procesech zpracování Ïivoãi‰n˘ch produktÛ. Ukonãení:
2004. ·kolitel: doc. Ing. Jan ·kyfiík, CSc.
Ing. Jifií Jaloveck˘, Stanovení indikátorÛ BAT v zemûdûl-

ství. Ukonãení: 2004. ·kolitel: doc. Ing. Jan ·kyfiík, CSc.
Ing. Petr Krejzek, Indikátory BAT v systému nakládání

s odpady Ïivoãi‰ného pÛvodu. Ukonãení: 2004. ·kolitel: doc.
Ing. Jan Mareãek, DrSc.
Ing. Lenka Macháãková, Indikátory BAT zpracování biood-

padÛ. Ukonãení: 2004. ·kolitel: doc. Ing. Jan Mareãek, DrSc.

Kurz celoživotního vzdělávání
V rámci vzdûlávání odborné vefiejnosti, pfiipravil ÚZPET kurz

celoÏivotního vzdûlávání s obsahovou náplní problematiky 
zákona ã. 76/2002 Sb. a pfiedpisÛ i norem souvisejících, 
s názvem 
Integrovaná prevence a integrovan˘ management.

Odborn˘ program bude zaji‰tûn pfiedná‰kami pfiedních odbor-
níkÛ z rÛzn˘ch oblastí a roz‰ífien o dal‰í témata a informace sou-
visející s pfiípravou nov˘ch právních úprav a s jejich aproximací
s pfiedpisy EU. Studijní plán toho to kurzu je následující:
Pfiístupy k ochranû Ïivotního prostfiedí, ãist‰í produkce
� Ochrana zdraví pfii práci
� ¤edûní zneãi‰tûní v prostfiedí
� Koncové technologie (záchyt a zne‰kodÀování zneãi‰tûní)
� Recyklace
� Prevenãní strategie, ãist‰í produkce (CP), Environmental

Management System (EMS) (vzniku integrovaného pfiístupu
k ochranû Ïivotního prostfiedí, UdrÏitelná v˘roba a spotfieba,
závazná globální environmentální politika

Environmentální legislativa – zákony a související právní
normy 
� Îivotní prostfiedí v‰eobecnû (obecnû závazné právní pfiedpisy)
� Vodní hospodáfiství 
� Ochrana ovzdu‰í
� Ochrana pfiírody a krajiny
� Ochrana zemûdûlského pÛdního fondu a lesní hospodáfiství
� Ochrana horninového prostfiedí
� Odpadové hospodáfiství
� Posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí
� Územní plánování a stavební fiád
� Nakládání s chemick˘mi látkami
� Prevence závaÏn˘ch havárií
� Nakládání s geneticky modifikovan˘mi organizmy a produkty 
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Integrovaná prevence a omezování zneãi‰tûní
� Zákon ã. 76/2002 Sb. O integrované prevenci a omezování

zneãi‰tûní, o integrovaném registru zneãi‰Èování (smûrnice
Rady EU 96/61/EC – IPPC)

� Odvûtví spadající pod úãinnost zákona (smûrnice)
� Terminologie
� Podstata integrovaného pfiístupu
� Nejlep‰í dostupné techniky (BAT) – definice, pÛvod, kritéria pro

stanovení, stanovení BAT a odvozen˘ch emisních limitÛ, posta-
vení podniku ve vztahu k BAT

� Systém v˘mûny informací – referenãní dokumenty pro BAT
(BREFs), prÛfiezové BREFs, instituce v Evropské Unii, národní
systém v˘mûny informací, integrovan˘ registr zneãi‰tûní

� Integrované povolení – povolení a proces povolování, obecné
povinnosti provozovatele, povolení vydávané odpovûdn˘m or-
gánem, zmûna povolení, zapojení vefiejnosti, procedura projed-
nání

� Tvorba a uÏití indikátorÛ BAT
Nástroje na dosaÏení integrované prevence a omezení 
zneãi‰tûní
� Systémy fiízení jakosti – historie, systém jakosti obecnû, mezi-

národní standardizace ISO, charakteristika norem ISO fiady
9000, implementace norem, podrobn˘ v˘klad poÏadavkÛ systé-
mové normy ISO 9001, provûrky systémÛ jakosti (normy ISO
fiady 10011, druhy a typy auditÛ, poÏadavky na auditory, prová-
dûní auditu, dokumentace), proces certifikace, akreditace, 

� Systémy environmentálního managementu – historie,
systém environmentálního managementu obecnû(EMS), mezi-
národní standardizace ISO, charakteristika norem ISO fiady
14000, implementace norem, podrobn˘ v˘klad poÏadavkÛ
systémové normy ISO14001, provûrky systémÛ environmentál-
ního managementu (normy ISO fiady 14010,11a 12, druhy a ty-
py auditÛ, poÏadavky na auditory, provádûní auditu, dokumen-
tace), proces certifikace, akreditace 

� Systém „zaji‰tûní“ bezpeãnosti práce
Cíl programu, standardy specifikující poÏadavky na systematic-

ké fiízení (program Bezpeãn˘ podnik, BS 8800), v˘klad poÏadav-
kÛ programu Bezpeãn˘ podnik, BS 8800, zpÛsoby provûfiování
systémÛ (interní audity, provûrky inspektory IBP, udûlování
osvûdãení, certifikátÛ (SafetyCert)
� Systém fiízení hygieny (HACCP) – Zákon ã. 110/1997 Sb.

a Vyhl. ã. 147/1998 Sb. MZe, co je to HACCP, legislativa, v˘-
klad pojmÛ, aplikace zásad systému HACCP do praxe, vyme-
zení v˘robní ãinnosti a úkolÛ v˘robce, sestavení skupiny pro
tvorbu systému HACCP, provedení popisu v˘robku, sestavení
diagramu v˘robního procesu, potvrzení v˘robního procesu za
provozu, provedení anal˘zy nebezpeãí, urãení kritick˘ch bodÛ,
stanovení znakÛ a hodnot kritick˘ch mezí pro CCP, vymezení
systému sledování zvládnutého stavu v CCP, stanovení ná-
pravn˘ch opatfiení pro CCP, zavedení ovûfiovacích postupÛ, za-
vedení evidence a dokumentace
ÚãastníkÛm bude po sloÏení závûreãné zkou‰ky (písemn˘ test

a ústní pohovor) vydáno osvûdãení o úspû‰ném absolvování studia.

Odpadové hospodářství
Dal‰í doktorské dizertaãní práce, zpracovávané na ústavu, za-

b˘vající se odpadov˘m hospodáfistvím nebo enviromentální tech-
nikou jsou:
Ing. SoÀa Matou‰ková.VyuÏití jateãn˘ch odpadÛ. Ukonãení:

2003. ·kolitel: Prof. Ing. Bofiivoj Groda, DrSc.
Ing. Pavel Heneman, SklizeÀ a úprava paliva z biomasy

a její energetické vyuÏití. Ukonãení: 2003. ·kolitel: doc. Ing.
Jan âervinka, CSc.

Ing. Zdenûk Skoumal, âist‰í produkce pfii v˘robû bionafty.
Ukonãení: 2003. ·kolitel: Prof. Ing. Bofiivoj Groda, DrSc.
Ing. Tomá‰ Vítûz, VyuÏití tepeln˘ch ãerpadel v soustavách

ãist‰í produkce zásobování teplem. Ukonãení: 2004. ·kolitel:
Prof. Ing. Bofiivoj Groda, DrSc.
Ing. Martin Machala, Komplexní anal˘za ãi‰tûní odpadních

vod ze sídel do 20000 EO. Ukonãení: 2004. ·kolitel: Prof. Ing.
Bofiivoj Groda, DrSc.
Ing. Pavel Mitev, Regionální systemizace nakládání s dru-

hotn˘mi surovinami. Ukonãení: 2002. ·kolitel: doc. Ing. Jan
Mareãek, DrSc.

Mezi jiÏ obhájené doktorské dizertaãní práce t˘kající se odpa-
dového hospodáfiství patfií práce Dr. Ing. et Ing. Petra Krãila z ro-
ku 2000. Tématem je: Technika v technologiích kompostování.
Dále v leto‰ním roce obhájená práce Dr. Ing. Petra Hájka zpra-
covaná na téma: Anal˘za bioenergetick˘ch transformací Ïivoãi‰-
n˘ch odpadÛ.

Poradenská činnost
Ústav se v˘znamn˘m dílem podílí na ãinnosti Konzultaãního

a poradenského stfiediska (KPS) pfii Mendelovû zemûdûlské
a lesnické univerzitû v Brnû, které bylo zfiízeno v rámci pora-
denského systému Ministerstva zemûdûlství âeské republiky.
Poradenská ãinnost je zamûfiena na zemûdûlskou v˘robu, envi-
romentální problematiku a na ekonomické poradenství. Pro ob-
last zemûdûlství je poradenství zamûfieno na rostlinou a Ïivo-
ãi‰nou v˘robu (ve v‰ech souvislostech), zemûdûlské stavby,
zemûdûlskou a potravináfiskou techniku a technologii. Pora-
denská ãinnost ekonomického charakteru je zamûfiena na eko-
nomiku a fiízení podniku, marketing, úãetnictví a daÀové pora-
denství.

Pro enviromentální oblast je poradenská ãinnost zamûfiena na:
Technika odpadového hospodáfiství
Zavádûní systémÛ:
� ¤ízení jakosti (ISO EN 9000)
� Environmentálního managementu (ISO EN 14000, EMS,

EMAS)
� âist‰í produkce (NPCP)
� Integrované prevence (IPPC) dle Smûrnice Rady 96/61/EC

a zákona ã. 76/2002 Sb.
� Integrovaného managementu a bezpeãnosti (TQM)
Posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí podle zákona 
ã. 100/2001 Sb. 
Technika Ïivoãi‰né produkce
� Speciální systémy pro ekologické nakládání s v˘kaly

Pro Brnûnské centrum evropsk˘ch studií garantuje ÚZPET dal-
‰í dva kurzy celoÏivotního vzdûlávání a to:
� Precizní hospodafiení
� Efektivní sbûr, vyuÏití a zpracování odpadÛ

Pfiehled publikací
Hájek P., Matou‰ková S., Fryã J., Groda B.: Anal˘za bioener-

getick˘ch transformací Ïivoãi‰n˘ch odpadÛ. Acta Mechanica
Slovaca. Ko‰ice: SjF TU Ko‰ice, 2001/3, s. 207 – 215.

Matou‰ková S., Hájek P., Fryã J., Groda B.: VyuÏití bioenergic-
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Ko‰ice: SjF TU Ko‰ice, 2001/3, s. 285 – 291.

SYCHRA, L., MAREâEK, J., KRâIL, P.: Ekologick˘ chov pra-
sat s vyuÏitím enzymatick˘ch biotechnologií. Doktorandské spisy,
2000, ã. 2, s. 13 – 18. ISBN 80-85114-79-8

SLEZÁKOVÁ, L., MAREâEK, J., ·KY¤ÍK, J.: Racionalizace
spotfieby energií v masozpracujících provozech. In: Acta
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ISSN 1335-2393

MAREâEK, J.: Zpracování potravináfisk˘ch odpadÛ z hlediska
vlivu na Ïivotní prostfiedí. In: Efektivní zpracování odpadÛ z po-
travináfisk˘ch v˘rob pro krmiváfiské úãely. Brno: V·Z Brno, 1994.
s. 4.

GRODA, B., MAREâEK, J., KUKLA, R., SYCHRA, L.,
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zpracování rostlinn˘ch zbytkÛ. Brno: MZLU Brno, 1996. s. 21 –
25.

·KROBA, V., MAREâEK, J., SYCHRA, L.: Ekologické biotech-
nologie v chovu prasat. In: Current Problems of Genetic, Health,
Growth and Production of Pigs. âeské Budûjovice: JâU ZF âes-
ké Budûjovice, 1996. s. 218 – 220.

MAREâEK, J., SYCHRA, L., ·KROBA, V.: Enzymatick˘ pfiípra-
vek Ekoline v technologii kompostování v˘kalÛ prasat. In:
Development Prospect of Agricultural Machinery. Brno: MZLU
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MAREâEK, J., JANEâEK, J.: Best Available Techniques in IPPC
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âeské Budûjovice, 2000. s. 149 – 150. ISBN 80-7040-423-X.

MAREâEK, J.: Analytick˘ odhad poãtu chovÛ prasat posuzo-
van˘ch dle zákona o integrované prevenci a zneãi‰tûní. In:
Aktuální poznatky v chovu a ‰lechtûní prasat. Brno: MZLU
v Brnû, 2001. s. 46 – 47. ISBN 80-7157-494-5

MAREâEK, J.: Zákon o integrované prevenci a omezování
zneãi‰tûní a o registru zneãi‰tûní – IPPC. . In: Nové trendy a po-
znatky v chovu prasat a drÛbeÏe. Brno: MZLU Brno, 2001. s. 25
– 28. ISBN 80-7157-545-3

MAREâEK, J., KREJZEK, P.: Transpozice smûrnice Rady
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Dlouhodobá a bohatá je spolupráce ústavu s fiadou pracovi‰È
ãesk˘ch i zahraniãních univerzit, vysok˘ch ‰kol, v˘zkumn˘ch
ústavÛ, státních institucí, v˘robních subjektÛ i subjektÛ sluÏeb,
pfiedev‰ím ze sféry agrárnû potravináfiského komplexu.

V˘znamná je i spolupráce s a. s. Veletrhy Brno pfii pofiádání
odborného doprovodného programu mezinárodních veletrhÛ ze-
mûdûlské techniky TECHAGRO a mezinárodních veletrhÛ tech-
nik Ïivotního prostfiedí ENVIBRNO, jakoÏ i mezinárodního kon-
gresu ENVIKONGRES 2002.

Úspû‰nost pfii fie‰ení vûdeckov˘zkumn˘ch projektÛ a praktic-
ká aplikace v˘sledkÛ je neoddûlitelná od t˘mové organizace
práce. Proto ústav techniky zpracování zemûdûlsk˘ch produktÛ
je otevfien˘m pracovi‰tûm pro tyto formy spolupráce v‰em zá-
jemcÛm.

Ing. Lucie Slezáková, doc. Ing. Jan Mareãek, DrSc.
MZLU v Brnû, 

Ústav zemûdûlské, potravináfiské 
a environmentální techniky

e-mail: lucie.slezakova@seznam.cz, 
marecekj@mendelu.cz
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10. Závûr

1. Úvod
Ambice âeské republiky vstoupit v nejbliÏ‰ích létech do

Evropské unie, jako kvalitní partner procesu jejího roz‰ifiování, se
neobejde bez zásadních reforem v mnoha oblastech spoleãnosti.
Jednou z tûchto oblastí zcela urãitû bude i odpadové hospodáfi-
ství, a to nejenom jako hospodáfiské odvûtví s v˘znamn˘mi do-
pady na Ïivotní prostfiedí, ekonomiku i sociální sféru, ale také ja-
ko dílãí obor v˘zkumn˘ch a v˘vojov˘ch aktivit, které budou ãile
rozvíjeny v souladu s potfiebami oboru. NiÏ‰í znalostní standardy
oboru by nejen sniÏily na‰i schopnost obstát v souãasném svûtû

znalostí, ale jiÏ dnes  pfiímo negativnû ovlivÀují kompetentnost
nûkter˘ch rozhodnutí v oboru OH a omezují na‰i schopnost tûÏit,
v nedaleké budoucnosti, z moÏností inovativního prostfiedí
Evropské unie.

2. Definice výzkumu a vývoje
V˘zkumem a v˘vojem se rozumí systematická tvÛrãí práce ko-

naná za úãelem získání nov˘ch znalostí nebo jejich vyuÏití: 
Dále se rozli‰uje: 
A) v˘zkum, kter˘m je systematická tvÛrãí práce roz‰ifiující po-

znání, vãetnû poznání ãlovûka, kultury nebo spoleãnosti, metoda-
mi umoÏÀujícími potvrzení, doplnûní nebo vyvrácení získan˘ch
poznatkÛ, provádûná jako:

� Základní v˘zkum – experimentální nebo teoretické práce pro-
vádûné s cílem získat znalosti o základech ãi podstatû pozo-
rovan˘ch jevÛ, vysvûtlení jejich pfiíãin a moÏn˘ch dopadÛ pfii
vyuÏití poznatkÛ.

� Aplikovan˘ v˘zkum – experimentální nebo teoretické práce
provádûné s cílem získání nov˘ch poznatkÛ zamûfien˘ch na
budoucí vyuÏití v praxi. Ta ãást aplikovaného v˘zkumu, jehoÏ
v˘sledky se prostfiednictvím v˘voje vyuÏívají v nov˘ch v˘rob-
cích, technologiích a sluÏbách, které jsou urãeny k podnikání
se oznaãují jako prÛmyslov˘ v˘zkum.
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B) v˘voj – systematické tvÛrãí vyuÏití poznatkÛ v˘zkumu nebo
jin˘ch námûtÛ k produkci nov˘ch nebo zlep‰en˘ch materiálÛ, v˘-
robkÛ nebo zafiízení nebo k zavedení nov˘ch ãi zlep‰en˘ch tech-
nologií, systémÛ a sluÏeb, vãetnû pofiízení a ovûfiení prototypÛ,
poloprovozních nebo pfiedvádûcích zafiízení.

3. Evropské souvislosti
6. Akãní program Evropského spoleãenství pro Ïivotní prostfie-

dí – „Îivotní prostfiedí 2010: Na‰e budoucnost, na‰e volba“
pfiedpokládá v kapitole Trvale udrÏitelné vyuÏívání pfiírodních
zdrojÛ a hospodafiení s odpady konkrétní cíle v podobû sníÏení
mnoÏství odpadÛ urãen˘ch ke koneãnému odstranûní o zhruba
20 % do roku 2010 a asi o 50 % do roku 2050, v‰e vztaÏeno
k roku 2000. SníÏit objem produkovan˘ch nebezpeãn˘ch odpa-
dÛ o zhruba 20 % do roku 2010 a o 50 % do roku 2050 oproti
stavu roku 2000.

Nástroje v˘zkumu k dosaÏení cíle jsou definovány jako:
� V˘zkum a rozvoj technologie v˘robkÛ a v˘robních postupÛ,

které jsou ‰etrné ke zdrojÛm
� Podpora zpracování studií umoÏÀujících vymezit toky nejpro-

blematiãtûj‰ích a nejnebezpeãnûj‰ích odpadÛ produkovan˘ch
rÛzn˘mi v˘robními sektory a spolupracovat s dotãen˘mi sek-
tory k nalezení fie‰ení smûfiujících ke sníÏení produkovaného
a odstraÀovaného odpadu. Tato fie‰ení se mohou nacházet
ve spolupráci pfii financování v˘zkumu inovativních technolo-
gií a jejich zavádûní do provozu 

� Trvalé pfiezkoumávání potfieb a priorit v˘zkumu
� Ve v˘zkumn˘ch programech vûnovat stálou pozornost otáz-

kám Ïivotního prostfiedí
� Zaji‰tûní lep‰í koordinace v˘zkumu t˘kajícího se Ïivotního

prostfiedí

4. Obecné podmínky výzkumu a vývoje
v České republice

Národní politika v˘zkumu a v˘voje (NPVaV) vychází z detailní
Anal˘zy dosavadního v˘voje a stavu v˘zkumu a v˘voje v âeské
republice a jeho srovnání se zahraniãím. 

Základní stav a v˘vojové tendence v˘zkumu a v˘voje
v âR

Celkové v˘daje na v˘zkum a v˘voj v âR jsou hluboko pod prÛ-
mûrem EU. V roce 2002 se pfiedpokládá v˘‰e nákladÛ 0,55 %
HDP, zatímco pÛvodní zámûr NPVaV poãítal s podílem 0,7 %.
V posledním desetiletí do‰lo v procesu transformace státních
a pfiíspûvkov˘ch v˘zkumn˘ch instituci a s restrukturalizací podni-
kÛ k poãetnímu sníÏení pracovníkÛ v˘zkumu a v˘voje. Zatímco
v roce 1992 byl celkov˘ poãet zamûstnancÛ v˘zkumu a v˘voje
na území dne‰ní âR 60 000 pracovníkÛ, v roce1995 se sníÏil na
22 000 a jiÏ se dále pfiíli‰ nemûnil. 

Rozpoãet na podporu v˘zkumu a v˘voje vy‰‰í neÏ 1 miliardu
má v âR pouze Akademie vûd âR, Grantová agentura âR,
Ministerstvo prÛmyslu a obchodu a Ministerstvo ‰kolství, mláde-
Ïe a tûlov˘chovy.

Stanovení cílÛ v regionálním v˘zkumu a v˘voji
Nejvût‰í ãást v˘zkumu a v˘voje je dislokována v Praze (pfies

10 tis. pracovníkÛ). 
Proto jednou z rezerv v˘zkumu a v˘voje  je respektování regionál-

ních potfieb a zabezpeãení spolupráce mezi regiony, s pomocí prÛfie-
zov˘ch programÛ Národního programu orientovaného v˘zkumu,
s dÛslednou vefiejnou podporou meziregionální spolupráce a podpo-
rou migrace vûdeck˘ch pracovníkÛ mezi jednotliv˘mi regiony.

Zámûry Národní politiky v˘zkumu a v˘voje:

� Stanovení cílÛ v provázanosti v˘zkumu a v˘voje na potfieby
spoleãnosti

� Spolupráce mezi akademick˘m resortním a podnikov˘m v˘-
zkumem

� Strategické urãování (pfiedpovídání) v˘zkumn˘ch priorit
a trendÛ v jednotliv˘ch oborech v˘zkumu

� Vazba vefiejné podpory na dosahované v˘sledky (hodnocení
ex ante a ex post jako zpûtná vazby)

� Objektivizace kritérií pro v˘bûr podporovaného v˘zkumu
a pro hodnocení v˘zkumu

� Transfer v˘sledkÛ VaV do praxe a jiného (dal‰ího) v˘zkumu

5. Základní právní předpisy a dokumenty pro
oblast výzkumu a vývoje v ČR

� Zákon ã. 130/2002 Sb., o podpofie v˘zkumu a v˘voje z vefiej-
n˘ch prostfiedkÛ a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ.

� Zákon ã. 283/1992 Sb., o Akademii vûd âeské republiky, ve
znûní zákona ã. 220/2000 Sb.

� Zákon ã. 101/1998 Sb., o vysok˘ch ‰kolách a o zmûnû a do-
plnûní dal‰ích zákonÛ, ve znûní zákona ã. 210/2000 Sb.

� Národní politika v˘zkumu a v˘voje âR. Usnesení vlády âR
ze dne 5. ledna 2000. 

� Usnesení vlády ze dne 10. kvûtna 2000 ã. 460, o organizaã-
ním zaji‰tûní v˘konu státní správy ve v˘zkumu a v˘voji.

� Zákon ã. 59/2000 Sb., o vefiejné podpofie.
� Nafiízení vlády ã. 88/2001 Sb., o podmínkách úãelového fi-

nancování v˘zkumu a v˘voje a pfiedání údajÛ do centrální
evidence projektÛ financovan˘ch ze státního rozpoãtu, ve
znûní nafiízení vlády ã. 34/2001 Sb. 

Oblast v˘zkumu a v˘voje je upravena v EU fiadou smûrnic,
které jsou postupnû implementovány do ãeského právního fiádu.

6. Výzkum a vývoj v oboru odpadové 
hospodářství

V˘zkum v âR v odpadovém hospodáfiství je decentralizovan˘,
chybí rozvojová Strategie v˘zkumu v OH a úãinná koordinace
celého procesu. Tato situace je umocnûna faktem, Ïe odpadové
hospodáfiství je velmi diverzifikované a sloÏité téma zasahující
celou fiadu hraniãních oborÛ.

V âR v souãasné dobû neexistuje ucelen˘ pfiehled o kapaci-
tách v˘zkumu a v˘voje v oboru OH. V letech 2000 a 2001 byla
âesk˘m ekologick˘m ústavem – Informaãním centrem o odpa-
dech opakovanû provedena ‰etfiení u 176 v˘zkumn˘ch ústavÛ,
vysok˘ch ‰kol a dal‰ích subjektÛ. 

Za prioritní oblasti v˘zkumu a v˘voje byly respondenty oznaãe-
ny: kompostování odpadÛ, biofermentace, technologie a zafiízení
pro vyuÏívání bioplynu. Zdroji prostfiedkÛ na v˘zkum a v˘voj byly
nejãastûji vefiejné soutûÏe a pfiímá oslovení zadavatelem, aktivní
hledání donora pro podporu v˘zkumn˘ch aktivit praktikovala
v uvedeném ‰etfiení pouze 4 % pracovi‰È. Jako v˘stupy byly
v uvedeném ‰etfiení vykazovány nejãastûji v˘zkumné zprávy
a publikace, pfiímou realizaci v˘sledkÛ uvedlo pouze 30 % res-
pondentÛ. Patentov˘m fiízením nebo prodejem licencí konãilo
podle sdûlení respondentÛ pouze 11 % v˘zkumn˘ch a v˘vojo-
v˘ch prací, coÏ opravÀuje  k domnûnce, Ïe v˘zkum a v˘voj v OH
je tfieba orientovat k praktické realizaci v˘sledkÛ na vysoké ino-
vativní úrovni. Dílãí v˘zkum ukázal, Ïe oblast v˘zkumu a v˘voje
v odpadovém hospodáfiství je z hlediska specializace a institucio-
nálního zázemí (nikoli z hlediska kapacitního) zaji‰tûna  a je do-
stateãná.

Koncepce OH âR popsala hlavní cíle v˘zkumu a v˘voje v OH
následujícími poÏadavky:
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Tabulka: Projekty v˘zkumu a v˘voje oboru financované Ministerstvem Ïivotního prostfiedí v letech 1997 - 2002

Rok vypsání âíslo projektu Název ¤e‰itel PrÛbûh

Projekty péãe o Ïivotní prostfiedí (PPÎP)

1997 530/1/97 Nakládání s komunálním (a obalov˘m) odpadem pro rok 1997 REO RWE Entsorgung s.r.o., Praha Ukonãen

530/2/97 Úloha státu v obchodu s odpady, druhotn˘mi surovinami a pouÏit˘m Ekologické centrum pfii âMKBK, s.r.o., Ukonãen
zboÏím v Evropû Kladno

530/3/97 Zhodnocení moÏností vyuÏívání a zne‰kodÀování odpadÛ v technologiích... ECOtrend, s.r.o., Praha Ukonãen

530/4/97 Pfiíprava nafiízení vlády âR, jímÏ se stanoví seznam v˘robkÛ a obalÛ Ing. Jan Chud˘, Praha Ukonãen
urãen˘ch ke zpûtnému odbûru a podrobnosti nakládání s nimi...

1998 530/1/98 PÛsobení legislativních a ekonomick˘ch nástrojÛ k podpofie ekologického VÚV T.G.M. Ukonãen
nakládání s odpady

530/2/98 Stav, cíle a trendy odpadového hospodáfiství - Návrh variant cílÛ a trendÛ âesk˘ ekologick˘ ústav, EMO Ukonãen
nakládání s odpady Ing. Jan Mikolá‰

530/3/98 Metodické pomÛcky k v˘konu státní správy okresních úfiadÛ a správy mûst SLEEKO – Ing. Kotoulová Ukonãen
a obcí

Projekty VaV

1998 530/1/98 V˘zkum a v˘voj technologií pro úpravu odpadÛ vhodn˘ch k vyuÏití pfii V·B, Ostrava Ukonãen
zakládání vydobyt˘ch dÛlních prostor v hlubinn˘ch dolech AQ-test Ostrava

530/2/98 Zhodnocení rizikovosti uzavfien˘ch skládek pro ÎP... Ingeo Liberec Ukonãen

1999 530/2/99 Technologie pro zne‰kodÀování silnû kontaminovan˘ch území Prof. Ka‰tánek Ukonãen

2000 720/1/00 Nakládání s odpady a náhrada technologick˘ch paliv palivy vyroben˘mi VÚT, Brno 2000 - 2002
z odpadÛ

720/2/00 Intenzifikace sbûru dopravy a tfiídûní komunálních odpadÛ PfiF UK, Praha 2000 - 2003

720/4/00 V˘voj nov˘ch kompozitních materiálÛ z recyklovan˘ch hmot pro konkurence Ústav makromolekulární chemie AV âR, 2000 - 2002
schopnûj‰í v˘robky Praha

2001 720/4/01 Recyklaãní programy ECOtrend, s.r.o., Praha 2001 - 2005

720/7/01 Oborov˘ manuál pro prevenci a minimalizaci odpadu CPC, Praha 2001 - 2004

720/5/01 PCB/PCT VÚV T.G.M. 2001 - 2004

2002 720/1/02 Porovnání Ïivotního cyklu vratn˘ch a nevratn˘ch obalÛ Nezadáno

720/2/02 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladÛ v OH IREAS, Institut pro strukturální 2002 - 2004
politiku, o. p. s., Praha

720/3/02 Informaãní kampanû v OH V fiízení, byla vznesena námitka proti 2002 - 2006
vybranému fie‰iteli VÚV T. G. M

720/4/02 MoÏnosti a zpÛsoby vyuÏití kalÛ a sedimentÛ z âOV VÚV T. G. M. 2002 - 2005

720/5/02 Zapojení ISO do E-WIN VÚV T. G. M. 2002 - 2004

Zdroj: MÎP a vlastní ‰etfiení

� Vypracovat oborovou strategii v˘zkumu a v˘voje ve spolu-
práci s vûdeckou obcí, pÛsobící v oboru a s ohledem na prio-
rity oboru v evropském i národním kontextu.

� Trvale upfiesÀovat pfiehledy o kapacitách, odborn˘ch moÏ-
nostech a fie‰en˘ch projektech jednotliv˘ch v˘zkumn˘ch
a v˘vojov˘ch pracovi‰È v oboru odpadového hospodáfiství.

� Zfiídit koordinaãní pracovi‰tû v˘zkumu a v˘voje pro obor OH.
� Zapojit se do vybran˘ch témat 5. a 6. Rámcového programu

EU pro vûdu a v˘zkum, zejména zapojením do virtuálních sítí
excelence a integrovan˘ch projektÛ.

� Pokraãovat v fie‰ení stávajících projektÛ v˘zkumu a v˘voje
a systematicky pfiipravovat specifické programy v˘zkumu
a v˘voje pro obor OH.

� Vûnovat zv˘‰enou pozornost zlep‰ování vztahu vefiejnosti
k vûdû a v˘zkumu v OH.

� ZaloÏit a rozvíjet systém periodického a objektivního hodno-

cení v˘zkumn˘ch aktivit v OH (mezinárodní standardy, odbor-
ná, procesní a metodická úroveÀ).

� V návaznosti na evropské v˘zkumné aktivity iniciovat vznik
centra pro pfienos inovací v OH.

7. Zdroje informací o projektech VaV
Základním zdrojem informací o zámûrech vûdy a v˘zkumu

a fie‰en˘ch projektech podává Celostátní evidence projektÛ
(CEP), kterou provozuje úfiad vlády. Projekty z oboru odpadové-
ho hospodáfiství nelze zcela jednoznaãnû identifikovat, vûcná
klasifikace databáze to neumoÏÀuje. Projekty fie‰ené v rámci
programÛ v˘zkumu a v˘voje Ministerstva Ïivotního prostfiedí (ta-
bulka) lze nalézt v pfiíslu‰né databázi V˘zkumného ústavu vodo-
hospodáfiského – Centra pro hospodafiení s odpady (do roku
2001), pozdûji v databázi vedené âesk˘m ekologick˘m ústavem
(âEÚ) a vystavované na www stránkách MÎP a âEÚ. 
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8. Závěr
UdrÏiteln˘ rozvoj odpadového hospodáfiství mÛÏe b˘t dosaÏen

pouze pfiimûfienou rovnováhou a integrací ekonomick˘ch, sociál-
ních a environmentálních zájmÛ.

Vzhledem ke komplexnosti problémÛ musí b˘t politika odpado-
vého hospodáfiství opfiena o solidní vûdecké a ekonomické ana-
l˘zy, jeÏ jsou zaloÏeny na znalostech oboru a trendÛ jeho v˘voje.
Situace evropského v˘zkumu pfiinese do nejbliÏ‰í budoucnosti
nové pfiíleÏitosti. V˘zkum a v˘voj v Ïivotû spoleãnosti pfiedstavují
obnoviteln˘ potenciál, kter˘ se na rozdíl od tradiãních zdrojÛ ne-
spotfiebovává a naopak sdílením se roz‰ifiuje a násobí.

Pfies prokazatelnou snahu kompetentních struktur, které se
v procesu VaV v odpadovém hospodáfiství podílejí na formulaci
jednotliv˘ch témat pro VaV, v˘bûru a jejich následném fie‰ení,
pfietrvává v fiízení v˘zkumu a v˘voje v odpadovém hospodáfiství
absence priorit a strategick˘ch témat, nedostává se objektivizace
v˘bûru tûchto témat na základû ‰iroké odborné diskuse s vyuÏi-
tím specifick˘ch metod a chybí následná implementace v˘sledkÛ
v˘zkumu do odpadové politiky státu. Pokud âR vstoupí do ev-
ropského v˘zkumného prostoru, bude její pfiipravenost i v oblasti
vûdy a v˘zkumu v oboru OH nezbytnou podmínkou pro maximál-
ní moÏné vyuÏití moÏností, které z tohoto rozhodnutí vyplynou.
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Výstava EEBW: Energie efektivně 2002 
POZVÁNKA PRO ZÁJEMCE O ÚSPORY ENERGIE A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Zdá se vám, Ïe ceny energií stoupají,
doma máte stále více elektrospotfiebiãÛ
a nikdo nechce zhasínat nepouÏívané
svûtlo? 

Jin˘mi slovy, máte pocit, Ïe zbyteãnû
platíte pfiíli‰ mnoho na úãtech za energii,
ale nevíte si rady, jak lehce a rychle u‰et-
fiit?

Chtûli byste se dozvûdût nezávislé
a nestranné informace o moÏnostech
úspor energie, které by vás nic nestá-
ly? 

V listopadu budete mít moÏnost nav‰tí-
vit v˘stavu EEBW: Energie efektivnû
2002, která se uskuteãní ve dnech 
5. – 7. listopadu 2002 v Kongresovém
centru Praha (stanice metra Vy‰ehrad).
Organizátorem v˘stavy je obecnû pro-
spû‰ná spoleãnost SEVEn, Stfiedisko
pro efektivní vyuÏívání energie a vstup
zde je zdarma. Inspiraci, kontakty i radu
zde najdou zájemci o informace z oblasti
vytápûní budov, tepeln˘ch izolací, obno-
viteln˘ch zdrojÛ energie, nízkoenergetic-
k˘ch budov a podobnû. K dispozici bude
nestranné poradenství, nebo prodej od-
borné literatury. 

Dal‰í informace o v˘stavû a doprovod-
né odborné konferenci najdete na inter-
netové stránce www.eebw.cz.

V˘stava EEBW: Energie Efektivnû
2002 je organizována v souãinnosti
s odbornou konferencí s podtitulem
„PfiíleÏitost pro návratné investice“.

Hlavní tématické okruhy konference: 
� Liberalizace trhu s elektfiinou a elektfiina

z obnoviteln˘ch zdrojÛ, 
� energetické audity pro zákazníky a spo-

tfiebitele i energetické auditory,
� pfiíprava a financování projektÛ a ob-

chodování s emisemi, 
� vyuÏití biomasy pro vytápûní, 
� nízkoenergetické domy bez nav˘‰en˘ch

investic, 
� energeticky úsporné osvûtlování a
� Energy Performance Contracting.

Náplní konference budou informace
a diskuse o souãasném stavu a v˘voji
v oblasti v˘roby a spotfieby energie v âR,
EU i ve svûtû, pfiedná‰ky a prezentace. 

Konference EEBW: Energie efektivnû
je tradiãním místem pro setkávání a v˘-
mûnu zku‰eností odborníkÛ rÛzn˘ch pro-
fesí - technick˘ch a energetick˘ch profe-
sionálÛ, manaÏerÛ a politikÛ na komunál-
ní i státní úrovni, podnikatelÛ a vrcholové-
ho vedení z prÛmyslové sféry a energeti-
ky. Je to pfiíleÏitost pro v˘mûnu názorÛ
nad konkrétními aktuálními problémy i pro
nová obchodní setkání, pfiíleÏitost pro ne-

formální diskusi podnikatelÛ s pfiedstavi-
teli státní správy, ale také moÏnost získá-
ní zahraniãních zku‰eností a navázání no-
v˘ch osobních kontaktÛ s domácími i za-
hraniãními odborníky z oboru.

Organizaãní partnery a odborn˘mi ga-
ranty konference a v˘stavy jsou Hospo-
dáfiská komora âR, âeská energetická
agentura, Spoleãnost pro techniku prostfie-
dí, âesk˘ svaz stavebních inÏen˘rÛ, Svaz
podnikatelÛ v oboru technick˘ch zafiízení,
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo
Ïivotního prostfiedí, Státní fond Ïivotního
prostfiedí, hlavní mûsto Praha.

SEVEn, Stfiedisko pro efektivní 
vyuÏívání energie, o.p.s., Slezská 7, 
120 56 Praha 2, e-mail: eebw@svn.cz,
www.eebw.cz.

Poznámka redakce:

Nejzajímavûj‰í pfiíspûvky z konference
pfiinese na sv˘ch stránkách ãasopis
Alternativní energie, populárnû odborn˘
dvoumûsíãník o úsporách paliv a energie
a o vyuÏívání netradiãních zdrojÛ energie
v domácnostech a podnikání. Vydává
CEMC - âeské ekologické manaÏerské
centrum, www.cemc.cz. Dal‰í informace
v redakci: daliborskacel@hotmail.com
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Nový zákon o ochraně ovzduší 
Z POHLEDU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

V letošním roce byl přijat nový zákon na ochranu ovzduší, kte-
rý spolu se svými prováděcími předpisy nahradil soustavu sta-
rých předpisů. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
se dotýká i ostatních oblastí ochrany životního prostředí. Nabyl
účinnosti 1. 6. 2002, prováděcí předpisy byly ve Sbírce zákonů
zveřejněny v srpnu tohoto roku v částce 127. 
Nový zákon i jeho prováděcí předpisy stanovují celou řadu po-

vinností, vztahující se k oblasti odpadového hospodářství. Ten-
to příspěvek má za cíl pro jednotlivé předpisy stručně uvést
styčné body s touto oblastí.

Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû
ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch 
dal‰ích zákonÛ (zákon o ochranû
ovzdu‰í).
Prvním dÛleÏit˘m pravidlem je, Ïe jako

palivo nelze pouÏít odpad podle zákona

o odpadech. Spalování látek ve zdrojích

zneãi‰Èování ovzdu‰í, které nejsou palivy

urãen˘mi v˘robci jejich zafiízení, popfiípa-

dû látkami uveden˘mi v souboru technic-

ko-provozních parametrÛ a technickoor-

ganizaãních opatfiení k zaji‰tûní provozu

zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í podle § 11

odst. 2, je zakázáno. Tento zákaz se ne-

vztahuje na zdolávání poÏárÛ a na práce

pfii odstraÀování následkÛ nebezpeãn˘ch

epidemií a Ïiveln˘ch i jin˘ch krizov˘ch si-

tuací provádûn˘ch v souladu se zvlá‰tní-

mi právními pfiedpisy. Tento paragraf ne-

má zatím provádûcí pfiedpis, ov‰em je

vÏdy vhodnûj‰í spalovat napfi. plísní napa-

dené dfievo v kotelnû fiízen˘m zpÛsobem

neÏ na hromadách ãi dokonce na sklád-

kách. Pokud takováto situace nastane,

doporuãuji  spalování zkonzultovat na

místnû pfiíslu‰ném orgánu ochrany

ovzdu‰í. 

S odpady se manipuluje i na zahradách

a v domácnostech. Podle nového zákona

lze v otevfien˘ch ohni‰tích, zahradních kr-

bech nebo v otevfien˘ch grilovacích zafií-

zeních spalovat jen dfievo, dfievûné uhlí

a suché rostlinné materiály a plynná pali-

va urãená v˘robcem, pfiiãemÏ uvedená

paliva nebo materiály nesmûjí b˘t konta-

minovány chemick˘mi látkami. Asi nikdo

z nás neopéká maso na praÏcích ãi zbyt-

cích oken, je v‰ak pravdou, Ïe zvyku v‰e

spálit se zbaví asi aÏ pfií‰tí generace. 

Orgán obce mÛÏe nafiízením obce sta-

novit podmínky pro spalování rostlinn˘ch

materiálÛ, nebo jejich spalování zakázat,

pokud zajistí jin˘ zpÛsob pro jejich odstra-

nûní podle zvlá‰tního právního pfiedpisu. 

Spalovny odpadÛ patfií do kategorie

zvlá‰tû velk˘ch nebo velk˘ch stacionár-

ních zdrojÛ, zákon a provádûcí pfiedpisy

uvádûjí dÛleÏité skuteãnosti pro klasifikaci

spaloven, na jejich provoz se vztahuje

mnoho nov˘ch povinností. Kromû katego-

rie spaloven (spalovny nebezpeãného od-

padu, spalovny komunálního odpadu

a spalovny jiného neÏ nebezpeãného

a komunálního odpadu) je v zákonû zave-

den nov˘ pojem a to a zafiízení schválená

podle § 17 odst. 2 písm. c) zákona pro

spoluspalování odpadu. 
Jednou z nov˘ch povinností provozova-

telÛ je ta, Ïe spalovny odpadu a zafiízení

schválená pro spoluspalování odpadu

mÛÏe provozovat pouze osoba, která je

drÏitelem platného osvûdãení o autorizaci

podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona.

Osvûdãení o autorizaci podle odstavce 1

vydává ministerstvo fyzick˘m a právnic-

k˘m osobám na podkladû jejich Ïádosti.

Provozovatelé spaloven odpadu, zafiízení

schválen˘ch pro spoluspalování odpadu

a zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ jsou

povinni opatfiit si autorizaci nejpozdûji do

31. 12. 2003.

Odpad podle zvlá‰tního právního pfiedpi-

su, vãetnû odpadních olejÛ podle tohoto

právního pfiedpisu, mÛÏe b˘t provozovateli

spalován nebo spoluspalován jen ve spa-

lovnách odpadÛ nebo ve zvlá‰tû velk˘ch

nebo velk˘ch stacionárních zdrojích schvá-

len˘ch pro spoluspalování odpadu inspekcí

podle § 17 odst. 2 písm. c) nebo f). 

Odpadní oleje mohou b˘t spalovány

ve spalovacích zdrojích podle § 4 odst. 5

písm. c) zákona, pokud je splnûna celá

fiada povinností: 

- zdroj bude registrován a evidován jako

velk˘ stacionární zdroj bez pfiihlédnutí

k jeho jmenovitému tepelnému v˘konu

(mal˘ zdroj by se tedy musel stát zdro-

jem velk˘m se v‰emi dÛsledky),

- zdroj bude vybaven tak, aby bylo zaji‰-

tûno dodrÏení emisních limitÛ stanove-

n˘ch provádûcím právním pfiedpisem,

- spalování odpadních olejÛ bude u zdro-

je schváleno inspekcí podle § 17 odst. 2

písm. c),

- spalované odpadní oleje budou sklado-

vány oddûlenû po ãástech,

- pro kaÏdou ãást bude vystaven osobou

k tomu akreditovanou prÛkazn˘ atest

o tom, Ïe sloÏení ãásti zaruãuje, Ïe pfii

jejím spalování nedojde ke vzniku jin˘ch

emisí neÏ pfii spalování plynového oleje,

a Ïe souãtov˘ obsah polychlorovan˘ch

bifenylÛ a polychlorovan˘ch terfenylÛ ne-

pfiekraãuje u této ãásti úroveÀ 10 ppm,

- po odbûru vzorkÛ k provedení atestaã-

ního fiízení prÛkaznû zabezpeãí atesto-

vanou ãást tak, aby nemohla b˘t dopl-

Àována aÏ do okamÏiku jejího úplného

vyãerpání a spálení,

- plnûní povinností podle písmen d) aÏ f)

bude u zdroje prÛkazn˘m zpÛsobem

evidováno a pfiíslu‰né doklady archivo-

vány minimálnû po dobu tfií let.

Provozovatelé v‰ech spaloven odpadÛ

a dal‰ích stacionárních zdrojÛ provozují-

cích spoluspalování paliva s odpadem

jsou povinni plnit emisní limity a dal‰í

podmínky provozování stacionárních

zdrojÛ stanovené provádûcím právním

pfiedpisem a ve lhÛtách v nûm stanove-

n˘ch podle druhu zneãi‰Èujících látek ne-

bo jejich stanoven˘ch skupin. 

Provozovatelé jsou povinni vypracovat

a plnit orgánem ochrany ovzdu‰í schvále-

n˘ plán sniÏování emisí, pokud nejsou

u zdroje schopni plnit emisní limity a dal‰í

podmínky stanovené v provádûcím práv-

ním pfiedpisu, nejpozdûji do 1. ledna 2003.

Tûchto emisních limitÛ jsou povinni dosáh-

nout na základû plánu sniÏování emisí nej-

pozdûji do 28. prosince 2004. Provozova-

telé v‰ech spaloven odpadÛ a dal‰ích sta-

cionárních zdrojÛ na spoluspalování paliva

s odpadem, pro které bude vydáno sta-

vební povolení po 28. prosinci 2002 a ko-

laudaãní rozhodnutí po 28. prosinci 2004,

jsou povinni plnit emisní limity a dal‰í pod-

mínky provozování stacionárních zdrojÛ

stanovené provádûcím právním pfiedpisem

od data uvedení do provozu.

Avizovanou úpravou je skuteãnost, Ïe

spalování odpadních olejÛ ve stfiedních

a mal˘ch stacionárních zdrojích jsou jejich

provozovatelé povinni ukonãit nejpozdûji

do 2 let od úãinnosti tohoto zákona. V kot-
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lích na spalování vyjet˘ch olejÛ bude moÏ-

né spalovat pouze palivo. Pokud by provo-

zovatel pfiesto chtûl dál odpadní olej spalo-

vat, musel by splnit v˘‰e uvedená pravidla. 

V˘‰e uvedená pravidla (a mnoho dal‰ích)

je pak upraveno provádûcími pfiedpisy: 

Nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb.,
kter˘m se stanoví imisní limity
a podmínky a zpÛsob sledování, 
posuzování, hodnocení a fiízení kva-
lity ovzdu‰í. 

Odpadového hospodáfiství se toto nafií-

zení vlády net˘ká pfiímo, pokud ov‰em

napfi. spalovna je nebo má b˘t umístûna,

napfi. v oblastech se zhor‰enou kvalitou

ovzdu‰í, mÛÏe se provozovatel setkat

s fiadou omezení. 

Nafiízení vlády ã. 351/2002 Sb.,
kter˘m se stanoví závazné emisní
stropy pro nûkteré látky zneãi‰Èující
ovzdu‰í a zpÛsob pfiípravy 
a provádûní emisních inventur
a emisních projekcí. 

Toto nafiízení vlády se t˘ká vlastnû

v‰ech zdrojÛ a tedy i provozovatelÛ spa-

loven. Provozovatelé zdrojÛ by se mûli

zajímat o to, jak˘ podíl pfiedstavují jejich

emise na celkov˘ch emisích, pfiípadnû jak

a za jak˘ch podmínek budou v lokalitû

emise regulovány. 

Nafiízení vlády ã. 352/2002 Sb.,
kter˘m se stanoví emisní limity
a dal‰í podmínky provozování 
spalovacích stacionárních zdrojÛ
zneãi‰Èování ovzdu‰í.

Odpadového hospodáfiství se t˘ká teh-

dy, pokud je zam˘‰leno spoluspalování

odpadu. Pfiiná‰í mj. emisní limity spalova-

cích stacionárních zdrojÛ a fiadu dal‰ích

povinností. Novû jsou stanoveny emisní

limity pro zafiízení spalující dfievo a bio-

masu. Tyto rovnûÏ novû definuje.  

Nafiízení vlády ã. 353/2002 Sb.,
kter˘m se stanoví emisní limity
a dal‰í podmínky provozování
ostatních stacionárních zdrojÛ 
zneãi‰Èování ovzdu‰í.

Z oblasti odpadového hospodáfiství se

lze zmínit o podmínkách spalování od-

padních plynÛ. Definovány a pravidly po-

kryty jsou i tzv. fléry. 

Novinkou je zafiazení nûkter˘ch skládek

mezi zvlá‰tû velké zdroje: Skládky, které

pfiijímají více neÏ 10 t odpadu dennû nebo

mají celkovou kapacitu vût‰í neÏ 25 000 t,

mimo skládky inertního odpadu. Katego-

rie:  zvlá‰tû velké zdroje zneãi‰Èování,

platí obecné emisní limity pro pachové

látky. Pfii termické likvidaci skládkov˘ch

plynÛ je tfieba dodrÏet zásady uvedené v

bodu 0.3. pfiílohy ã. 1, tj. závazné pod-

mínky provozu zafiízení na spalování od-

padních plynÛ.

Ve shodû s dfiíve platnou legislativou

pfiiná‰í nové pfiedpisy pravidla i pro kom-

postárny: Kategorie stfiední zdroje zneãi‰-

Èování, platí pro zafiízení urãená pro prÛ-

myslové kompostování: 

Stávající zdroje zneãi‰Èování - platí

obecné emisní limity pro pachové látky.

Nové zdroje zneãi‰Èování - platí obecné

emisní limity pro pachové látky.

Pfii termické likvidaci odpadních plynÛ

je tfieba dodrÏet zásady uvedené v bodu

0.3. pfiílohy ã. 1, tj. závazné podmínky

provozu zafiízení na spalování odpadních

plynÛ.

Zvlá‰tní oblastí, pokrytou tímto pfiedpi-

sem je i oblast krematorií. Podrobnosti

jsou v pfiíloze ã. 1. 

Dále se problematiky odpadÛ t˘ká kapi-

tola zafiízení na zne‰kodÀování nebo

zhodnocování zvífiecích tûl a Ïivoãi‰ného

odpadu o kapacitû vût‰í neÏ 10 t dennû.

Kategorie: nov˘ zvlá‰tû velk˘ zdroj, uplat-

ní se  obecné emisní limity a platí obecné

emisní limity pro pachové látky.

Pfii termické likvidaci odpadních plynÛ

je tfieba dodrÏet zásady uvedené v bodu

0.3. pfiílohy ã. 1, tj. závazné podmínky

provozu zafiízení na spalování odpadních

plynÛ.

Emisní limity jsou novû stanoveny i pro

sanaãní zafiízení (odstraÀování ropn˘ch

a chlorovan˘ch uhlovodíkÛ).

V pfiíloze ã. 1 jsou mezi vyjmenované

zdroje zafiazeny i ãistírny odpadních vod

(malé nebo stfiední zdroje). 

Nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb.,
kter˘m se stanoví emisní limity
a dal‰í podmínky pro spalování 
odpadu.

Celé toto nafiízení vlády se t˘ká spalo-

ven a odpadÛ. Pokr˘vá tuto oblast mnoha

pravidly, jejich aplikace na provoz zdroje

vyÏaduje jejich dÛkladnou znalost. Po-

drobn˘ komentáfi pfiesahuje moÏnosti to-

hoto ãlánku a vydal by na mnohastránko-

vou publikaci. Pro provozovatele se pfii-

pravují speciální semináfie, kde bude celá

problematika spalování a spoluspalování

odpadÛ objasnûna.

Vyhlá‰ka Ministerstva Ïivotního
prostfiedí ã. 355/2002 Sb., kter˘m
se stanoví emisní limity a dal‰í
podmínky provozování ostatních
stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování
ovzdu‰í emitujících tûkavé organic-
ké látky z procesÛ aplikujících orga-
nická rozpou‰tûdla a ze skladování
a distribuce benzinu. 

Problematiky odpadÛ se vyhlá‰ka t˘ká

jen v nûkolika pfiípadech, jako napfi. re-

cyklace pouÏit˘ch rozpou‰tûdel apod. 

Vyhlá‰ka Ministerstva Ïivotního
prostfiedí ã. 356/2002 Sb., kterou
se stanoví seznam zneãi‰Èujících lá-
tek, obecné emisní limity, zpÛsob
pfiedávání zpráv a informací, zji‰Èo-
vání mnoÏství vypou‰tûn˘ch zneãi‰-
Èujících látek, tmavosti koufie, pfií-
pustné míry obtûÏování zápachem
a intenzity pachÛ, podmínky autori-
zace osob, poÏadavky na vedení
provozní evidence zdrojÛ zneãi‰Èo-
vání ovzdu‰í a podmínky jejich
uplatÀování.
Nûkdy je tato vyhlá‰ka naz˘vána „prÛ-

fiezovou“. Vztahuje se na v‰echny provo-

zovatele zdrojÛ. Její obsah je velmi dobfie

vystiÏen jejím názvem. 

Novinkou pro oblast nakládání s odpa-

dy je problematika zápachu, jeho mûfiení

a sledování.

V § 32 jsou dal‰í povinnosti pro provo-

zovatele spaloven, v § 26 je definován

tzv. registr spaloven.

Vyhlá‰ka Ministerstva Ïivotního
prostfiedí ã. 357/2002 Sb., kterou
se stanoví poÏadavky na kvalitu
paliv z hlediska ochrany ovzdu‰í. 

Kromû pokrytí pravidly pro celou oblast

problematiky paliv pfiiná‰í napfi. pojem al-

ternativní palivo. Definice paliv pomohou

odli‰it napfi. to, kde je hranice mezi odpa-

dem a palivem, která je pro provozovate-

le kotelen velmi dÛleÏitá. 

Vyhlá‰ka Ministerstva Ïivotního
prostfiedí ã. 358/2002 Sb., kterou
se stanoví podmínky ochrany ozo-
nové vrstvy Zemû.

Vyhlá‰ka se dot˘ká nakládání s odpa-

dy, obsahující látky po‰kozující ozonovou

vrstvu Zemû. Specifikuje manipulaci s ni-

mi, sbûr, recyklaci, úpravy apod. Pfiiná‰í

pomûrnû velmi podrobné postupy odstra-

Àování tûchto látek.

Uveden˘ v˘ãet je struãn˘m úvodem do

problematiky vztahu pfiedpisÛ na ochranu

ovzdu‰í a oblasti nakládání s odpady. Do-

drÏení v‰ech pravidel si vyÏádá velmi

dobrou znalost v‰ech uveden˘ch pfiedpi-

sÛ. Legislativa je nová a v praxi se jistû

vyskytne fiada pfiípadÛ, které budou vyÏa-

dovat hlub‰í rozbor pfiípadnû i v˘klady. Pfii

dÛsledném dodrÏování pfiedpisÛ se lze

vyhnout jak citeln˘m sankcím tak hlavnû

nadmûrnému po‰kozování ovzdu‰í sniÏo-

váním emisí ‰kodlivin. A to je jeden

z hlavních cílÛ nov˘ch právních pfiedpisÛ

ochrany ovzdu‰í. 

Ing. Zbynûk Krayzel
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Koncepce OH krajů Zlínského a Vysočiny
DISKUSE K NĚKTERÝM NÁVRHŮM

V polovině roku se do závěrečné etapy dostaly koncepce dvou
krajů, zpracovávané firmou Dekont Umwelttechnik spol. s r. o.
První koncepční návrhy byly představeny na krajských seminá-
řích před prázdninami a po úpravách projednané s pracovními
skupinami v průběhu července a srpna. Poslední část prací jsou
revize návrhů na základě připomínek pracovních skupin, vyhod-
nocení variant a doplnění o návrhy pracovních programů. Kraj-
ské koncepce budou tedy připravené včas, aby se mohly stát
podkladem pro přípravu plánů odpadového hospodářství krajů. 

TfiebaÏe jsou v˘sledné koncepãní návr-
hy v obou krajích v mnohém odli‰né,
z diskusí nad nimi v obou krajích jsou pa-
trné dvû hlavní skupiny problémÛ. První
jsou spojeny s potfiebou organizaãních
zmûn v fiízení nakládání s odpady a defi-
nováním role kraje v fiízení tûchto zmûn
a v novém systému hospodafiení s odpa-
dy. Druh˘m okruhem jsou zmûny potfieb-
né v nakládání s komunálními odpady
a jejich sloÏkami, pfiesnûji v˘bûr nejvhod-
nûj‰ích postupÛ nakládání s tûmito odpa-
dy tak, aby se dosáhlo cílÛ dan˘ch novou
právní úpravou pro odpady. 

Role kraje v fiízení zmûn 
v odpadovém hospodáfiství
Na první pohled by se mohlo zdát, Ïe

role kraje v odpadovém hospodáfiství je
velmi pfiesnû stanovena novou právní
úpravou. Anal˘za problémÛ odpadového
hospodáfiství ve vztahu k budoucím po-
tfiebám v‰ak v obou krajích ukázala, Ïe
jsou nûkterá témata, pro které zákon ne-
stanoví pfiesn˘ rámec a kde by role kraje
mohla b˘t klíãová:
� prosazování cílÛ POH kraje do POH
pÛvodcÛ („marketing“ cílÛ POH kraje),

� krajsk˘ informaãní systém o odpadech,
� podpora investorÛm pfii zaji‰Èování pro-
stfiedkÛ na investice pro rozvoj OH
(hlavnû v komunální sféfie) z centrál-
ních a evropsk˘ch zdrojÛ,

� krajsk˘ program ãist‰í produkce,
� osvûtové, vzdûlávací a informaãní kam-
panû pro podporu cílÛ v odpadovém
hospodáfiství,

� investorská úãast na krajském progra-
mu investic pro komunální odpady, pfií-
padnû

� provozování krajsk˘ch zafiízení pro ko-
munální odpady.
Právní úprava a to nejen odpadÛ, vy-

tváfií pro zaujetí pozice krajÛ k tûmto té-
matÛm celkem voln˘ rámec. MoÏnosti sa-
hají od vyuÏití existujících organizací k do-
saÏení cílÛ v dan˘ch oblastech, aÏ po vy-

tvofiení nov˘ch krajsk˘ch institucí s agen-
turní nebo exekutivní pÛsobností. V kon-
cepcích OH krajÛ Zlínského a Vysoãiny
se nové úkoly zahrnuly alternativnû do
dvou nov˘ch institucí: Krajského centra
pro odpady - KRCO a Krajské organizace
pro komunální odpady - KOKO. 
KRCO by mohlo vykonávat agenturní

ãinnost na úseku odpadového hospodáfi-
ství (informace, metodická pomoc, v˘cho-
va, marketing cílÛ POH kraje, speciální
programy) na základû programového
a projektového financování z kraje, centra
i od obcí a pÛvodcÛ odpadÛ. Posláním
KOKO by bylo koordinovat ãinnost obcí
pfii pfiípravû investic pro komunální odpa-
dy krajského v˘znamu, zaji‰Èovat financo-
vání a pfiípadnû i provoz zainvestovan˘ch
zafiízení. Alternativou je vznik i jen jedné
instituce, která by v sobû spojovala oba
typy ãinností. 
Pozitivním v˘sledkem konzultaãního

procesu pfii pfiípravû krajsk˘ch koncepcí
je, Ïe návrhy v tomto smûru byly pfiedmû-
tem váÏné diskuse. Po projednání dozna-
ly pÛvodní návrhy znaãn˘ch zmûn a kon-
cepce nyní smûfiují k vyváÏen˘m opatfie-
ním na posílení institucionální základny
odpadového hospodáfiství v krajích, která
pomohou krajÛm zvládnout nápor úkolÛ
v odpadovém hospodáfiství v pfií‰tích le-
tech.

V˘bûr nejvhodnûj‰ích postupÛ pro
nakládání s komunálními odpady
Nakládání s komunálními odpady

v obou krajích je zaloÏeno na skládkování
odpadÛ. Po pfiedtfiídûní odpadÛ pomocí
systémÛ separovaného sbûru obalov˘ch
a podobn˘ch odpadÛ, nebezpeãn˘ch
a objemn˘ch sloÏek odpadÛ jsou smûsné
komunální odpady skládkovány na ãet-
n˘ch skládkách, jejichÏ projektovaná ka-
pacita v souhrnu spolehlivû pfiesahuje do
pfií‰tí dekády. Skládkované odpady obsa-
hují vysok˘ podíl biologicky rozloÏiteln˘ch
sloÏek (biologicky rozloÏitelné komunální

odpady - BRKO), jejichÏ skládkování má
b˘t k roku 2010 a dále k rokÛm 2013
a 2020 razantnû sníÏeno.
Právní úprava OH zatím nestanoví pfií-

mo krajÛm nebo obcím Ïádné konkrétní
úkoly pfii sniÏování skládkování BRKO. Je
v‰ak nasnadû, Ïe cílÛ evropské právní
úpravy, pfienesené do ãeské právní úpra-
vy zatím ponûkud neurãitû s odvoláním
na POH âR a POH krajÛ, nelze dosáh-
nout bez rozsáhl˘ch zmûn v nakládání
s KO. Tyto zmûny budou rozsahem zcela
srovnatelné se „skládkovou revolucí“
v 90t˘ch letech. 
Pro zmûnu nakládání s komunálními

odpady se technicky ukazuje nûkolik
moÏn˘ch variant fie‰ení:
� v˘stavba centrálního krajského zafiízení
pro zpracování komunálních odpadÛ
(spalovna),

� zavedení (podstatné roz‰ífiení) intenziv-
ního oddûleného sbûru BRKO (zejmé-
na bioodpadÛ, vãetnû dfieva, a papíru)
a následné oddûlené zpracování tûchto
odpadÛ,

� v˘stavba oblastních (asi na úrovni okre-
sÛ) zafiízení pro mechanizované tfiídûní
a úpravu KO na vyuÏitelné frakce (spa-
litelná, skládkovatelná, biologicky upra-
vitelná) s navazující anaerobní digescí
biologicky zpracovatelné frakce a expe-
dicí spalitelné frakce do odpovídajících
energetick˘ch zafiízení a

� kombinace v˘‰e uveden˘ch pfiístupÛ,
doplnûná o moÏnost v˘vozu smûsn˘ch
KO do existujících nebo pfiipravovan˘ch
spaloven odpadÛ mimo území krajÛ
(zejména SAKO v Brnû).
V obou krajích je patrná opatrnost vÛãi

úvahám o investic do velk˘ch celokraj-
sk˘ch zafiízení pro zpracování KO, ze-
jména spaloven a naopak snaha o maxi-
mální vyuÏití existujících zku‰eností a in-
frastruktury pro nakládání s odpady. Jako
nejpfiijatelnûj‰í fie‰ení z rÛzn˘ch systémÛ
pro KO z tohoto pohledu vychází kombi-
nace dvou variant. Jednak je to rozvoj
oddûleného sbûru BRKO ve vhodn˘ch
lokalitách (zejména zástavba rodinn˘ch
domÛ ve mûstech) a kompostování takto
shromáÏdûn˘ch odpadÛ. Dále bude pou-
Ïito mechanizovaného tfiídûní odpadÛ
s vyuÏitím frakcí vhodn˘ch pro energetic-
ké vyuÏití ve spalovnách nebo pro v˘robu
plynu a rekultivaãního substrátu anaerob-
ní digescí. Tento postup zpracování bude
zejména vhodn˘ pro odpady ze sídli‰tní
zástavby.
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Pfiedpokládá se, Ïe ãást odpadÛ zejmé-
na z venkovské zástavby bude i v roce
2010 po pfiedtfiídûní separovan˘m sbûrem
nadále pfiímo skládkována, ov‰em i tyto
odpady budou muset do roku 2020 zaãít
procházet nûkterou z v˘‰e uveden˘ch
úprav. âást odpadÛ bude v kaÏdém pfií-
padû zpracovávána na mimokrajsk˘ch

zafiízeních, do kter˘ch bude smûfiovat vy-
tfiídûná spalitelná ãást odpadÛ a kolem
roku 2010 moÏná také i ãást smûsn˘ch
komunálních odpadÛ.
Koneãná podoba návrhÛ pro krajské

koncepce a jejich realizaãních programÛ
bude zfiejmá aÏ po ekonomickém a dal-
‰ím vyhodnocení. Na základû vyhodnoce-

ní návrhÛ a doporuãení zástupcÛ zájmo-
v˘ch skupin, reprezentovan˘ch v pracov-
ních skupinách koncepcí, vznikne doporu-
ãená varianta, ke které bude zpracován
realizaãní program.

Ing. Pavel Novák
Dekont Umwelttechnik spol. s r. o.

Zpětný odběr výrobků
Cílem legislativních opatření, stanovených zákonem o obalech

a zákonem o odpadech, je přenos odpovědnosti na výrobce a do-
vozce obalů a některých typů výrobků a zboží, za jejich odstra-
nění. Odpovědnost za produkci obalů a výrobků tedy nekončí
pro výrobce jeho prodejem spotřebiteli, ale jde mnohem dál.

Po upotfiebení se obal nebo v˘robek
vrací v˘robci a jeho povinností je zajistit
jeho odstranûní v souladu se zákonem
o odpadech a principy trvale udrÏitelného
rozvoje, kde hierarchie nakládání s odpa-
dy urãuje prvotní materiálové vyuÏití a dá-
le pak energetické, biodegradabilní
a teprve kdyÏ nelze jinak - uloÏení na
skládku. Pfiitom jsou v˘robci tlaãeni, napfi.
v˘‰í skládkovného, do pouÏívání takov˘ch
materiálÛ pro v˘robu sv˘ch v˘robkÛ, které
lze vyuÏít a samozfiejmû pouÏívání recyk-
lovan˘ch materiálÛ. Je to dlouhodobá
cesta a na v˘voji ve státech Evropské
unie mÛÏeme sledovat, Ïe není ani snad-
ná. Pfiesto je zapotfiebí pouãit se z chyb
jin˘ch a aplikovat takovou cestu, která
bude co nejménû zatûÏovat jak spotfiebi-
tele, ktefií tento náklad budou hradit v ce-
nû kupovaného v˘robku, tak pfiedev‰ím
Ïivotní prostfiedí. 
O obalech bylo jiÏ vyfiãeno mnohé a se

znûním zákona o obalech mÛÏeme pole-
mizovat, ale základní princip odpovûdnos-
ti za produkované obaly je nastaven, a to
je v˘razn˘ posun k dobrému v oblasti Ïi-
votního prostfiedí.

Zneãi‰Èovatel platí
Právní pfiedpoklad povinnosti pro uplat-

nûní principu ekonomické odpovûdnosti -
„zneãi‰Èovatel platí“ v oblasti zpûtného od-
bûr v˘robkÛ, je stanoven v § 38 zákona ã.
185/2001 Sb., o odpadech. Pro vyjmeno-
vané v˘robky je, v souladu s trendy Evrop-
ské unie, stanovena povinnost zpûtného
odbûru. Na druhou stranu je zapotfiebí ta-
ké fiíci, Ïe princip „zneãi‰Èovatel platí“ ve
svém dÛsledku znamená, Ïe „platí uÏiva-
tel“. UÏivatel, resp. spotfiebitel, by mûl b˘t
motivován ke koupi v˘robkÛ, které jsou vy-
robeny z recyklovateln˘ch surovin, nebo

tûch, které jsou ‰etrné k pfiírodû a které lze
vyuÏít i jinak. Motivace by samozfiejmû
mûla vycházet z ceny v˘robkÛ. 
Cenovû v˘hodnûj‰í by mûl b˘t ten v˘ro-

bek, kter˘ je vyroben z recyklovateln˘ch
materiálÛ a náklady na zaji‰tûní následné-
ho vyuÏití suroviny získané ze zpûtnû ode-
braného v˘robku, nejsou takové, jako
u v˘robkÛ, které nelze dále vyuÏít a je nut-
né je odstraÀovat uloÏením na skládku.
Bude-li v‰ak v˘‰e skládkovného, nízká mí-
ra poÏadované recyklace a nedostateãná
kontrolní ãinnost stále podporovat na trhu
v˘robky, které neodpovídají principÛm tr-
vale udrÏitelného rozvoje, nelze v nejbliÏ-
‰ím období oãekávat v˘voj k lep‰ímu.

Povinnost zpûtného odbûru v˘robkÛ
Základními povinnostmi v˘robcÛ a do-

vozcÛ v˘robkÛ stanoven˘ch zákonem
o odpadech jsou:
- zpûtnû odebírat v˘robky které uvádûjí
na trh,

- informování spotfiebitele o zpÛsobu
zpûtného odbûru tûchto pouÏit˘ch v˘-
robkÛ, obvykle prostfiednictvím osoby,
která prodává tyto v˘robky spotfiebiteli,

- zaji‰tûní vyuÏití nebo odstranûní zpûtnû
odebran˘ch pouÏit˘ch v˘robkÛ v soula-
du se zákonem o odpadech a provádû-
cími pfiedpisy,

- zpracování roãní zprávy o plnûní povin-
nosti zpûtného odbûru v rozsahu stano-
veném provádûcím právním pfiedpisem
(vyhlá‰ka MÎP ã. 237/2002 Sb.) a za-
slání této zprávy Ministerstvu Ïivotního
prostfiedí.
Povinná osoba se mÛÏe zhostit sv˘ch

zákonn˘ch povinností nûkolika zpÛsoby:
- na základû písemné dohody s obcí,
- organizaãnû a technicky zajistit vytvofie-
ní sbûrného systému,

- pfienesením odpovûdnosti spoleãnû
s pfienosem vlastnick˘ch práv na jinou
právnickou nebo fyzickou osobu.

Podpora státu
V zákonû ã. 185/2001 Sb., o odpadech

(§ 10 odstavec 2), je uloÏeno v‰em práv-
nick˘m a fyzick˘m osobám, vyrábût své
v˘robky tak, aby byl omezen vznik nevyu-
Ïiteln˘ch odpadÛ z tûchto v˘robkÛ, a to
pfiedev‰ím vznik nebezpeãn˘ch odpadÛ.
Zde se jedná obecnû o v‰echny v˘robky,
nejen ty, které jsou vyjmenované v § 38
zákona o odpadech. § 10 odstavec 3
ukládá této povinné osobû také informo-
vat spotfiebitele o zpÛsobu vyuÏití nebo
odstranûní nespotfiebovan˘ch ãástí v˘rob-
ku. Tato ustanovení jsou základem pro In-
tegrovanou v˘robkovou politiku, obsaÏe-
nou v návrhu Národního plánu nakládání
s nebezpeãn˘mi odpady. Návrh poãítá
s takov˘mi nástroji, jako je zavedení envi-
ronmentálních daní, odpovûdnost v˘robce,
státní podporou environmentálnû ‰etrn˘ch
v˘robkÛ, ekodesign a recyklací, vedoucí
k uzavfien˘m materiálov˘m tokÛm. Jedním
z dÛleÏit˘ch bodÛ tohoto návrhu, je sdílení
odpovûdnosti za úãasti v˘robce, spotfiebi-
tele a státu. Pfiedpokládá tudíÏ velkou mí-
ru spolupráce, ale jak v‰e nastartovat?
Návrh Plánu odpadového hospodáfiství

âeské republiky poãítá i se zavedením
systému vratn˘ch záloh na znovupouÏitel-
né nebo recyklovatelné v˘robky, pfiípadnû
u vybran˘ch v˘robkÛ poãítá se zavede-
ním danû nebo poplatku. Poãítá i s roz‰í-
fiením informovanosti a vedením osvûty
smûrem k vefiejnosti a to pfiedev‰ím ve
spolupráci s krajsk˘mi a obecními úfiady.
A koneãnû chce také ve vût‰í mífie vyuÏít
dobrovoln˘ch dohod s podnikateli. Je to
logické, protoÏe profesní komory, svazy
nebo asociace jsou vhodn˘mi partnery
státních orgánÛ. Je Ïádoucí aby zastupo-
valy vût‰inu podnikatelÛ v oboru a pre-
sentovaly jejich objektivní zájmy. 
Na druhé stranû je tfieba, aby pfiispívaly

k dodrÏování právních pfiepisÛ. Pro státní
orgány by mûly b˘t základním konzultaã-
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ním partnerem a neopomenuteln˘m pfii-
pomínkov˘m místem. Tímto zpÛsobem je
moÏné stanovit napfi. reálnou úroveÀ „nej-
lep‰í dostupné technologie“, která je vÏdy
kompromisem mezi nejlep‰í technickou
úrovní a ekonomickou pfiijatelností pro da-
n˘ obor a stát. Pozitivním pÛsobením pro-
fesních svazÛ obvykle b˘vá jejich vnitfiní
dohled nad technologickou a obchodní
kázní. Tento druh samokontroly mÛÏe b˘t
vzhledem k vût‰í zainteresovanosti úãin-
nûj‰í neÏ státní inspekce. V˘znamné b˘vá
i uzavírání dobrovoln˘ch dohod jdoucích
nad rámec právních pfiedpisÛ coÏ je Ïá-
doucí pfiedev‰ím v oblasti ochrany Ïivotní-
ho prostfiedí. Spolupráce profesních sva-
zÛ a státních orgánÛ je v pfiedních státech
EU do znaãné míry rozvinuta a osvûdãila
se. To by mûlo b˘t dÛvodem pro podporu
vzniku a ãinnosti odborn˘ch svazÛ ze
strany státních orgánÛ i u nás. 
V souladu s návrhem Plánu odpadového

hospodáfiství, by se mûli v˘robci a dovozci
v˘robkÛ pfiipravit i na povinnost zpûtného
odbûru elektro‰rotu, autovrakÛ, apod. 

V˘robci a dovozci
Jednou z metod zavedení zákonn˘ch

povinností v˘robcÛ do praxe je certifikace
v˘robcÛ a dovozcÛ podle ISO a EMS. Jde
jen o to, aby nebyla pouh˘m papírem pro
potvrzení pozitivního public relations firmy,
ale aby bylo poÏadováno její naplnûní. 
Propoãtem odhadu poãtu v˘robcÛ

a dovozcÛ v˘robkÛ uveden˘ch v § 38 zá-
kona o odpadech a poãtem obcí, které
provozují sbûrné dvory, mobilní sbûry ne-
bezpeãn˘ch odpadÛ apod., vy‰lo, Ïe by
muselo b˘t uzavfieno ãtrnáct milionÛ jed-
notliv˘ch smluv mezi tûmito ãlánky fietûz-
ce. Z tohoto dÛvodu je velmi rozumn˘
pfiístup kolektivní odpovûdnosti v˘robcÛ,
ktefií jsou ochotni pfiekonat své bariéry
v konkurenãním boji a dohodnou se na

spoleãném postupu. Tak jak je zfiejmé
z pfiíkladu âeského sdruÏení v˘robcÛ
a dovozcÛ pfienosn˘ch baterií, zastupují-
cího asi 85 % v‰ech baterií na trhu. Sdru-
Ïení na sklonku minulého roku podepsa-
lo dobrovolnou dohodu, ve které se za-
vazují ãlenové této dohody vytvofiit
systém pro zpûtn˘ odbûr 120 t baterií
a zajistit recyklaci 12 t baterií. 
Obdobn˘ pfiístup volí i dovozci zatím

cca 60 % chladniãek pouÏívan˘ch v do-
mácnostech, ktefií se rozhodli postupovat
jednotnû. Je tfieba vzít v úvahu, Ïe k za-
ji‰tûní poÏadavkÛ Montrealského proto-
kolu pfiistoupila EU velmi dÛslednû
a pfiísnûji. V nafiízení ES 2037 je ustano-
vena povinnost ãlensk˘ch státÛ zajistit
sbûr a zne‰kodÀování pouÏit˘ch regulo-
van˘ch látek. Tomu se musí pfiizpÛsobit
i âR. Do doby vstupu zde má b˘t provo-
zován fungující systém sbûru freonÛ
z domácích chladicích zafiízení s cílem je-
jich odstranûní. Pfiedstava, Ïe budeme
vyfiazené chladniãky nebo sebrané freo-
ny vozit do zahraniãí k odstranûní je
z ekonomického hlediska pro âR nev˘-
hodná. Zpracování tohoto druhu odpadu
je tfieba zajistit zde. Tato potfieba je je‰tû
zesílena poÏadavkem na zpûtné odebírá-
ní v˘robkÛ. Zaji‰tûní sbûru a odstraÀová-
ní pouÏit˘ch regulovan˘ch látek a v˘rob-
kÛ s jejich obsahem (odpadu) spadá do
pÛsobnosti dvou hlavních zákonÛ - záko-
na o odpadech a nového zákona ã.
86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í. Zákon
o odpadech je povaÏován za zákon
obecn˘, stanovující základní právní rá-
mec. Zákon o ochranû ovzdu‰í je pova-
Ïován za zákon zvlá‰tní, kter˘ stanovuje
speciální poÏadavky a podmínky. Je tfie-
ba zajistit koordinaci pÛsobnosti obou zá-
konÛ v praxi. Proto profesní svaz v˘robcÛ
a dovozcÛ chladniãek mÛÏe sehrát v˘-
znamnou úlohu.

Kontrola
Do problematiky by se také mûly vel-

kou mûrou zapojit zejména kontrolní or-
gány ve spolupráci s obcemi. Málokter˘
v˘robce se v tuto chvíli o problematiku
zpûtného odbûru a povinností vypl˘vají-
cích ze zákona o odpadech zajímá. Ten,
kter˘ bere ohled na zákon, je zpravidla
v konkurenãním prostfiedí diskriminován
v˘‰í finanãních nákladÛ, promítnut˘ch do
ceny v˘robku, oproti konkurenci, která se
problematikou vÛbec nezab˘vá. A Ïe jich
stále je je‰tû dost, je zfiejmé. Kontrolní or-
gány by mûly najít cestu, jak metodicky
postupovat pfii kontrole v˘robcÛ, a to ne-
jen tûch, které mají zákonem o odpadech
stanovenou povinnost zpûtného odbûru.
Pfii kontrole zpûtného odbûru stanove-
n˘ch v˘robkÛ, by jim znaãnou mûrou
mohly pomoci obce, ve kter˘ch se nachá-
zejí prodejci. A to pfiedev‰ím poÏadová-
ním pfiedloÏení informace o zpÛsobu za-
ji‰tûní zpûtného odbûru.
PÛjdeme-li do dÛsledku, bude-li prodej-

ce prodávat v˘robky, na kter˘ch je oznaãe-
no, Ïe je moÏné je odkládat na sbûrn˘ch
místech obce (coÏ je velmi ãasté), mÛÏe
se obec, nemá-li s prodejcem nebo v˘rob-
cem tohoto v˘robku uzavfienu smlouvu
o zaji‰tûní zpûtného odbûru domáhat ná-
pravy. PakliÏe spotfiebitel uposlechne rady,
kterou mu v˘robce nebo prodejce pfii koupi
v˘robku dává, pfiená‰í se nejen povinnost,
ale pfiedev‰ím finanãní odpovûdnost na
obec. Vyjdeme-li z pfiedpokladu, Ïe vût‰i-
na spotfiebitelÛ pro odloÏení nespotfiebova-
n˘ch ãástí v˘robkÛ vyuÏívá sbûrného
systému obce - aÈ jiÏ tfiídûného nebo netfií-
dûného - je na stranû obce, aby si vymo-
hla finanãní prostfiedky za provoz systému
od v˘robcÛ, dovozcÛ ãi prodejcÛ.

Tereza Ulverová
Asociace pÛvodcÛ a subjektÛ 

nakládajících s odpady

Regionální odpadové centrum Ústeckého kraje
Regionální odpadové centrum Ústec-

kého kraje vznikne jako v˘sledek spoje-
ného úsilí fiady v˘znamn˘ch institucí Ús-
teckého kraje i zahraniãního partnera,
Provincie JiÏní Holandsko. Státní fond Ïi-
votního prostfiedí âR poskytne prostfied-
ky pro vybudování centra, které bude
pomáhat pfii plnûní poÏadavkÛ legislativy
(nového zákona o odpadech) a pfii pfie-
vedení práv a povinností z ru‰en˘ch
okresních úfiadÛ na Obce s roz‰ífienou
pÛsobností (v kraji jich bude 16) a na
krajsk˘ úfiad.

Více neÏ dva roky (od roku 1999) se zpra-
covával první rozvojov˘ dokument Ústecké-
ho kraje v oblasti Ïivotního prostfiedí, kter˘m
je Koncepce odpadového hospodáfiství.
Proces zpracování koncepce a jejího schva-
lování je sice metodicky stanoven, vlastní re-
alizaci se v‰ak podafiilo zvládnout jen díky
kaÏdodenní, usilovné práci v‰ech zúãastnû-
n˘ch institucí v na‰em kraji i partnerÛ v za-
hraniãí. Taková míra spolupráce stále není
standardem, ale v tomto pfiípadû se v‰e po-
dafiilo, pfiiãemÏ partnefii projevovali mimo-
fiádn˘ zájem a porozumûní. Jedním z dÛvo-

dÛ dobré souãinnosti mÛÏe b˘t skuteãnost,
Ïe odpadová problematika se dot˘ká kaÏdé
instituce i jednotlivcÛ v na‰em kraji.
Zadavatelem Koncepce odpadového

hospodáfiství bylo Severoãeské sdruÏení
obcí (SESO), které se tak stalo iniciátorem
velmi dÛleÏitého dokumentu, kter˘ na
svém posledním zasedání schválilo zastu-
pitelstvo Ústeckého kraje, jako první v âR.
DÛleÏit˘m v˘stupem dokumentu je návrh
zfiízení Regionálního odpadového centra
(zkratka ROC). To bude postupnû zaji‰Èo-
vat naplnûní závûrÛ schválené koncepce.
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Vznik odpadového centra podpofiil i za-
hraniãní partner SESO, Provincie JiÏní
Holandsko, kter˘ má s ãinností podob-
n˘ch center v Nizozemí i dal‰ích zemích
EU dobré zku‰enosti. Proto zpracovatel
této koncepce, Regionální rozvojová
agentura Ústeckého kraje, a. s., pfiipravil
pro SESO Ïádost (vãetnû pfiíslu‰né doku-
mentace a podpÛrn˘ch stanovisek) na
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí o podporu
vzniku tohoto centra v Ústeckém kraji.
Îádost byla, za v˘znamné podpory Vlád-
ního zmocnûnce pro Severozápadní âe-
chy pana Vlastimila Aubrechta, pfiijata.
Schválení tohoto projektu ministrem Ïivot-
ního prostfiedí zároveÀ obsahuje finanãní
zdroje potfiebné ke zfiízení ROC a zaháje-
ní jeho práce, kterou se budou naplÀovat

závûry schválené koncepce odpadového
hospodáfiství. 
ROC je tedy první institucí toho druhu,

pilotním projektem v âeské republice na
území Ústeckého kraje. ROC bude praco-
vat na podobn˘ch principech jako centra
v zahraniãí. Smluvním partnerem pro mi-
nisterstvo bude nadále SESO, provozo-
vatelem Regionální rozvojová agentura
Ústeckého kraje a odborn˘m orgánem
a koordinátorem Krajsk˘ úfiad Ústeckého
kraje. Jedním z kaÏdodenních v˘stupÛ
ROC bude informaãní podpora v‰ech
subjektÛ, které jsou souãástí systému od-
padového hospodáfiství v kraji. Problema-
tika odpadÛ vyÏaduje velké mnoÏství
standardních postupÛ a ãinnosti, které
jsou spojeny s legislativními zmûnami po

roce 1990 (tfiikrát se zásadním zpÛsobem
zmûnil zákon o odpadech). V˘znamnou
zmûnou, která ovlivní cel˘ proces do kon-
ce roku 2002, je ukonãení ãinnosti okres-
ních úfiadÛ k 31. 12. 2002, které byly pro
odpadového hospodáfiství klíãov˘mi
správními institucemi. 
Dal‰í úkoly ROC se t˘kají koordinace

fiízení odpadového hospodáfiství a pomoc
pfii naplÀování zákonn˘ch ustanovení na
nejrÛznûj‰ích stupních a oblastech hospo-
dáfiství kraje. âinnost bude rovnûÏ zamû-
fiena na zlep‰ení marketingu a pfiípravu
projektÛ, které budou odpadové hospo-
dáfiství odbornû a efektivnû fie‰it. 

Zdenûk Tarant
Regionální rozvojová agentura 

Ústeckého kraje, a. s.

Analytika odpadů 
Z POHLEDU NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Od počátku letošního roku platí v podmínkách ČR nové právní
předpisy, regulující sféru nakládání s odpady, tj. zákon 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a soubor několika prováděcích
vyhlášek. Tento legislativní balík, doplněný Metodickým poky-
nem MŽP o vzorkování odpadů a připravovaným Metodickým
pokynem k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů, přinesl nejen
do technické praxe celou řadu nových momentů, ale význam-
ným způsobem se promítá i do sféry testování chemického a
mikrobiologického složení odpadů a laboratorního hodnocení
jejich vlastností. Protože uplynulé několikaměsíční období již
přineslo celou řadu praktických (pozitivních i negativních) po-
znatků a postřehů, je účelné zastavit se u některých zásadních
momentů, které z nových právních předpisů vyplývají pro ana-
lytiku odpadů.

Anal˘za odpadÛ v souvislosti 
se skládkováním
Daleko nejvût‰í objem laboratorních

anal˘z odpadÛ i nadále pfiedstavují anal˘-
zy pro úãely skládkování odpadÛ. Základ-
ním typem anal˘zy v tomto smûru je opût
test vyluhovatelnosti odpadu (vodn˘
v˘luh v destilované vodû v pomûru 1:10
za laboratorní teploty po dobu 24 hodin
v dynamickém reakãním uspofiádání). Zá-
sadní zmûnou oproti dosavadnímu nor-
mativu je ov‰em fakt, Ïe ve v˘luzích se
s v˘jimkou fenolÛ a tzv. rozpu‰tûného or-
ganického uhlíku (DOC) sledují pouze je-
jich vybrané anorganické parametry (pH,
vodivost, tûÏké a toxické kovy, anionty –
v rozsahu pfiíslu‰né v˘luhové tfiídy). Orga-
nické parametry v˘luhÛ (NEL, PAU, PCB,
AOX, BTEX, chlorované uhlovodíky) byly
na základû opakovan˘ch disproporcí pfii
kruhov˘ch anal˘zách (principiálnû ne-
zvládnuteln˘ problém exaktního a repro-

dukovatelného oddûlování kapalné fáze
v˘luhu od tuhé fáze) z testÛ vyluhovatel-
nosti vyfiazeny. 
Vyfiazení organick˘ch parametrÛ z posu-

zování vyluhovatelnosti odpadÛ v‰ak bylo
nahrazeno poÏadavkem na stanovení cel-
kov˘ch obsahÛ „organick˘ch ‰kodli-
vin“ v odpadech. Toto je dnes podmínkou
nejen pro posouzení samotné „skládkova-
telnosti“ pfiíslu‰ného typu odpadu (viz ta-
bulka 8.1 vyhlá‰ky MÎP ã. 383/2001 Sb.),
ale pomûrnû pfiísné limity pro celkové ob-
sahy organick˘ch kontaminantÛ jsou defi-
novány i pro skládkování odpadÛ I. a II.
v˘luhové tfiídy a limitní obsah sumy ‰esti
kongenerÛ PCB je podmínkou pro sklád-
kování odpadÛ III. v˘luhové tfiídy. 
Specifick˘m kritériem pro skládkování

odpadÛ se zv˘‰en˘mi obsahy tûÏk˘ch
a toxick˘ch kovÛ na tzv. jednodruho-
v˘ch skládkách pak je stanovení celko-
v˘ch obsahÛ souboru tûÏk˘ch kovÛ (Ag,

As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb a Zn)
v odpadu. Souãástí testÛ vyluhovatel-
nosti v pfiípadû I. a II. v˘luhové tfiídy
jsou i (v praxi zatím pomûrnû rigoróznû
uplatÀované) testy ekotoxicity v˘luhu
vÛãi rybám, dafniím, rÛstu fias a klíãivos-
ti semene. Pro vyjadfiování ekotoxicity
se pfii tom jiÏ nepouÏívají tzv. jednotky
toxicity TU, ale ekotoxicita se vyjadfiuje
ve formû objemu v˘luhu fiedûného vo-
dou do 1000 ml, vyvolávajícího 50%
mortalitu, imobilizaci ãi inhibici testova-
n˘ch organismÛ.
Dosavadní praxe ukazuje, Ïe vyfiazení

organick˘ch parametrÛ z testování vylu-
hovatelnosti odpadÛ a jejich náhrada sta-
novením celkového obsahu tzv. organic-
k˘ch ‰kodlivin je do jisté míry pozitivním
krokem. Z praxe v‰ak jiÏ také vypl˘vá, Ïe
nûkteré limity celkov˘ch obsahÛ – zejmé-
na jde o limitní hodnotu pro obsah NEL
(200 mg/kg) pro aplikaci odpadu do vol-
ného terénu – jsou aÏ neúmûrnû ostré.
Pod uveden˘ limit obsahu NEL se napfií-
klad v praxi nelze dostat pfii dekontamina-
ci bûÏn˘mi ropn˘mi uhlovodíky mírnû
zneãi‰tûn˘ch zemin cestou biodegradace
a uveden˘ limit pfiekraãuje i kaÏdá stan-
dardnû vyhnojená ornice. 
V souvislosti s tím tak opût vyvstává

ãasto diskutované otázka, jak dále se
specificky tuzemsk˘m termínem „NEL“ :
jak vnímat jeho obsah (podstatu NEL
v odpadu) a jak˘m zpÛsobem s ním na-
kládat v praxi. Typicky skupinov˘ parame-
tr NEL, kter˘ zahrnuje ‰iroké spektrum lá-
tek od zcela ne‰kodn˘ch aÏ po vysoce
toxické, se v jeho zjednodu‰ené formû
chápání (jako ekvivalent obsahu ropn˘ch
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látek) stává stále vût‰í brzdou nejen v ob-
lasti odpadÛ... 
Zajímav˘m parametrem odpadÛ, kter˘

pfiinesla nová legislativa, pak je „celkov˘
obsah organického uhlíku“ v odpadu. Je
otázkou, jak se stanovením tohoto para-
metru pfii stávajícím technickém vybavení
vypofiádávají jednotlivé laboratofie (pocho-
pitelnû se nejedná o ekvivalent ztráty Ïíhá-
ním, jak by mohlo vyplynout z nûkter˘ch
formulací, napfi. vyhlá‰ky ã. 382/2001 Sb.).
Námûtem pro diskuse, úãelné i zcela

zbyteãné, zfiejmû zÛstane i nadále otázka
testu vyluhovatelnosti odpadu, zejmé-
na otázka pfiípravy vodného v˘luhu z od-
padu. S ohledem na extrémnû ‰iroké
matriãní spektrum odpadÛ i na moÏnost
nejbizardnûj‰ích látkov˘ch kombinací
v odpadech je snaha o vypracování exa-
ktní a universální metodiky prakticky ne-
reálná. Provedení testu vyluhovatelnosti
by tak, pochopitelnû pfii dodrÏení základ-
ních podmínek testu, mûlo zÛstat pfiede-
v‰ím záleÏitostí odborné erudovanosti,
znalostí odpadové problematiky a zdravé-
ho rozumu analytika. Mezi základní
aspekty testu vyluhovatelnosti pfii tom
patfií zejména následující:
� chápání, Ïe test vyluhovatelnosti je

uzanãním testem, sestávajícím z nûko-
lika neoddûliteln˘ch krokÛ na sebe
pevnû vázajících;

� test vyluhovatelnosti není testem roz-
pustnosti jednotliv˘ch sloÏek odpadu
ve vodû, ale testem ustavení rovnová-
hy ve sloÏitém reakãním systému (dÛ-
sledek mnoha vzájemn˘ch reakcí slo-
Ïek odpadu ve vodném prostfiedí);
z toho dÛvodu je v pfiípadû vût‰iny od-
padÛ jen velmi málo smysluplné hod-
notit jakost provádûní testu, napfi. ces-
tou standardních pfiídavkÛ ãist˘ch látek
k odpadu;

� povaÏovat vodn˘ v˘luh z odpadu za
„vodu“ je pouze jakousi „analytickou
berliãkou“, ve skuteãnosti jde o rovno-
váÏnou kapalnou fázi na bázi vody
(podíl vody v ní obvykle pfievaÏuje...),
která ov‰em ãasto má s vodou jen má-
lo co spoleãného, atd.
Specifickou otázkou nov˘ch právních

pfiedpisÛ je analytické hodnocení rÛzn˘ch
solidifikátÛ a stabilizátÛ, tj. odpadÛ
upraven˘ch ke skládkování solidifikaãními
a stabilizaãními technologiemi. Úãelem
solidifikace odpadu je pfievedení kapalné
nebo smûsné formy odpadu na formu tu-
hou a cílem stabilizace odpadu je pod-
statné sníÏení moÏnosti uvolÀovat rÛzné
problematické látky z odpadu do Ïivotní-
ho prostfiedí pfievedením nestabilnû váza-
n˘ch (vodou vyluhovateln˘ch) sloÏek od-
padu na nerozpustné formy nebo formy
pevnû vázané na matrici odpadu ãi pouÏi-

tá stabilizaãní média (napfi. fixace rop-
n˘ch látek a dal‰ích organick˘ch látek tzv.
enkapsulací). Hodnocení v˘sledn˘ch sta-
bilizátÛ stanovením celkov˘ch obsahÛ fi-
xovan˘ch látek cestou jejich razantních
rozkladÛ (rozpou‰tûní ve smûsích kyselin)
nebo extrakãních procesÛ ov‰em smysl
a v˘sledek stabilizace do jisté míry popí-
rá. V tomto smûru proto zfiejmû bude ne-
zbytné zpÛsob posuzování stabilizátÛ
vhodnû doplnit.

Anal˘za kalÛ z âOV
Zcela novou oblast analytické kontroly

odpadÛ pfiiná‰ejí pfiedpisy ve sféfie naklá-
dání s kaly z ãi‰tûní odpadních vod
a dal‰ích procesÛ z hlediska moÏnosti
jejich aplikace na zemûdûlskou pÛdu
(vyhlá‰ka MÎP ã. 382/2001 Sb.). Podsta-
tou tohoto kroku jsou trendy EU úãelnû vy-
uÏívat kaly k zemûdûlsk˘m úãelÛm a vra-
cet pfiedev‰ím organick˘ uhlík pfiírodního
pÛvodu zpût do pÛdy. Pfii laboratorním po-
suzování kalÛ se proto vedle stanovení
hlavních v˘Ïivov˘ch parametrÛ kalÛ (N, P,
Ca, Mg) sledují i obsahy rizikov˘ch prvkÛ
(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), AOX
a PCB a posuzuje se rovnûÏ mikrobiolo-
gické zneãi‰tûní kalÛ. Souãástí testování
kalÛ pro zemûdûlské aplikace je také ana-
lytické hodnocení konkrétních zemûdûl-
sk˘ch pÛd z hlediska jejich aktuálního ob-
sahu vybran˘ch tûÏk˘ch a toxick˘ch kovÛ.
Z dosavadní praxe vypl˘vá, Ïe volba

vyhlá‰kou stanoven˘ch chemick˘ch
a mikrobiologick˘ch parametrÛ kalÛ pro
aplikace na zemûdûlskou pÛdu je zfiejmû
vhodná a úãelná. Co do metodiky labora-
torního hodnocení lze pouze protestovat
proti vyhlá‰kou uvedenému ekvivalentu
„ztráta Ïíháním = organické látky“ a pfiipo-
menout je tfieba absenci nûkter˘ch zá-
kladních metod v seznamu pouÏívan˘ch
zku‰ebních postupÛ. 
Dosavadní praxe pak signalizuje obãas-

né problémy se spolehlivostí záchytu zá-
rodkÛ Salmonelly v kalech (pfiíãinou je vy-
soká heterogenita v˘skytu). Vzhledem
k intenzivním diskusím o zdravotní nezá-
vadnosti kalÛ z komunálních nebo zemû-
dûlsk˘ch âOV ve vztahu k pouÏívan˘m
technologiím jejich tzv. hygienizace lze
oãekávat, Ïe i v této oblasti dojde k dal‰í-
mu nárÛstu nárokÛ, zejména mikrobiolo-
gick˘ch, na hodnocení vlastností kalÛ.

Anal˘za technick˘ch kapalin 
s obsahem PCB
Pro analytiku odpadÛ velmi zajímavou ak-

tivitu pfiiná‰í vyhlá‰ka MÎP ã. 376/2001 Sb.
Je jí povinnost provádûní analytické kon-
troly olejov˘ch náplní v‰ech transfor-
mátorÛ, velk˘ch kondenzátorÛ a dal-
‰ích konstrukãních prvkÛ z hlediska

obsahu látek typu PCB. PfiestoÏe se
v daném pfiípadû jedná víceménû o pfie-
chodnou záleÏitost (provedení jakési in-
ventury v˘skytu látek typu PCB v âR), je
ji tfieba povaÏovat co do v˘znamu, tech-
nické náplnû i moÏného ekonomického
pfiínosu za v˘znamn˘ projekt pro analytic-
ké laboratofie.
V tomto smûru lze také pfiivítat, Ïe orga-

nizaãní zaji‰tûní dané akce bylo svûfieno
jednomu centru – CeHO VÚV. Pozastavit
se je ov‰em nutné nad originálním v˘kla-
dem nûkter˘ch ustanovení související vy-
hlá‰ky pracovníky zmínûné instituce...

Analytika v souvislosti 
s hodnocením nebezpeãn˘ch 
vlastností odpadÛ
Specifickou úlohou analytiky zÛstává

i ve smyslu nov˘ch pfiedpisÛ (vyhlá‰ka
MÎP ã. 376/2001 Sb.) hodnocení tzv.
nebezpeãn˘ch vlastností odpadÛ.
Z celkem patnácti vyhlá‰kou definova-
n˘ch nebezpeãn˘ch vlastností se jich
cestou laboratorní anal˘zy hodnotí (resp.
mÛÏe hodnotit) hned deset: H4 – dráÏdi-
vost, H5 – ‰kodlivost zdraví, H6 – toxicita,
H7 – karcinogenita, H8 – Ïíravost, 
H10 – teratogenita, H11 – mutagenita,
H12 – schopnost uvolÀovat reakcí s vo-
dou nebo kyselinami toxické plyny, 
H13 – schopnost uvolÀovat ‰kodlivé látky
do ÎP a H14 – ekotoxicita vodného v˘lu-
hu. Laboratornímu fyzikálnímu hodnocení
pfii tom mohou podléhat i vlastnosti 
H1 – v˘bu‰nost, H2 – oxidaãní schopnost
a H3-A,B – hofilavost a bez vstupu mikro-
biologické laboratofie se v praxi neobejde
ani exaktní hodnocení vlastnosti H9 – in-
fekãnost.
Rozsah laboratorního hodnocení ne-

bezpeãn˘ch vlastností kaÏdého odpadu je
pochopitelnû vûcí názoru a stanoviska
pfiíslu‰ného posuzovatele vlastností kon-
krétního odpadu. S ohledem na zpÛsob
definice tzv. zdravotních nebezpeãn˘ch
vlastností (prakticky v‰echny jsou defino-
vány obsahem nebezpeãn˘ch chemic-
k˘ch látek v odpadu), lze v‰ak ve vût‰inû
pfiípadÛ za nutné povaÏovat provedení
testu vyluhovatelnosti odpadu (t˘ká se
v‰ech tuh˘ch odpadÛ nebo pfiímé anal˘zy
kapalného odpadu), testu ekotoxicity od-
padu (resp. vodného v˘luhu z odpadu)
a více ãi ménû rozsáhlého celkového roz-
boru odpadu. 
Zatímco test vyluhovatelnosti i ekotoxici-

ty je laboratorním problémem rutinního
charakteru, kvalifikované provedení celko-
vého rozboru odpadu z hlediska obsahu
nebezpeãn˘ch chemick˘ch látek ãasto
pfiedstavuje velmi nároãn˘ analytick˘ úkol.
Vedle elementární a fázové anal˘zy odpa-
du obvykle zahrnuje i potfiebu tzv. speciaã-
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ní anal˘zy, tj. identifikaci a stanovení forem
pfiítomn˘ch sloÏek, zejména tûÏk˘ch a to-
xick˘ch kovÛ, nezbytnou pro kvalifikované
posouzení skuteãn˘ch vlastností odpadu.

Dal‰í pohledy
Kromû uveden˘ch jednoznaãnû defino-

van˘ch typÛ anal˘z odpadÛ, zahrnuje sou-
ãasnû odpadová analytika i fiadu dal‰ích
specifick˘ch analytick˘ch ãinností, pfiímo ãi
nepfiímo vyvolan˘ch nov˘mi pfiedpisy
i s nimi souvisejícími dal‰ími normativy.
Jde zejména o identifikaãní anal˘zu odpa-
dÛ, úãelovou anal˘zu odpadÛ z pohledu
termického a biochemického odstraÀování,
technického vyuÏití odpadu, posuzování
obalÛ a rÛzn˘ch chemick˘ch pfiípravkÛ ja-
ko odpadu apod. V˘znam a frekvence ta-
kov˘chto analytick˘ch aktivit má jiÏ sice
omezen˘ rozsah, pfiedstavuje v‰ak dal‰í
formy zapojení analytické kontroly do pro-
cesu nakládání s odpady.
Je tfieba zmínit i právnû definované ná-

roky na zabezpeãení jakosti provádûn˘ch
anal˘z. V‰echny provádûcí vyhlá‰ky totiÏ
nekompromisnû (i kdyÏ nejednotnû) vyÏa-
dují, aby pracovi‰tû provádûjící anal˘zy
mûly zaveden˘ akreditaãní ãi certifikaãní
systém podle âSN EN 45001 (konãí v ro-
ce 2002), âSN EN ISO 17.025 nebo do-
konce podle âSN EN ISO 9.001 (!). Uve-
den˘m poÏadavkem se analytika odpadÛ
momentálnû zafiadila mezi nejostfieji sle-
dované aplikaãní obory analytiky.

Závûr
Celkovû lze konstatovat, Ïe nové práv-

ní pfiedpisy pfiinesly mnoho nov˘ch prvkÛ
i do sféry laboratorní kontroly sloÏení
a vlastností odpadÛ a dále zdÛraznily v˘-
znam tohoto aplikaãního oboru analytiky.
V souvislosti s tím ov‰em nelze opomi-
nout dal‰í zv˘‰ení nárokÛ na pracovi‰tû
zab˘vající se analytikou a diagnostikou
odpadÛ. Jedná se pfii tom o nároky na
pfiístrojové vybavení laboratofií, odbornou
úroveÀ pracovníkÛ laboratofií, úroveÀ za-
ji‰Èování jakosti laboratorních prací, úãast
v kruhov˘ch anal˘zách atd. Opominout
nelze ani narÛstající v˘znam dal‰ího
aspektu, kter˘m je nevyhnutelnost velmi
dobré znalosti obecného i konkrétního
odpadového hospodáfiství, bez které nel-
ze laboratorní hodnocení odpadÛ úspû‰-
nû provádût. Je v zájmu zejména vût‰ích
analytick˘ch pracovi‰È úspû‰nû absolvo-
vat technické, personální, certifikaãní
i dal‰í peripetie s danou problematikou
související a dále posílit své postavení,
prestiÏ i ekonomickou stránku své exi-
stence. 

Zdenûk âíÏek, Ivan Janou‰ek
Analytické Laboratofie PlzeÀ, s. r. o.

e-mail: cizek@alplzen.cz

O spalovnách
Jsem pfiekvapen, jak probíhá diskuse

o problému „biodegradabilní odpady“, 
napfiíklad v ãasopisu Odpadové fórum 
ã. 5/2002. Získávám dojem, Ïe uÏ i mladí
lidé, ktefií nezaÏili éru reálného socialis-
mu (Greenpeace), uvaÏují jako pfii konci-
pování socialistick˘ch v˘robních plánÛ. 
Vysvûtlím:

� Zástupci nevládních ekologick˘ch or-
ganizací odsuzují programy, které kla-
dou dÛraz na spalování pfied kompo-
stováním;

� Kvaziodborníci prosazují, aby 60 %
bioodpadu z komunálního odpadu bylo
kompostováno;

� Kvaziodborníci tvrdí, Ïe rÛst poãtu spa-
loven není moÏn˘ bez jejich napojení
na centrální zásobování teplem!
PfiíkladÛ amatérsk˘ch závûrÛ bez vû-

deckého a racionálního zdÛvodnûní je sa-
mozfiejmû více.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe pokud kdokoli

chce vyjadfiovat svÛj názor k jakémukoliv
problému, musí zvládnout vût‰inu dostup-
n˘ch odborn˘ch informací o problému
a teprve pak mÛÏe vefiejnost udivovat
sv˘m názorem. V opaãném pfiípadû je
nevzdûlan˘ „odborník“ jen trapn˘, ne-li
smû‰n˘. Díky lenivosti takového odborní-
ka je neinformovaná vefiejnost stra‰ena
a nepravdivû informována, napfiíklad
o moÏnosti zpracovávání a odstraÀování
biodegradabilních odpadÛ.
Pouze v dobách reálného socialismu

jsme byli svûdky plánování v˘roby, bez
zaji‰tûní odbytu pro vyrobené zboÏí. Kapi-
talismus je zaloÏen na rentabilitû. NemÛ-
Ïe vyrábût na sklad, svoji produkci musí
prodávat s pfiimûfien˘m ziskem. Proto ne-
mohu souhlasit s tvrzením, Ïe 60 % bio-
odpadu bude kompostováno. Musím se
ptát: A kdo ten kompost bude kupovat?
UÏ dnes jsou zemû, kde je kompost „pro-
dáván“ za odvoz (Dánsko). Kdo bude hra-
dit u‰l˘ zisk kompostárny? Odpovûì je
zfiejmá - obyvatelé. Velmi váÏnou je
i otázka hygienické nezávadnosti vyrobe-
n˘ch kompostÛ!
Naprostá vût‰ina obyvatel je náchylná

odmítnout variantu spalovny, protoÏe se
kaÏdému mÛÏe vybavit komín s ãern˘m
a páchnoucím d˘mem. JenÏe mnoho kri-
tikÛ této technologie si nechce uvûdomit,
Ïe technick˘ pokrok jde velmi rychle ku-
pfiedu a právû v tomto oboru je pfiímo
pfievratn˘. Je v‰ak pravdou, Ïe klasické
spalovny, kde je plamenem spalován od-
pad, mûly b˘t jiÏ dávno zakázány, proto-
Ïe jsou zdrojem urãitého nebezpeãí pro

Ïivotní prostfiedí. Takovéto spalovny nelze
stavût v USA a doufám, Ïe aÏ novou
technologii zvládnou i lobbyisticky vlivné
evropské firmy, dojde k zákazu provozu
takov˘ch spaloven i v Evropû. Nové tech-
nologie termického zpracování jsou
schopny levnûji a ‰etrn˘m zpÛsobem
k Ïivotnímu prostfiedí zne‰kodnit v‰echny
druhy odpadÛ a pfiitom vyrobit znaãné
mnoÏství elektrické energie.
Je naprosto absurdní, aby nûkdo poÏa-

doval od spaloven napojení na rozvody
tepla! To je v âR ta nejhor‰í varianta ren-
tabilního vyuÏití získané energie. Jak˘m
právem nevzdûlaní odborníci nafiizují ve
sv˘ch vizích odpadového hospodáfiství,
jak má b˘t vyuÏita získaná energie. Pod-
nikatel je ten jedin˘, kdo investuje nûkolik
miliard korun do projektu, proto je on jedi-
n˘, kdo rozhodne jak investované pro-
stfiedky získá zpût. Moderní „spalovny“ re-
cyklují plasty na topn˘ olej, pneumatiky
a pryÏ na olej a saze. Pfii tomto procesu
vzniká energetick˘ plyn, kter˘ je vyuÏit
k v˘robû elektrické energie. To v‰e je re-
álna skuteãnost. Je pochopitelné, Ïe tako-
vá technologie je drahá, ale ne draÏ‰í jak
stavba klasické spalovny. NejdÛleÏitûj‰í je,
Ïe cena takto vyuÏité jedné tuny komu-
nálního odpadu nepfiesahuje 600 Kã. To
je dobrá konkurence skládkám.
Pfiedpokládám, Ïe pro splnûní podmí-

nek EU na sníÏení skládkování organic-
k˘ch odpadÛ (jedná se i o pneumatiky,
dfievo atd.), postaãí na Moravû postavit
jedno velkokapacitní zafiízení na Ostrav-
sku (zafiízení je schopno zpracovávat
i staré ekologické zátûÏe jako jsou laguny
v majetku Diamo, s. p.), pfiestavût spalo-
vnu SAKO v Brnû a dal‰í ãtyfii velkokapa-
citní zafiízení postavit na území âech (Bu-
dûjovicko, Hradecko, Teplicko a Praha).
Pro Prahu postavit toto zafiízení jako ná-
hradu za stávající spalovnu, protoÏe ta
má velmi drah˘ provoz. Pak mÛÏe b˘t
uzavfien provoz v‰ech klasick˘ch spalo-
ven, které velmi draze odstraÀují odpady
a produkují jedovaté látky do ovzdu‰í.
Lobby - to je ten nejvût‰í problém. Nel-

ze uzavfiít nevyhovující a drahou spalo-
vnu. Nelze uzavfiít, nebo omezit skládku,
která devastuje krajinu. Na jejich obranu
vystupují kvazi odborníci a nevûdomky
i nevládní organizace v‰ech skupin. 
Otázka zní, kdo na tom vydûlává ?

PhDr. Ladislav Malík
Marketing & Sociology Consultants

Havífiov
marketservis@mybox.cz 
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Je samozfiejmû vûcí Karlovarského kra-
je, jak˘m zpÛsobem naplní povinnost vy-
tvofiit Krajskou koncepci odpadového
hospodáfiství. Pfiesto mi nedá, abych neo-
komentoval nûkteré body zvefiejnûné
v Odpadovém fóru ã. 9 na stranû 28.
Pokud by byly vzaty dÛvody, uvedené

pod body a) aÏ e) uvedené v odstavci
Technologie odstraÀování odpadÛ, jako
fakta, pak úvaha vypadá logicky. Skuteã-
nost je v‰ak jiná a závûry jsou tedy zavá-
dûjící.
Ad a) Pfii spalování odpadÛ samozfiej-

mû skleníkové plyny vznikají, jako pfii
kaÏdém spalování. Celá Evropa v‰ak jiÏ
ví, Ïe energie dodávaná spalovnami od-
padÛ je nejãist‰í energií z oxidaãních
procesÛ a to díky ãi‰tûní, které u jin˘ch
tepeln˘ch v˘rob buì neexistuje, a nebo
je nedostateãné. Ze spalovny neuniká
metan jako ze skládky, kter˘ je pro ozó-
novou vrstvu nejménû 10 x nebezpeã-
nûj‰í. Tvrzení o spoluspalování plynu je
nekvalifikované. JiÏ zákon o odpadech
nedává takovému postupu – kter˘ autofii
povaÏují za standardní – ‰anci k realiza-
ci. Zemní plyn se pouÏívá pouze pfii na-
jíÏdûní a odstavování spalovny, jinak se
spaluje pouze komunální odpad. Spalov-
ny jsou napojeny na centrální rozvody
tepla a nahrazují tak jiné spalování obvy-
kle fosilních paliv. Pokud se odpady ne-
spálí, nevyuÏije se tepelná v˘hfievnost,
která se blíÏí  hnûdému uhlí.
Ad b) Pfii spalování odpadu vznikají

skuteãnû nebezpeãné odpady, které se
solidifikují, ale v mnoÏství velmi malém.
Konkrétnû ve spalovnû akciové spoleã-
nosti Termizo v Liberci to je asi 10 kg
na tunu spáleného odpadu. Dominantní
mnoÏství tuhého odpadu (struska a vy-
pran˘ popílek) tvofií asi 35 % vstupního
odpadu a u moderních spaloven mÛÏe
mít velmi dobrou kvalitu a v Ïádném
pfiípadû nemá nebezpeãné vlastnosti.
Spalovna Termizo má nyní certifikát,
kter˘ stanovuje, Ïe tento odpad mÛÏe
b˘t vyuÏíván mimo skládky pfii úpravû
a rekultivaci krajiny a stavebních úpra-
vách.
Ad c) Tvrzení o nutnosti vytváfiení re-

serv pro likvidaci spaloven je silnû nad-
nesené. Spalovna se spí‰e podobá elekt-
rárnû. Nebezpeãné odpady (aÏ na uvede-
n˘ filtraãní koláã) neutralizuje ve vlastní
technologii a není proto dÛvod se domní-
vat, Ïe pfii její likvidaci vzniknou v˘raznû
jiné náklady neÏ u jin˘ch prÛmyslov˘ch
objektÛ jako kotelen, elektráren apod. 

Pokud se t˘ãe zpfiísnûní limitÛ je spa-
lovna Termizo v Liberci pfiipravena a jiÏ
od poãátku splÀuje limity EU, které budou
v platnosti po roce 2006.
Ad d) Tato konstatace je pravdivá, ale

není kritická. Moderní spalovna se vyrov-
nává s v˘hfievností odpadu 6 - 12,5 MJ/t,
coÏ umoÏÀuje spalovat i ménû hofilav˘
odpad. V zimních mûsících je v odpadu
z venkova znaãn˘ podíl popele z místních
topeni‰È, aniÏ by to vedlo k problémÛm.
Ad e) Znovu se zde objevuje neade-

kvátní tvrzení o pouÏití plynu pro spalová-
ní. Plyn se pouÏívá pouze pro najetí a od-
stavení kotle. Povinnost udrÏení teploty
nad 850 °C neãiní potíÏe a proto je plyno-
v˘ hofiák za provozu odpojen˘. Pokud se
t˘ãe investiãních nákladÛ, lze povaÏovat
uvedené ãástky za mírnû nadnesené.
Spalovna v Liberci stála 1 350 mil. Kã
s kolaudací v roce 1999 a s prakticky stej-
n˘m uvádûn˘m v˘konem. Lze pfiedpoklá-
dat, Ïe investiãní náklady spalovny pfiipra-
vované v souãasné dobû budou do 2 000
mil. Kã. Není zfiejmé, z ãeho vychází od-
had 700 mil. Kã na modernizaci liberecké
spalovny. Pfiipravovaná investice pro likvi-
daci PCDD/F bude v fiádu do desetiny
uvádûné ãástky, neboÈ souãasné v˘sled-
ky jsou na hranici budoucího limitu a Ter-
mizo chce emise je‰tû minimalizovat. 
Není pravda, Ïe nákup a provoz spalo-

ven nevytváfií pracovní místa. Termizo za-
mûstnává 40 pracovníkÛ. Dodavatelsky
bylo zaji‰tûno více neÏ 60 % technologie
a celá stavební ãást je z tuzemska, tedy
zamûstnanost, která vyprodukovala jen
pro jednu spalovnu témûfi miliardu Kã.
Konstatování, Ïe ekonomika spalovny ko-
munálního odpadu je závislá na v˘robû
energie je samozfiejmû pravdivá. Ale spa-
lovna, která by nevyrábûla z komunálního
odpadu energii v âR není.
S doporuãeními lze jen souhlasit s v˘-

hradou ke kapacitním  poÏadavkÛm na
spalování (bez ohledu kde). Jsem pfie-
svûdãen, Ïe uvádûná ãísla jsou v rámci
âR dosti podcenûna.
Rád bych zdÛraznil, Ïe k vysloven˘m

názorÛm mû nevede potfieba získat od-
pady z Karlovarska pro spalovnu Termi-
zo. Ta je dostateãnû sanována z podstat-
nû bliÏ‰ích zdrojÛ a byl by ekonomick˘
nesmysl je dováÏet z takové vzdálenosti.
Pfiesto se domnívám, Ïe nûkterá tvrzení
autorÛ ãlánku nutno vystavit téÏ jinému
pohledu a odborné kritice.

Ing. Milan PrÛcha
fieditel Termizo a. s., Liberec

UÏ 120 milionÛ korun poslalo 25 200
dárcÛ na Vládní povodÀové konto, které
zfiídil a spravuje Státní fond Ïivotního pro-
stfiedí âR. Finanãní dary ze zahraniãí do-
sáhly v˘‰e 45,4 milionu korun. 
âástku 1 milion Kã a vy‰‰í poslalo na

Vládní povodÀové konto celkem 13 dár-
cÛ, mezi nûÏ patfií napfiíklad âeskomorav-
ská stavební spofiitelna, a. s., Velvyslane-
ctví Velké Británie, Hospodáfiské a kultur-
ní centrum Tchaiwan, Tfiinecké Ïelezárny,
spoleãnost Kolowratovy lesy, âSSD, Ra-
diomobil,a. s., Korejská republika a dal‰í.
Dva dary ze zahraniãí pfiesahují kaÏd˘
ãástku 15 milionÛ Kã a poslaly je spoleã-
nosti Lux Development SA z Lucembur-
ska a spoleãnost INVESTENERGY SA ze
·v˘carska.
Uspofiádání vefiejné sbírky na Vládní

povodÀové konto bylo fiádnû povoleno
Magistrátním úfiadem hlavního mûsta
Prahy od 14. 9. 2002 do 30. 6. 2003.
Úãet Vládního povodÀového konta (VPK)
je veden u âeské národní banky s ãíslem
9025001/0710, variabilní symbol 2002.
O tom, jak bude ãástka shromáÏdûná

na VPK vyuÏita, rozhodla vláda âeské re-
publiky na svém zasedání 8. záfií 2002
(usnesení ã. 859). Finanãní prostfiedky
budou uvolnûny pfiedev‰ím obcím na v˘-
stavbu nov˘ch obecních nájemních bytÛ
a dále pak na obnovu funkce staveb pro
bydlení, tj. vyãi‰tûní a opravy odpadÛ, ka-
nalizací, kanalizaãních pfiípojek, vnitfiních
plynov˘ch rozvodÛ a nevefiejn˘ch ãástí
plynov˘ch pfiípojek, domovních elektric-
k˘ch rozvodÛ a nevefiejn˘ch ãástí pfiípo-
jek v majetku obcí.
O konkrétních postupech uvolÀování fi-

nanãních prostfiedkÛ z VPK intenzivnû jed-
ná správce konta - Státní fond Ïivotního
prostfiedí âR a Ministerstvo Ïivotního pro-
stfiedí s Ministerstvem pro místní rozvoj.
Zprávu vydal SFÎP dne 20. 9. 2002
Vûra Dfievíkovská, tisková mluvãí

STÁTNÍ FOND 

ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ ČR

Využití vládního 
povodňového konta

a ještě jednou o spalovnách

NÁZOR âTENÁ¤Ò � NÁZOR âTENÁ¤Ò � NÁZOR âTENÁ¤Ò
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ODPADY A DISKUSE
13. 10., Brno
Práce odborn˘ch skupin
EKO-KOM, a. s., Mgr. Hradecká
E-mail: hradecka@ekokom.cz

Environmentální vzdûlávání 2002
15. 10., PlzeÀ
Vzdûlávací semináfi pro pracovníky 
vefiejné správy
âeské ekologické manaÏerské centrum
Tel.: 274 784 416
E-mail: cemc@cemc.cz

CHEMTEC 2002
15. - 17. 10., Praha
9. Mezinárodní chemick˘ veletrh
Incheba Praha, 
Ing. Radka Krombholzová
E-mail: chemtec@incheba.cz

Nakládání s kaly a nové povinnosti
podle zákona o odpadech
15. 10., Praha
Semináfi
DaV, Marta âermáková

KALY a ODPADY ‘02
16. - 17. 10., Brno
Konference k vyuÏití a zpracování kalÛ 
z âOV
Asociace ãistírensk˘ch expertÛ
E-mail: ace@ace-cr.cz

NEW EARTH
16. - 19. 10., Osaka, Japonsko
V˘stava technologií pro globální Ïivotní
prostfiedí
Osaka International Trade Fair
Commision
Tel.: +81/6/66 10 79
E-mail: kokusai@fair.or.jp

Environmentální vzdûlávání 2002 
17. 10., âeská Lípa
Vzdûlávací semináfi pro pracovníky 
vefiejné správy
âeské ekologické manaÏerské centrum
Tel.: 274 7 4 416
E-mail: cemc@cemc.cz

Co by mûl znát podnikov˘ ekolog 
z práva Ïivotního prostfiedí 
po vstupu âR do EU a jeho 
postavení
22. 10., Praha
Semináfi
DaV, Marta âermáková

KOMUNÁL
22. - 24. 10., Îilina, SR
Mezinárodní v˘stava techniky Ïivotního
prostfiedí a komunálního hospodáfiství
Dom techniky ZSVTS Ko‰ice, s. r. o.

Referent Ïivotního prostfiedí
22. - 24. 10., Pardubice
Rekvalifikaãní kurz
DÛm techniky Pardubice, 
Martina Buchtová
Tel.: 466 614 320
E-mail: dt.pardubice@pvtnet.cz

VyuÏití a zpracování velkoobjemo-
v˘ch organick˘ch odpadÛ a kalÛ
24. 10., Praha
Semináfi E2002
CZ BIJO, a. s., 
E-mail: vcerna@bijo.cz

COMMA
24. - 27. 10., Praha
V˘stava komunální techniky 
a technologie
Incheba Praha, a. s.
E-mail: info@incheba.cz,
www.incheba.cz

MoldExpo
30. 10. - 3. 11., Ki‰inûv, Moldavsko
Specializovaná ekologická v˘stava se
zahraniãní úãastí
C. I. E. Moldexpo S. A.
E-mail: moldexpo@ch.moldpac.md,
www.moldexpo.md

Typové projekty pro nakládání 
s komunálními odpady vhodné 
k financování z vefiejn˘ch zdrojÛ 
(pfiíklady z koncepcí OH krajÛ)
31. 10., Praha
Kabinet „Îivotní prostfiedí a odpady“
âeská spoleãnost pro Ïivotní prostfiedí,
Ing. Pavel Novák
E-mail: ing.pavel.novak@quick.cz

ODPADY A EVROPSKÁ UNIE
5. 11., Praha
Mezinárodní kongres 
EKO-KOM, a. s., Mgr. Hradecká
E-mail: hradecka@ekokom.cz

ODPADY A PRÒMYSL
6. 11., Praha
Konference Svazu odpadového 
prÛmyslu
EKO-KOM, a. s., Mgr. Hradecká
E-mail: hradecka@ekokom.cz

EEBW: Energie efektivnû 2002
5. - 7. 11., Praha
V˘stava
SEVEn, Stfiedisko pro efektivní vyuÏívání
energie
E-mail: eebw@svn.cz

ENVIRONMENT
6. - 8. 11. Tallin, Estonsko
Environmentální veletrh

Estonian Fair Ltd.
E-mail: fair@fair.ee, www.fair.ee

RICICLA, SALVE
6. - 9. 11., Rimini, Itálie
Veletrh obnovy materiálÛ, energie 
a recyklace a veletrh svozov˘ch vozidel
ICS - Ing. Jan Voda
E-mail: icscomps@mbox.vol.cz
ODPADY 2002
7. - 8. 11., Spi‰ská Nová Ves, SR
Mezinárodní konference
Slovzeolit, s. r. o., 
Ing. Antonická, 
Tel./fax: 00421/53/44 23 371
E-mail: bety33@geologia.sk

Odpadov˘ hospodáfi
19. - 20. 11., Láznû Bohdaneã
Kurz
DÛm techniky Pardubice, 
Martina Buchtová
Tel.: 466 614 320
E-mail: dt.pardubice@pvtnet.cz

POLEKO
19. - 22. 11. PoznaÀ, Polsko
Mezinárodní ekologick˘ veletrh
Medzinarodowe Targi Poznanskie
E-mail: info@mtp.com.pl, www.mtp.pol.pl

Pfiedvstupní a strukturální fondy 
pro nové ãlenské zemû EU
21. 11., Praha
Semináfi E2002
CZ BIJO, a. s., 
E-mail: vcerna@bijo.cz

POLLUTEC Lyon
26. - 29. 11., Lyon, Francie
Veletrh na téma Ïivotní prostfiedí 
a ãistota obcí
Active Communication
E-mail: active@telecom.cz

AQUATHERM
26. - 30. 11, Praha
9. mezinárodní odborn˘ veletrh vytápûní,
ventilace, klimatizaãní, sanitární 
a ekologické techniky
Incheba Praha, a. s.
E-mail: info@ppa.cz

Pfiechod od koncepcí odpadového
hospodáfiství krajÛ k plánÛm 
odpadového hospodáfiství krajÛ 
(dílna)
28. 11., Praha
Kabinet „Îivotní prostfiedí a odpady“

Financování péãe o uzavfiené „nové“
skládky, problémy, v˘chodiska (dílna)
12. 12., Praha
Kabinet „Îivotní prostfiedí a odpady“

Rok 2003

ECO CITY 2003
6. - 8. 2., Praha
Novû koncipovan˘ veletrh soubûÏn˘ 
s FOR HABITAT
ABF, a. s., VeletrÏní správa
E-mail: ecocity@abf.cz

BIODEGRADACE IV
5. - 6. 3., Seã
Odborná konference
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.,
Olga Halousková
Tel.: 469 682 303-5, fax: 469 682 310
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz

Sanaãní technologie IV
28. - 29. 5., Seã
Odborná konference
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.,
Olga Halousková
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz

TOP 2003
24. - 25. 6., âastá-Papierniãka, SR
Mezinárodní konference se zamûfiením
na recyklaci odpadÛ
Tel.: +421/2/57 29 65 81
fax: +421/2/52 49 78 09

Geotechnical Problems with 
Man-made and Man-influenced
Grounds
25. - 28. 8., Praha
XIII. evropská konference zahrnující 
témata sanací skládek a ekologick˘ch
zátûÏí
âVUT Praha, 
Prof. Ing. Ivan Vaníãek, DrSc.
E-mail: vaniceki@fsv.cvut.cz
www.ecsmge2003.cz

ENTSORGA
23. - 27. 9., Köln, SRN
Mezinárodní veletrh pro Ïivotní prostfiedí
KölnMesse
E-mail: info@koelnmesse.de, 
www.entsorga.de

SARDINIA 2003
6. - 10. 10., S.Margherita di Pula
(Cagliari), Itálie
9. mezinárodní sympozium o odpado-
vém hospodáfiství a skládkování 
CISA-Environmental Sanitary
Engineering Centre (IT)
E-mail: info@sardiniasymposium.it
www.sardiniasymposium.it

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

KALENDÁ¤
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Legislativa

� Dodateãné vylep‰ení nafiízení o starém dfievu (Altholzverordnung nach-
bessern)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 3, s. 9
� Úpravy ve vztahu k odpadovému hospodáfiství. Aktuální právní situace
v Evropû a v Nûmecku (Regelungen mit abfallwirtschaftlichem Bezug.
Die aktuelle rechtliche Situation in Europa und Deutschland) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 3, s. 27-32
� Nafiízení o starém dfievu: podpora energetického vyuÏití. Látkové vyuÏi-
tí v ofsajdu (Altholzverordnung: energetische Verwertung gefördert.
Stoffliche Verwertung im Abseits) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 4, s. 25-26
� Nové nafiízení o Ïivnostensk˘ch odpadech. Pokrok nebo krok zpût?
(Neue Gewerbeabfallverordnung. Fortschritt oder Rückschritt?) 
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 5, s. 14-15
� Byla pfiijata novela nafiízení o star˘ch olejích (Novelle Altölverordnung
beschlossen)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 6, s. 6
� Nafiízení EU o vyfiazen˘ch vozidlech. Vlastní gól k zatíÏení Ïivotního
prostfiedí a recyklaãního hospodáfiství (EU-Altautoverordnung. Eigentor
zu Lasten von Umwelt und Recyclingwirtschaft) 
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 7, s. 8-10
� Zne‰kodÀování elektrického a elektronického ‰rotu. Rozhodnutí Rady
ministrÛ EU je sporné (E-Schrott-Entsorgung. Entscheidung des 
EU-Ministerrates umstritten) 
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 7, s. 17
� Elektronick˘ ‰rot uÏ nesmí na skládku odpadÛ. Parlament EU 
(E-Schrott nicht mehr auf die Mülldeponie. EU-Parlament) 
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 8, s. 20-21

Informaãní systémy

� Boj o informace o odpadech (Kampf um die Abfallinformationen) 
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 6, s. 19
� Schvalovací postup pfies Internet (Genehmigungsverfahren per Internet) 
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 8, s. 8
� Mobilní pfienos dat redukuje náklady na logistiku (Mobile
Datenübertragung reduziert Logistikkosten) 
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 8, s. 37
� Internetové portály pro oblast odpadÛ a Ïivotního prostfiedí
(Internetportale für den Abfall- und Umweltbereich) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 4, s. 22-23

Nakládání s odpady

� Spoleãnost SVZ Schwarze Pumpe má problémy s hospodáfiskou kon-
cepcí a privatizací (Die SVZ schreibt Tag für Tag 100 000 Euro Miese:
Berliner Müll-Familie) 
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 4, s. 12
� Polsko ukazuje, Ïe je soutûÏ moÏná. Voln˘ trh s deficity (Polen zeigt:
Wettbewerb ist möglich. Freier Markt mit Defiziten) 
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 4, s. 38-41
� Tendence liberalizace v nûmeckém a evropském odpadovém hospo-
dáfiství (Liberalisierungstendenzen in den deutschen und europäischen
Abfallwirtschaft) 
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 3, s. 147-159
� Základka odpadÛ pod zem je novû fiízena (Versatz von Abfällen unter
Tage neu geregelt) 
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 5, s. 6
� Mezinárodní asociace pro tuhé odpady plánuje fondy pro tfietí svût
(Fonds für die Dritte Welt geplant. ISWA) 
Umweltschutz, 2002, ã. 4, s. 9

Sbûr, svoz a tfiídûní odpadÛ

� Kombinované fie‰ení zachraÀuje u‰lechtilou ocel - systém tfiídûní kovo-
v˘ch odpadÛ (Kombi-Lösung rettet Edelstahl) 
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 3, s. 59-60
� Novinka v tfiídûní hodnotn˘ch látek - norské zafiízení na tfiídûní obalÛ
(Neue Grösse in der Wertstoffsortierung) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 4, s. 50
� Raku‰ané sbírají PET lahve bez dal‰ích nátlakÛ (Österreicher sammeln
ohne zusätzliche Zwänge) 
Umweltschutz, 2002, ã. 4, s. 8

Anal˘zy odpadÛ

� Pohádka o reprezentativním vzorku odpadÛ (Das Märchen von der re-
präsentativen Abfallprobe) 
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 3, s. 136-142

Recyklace odpadÛ

� Spoleãn˘ podnik k recyklaci PET (Jointventure zum PET-Recycling) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 3, s. 10
� Cement z popela (Zement aus Asche) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 3, s. 13
� Spoleãnost Gerst Recycling v Neustadtu - recyklace stavební suti
(Gerst Recycling in Neustadt an der Weinstraße) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 3, s. 24-26
� Rozvinutá úprava. Patentovan˘ postup na oddûlování písku
(Weiterentwickelte Aufbereitung. Patentiertes Sandtrennungsverafhren) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 3, s. 33-38
� Koncepce demontáÏe panelov˘ch domÛ (Demontagekonzepte von
Plattenbauten) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 4, s. 14-16
� Recyklované stavební hmoty s perspektivou. (RC-Baustoffe mit
Perspektiven.) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 4, s. 17-19
� Recyklace uprostfied Parku vulkánÛ (Recycling mitten im Park der Vulkane) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 4, s. 20-21
� Stroje k úpravû starého dfieva (Maschinen zur Altholzaufbereitung) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 4, s. 28
� Recyklovan˘ produkt pro stavbu silnic. Ochrana proti mrazu a izolaãní
vrstva se stavební hmotou Millcell (RC-Produkt für Straßenbau.
Frostchutz und Dämmschicht mit Millcell) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 4, s. 35-37
� Mobilita vytváfií náskok - mobilní stroje na recyklaci stavebních hmot
(Mobilität schafft Vorsprung) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 4, s. 40-41
� Hydraulické kladivo pouÏitelné na staveni‰tích ve mûstû (Hammer in
der City) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 4, s. 43
� ·v˘carsk˘ svaz hliníku nabízí dal‰í vzdûlávání. Hliník pro kolobûh
(Aluminium-Verband Schweiz bietet Weiterbildung. Aluminium für Kreislauf) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 4, s. 47
� V˘sledky provozu nárazového drtiãe Hazemag: pro sekundární drcení
(Pralle Ergebnisse. Hazemag: Für die Sekundärzerkleinerung) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 4, s. 48
� Fin‰tí v˘robci papíru jsou odkázáni na surovinu od DSD: svaz v rozkla-
du (Finnische Papierhersteller sind auf DSD-Rohstoffe angewiesen:
Verbund in Lösung) 
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 4, s. 34-37
� V Roztoku se pfii recyklaci PET z láhve stává láhev (Aus Flasche wird
Flasche beim PET-Recycling in Rostock: Korn für Korn) 
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 4, s. 42-44
� Kongres k recyklaci baterií (Kongress zum Brennpunkt Batterie-
Recycling)
Recycling Magazin, 57, 2002, ã. 5, s. 6
� V˘roãní tisková konference Svazu nûmeck˘ch papíren. PrÛmysl papíru
vûfií i roku 2002 (Jahrespressekonferenz des vdp. Papierindustrie auch
2002 zuversichtlich) 
Recycling Magazin, 57, 2002, ã. 5, s. 13 
� Spojení podnikÛ. Spoleãnost Borowski & Hopp Hamburg je vybavena
pro budoucnost - moderní recyklaãní závod v hamburském pfiístavu
(Unternehmenzusammenschluss. Borowski & Hopp Hamburg GmbH für
die Zukunft gerüstet) 
Recycling Magazin, 57, 2002, ã. 5, s. 16
� Basilej II. Rozpaky nad recyklací oceli (Basel II. Bedenken der Stahlre-
cyclingwirtschaft) 
Recycling Magazin, 57, 2002, ã. 5, s. 18
� Nûmecká spoleãnost Nehlsen poskytující sluÏby v oblasti zne‰kodÀo-
vání a recyklace je vybavena pro rok 2002 (Nehlsen AG. Mit neuer
Unternehmensstruktur für 2002 gerüstet) 
Recycling Magazin, 57, 2002, ã. 5, s. 20
� Byl zaloÏen Evropsk˘ svaz podnikÛ zab˘vajících se recyklací kovÛ -
Euro-Shred (Verband. Euro-Shred gegründet) 
Recycling Magazin, 57, 2002, ã. 5, s. 22
� Star˘ textil. Napjatá situace (Alttextil. Angespannte Situation) 
Recycling Magazin, 57, 2002, ã. 5, s. 27 

ZE ZAHRANIâNÍHO ODBORNÉHO TISKU



Kaly

� âistírensk˘ kal v cementu (Klärschlamm im Zement) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 3, s. 47-48
� Vertikální fréza upravuje kaly do transportovatelné podoby (Eine
Vertikalefräse macht Schlämme transportierbar: Rührend bemüht) 
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 4, s. 53 
� „Stejné ke stejnému“ - a v‰echno do pece! Poznatky sly‰ení expertÛ
k tématu ãistírensk˘ kal jsou ignorovány („Gleiches zu Gleichem“ - und
alles in den Ofen! Erkenntnisse einer Expertenanhörung zum Thema
Klärschlamm werden ignoriert) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 4, s. 16-18
� Firma Lurgi má pro kaÏd˘ problém s ãistírensk˘m kalem fie‰ení (Für je-
des Problem mit Klärschlamm eine Lösung. Lurgi) 
Umweltschutz, 2002, ã. 4, s. 53

Biologická a mechanicko-biologická úprava odpadÛ

� Trh pro regenerativní plyny. Biomasa (Der Markt für regenerative Gase.
Biomasse) 
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 3, s. S2-S6
� Potenciál u kompostování nebude je‰tû dlouho vyãerpán (Potential bei
der Kompostierung noch lange nicht ausgeschöpft)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 4, s. 6

Spalování a energetické vyuÏití odpadÛ

� Zaãátek stavby spalovny odpadÛ v Lautû - ale bez soutûÏe: mezera
zaplnûna (Baubeginn für die MVA in Lauta - aber der Wettbewerb sitzt
nebenan: Lücke gefüllt) 
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 4, s. 32-33
� V˘roba a vlastnosti ‰kváry z frakcí zbytkového odpadu metodou ‰ach-
tové pece (Herstellung und Eigenschaften von Schlacken aus Restmüll-
fraktionen nach einem Schachtofenverfahren)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 3, s. 116-129
� Metody zpracování odpadÛ pro zbytkov˘ odpad s v˘robou druhotného
paliva (Abfallbehandlungsmethoden für Restabfall mit Herstellung von
Sekundärbrennstoff) 
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 3, s. 129-135
� MoÏnosti a meze vodou chlazen˘ch ro‰tÛ ve spalovnách domovního
odpadu (Möglichkeiten und Grenzen von Wassergekühlten Rosten in
Hausmüllverbrennungsanlagen) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 4, s. 12-15
� Sektorov˘ controlling prostfiednictvím benchmarkingu na pfiíkladu spa-
loven odpadÛ (Sektor-Controlling mittels Benchmarking am Beispiel von
Abfallverbrennungsanlagen) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 4, s. 24-29
� Zafiízení na spalování kalÛ v Severním Brabantsku bylo roz‰ífieno
(Schlammverbrennungsanlage in Nord-Brabant erweitert) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 4, s. 49

Skládkování odpadÛ

� Nov˘ kompaktor dob˘vá skládky. Nová mûfiítka k maximalizaci hospo-
dárnosti (Neue Müllverdichter erobern die Deponien. Neue Maßstäbe zur
Maximierung der Wirtschaftlichkeit) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 4, s. 33-34
� Úspû‰n˘ pilotní projekt. Nyní se mohou hospodáfisky vyuÏívat chudé
plyny - vyuÏití skládkov˘ch plynÛ (Erfolgreiches Pilotprojekt. Jetzt können
Schwachgase wirtschaftlich genutzt werden) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 4, s. 38-39
� Tûsnûní skládek: zkoumání vlastností (Deponieabdichtung:
Eigenschaften untersucht) 
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 4, s. 8
� Dálková kontrola a smluvní model u prÛsakov˘ch vod ze skládek: 
alarm na mobilním telefonu (Fernkontrolle und Contracting bei Depo-
niesickerwässern: Alarm aufs Handy) 
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 4, s. 26
� Dal‰í v˘voj membránové technologie k úpravû skládkov˘ch prÛsakÛ:
spojené v˘hody (Membranverfahren zur Deponiesickerbehandlung in
Weiterentwicklung: Vorteile verbinden) 
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 4, s. 45-48
� SARDINIA 2001 - 8. mezinárodní symposium o odpadovém hospodáfi-
ství a skládkách (SARDINIA 2001 - Eighth International Waste
Management and Landfill Symposium) 
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 3, s. 160-161

BliÏ‰í informace: 
Mgr. Jaroslava Kotrãová
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� Recyklace ocelového ‰rotu. Bilance za rok 2001 (Stahl-Schrott-
Recycling. Bilanz für 2001) 
Recycling Magazin, 57, 2002, ã. 5, s. 28
� Byly pfiijaty a ratifikovány nové standardy pro star˘ papír (Neue
Altpapierstandards angenommen und ratifiziert) 
Recycling Magazin, 57, 2002, ã. 6, s. 7
� Staré dfievo. Je nutné fie‰ení vhodné pro praxi (Altholz. Eine praxisge-
rechte Lösung wird dringend benötigt) 
Recycling Magazin, 57, 2002, ã. 6, s. 8-15
� Lehká frakce z drtiãÛ. PrÛmysl plastÛ startuje iniciativu vyuÏívání
(Shredderleichtfraktion. Kunststoffindustrie startet Verwertungsinitiative) 
Recycling Magazin, 57, 2002, ã. 6, s. 16
� Popílek v betonu: nová cesta (Flugasche im Beton: Neue Wege) 
Recycling Magazin, 57, 2002, ã. 6, s. 21
� PouÏité ocelové obaly. Dále vysoké recyklaãní kvóty (Gebrauchte
Stahlverpackung. Weiter hohe Recyclingquoten) 
Recycling Magazin, 57, 2002, ã. 7, s. 12
� Recyklace skla. Zálohováním plechovek hrozí pokles mnoÏství starého
skla (Glas-Recycling. Mit dem Dosenpfand droht ein Absinken der
Altglasmengen) 
Recycling Magazin, 57, 2002, ã. 7, s. 20
� Polyuretanové nádoby. Vést odpad vyÏadující dozor správn˘m smûrem
(PU-Schaumdosen. Überwachungsbedürftigen Abfall in die richtigen
Kanäle lenken) 
Recycling Magazin, 57, 2002, ã. 7, s. 21
� Technologie firmy Kiesel. Nejnovûj‰í technika pro pfiekládku ‰rotu
(Kiesel-Technologie. Neueste Schrottumschlagtechnik) 
Recycling Magazin, 57, 2002, ã. 7, s. 23
� 5. mezinárodní zasedání o starém papíru. Má v budoucnosti za dobrou
kvalitu ruãit zne‰kodÀovatel? (5. Internationaler Altpapiertag. Soll für gu-
te Qualität künftig der Entsorger haften?) 
Recycling Magazin, 57, 2002, ã. 8, s. 10-13
� MnoÏství starého papíru v Rakousku stagnovalo (Altpapier-
Sammelmenge stagnierte. Österreich) 
Recycling Magazin, 57, 2002, ã. 8, s. 14
� Spoleãnost Metall + Recycling. S novou stavbou vzniká jeden z nejmo-
dernûj‰ích recyklaãních podnikÛ na recyklaci materiálu z drtiãÛ a elektro-
niky (Metall + Recycling GmbH. Mit Neubau entsteht einer der moderne-
sten Recycling Betriebe) 
Recycling Magazin, 57, 2002, ã. 8, s. 24-25
� Recyklace stavební suti na pfiíkladu velkého staveni‰tû leti‰tû spoleã-
nosti „Airport 2000plus“ (Bauschuttrecycling am Beispiel der
Grossbaustelle Airport 2000plus) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 4, s. 19-21
� Spoleãnost AVG Köln demontovala 28 500 chladniãek (AVG Köln de-
montierte 28 500 Kühlgeräte) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 4, s. 51
� Obor recyklace stavebních hmot je v souãasnosti v tûÏké situaci
(Branche derzeit in schwieriger Situation. Baustoff-Recycling) 
Umweltschutz, 2002, ã. 4, s. 8
� Papír spoleãnosti Neusiedler NAUTILUS nasazuje nové mûfiítko u re-
cyklace papíru (NAUTILUS setzt neue Maßstabe beim Recycling-Papier.
Neusiedler AG) 
Umweltschutz, 2002, ã. 4, s. 38
� Îádné ‰kody pro lesy. Recyklace starého papíru (Keine Schäden für
die Wälder. Altpapierrecycling) 
Umweltschutz, 2002, ã. 4, s. 50-51
� Hodnotn˘ star˘ papír (Wertvolles Altpapier) 
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 3, s. 80

Komunální odpady

� Povinnost pfienechání. Nádoby na zbytkov˘ odpad pfiíli‰ velké - nespo-
lehlivé (Überlassungspflicht. Restmüllbehälter zu groß - unzulässig) 
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 7, s. 25
� Správné zne‰kodÀování odpadÛ z velk˘ch sídli‰È. Pöttinger (Gerechte
Müllentsorgung von grossen Wohnanlagen. Pöttinger)
Umweltschutz, 2002, ã. 4, s. 5

Obaly

� Nápojové obaly. Úprava záloh od ledna 2003 (Getränkeverpackungen.
Pfandregelung Januar 2003) 
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 7, s. 14
� Zmûna smûrnice o obalech a obalov˘ch odpadech (Änderung der
Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 4, s. 9
� Polsko sází na zelen˘ bod (Polen setzt auf den Grünen Punkt) 
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 4, s. 9

servis
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Spektrum
Wieder öffentlich von dem Plan.. 6
Hochwasser-Abfälle.....................8
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ELEKTRONIK-ABFALL
Ist-Stand der europäischen
Gesetzgebung und die Situation
in der âR.................................. 10
Ausnutzung von Metallen aus
Elektro- und elektronischen
Abfällen.................................... 10
Wird der Elektro-Abfall auch in
der âR mehr ausgenutzt werden?
Rücknahme von transportfähigen
Batterien in der âR....................11
Wie die Rücknahme von
Batterien und Akkumulatoren 
im Ausland und in der âR sicher-
gestellt wird. Das ECOBAT-
System stellt sich vor.
Stoffliche Verwertung 
von mobilen Telefonen.............. 14
Aus privater Initiative wurde die
erste Analyse von verschiedenen
Handy-Typen von dem
Gesichtspunkt ihrer stofflichen
Zusammensetzung aus.

Thema: ABFALLBEHANDLUNG
Energie aus Abfällen für die
Kalkbrennerei............................ 15
Es wurde eine Einrichtung zur
Umwandlung des alternativen
Brennstoffs aus Müll in Genera-
torgas entwickelt und in Betrieb
gesetzt. Das Gas wird zur Behei-
zung des Kalkbrennerei-Schach-
tofens in Prachovice verwendet. 

Aus der Wissenschaft 
und Forschung
Die Mendel-Universität für 
Land- und Forstwirtschaft Brno,
Agronomische Fakultät, Institut für
Landwirtschafts-, Lebensmittel-
und Umwelttechnik................... 16
Profil einer wissenschaftlichen
Arbeitsstätte.
Forschung und Entwicklung 
im Bereich der Abfallwirtschaft 
in der Tschechischen Republik 18

Leitung
Das neue Gesetz über Luftrein-
haltung von dem Gesichtspunkt
der Abfallwirtschaft aus............. 22
Welche Auswirkungen hat das
neue Luftreinhaltungs-Gesetz in
der Abfallbehandlung. Übersicht
der Durchführungsvorschriften.
Rücknahme von Produkten...... 25
Abfallanalyse von dem
Gesichtspunkt neuer
Rechtsvorschriften aus............. 27
Gesetz Nr. 185/2001 der Slg.,
über Abfälle, und seine Duchfüh-
rungsvorschriften haben viele ne-
ue Tatsachen in die technische
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Waste Management Forum

Spectrum
The Plan being re-discussed 
in public....................................... 6
The wastes remaining after 
the flood...................................... 8

The Waste of the Month
ELECTRONIC WASTE
The present European legisla-
tion and the situation in the CR 10
The use of metals from electri-
cal and electronic wastes..........10
Will the electronic waste be more
extensively utilised also in the CR?
Taking back of portable 
batteries in the CR.................... 11
Taking back of batteries and
accumulators, as arranged abro-
ad and in the Czech Republic.
The introduction of the ECOBAT
System.
Mobile (cellular) telephones 
as the source of secondary 
materials....................................14
As a result of a private initiative,
an analysis of various types 

of mobile telephones has been
performed from the viewpoint 
of material composition.

The Topic: WASTE TREATMENT
Waste derived energy for 
the lime works........................... 15
A device has been developed
and started up transforming 
an alternative fuel from wastes 
into the producer gas which 
is then used to heat the shaft 
furnace of the lime works in the
town of Prachovice.
Science and Research
The Mendel University 
of Agriculture and Forestry,
Faculty of Agronomy, Institute 
of Agricultural, Food and
Environmental Technology........ 16
A background of a scientific 
centre.
Reasearch and development 
in the field of waste management
in the Czech Republic............... 18

Management
The new Act on Air Pollution
Control, from the viewpoint 
of waste management.............. 22
The consequences of the new
Act on Air Pollution Control for
waste handling. A survey of the
implementing provisions.
Taking back of the products...... 25
The analysis of the wastes from
the viewpoint of the new legal 
regulations.................................27
Act No. 185/2001 Coll. on 
wastes and its implementing 
provisions brought about many
new factors to the technical prac-
tice. It affects also the testing of
the chemical and microbiological
composition of the wastes, as
well as the laboratory evaluation
of their properties.

Regional Conceptions
Waste-management conceptions
for the Region of Zlín and the
Region of Vysoãina................... 24
The processing of the base 
documents is in its final stage.
The regional waste centre of the
Region of Ústí nad Labem........ 26

Service
Readers’ opinions..................... 29
Two views of incineration plants.
State Environmental Fund of the
CR - The use of the
Governmental Flood Account... 30
Calendar................................... 31
Excerpted from foreign speciali-
sed periodicals.......................... 32

ZÁJEZD NA MEZINÁRODNÍ VELETRH

POLLUTEC Lyon
Mezinárodní veletrh zafiízení, sluÏeb a technologií v oblasti Ïivotního prostfiedí

PROGRAM:

út 26. 11. 2002 – odjezd z Ostravy s moÏností nástupu po trase 
Olomouc-Brno-Praha-PlzeÀ

st 27. 11. 2002 – celodenní náv‰tûva veletrhu POLLUTEC 

ãt 28. 11. 2002 – prohlídka Lyonu nebo náv‰tûva veletrhu POLLUTEC, 

ve veãerních hodinách odjezd do âR

pá 29. 11. 2002 – veãer návrat do Ostravy s v˘stupy po trase

CENA: 5180,- Kã  zahrnuje: Dopravu klimatizovan˘m autobusem, 
1x nocleh ve 2-lÛÏkov˘ch pokojích se snídaní, prÛvodce, cestovní poji‰tûní,
vstupenku na veletrh, poji‰tûní proti úpadku cestovní kanceláfie.
Pro skupiny nad 10 osob poskytujeme úmûrnou slevu. Vzhledem 
k charakteru akce lze v˘lohy spojené s úãastí na veletrhu uplatnit jako
odeãítatelnou poloÏku od základu danû.

TERMÍN UZÁVùRKY P¤IHLÁ·EK: 11. 11. 2002
Po tomto termínu se lze pfiihla‰ovat jen do vyãerpání kapacity. Poãet 
úãastnick˘ch míst je omezen kapacitou autobusÛ.

PRIMATOUR Ing. Arno‰t ·rámek
Malostranská 1202, 725 25 Ostrava 25 
tel/fax: 596 931 480
e-mail: info@primatour.cz   
internet: www.primatour.cz

Praxis gebracht und wirken sich
auch im Bereich der Prüfungen
chemischer und mikrobiologischer
Zusammensetzung von Abfällen
und laboratorischer Bewertung
der Abfalleigenschaften aus.

Bezirkskonzepte
Konzepte der Bezirke Zlín und
Vysoãina (Böhmisch-Mährische
Höhe)........................................ 24
Die Bearbeitung von Unterlagen
tritt in die abschließende Etape.
Regionales Abfallzentrum des
Bezirks Ústí.............................. 26

Service
Ansicht der Leser .................... 29
Zwei Ansichten über Müllver-
brennungsanlagen. 
Der Staatliche Umweltfonds der
âR - Erschließung des Regier-
ungs-Hochwasserkontos.......... 30
Kalender................................... 31
Aus der ausländischen Fach-
presse....................................... 32



Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky 61
Tel./fax: 566 624 301 E-mail: odas.iva@wo.cz

firma certifikovaná dle norem ISO 9001 a 14001

Komplexní služby

v odpadovém hospodářství

Nabídka mobilních skladů
Firma CATU Praha, která je součásti mezinárodní leasingo-
vé společnosti, působí v ČR od roku 1995 v oblasti proná-
jmu a prodeje ISO kontejnerů (tzv. námořních kontejnerů).
Kontejnery nabízené k prodeji a pronájmu jsou s úspěchem
používány jako mobilní skladovací prostory prakticky s oka-
mžitou možností využití (bez potřeby získání časově nároč-
ného stavebního povolení).
Kontejnery jsou celokovové s dřevěnou podlahou s čelními
uzamykatelnými dveřmi a rohovými prvky umožňujícími u-
chycení při manipulaci. Jsou dodávány ve třech velikostech
o vnitřních rozměrech: šířka: 2,4 m, výška: 2,6 m, délka: 3
m, 6 m a 12 m. Vlastní hmotnost kontejnerů je: 1,7 t, resp.
2,2 nebo. 4,2 t. Pro skladové účely jsou kontejnery prodává-
ny v závislosti na technickém stavu a stáří za 14 000 Kč až
28 000 Kč u kontejneru délky 6 m a 25 000 Kč až 38 000 Kč
u kontejneru délky 12 m.
V případě zájmu nabízíme i pronájem těchto kontejnerů, vý-
še nájemného klesá s dobou pronájmu, např.:
– délka pronájmu 6 měsíců, nájemné 

55 Kč/den u   3 m kontejneru,
75 Kč/den u   6 m kontejneru,

105 Kč/den u 12 m kontejneru,
– délka pronájmu 12 měsíců,  nájemné 

50 Kč/den u   3 m kontejneru,
70 Kč/den u   6 m kontejneru,

100 Kč/den u 12 m kontejneru,
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Nabízené kontejnery jsou na depech v Praze, Mělníce,
Ostravě a Uherském Brodě. Na přání zákazníka můžeme za-
jistit dopravu a složení kontejneru na určené místo.
Další informace je možno získat na:
www.catu.cz, e-mail: catu@mbox.vol.cz
tel.: 224 142 102, fax: 224 152 103

AGM recykling s. r. o.
Velké Těšany 60

767 01 Kroměříž

Recyklace elektrotechnického odpadu
Zpracováváme tyto druhy vyřazených zařízení:

- Silnoproudá zařízení (rozvaděče, demontované přístroje, relé, stykače...)
- Slaboproudá zařízení (průmyslová elektronika, plošné spoje...)
- Vyřazená VT (sálové počítače i PC, periferie, komponenty...)
- Monitory

- Telekomunikační technika (digitální i analogové ústředny, mobilní telefony...)
- Kabely (všech druhů i velikostí)

- Odpady s obsahem drahých kovů

- Ostatní materiál podobné povahy

Tel.: 573358725, 602550599, 724858806 Mail: gm2@snt.cz

Fax: 573370534 www.snt.cz/agm

Stav slovenského odpadového hospodářství 
Podmínky pro podnikání s odpady na Slovensku

Speciální téma pro ty, kteří chtějí začít podnikat 
ve Slovenské republice, prodávat tam své výrobky 

nebo tam hledají partnera pro spolupráci.
Odpadové fórum 12/2002 - vyjde 4. prosince.
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Udělali jste vše pro to, 

aby budoucí zákazníci k vám snadno našli cestu i po přečíslování telefonů?

VIZITKY v odborném měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM zdarma!
Inzerentům v  čísle otiskujeme vizitkybezplatně (platí při velikosti inzerátu od 1/4 strany).Samotné otištění vizitky stojí
3000 Kč.Platí nejméně do konce roku 2002.
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