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V roce 1994 bývalý státní podnik byl
zprivatizován a konvertoval do ak-
ciové společnosti. Nastartovaný reor-
ganizační proces pokračuje do dneš-
ních dnů. Restituce velkou měrou
zasáhla do bývalé rozsáhlé sběrové
sítě na území hlavního města Prahy,
která se postupně zredukovala na dva
výrobní provozovny a čtyři sběrny –
výkupny.

Pracovní tým asi 35 pracovníků roč-
ně vykoupí a zpracuje tisíce tun vybra-
ných druhů odpadů. Hlavní náplní
společnosti je sběr a výkup vybraných
druhů odpadů od malo i velkododava-
telů a jejich přepracování do podoby,
ve které mohou vstupovat do výrobního procesu jako druhotná
surovina.

V současné době společnost vykupuje, třídí, zpracovává a pro-
dává jako druhotnou surovinu sběrový papír, železné šroty, neže-
lezné kovy, fotochemické odpady a vybrané druhy elektrošrotu. 
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Kovošrot Praha, a. s.

Akciová společnost Kovošrot Praha
patří mezi nejvýznamnější zpracovate-
le kovového odpadu v České republi-
ce. Svou sítí výkupních skladů a úpra-
várenských provozů pokrývá oblast
Prahy, jižních a středních Čech. V zá-
padních a východních Čechách půso-
bí prostřednictvím svých dceřinných
společností. Ročně vykoupí a zpracuje
250 tisíc tun kovového odpadu včetně
CrNi odpadů, kovových odpadů na bá-
zi neželezných kovů, elektrošrotů
a elektrických motorů při obratu cca 
l,0 mld. Kč.

Více jak 50letá zkušenost v oboru,
schopný řídící tým složený z odbor-
níků a 255 zaměstnanců dává jistotu
v činnostech, které mění kovový odpad v cennou druhotnou
surovinu. Podle druhu, stavu a množství kovového odpadu se
volí nejvhodnější způsoby jeho úpravy při dodržování podmínek
ochrany životního prostředí. 

Kovové odpady lisuje na technologiích ŽĎAS CPA 1250, ŽĎAS
CPB 400, RICO S 265, ARNOLD SP 300 V, ARNOLD SP 100,
stříhá na hydraulických nůžkách ŽĎAS CNS 800 D11, LUGAM
500, v kontejnerových nůžkách ŽĎAS CNS 400 K a na  aligátoro-
vých nůžkách MOROS. Drcení kovových odpadů provádí na drtiči

GORISCHEGG, kolejnice láme na
lamači SB 75a. Při zpracování kovo-
vých odpadů stále využívá ruční pále-
ní a také dvoukomorovou vypalovací
pec. 

Kovošrot Praha, a. s., výkonem
úpravárenských zařízení a objemem
výroby upraveného šrotu plynule zaji-
šťuje pro hutní spotřebitele dodávky
v odpovídajícím objemu a garanto-
vané kvalitě.

V posledních letech svou aktivitu
také soustřeďuje na oblasti ekologic-
kého zpracování autovraků a elektro-
šrotů.

Kovošrot Praha, a. s., vykonává
rozhodující vliv v akciových společ-

nostech Kovošrot Kladno, Sběrné suroviny Praha a Sběrné suro-
viny České Budějovice.

Představenstvo akciové společnosti Kovošrot
Ke Kablu 289, 100 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy

Tel.: 271 085 111, Fax: 272 703 325
E-mail: obchod@kovosrot.cz
E-mail: vyroba@kovosrot.cz

www.kovosrot.cz 

Sběrné suroviny Praha, a. s.

Společnost dále nabízí svým part-
nerům svoz odpadů (sběrový papír,
kovové odpady), zapůjčuje kontejnery
a lisy na sběrový papír, provádí skarta-
ci dokumentů za účasti zákazníka.
Úzce spolupracuje s pražskými škola-
mi na sběru starého papíru s využitím
kontejnerů a se zdravotnickými zaříze-
ními na výkupu fotochemických odpa-
dů – ustalovače, vývojky, RTG filmy.

Představenstvo akciové
společnosti 

Sběrné suroviny Praha
Travná 1293, 198 00 Praha 9 – Kyje
Tel.: 281 930 018, Fax: 281 930 019

e-mail: info@sbernesuroviny.cz
www.sbernesuroviny.cz

Váš partner pro třetí tisíciletí

®
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Kovošrot Kladno, a. s.

Společnost byla založena
v lednu 1994 z bývalého výrob-
ního provozu státního podniku
Kovošrot Praha s dlouholetou
tradicí v oboru. K jejím před-
nostem patří kompletní výbava
agregátů schopných zpracovat
jakýkoliv druh kovového odpa-
du zaručeně ekologickým způ-
sobem. Mohutná úpravárenská
kapacita umožňuje ročně zpra-
covat až 200 tisíc tun kovových
odpadů. Společnost provádí
výkup, sběr a zpracování oce-
lových a litinových šrotů, lego-
vaných kovových odpadů,
neželezných barevných kovů
všech druhů, bez omezení veli-
kosti, v jakémkoliv množství
a potvrzuje ekologickou likvidaci. Provádí také demontáže výrob-
ních celků za účelem efektivního vytěžování kovových odpadů.

V roce 2004 získala společnost certifikační audit systému envi-
ronmentálního managementu podle ČSN  EN  ISO  14001:1997.

Společnost je vybavena paketovacím lisem ŽĎAS CPS 1000
pro lisování kovových odpadů s hutností paketů 3 kg/dm3, hydrau-

lickými nůžkami HENSCHEL
se střižnou silou na nožích 700
tun, drtícím zařízení na autovra-
ky PWH 2000 o kapacitě zpra-
cování až 40 autovraků za
hodinu, unikátním pálícím  stro-
jem  BOC (anglická provenien-
ce) k přepálení oceli až do síly
materiálu 1,5m. Drtič PWH
2000 je také vhodný pro zpra-
cování letecké techniky, praček,
myček, sporáků apod. Nůžky
HENSCHEL jsou schopny po-
drtit strojní litinu a výbušné mo-
tory. 

Ke svozu kovových odpadů
využívá vlastní svozovou techni-
ku včetně mobilních nakladačů.

Představenstvo akciové společnosti 
Kovošrot Kladno

Libušina ul. 232, P.O.BOX 10, 272 80 Kladno – Dubí
Tel.: 312 685 722, Fax: 312 688 824

e-mail: kovored@volny.cz
www.edb.cz/kovosrotkladno

Sběrné suroviny, a. s., České Budějovice

Společnost byla založena v lednu
1994 z bývalého státního podniku. Pod-
nikatelská činnost společnosti je v regi-
onu Jihočeského kraje a v bývalém
okresu Pelhřimov. Kromě velkého
množství různě velkých sběren – výku-
pen (celkem 61 sběren) zpracovává
odpady také ve svých třech výrobních
provozovnách – České Budějovice,
Tábor a Vodňany. 

Roční objemy zpracovaných odpadů
se pohybují v desítkách tisíc tun a tuto
činnost provádí a zajišťuje 74 pracov-
níků.

V současné době vykupuje, třídí,
upravuje, zpracovává a následně prodává jako druhotnou surovi-
nu sběrový papír, železné šroty, skleněné střepy, vybrané druhy
plastů, kovové odpady na bázi neželezných kovů a akumulátory. 

Drtivá většina sběrových míst je vybavena lisy na lisování sbě-
rového papíru. Výrobní provozovna v Českých Budějovicích je

vybavena velkokapacitním kontinuál-
ním lisem na zpracování sběrového
papíru a na plastové fólie. Společnost
vlastní moderní svoznou techniku Avia,
LIAZ, SCANIA s technickým vybave-
ním jako jsou hydraulické ruce, nataho-
vací zařízení pro kontejnery, zdvihací
čela a mobilní nakládací techniku.

Současným i budoucím zákazníkům
nabízí nezávazné bezplatné poraden-
ství, přepravní služby v omezeném roz-
sahu, zapůjčení kontejnerů včetně při-
stavení a odvozu. 

Představenstvo akciové společnosti 
Sběrné suroviny České Budějovice

Pražská 493, 370 21 České Budějovice
Tel.: 387 312 302, Fax: 387 319 019

e-mail: sberne.surovinycb@worldonline.cz

KOVOŠROT
K L A D N O  a . s .
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Nová služba časopisu ODPADOVÉ FÓRUM
Personální inzerce zdarma

Již v minulém čísle jsme vás v podrobném
článku informovali o nové vyhlášce o ukládání
odpadů na skládky, která transformuje směrnici
a rozhodnutí Rady ES o skládkách odpadů
a o dalších souvisejících vyhláškách. 

Vzhledem k tomu, že jde o závažné téma opa-
kujeme:

S účinností od 5. 8. 2005 platí vyhláška MŽP
č. 294/23005 Sb., o podmínkách ukládání odpa-
dů na skládky a jejich využívání na povrchu teré-
nu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrob-
nostech nakládání s odpady.

S touto oblastí nakládání s odpady souvisí i vy-
hlášky vydané Českým báňským úřadem. Jde
o tyto:

Vyhláška Českého báňského úřadu (ČBÚ) 
č. 299/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ
č. 104/1998 Sb., o hospodárném využívání vý-
hradních ložisek, o povolování a ohlašování hor-
nické činnosti prováděné hornickým způsobem,
ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška ČBÚ č. 300/2005 Sb., kterou se mě-

ní vyhláška ČBÚ č. 99/1992 Sb., o zřizování, pro-
vozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání
odpadů v podzemních prostorech.

Očekává se, že hlavně vyhláška MŽP bude
velmi zásadním způsobem ovlivňovat budoucí
nakládání s odpady. Proto jsme oslovili několik
provozovatelů skládek se žádostí o informování,
jaké problémy očekávají při aplikaci této vyhlášky
v praxi. Bylo nám od několika provozovatelů sdě-
leno, že nové předpisy vztahující se k ukládání
odpadů na skládky jsou natolik složité a podmín-
ky tak obsáhlé, že nejsou schopni si v současné
době promítnou do praktické podoby všechny do-
pady vyhlášky. Zároveň konstatují, že vyhláška
v sobě zahrnuje spoustu změn a jejich výklad je
z pohledu praktiků a státního úředníka značně
rozdílný. Proto dochází v současné době ke kon-
zultacím a vyjasňování sporných bodů.

Žádáme proto ty provozovatele skládek, kteří již
došli k vyjasnění sporných oblastí a k dohodě s pří-
slušnými úředníky státní správy, aby nás, ale hlav-
ně čtenáře našeho časopisu o tom informovali.

Nové vyhlášky o ukládání odpadů

„Elektrovyhláška“ konečně na světě
V částce 123/2005 Sb., která byla rozeslána

15. září, vyšla pod číslem 352 vyhláška o po-
drobnostech nakládání s elektrozařízeními
a elektroodpady a o bližších podmínkách fi-
nancování nakládání s nimi (vyhláška o naklá-
dání s elektrozařízeními a elektroodpady). Dlouho
a netrpělivě očekávaná vyhláška nabývá účinnos-
ti dnem jejího vyhlášení.

Ve stejné částce je uvedena pod číslem 353

vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu
provedení zpětného odběru některých vý-
robků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb.,
a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů. Změny obou vyhlášek se týkají elek-
troodpadu a souvisejí s vydáním výše citované
vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elek-
troodpady.

Po uzávěrce

V rámci snahy o rozšíření služeb pro firmy, ale
především pro čtenáře zavádíme v časopisu per-
sonální inzerci, tj. zveřejňování poptávky a nabíd-
ky na zaměstnání v oboru. Tuto službu budeme
poskytovat zdarma v rozsahu jednoho zvýrazně-
ného řádku plus dalších maximálně šesti řádků
běžného textu šířky 43 mm (sloupec jako je ve
Spektru nebo v Kalendáři). Při požadavku na
větší množství textu či speciální grafickou úpravu
se bude cena za otištění inzerátu řídit ceníkem
inzerce.

Text inzerátu musí obsahovat kontaktní údaje

na inzerenta a bude se vždy opakovat jen jed-
nou, abychom se vyhnuli otiskování neaktuálních
informací. Požadavek na otištění musíme dostat
nejpozději 2 týdny před vyjitím čísla, časopis ob-
vykle vychází první středu v měsíci, přesné da-
tum je uvedeno v edičním plánu.

Bezplatné otiskování nabídek práce se týká
striktně jen nabídky práce v oboru odpadového
hospodářství.

Požadavky na otištění nabídky či poptávky po
zaměstnání posílejte do redakce: 

forum@cemc.cz.



Stále častěji se jakoby náhodou objeví v několika

novinách nebo společenských časopisech články

s odpadářskou tematikou. Je to samozřejmě dobré

a chvályhodné, ale jen do té doby, než si konkrétní

článek přečteme podrobněji. Ti, kteří vědí o co jde

jen nevěřícně kroutí hlavou, co ti novináři mohou

zplodit, jakých nepřesností jsou schopni se dopustit,

jakými dezinformacemi zahrnují čtenářský lid. 

Každý obor má své zákonitosti, postupy a trendy,

které se formulují v různých dokumentech od těch

obecných a nezávazných až po ty „jejichž neznalost

neomlouvá“. Tak je to i s odpadovým hospodářstvím.

To již někteří novináři znají a vědí, že je nutno si 

sehnat objektivní informace, ty seriózně zpracovat

a předložit čtenářům. Jsou však někteří, kteří i přes

objektivní základní informace dokáží při obligátní 

novinářské zkratce a zjednodušení na pomezí 

bulváru původní dobrou myšlenku neúnosně 

zdeformovat a vymyslet sice atraktivní, ale 

zavádějící a někdy až nesmyslné nadpisy a hesla.

Můžeme se například dočíst, že „Odpadky jsou zlatý

důl“, nebo „Stát neplní slib, jak třídit odpad“ nebo

„Odpadový byznys je nastaven špatně“.

Jsou však i někteří „odborníci“ nebo spíše 

nátlakové skupiny, kteří si „zajistí“ místo v periodiku

a pak bezostyšně ovlivňují mínění lidí svými, mírně

řečeno tendenčními a účelově ovlivněnými názory.

Tak se to stalo v několika případech v minulých

měsících. Sice jsem se o těchto praktikách již 

v minulosti zmiňoval, ale stále se opakují. Navíc jsou

v článcích citováni odborníci, kteří byli osloveni,

v dobré víře podali správné informace, ale 

výsledkem jsou údaje a konstatace, které by v těchto

souvislostech nikdy nevyslovili. 

Můžeme v této souvislosti spílat novinářům, žádat

omluvu a vysvětlení nebo opravu textu. Názor 

běžných čtenářů již jen těžko změníme. Nebylo by

lepší, aby již na začátku byly takovéto texty 

lektorovány? Vůbec nejlepší by však bylo, kdyby ti,

kteří o tom něco vědí, sami převzali iniciativu 

a „zahltili“ novináře a periodika pravdivými, 

potřebnými a výchovnými informacemi.

Jsou odpady
zlatý důl?
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K 1. červnu 2005 bude
v Německu ukončen provoz
200 – 300 skládek. Odpověd-
nost za uzavření skládky
a následnou péči nese její maji-
tel a nese také veškerá rizika.
Odpovědnost za následnou
péči zahrnuje odpovědnost
právní, provozně ekonomickou

Od října 2003 funguje v Ně-
mecku systém zpětného odbě-
ru plechovek od nápojů s náz-
vem P systém, založený firmou
Leckerland-Tobaccoland (L-T).
Na systém je již napojeno
několik tisíc prodejních míst,
označených nálepkou s logem
„P“. Plechovky a lahve dodáva-
né L-T nesou rovněž logo
P a při odběru je nutno dbát,
aby bylo čitelné. Odebrané
obaly se sbírají v obchodě do
pytle, pytle se označí potřebný-
mi údaji. Pytle se svážejí do
pobočky L-T do kontejnerů
podniku Rhenus AG, odkud se
několikrát týdně odvážejí do
nejbližšího z 5 sčítacích center.
Systémem ročně projdou 4 mil.
pytlů – asi 400 mil. obalů. Oba-
ly poté jdou k další úpravě – tří-
dí se na frakce hliník, bílý plech,
sklo a PET, lisují a materiálově
využívají. Volí se pouze takové
způsoby recyklace, které jsou
uvedeny v nařízení o obalech
a jsou certifikovány. Při sčítání
obalů se využívá výkonná tech-
nika zpracování informací: data
se naskenují z pytlů, ukládají se
a zpracovávají. Připojení na síť
ve sčítacích centrech je za-
plombováno, proto nemůže do-
jít k manipulaci s daty. Po vy-
účtování dostane provozovatel
obchodu dobropis s přesným
počtem odebraných plechovek,
oceněných zálohou 25 centů,
50 centů nebo označených
jako bezcenné.

UmweltMagazin, 2004, č. 6

Většina německých obcí dispo-
nuje plošným systémem sběru
organických odpadů, na nějž je
napojeno 65 – 70 % domácnos-
tí. Zbývajících 30 – 35 % domác-
ností provozuje kompostování
vlastními silami na svém po-
zemku. Odbourávání biodegra-
dabilních materiálů při domácím
kompostování bylo zkoumáno
při pilotních pokusech z hlediska
stupně odbourání různých ma-
teriálů, délky trvání procesu od-
bourávání a vlivů na proces
kompostování. 

Z výsledků vyplývá, že testo-
vané a certifikované biodegra-
dabilní materiály se i při kom-
postování vlastními silami dob-
ře odbourávají s výjimkou kyse-
liny polymléčné. V důsledku
suboptimálních podmínek při
domácím kompostování je do-
ba potřebná k odbourání pod-
statně delší. U produktů na bázi
škrobu laminovaných kopoly-
merem lze dosáhnout stupně
odbourání až 97 % během
12měsíční fáze kompostování.
Směsi na bázi škrobů se stup-
něm odbourání od 91 do 77 %
prokázaly uspokojivé výsledky.
Plného odbourání materiálu lze
dosáhnout obracením. Obecně
se doporučuje i u produktů
označených jako kompostova-
telné jejich kompostovatelnost
vlastními silami nejprve prově-
řit.

Müll und Abfall, 36, 2004, č. 6

Návrh evropské směrnice
o odpovědnosti za prevenci
a sanace ekologických škod při-

nese zpřísnění odpovědnosti
zejména u předpisů týkajících
se průmyslových zařízení. Zde
budou předpisy od základu
změněny a budou zahrnovat
vznik odpovědnosti za ekologic-
ké škody, které vznikly celé
veřejnosti. V této souvislosti vy-
chází komise EU z pojištění
zákonné odpovědnosti za ekolo-
gické škody. Směrnice se bude
týkat především znečištění vody,
narušení biodiverzity a znečiště-
ní půdy, které ohrožuje zdraví. 

Návrh směrnice nemá nahra-
dit stávající mezinárodní dohody
ani vnitrostátní úpravu odpověd-
nosti za škody v jednotlivých
členských státech, pouze je má
doplnit o další nástroj. Zpřísnění
se ukazuje na příkladu chemic-
kého průmyslu – v plánu je
zavedení systému regulace che-
mických látek REACH (Regist-
ration, Evaluation, Authorisation
and Restrictions of Chemicals –
registrace, hodnocení, povolo-
vání a omezování chemikálií)
a jeho aplikace i v jiných hospo-
dářských odvětvích, mj. i v obo-
ru odstraňování odpadů.

Müll und Abfall, 36, 2004, č. 6 

a technickou. Na tyto dílčí
oblasti se zpravidla najímají
externí poradci a majitel jejich
činnost koordinuje. Existují spe-
cializované inženýrské kance-
láře, které sestavují koncepce
ukončení provozu skládek a ná-
sledné péče. 

V uplynulých pěti letech prud-
ce vzrostl počet smluv na zpra-
cování průsakové vody a sklád-
kového plynu externími subjek-
ty. Model provozování následné
péče Depo Guard integruje
technické služby s organizační
činností. Z toho vyplývá přene-
sení odpovědnosti a rizik z obce
(majitele skládky) na subjekt,
s nímž je uzavřena smlouva.
Depo Guard obsahuje tyto prv-
ky: organizace všech úkolů
následné péče a odpovědnost
za ni, zachycování, zpracování
a využívání skládkového plynu
a průsakové vody, údržba zaří-
zení skládky, kontrola skládky,
dokumentace následné péče
podle norem.

Entsorga-Magazin, 2004, č. 6 

výhodu má využívání mobilních
zařízení na zpracování recyklo-
vaných materiálů přímo na sta-
veništi nebo v jeho bezprostřed-
ní blízkosti.

Müll und Abfall, 36, 2004, č. 6

Do roku 2010 se předpovídá
podíl druhotných stavebních
materiálů ve výši 15 – 20 % cel-
kové potřeby stavebních materi-
álů. Svaz INFA provedl výzkum,
při němž zjišťoval ekologické
výhody používání recyklovaných
stavebních materiálů při stavbě
silnic v porovnání s primárními
materiály. V rámci studie byly
brány v potaz prvky ekobilance,
jak je stanoví normy DIN EN
ISO 14040 a 14043. 

Nelze kategoricky určit, který
materiál, primární nebo sekun-
dární, je ekologicky výhodnější.
V konkrétních případech je
nutno rozhodovat individuálně
a zohlednit druh materiálu,
vzdálenost pro přepravu a jiné
regionální zvláštnosti. Obecně
jsou vlivy na životní prostředí
způsobeny především přepra-
vou a shromažďováním materi-
álu a jen v nepatrné míře postu-
pem zabudování materiálu nebo
demolicí. Velkou ekologickou

V rámci výzkumného projektu
„Efektivní organizační formy živ-
nostenského odpadového ho-
spodářství po zavedení zákona
o oběhovém hospodářství a od-
padech“ byla pomocí písemných
dotazníků a interview získána
rozsáhlá datová základna o od-
straňování odpadů v Bavorsku.
Nejčastěji nabízenou službou
v oboru odstraňování odpadů je
přeprava, tvoří 61,3 % všech
výkonů. Polovina firem nabízí
sběr odpadů, často jsou tyto
služby nabízeny jako doplňkové.
Třetí místo (44,9 %) zaujímá
využívání odpadů. Asi polovina
firem je činná i mimo odpadové
hospodářství. Necelé dvě třetiny
provádějí služby na místě u zá-
kazníka. Zejména malé podniky
se specializují na určité skupiny
odpadů. 
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Obchodování 

s povolenkami

Organizace „Sběrné surovi-
ny“ vznikly v 50. letech minu-
lého století jako organizace,
které byly určeny pro obyva-
telstvo a zabývaly se sběrem
„neprůmyslového“ kovového
odpadu, papíru, skleněných
střepů, textilu apod. Za tím
účelem zřizovaly tyto organi-
zace v obcích sběrny – vý-
kupny. Staraly se o propagaci
sběru neprůmyslového odpa-
du – papír, sklo, kovový šrot
atd. a tímto způsobem dbaly,
aby tento odpad nepřicházel
nazmar. Organizace „neprů-
myslový“ kovový odpad vý-
kupním organizacím „Sběrné
suroviny“ byly povinny dodá-
vat.

Zásadní změna se usku-
tečnila v počátku 90. let mi-
nulého století. Privatizačním
procesem drtivá většina pod-
niků Sběrné suroviny zaniká
fyzicky i v povědomí občanů.
Jednotlivé sběrny – výkupny
buď přecházejí do soukro-
mých rukou konkrétních fy-
zických osob anebo jsou za-
kládány nové společnosti.
V rámci restitucí se pozemky,
na kterých byly výkupny, vra-
cejí původním majitelům bez
pokračování původní činnosti.
Na trhu s odpady se prezen-
tují nové organizace, včetně

zahraničních. Velká konku-
rence se projevuje v oblasti
výkupu kovových odpadů,
sběrového papíru a částečně
skleněných střepů. Privatizo-
vané společnosti „Sběrné
suroviny“ na trhu vyklízejí pů-
vodní postavení a také mizí
z povědomí veřejnosti. Tím
zajetý a ověřený systém sbě-
ren druhotných surovin, obdi-
vovaný i našimi západními
sousedy, postupně zaniká.

Akciové společnosti Sběr-
né suroviny Praha a Sběrné
suroviny České Budějovice,
ale také některé další, v ob-
lasti sběru a zpracování od-
padů pokračují i přes výše
uvedené potíže ve své čin-
nosti. 

Síť sběren – výkupen
v pražských Sběrných suro-
vinách doznala největších
změn. Mnoho výkupen zanik-
lo, přesto aktivita této společ-
nosti vzrůstá a dává na trhu
o sobě vědět. Také akciová
společnost Sběrné suroviny
České Budějovice si udržuje
ve svém regionu odpovídající
postavení. Obě společnosti
jsou v oblasti kovových odpa-
dů rovnoprávným partnerem
své mateřské společnosti
Kovošrot Praha, a. s.

(os)

Sběrné suroviny

Neoznačené příspěvky 
z databáze RESERS
připravuje RIS MŽP

Nejdůležitější certifikací je „od-
borný podnik odstraňování od-
padu“, následovaný certifikací
dle normy DIN/ISO 9000. Ekolo-
gické certifikáty jako DIN/ISO
14000 nebo EMAS mají jen
malý význam. Dalším důležitým
certifikátem je „povolení přepra-
vy“ a má jej 58,2 % podniků.
Soukromé podniky tvoří 80,3 %
podniků odvětví, veřejnoprávní
organizace 13,7 %, účelové sva-
zy 4,7 % a forma public-private
partnership 1,3 %. Přes 60 %
podniků zaměstnává méně než
20 zaměstnanců. Rozdělení trhu
mezi soukromé a veřejnoprávní
subjekty je již ukončeno. Do
budoucna je třeba počítat se
zvýšením podílu odpadu určené-
ho ke zhodnocení a s nárůstem
využívání druhotných surovin.

Müll und Abfall, 36, 2004, č. 7

oproti domácnostem s nízkými
příjmy. 

Závěr průzkumu naznačuje,
že k dosažení zlepšení v kon-
zumním způsobu života s vel-
kým množstvím odpadu je tře-
ba, aby lidé znali a pochopili
spotřební vzorce a dopady na
životní prostředí. Státní politika
musí upřednostnit podporu
opětovného použití a snižování
spotřeby zdrojů před zvyšová-
ním recyklace.

Warmer Bulletin, 2005, č. 99

V Austrálii se uskutečnil  v ro-
ce 2004 průzkum u 1644 res-
pondentů zaměřený na spotře-
bu v souvislosti s odpady. Res-
pondentům byly položeny otáz-
ky týkající se nákupu zboží, kte-
ré není následně spotřebováno
a stává se odpadem. V zemi se
např. ročně odloží nespotřebo-
vané potraviny v hodnotě téměř
3 mld. AUD. 

Demografické charakteristiky
vyznívají tak, že mladí lidé plýt-
vají více než staří, domácnosti
s vyššími příjmy též plýtvají více

V červenci 2005 se očekává
zveřejnění návrhu Doporučení
Komise Evropskému parlamen-
tu a Radě o prevenci odpadu.
Mělo by obsahovat pokyny
k prevenci vzniku odpadu za-
měřené na vývoj plánů jako sou-
části tématické strategie preven-
ce a recyklace odpadu. Součas-
ně by měly být zahrnuty i poky-
ny pro určení indikátorů a pro
hodnocení prováděné politiky.

Issue Tracker Environment,

2005, č. 5

Dne 1. dubna 2005 bylo ve
Spojeném království uvedeno
v život první schéma obchodo-
vání s povolenkami ke skládko-
vání komunálního odpadu. Úče-
lem programu je vyrovnat se
s požadavky na omezení množ-
ství biodegradabilního odpadu
ukládaného na skládky. Jde
o opatření k závazku Spojeného
království v dodržování směrni-
ce EU o skládkách odpadů
a především se týká odpadů
papíru, odpadů potravinářských
a zahradních. V systému se pro-
dávají nebo půjčují povolenky
jednotlivých úřadů odpadového
hospodářství. Kontrolu systému
provádí Agentura pro životní
prostředí. Nevyčerpané přiděle-
né povolenky ke skládkování
nemusí být pouze odprodávány,
ale lze je uchovávat pro příští
období. 

Environment Watch Europe,

14, 2005, č. 7

Na 12. konferenci o evropské
legislativě obalových odpadů
v Bruselu zaznělo, že bylo
dosud učiněno velmi málo v pre-
venci vzniku odpadů. Generální
ředitelství Evropské komise pro
životní prostředí zvažuje vydání
pokynů pro vypracování národ-
ních plánů prevence odpadů,
které by měly obsahovat jasné
ekologické cíle, indikátory
a hlavní kategorie nástrojů.
V krátkodobém horizontu se
nepředpokládá změna politiky
v recyklaci. Komise navrhla dvě
alternativy definice recyklace,
neboť dosavadní definice jsou
vágní a neodrážejí ustanovení
směrnic o vodě, obalech, vozid-
lech s ukončenou životností
a odpadech z elektrických
a elektronických zařízení. 

Environment Watch Europe,

14, 2005, č. 7

Celkový přehled o plastech
a plastových odpadech včetně
environmentálních vlivů. Na
světě se vyrobí ročně 150 mil.

tun  plastů. Spotřeba plastů
v západní Evropě dosáhla 38
mil. tun v roce 2002 a oproti
roku 2000 se zvýšila o 6 %.
Podíl využití plastových odpadů
v západní Evropě byl v období
2000 – 2002 11 %. Recyklace
plastů má ve srovnání s jinými
druhy odpadů velký rozsah
i přesto, že ekonomika recykla-
ce plastů je složitější.

Warmer Bulletin, 2005, č. 99,

Information sheet



Několik pohledů

Problematika autovraků se přímo dotýká
několika subjektů s výrazně odlišnými zájmy
na jejím řešení. Pokusíme se tyto odlišnosti
komentovat v rámci logického řetězce nava-
zujících zájmů a úkolů těch subjektů, které
jsou rozhodujícím způsobem zapojeny do
celkového technicko-ekonomického života
automobilů, na jehož konci jsou autovraky.
V souladu s platnými právními předpisy si
budeme všímat především tzv. vybraných
vozidel a vybraných autovraků tak, jak se
nám jeví v současné době.

Za první článek „životního řetězce“ vozi-
del budeme považovat jejich výrobce
a dovozce (ve smyslu § 37a zákona
o odpadech). Z pohledu nakládání s odpa-
dy jsou významné jejich úkoly ve dvou
oblastech:
- v oblasti prevence vzniku odpadů jde

(zkráceně řečeno) o konstrukční a výrob-
ní zvládnutí takových vozidel, která nebu-
dou obsahovat zakázané materiály
a budou uzpůsobena snadné demontáži
a třídění vznikajících materiálů (odpadů),

- v oblasti nakládání s autovraky pak sou-
bory povinností specifikovaných přede-
vším v § 37a, resp. § 37e zákona o odpa-
dech.
Oblast prevence představuje zhruba ze

70 procent budoucí řešení v horizontu více
let s tím, že zbývajících 30 procent jsou již
opatření uskutečněná či probíhající. V ob-
lasti využívání odpadů z autovraků je již
situace poněkud členitější. Na jedné straně
mají povinné osoby relativní klid až do 
1. ledna 2007, kdy vstoupí v plnou platnost
§ 37a odst. 1 písm. b) – nákladové krytí
sběru, zpracování, využití a odstranění
vybraných autovraků ve vazbě na odst. 2
stejného paragrafu. Na druhé straně ovšem
již bylo zahájeno plnění povinností vyplývají-
cích z odst. 4 citovaného paragrafu.

předpisů) promítnuté např. do problematiky
„zániku vozidla“, které vedlo téměř k zasta-
vení odstraňování autovraků ekologickým
způsobem. Nelze se v této souvislosti zmí-
nit také o nefunkčnosti poplatkového systé-
mu podle § 37e zákona o odpadech apod.

Lze konstatovat, že výrazný nárůst práce
musely za dané legislativní situace zvlád-
nout příslušné odbory krajských a jim na
roveň postavených úřadů, které se musí
vypořádávat jak s legislativními tlaky „sho-
ra“, tak s tlaky reálného podnikatelského
života „zdola“. Ve složité situaci také jsou
a budou obecní úřady, které se budou
muset stále více vyrovnávat s administrativ-
ními a ekonomickými nároky na odstraňo-
vání tzv. odložených autovraků. 

Zároveň se zdá, že čas dalšího článku
státní správy – České inspekce životního
prostředí – teprve přijde. Inspekční aktivity
bude totiž nutno zaměřit nejen na kontrolu
oprávněných osob ke sběru a zpracování
autovraků (kteří musí plnit řadu technicky
a ekonomicky náročných opatření), ale pře-
devším na parazitující „provozovatele“ mno-
ha autovrakovišť, resp. spíše autohřbitovů.
Většina z nich působí na základě velmi pro-
blematických (někdy prakticky žádných)
živnostenských oprávnění a bez zajištění
alespoň základních technických podmínek,
které by alespoň připomínaly požadavky
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. Ekonomická
nesouměřitelnost se seriozními sběrači
a zpracovateli je zřejmá. Nabízí se určitá
analogie s řadou „stánkových“ prodejců,
kde pomáhají řešit situaci až zákroky poli-
cejních orgánů, neboť „civilní“ orgány jsou
ve značné míře fyzicky bezmocné.

Třetí článek „životního řetězce“ tvoří
poslední vlastníci vozidel – budoucích
autovraků. Jejich současná situace není
záviděníhodná, protože:
- Zatím neplatí možnost [s výjimkou podle 

§ 37b odst. 1 písm. c)] bezúplatného pře-
dání vyřazovaného vozidla provozovate-
lům zařízení pro sběr a zpracování autov-
raků. Průzkumy potvrzují, že smluvní
částky za převzetí vozidla, vystavení pří-
slušného potvrzení a zajištění předepsa-
ného zpracování autovraku se pohybují
v širokém intervalu od 0 do 2500 Kč. Vli-
vů je celá řada, takže je nebudeme ko-
mentovat.

- Často vznikají problémy s nalezením
„ochotného likvidátora“ autovraku v blíz-
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Od vydání směrnice 2000/53/ES k vozidlům s ukončenou život-
ností a její implementace do legislativy České republiky uplynul
jistý čas a byly získány určité zkušenosti. Je tedy možné se trochu
poohlédnout zpět a zároveň se pokusit odhadnout další vývoj
v řešení této zajímavé problematiky. Mimo jiné i proto, že imple-
mentace zmíněné směrnice, především v podobě zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (úplné
znění zákona o odpadech č. 106/2005 Sb.) a navazující novely
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. v platném znění, představuje vli-
vem několika novel jednu z legislativních „minismrští“. 

Za relativně bezproblémové lze očekávat
navazování smluvních vztahů podle odst. 4
písm. a) stejného paragrafu. Jako podstat-
ně „zajímavější“ lze považovat očekávaný
vývoj ve zpracovávání ročních zpráv podle
odst. 4 písm. b). Kromě zatím neodzkouše-
né a zřejmě problematické součinnosti
mezi výrobci a dovozci vozidel na jedné
straně a zpracovateli autovraků na straně
druhé, půjde především o zpracovatelnost
a vypovídací schopnost předepsaného
výkaznického systému podle vyhlášky MŽP
č. 383/2001 Sb. v platném znění.

Za druhý článek „životního řetězce“
vozidel, resp. autovraků poněkud neorga-
nicky považujeme státní správu. A to
z toho důvodu, že ona je nositelem imple-
mentace příslušných směrnic EU do naší
legislativy, včetně kontroly plnění realizova-
ných aktů. V tomto smyslu je možno kon-
statovat řadu často velmi problematických
skutečností. Do finálních znění hlavních
právních předpisů (především zákon 
č. 185/2001 Sb. v platném znění) se od
začátku prosadilo v parlamentních jedná-
ních několik lobbystických zájmů, kterým
nestačilo vzdorovat ani gestorské minister-
stvo (MŽP). Navíc toto ministerstvo nezvlá-
dlo jednotící výklady k některým nedokona-
lým formulacím v legislativních dokladech,
mimo jiné i proto, že muselo rychle přechá-
zet na řešení dalších odpadových komodit
definovaných souborem Realizačních pro-
gramů.

Jako typické případy možno označit pře-
devším nedostatky v koordinací gescí mezi
MŽP a Ministerstvem dopravy (dále jen
MD) (viz zákon č. 185/2001 Sb. a vyhláška
MŽP č. 383/2001 Sb. na straně MŽP
a zákony č. 56/2001 Sb., resp. zákon 
č. 103/2004 Sb. a vyhlášky MD č. 243/2001
Sb. na straně MD (vše ve znění pozdějších

AutovrakyAutovraky



kém okolí posledního vlastníka. Vlivem
nevýhodných cen především kovových
odpadů více jak polovina oprávněných
osob uvedených v seznamech MŽP
zastavila na neurčitou dobu příjem
vyřazovaných vozidel.

- Vozidla vyřazují převážně skupiny oby-
vatelstva s nízkými příjmy, což přispívá
k hledání a využívání sice nelegálních,
ale ekonomicky výhodnějších forem
odstraňování.

- Kromě prostého odložení vozidla jde
o jeho „předání“ na autovrakoviště,
kde lze často získat řádově i několik
stokorun za vozidlo.
Popsaná situace je dočasná a bude

se průběžně měnit jak v závislosti na
legislativním vývoji, tak na celkové kulti-
vaci (dobrovolné i vynucované) chování
všech dotčených subjektů.

Čtvrtý článek našeho popisu tvoří,
úředním jazykem řečeno – provozova-
telé zařízení ke sběru a zpracování
autovraků. Obecně lze konstatovat, že
tato skupina oprávněných osob je v nej-
složitější situaci, protože:
- Musí vynaložit finanční prostředky na

technické úpravy pracovišť, získat pří-
slušná oprávnění, prosadit se v konku-
renčním prostředí zdrojů autovraků, zís-
kat odbytové cesty pro recykláty a zá-
roveň se pochopitelně vyrovnat s eko-
nomickou stránkou tohoto svébytného
podnikání. Jde ovšem o dobrovolné
rozhodnutí, které má racionální základ
ve skutečnosti, že autovraky jsou a bu-
dou a to stále více. Takže jde zdrojově
o potenciálně velmi stabilní a tím atrak-
tivní oblast.

- Ale naproti tomu se musí vyrovnat
s nekalou konkurencí nízkonáklado-
vých (autovrakovišťových) subjektů,
s nedostatky v legislativě, přebujelým
výkaznictvím, nesprávně programova-
nými inspekcemi, vysokou proměnli-
vostí cen odpadů, nepřipraveností trhu
na některé autoodpady. Dnes jde např.
o autoskla, pneumatiky, ještě několik
let o většinu plastů apod.

- Ale v blízké budoucnosti budou muset
reagovat na nové problémy – např.
narůstající podíl elektrických a elektro-
nických systémů ve vozidlech, připra-
vovaný zákaz spalování, resp. termic-
kého využívání pneumatik, nutnost
detailnějšího třídění vznikajících mate-
riálů s cílem dosáhnout plánované re-
cyklační kvóty atd. 
V zásadě lze očekávat, že obdobně

jako v jiných komoditách (viz například
ledničky) „přežijí“ počáteční nástup pod-
nikatelských subjektů (dnes zhruba 300)
jen kapitálově silní a průmyslově se cho-
vající podnikatelé. Živnostenské a malé

podniky budou zřejmě působit spíše
v oblasti sběru autovraků (hustá uživatel-
ská síť). Technologické zpracování bude
směřovat, po vzoru stávajících tří až pěti
podniků na území republiky, k průmyslo-
vým, technicky zajištěným kapacitám.

Oproti obvyklým přístupům, zařadíme do
našich úvah ještě pátý článek popisované-
ho „životního řetězce“ vozidel. Jde o zpra-
covatele materiálů vytěžených z autovra-
ků. V tomto směru je namístě podotknout:
- V podstatě bezproblémový je pouze od-

byt kovových materiálů z autovraků, a to
jak železných kovů, tak neželezných
kovů. Stranou ovšem zatím ponecháme
stále narůstající výhrady k metalurgické
kvalitě těchto materiálů ze strany hutních
podniků. To se projevuje mj. i v nesouladu
některých evropských a českých materiá-
lových norem, které bude nutno harmoni-
zovat.

- Další materiály získávané z autovraků
vznikající za vysokých zpracovatelských
nákladů a na malých, navíc územně roz-
ptýlených místech svého vzniku narážejí
na různě silné odbytové a zpracovatelské
problémy. Spolu s vysokými přepravními
náklady jsou pak výrobky z recyklátů
neschopné konkurovat výrobkům z no-
vých surovin na běžných (neintervenova-
ných) trzích.
V těchto souvislostech jsme se v posled-

ním odstavci záměrně vyhnuli používání
termínu „odpady“. Jde totiž o nový přístup
k využitelným materiálům získávaných
zpracováním autovraků a terminologické
a tím i legislativní odpoutání se od materiá-
lů nevyužitelných – tedy skutečných
odpadů ve smyslu stávající terminologie.
Zdá se, že značná část odborné veřejnosti
s průmyslovým a nikoliv ochranářským pří-
stupem je připravena hledat cesty k formál-
nímu uznání využitelných materiálů jako
kategorii druhotných surovin. S tím, že
bude nutné upravit i základní termíny odpa-
dového zákona včetně nalezení změno-
vých cest k legislativě EU.

Pro tuto cestu hovoří ještě jedna důležitá
skutečnost. Řada podobných využitelných
materiálů typických pro autovraky vzniká
i z dalších frekventovaných odpadových
komodit, jako jsou např. elektrická a elek-
tronická zařízení a opotřebené pneumatiky.
Přitom jsou tyto komodity v určité míře pří-
mo vázány na autovraky, tvoří jejich sou-
část. To zdůrazňuje význam tzv. integrova-
ného zpracování výše uvedených vybra-
ných „odpadů“ v průmyslových podnicích
s příslušnou zpracovatelskou technikou
a technologií. Na základě již existujících
zárodků takových kapacit byly zahájeny
práce na pilotních projektech recyklačních
podniků nové generace. Ale to se již dostá-
váme do jiné oblasti.

Závěrem jen několik poznámek k očeká-
vanému vývoji v autovrakové problematice.
� Počet autovraků bude stále narůstat.

Podle prognózy vývoje stupně automo-
bilizace v ČR lze očekávat postupný
nárůst na 250 až 280 tisíc autovraků roč-
ně. Tento vývoj bude podléhat přede-
vším ekonomické síle obyvatelstva
a částečně i případnému zpřísňování
technických podmínek provozu vozidel.

� Bude se postupně měnit materiálová
struktura autovraků. Větší hmotnosti ko-
vů, zvláště Al a jeho slitin, separovatelné
plasty a využitelnost kovové i pryžové
složky pneumatik příznivě ovlivní ekono-
miku sběru a zpracování autovraků.

� Autovraky budou zřejmě procházet hus-
tou sítí sběrných míst (odhadem 300 až
500) kvůli dostupnosti pro poslední vlast-
níky, ale přes výrazně menší počet zpra-
covatelských míst. Je možno před-
pokládat, že budoucnost bude v 10 až
15 průmyslově orientovaných podnicích
vybavených účinnou středně a velkoka-
pacitní technologií. Kapacity špičkových
podniků přesáhnou 40 tisíc zpracova-
ných autovraků ročně. Příklady existují
již v současné době, i když z řady důvo-
dů nejsou plně využívány. Téměř s jisto-
tou se objeví mobilní a alternativní (např.
termická) zpracovatelská technologická
zařízení.

� Malé zpracovatelské podniky budou
výjimečné a většinou spojené s obcho-
dováním s opětovně použitelnými díly
(po vyřešení problematiky záručních dob
apod.).

� Vzniknou integrované podniky (podle
výše naznačených zásad) na zpracová-
ní autovraků a navazujících odpadů,
navíc v některých případech na bázi pře-
shraniční (regionální) spolupráce s okol-
ními státy. Rakousko, Německo a Slo-
vensko již takové zájmy formulovaly na
různé vládní i podnikatelské úrovni.

� Bude nutno vyřešit systémové podmínky
pro rozvoj začínajícího sektoru – podniků
pro zpracování získaných materiálů
na nové výrobky, včetně daňových
nástrojů.

� Budou se vyvíjet platné právní předpi-
sy nejen k autovrakům (proč např.
nejsou přeřazeny do výrobků s povin-
ností zpětného odběru – § 38 zákona
o odpadech – když se tak chovají
a navíc nejméně čtyři kategorie výrobků
podléhajících již dnes zpětnému odběru
jsou v nich obsaženy), ale k odpadům
a druhotným surovinám jako celku.
Legislativní změny směrem k uznání
kategorie druhotných surovin posílí
postavení MPO v této oblasti vůči zatím
dominujícím a často až rigidním posto-
jům MŽP.

odpad mûsíce
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Návrh řešení projektu vyplývá z potřeby
a nutnosti zajištění, sjednocení a monito-
rování informačních toků v oblasti nakládání
s autovraky v ČR. Jedním z hlavních poža-
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davků bude získat autovraky do systému.
V roce 2003 bylo v České republice vyřaze-
no 120 tis. autovraků. V dalších letech se
počítá s nárůstem vyřazených vozidel, kde

� Procesně bude nutno zvýšit i inspekční
a sankční praxi v dané oblasti včetně
uplatňování orgánů činných v trestním
řízení s důslednějším postihem kriminál-
ních činností. Mimo jiné i uplatňováním
jiné metodiky při oceňování některých
zcizených komodit.

I když zajisté nejsou formulovány všech-
ny úkoly, které bude nutno řešit, je zřejmé,

že se jedná o rozsáhlý soubor problémů
meziresortního charakteru, který sahá od
ochrany životního prostředí, přes podnika-
telské a průmyslové problémy, výchovu
veřejnosti i specialistů až po účelové
usměrňování regionálního rozvoje. Pro
takové problémy je k dispozici i jeden vhod-
ně strukturovaný výbor Poslanecké sně-
movny, který navíc v dané problematice
prosadil řadu významných opatřeních.

Doufáme, že bude ve své práci i nadále
pokračovat.

Ing. Emil Polívka
SUNEX, spol. s r. o.

Ing. Jiří Vrabec
Sdružení pro průmyslovou recyklaci

autovraků
E-mail: sunprag@sunex.cz

Informační systém pro vyřazené automobily
Informační systém, který nese označení ISVA.CZ, je řešen v rám-

ci projektu VaV pro MŽP od května letošního roku. Do zkušební-
ho provozu bude uveden na začátku roku 2006. Informační
systém je schopen monitorovat tok informací v oblasti nakládání 
s vybranými autovraky (dále jen autovraky) pro potřeby výrob-
ců automobilů a akreditovaných zástupců (kteří jsou podle záko-
na č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinni zajistit
na vlastní náklady sběr, zpracování, využití a odstranění autovra-
ků) a dále také pro potřeby zpracovatelských zařízení, zařízení
ke sběru, státní správy a samosprávy, občana a obce.

odhad pro rok 2010 se blíží k číslu asi 250
tis. autovraků za rok. V současné době se
k největším zpracovatelům v ČR (Metalšrot
Tlumačov, a. s., Kovošrot Kladno, a. s.)
dostane pouhý zlomek – asi 5000 z celko-
vého počtu autovraků. Kde končí zbylá vět-
šina autovraků? Nikdo neví!

Návrh integrovaného informačního systé-
mu vychází z toho, že garantem logistiky,
zejména toku informací a procesu povolo-
vání příslušných podnikatelských aktivit,
bude stát (podle § 14 odst. 1 zákona 
č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů – úplné znění zákona o odpadech bylo
vydáno pod číslem 106/2005 Sb.) a garan-
tem za bezplatný odběr úplných auto-
vraků od 1. 7. 2002, (resp. od 1. 1. 2007
pro všechna vozidla) budou výrobci a akre-
ditovaní zástupci.

V souvislosti s tím stanoví zákon povin-
nost pro výrobce a akreditované zástupce
na jedné straně, a pro oprávněné osoby ke
sběru, výkupu, zpracování, využívání
a odstraňování autovraků (dále zpracova-
tel) na straně druhé, uzavřít písemnou
smlouvu, na jejímž základě by měl zpraco-
vatel prokázat splnění recyklačních kvót
stanovených v zákoně, a to nejpozději od 
1. 1. 2006. K tomu se Česká republika
zavázala a tato povinnost bude Evropskou
unií kontrolována! K efektivnímu a flexibil-
nímu prokazování splnění recyklačních
kvót přispěje integrovaný Informační
systém pro vyřazené automobily
ISVA.CZ, který je nezbytnou součástí moni-
torování toku informací v oblasti nakládání
s autovraky.

Informační systém ISVA.CZ je řešen pře-
devším jako systém efektivně sloužící
potřebám zejména zpracovatelských zaří-
zení, zařízení ke sběru, výrobcům automo-
bilů a akreditovaným zástupcům, krajským
úřadům, obcím s rozšířenou působností
(odbory dopravy) a také bude přinášet
informace z oblasti autovraků v podobě
internetového portálu. Každý subjekt bude
hrát v systému svoji specifickou úlohu. Nut-

Obrázek: Ukázka stránky internetového portálu
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no podotknout, že každý subjekt bude mít
jiná přístupová práva. Internetový portál
bude komplexně zaměřen na širokou veřej-
nost a na všechny subjekty zainteresované
v nakládání s autovraky. ISVA.CZ bude pro-
pojena s portálem veřejné správy, který
provozuje Ministerstvo informatiky.

Jednou z priorit Informačního systé-
mu pro vyřazené automobily ISVA.CZ je
zjednodušit zpracovatelům náročný admi-
nistrativní proces při nakládání s autovraky.
V rámci informačního systému budou mít
zpracovatelská zařízení mimo jiné povin-
nost vykazovat jakým způsobem a jaké
hmotnostní množství jednotlivé části autov-
raků využívají či odstraňují. 

Pro snadnější a efektivnější proces bu-
dou jednotlivé typy vozidel zjednodušeny
(viz Rozhodnutí Komise ze dne 1. 4. 2005,
která stanovuje prováděcí pravidla kontrolo-
vání opětovného použití, recyklace u vozi-
del s ukončenou životností stanovených ve
směrnici Evropského parlamentu a Rady
2000/53/ES). Zjednodušené typy vozidel
a jejich části budou sladěny s katalogovými
čísly odpadů, aby byla zachována jednot-
nost a správnost vykazování hlášení o zpra-
cování autovraků podle přílohy č. 20B

přinese i aktualizovaný přehled struktury
a stáří vozového parku v ČR. Dále zde
nebudou chybět prezentace a přehled
výrobců a akreditovaných zástupců jednot-
livých automobilových společností.

Pravá část portálu bude patřit subjektům
vstupujícím do informačního systému
ISVA.CZ. Subjekty budou vstupovat do
informačního systému prostřednictvím
vlastního uživatelského jména a hesla. 

Informační systém pro vyřazené automo-
bily ISVA.CZ je postaven na internetové
platformě, která má online přístup 24 hodin
denně a nevyžaduje žádnou složitou insta-
laci. 

Finálním výsledkem informačního
systému, který v současné době připra-
vuje firma ETC – Consulting, budou na
konci každého roku zpracované informa-
ce ohledně počtu vyřazených autovraků,
materiálového využití či využití a odstra-
nění, sledování kvót pro jednotlivé výrob-
ce a akreditované zástupce, roční hlášení
o sběru či zpracování autovraků a mnoho
dalšího.

Ing. David Hrabina
E-mail: prague@etc-consultung.cz

k vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Cílem systému je
zjednodušit proces sledování a vykazování
toku využitelných surovin, náhradních dílů
a odpadů v procesu zpracování autovraků.

Dalším přínosem systému ISVA.CZ
bude jeho druhá část a tou bude komplex-
ní portál (obrázek), který bude zaměřen
na problematiku autovraků pro širokou
veřejnost. Důležitý prostor portálu zaujímá
popis systému nakládání s autovraky
v České republice a budou zde také novin-
ky týkající se autovraků. Na portálu se
objeví i burza odpadů, odkazy na portály
Londýnské burzy odpadů a šrotařský
informační server.

Horní menu portálu je zaměřeno na
informace pro občana, obce, zařízení ke
sběru, zpracovatelské zařízení a výrobce
a akreditované zástupce. Součástí horního
menu je i věcná diskuze a dotazy. 

Levé menu popisuje deregistraci vozidla,
ekologizaci procesu, kontakty a přehled
zařízení ke sběru a zpracování zařízení po
celé ČR. Nedílnou součástí levého menu
jsou i právní předpisy týkající se autovraků.
Dále zde budou informace z Evropské unie
a SFŽP ČR z oblasti autovraků. Levé menu

Autovraky – rok 2005
Novela zákona o odpadech, která zahrnuje nové přístupy

k ekologickému odstraňování autovraků, je v platnosti druhý
rok. Novela prováděcí vyhlášky z ledna 2005 řeší podrobnosti
nakládání s autovraky. Autoritativnost dikce novely zákona
o odpadech stanovila, že bude možno zacházet s autovraky pou-
ze jím stanoveným způsobem, včetně velmi tvrdých podmínek
vyjmenovaných v novele vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. Změnilo
se v praxi něco zásadního? 

Základní systém nakládání s autovraky
by měl být komplexně ošetřen právními
předpisy. Problematiku nemůže řešit pouze
Ministerstvo životního prostředí. Nezbytně
nutná je součinnost s Ministerstvem dopra-
vy a s Ministerstvem financí. 

Jaká je identifikace a evidence ojetin
dovezených do republiky (v průměru 125
tisíc za rok)? Podle posledních statistik je
stále v „provozu“ 465 tisíc škodovek řady
Š 105 a 120 o průměrném stáří 22 let a 286
tisíc vozů Škoda Favorit ve stáří 14 let.
Extrémem je 592 vozů Škoda 1101 (stejšn)
starých 55 let. V provozu na silnicích ještě
vidíme žigulíky, moskviče, trabanty, wart-
burgy. V ČR do konce letošního roku bude
v registraci skoro 4 mil. osobních automobi-
lů. Průměrný věk osobního automobilu 
v ČR je více než 13,5 roku. Podle vyjádře-

ní Sdružení automobilového průmyslu je
obnova vozového parku dlouhodobě nedo-
statečná, pomalé je i vyřazování starých
vozidel z provozu a dovoz ojetin v počtech
výše uvedených přispívá ke konzervaci
současného stavu. 

Společnost Kovošrot Praha a. s., měsíč-
ně vydá asi třicet „Potvrzení o převzetí
autovraků do zařízení ke sběru autovraků“.
Za ekologické zpracování osobních vozidel
s ukončenou životností, která byla uvedena
na trh před 1. 7. 2002, inkasuje společnost
poplatek ve výši 1190 Kč včetně DPH (září
2005). Náklady na ekologické zpracování
osobního vozidla s ukončenou životností
jsou ve výši cca 2800 – 3000 Kč. Zhruba
jedna třetina nákladů zahrnuje svoz
a manipulaci. Další náklady zahrnují vlastní
zpracování autovraků a odstranění zbylých

částí včetně nebezpečných odpadů, které
nezaručují odpovídající výnos z prodeje.

Ve firmě nejsme stoprocentně přesvědče-
ni, že dopravní odbory příslušných měst-
ských úřadů vyžadují důsledně při odhlášení
vozidla z provozu „Potvrzení“ od společnos-
tí, které mají souhlasy krajských úřadů na
zpracování autovraků. Drtivá většina vozidel
s ukončenou životností končí svou existenci
stále na tzv. „autovrakovištích“. Podle
dostupných statistik v jednotlivých regionech
se měsíčně odhlašuje zhruba 100 vozů.
Kolik se jich dostane do firem, které mají pří-
slušná oprávnění pro ekologické zpracová-
ní? Máme za to, že asi 5 – 10 %.

Ke zlepšení současného stavu při ekolo-
gickém zpracování autovraků se pokouší-
me navázat spolupráci s městskými úřady
ve Středočeském kraji a v krajích na severu
republiky. Z našeho pohledu a z uskuteč-
něných jednání pro nás vyplývá, že pro-
blém opuštěných autovraků ve městech
ještě není aktuální. Z jednání vyplynulo, že
o opuštěný autovrak se vždycky „někdo
postará“. Zpeněžitelná část je bezdomovci
a jinými osobami demontována a předána
do šrotu. Zbytek se spálí nebo odstraňuje
jiným nepřípustným způsobem. A kde končí
provozní náplně, pryžové odpady a jiné
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ze Vsetína, ale i z Velkých Karlovic, ze
Střelné, z Valašského Meziříčí, Valašské
Bystřice a Rožnova pod Radhoštěm.

Odbor životního prostředí v současné
době eviduje 6 vozidel zaparkovaných v uli-
cích Vsetína, které vykazují známky vraku
a 4 autovraky odstavené na různých mís-
tech města.

První podobnou akci vsetínská radnice
zorganizovala v červnu loňského roku.
Akce byla dvoudenní a tehdy bylo převzato
7 vozidel určených k ekologickému zpraco-
vání. Už v té době odbor životního prostředí
avízoval, že akce autovraky hodlá pořádat
pravidelně dvakrát ročně. Při loňské pod-
zimní jednodenní akci majitelé odevzdali už
23 vraků, přičemž je dovezli z celého širo-
kého okolí – z Valašského Meziříčí, Valaš-
ské Bystřice, Velkých Karlovic, a dokonce
i z Hranic na Moravě. Při tomto výsledku
své příjemné překvapení neskrýval ani ředi-
tel firmy Metalšrot Lubomír Kubiš. „Přesto-
že problém výskytu autovraků trápí i jiná
města a obce ve Zlínském kraji, s takovým
výsledkem, jakého dosáhl tentokrát Vsetín,
jsme se dosud nesetkali. Mohlo by to být
poučením pro ostatní města a obce, neboť

je to především dobrá služba pro občany,“
řekl tehdy Lubomír Kubiš.

Velké množství odevzdaných vozidel je
také důkazem dobré prezentace akce.
Radnice přibližně tři až čtyři týdny dopředu
informuje veřejnost, že se bude další
podobná akce konat. Využíváme při tom
tiskových zpráv, radničního čtrnáctideníku,
webových stran města a také oslovujeme
okolní obce s tím, že jejich obyvatelé tuto
možnost zbavit se zdarma autovraku mají
také. Do začátku akce vydáme přibližně tři
tiskové zprávy, že se termín blíží, aby se
skutečně informace dostala k lidem.

Výsledek letošní jarní akce opravdu před-
čil všechna očekávání. Dá se říci, že bě-
hem jednoho roku, se tak Valašsko zbavilo
84 autovraků. Vedoucí odboru životního
prostředí vsetínské radnice Jiří Trezner se
k tomuto vyjádřil: „Těší nás, že se město
Vsetín tímto stává partnerem nejen občanů
žijících v našem městě, ale i v celém regio-
nu.“ 

Ing. Eva Stejskalová
tisková mluvčí MěÚ Vsetín

E-mail: 
eva.stejskalova@mestovsetin.cz

Obyvatelé Vsetína a okolí budou mít opět
šanci zdarma se zbavit nepojízdných vozi-
del. Vsetínská radnice ve spolupráci s fir-
mou Metalšrot Tlumačov, a. s., jež zajišťuje
ekologické využití a odstranění autovraků,
organizuje i letos na podzim bezplatnou
akci pro jejich vlastníky. (Ta se uskutečnila
již v září, pozn. redakce).

Majitelé těchto vozů si musí zajistit pouze
jejich odvoz do areálu Technických služeb
Vsetín, s. r. o., v Jasenicích, kde bude tato
vozidla přejímat pověřený pracovník. „Po
předložení občanského průkazu majitele
a velkého technického průkazu vozidla bude
vydán doklad, s kterým se pak majitel vozidla
dostaví na evidenci vozidel. Na základě něho
dojde k odepsání vozidla z evidence,“ připo-
mněl Vratislav Mareš z odboru životního pro-
středí vsetínské radnice. Vozy však musí být
kompletní, to znamená včetně motoru a pře-
vodovky. Výše uvedená firma pak zabezpečí
jejich odvoz a ekologické zpracování. 

Tato akce se stává pro automobilisty
Vsetínska velmi populární. Svědčí o tom
skutečnost, že při jarní akci bylo odevzdáno
rekordních 54 vozidel určených ke zpraco-
vání. Jejich majitelé přivezli své vozy nejen

Svoz autovraků ze Vsetínska

nebezpečné odpady? Problém je ale pro
město vyřešen. Přesto se snažíme s měst-
skými úřady komunikovat, protože problém
opuštěných autovraků bude ve městech
brzy velmi aktuální.

Společnost Kovošrot Praha, a. s., při zpra-
cování autovraku důrazně prosazuje zása-

du, že vytěžené druhotné suroviny mají pou-
ze materiálové a energetické využití. Odmí-
táme princip zpracování autovraku na
náhradní díly. Odborné demontáže konkrét-
ních dílů z autovraků lze provádět pouze na
základě tržní poptávky, tj. zajištěného odby-
tu. Způsob odstranění autovraků na náhrad-

ní díly je podstatně pomalejší i nákladnější
a pro obě strany přináší určitá rizika, např.
z titulu zodpovědnosti za následnou montáž
použitých dílů v rámci oprav vozidel apod.

Ing. Ondřej Sýkora
Kovošrot Praha, a. s.

E-mail: výroba@kovosrot.cz

V Rakousku je v provozu no-
vý systém pro tepelné zpraco-
vání čistírenských kalů. Závod
v Eferdingu pomůže k plnění
nových požadavků EU v oblas-
ti odstraňování odpadu. Od-
vodněné čistírenské kaly se
zde suší bez použití primární
energie. Usušený granulát se
okamžitě využívá jako palivo
v cyklónové peci k výrobě tepla

pro sušící proces. Výtěžek pro-
cesu je pouze popel jako zbyt-
kový materiál, který splňuje
všechny požadavky na sklád-
kování, ale může být rovněž
použit jako přídavný materiál
do produkce cementu. 

World Water and
Environmental Engineering,

28, 2005, č. 2

Národní energetická komise
USA doporučuje zavádění poli-
tik, které by řešily problémy
bezpečnosti energie, překoná-
vání výkyvů v zásobování pali-
vy a jejich cen, zastarání infra-
struktury a vlivů energií na
životní prostředí, především
potom riziko změn klimatu.
Zpráva komise dochází k závě-
rům, mezi kterými jsou tyto klí-

čové: potřeba vyššího finanční-
ho krytí energetických politik,
zavádění daňových kreditů,
podpora nových technologií
konverze organických zbytků
na energii formou dlouhodo-
bých finančních závazků.

BioCycle, 46, 2005, č. 3

Tepelné zpracování kalů v Rakousku Energetická komise schvaluje biopaliva



téma mûsíce

1310/2005 � ODPADOVÉ FÓRUM

Palivo z odpadůPalivo z odpadů

Tabulka: Komunální odpady (KO) a politika obnovitelných zdrojů energie ve vybraných
členských státech EU

Zemû Jsou KO posuzovány  Hodnocení KO Poznámka
jako obnoviteln˘ zdroj energie? ve vztahu k emisím CO2

Rakousko pouze biogenní sloÏka pozitivní pokud v odpadu je biomasa

Belgie nejasné nejasné

Dánsko pouze biogenní sloÏka nejasné

Finsko ne negativní

Francie pouze biogenní sloÏka nejasné

Nûmecko pouze definované nejasné

Itálie ano, 100 % nejasné

Holandsko pouze biogenní sloÏka pozitivní

·panûlsko ano, pokud biogenní sloÏka > 50 % nejasné

·védsko prozatím ne nejasné v diskusi

Anglie ano, pod x % fosilních nejasné x % není specifikováno

Veřejná diskuse, kterou v nedávné době podnítil zákon o pod-
poře obnovitelných zdrojů energie, mimo jiné ukázala, že společ-
nost dosud není zcela připravena vnímat odpad, jehož biogenní
složka má často vysokou energetickou hodnotu, jako jeden ze
zdrojů obnovitelné energie.

Využití energie je sekundárním cílem
spalování odpadů – tepelná konverze
odpadů a využití energie v nich obsažené
je v „manželském svazku“ se spalovnami
odpadů. Bohužel, z pohledu ekonomiky,
vládních politik a především politiky nevlád-
ních ekologických organizací, není vždy
toto manželství šťastné. Nicméně potřeba
snižování emisí oxidu uhličitého a vyššího
využití obnovitelných zdrojů energie vynu-
cené hrozbou globálního oteplování mohou
zlepšit svazek mezi nakládáním s odpady
a využitím energie. Vzhledem k tomu, že
přibližně polovina komunálního odpadu je
biomasa, nabízí tepelné zpracování odpadu
velkou příležitost přispět k řešení tohoto
problému.

Pokud jde o otázku obnovitelných zdrojů,
veřejnost má tendenci chápat pod tímto
pojmem spíše sluneční nebo větrnou ener-
gii než odpady. Na druhé straně nedávný
průzkum, který provedla holandská asocia-
ce zpracovatelů odpadu, ukázal, že využití

odpadu jako zdroje energie je veřejností
přijímáno pozitivně. Ve veřejnosti převládá
názor, že pokud již není efektivní materiálo-
vé využití odpadu, měl by být co nejlepším
možným způsobem využit jako palivo.

Uplatnění zákazu skládkování spalitelné-
ho odpadu v některých evropských zemích
již ukazuje na preferenci využití tohoto odpa-
du jako paliva v procesu přímé konverze.
Zdá se tedy, že odpady a obnovitelná ener-
gie nejsou ve vzájemném konfliktu, ale nao-
pak na cestě ke „šťastnému manželství“.

Různé přístupy v zemích EU
Zhodnocení pozice komunálních odpadů

v rámci politik obnovitelné energie člen-
ských států EU, provedené v roce 2003
Konfederací evropských spaloven odpadů
(CEWEP), ukázalo, že tyto země nemají
jasnou společnou politiku. Jak ukazuje
tabulka, vyskytují se různé přístupy.

Pokud jde o biogenní složku odpadů, od
roku 2001 byl v rámci politiky obnovitel-

ných zdrojů energie EU odpad kategori-
zován jako obnovitelný zdroj energie.
Mezi evropské státy, které se řídí touto poli-
tikou, patří Rakousko, Dánsko, Francie, Itá-
lie, Holandsko, Španělsko a Anglie.

Odpad jako palivo
Odpad, který má být spalován a energe-

ticky využíván, musí splňovat určité základní
požadavky. Především jeho výhřevnost musí
převyšovat určitou minimální úroveň, rovněž
je důležitá specifická skladba odpadu.

Rozhodující kritéria pro akceptovatelné
energetické využití odpadu jsou následující:
� Průměrná roční výhřevnost musí být

nejméně 7 MJ/kg a v průběhu roku
nesmí klesnout pod 6 MJ/kg.

� Výhled produkce a složení odpadu musí
být založen na průzkumu v dané sběro-
vé (svozové) oblasti, provedeném nezá-
vislou zkušenou institucí.

� Předpoklady týkající se množství průmy-
slového a komerčního odpadu by měly
být založeny na vyhodnocení pozitivních
a negativních motivací podnikatelských
subjektů pro rozhodnutí využít odpad
z jejich činnosti ve spalovně anebo jiným
způsobem.

� Roční objem odpadu pro energetické
využití ve spalovně by neměl být nižší
než 50 tisíc tun a týdenní výkyvy v jeho
dodávkách by neměly překročit 20 %.

Na složení odpadu závisí nejen jeho
výhřevnost, ale také obsah vody a popela.
Zejména složení komunálního odpadu pro-
jevuje vysokou variabilitu. Proto musí být
kvalita odpadu jakožto paliva pečlivě analy-
zována podle jeho charakteristických slo-
žek (organický odpad, plasty, papír, karton,
inertní materiály apod.) pro stanovení obsa-
hu vody, obsahu popela a obsahu spalitel-
ných látek. Teoreticky je odpad vhodný pro
spalování bez přídavného paliva pouze teh-
dy, pokud je jeho vlhkost nižší než 50 %,
obsah popela maximálně 60 % a obsah
spalitelných látek vyšší než 25 %.

Z pohledu nákladové náročnosti tepelné
konverze odpadu jsou rozhodujícími para-
metry především průměrná výhřevnost
odpadu a jeho disponibilní objem, včetně
stability jeho dodávek v čase. Tuto závislost

Odpad jako zdroj obnovitelné energie
Odpady a obnovitelné zdroje: Konflikt nebo šťastné manželství?
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dokumentuje graf 1, ze kterého je patrné,
že provozní náklady spalování odpadu ros-
tou víceméně lineárně se snižující se
výhřevností odpadu a exponenciálně se
snižují s rostoucí kapacitou jejich zpracová-
ní. Tento fakt vedl v posledních letech
v ředě zemí západní Evropy ke zrušení
řady malých spaloven s kapacitou do 6 tun
za hodinu zpracovaného odpadu a jejich
náhradě novými spalovnami vybavenými
pro zpracování až 30 tun odpadu hodinově.
Největší současnou kapacitu představuje
spalovna v Ivry u Paříže, pracující se dvě-
ma linkami o jednotkové hodinové kapacitě
pro zpracování 50 tun odpadu.

Podle současných hledisek se za spodní
mez ekonomické přijatelnosti považuje

spalovna vybavená dvěma nezávislými
spalovacími linkami o jednotkové kapacitě
minimálně 10 t/h (cca 75 tis. tun ročně při
využití 7500 hodin). Z hlediska celkové eko-
nomické efektivnosti využití energetického
potenciálu odpadu jsou však rozhodující
především tržby za prodej vyrobeného tep-
la a elektrické energie a poplatky za spalo-
vání odpadu (tzv. spalné), které by neměly
být nižší než poplatky za jiné obvyklé způ-
soby nakládání s odpadem.

Rozhodující je výhřevnost
Schopnost hoření odpadu a stability spa-

lovacího procesu bez nutnosti použití pří-
davného paliva závisí na řadě fyzikálních
a chemických parametrů, z nichž nejvý-

znamnějším je spodní mez výhřevnosti
(Hinf). Hodnota tohoto parametru se stano-
vuje výpočtem podle vzorce

Hinf = Hawf . C – 2445 . W [kJ/kg]

kde parametr C vyjadřuje obsah spalitelné
složky, W je obsah vody ve vzorku a parame-
tr Hawf vyjadřuje výhřevnost suchého vzorku
prostého popela a je definován jako spodní
mez výhřevnosti spalitelné frakce odpadu.
Hodnota tohoto parametru je určována pro
každou ze složek odpadu na základě labora-
torních analýz, případně z údajů, které jsou
pro charakteristické složky odpadu k dispozi-
ci v literatuře. Pokud lze předpokládat, že
odpad neobsahuje dominantní frakce s ex-
trémně nízkou nebo naopak vysokou výhřev-
ností, může být pro výpočet použita přibližná
hodnota tohoto parametru 20 MJ/kg.

Zejména komunální odpad je velmi neho-
mogenním palivem, jehož charakteristika se
velmi liší od komerčních fosilních paliv a jeho
složení a palivová kvalita se mnohdy
významně liší podle regionů a jejich socio-
ekonomických podmínek a podléhá rovněž
klimatickým a sezónním vlivům. To se proje-
vuje jak na rozsahu disponibilních výhřev-
ností, tak na průměrné výhřevnosti podle
jednotlivých regionů. Jak ukazuje graf 2,
který byl sestaven na základě dlouholetých
zkušeností firmy Martin GmbH – dodavatele
spalovacích roštů pro spalovny komunálního
odpadu, mohou být tyto rozdíly značné.

Z tohoto přehledu je mj. patrné, že
výhřevnost komunálního odpadu v někte-
rých zemích (USA, Švýcarsko) dosahuje až
úrovně průměrné výhřevnosti kvalitního tří-
děného hnědého uhlí nebo palivového dře-
va. V České republice se výhřevnost komu-
nálního odpadu pohybuje v rozsahu cca 
8 až 13 MJ/kg, ovšem jeho průměrná
výhřevnost v posledních letech dosahuje až
11 MJ/kg. Je to dáno především zvyšující
se spotřebou domácností a současně ros-
toucí úrovní obalové techniky.

Vzhledem k rostoucí celkové produkci
odpadů, která se odvíjí od růstu hrubého
domácího produktu a růstu energetické
hodnoty odpadu, je zejména směsný ko-
munální odpad potenciálně vhodnou alter-
nativou k náhradě fosilních paliv pro výrobu
energie, včetně aspektu nižší produkce oxi-
du uhličitého. Další rozvoj energetické kon-
verze odpadu však bude záviset na vývoji
postoje nejširší veřejnosti jak k hodnocení
odpadu jakožto obnovitelného zdroje ener-
gie, tak i k vlastním technologiím jeho tepel-
ného zpracování a materiálového a energe-
tického využití.

Ing. Oldřich Bílík
poradce v oblasti energetického

využití odpadů
E-mail: biliko@cuim.cz

Graf 2: Rozsah výhřevnosti

Graf 1: Nákladová citlivost spalování odpadu
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PRÁVNÍ ASPEKTY 
ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ
ODPADŮ

Harmonizací předpisů České republiky
/1, 2/ s ustanoveními Evropského společen-
ství /3/ došlo v oblasti termického zpracová-
ní odpadů k výraznému zpřísnění emisních
limitů pro všechny znečišťující látky, což se
týká jak plynných exhalací, tak kapalných
a tuhých zbytků spalování a zpracování.
Pokud se týká předepsaných pracovních
podmínek při spalování odpadů, došlo
k několika důležitým změnám. Cílem tohoto
příspěvku sice není uvádět detailní rozbor
změn v důsledku novelizace předpisů týka-
jících se spalování odpadů, výsledky analý-
zy však poskytují možnost na některé úpra-
vy poukázat: 

Došlo k zavedení jednotné doby zdržení
spalin 2 s při předepsané teplotě, snížení
stanovené minimální teploty spalování pro
odpad obsahující méně než 1 % hm. chlóru
z 900 °C na 850 °C, dále je vypuštěn poža-
davek na minimální obsah kyslíku ve spali-
nách za posledním stupněm spalování ve
výši 6 % obj., který je nahrazen limitovaným
obsahem nespáleného uhlíku v tuhých
zbytcích spalování (3 % hm.). 

Je možné říci, že smyslem uvedených
opatření nebylo zmírnění požadavků na
proces spalování, ale podle našeho mínění
v zásadě byl záměr ponechat projektantovi
a provozovateli spaloven větší prostor pro
volbu vhodných pracovních podmínek při
zvýšeném akcentu na „kvalitu“ exhalací,
zbytků spalování a odpadních proudů.

Platná právní úprava nakládání s odpady
v podobě zákona o odpadech 
č. 185/2001 Sb., ve znění novel, rozlišuje
definici pojmu „využívání“ a „odstraňování“

odpadů. Posouzení nebo zařazení techno-
logie termického zpracování odpadů do
kategorie „energetického využívání“ nebo
pouze do kategorie „odstraňování odpadů“
není samoúčelné a může mít značný vliv na
hodnocení technické úrovně určitého tech-
nologického způsobu nakládání s odpady,
pro udělení povolení vývozu, dovozu nebo
tranzitu odpadů apod. /4/.

K předmětnému členění způsobu naklá-
dání s odpady na využívání a odstraňování
není v zemích Evropské unie souhlasné
stanovisko a na různých úrovních jsou k to-
muto problému vedeny diskuse. I na půdě
Evropského parlamentu již převládl názor,
že je nutné vypracovat společnou směrnici
o nakládaní s odpady, která bude kromě
jiného obsahovat kritéria pro využívání
resp. odstraňování odpadů /4/. Záměrem
předkládaného příspěvku je diskutovat uve-
dené pojmy z pohledu právních pramenů
České republiky, Evropského společenství
a Judikatury Evropského soudního dvora.

Využívání, resp. odstraňování
odpadů v legislativě ČR

Odstraňováním odpadů se rozumí čin-
nosti uvedené v příloze č. 4 zákona o od-
padech /5/, z nichž se tématu předmětného
příspěvku týká činnost „spalování na pevni-
ně“ pod kódem D10.

Definice energetického využití odpadu je
de facto konkretizována v ustanoveni § 4
písm. n) zákona o odpadech, podle kterého
je energetickým využitím odpadu použití
odpadu hlavně způsobem obdobným jako
paliva za účelem získání jeho energetické-
ho obsahu nebo jiným způsobem k výrobě
energie (kód R1 přílohy č. 3 zákona o odpa-
dech). 

Aby při spalování odpadů docházelo
k jejich energetickému využití ve smyslu
zákona o odpadech, předpokládá se podle
§ 23 splnění následujících podmínek:
a) použitý odpad nepotřebuje po vlastním

zapáleni ke spalování podpůrné palivo
a vznikající teplo se použije pro potřebu
vlastní nebo dalších osob, nebo 

b) odpad se použije jako palivo nebo jako
přídavné palivo v zařízeních na výrobu
energie nebo materiálů za podmínek
stanovených právními předpisy o ochra-
ně ovzduší.

Následně § 23 odstavec 2 vyjadřuje, že
pokud spalovací zařízení odpadu nesplňuje
výše uvedené předpoklady a) a b), je toto
zařazeno do skupiny zařízení k odstraňová-
ní odpadů. Přitom je třeba zdůraznit, že
výše uvedené podmínky a) a b) pro využí-
vání odpadů nemusí být naplněny součas-
ně, nýbrž stačí naplnění pouze jedné z nich. 

Zákon o odpadech tedy rozděluje zaříze-
ní ke zpracování odpadu podle toho, zda
v nich dochází k využití nebo odstraňování
odpadu. Na druhé straně prováděcí předpis
k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzdu-
ší v podobě nařízení vlády č. 354/2002 Sb.
především rozlišuje spalovny a zařízení ke
spoluspalování odpadu pro účely kategori-
zace v režimu zákona o ovzduší. Z výkladu
předložených ustanoveni lze dospět k zá-
věru, že není vyloučeno, aby i ta spalovací
zařízení, která naplňují znaky spalovny
podle nařízení vlády č. 354/2002 Sb., neby-
la považována za zařízení k odstraňování
odpadu. Jinak řečeno, ty spalovny, které
naopak splňují podmínky spalování podle 
§ 23 odst. 1 zákona o odpadech, nejsou
podle tohoto zákona považovány za zaříze-
ní k odstraňování odpadu, a to i bez ohledu
na to, jaký je hlavní účel zařízení.

Předpisy Evropského
společenství

Směrnice 75/442/EHS /6/ stanoví, že
odstraňováním odpadu se rozumí činnosti
uvedené v příloze Il A této směrnice, při-
čemž konkrétnímu případu odpovídá kód
D10 – spalování na pevnině. Za využití
odpadu jsou považovány činnosti uvedené
v příloze II B, konkrétně kód Rl – využití
odpadu způsobem obdobným jako paliva
nebo jiným způsobem k výrobě energie.
V tom se evropská úprava shoduje s českou
právní úpravou. Další kritéria pro rozlišení,
kdy se jedná o využití nebo o odstranění
směrnice neobsahuje. Vzhledem k charak-

Technické a právní aspekty 
energetického využívání odpadů
V příspěvku jsou diskutovány výsledky analýzy právních

pojmů „odstraňování odpadu“ a „energetické využívání
odpadů“ provedené na základě legislativy České republiky
a dotčených předpisů Evropského společenství, včetně doku-
mentů Evropského soudního dvora týkajících se této proble-
matiky. 

Pro kategorizaci způsobů termického zpracování odpadů
podle kvantifikovaných kritérií byl v rámci CEWEP (The Confe-
deration of European Waste-to-Energy Plants), zpracován
postup opírající se o vyhodnocení ukazatelů efektivnosti výro-
by energie (Plant Efficiency Factor) a efektivnosti využití ener-
gie (Energy Utilization Rate). Na příkladu spalovny komunál-
ních odpadů TERMIZO, a. s., Liberec, je provedeno vyhodnoce-
ní uvedených kriterií.
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teru zmíněného předpisu se očekává, že
členské státy EU tuto problematiku upraví ve
vnitrostátních právních řádech tak, aby byly
zachovány cíle směrnice. K těmto cílům pat-
ří prevence vzniku odpadů, redukce množ-
ství vznikajících odpadů, opětovné využití
odpadů, ochrana zdraví člověka a životního
prostředí při nakládání s odpadem a vytvoře-
ní sítě zařízení k odstraňování odpadu. 

Směrnice 75/442/EHS je založena na
principu soběstačnosti při využívání odpa-
du uvnitř Společenství i v rámci jednotlivých
států. K zajištění výše uvedených cílů pak
směřují například ustanovení v čl. 5.1 a 3.1
zmíněné směrnice, které ukládají členským
státům přijmout opatření k tomu, aby odpad
byl recyklován a jinak využíván, především
též jako zdroj energie. 

Otázkami posuzování pohybu odpadu
mezi členskými státy Evropské unie se
zabývá nařízení č. 259/93 (Council Regula-
tion EEC No. 259/93) /7/, které vychází
z obdobných principů jako Směrnice
75/442/EHS a rovněž v definicích odstraňo-
vání odpadu a využití odpadu se na směrni-
ci odkazuje. Z hlediska pohybu odpadu
mezi členskými státy EU je rozlišováno, zda
přichází v úvahu pohyb odpadu určeného
k odstraňování či využívání. U odpadu,
určeného k odstranění, mohou členské stá-
ty zakázat jeho dovoz i vývoz, avšak zmíně-
né Nařízení neumožňuje podobným způso-
bem omezovat pohyb odpadů za účelem
jejich využití.

Judikatura
Z průzkumu sbírek soudních a správních

rozhodnutí České republiky a judikatury
Ústavního soudu a jiné odborné literatury
se nepodařilo zjistit, že by předmětná otáz-
ka byla v minulosti českými úřady či soudy
rozhodnuta a rozhodnutí či rozsudek publi-
kován s výjimkou rozhodnutí Ministerstva
životního prostředí proti plánované přepra-
vě odpadu ze SRN do ČR do spalovny
TERMIZO (ze dne 11. 11. 2004) a které
bylo potvrzeno rozhodnutím ministra život-
ního prostředí ze dne 8. 2. 2005. 

Časté jsou však rozsudky Evropského
soudního dvora (ESD), které tuto problema-
tiku přímo řeší nebo s ní alespoň souvisí 
/8 – 14/. Zejména rozsudky C-228/00 
a C-458/00 zapříčinily širokou diskusi o kri-
tériích a předpokladech energetického vy-
užívání odpadů.
C-228/00

Pokud se týče rozdílu mezi využitím
odpadu (spalováním) a odstraněním odpa-
du (spalováním), rozhodl soud v rozhodnuti
C-228/00 Komise v. Německo /8/. Záleži-
tost se týkala spoluspalování odpadu v ce-
mentárenských pecích. Soud stanovil tři
podmínky pro určení, zda využití odpadu
jako paliva je způsobem využívání odpadu

podle kódu R1 přílohy II B směrnice
75/442/EHS: 
1. Základním účelem operace ve smyslu

R1 musí být výroba energie. 
2. Jak energie generovaná, tak energie zís-

kaná při spalování odpadu musí být větší
než množství energie při spalovacím pro-
cesu spotřebované, přičemž část přebyt-
ku energie vyrobené při spalování musí
být efektivně využita a to bud’ přímo ve
formě tepla produkovaného spalováním
nebo ve formě elektrické energie. 

3. Větší část odpadu musí být při procesu
spotřebována a větší část vyrobené
energie musí být získána a využita. 

V rozhodované věci dospěl ESD k závě-
ru, že se jedná o využívání odpadu. 

Obdobná kritéria zastával soud i v přípa-
du C-113/02 /9/.
C-458/00 

Rozsudek ESD č. C-458/00 /10/ ve věci
kvalifikace spalování odpadu ve spalovně
komunálního odpadu ve Strassbourgu je
poměrný známý /4/. Rozhodnutí stanoví pro
využívání odpadu tatáž kritéria jako jsou
uvedena výše v případu C-228/00. Základ-
ním znakem využití odpadu má být nahraze-
ní jiných materiálů, které by jinak musely být
použity pro daný účel, odpadem, tudíž prin-
cip zachovávání přírodních zdrojů. Odpad
musí plnit užitečnou funkci jako prostředek
sloužící k výrobě energie tím, že nahradí
zdroj primární energie, který by jinak musel
být použit za tímto účelem. V rozhodované
věci způsobu nakládání s odpadem ve spa-
lovně ve Strassbourgu nebyl proces posou-
zen jako využívání odpadu, avšak tím není
vyloučeno prokázání způsobu využívání
odpadu v jiných případech.

Uvedené příklady posuzování způsobu
nakládání s odpady jako využívání, resp.
odstraňování svědčí o tom, že právní výklad
těchto pojmů je poměrně komplikovaný a při
rozhodování sporných případů dochází
mnohdy i k soudním projednáváním.

Česká právní úprava nevzbuzuje v tomto
ohledu žádné výkladové problémy. Pro roz-
hodovací praxi je základním kritériem zod-
povězení, zda v určitém spalovacím zaříze-
ní dochází k naplnění podmínek stanove-
ných v § 23, odst. 1 nebo odst. 2 zákona
o odpadech. Pokud tyto podmínky prokaza-
telně naplněny jsou, je spalovna zařízením
určeným k využití odpadu.

V případě nejasnosti v aplikační praxi lze
pro výklad uvedených pojmů použit i judiká-
ty Evropského soudního dvora. V přípa-
dech, kdy jedna operace může být podřa-
zena bud’ pod odstraňování, anebo pod
využívání odpadu, je třeba postupovat
v souladu s principem opětovného využití
odpadu s tím, že podstatným znakem vyu-
žití odpadu musí být zachování základního

cíle, aby odpad sloužil k užitečným účelům
při nahrazení jiných materiálů, které by
jinak musely být použity.

POSUZOVÁNÍ EFEKTIVITY
VÝROBY ENERGIE PŘI
ENERGETICKÉM VYUŽÍVÁNÍ
ODPADŮ

V budoucnu se dá očekávat, že pro kaž-
dé zařízení pro spalování odpadu s výrobou
energie bude vyžadován průkaz splnění
předpokladů formulovaných ve směrnici
75/442/EHS /6/ a v rozsudcích Evropského
soudního dvora (zejména v rozsudcích 
/8 – 10/), aby mohlo být kvalifikováno jako
zařízení na energetické využívání odpadu
(R1) či odstranění odpadu (D10). Z důvodu,
aby prokazování těchto vlastností spalova-
cích zařízení bylo prováděno jednotným
způsobem, byl v rámci CEWEP (The Con-
federation of European Waste-to-Energy
Plants), jehož členy jsou rovněž zástupci
všech tří spaloven komunálních odpadů
v České republice, zpracován postup opíra-
jící se především o vyhodnocení dvou uka-
zatelů /4, 15, 16/:
a) ukazatel efektivnosti výroby energie

(Plant Efficiency Factor),
b) ukazatel stupně využití energie (Energy

Utilization Rate). 
Hlavní energetické toky pro spalovnu

odpadu s výrobou energie jsou zjednodu-
šeně znázorněny na obrázku. 

Hlavní vstupní energetický tok je obvykle
představován v podobě kalorického obsahu
spalovaného odpadu Ew, který závisí na
jeho množství a výhřevnosti. Pokud není
výhřevnost zpracovávaného odpadu posta-
čující pro dosažení legislativně stanovené
teploty spalování, je nutné pro udržení
požadovaného teplotního režimu ve spalo-
vacím prostoru používat přídavné palivo. Je
zřejmé, že zvýšená spotřeba přídavného
paliva zhoršuje ekonomii provozu spalovny
a tudíž stabilizační hořáky spalující přídav-
né palivo jsou v provozu pouze po dobu
nezbytně nutnou, například ve fázi náběhu
na předepsané pracovní podmínky nebo při
výrazném kolísání složení a výhřevnosti
zpracovávaného odpadu. Teplo dodané pří-
davným palivem je označeno Ef.

Spaliny vystupující ze spalovacího prosto-
ru při teplotách 850 až 1100 °C mají vysoký
tepelný obsah. Častou formou využití tepla
spalin je výroba přehřáté páry a následné
generování elektrické energie při expanzi
páry v protitlaké nebo kondenzační turbině.
Další alternativou využití vyrobené páry jsou
ohřevy procesních proudů, které jsou sou-
částí technologie. Vyrobená energie Qprod je
součtem vyrobené elektrické energie
a tepelné energie určené jak pro export
Qexp, tak pro cirkulaci Icirc, tj. sloužící pro
vlastní provoz spalovny. 
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Ukazatel efektivnosti výroby energie
(Plant Efficiency Factor): 

Podle vztahu (1) je zaveden ukazatel
efektivnosti výroby energie (Plant Efficiency
Factor) PIef: 

Qprod – (Ef + Iimp)
PIef = ——————— (1)

Ef + Iimp + Icirc

Qprod. celková výše vyrobené energie,
tepelné i elektrické energie,

Iimp importovaná energie nepodílející se
na výrobě energie, 

Ef importovaná energie do spalovací-
ho procesu, např. dodávka tepla
podpůrným palivem,

Icirc energie cirkulovaná (elektrická i te-
pelná), která je nutná pro proces
(energie pro elektromotory, ohřev
spalovacího vzduchu, ohřev napá-
jecí vody apod.).

Z důvodu dosažení co největší objektivity
při stanovení ukazatelů efektivnosti výroby
je vhodné pracovat s údaji za reprezentační
časové období, zpravidla jednoho kalendář-
ního roku.

Vyhodnocení ukazatele efektivnosti výroby

větší část odpadu a energie produkované
jeho spalováním je využita pro výrobu ener-
gie. Toto hledisko je posuzováno pomocí
ukazatele efektivnosti využití energie (Ener-
gy Utilization Rate, ηe) vyjadřujícího podíl
využité a uvolněné energie při zpracování
odpadu. Ukazatel je definován vztahem (2)
/15, 16/:

Qprod – (Ef + Iimp)
ηe = ———————— . 100 (2)

Ew . fB + Ef

Qprod. celková výše vyrobené energie,
tepelné i elektrické energie,

Iimp importovaná energie nepodílející se
na výrobě páry,

Ef importovaná energie do spalovacího
procesu, např. dodávka tepla pod-
půrným palivem,

EW energie uvolněná spalováním odpadu,
fB koeficient stupně vyhoření hořlaviny

ve zpracovávaném odpadu (voleno
0,97).

Pokud je ukazatel efektivnosti využití
energie vyšší než 50 % (ηe>50 %), je spl-
něno druhé kritérium pro hodnocení způso-
bu spalování odpadu jako energetické vy-

energie PIef slouží jako podklad pro kategori-
zaci zařízení pro spalování odpadů z hlediska
rozlišování jejich funkce jako energetické
využívání či odstraňování odpadu. Výše uve-
dené požadavky č. 1 a 2 rozsudků Evropské-
ho soudního dvora vyžadují, aby zařízení,
jehož hlavním účelem je energetické využívá-
ní odpadu, vyrobilo či získalo více energie
než je zapotřebí pro vlastní spalovací proces.
Nabývá-li uvedený ukazatel efektivnosti výro-
by energie PIef hodnoty vyšší než 1, zname-
ná to, že množství vyrobené energie, které je
sníženo o velikost energie dodané do proce-
su přídavným palivem a o energii importova-
nou, je vyšší než je zapotřebí pro vlastní spa-
lovací proces a tím je splněno první kritérium
pro hodnocení technologického uspořádání
spalovny jako zařízení pro energetické využí-
vání odpadu. Pokud je vyčíslena hodnota
ukazatele efektivnosti výroby energie nižší
než 1, nemůže být zařízení kvalifikováno jako
zařízení určené k energetickému využívání
odpadu /4, 15, 16/.
Ukazatel efektivnosti využití energie
(Energy Utilization Rate) 

Při hodnocení energetického využití od-
padů je dále prokazována skutečnost, zda

Obrázek: Schematické znázornění hlavních energetických toků na spalovně odpadů s výrobou energie
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užívání odpadu. Pokud je vyčíslená hodno-
ta předmětného ukazatele nižší než 50 %,
nemůže být zařízení kvalifikováno jako zaří-
zení k energetickému využívání odpadu /4,
15, 16/.

Souhrnně lze podmínky pro kategorizaci
způsobu termického zpracování odpadu dle
kvantifikovaných kritérií shrnout následo-
vně:

Energetické využití Odstraňování 
PIef >1 PIef < 1
ηe > 50 % ηe < 50 %

Plnění podmínky § 23 zákona
o odpadech

Při posuzování plnění podmínky § 23
zákona o odpadech, která pro zařazení do
kategorie „využívání odpadu s cílem výroby
energie“ vyžaduje, aby proces spalování
probíhal za předepsaných podmínek bez
dalšího použití podpůrného paliva, se jeví
vhodné hodnotit odděleně jednostupňové
a dvoustupňové způsoby spalování odpadů.

Při spalování komunálního odpadu se
uplatňuje praxe spalování v jedné spalovací
komoře, při spalování nebezpečného odpa-
du se ukázalo vhodné používat dvoustup-
ňový způsob spalování. 
Spalování komunálních odpadů 

Pro případ spalování komunálního odpa-
du byla provedena série bilančních výpo-
čtů, při kterých byly uvažovány následující
podmínky:
- Ve spalovací komoře byla dosažena tep-

lota nejméně 850 °C (odpovídá spalování
komunálního odpadu resp. nebezpečné-
ho odpadu s obsahem chloru pod 1 %
hm.).

- Výhřevnost odpadu byla uvažována
v rozmezí 6 až 12(MJ/kg, což pokrývá
obvyklý rozsah výhřevností směsného
komunálního odpadu.

- Při výpočtech nebyl uvažován žádný další
přívod podpůrného paliva do spalovací
komory.

- Výpočty byly provedeny tak, aby ve vznik-
lých spalinách byl dosažen obsah kyslíku
vyšší než 6 % obj., přestože podle sou-
časných předpisů /2, 3/ koncentrace kys-
líku ve spalinách za posledním přívodem
vzduchu již není závazná. Nicméně kon-
centraci kyslíku 6 % obj. ve spalinách za
posledním přívodem vzduchu je možno
chápat jako praxí ověřenou a doporuče-
nou pro zajištění vysokého stupně vyho-
ření spalitelných složek.
Pro spalování různě výhřevného odpadu

za vzniku spalin s obsahem 8 až 10 % obj.
O2 byla stanovena dosažitelná teplota ve
spalovacím prostoru. Na základě provede-
ných výpočtů je možné konstatovat, že
požadavek, aby proces spalování probíhal
za předepsaných podmínek bez dalšího
použití podpůrného paliva, bude s dostateč-

nou rezervou splněn pro spalovny spalující
směsný komunální odpad s výhřevností vyš-
ší než 6 MJ/kg. Za těchto podmínek je ve
spalovací komoře dosažitelná teplota mini-
málně 850 °C a současně vzniknou spaliny
s koncentrací kyslíku nad 6 % obj.
Spalování nebezpečných odpadů 

Termické zneškodňování nebezpečných
odpadů se uskutečňuje jako dvoustupňový
proces, při kterém se teploty spalování
v prvním spalovacím stupni a v dohořívací
komoře mohou výrazně lišit. S ohledem na
teplotu tavení zbytků spalování není vždy
v prvním spalovacím stupni (např. rotační
peci) dosahována teplota převyšující legis-
lativně předepsanou teplotu a zvýšení tep-
loty se dosahuje až v sekundární spalovací
(dohořívací) komoře činností hořáků spalu-
jících přídavné palivo. 

Podmínka, aby ke spalování odpadu po
jeho zapálení nebylo potřebné již žádné
další přídavné palivo, je tudíž pro dvoustup-
ňové spalování nebezpečných odpadů
prakticky nesplnitelná. I při spalování kalo-
ricky hodnotného odpadu a dosažení
potřebných teplot již v prvním spalovacím
stupni je podle bodu e) § 5 nařízení 
č. 354/2002 Sb. nutné zohlednit trvalý pro-
voz pomocného hořáku dohořívací komory
spalujícího přídavné palivo, i když v mini-
málním množství. Přitom pohotovostní stav
pomocného hořáku při činnosti nejméně
stabilizačního hořáku je z provozních důvo-
dů u dvoustupňového spalování naprosto
nutný. Za těchto okolností není možné hod-
notit procesy spalování nebezpečných
odpadů jako energetické využívání ani
v případě, že budou splněna kritéria efektiv-
nosti výroby a využití energie (PIef a ηe).

Vyhodnocení ukazatelů
efektivnosti výroby a využití
energie pro spalovnu
komunálního odpadu
TERMIZO, a. s., Liberec 

Je provedeno ilustrativní vyhodnocení uka-
zatelů efektivnosti výroby a využití energie
pro nejmodernější spalovnu komunálního
odpadu v České republice TERMIZO, a. s.,
Liberec (dále jen TERMIZO). Spalovna
byla uvedena do provozu v roce 2000. Je
projektována pro zpracování směsného
tuhého komunálního odpadu o výhřevnosti
6,5 až 12 MJ/kg se jmenovitým hodinovým
výkonem 12 t/h. Trvalý maximální tepelný
výkon je 30,6 MW, což pro jmenovitý hodi-
nový výkon může být dosaženo při zpraco-
vání odpadu o výhřevnosti 9,2 MJ/kg.

Na základě poskytnutých ročních výrob-
ních ukazatelů spalovny TERMIZO za rok
2004 byl proveden výpočet, na jehož zákla-
dě byla stanovena průměrná výhřevnost
spalovaného odpadu v rozmezí 10 až 
11 MJ/kg. Z průměrných provozních ukaza-

telů (tabulka) vychází ukazatel účinnosti
výroby energie PIef = 2,48 a ukazatel účin-
nosti využití energie ηe = 94,6 %. Toto zjiš-
tění vede k závěru, že zařízení spalovny
odpadu TERMIZO, a. s., Liberec, může být
z hlediska § 23 zákona č. 185/2002 Sb.
kvalifikováno jako zařízení sloužící k ener-
getickému využití odpadu.

Závěr
V budoucnu se dá očekávat, že pro kaž-

dé zařízení na spalování odpadu s výrobou
energie bude vyžadován průkaz splnění
předpokladů formulovaných v rozsudcích
Evropského soudního dvora, aby mohlo být
kvalifikováno jako zařízení pro energetické
využívání odpadu či odstranění odpadu.
Jako podklad pro kategorizaci zařízení
slouží vyhodnocení ukazatelů efektivnosti
výroby energie (Plant Efficiency Factor,
PIef) a efektivnosti využití energie (Energy
Utilization Rate, ηe). 

Na příkladu spalovny komunálních odpa-
dů TERMIZO, a. s., Liberec, jsou dokumen-
továny výsledky výpočtu faktorů účinnosti
výroby a využití energie za rok 2004. Uka-
zatel účinnosti výroby energie byl pro před-

Tabulka: Měrné provozní ukazatele spalovny
TERMIZO a vyhodnocení účinnosti výroby 
a využití energie za rok 2004

Parametr PrÛmûrná hodnota 

Energie dodaná odpadem, 10,492
Ew (GJ/t)

Celková v˘‰e vyrobené 9,754
energie (celková v˘roba 
energie ve formû páry), 
Qprod (GJ/t)

Importovaná energie 0,0124
ve formû paliva , 
Iimp (GJ/t)

Energie cirkulující 3,859
(elektrická 1) i tepelná), 
Icirc. (GJ/t)

Importovaná energie 0,045
ve formû paliva 
(zemní plyn 2)), Ef (GJ/t)

Ukazatel úãinnosti v˘roby 2,48
energie 
(Plant Efficiency Factor), PIef

Ukazatel úãinnosti vyuÏití 94,9
energie 
(Energy Utilization Rate), 
ηe (%)

Poznámky: 

1) Pro pfiepoãet energie ve formû elektrické a tepelné je doporu-

ãeno /4, 15, 16/ pouÏít pomûr: 1 MWhel = 2,6316 MWhheat,

kter˘ odpovídá úãinnosti v˘roby elektrické energie 38 %.

2) Zemní plyn je na pfiedmûtné spalovnû pouÏíván pouze ve

fázích najíÏdûní a odstavování spalovny z provozu, resp. pro

v˘jimeãné fie‰ení nouzov˘ch situací, není v‰ak pouÏíván trvale

jako podpÛrné palivo.
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mětnou spalovnu určen ve výši 2,48, což ve
srovnání s řadou (více než 100) hodnoce-
ných spaloven /16/ odpovídá nadprůměrné,
či spíše vysoké hodnotě. Při výsledku
Pief>1 zařízení produkuje více tepelné ener-
gie, než je potřebné pro vlastní spalovací
proces a funkci zařízení je možno hodnotit
jako energetické využití odpadu.

Vypočtená hodnota ukazatele využití
energie (Energy Utilization Rate) pro před-
mětnou spalovnu odpadů za rok 2004 činila
94,9 %. Hodnota tohoto ukazatele vysoce
převyšuje minimální hodnotu 50 %, od kte-
ré je možné považovat zpracování odpadu
za energetické využívání a na základě srov-
nání s řadou jiných hodnocených spaloven
v rámci CEWEP /16/ je i tento ukazatel na
nadprůměrně vysoké hodnotě. 

Provoz zařízení spalovny TERMIZO, a. s.
Liberec, lze tudíž charakterizovat jako velmi
efektivní energetické využití odpadu.

Poděkování
Příspěvek vznikl na základě podpory

výzkumného záměru MŠMT č. 1350003
„Ekologicky a energeticky řízené soustavy
zpracování odpadů a biomasy“.
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Ve Věstníku MŽP č. 8 z letošního srpna
vyšel Metodický pokyn pro postup při pře-
shraniční přepravě odpadů a/nebo předu-
pravených odpadů do ČR za účelem jejich
energetického využití. Pokyn je určen pro
odbory životního prostředí krajských úřadů
(KÚ). Z metodického pokynu vybíráme
informace, které by mohly zajímat širší
odbornou veřejnost s vynecháváním citací
konkrétních paragrafů, odstavců a písmen
příslušných předpisů. Zájemci o plné znění
jej najdou v citovaném Věstníku MŽP nebo
časem též na www.env.cebin.cz.

Podle tohoto metodického pokynu spali-
telné materiály vyrobené z odpadů, i když
jsou deklarovány např. jako tzv. „alterna-
tivní palivo“, jsou předupravenými odpa-
dy a zařízení, v nichž budou energeticky
využívány, musí být schválena pro spalo-
vání nebo spoluspalování odpadů podle
platných právních předpisů ČR.

Přeshraniční přeprava odpadů a/nebo
předupravených odpadů jako částečné
náhrady paliva (např. v cementárnách) je
považována za přeshraniční přepravu
odpadů za účelem jejich energetického
využití a odbor odpadů MŽP ji může povolit
za předpokladu splnění požadovaných
náležitostí. Oznámení o přeshraniční pře-
pravě odpadů do ČR podává oznamovatel
v zemi původu. Zásadními náležitostmi
oznámení z hlediska českého správního
úřadu (MŽP) jsou kopie povolení KÚ podle
zákona o ovzduší a kopie rozhodnutí KÚ

ověření spalování nebo spoluspalování
odpadů dovezených ze zahraničí. Informa-
ce o původu a složení je základní součástí
oznámení o plánované přeshraniční pře-
pravě odpadů. Původ odpadů významně
ovlivňuje jejich složení. U odpadů a/nebo
předupravených odpadů pocházejících
z jiného státu je třeba předpokládat odlišné
složení, což odůvodňuje provozní ověření
jejich spalování nebo spoluspalování na
tuzemském zařízení.

Odbor odpadů MŽP vydá rozhodnutí
o souhlasu s přeshraniční přepravou odpa-
dů a/nebo předupravených odpadů k ener-
getickému využití v množství nezbytně nut-
ném pro provozní ověření až poté, kdy
budou KÚ stanoveny podmínky pro provoz-
ní ověření energetického využití odpadů.
Pokud bude na základě provozního ověření
prokázáno, že jsou požadavky národní le-
gislativy splněny, může odbor odpadů MŽP
v novém řízení vydat rozhodnutí o souhlasu
s přeshraniční přepravou odpadů a/nebo
předupravených odpadů k energetickému
využití v množství, které bude odpovídat
období maximálně jednoho roku. Předpo-
kladem je, že bude na toto období KÚ vydá-
no pro spalování/spoluspalování/energetic-
ké využití povolení podle zákona o ovzduší
a souhlas podle zákona o odpadech,
v nichž budou zohledněny výsledky prove-
deného provozního ověření.

Vybral (op)
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podle zákona o odpadech, jimiž je vydán
souhlas k provozování zařízení příjemce, ve
kterém budou odpady a/nebo předuprave-
né odpady energeticky využívány a souhlas
s jeho provozním řádem.

V souvislosti s vydáním povolení a sou-
hlasu KÚ je třeba, aby pro odpady a/nebo
předupravené odpady, jejichž přeprava je
plánována z jiného státu, bylo uloženo pro-
vedení provozního ověření jejich spalování
(spoluspalování). S ohledem na to, že pře-
shraničně přepravované předupravené
odpady k energetickému využití budou
zpravidla zpracovány z odděleně sbíraných
složek komunálního odpadu ze zahraničí, je
nutno při vydávání povolení k provoznímu
ověření stanovit dobu jeho trvání tak, aby
poskytlo reprezentativní výsledky měření
emisí a provozních parametrů v rozsahu
předpokládaných režimů energetického
využití na zařízení příjemce.

Pokud se jedná o zařízení, ve kterém
dosud nebyly spalovány ani spoluspalová-
ny odpady, je vhodné, aby povolení a sou-
hlas k energetickému využití příslušných
odpadů a/nebo předupravených odpadů ze
zahraničí byly vydány pouze na dobu pro-
vozního ověření.

Rovněž v případě, že se jedná o zařízení,
které již má vydáno povolení ke spalování
nebo spoluspalování odpadů a/nebo sou-
hlas k energetickému využívání příslušných
odpadů a/nebo předupravených odpadů,
se doporučuje uložit provedení provozního

Najlepším riešením pre spoločnosť je predchádzať vzniku odpa-
dov alebo ich materiálovo zhodnotiť. Keď to však nie je možné,
cementársky priemysel ponúka energetickým využitím alterna-
tívnych palív na báze odpadov environmentálne vhodný spôsob
ich zhodnotenia. Používanie alternatívnych palív v cementár-
skych peciach šetrí nenahraditeľné fosílne palivá, redukuje emisie
CO2 a eliminuje potrebu ukladania škvary a popola na skládky.

Přeshraniční přeprava odpadů 
k energetickému využití

Výroba cementu sa riadi prísnymi techno-
logickými a environmentálnymi predpismi
a primárnym cieľom cementární je vyrábať
a predávať vysoko kvalitný cement. Environ-

dačné prostredie v cementárenskej rotačnej
peci (pozri Box). Vysoké teploty v cemen-
társkych peciach garantujú dokonalé spále-
nie organických častí odpadov obsiahnu-
tých v alternatívnych palivách a to environ-
mentálne, ekonomicky aj spoločensky
vhodným spôsobom presne v duchu princí-
pov trvalo udržateľného rozvoja.

Čo sú alternatívne palivá?
Alternatívne palivá nahrádzajú vo výrob-

nom procese cementu tradičné, fosílne
palivá ako uhlie alebo zemný plyn. Alter-
natívne palivá pre cementárenský priemy-

mentálne vhodnú a bezpečnú valorizáciu
odpadov vo forme alternatívnych palív
umožňujú najmä vysoké teploty a dlhé zdr-
žanie plynov ako aj alkalické a mierne oxi-

Alternatívne palivá pri výrobe cementu 
– služba pre spoločnosť



téma mûsíce

aj environmentálny dopad pri ich ťažbe.
Dobrou správou je, že v rotačných peciach
je možná až takmer 100% náhrada fosíl-
nych palív.

Po druhé, využívanie alternatívnych palív
prispieva k znižovaniu emisií CO2. Ak by sa
totiž alternatívne palivá nezhodnotili
v cementárenskej peci, bolo by potrebné
zhodnotiť odpady, ktoré sú ich základom
v spaľovniach, čo je sprevádzané emitova-
ním CO2 a navyše aj tvorbou nespálite-
ľných zvyškov vo forme škvary a popola.
Zároveň by cementárne používali fosílne
palivá a tak by v podstate prechádzalo pro-
cesom horenia dvojnásobné množstvo
palív. Používaním alternatívnych palív je
teda z celospoločenského pohľadu možné
zredukovať emisie CO2 až o 50 % (obrá-

zek 1).
Alternatívne palivá aplikované v cemen-
tárenskom priemysle prinášajú výhody
celej spoločnosti. Znižovanie náklado-
vosti výroby cementu, znižovanie emisií
CO2, bezodpadová a environmentálne
vhodná likvidácia odpadov, ako aj šetre-
nie nenahraditeľných zásob fosílnych
palív pre budúce generácie sú všetko
veľmi pozitívne celospoločenské výhody.
Betón vyrobený z cementu, pri výrobe
ktorého boli použité alternatívne palivá
má rovnaké konštrukčné a environmen-
tálne vlastnosti ako betón vyrobený
z cementu, pri ktorom boli použité fosílne
palivá. Použité palivo nemá žiadny dopad
na kvalitu výsledného produktu.
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sel vznikajú dôkladným vytriedením
a spracovaním vybraných druhov odpadu
(napr. opotrebovaných pneumatík) a mu-
sia spĺňať prísne technické a kvalitatívne
požiadavky. Dôsledná analýza vstupov
zaisťuje, že použité alternatívne palivá ne-
majú negatívny vplyv na kvalitu cementu
a nezvyšujú emisie. Celý proces prípravy,
prepravy a používania alternatívnych palív
podlieha striktnej kontrole a povoleniam
štátnych orgánov.

Alternatívne palivá ponúkajú
ekonomické, environmentálne
i spoločenské výhody

Z ekonomického hľadiska je hlavnou
výhodou, že používaním alternatívnych
palív v cementárniach sa maximalizuje
energetické využívanie tých odpadov, ktoré
nemožno zhodnotiť inak. Celá energia sa
priamo využije v rotačných peciach na
výrobu slinku. Tento environmentálne vhod-
ný spôsob zhodnocovania odpadov má
pozitívny ekonomický dopad na znižovanie
energetických nákladov pri výrobe cemen-
tu. Zhodnocovanie alternatívnych palív na
báze nebezpečných odpadov v cementá-
renských peciach navyše eliminuje potrebu
výstavby investične náročných spaľovní. 

Z pohľadu ochrany prírody má použitie
alternatívnych palív hneď dva dôležité prí-
nosy. Energetické využívanie alternatívnych
palív v cementárskych peciach jednak výz-
namným spôsobom redukuje potrebu pou-
žívania neobnoviteľných fosílnych palív ako

Prečo sú cementárenské pece ideálne 
na zhodnocovanie alternatívnych palív?

� Vysoké teploty na horáku až 2 100 oC a okolo 1 450 oC v slinovacom
pásme rotačnej pece bezpečne a dokonale spália organické súčasti
odpadov.

� Dlhé zdržanie plynov v pásme teplôt nad 1 200 oC (5 – 10 sekúnd) a doba
zdržania materiálu okolo 30 minút bezpečne spália aj látky ako sú PCB
alebo prióny.

� Alkalické vápencové prostredie a mierne oxidačné prostredie zabraňujú
spätnej syntéze nebezpečných dioxínov a furánov (PCDD a PCDF).

� Spaliny ktoré obsahujú kyslé súčasti sako sú SO2, HF, HCl sú dokonale
odfiltrované vo výmenníku, kde sú v styku s rozkladajúcim sa vápencom.

� Elektrostatické a tkaninové filtre garantujú dokonalé odprášenie spalín.

� Anorganické časti odpadov ako sú napr. aj ťažké kovy sú po ochladení zo
žeravo tekutého stavu pevne viazané na kryštálovú mriežku slinkových
minerálov v koncentráciách podobných ako sú zastúpené v prírodnom
prostredí zemskej kôry.

Obrázok 1: Používaním alternatívnych palív
v cementárenskom priemysle je možné
znížiť celkové množstvo emisií CO2

až o 50 %.

Alternatívne palivá 
alternatívne suroviny

Okrem alternatívnych palív sú cementár-
ne schopné v podobe alternatívnych suro-
vín materiálovo zhodnocovať odpady
z iných priemyslov. Náhrada prírodných su-
rovín alternatívnymi pomáha zachovať prí-
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Zkušenosti z provozování
technologií MBÚ v Rakousku
a Německu

Projekt „Integrovaný nadregionální
systém nakládání s odpady – INSNO“ byl
představen v minulém čísle OF. V jeho rám-
ci a v rámci předchozích prací na twinnin-
govém projektu ve spolupráci s rakouskými
specialisty, bylo uskutečněno několik pra-
covních cest do Rakouska a Německa za
účelem seznámení s metodami zpracování
směsného komunálního odpadu (SKO)
metodou mechanicko-biologické úpravy
(MBÚ) a jejich uplatnění v praxi (St. Pölten,
Bergheim u Salzburgu, Inzersdorf, Ober-
pullendorf, Frohnleiten, Drážďany). Rovněž
bylo navštíveno několik spaloven odpadů
(Mnichov, Vídeň) jako alternativní cesty
odstraňování SKO. 

Výběr konkrétní technologie v dané

oblasti vycházel vždy z konkrétní situace
a podmínek regionu a také požadavků legi-
slativy. Legislativní tlak se projevil zejména
v Rakousku, kde v roce 2004 bylo ukonče-
no ukládání směsného komunálního odpa-
du do skládek bez předchozí úpravy tak,
aby nedocházelo k vývinu skleníkových ply-
nů v tělese skládky. Toto opatření vedlo
k tomu, že právě v minulém roce byla uve-
dena do provozu řada zařízení na zpraco-
vání SKO zejména metodou MBÚ. Součas-
ně je připravováno rozšíření spalovny ko-
munálních odpadů ve Welsu. 

V rámci výběru metod pro zpracování
SKO bude v našich podmínkách rozhodují-
cím hlediskem cena za odběr jedné tuny
odpadu, kterou zaplatí původce odpadu,
tedy obec. V rámci srovnání je potřeba kon-
statovat, že cenové hladiny zpracování od-
padů jsou jinak nastaveny v Rakousku

nebo SRN a jinak v České republice. V uve-
dených zemích není propastný rozdíl mezi
cenou uložení odpadu na skládku, jeho
zpracováním metodou MBÚ nebo spálením
ve spalovně odpadů. Cena za zpracování
jedné tuny komunálního odpadu se pohy-
buje od 80 do 160 EUR dle místa a přísluš-
né technologie. Ceny ovšem nelze jedno-
duše přepočítávat v měnovém kurzu na
naše podmínky (předpokládají se náklady
výrazně nižší). Rozdílné jsou rovněž ceny
a podmínky výkupu surovin v návaznosti na
existující zpracovatelské technologie a je-
jich požadavky na kvalitu.

Rozhodujícím hlediskem výběru metody
tedy byla především existence skládkových
kapacit v daném místě, které se dají využít
pro ukládání upraveného, dále nevyužitel-
ného biologicky inaktivního podílu SKO po
zpracování metodou MBÚ a umístění odpa-

Výroba paliv z odpadů 
CESTOU MECHANICKO-BIOLOGICKÉ ÚPRAVY 

rodné prostredie pre ďalšie generácie a envi-
ronmentálne vhodným spôsobom zhodno-
cuje odpady, ktoré by inak končili na skládke.
Cementársky priemysel využíva veľké
množstvá mletej granulovanej vysokopecnej
trosky, ktorá vzniká ako odpad pri výrobe
v železiarňach a v minulosti bola ukladaná
na skládkach. Granulovaná troska sa môže
pridávať jednak ako zložka suroviny, ale tak-
tiež sa stále viac vyrábajú aj zmesové ce-
menty, ktoré okrem čistého portlandského
cementu pozostávajú aj z rôznych prímesí
a to najmä z mletej granulovanej vysokopec-
nej trosky. Ročne sa takto napríklad na Slo-
vensku materiálovo zhodnotí vyše 500 000
ton trosky. Ďalšia prímes môže byť elektrá-
renský popolček, ktorý je odpadom tepel-
ných elektrární. Prírodný sadrovec, ktorý slú-
ži v cemente na reguláciu tuhnutia sa
nahrádza tzv. energo sadrovcom, ktorý vzni-
ká ako odpadový produkt pri čistení plynov
tepelných elektrární od síry.

Cementárne spoločnosti Holcim patria
tak na Slovensku, ako aj v Čechách k po-
predným využívateľom alternatívnych palív
a surovín. Tie sú pred ich energetickým
a materiálovým zhodnotením spracovávané
v prevádzkach spoločností ecorec Sloven-
sko a ecorec Česko. V oboch krajinách pre-
kračujú jednotlivé ročné objemy spracová-
vaných odpadov spoločnosťami ecorec viac
ako 20 000 ton. 

Zdroj: Zväz výrobcov cementu
a vápna SR, Holcim

Pyramída odpadového hospodárstva zoraďuje spôsoby nakladania s odpadom 
podľa ich vhodnosti v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti
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dového centra, které může tuto funkci plnit
pro širší region. Důležitým hlediskem bylo
rovněž zajištění odbytu pro vyrobené palivo
z odpadu v ekonomické dopravní vzdále-
nosti za příznivou cenu. V oblastech, kde je
kapacit pro skládkování nedostatek, bylo
výhodnější zvolit metodu spalování směs-
ného odpadu.

Technologické uspořádání
metody MBÚ

Proces mechanicko-biologického zpraco-
vání směsných komunálních odpadů před-
stavuje systém zahrnující rozdělení jednotli-
vých složek obsažených v odpadu na dále
využitelné podíly. Přímé využití mají železné
a neželezné kovy separované speciálními
odlučovači. Dalším cenným podílem je
energeticky hodnotná frakce obsahující
převážně papír a lehké plasty vč. fólií (lehká
frakce) využitelná jako palivo z odpadu.
Zbývající podíl obsahuje biologicky odbou-
ratelné frakce a balast, který nelze dále
využít (těžká frakce).

Lehká frakce je na konci třídicího techno-
logického procesu podrobena další úpravě
(zpravidla mletí) dle požadavku odběratelů
a lisována do balíků pro další transport do
místa využití paliva z odpadu ve vhodném
spalovacím zařízení. Energetická hodnota
odpadu nahrazuje ekvivalentní množství
fosilního paliva (hnědého uhlí), které nemu-
sí být použito k výrobě potřebného množ-
ství tepla nebo elektrické energie. Z tohoto
pohledu se tedy jedná o využití jako paliva.

Těžká frakce obsahuje vysoký podíl biolo-
gicky odbouratelných látek. Je zpravidla pod-
robena řízenému kompostovacímu procesu,
kde za přístupu vzduchu dochází k urychle-
nému odbourání biodegrabilních organických
látek na konečné produkty rozkladu obdobně
jako v přírodě. Frakce je zbavena podílů, kte-
ré by mohly ve skládce za nepřístupu vzdu-
chu vyvíjet skleníkový plyn metan. Takto
upravená frakce vyhovuje požadavkům
Směrnice Rady 99/31/ES o skládkování
odpadů (je možné ji ukládat do skládek).

Princip využití stabilizované těžké frakce
ve skládkách ale nespočívá jen v prostém
uložení do skládky jako odpadu, ale v jejím
využití jako technologického materiálu pro
překrývání postupové vrstvy skládky. Nebu-
de tedy nutno používat k tomuto účelu
zeminy nebo stavební suti, které mají jiné
využití a jejichž ukládání do skládek je
nákladné a v podstatě nežádoucí. Techno-
logický materiál pro úpravu skládky je osvo-
bozen od poplatku za ukládání odpadu do
skládek, což se výrazně pozitivně projeví
v ekonomice procesu mechanicko-biologic-
kého zpracování směsného komunálního
odpadu.  

Z technického hlediska existuje několik
různých modifikací zařízení pro MBÚ, které

se v zásadě opírají o dvě základní varianty:
1) třídění na základě principu bubnového

síta,
2) třídění s použitím balistického separátoru.

MBÚ s bubnovým třídičem 
(obrázek 1)
Proces zahrnuje vstupní bunkr pro příjem

odpadu, drapák pro dávkování materiálu do
drtiče, který zajišťuje zároveň roztrhání pyt-
lů a igelitových tašek s odpady. Podrcený

odpad postupuje po dopravníku přes odlu-
čovač železných kovů do bubnového síta,
kde dojde k oddělení jemné frakce (síto 30
– 80 mm, optimálně 50 mm). Tato frakce je
po dalším oddělení železných i neželez-
ných kovů podrobena kompostování a vyu-
žita jako technologický materiál ve skládce
nebo pro rekultivaci skládky (dle skuteč-
ných fyzikálně chemických vlastností). 

Nadsítná frakce postupuje do dalšího
bubnového síta (velikost ok 250 mm), kde

Obrázek 1: Mechanicko-biologická úprava s bubnovým třídičem

Obrázek 2: Mechanicko-biologická úprava odpadů s balistickým třídičem
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je rozdělena na materiál pro výrobu paliva
z odpadu (velikost do 250 mm) a větší podí-
ly, které jsou určeny k odstranění ve spalov-
ně odpadů. V některých případech se nad-
sítná frakce znovu drtí a stává se součástí
paliva z odpadu.

MBÚ s balistickým 
separátorem 

(obrázek 2)
Proces zahrnuje stejně jako v předcho-

zím případě vstupní bunkr pro příjem odpa-
du, drapák pro dávkování materiálu do drti-
če, který zajišťuje zároveň roztrhání pytlů
a igelitových tašek s odpady. Podrcený
odpad postupuje po dopravníku přes odlu-
čovač železných kovů do balistického
separátoru, který je v podstatě kmitající
nakloněnou rovinou, která je opatřena oky
odpovídajícími velikosti požadované pro-
sevné frakce. Zjednodušeně řečeno se
jedná o nakloněné kmitající síto, které
svým pohybem způsobuje odrážení částic,
které na síto dopadají a to tak, že lehké
částice jsou s každým dalším dopadem
odráženy do vyšší části síta, těžší naopak
do nižší části. Částice menší než jsou oka
síta propadají a vytvářejí tak samostatnou
frakci. 

Takto je odpad rozdělen na tři části při-
bližně ve stejném hmotnostním poměru.
Tento poměr lze nastavit jednak velikostí ok
v sítě, různým stupněm sklonu síta a rych-
lostí kmitání síta. Nastavení odpovídá cha-
rakteru vstupního materiálu a požadavkům
na odběr či další zpracování frakcí. 

Podsítná frakce (biofrakce) je podrobena
kompostování, lehká frakce je upravena na
palivo z odpadu a těžká frakce je ukládána
do skládky nebo termicky odstraněna ve
spalovně. 

Úprava a využití paliva
z odpadu

Palivo vyrobené z komunálního odpadu
představuje významný energetický potenci-
ál jako náhrada fosilních paliv. Jedná se
ovšem o palivo nestandardního složení,
které lze využít pouze po předchozí úpravě
v zařízení k tomu technologicky vhodném
a vybaveném odpovídajícím zařízením na
čištění emisí. Odběrateli paliv z odpadu
v Rakousku jsou cementárny nebo průmy-
slové podniky disponující vhodným spalo-
vacím zařízením (např. celulózka v Lenzin-
gu nedaleko Linze). Příkladem zařízení pro
zpracování paliva z odpadu v SRN je pali-
vový kombinát ve Schwarze Pumpe, kde je
palivo z odpadu zplyňováno v generátorech
spolu s hnědým uhlím. Je tedy využíváno
existující zařízení včetně technologie čištění
plynů.

Obdobným zařízením disponuje rovněž
Sokolovská uhelná, a. s. Využití paliva

z odpadu v tomto zařízení je předmětem
výše zmíněného projektu „INSNO“. 

Projekt předpokládá vznik sítě regionál-
ních center pro zpracování odpadů v kra-
jích, kde bude probíhat základní roztřídění
odpadu, přičemž „lehká frakce“ (palivo
z odpadu) bude expedována do centrálního
upravárenského zařízení pro finální předú-
pravu paliva umístěného v blízkosti zpraco-
vatelského závodu.

Podmínkou pro zpracování energeticky
využitelné složky vytříděné z odpadu,
v koprocesingu s hnědým uhlím v technolo-
gii zplyňování paliv v generátorech je její
úprava do podoby pelet o průměru 15 – 25
mm a délce až 50 mm schopných společ-
ného zpracování s primárním palivem, tedy
tříděným hnědým uhlím 5 – 30 mm. Před-
pokladem pro kvalitní spoluzplyňování takto
vyrobených pelet s hnědým uhlím jsou
podobné mechanicko-fyzikální vlastnosti
obou paliv. 

V rámci finální předúpravy odpadu jako
paliva do pelet vzniká prostor pro kombina-
ci materiálu s dalšími druhy (průmyslových)
odpadů s vysokým energetickým potenciá-
lem, jako např. výrobky z gumy, pneumati-
ky, průmyslové plasty, textilie, dřevotřísky,
impregnované nebo lakované dřevo
a podobně. Vzhledem k tomu, že uvažova-
ný odběratel (Sokolovská uhelná, a. s.) je
schopen zpracovat ve zplyňovacím procesu
až 300 000 tun odpadu za rok, jedná se
o významného potencionálního odběratele
paliv z odpadů nejen z Karlovarského kraje.

Závěr
Využití odpadů jako paliva je cestou jak

snížit podíl odpadů ukládaných na skládky
a zároveň efektivně využít tu část spektra
složení směsného komunálního odpadu,
která má vysokou energetickou hodnotu. 

Metoda mechanicko-biologické úpravy
odpadů umožňuje přizpůsobit technologic-
ké uspořádání zařízení požadavku finálních
odběratelů vyrobených paliv. 

Na rozdíl od přímého spalování směsného
odpadu ve spalovnách je odpad zbaven
balastu snižujícího výhřevnost paliva a také
většiny složek způsobujících v průběhu spa-
lování nepříznivé složení emisí. Palivo téměř
neobsahuje organické látky podléhající bio-
logickému rozkladu, proto je možné jej skla-
dovat a dopravovat k odběratelům podle
poptávky silniční nebo železniční dopravou. 

V místech, kde je dostatek skládkových
kapacit vzniká větší prostor pro vytvoření
regionálních center pro nakládání s odpady,
které jsou schopny řešit nakládání s odpa-
dy v širokém spektru podle jednotlivých
druhů. 

Rovněž míra nákladů spojených s vybu-
dováním a především provozováním tako-
vých center bude vycházet z místních pod-

mínek. Půjde o začlenění konkrétního tech-
nologického celku do komplexu příslušného
skládkového areálu s využitím již vybudova-
né infrastruktury, zařízení pro příjem a evi-
denci odpadů, vlastního skládkového zaří-
zení, dopravní techniky, oplocení a monito-
rovacího systému skládky. Rovněž dojde
k využití stávajícího personálního obsazení,
které bude posíleno o nutný počet pracovní-
ků zajišťujících obsluhu zařízení. 

Vlastní porovnání nákladů na investice
a provoz zařízení pro mechanicko-biologic-
kou úpravu odpadů s alternativou přímého
spalování by mělo vycházet z podmínek
konkrétní lokality  a vzít v úvahu skutečnost,
že předmětem spalování může být jen
směsný komunální odpad nebo jiné hořlavé
odpady. Již vybudovaná skládková centra
budou fungovat dále s výrazně nižším obje-
mem odpadů, což může zásadně ovlivnit
jejich ekonomiku a tím i cenu za příjem
ostatních druhů odpadů. 

Zpracování směsného odpadu metodou
MBÚ s cílem výroby paliva z odpadu před-
pokládá odpad s vysokým obsahem hořla-
vých složek, které tvoří zejména papír
a plast a naopak nízký podíl balastu, zejmé-
na popelovin. V rámci regionálních center
pro nakládání s odpady bude nutno vypra-
covat selektivní plán svozu SKO z obcí
s převažujícím centrálním nebo lokáním ply-
novým vytápěním a z obcí, kde je převaha
vytápění tuhými palivy, který bude v topném
období výhodnější ukládat na skládky. 

Zvyšující se úroveň třídění obalových
odpadů by mohla nepříznivě ovlivnit vý-
hřevnost zbytkového odpadu a snížit efekti-
vitu jeho zpracování. Ze zkušeností ze za-
hraničí vyplývá, že tento trend se projevil
pouze částečně. Účinnost primárního třídě-
ní má své meze a energetická hodnota
směsného odpadu vykazuje vlivem změny
jeho složení mírně stoupající trend. 

Výrazně nepříznivějším faktorem může
být stoupající cena zemního plynu, která
povede k návratu ke spalování tuhých paliv
i v obcích již plynofikovaných. Kromě toho,
že směsný odpad bude obsahovat nežá-
doucí podíly popela, bude navíc ochuzen
o podstatnou část papíru a další hořlavé
složky, které budou spalovány v lokálních
topeništích. 

Ing. Karel Šafner
MONSTAV CZ, s. r. o.

E-mail: safner@monstav.cz

Ing. Zdeněk Skořepa
Bohemiaplan, s.r.o. Plzeň

E-mail: skorepa@bohemiaplan.cz

Ing. Ivan Thýn
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Elektrárne Nováky, závod Zemianske Ko-
stoľany (ENO) sú jednou z organizačných
zložiek akciovej spoločnosti Slovenské
elektrárne Bratislava. Pre výrobu elektrickej
energie a tepla využívajú hnedé energetic-
ké uhlie a lignit zo slovenských baní. 

S cieľom zabezpečiť elimináciu nepriaz-
nivých vplyvov výroby na životné prostredie
sa koncom 90. rokov prioritne riešilo zníže-
nie množstva produkovaných emisií. V rám-
ci programu obnovy a ekologizácie zdrojov
bol v roku 1996 uvedený do prevádzky
nový kotol na báze fluidného spaľovania
uhlia a rekonštruované dva bloky ENO B
boli v roku 1998 vybavené technológiou od-
sírenia spalín mokrou vápencovou výpier-
kou. 

Použité technológie odsírenia spalín
mokrou vápencovou výpierkou a technoló-
giou fluidného spaľovania priniesli očakáva-
ný efekt v ochrane ovzdušia, avšak na dru-
hej strane viedli k zvýšenej tvorbe nových
druhov vedľajších produktov:
� hrubý – lôžkový a jemný – úletový fluid-

ný popol,
� sadrovcová suspenzia.

Tieto vedľajšie produkty sú zapracováva-
né do formy stabilizovanej zmesi, tzv. stabi-
lizátu, ktorá je v prevažnej miere ukladaná
na skládke inertného odpadu. Jednodu-
chým ukladaním na skládke sa stráca cen-
ná surovina so širokými možnosťami mate-
riálového využitia najmä v oblasti sanácií,
technických rekultivácií, krajinotvorby a sta-
viteľstva. 

Charakteristika vedľajších
produktov z odsírovacích
procesov
Sadrovcová suspenzia

Aplikáciou princípu mokrej vápencovej
výpierky spalín sa plynné škodliviny najmä
SO2, HCl, HF, ako i prach vypierajú zo spa-
lín reakciou s absorbčným prostriedkom –
vápencom a oxidačným vzduchom za vzni-
ku sadrovcovej suspenzie.

Ako absorbent sa používa vápenec
s nasledujúcou minimálnou kvalitou:

CaCO3 > 85 %,
MgCO3 < 3 %,
Inertné látky < 11 %.
Suspenzia obsahuje 40 % vody a roz-

pustných látok a 60 % pevných látok. Ob-
sah CaSO4 x 2H2O v sušine dosahuje až
97,8 %. Výhodou sadrovcovej suspenzie
z odsírenia voči prírodnému sadrovcu je
dosiahnutá čistota produktu, prírodný sad-

durčený na jeho využitie predovšetkým
v oblasti stavebníctva. Stabilizát je v súlade
so zákonom o stavebných výrobkoch certi-
fikovaný od roku 2001 ako stavebný výro-
bok: hydroizolačná a stabilizačná zmes
STABILIT.

Vyrobený materiál je z miešacieho zaria-
denia dopravovaný pásovou dopravou na
miesto nakládky a nákladnými automobilmi
sa dopravuje na miesto určenia, t.j. k exter-
nému využitiu, resp. na skládku pri dodrža-
ní limitného času 12 hod., kde sa jednodu-
chými metódami rozprestrie a zabuduje.

STABILIT je možné využiť ako:
� ochrannú vrstvu voči kontaminácii pod-

zemných vôd,
� minerálne tesnenie skládok,
� stabilizovanú podkladovú vrstvu vozovi-

ek do násypov ciest a technických rekul-
tivácií.

Fluidné popoly
Vznikajú pri fluidnom spaľovaní uhlia

s pridávaním alkalického aditíva – vápenca
za účelom odsírenia vo fluidnom kotle pre-
vádzky ENO A. Hrubšiu frakciu tvorí lôžko-
vý fluidný popol vznikajúci v spodnej časti
spaľovacej komory – vo fluidnom lôžku.
Jemnejšiu frakciu tvorí tzv. úletový fluidný
popol zachytený elektrostatickými odlučo-
vačmi v rámci odprašovania spalín.

Zásadný rozdiel medzi klasickými popol-
mi a fluidnými popolmi vyplýva predovšet-

10/2005 � ODPADOVÉ FÓRUM 25

rovec s obsahom CaSO4 do 90 % je vzác-
nosťou, avšak produkovaná sadrovcová
suspenzia obsahuje takmer 100% dihydrát
CaSO4 x 2H2O. Jedinou nevýhodou je
vysoký obsah vody, ktorú je nutné odstrániť
v konečnej fáze až sušením. Vzniknutú
sadrovcovú suspenziu je možné spracovať
na výrobky pre cementársky a stavebný
priemysel. 

Stabilizát
Vzniká miešaním produktov zo spaľova-

nia uhlia a odsírovacích procesov. Vzájom-
ným pôsobením zmiešavaných zložiek sa
vytvára tzv. pucolánova reakcia a výsledný
produkt týchto zmiešaných zložiek je stabi-
lizát. Pôvodná receptúra stabilizátu viaza-
ná na množstvo produktov z odsírenia
a klasický popol je reprezentovaná zastú-
pením nasledovných komponentov:
� klasický popol 60 t/h
� sadrovcová suspenzia 30 t/h
� spodný tok zahusťovača 3 t/h
� vápno cca 7,6 t/h
� obehová voda cca 10 t/h

V súčasnom období sa využíva na mie-
šanie stabilizátu receptúra s využitím nie-
len klasického, ale aj fluidného popola.
Garantovaná a skutočne dosahovaná prie-
pustnosť vytvrdnutého stabilizátu dosahuje
hodnoty 10-9 až 10-10 m/s. Stabilizát svoji-
mi výbornými mechanickými a chemicko-
fyzikálnymi vlastnosťami (tabulka)  je pre-

Vedľajší produkty z elektrárne 
MOŽNOSTI VYUŽITIA

Tabulka: Vlastnosti stabilizátu

VlastnosÈ Hodnota

Sypná hmotnosÈ (voºná) (t.m-3) min. 1,19

Objemová hmotnosÈ (t.m-3) min. 1,63

ZhutniteºnosÈ (%) 92 – 100

Fyzikálno-mechanické vlastnosti Aritmetick˘ priemer nameran˘ch hodnôt 

Parametr po 28 dÀoch po 90 dÀoch

uhol vnútorného trenia (o) 35,83 37,00

pórovitosÈ (%) 60,71 54,99

objemová hmotnosÈ (t/m3) 1,04 1,63

pevnosÈ v tlaku (MPa) 9,61 10,65

priepustnosÈ (m/s) 1,539.10-8 2,019.10-9
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kým z podstatne nižšej teploty spaľovania
830 – 850 oC, teda hlboko pod teplotou
topenia popola, dlhšou dobou zotrvania
a cirkulácie častíc paliva a vplyvom procesu
odsírovania, ktoré prebieha priamo vo fluid-
nej vrstve. Úletový fluidný popol sa vyzna-
čuje vyšším obsahom CaO, čo je zárukou
dobrých samovytvrdzovacích vlastností.
Z tohoto dôvodu sa využíva ako jedna zo
vstupných surovín miešania stabilizátu.
Vyrobená zmes je certifikovaná ako staveb-
ný materiál STAFILIT, ktorého základným
komponentom je fluidný popol. STAFILIT
na základe jeho úžitkových vlastností
(vodonepriepustnosť, pevnosť, zdravotná
nezávadnosť) je možné využiť rovnakým
spôsobom ako certifikovaný výrobok STA-
BILIT. 

Doterajšie aplikácie 
NCHZ, a. s. Nováky 
– rekonštrukcia sedimentačnej nádrže

Na rekonštrukciu sedimentačnej nádrže
karbidového vápna NCHZ za účelom
zamedzenia kontaminácie spodných vôd
bolo zabudovaných spolu 62 414 ton stabi-
lizátu. Prvým krokom bola príprava dna
nádrže a podkladu pre položenie izolačnej
fólie. Následne bol vytvorený podklad zo
stabilizátu, na ktorý bola položená fólia
GUDULINE a na túto fóliu uložená ochran-
ná vrstva stabilizátu proti poškodeniu sta-
vebnými mechanizmami.

Utesňovanie meandrov odkaliska
Ukladanie popolovín z výrobného proce-

su Elektrární Nováky sa zabezpečuje hyd-
raulickou dopravou na dve prevádzkované
odkaliská. Na definitívne odkalisko sa hyd-
rozmes dopravuje do utesnených meand-
rov, v ktorých popol sedimentuje a proces-
ná (dopravná) voda je pomocou systému
vratných a drenážnych potrubí odvádzaná
späť do výrobného procesu na jej opätovné
využitie. 

V rámci nadvyšovania stavebných objek-
tov sa na utesňovanie sedimentačných
nádrží – meandrov, za účelom odizolovania
a zabránenia úniku vody slúžiacej na
dopravu popolovín do podložia odkaliska,
úspešne využil certifikovaný stavebný
materiál STABILIT z vlastnej produkcie
závodu. Doterajšie výsledky preukázali
vhodnosť použitia tohoto materiálu na také-
to špecifické aplikácie.

Rekultivácia skládky TKO Brezina
Technické riešenie uzavretia a rekultivá-

cie skládky Brezina rešpektovalo predov-
šetkým zabezpečenie stability svahov
skládky a ich odolnosť pred vodnou erózi-
ou. 

Najvyššie miesto upravenej skládky bolo
situované do miest jestvujúcich odplyňova-

Využitím sadrovca v stavebníctve, predov-
šetkým v cementárňach ako regulátora tuh-
nutia cementov možno očakávať ekonomic-
ké prínosy, ktoré spolu s úsporou nákladov
dávajú projekt do polohy vysoko efektívnej
stavby. 

Realizáciou zámeru sa zabezpečí jej pre-
smerovanie aj na horizontálny vákuový
pásový filter, kde sa sadrovec odvodní
a vyperie. Po odvodnení bude mať sadro-
vec ešte zbytkovú vlhkosť cca 10 % hm.
Odvodnený sadrovec bude uzavretým
pásovým dopravníkom transportovaný do
skladovacieho sila s možnosťou nakládky
sadrovca na autá resp. do pripravených
vagónov typu Wap a bude sa dopravovať
na miesto spotreby. Akcia by sa mala ukon-
čiť v roku 2006.

Rekultivácia skládky červeného kalu
Žiar nad Hronom 

Jedným z uvažovaných využití certifikova-
ného stabilitu z produkcie ENO je jeho apli-
kácia v rámci rekultivácie starej environmen-
tálnej záťaže – kalového poľa zo Závodu
SNP v Žiari nad Hronom. Projekt rekultivácie
vypracovala firma .A.S.A. Praha, s. r. o., pre
spoločnosť Slovalco, ktorá od roku 1995
vyrába hliník novou ekologickou formou
z už dovezeného oxidu hlinitého a nie
z bauxitu, ktorý sa po vyťažení oxidu hlinité-
ho ukladal na kalové pole už od roku 1959.
Za účelom dosiahnutia izolovania skládky
proti prieniku dažďových vôd a zabezpeče-
niu vysokého stupňa stability telesa skládky
sa potenciálne uvažuje s využitím stabilitu
z SE-ENO v množstve cca 50 tis. ton ročne
v priebehu 3 – 4 rokov.

V porovnaní s okolitými krajinami je
využitie vedľajších produktov zo zdrojov
klasickej energetiky v SR výrazne nižšie
na úkor čerpania prírodných zdrojov
a vynakladania ďalších nákladov nielen
na ich získavanie, ale aj likvidáciu
dôsledkov ich ťažby. Legislatívu a zvlášť
surovinovú politiku štátu by bolo vhodné
doplniť o povinnosť odoberať upravené
vedľajšie energetické produkty pre verej-
noprospešné stavby ako sú diaľnice, kra-
jinotvorba, rekultivácie vyťažených ložísk
nerastných surovín a pod.

Ing. Pavel Švarc,
RNDr. Alena Mečiarová

Slovenské elektrárne, a. s.,
závod Elektrárne Nováky,

Zemianske Kostoľany
E-mail: svarc.pavol@eno.seas.sk

Článek je zkrácenou verzí přednášky
z konference TOP 2005, 29. 6. – 1. 7. 2005,
Častá-Papiernička, SR.
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cích šachiet tak, aby sa umožnilo odplyňo-
vanie skládky. Po odkopaní veľkých nerov-
ností a presune materiálu na povrch sklád-
ky sa na ostatných častiach svahu skládky
odstránila burina a vegetačný porast.
Potom sa svahy, berma i povrch skládky
opatrili vyrovnávacou vrstvou hrúbky cca
0,15 m z priepustného materiálu (zahlinené
kamenivo a pod.), na ktorú sa rozprestrela
vrstva plynovej drenáže z kameniva frakcie
16 – 32 mm a hrúbky 0,30 m. 

Po zhotovení plynovej drenáže sa položi-
la oddeľovacia geotextília FIBERTEX F-
45M hrúbky 4,5 mm. Následne sa z najniž-
šieho miesta na južnej strane skládky začal
na obvodovú komunikáciu a svahy skládky
navážať ako tesniaca vrstva STABILIT, kto-
rý bol zhutňovaný po vodorovných vrstvách
hrúbky cca 0,50 m, pričom jeho celková
hrúbka na svahoch a berme dosiahla cca
1,50 m. Následne sa na hornej pláni sklád-
ky po ukončení tesnenia svahov zhutnili
dve vrstvy STABILITU hrúbky 2x 0,50 m. 

Po vytvrdnutí STABILITU sa uložila dre-
nážna geomreža FabriNet so súčasným
navážaním úrodnej zeminy hr. 0,50 m,
spevňovaním obvodovej komunikácie a prí-
stupových rámp drveným kamenivom,
opevňovaním svahov polovegetačnými
tvárnicami a budovaním nových rigolov.
Nakoniec sa zahlinený povrch svahov
a pláne skládky opatril hydroosevom
a vybudovali sa nové pozorovacie body pre
zisťovanie sadania skládky.

Realizované uzatvorenie a rekultivácia
skládky Brezina s využitím certifikovaného
STABILITU z produkcie ENO v množstve
77 925 ton potvrdilo nielen vhodnosť tohto
materiálu na takéto aplikácie, ale i efektív-
nosť z aspektu šetrenia prírodných zdrojov
a finančných nákladov. 

Pripravované aktivity 
Odvodnenie sadrovcovej suspenzie

Ako už bolo uvedené, v súčasnosti je
sadrovcová suspenzia miešaná s ostatnými
potrebnými komponentmi v miešacom zari-
adení podľa schválených receptúr do stabi-
lizovaného stavu, tzv. stabilizátu a ten v prí-
pade, že nie je zabezpečený externý odber
pre využitie, je autami dopravený na sklád-
ku, kde je uložený podľa manipulačného
poriadku. Prevádzkové náklady na výrobu
stabilizátu sú zaťažované značnými náklad-
mi ako na vápenný hydrát, tak i súvisiace
činnosti spojené s dopravou a ukladaním
stabilizátu. 

V rámci schváleného investičného pro-
jektu sa navrhuje nainštalovať zariadenia
pre odvodnenie sadrovcovej suspenzie.
Realizáciou odvodnenia sadrovcovej sus-
penzie sa zníži spotreba vápenného hydrá-
tu, potreba miešania stabilizátu a znížia sa
poplatky za uloženie odpadu na skládku.
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povinnost se jí zbavit a přísluší do některé
ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1
k tomuto zákonu.

(2) Ke zbavování se odpadu dochází
vždy, kdy osoba předá movitou věc, pří-
slušející do některé ze skupin odpadů uve-
dených v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
k využití nebo k odstranění ve smyslu toho-
to zákona nebo předá-li ji osobě oprávně-
né ke sběru nebo výkupu odpadů podle
tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jed-
ná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke
zbavování se odpadu dochází i tehdy,
odstraní-li movitou věc příslušející do
některé ze skupin odpadů uvedených v pří-
loze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama.

(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění
pochybností podle § 78 odst. 2 písm. h)
neprokáže opak, předpokládá se úmysl
zbavit se movité věci příslušející do někte-
ré ze skupin odpadů uvedených v příloze 
č. 1 k tomuto zákonu,
a) která vzniká u právnických osob nebo

fyzických osob oprávněných k podnikání
jako vedlejší produkt při výrobě nebo
přeměně energie, při výrobě nebo
nakládání s látkami nebo výrobky nebo
při jejich využívání nebo při poskytování
služeb, nebo

b) jejíž původní účelové určení odpadlo
nebo zaniklo.

(4) Osoba má povinnost zbavit se movité
věci, příslušející do některé ze skupin odpadů
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu,
jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc
ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena
na základě zvláštního právního předpisu.

Při studiu definice jsem nabyl přesvědče-
ní, že tato definice odpadu je dosud v ČR
uplatňována veskrze administrativně. Jen
výjimečně je v úředním pojetí uplatňován
přístup, který si zákon o odpadech klade
jako prioritu nejvyšší – předcházení vzni-
ku odpadů. Jak jste si jistě všimli, je
v důsledku preventivního přístupu k ochra-
ně životního prostředí definice odpadu vše-
objímající. Tento přístup je pochopitelný –
vše se může stát odpadem. Z definice je
zřejmé, že v případě rigidního výkladu je
definice v podstatě donucovacím nástro-
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jem, který nutí vlastníky věcí ne k před-
cházení vzniku odpadů a k jejich využívá-
ní, ale naopak k jejich produkci. Tento
moment byl zvýrazněn ještě odstraněním
slov z § 3, odst. 3 písm. b) zákona o odpa-
dech, který původně zněl „jejíž původní
účelové určení zaniklo, aniž by bezpro-
středně vzniklo no-vé (konec věty byl
odstraněn zákonem č. 477/2001 Sb.). 

Zdá se rozumné a logické, že definice
odpadu poskytuje možnost zbavit se donu-
covacího imperativu (viz § 3 odst. 3 zákona
o odpadech). Je to cesta [viz řízení podle 
§ 78 odst. 2 písm. h)] pro vlastníky, kteří se
nechtějí zbavit movité věci, která uspokoju-
je jejich očekávání a požadavky ve smyslu
užitných vlastností nebo je využitelná
k uspokojení očekávání a potřeb jejich
smluvních partnerů. Zajímavé je, že je
v tomto směru zdůrazněna nutnost po-
chybností. Je zřejmé, že pokud vlastník
movité věci s ní nakládá v souladu s jinými
předpisy, které nakládání s movitými věcmi
regulují, nemá zpravidla pochybnosti
o potřebě zařadit věc mezi odpady. Nemám
představu o počtu řízení, které v této věci
příslušné správní úřady vedly, ani jaké byly
jejich výsledky. 

Zajímal jsem se o existenci metodiky
nebo návodu, který by krajským úřadům
a původcům pochybujícím ve smyslu před-
cházení vzniku odpadů, poskytoval oporu
při rozhodování o tom, zda jimi vlastněná
movitá věc je nebo není odpadem, případ-
ně i oporu pro zpracování žádosti (podně-
tu), kterým by se obraceli na příslušný kraj-
ský úřad. Očekával jsem, že v rámci prokla-
movaných cílů zákona (opakuji to již po
několikáté) – předcházení vzniku odpadů
a přednostního využívání odpadů – bude
v metodice návod, jak a kdy je vhodné
a v souladu s prioritami zákona o odpadech
i žádoucí, aby věci nevstupovaly do reži-
mu zákona o odpadech a nebyly vyřazo-
vány ze smysluplného nakládání směřují-
cího k maximálnímu využití jejich vlast-
ností. Očekával jsem stanovení kritérií, co
a v jaké podobě je považováno za dostaču-
jící důkaz ve smyslu požadavku uvedeného
v definici, aby bylo možné požadované
řízení objektivizovat nejen ve vztahu
k zákonu o odpadech, ale i ve vztahu
k ostatním dotčeným zákonům. Předpoklá-
dal jsem, že metodika byla vydána i vzhle-
dem k minimalizaci korupčního potenciálu,
který je v definici odpadu obsažen.

Mé očekávání nebylo naplněno. Návod,
či metodiku jsem v dostupných pramenech
nenašel. 

Touto větou jsem začínal jeden ze svých
předcházejících článků a byl jsem překva-
pen, když jsem v elektronické poště nalezl
ohlasy čtenářů. Bylo to poprvé a byly sou-
hlasné. 

V článku jsem upozorňoval na skuteč-
nost, že nakládání s movitými věcmi není
podřízeno pouze zákonu o odpadech, ale
řadě dalších zákonů. Upozorňoval jsem
zejména na zákony:
� zákon č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů,

� zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bez-
pečnosti výrobků a o změně některých
zákonů (zákon o obecné bezpečnosti
výrobků), ve znění pozdějších předpisů,

� zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spo-
třebitele, ve znění pozdějších předpisů,

� zákon č. 513/1991 Sb., obchodní záko-
ník, ve znění pozdějších předpisů,

� zákon č. 40/1964 Sb., občanský záko-
ník, ve znění pozdějších předpisů,

� zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti
za škodu způsobenou vadou výrobku,
ve znění pozdějších předpisů,

� a další zvláštní zákony, například zákon
o hnojivech, zákon o léčivech, o drahých
kovech, veterinární zákon, zákon o che-
mických látkách. 

Čtenářské ohlasy mne přiměly k dalšímu
přemýšlení o problematice vztahu různých
zákonů, zejména k zákonu č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o odpadech) a o jeho poža-
davcích na nakládání s movitými věcmi.
Cílem bylo zejména odhalit bariéry obsaže-
né v zákoně o odpadech omezující před-
cházení vzniku odpadů. Tento článek, který
obsahuje některé mé závěry, je pokračová-
ním článku předcházejícího (viz Odpadové
fórum č. 3/2005, str. 24 – 25).

I když čtenáři definici odpadu uvedenou
v § 3 zákona o odpadech znají, uvádím ji se
zvýrazněním některých pro mne klíčových
slov:

Pojem odpad
(1) Odpad je každá movitá věc, které se

osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Odpady a výrobky (pokračování)

„Jednotný přístup k výkladu pojmů - odpad, výrobek - a práv-
ních předpisů upravujících nakládání s movitými věcmi by
významně vyjasnil problematiku vzniku odpadů a materiálového
využívání odpadů. V praxi je možné se setkat se situacemi, kdy
zařazení věci pod dikci zákona o odpadech je vynucováno bez
jakékoliv vazby na ochranu životního prostředí a zdraví lidí.“ 
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Možná by impuls ke zpracování této meto-
diky, která by pomohla k důslednému uplat-
ňování definice odpadu, měl vzejít ze strany
krajských úřadů nebo, a pravděpodobně
i vhodněji, ze strany skupinových reprezen-
tantů průmyslu (svazy a sdružení). Bylo by
velmi vhodné, aby se do zpracování metodi-
ky skupinoví reprezentanté průmyslových
odvětví sami zapojili a bylo by asi velmi
vhodné, kdyby na zpracování spolupracova-
la ministerstva životního prostředí, průmyslu
a zemědělství. Je zřejmé, že metodika,
pokud bude zpracována, bude obrazem
zájmu orgánů státní správy na prosazování
proklamovaných priorit zákona o odpadech.

Bylo by pravděpodobně žádoucí, aby se
příslušná výzva ke zpracování příslušného
prováděcího předpisu (metodiky nebo
návodu k úplnému uplatňování definice
odpadu) k zákonu o odpadech objevila
v některé z jeho novel (např. poslanecká
novela) jako nové zmocnění pro Minister-
stvo životního prostředí a další dotčená
ministerstva.

Do doby, než bude metodika nebo návod
k úplnému naplnění definice odpadu vydá-
na, doporučuji čtenářům aby:
� Při svém rozhodování o zařazení věcí

mezi odpady nebo mezi výrobky vychá-
zeli ze skutečnosti, že surovina zůstává
surovinou v jakékoliv podobě a její úče-
lové určení zaniká jen tehdy, když její
vlastník má neefektivní vzorce spotřeby
a výroby nebo není schopen tyto vzorce
zajistit u smluvních partnerů. Tzn., že
pokud věc, jejíž původní určení bylo být

Mé doporučení vychází z důsledného
uplatňování priorit zákona o odpadech
a z přesvědčení, že nejlepším odpadem
je takový odpad, který nevznikne. Při
takovém přístupu nedochází k plýtvání, kte-
ré je znakem vzniku odpadů. Pojmy využití
odpadu a pojem recyklace odpadu vypoví-
dají pouze o tom, že odpad se z věci nepo-
třebné, jíž měl vlastník úmysl se zbavit, stal
věcí uspokojující jeho požadavky a očeká-
vání nebo požadavky a očekávání jeho
smluvního partnera. 

V této souvislosti nezáleží na podobě
věci, ani jak byla tato věc získána (viz defi-
nice výrobku), ale pouze na tom, že ve
smyslu naplnění očekávání a požadavků
byly doloženy příslušné důkazy, které vlast-
ník i nabyvatel věci považují za dostatečné
nebo jsou naplněny požadavky zvláštních
předpisů na podobu a rozsah příslušných
důkazů (např. systém certifikace stanove-
ných výrobků). Současně je příslušná věc
identifikovatelná a v důsledku toho je zřej-
má i odpovědnost za ni. 

Má doporučení vycházejí z důsledného
naplnění definice pojmu „odpad“, ze samo-
zřejmého splnění požadavků zvláštních
právních předpisů chránících složky životní-
ho prostředí, zdraví lidí a dalších předpisů
a svojí formulací jsou směřována k naplnění
priorit zákona o odpadech a proti nezdů-
vodnitelnému plýtvání, k němuž nás defini-
ce odpadu nutí. 

Ing. Zdeněk Veverka 
Univerza-SoP, s. r. o.

E-mail: univerza@cbox.cz

surovinou, je možno znovu použít, není
důvod, aby věc (nespotřebovaná surovi-
na) byla označována jako odpad.

� Pojem vedlejší produkt není v zákoně
o odpadech definován a v podstatě tako-
vá věc v případě vhodných vzorců výro-
by a spotřeby nemusí vznikat (např. hob-
liny jako stelivo pro zvířata, antuka jako
paralelní produkt výroby pálené střešní
krytiny, popílek a struska jako suroviny
do betonáren).

� V případě prokazování ve smyslu § 78
odst. 2 písm. h), které je iniciováno oso-
bou, která není vlastníkem posuzované
věci (např. úřadem), by měl vlastník věci
vycházet vždy z průvodní dokumentace
věci jako výrobku, pokud věc uvádí na trh
jako výrobek, a důsledně se přitom řídit
doložením důkazů o splnění administrativ-
ních a dalších požadavků (není ohrožová-
no životní prostředí) vázaných na uvádění
výrobku na trh. Pokud s věcí nakládá
vlastník sám, měl by vycházet z technolo-
gických předpisů a definovaných vlast-
ností věci, z nichž je zřejmé, že při naklá-
dání s věcí neohrožuje životní prostředí.

� V rámci předcházení vzniku a využívá-
ní odpadů je vhodné vycházet z toho,
že každý odpad se může stát žádaným
výrobkem, pokud jsou nalezeny efektivní
vzorce spotřeby a vlastnosti předmětné
věci splňují očekávání a požadavky
vlastníka nebo smluvních partnerů
(např. sběrové kovy, sběrový papír), kte-
ré jsou uplatněny a doloženy v souladu
s požadavky uvádění výrobků na trh.

Člověk je jediný živočišný druh, který pro
svůj plnější život zcela záměrně a cílevědo-
mě zasáhl do svého životního prostředí.
Nutnou podmínkou těchto zásahů je zajiš-
tění dostatku energie. 

Základním problémem energie však je,
že se nedá skladovat. Stabilní výroba ener-
gie pro potřeby lidí je však velice důležitá.
Proto diskuse o vhodnosti výroby všech
typů energie z obnovitelných zdrojů jsou
nekonečné. Energetické využití odpadů se
však považuje za cosi špatného, nečistého.
Na druhé straně máme hlavu z toho, co s
odpadem, jehož množství neustále roste.
Je načase zahájit otevřenou diskusi.

V „Energetické vizi ČR“ vydané MPO
počátkem roku 2005 se počítá s odpadem
jako obnovitelným zdrojem a s jeho energe-
tickým využitím ve výši 2 %. Do roku 2030

má tento podíl stoupnout na 8 %, což s
ohledem na předpokládané množství odpa-
du považuji za naprosto nedostatečné. 

Nechci zde zpochybňovat upřednostňo-
vání materiálového využití odpadů. To je
prioritní. Ale musíme si uvědomit, že recyk-
lace se nemůže dělat donekonečna, a že i
výrobky vyrobené z recyklovaných surovin
někdy dožijí. Energetické využití spalitel-
ných odpadů, které nelze materiálově vyu-
žívat, vyhovuje všestranným způsobem
nárokům kladeným na ochranu životního
prostředí.

V EU lze na řešení problémů spojených s
energetickým využitím odpadů za přísně
stanovených podmínek čerpat i dotace. U
nás energetické využití odpadů podporová-
no není, bere se jako (nutné) zlo. Domní-
vám se, že je nutno učinit taková legislativní

opatření, která umožní považovat energe-
tické využití odpadů za stejně efektivní jako
jejich materiálové využití. 

Materiálové využití odpadů podléhá urči-
tým omezujícím podmínkám, např. dosaže-
ní technických parametrů výrobků, jejich
prodejnost atd. Pro energetické využití
odpadů omezující podmínky vlastně neexi-
stují. Zařízení na energetické využití odpa-
dů postavené na technologicky a ekologic-
ky vysoké úrovni se stane jedním z měřítek
udržitelného rozvoje.

Nebojme se tedy toho. Když už se baví-
me o alternativních zdrojích energie, začně-
me se vážně bavit i o tom, jak jako energe-
tický zdroj využít odpady.

Ing.Tomíček Rudolf
poslanec PS PČR, 

člen Výboru pro VS, RR a ŽP

Energetické využití odpadů
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Stanovisko odboru legislativního 
a odboru odpadů

Mobilní zařízení a činnosti
Mobilní zařízení

Průběžnou evidenci vede a hlášení
o produkci a nakládání s odpady zasílá pro-
vozovatel tohoto zařízení samostatně kaž-
dému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností (ORP), kde s odpady nakládá
činností, na kterou má jeho mobilní zařízení
souhlas k provozování.

Ohlašování údajů o mobilním zařízení –
údaje o tomto zařízení zasílají provozovate-
lé ORP místně příslušnému podle sídla
nebo bydliště provozovatele.
Zařízení pro mobilní sběr odpadů

Průběžnou evidenci vede a hlášení
o produkci a nakládání s odpady zasílá pro-
vozovatel tohoto mobilního zařízení ORP
místně příslušnému podle sídla firmy, která
mobilní sběr zajišťuje. V případě, že firma
má provozovnu a mobilní sběr zajišťuje tato
provozovna, zasílá roční hlášení o odpa-
dech tato provozovna ORP místně přísluš-
nému podle sídla provozovny.

Ohlašování údajů o zařízení pro mobilní
sběr – provozovatelé zasílají údaje o zaříze-
ní ORP místně příslušnému podle sídla
nebo bydliště provozovatele.

Svoz/přeprava odpadů
dopravním prostředkem, který
není mobilním zařízením 
ke sběru a výkupu odpadů
1) Dopravce je zároveň osobou opráv-

něnou, tj. má souhlas k provozování
stacionárního zařízení, a na základě
smlouvy přebírá odpady do svého
vlastnictví. Tzn. je původcem těchto
odpadů a zároveň je přepravuje vlast-
ními prostředky do svého zařízení na
využití nebo odstranění odpadů:
Jako původce odpadů vede průběžnou
evidenci a roční hlášení zasílá odděleně
každému ORP místně příslušnému pod-
le místa převzetí odpadů, tj. místa vzniku
odpadů.
Jako provozovatel zařízení na využití/od-
stranění odpadů zasílá roční hlášení
o produkci a nakládání s odpady, které
převzal a se kterými nakládá, ORP míst-
ně příslušnému podle sídla provozovny
stacionárního zařízení.
Jedná-li se o přepravu nebezpečných
odpadů (NO), vyplňuje do evidenčního
listu pro přepravu NO (ELNO) sebe jako
původce, dopravce i příjemce odpadů,

místo nakládky je zároveň místem vzni-
ku odpadů.

2) Dopravce je osobou oprávněnou, ale
v místě přejímky odpadů se nestává
původcem odpadů:
Průběžnou evidenci a roční hlášení
vedou a zasílají původci odpadů (tedy
nikoli dopravce) místně příslušným ORP
podle místa vzniku odpadů. Dopravce
jako současně provozovatel stacionární-
ho zařízení k využití/odstranění odpadů
vede průběžnou evidenci odpadů, které
byly do zařízení převzaty a zasílá roční
hlášení místně příslušnému ORP podle
sídla provozovny zařízení.
V případě přepravy NO vyplňuje do
ELNO sebe jako přepravce a v kolon-
kách „místo vykládky“ a „příjemce“ vypl-
ňuje adresu stacionárního zařízení, kam
odpad skutečně předal.

3) Právnická osoba nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání je pouze
dopravce, tj. nemá souhlas k provo-
zování zařízení, není osobou opráv-
něnou k převzetí odpadů do svého
vlastnictví, pouze pro původce nebo
oprávněnou osobu vykonává službu
– přepravu odpadů:

Pouze v případě přepravy NO vyplňuje
do ELNO sebe jako přepravce.

Stavební firmy provádějící
stavební práce v různých
objektech

Z definice samostatné provozovny vyplý-
vá, že pro účely zákona o odpadech se
u stavebních firem za samostatnou provo-

Podle legislativních pravidel vlády se
v úplném znění zákonů zveřejňovaných ve
Sbírce zákonů neuvádějí přechodná usta-
novení zákonů, kterými byl původní zákon
změněn. 

Z toho důvodu nejsou v zákoně 
č. 106/2005 Sb. uvedena některá důležitá
přechodná ustanovení. Ta je nutné hledat
v jednotlivých zákonech, kterými byl zákon
č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně
některých dalších zákonů změněn. Jedná
se především o zákon č. 188/2004 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 185/2001 Sb. s účin-

ností dnem 23. 4. 2004 a jeho přechodné
ustanovení č. 3, které stanovuje co je
a k čemu slouží plán úprav skládky.

Dále je důležité přechodné ustanovení 
č. 5 téže novely, kterým se stanoví, že sou-
hlasy vydané podle § 16 odst. 2 před dnem
účinnosti tohoto zákona se považují za sou-
hlasy podle tohoto zákona.

Více Sdělení legislativního odboru MŽP
k úplnému znění zákona o odpadech uve-
řejněného ve bírce zákonů pod č. 106/2005
Sb. (Věstník MŽP, květen 2005, s. 59).

(op)

Přechodná ustanovení v zákoně o odpadech

Vybíráme ze stanoviska v nadpisu uvedených odborů MŽP, které bylo uveřejněno
ve Věstníku MŽP, květen 2005 pod číslem 17. (k dispozici na www.env.cebin.cz):

zovnu považuje každá stavba, kde firma
stavební práce provádí.
1) Firma provádí pouze stavební nebo

demoliční práce, nestává se původ-
cem odpadů, ani není provozovate-
lem zařízení ke sběru, výkupu, využi-
tí nebo odstranění odapdů:
Nevede evidenci a nezasílá žádné hlá-
šení o produkci a nakládání s odpady.

2) Firma provádějící stavební nebo de-
moliční práce se zároveň na základě
smlouvy s vlastníkem objektu stává
původcem odpadů, které při její čin-
nosti vznikají a převáží je do zařízení,
jehož provozovatelem je třetí osoba:
Vede evidenci jako původce odpadů, tj.
vede průběžnou evidenci podle místa
jejich vzniku a zasílá hlášení o produkci
a nakládání s odpady ORP místně pří-
slušnému stavbě (místu vzniku odpadů).
V případě přepravy NO do zařízení vypl-
ňuje do ELNO sebe jako původce“
a přepravce.

3) Firma provádějící stavební nebo
demoliční práce se na základě
smlouvy s vlastníkem objektu stává
původcem odpadů, které při její čin-
nosti vznikají, a převáží je do zařízení,
jehož je také provozovatelem:
Vede evidenci jako původce odpadů
a hlášení o produkci a nakládání s odpady
zasílá ORP místně příslušnému stavbě.

V případě přepravy NO do ELNO vyplní
sebe jako původce a přepravce a jako pří-
jemce a místo vykládky uvede zařízení, kte-
rému byl odpad předán k dalšímu nakládání.

Vede průběžnou evidenci a zasílá hlášení
o produkci a nakládání s odpady za převza-
té odpady ORP místně příslušnému místu
zařízení nebo té provozovny, do které byly
odpady předány. Vybral (op)
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Tepelná práce spalovacích pecí na odpad

1 Úvod
Při hledání možností optimalizace tepelné práce spalovacích pecí

na odpad nutno ve srovnání se spalováním běžných paliv respekto-
vat určitá specifika. Na prvém místě zde nutno zmínit vysokou
nestálost termochemických parametrů odpadů, které ovlivňují nejen
vlastní proces, ale i jeho energetickou hospodárnost. Proces by měl
být veden takovým způsobem, aby spalování odpadů bylo možno
klasifikovat jako jejich energetické využití ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech /1/ v platném znění.

Předložený příspěvek si proto klade za cíl charakterizovat a zhod-
notit možná optimalizační opatření a vliv vybraných kritérií na pro-
ces spalování odpadů podrobit analýze vycházející z numerických
studií pomocí navrženého matematického modelu a vytvořeného
počítačového programu.

2 Základní aspekty navrženého modelu
Tepelně-technické hodnocení procesu vychází z požadavku, aby

spalováním odpadu došlo v reakčním prostoru spalovací pece
k vytvoření takové teploty (spalná teplota), která překročí zápalnou
teplotu odpadu vstupujícího do systému a vytvoří předpoklad na
zabezpečení kontinuity procesu bez použití podpůrného paliva.

Hodnota spalné teploty odpadu je závislá na vlastnostech odpa-
du, vlastnostech spalovacího zařízení a způsobu jeho práce. Je
dána položkami příjmu energie (v podobě chemického tepla, ental-
pie spalovacího vzduchu a paliva) a položkami výdeje energie (uži-
tečné teplo, ztrátové teplo, entalpie vznikajících spalin atd.). 

Na posouzení míry vlivu vstupních hodnot (viz níže) v systému
hodnocení spalování odpadů byl navržen matematický model, který
určí hodnotu teoretické spalné teploty. Model je převeden do progra-
mu Microsoft® Office Excel 2003. 

Při modelovém výpočtu se předpokládá, že v peci se spaluje tuhý
nebo kapalný odpad a probíhá dokonalé spalování (n ≥ 1). Podpůr-
né jakož i dodatečné palivo může být kapalné anebo plynné. Sou-
běžně se může spalovat libovolná kombinace uvedených paliv spo-
lu s odpadem. Výpočet je realizován samostatně pro reakční komo-
ru a komoru dodatečného spalování, ale v logické návaznosti, kdy
výstupní hodnoty reakční komory jsou považovány za vstupní hod-
noty pro komoru dodatečného spalování. Podpůrné a dodatečné
palivo je spalováno v poloautomatickém hořáku a předpokládá se,
že ten je nastaven na konstantní spalovací poměr (poměr spalovací-
ho vzduchu k palivu). Další vzduch přiváděný do pece je vztažen
k hořlavině odpadu. Model tedy pracuje s hodnotou součinitele pře-
bytku spalovacího vzduchu samostatně stanovenou pro odpad
a každé další palivo.

Z hlediska podmínek spalování možno rozlišit /2 – 5/ adiabatickou
spalnou teplotu, která je funkcí jenom samotné výhřevnosti paliva,
dále teoretickou spalnou teplotu, která uvažuje všechny položky pří-
jmu energie – výhřevnost paliva, entalpie paliva a entalpie spalova-
cího vzduchu a to při reálnem součiniteli přebytku spalovacího
vzduchu. Prezentovaný model vychází z teoretické spalné teploty
(tt), která se určí podle následujícího vztahu:

Qn + Qp + Qvz
tt =  ———————     (°C) (1)

νsp . csp

kde Qn je výhřevnost paliva (kJ.kg-1, kJ.mN-3),
Qp - entalpie paliva (kJ.kg-1, kJ.mN-3),
Qvz - entalpie vzduchu (kJ.kg-1, kJ.mN-3),
νsp - objem spalin (mN-3.kg-1, mN-3.mN-3),
csp - měrná tepelná kapacita spalin (kJ.mN-3.K-1). 

Vztah (1) představuje jen zjednodušený zápis dané závislosti.
Počítačový program pracuje se závislostí složitější, neboť je nutné,
aby výpočet zohledňoval všechny možné kombinace spalování jed-
notlivých paliv. Teoretická spalná teplota se počítá zvlášť pro reakč-
ní komoru a zvlášť pro komoru dodatečného spalování. Pro správ-
nou funkci modelu je nutné zadat tyto vstupní hodnoty:
- složení odpadu a jeho výhřevnost,
- složení podpůrného a dodatečného paliva a příslušné výhřevnosti

(pro potřeby stechiometrických výpočtů objemu vzniklých spalin je
nutná znalost složení paliv), 

- hmotnostní tok spalovaného odpadu, hmotnostní (objemový) tok
podpůrného a dodatečného paliva (vyjádří se jako hmotnost
(objem) odpadu nebo paliva spáleného za hodinu),

- měrná tepelná kapacita odpadu, podpůrného a dodatečného paliva,
- měrná tepelná kapacita spalovacího vzduchu samostatně pro

odpad, podpůrné a dodatečné palivo v závislosti na teplotě (závis-
lost tepelné kapacity vzduchu na teplotě nabývá na významu
v případě, že na spalovacím zařízení je instalován předehřev
vzduchu),

- součinitel přebytku spalovacího vzduchu samostatně pro odpad
a každé další palivo,

- množství a teplota vzduchu přiváděného do komory dodatečného
spalování (množství tohoto vzduchu se vyjádří na jednotku spalo-
vaného odpadu),

- teplota odpadu, podpůrného a dodatečného paliva na vstupu do
pece,

- teplota spalovacího vzduchu přiváděného do pece.
V rámci řešení výzkumného projektu MŽP VaV/720/16/03 vzniká

databáze spalitelných odpadů včetně jejich základních termoche-
mických charakteristik /6/. Tato databáze může sloužit jako nezbyt-
ný zdroj vstupních parametrů odpadů pro potřeby modelu výpočtu
spalné teploty.

Pro provozovatele spalovacího zařízení je významná hodnota
praktické spalné teploty (tp), která reprezentuje skutečné spalovací
poměry včetně tepelných ztrát. Tuto teplotu model dopočítává z teo-
retické spalné teploty na základě hodnoty pyrometrického efektu
pece (ηpyr) podle vztahu (2):

tp = tt . ηpyr (°C)
(2)

Hodnota pyrometrického efektu se určuje individuálně pro každou
spalovací pec a její platnost se vztahuje vždy buď na reakční komo-
ru, nebo na komoru dodatečného spalování.

Za účelem ověření popsaného matematického modelu byl realizo-
ván měřený experiment na reálném zařízení na spalování průmyslo-
vých odpadů, kdy jedním z cílů bylo i určení hodnoty ηpyr. Analyzované
zařízení pozůstávalo z reakční komory s posuvnými rošty a z komory
dodatečného spalování. V průběhu experimentu byl spalován odpad
s těmito průměrnými parametry: výhřevnost 18 237 kJ.kg-1, vlhkost
8,47 % hm., součinitel přebytku spalovacího vzduchu 2,37, hmotnost-
ní tok spalovaného odpadu cca 200 kg.hod-1. 

Vsázky spalovaného odpadu byly tvořeny pomocí řídicího softwa-
ru, v důsledku čehož parametry odpadu byly natolik vyhovující, že
spalování probíhalo bez činnosti podpůrného hořáku. Na daném
zařízení a pro dané podmínky byla zjištěna hodnota ηpyr = 0,9 pro
reakční komoru i komoru dodatečného spalování. Je zřejmé, že
pyrometrický efekt má relativně vyšší hodnotu v porovnání s ohříva-
cími hutními zařízeními (kde ηpyr = 0,70 – 0,85) /4/, /5/, což je dáno
povahou užitečného tepla, které v případě ohřívacích pecí předsta-
vuje značnou část tepla spotřebovaného na ohřev kovové vsázky
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pece. Zjištěná hodnota pyrometrického efektu spalovací pece na
odpad platí pro konkrétní zařízení a pro výše charakterizované pod-
mínky, je však možné předpokládat, že u zařízení podobného typu
se tato hodnota nebude výrazně měnit.

Výpočet podle prezentovaného modelu umožňuje v rámci navr-
hování optimalizačních opatření ověření vlivu změny vstupních hod-
not (např. součinitele přebytku spalovacího vzduchu, druhu podpůr-
ného paliva, výhřevnosti, atd.) na praktickou spalnou teplotu, která
je pro energetické posouzení procesu dominantní.

3 Využití modelu ke studiu vlivu dílčích
parametrů na proces

Navržený model výpočtu spalné teploty je možné využít pro ověře-
ní vlivu změny některého ze vstupních parametrů na výslednou hod-
notu spalné teploty. Vstupní parametry není možné měnit libovolně,
ale je nutno vždy zohledňovat jejích vzájemnou souvislost a závislost.
Například hodnotu výhřevnosti není možné z důvodu její funkční
závislosti na složení měnit bez změny elementárního složení odpadu. 

Obdobně při změně teploty spalovacího vzduchu je vždy nutno
měnit i jeho měrnou tepelnou kapacitu. Aby se splnila podmínka vzá-
jemné provázanosti mezi vstupními parametry, jsou dané závislosti
zpracovány pro konkrétní případ spalování odpadu definovaných vlast-
ností. Je vyhodnocována závislost teoretické spalné teploty, která není
ovlivněna hodnotou pyrometrického efektu spalovacího zařízení. Prů-
běh získaných závislostí je tedy obecně platný pro spalování odpadů.

Vliv obsahu vlhkosti v odpadu
Simulace změny výhřevnosti spalovaného odpadu byla dosažena

předpokládanou změnou obsahu vody v odpadu. Na obrázku 1 je
znázorněna závislost výhřevnosti a teoretické spalné teploty na obsa-
hu vody v odpadu. Dále na obrázku 2 je na základě těchto poznatků
znázorněn průběh teoretické spalné teploty na výhřevnosti. 

Vliv objemu spalovacího vzduchu 
Obsah oxidovadla (vzduchu) v peci v průběhu spalování odpadů je

regulovaný a podle literatury /7/ je jeho doporučovaná hodnota vyjá-
dřená součinitelem přebytku spalovacího vzduchu v rozmezí 1,5 až
2,0. Této skutečnosti je v praxi ne vždy věnována patřičná pozornost
a množství přítomného vzduchu často přesahuje rozmezí doporuče-
ných hodnot. Následkem je snížení teploty spalin, což může vést
k požadavku na zvýšení spotřeby dodatečného paliva. Obrázek 3
uvádí závislost teoretické spalné teploty na součiniteli přebytku spalo-
vacího vzduchu, z níž je uvedený pokles teploty patrný.

Vliv ohřevu spalovacího vzduchu
U spaloven odpadů není běžné provádět intenzifikaci spalovacího

procesu pomocí ohřevu spalovacího vzduchu. Na obrázku 4 je uve-
dena závislost teoretické spalné teploty na teplotě spalovacího
vzduchu, ze které je patrný příznivý vliv takového opatření na tepel-
ný průběh procesu. Případný předehřev spalovacího vzduchu se
doporučuje provádět využitím odpadního tepla. Použití jiného ener-
getického zdroje (např. prostřednictvím spalování komerčního pali-
va) se za tímto účelem nedoporučuje. Pro potřebu regulace procesu
je výhodnější v tomto případě spalovat dané palivo přímo v reakč-
ním prostoru pece.

Porovnání účinku spalování podpůrného (dodatečného)
plynného anebo kapalného paliva

Ve spalovnách odpadů je nejčastěji v podpůrném a dodatečném
hořáku jako palivo využíváno zemního plynu anebo topného oleje.
Model výpočtu spalné teploty je možné použít k porovnání účinku spa-
lování jednotlivých typů paliv na výslednou hodnotu spalné teploty. Pro
popisovaný případ se předpokládá, že zemní plyn (výhřevnost 36 069
kJ.m-3N) je spalován s přebytkem vzduchu n = 1,05 a olej (výhřevnost

Obrázek 1: Závislost výhřevnosti a teoretické spalné teploty 
na vlhkosti odpadu

Obrázek 2: Závislost teoretické spalné teploty na výhřevnosti odpadu

Obrázek 3: Závislost teoretické spalné teploty na přebytku
spalovacího vzduchu

Obrázek 4: Závislost teoretické spalné teploty na teplotě spalovacího
vzduchu
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Výsledkem optimalizačního opatření je však úspora zemního ply-
nu, která v konkrétním případě ve finančním vyjádření představuje
cca 10 % z provozovatelem účtované ceny za jednotku spalované-
ho odpadu. 

Popsaný příklad představuje jen jednu z možností využití navrže-
ného modelu, který napomáhá hledat úspory při spalování odpadů
a to díky opatřením, která pro provozovatele nemusí vždy nutně
znamenat investici do zařízení.

5 Závěr
Navržený matematický model umožňuje provádění simulačních

výpočtů spalné teploty odpadu v závislosti na změně vstupních
parametrů procesu a vytvořit tak předpoklady pro optimalizaci pro-
cesu spalování odpadů. V příspěvku prezentované závislosti platí
pro konkrétní vstupní hodnoty, ale získaná závislost udává obecný
charakteristický průběh pro proces spalování odpadů. Navržený
model výpočtu spalné teploty odpadu umožňuje výsledné hodnoty
zpracovat pro jakýkoliv odpad s danými vstupními parametry
a umožňuje přijímat optimalizační opatření vyhovující konkrétním
podmínkám. Model zjednodušuje rozhodovací proces tvorby vsázky
odpadů a nastavení parametrů režimu spalování.

Tato práce vznikla v rámci řešení projektu ev. č. VaV/720/16/03 –
„Výzkum spalování odpadů“ a s finanční podporou v rámci Progra-
mu výzkumu a vývoje MŽP ČR.
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40 000 kJ.kg-1) s přebytkem vzduchu n = 1,3. Na obrázku 5 je závis-
lost teoretické spalné teploty na druhu spalovaného podpůrného
(dodatečného) paliva, které je v tomto případě specifikováno stejným
tepelným příkonem. Spalná teplota je ovlivněná rozdílným přebytkem
spalovacího vzduchu a rozdílnou hodnotou výhřevnosti.

4 Příklad využití modelu k úspoře provozních
nákladů

Model výpočtu spalné teploty nachází praktické využití při optima-
lizaci procesu spalování odpadů za účelem změny parametrů pro-
cesu a následně i za účelem snížení provozních nákladů na spalo-
vání odpadů. V průběhu již zmiňovaného provozního měření probí-
halo spalování odpadů při nepřiměřeně vysoké hodnotě součinitele
spalovacího vzduchu (n = 2,36), v průběhu celé doby spalování byl
v činnosti dodatečný hořák. Obsah halogenových prvků ve spalova-
ném odpadu byl nižší než 1 %, v komoře dodatečného spalování
v tomto případě postačuje teplota 850 °C. 

Měřením se zjistilo, že průměrná teplota v komoře dodatečného
spalování byla 1068 °C. Navrženým optimalizačním požadavkem je
snížit množství spalovacího vzduchu na hodnotu součinitele přebyt-
ku vzduchu n = 2,0 (v peci jsou stále příznivé podmínky pro průběh
dokonalého spalování) a dalším požadavkem je zvážit možnost pře-
rušení činnosti dodatečného hořáku. Když se požadované hodnoty
zadají do počítačového modelu, pak výsledná vypočtená modelová
teplota v komoře dodatečného spalování je 1030 °C. Tato teplota je
pro daný druh spalovaného odpadu zcela vyhovující. 

Společnost ECO trend s. r. o., řeší od roku 2001 projekt Výzkumu
a vývoje VaV 720/4/01 Recyklační programy, jehož zadavatelem je
Ministerstvo životního prostředí. Projekt se zabývá širokým spektrem
oblastí souvisejících s recyklací odpadů, jejich využitím a s dalšími klí-
čovými otázkami odpadového hospodářství. Rozhodujícím úkolem
v první fázi řešení projektu bylo definování pojetí recyklačních progra-
mů a výběr komodit, které byly v dalších letech předmětem řešení
projektu. Zadavatel projektu odsouhlasil 5 vybraných komodit, a to: 
- autovraky
- chladničky používané v domácnostech
- elektrická a elektronická zařízení
- pneumatiky 
- textil

V případě komodit s velkou obsahovou šíří jako jsou elektrická
a elektronická zařízení nebo textil byl zvolen „reprezentant“, pro který
byly v rámci projektu detailněji naplňovány a hodnoceny jednotlivé cíle
projektu. U komodity textil se tímto reprezentantem staly koberce.

Řešení výzkumného projektu bude ukončeno v roce 2005. Jed-
ním z hlavních cílů výzkumného projektu  je sestavení optimálního
recyklačního programu pro jednotlivé zvolené komodity. Optimální
recyklační program je v rámci úkolů VaV charakterizován jako sou-
bor činností a postupů, které je účelné uskutečnit ve všech fázích
životního cyklu: vývoj, výroba, spotřeba – užití, využití či odstranění
odpadu pro určitou komoditu, aby bylo dosaženo co největších
materiálových a energetických zisků a aby docházelo k co nejmen-
šímu vlivu na životní prostředí. 

Obrázek 5: Závislost teoretické spalné teploty na druhu spalovaného
podpůrného (dodatečného) paliva
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Recyklace textilu v projektech výzkumu a vývoje 
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Optimální recyklační program je flexibilní a dynamický systém
zahrnující procesy efektivního sběru, úpravy, zpracování, monitoro-
vání a hodnocení, jehož účelem je zajistit optimalizaci vstupu
odpadního materiálu do výrobního procesu k výrobě stejných mate-
riálů (například papír na papír) nebo jiných výrobků s ohledem na
environmentální, ekonomickou a sociální efektivitu procesů.  

K naplnění optimálních recyklačních programů byla sestavena jed-
notná osnova, která obsahuje například kapitoly popis životního cyklu
komodity a vliv na životní prostředí, možnosti eliminace negativních vli-
vů na životní prostředí a minimalizace odpadů, právní rámec, produkce
odpadů a její vývoj, způsoby nakládání s odpady, doporučení dalšího
postupu při realizaci optimálního recyklačního programu a další.

V prvním pololetí roku 2005 byla v rámci řešení projektu tato osno-
va naplněna i pro komoditu textil, se zaměřením na použité koberce.

Optimální recyklační program komodity textil
(stručný výtah)
Východiska

Textil je tvořen řadou materiálů přírodního nebo syntetického cha-
rakteru.  K tomu, aby  mohl být správně určen postup pro recyklaci
a další zpracování použitých textilních výrobků, je třeba znát,
z jakých vláken jsou tyto výrobky vyrobeny a jaká je jejich odolnost
vůči fyzikálním a chemickým vlivům. Podle původu je možno textilní
vlákna rozdělit na tyto hlavní skupiny:

Přírodní textilní vlákna
a) rostlinná

� vlákna ze semen (bavlna, kapok)
� vlákna ze stonků (len, konopí, juta, ramie)
� vlákna z listů (sisal, manilské konopí)
� vlákna z plodů (kokos)

b) živočišná 
� vlna (ovčí, mohérová, kašmírová, angorská, velbloudí, lamí)
� chlupy (zaječí, králičí, kozí)
� žíně
� přírodní hedvábí

c) minerální 
� azbest

Chemická textilní vlákna
a) vlákna z přírodních polymerů (získávají se chemickým zpraco-

váním přírodních surovin)
� vlákna z regenerované celulózy (měďnatá, viskózová)
� vlákna z derivátů celulózy (diacetátová, triacetátová)
� vlákna z regenerovaných bílkovin 

b) vlákna ze syntetických polymerů
� polyamidová
� polyesterová
� polyakrylonitrilová
� polyvinylchloridová
� polypropylénová
� polyurethanová a další. 

Recyklace a využití použitého textilu jsou znesnadněny tím, že
textilní výrobky obsahují často směsi vláken.

Z hlediska odpadového hospodářství představuje komodita textil
použité a odložené výrobky, jako jsou např. oděvy a koberce. Dle
Katalogu odpadů lze tyto odpady zařadit pod katalogové číslo 20 01
10 – Oděvy nebo 20 01 11 – Textilní materiály. Hlavním zdrojem pro-
dukce těchto odpadů jsou vytříděné již dále nepoužitelné oděvy
z prodejen a velkoskladů s použitým textilem (second-hand). 

V ČR je velmi málo rozšířen oddělený sběr použitého textilu, proto je
velká většina těchto odpadů součástí směsného komunálního odpadu.
Separace textilu je postupně rozšiřována v rámci provozu některých
sběrných dvorů, ale i tak je využití tohoto odpadu v ČR problematické.

V zahraničí jsou zachovalé oděvy sbírány v oddělených sběro-
vých systémech nebo charitativními organizacemi a prodávány

k opětovnému použití. Část použitého oděvního textilu je vyvážena
do méně vyspělých zemí (včetně ČR – pozn. redakce). Zbylé textil-
ní odpady jsou využívány na výrobu produktů, jako např. podložky
koberců, přikrývky, izolační materiály nebo vláknina při výrobě papí-
ru. Zkušenosti ze západní Evropy a USA ukazují, že lze recyklovat
(resp. materiálově využít) 20 až 30 % z produkce použitého textilu.

Použité koberce a jiné podlahové krytiny jsou často sbírány spolu
s objemným domovním odpadem (nábytek, použité elektrospotřebi-
če, sanitární keramika apod.). Tímto způsobem se sbírají koberce
i v ČR. Jiným způsobem je oddělený kontejnerový sběr koberců
např. ve sběrných dvorech nebo u prodejen koberců. 

Organizace CRE (Carpet Recycling Europe – Evropská recyklace
koberců) založená v roce 1998 Evropským průmyslovým svazem
pro výrobu koberců, ve kterém je zapojeno 87 firem, odděleně tímto
způsobem sebrala a opětovně využila více než 20 000 tun použitých
koberců. Použité koberce dobré kvality mohou být prodány nebo
darovány na charitativní účely, u zbylé části jsou povrchová vlákna
recyklována zpět na surovinu k výrobě koberců nebo případně na
jiné účely (geotextilie, bariéry pro parkování nebo náhražky dřeva).
Použité podkladové vrstvy se vtlačují do nových podkladových vrstev
koberců nebo se recyklují na jiné produkty. Většina použitého pod-
kladového materiálu se však spaluje nebo uloží na skládky.

Použitý textil je v ČR v současné době z větší části odstraňován,
i když je cca z 95 % recyklovatelný. V lepším případě se jedná o ener-
getické využití nebo spalování. Dominantním způsobem odstraňování
textilu je však stále skládkování spolu s komunálním odpadem. 

Textil na skládkách představuje potenciální environmentální
a zdravotní rizika. Rozkladem organických vláken a příze, jako je
např. vlna, vzniká metan a amoniak. Amoniak znečišťuje půdu,
v pitné vodě může zvyšovat koncentraci dusíku. Metan patří do sku-
piny plynů způsobujících skleníkový efekt.

Využití textilních odpadů
Do sedmdesátých let minulého století byla většina textilního odpa-

du recyklována, pak však došlo ke snížení cen přírodních vláken
a zároveň se zvýšila s rozvojem textilního průmyslu i spotřeba odě-
vů a textilu. V následujících letech se míra recyklace snižovala, tak-
že např. v Německu poklesla recyklace textilu z 90 % v sedmdesá-
tých letech na 31 % v letech devadesátých.

Nejvýznamnějšími druhy recyklovaného textilu jsou výrobky z jed-
nodruhových vláken, zejména čisté bavlny, vlny a polyesteru. Recyk-
lace jednodruhového textilu obecně probíhá ve třech stupních:
� shromaždování, třídění a čištění
� nastříhání, oddělení a čištění
� zpracování odpadního vlákna na nový produkt

Textil je na vstupu do recyklačních (rozvlákňovacích) zařízení roz-
dělován podle druhu a barev až na 40 odstínů. Opětovným získáním
vlákna se ušetří energie potřebná k výrobě textilu z primární surovi-
ny a šetří se i životní prostředí (snížení vlivů na životní prostředí,
spotřeby barviv, pomocných přípravků a vody). Textilní provozy
vyrábějící z odpadního vlákna mají totiž 50% spotřebu energie opro-
ti výrobě z primární suroviny.

Tabulka: Možnosti využití textilního odpadu

Odpad MoÏnost vyuÏití

Bavlna (ãistá a smûsná) Úklidov˘ textil

Vlnûné/syntetické hadry V˘plÀkov˘ textil a podloÏky

Látkové hadry V˘plnû slamníkÛ a ãalounûní

Odpad z v˘roby odûvÛ Pfiikr˘vky a podloÏky

Bavlnûné hadry V˘roba papíru, bankovek a filtraãního papíru

Hadry niÏ‰í kvality Plstû na stfie‰ní plá‰tû, linolea, podlahové dlaÏdice

Zdroj: VaV Recyklaãní programy, ECO trend s. r. o.



z vûdy a v˘zkumu/z evropské unie

ODPADOVÉ FÓRUM � 10/200534

Novinky z EU

Odpad z jednodruhových vláken je tradičně dobře recyklovatelný.
Jedná se především o odpady z přádelen a výroby tkanin. V sou-
časnosti však narůstá množství směsného textilu a kompozitního
textilu (směs přírodních a syntetických vláken), který se obtížně
zpracovává. Takový textil může obsahovat také různá aditiva.

Při vývoji nových recyklačních technologií bude nutné brát v úva-
hu potřebnou univerzálnost pro zpracování široké škály materiálů.
Nelze totiž předpokládat, že by se před recyklací textilu daly izolovat
jednotlivé materiálové složky v množstvích dostatečných pro recyk-
lační technologie.

Problémem omezujícím zpracování textilních odpadů je také dél-
ka vlákna pro další zpracování. Míra poškození vláken určuje míru
opětovného použití (kolikrát je možné vlákno recyklovat). Nejkratší
vlákna je možné použít pouze do podložení koberců. Možnosti vy-
užití některých druhů textilních odpadů ukazuje tabulka.

Mezi bariéry omezující recyklaci textilních odpadů u výrobců patří
například:
- změny v rentabilitě textilní výroby,
- nedostatek informací o tom, kde a jak recyklovat,
- nedostatečná kapacita pro skladování,
- příliš malé množství jednotlivých typů odpadních vláken, aby moti-

vovalo podnikatele,
- nedostatečný čas věnovaný otázce odpadů, především v menších

podnicích,
- všeobecné snížení odbytu produktů textilního průmyslu,
- nedostatečná komunikace mezi zúčastněnými stranami,
- náklady na dopravu,
- nedostatečná infrastruktura a organizace sběru podobných textil-

ních odpadů.

Ve Velké Británii se recykluje čtvrtina použitého textilu (135 000 –
225 000 tun za rok). Přibližně třetina se použije na úklidový a čistící
textil, 25 % se použije jako výplňkový textil a střiže, 20 % je znovu
použito a 5 % buď spáleno, nebo uloženo na skládky. Recyklace
textilu je omezena na několik konečných produktů. V USA je více
než polovina použitého textilu opětovně použita v second handech,
cca 20 % se využije při úklidových pracích. 

Obnova a znovupoužití textilních vláken je obecně nejpracnějším
způsobem využití textilních odpadů. Výhodou opětovného použití
textilních vláken je však úspora energie při výrobě a možnost
vyhnout se čištění přírodních vláken a barvení příze. Čištění a bar-
vení značně zatěžují životní prostředí, spotřebovávají chemikálie,
energii a vodu a navíc vedou ke vzniku odpadů, které je nutno upra-
vovat a odstraňovat. Omezení těchto fází výroby textilu je bezespo-
ru žádoucí. 

Intenzivnější recyklace textilních odpadů je jednou z možností sní-
žení negativních vlivů výroby na životní prostředí (snížení množství
primárních surovin, spotřeby energie, barviv, odpadů apod.). Míru
recyklace lze ovlivnit nakládáním s výrobky a odpady v celém život-
ním cyklu.   

Kompletní recyklační program bude možno získat po ukončení
řešení projektu v prosinci roku 2005, a to na internetových strán-
kách Ministerstva životního prostředí (www.env.cz) a na www.eco-
trend.cz.

Ing. Marek Záveský
ECO trend, s. r. o.

E-mail: zavesky@ecotrend.cz

Vozidla s ukončenou životností 
– komplikace pfii pozmûnûní pfiílohy II 
smûrnice 2000/53/ES 

Příloha II směrnice 2000/53/ES byla pozměněna rozhodnutím
Komise 2005/63/ES a změna se týkala výjimky pro náhradní díly
uvedené na trh po 1. 7. 2003. Před přijetím tohoto rozhodnutí však
nebyly předány Evropskému parlamentu všechny požadované
dokumenty a rozhodnutí 2005/63/ES bylo proto rozhodnutím Komi-
se 2005/437/ES zrušeno. Pro změnu přílohy II směrnice
2000/53/ES bylo následně vydáno nové platné rozhodnutí
2005/438/ES, kterým byly výjimky pro náhradní díly uvedené na trh
po 1. 7. 2003 potvrzeny.

COM (2005) 291
Vozidla s ukonãenou Ïivotností 
– návrh rozhodnutí, kter˘m se mûní 
pfiíloha II smûrnice 2000/53/ES

Příloha II uvedené směrnice se týká materiálů a součástí vyňa-
tých z požadavků čl. 4, odst. 2 písm.a). Tato příloha je  v souladu se
směrnicí pravidelně revidována. Aktuálně byly přezkoumány tyto
položky z přílohy: olovo jako složka slitin, olovo a sloučeniny olova
v součástech, šestimocný chrom, rtuť a kadmium, u kterých byl sta-
noven konečný termín pro jednotlivé výjimky. Tímto rozhodnutím
nebude dotčeno výše uvedené rozhodnutí 2005/438/ES. Opětovné
použití součástí vozidel, která jsou ke konečnému termínu pro výjim-
ky již na trhu, bude povoleno bez omezení, protože není zahrnuto
v čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES.

COM (2005) 303 
Sdûlení Komise Evropskému parlamentu o spoleãném
postoji Rady k pfiijetí nafiízení Evropského parlamentu 
a Rady o pfiepravû odpadÛ

Cílem návrhu Komise je začlenit rozhodnutí Rady (OECD) K(2001)
107 ze dne 14. 6. 2001 do legislativy Společenství k přepravě odpadů,
revidovat některé definice a postupy, které se vztahují k přepravě
odpadů a dosáhnout právní jednoznačnosti při povolování přeshranič-
ní přepravy odpadů. Při přípravě tohoto nového nařízení k přepravě
odpadů Komise přijala některé ze změn, které navrhl Evropský parla-
ment, s některými navrhovanými změnami však nesouhlasí, např.
pokud jde o možnost členských států ohradit se proti přepravě odpadů
k využití z důvodu mírnějších norem pro zpracování v zemi určení.
Komise se domnívá, že takové ustanovení by vytvořilo překážky na
evropském trhu recyklace a využívání odpadů, aniž by došlo ke zlep-
šení environmentálních norem pro nakládání s odpady v EU.

Komise nesouhlasí ani s návrhem Rady vyjmout z působnosti při-
pravovaného nařízení vedlejší produkty živočišného původu
(v působnosti nařízení 1774/2002). Komise se domnívá, že by bylo
vhodnější vymezit oblasti působnosti obou nařízení a odstranit mož-
nosti případné duplicity při povolování přepravy. Podle údajů
z ISSUE TRACKER (červen 2005) by se měly změny týkat i sezna-
mů odpadů v příloze nařízení. Měl by být zachován zelený seznam,
ale u žlutého a červeného seznamu by mělo dojít k jejich sloučení
a nový kombinovaný seznam by měl podléhat pravidlům doposud
uplatňovaným na červený seznam odpadů. 

RNDr. Jindřiška Jarešová, CeHO VÚV T.G.M.
E-mail: jindriska_jaresova@vuv.cz
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RECYKLACE – SOUâASN¯ STAV
A TRENDY
17. – 20. 10, Srní
Symposium v rámci konference CHISA
2005
âeská spoleãnost chemického inÏen˘rství
E-mail: punc@icpf.cas.cz,
www.chisa.cz/2005

SKLÁDKY A JEJICH PROVOZ
19. – 20. 10., Vr‰ov
Semináfi
DÛm techniky Pardubice, s. r. o.
E-mail: buchtova@dtpce.cz

V¯VOJ NAKLÁDÁNÍ 
S ELEKTROODPADEM V âR
19. – 20. 10., Seã-Ústupky
Semináfi
Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o.
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

VZORKOVÁNÍ ODPADÒ
20. 10., Praha
·kolení
CSlab, s. r. o.
E-mail: cslab@cslab.cz

COMMA
20. – 23. 10., Praha-V˘stavi‰tû
V˘stava komunální techniky a sluÏeb
Incheba Praha, s. r. o.
E-mail: info@incheba.cz
www.incheba.cz

ECOMONDO
26. – 29. 10., Rimini, Itálie
9. Mezinárodní veletrh obnovy
materiálového a energetického vyuÏití
odpadÛ a udrÏitelného rozvoje
Rimini Fiera SpA
E-mail: icscomps@mbox.vol.cz
www.ecomondo.com

BIOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADÒ
1. – 3. 11., Námû‰È nad Oslavou
Kurz
ZERA
E-mail: lucie.slezakova@seznam.cz,
www.komposty.cz

ODPADOV¯ HOSPODÁ¤
1. – 2. 11., Pardubice
Kurz
DÛm techniky Pardubice, s. r. o.
E-mail: buchtova@dtpce.cz

PLASTY A ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
2. – 3. 11., Medlov
Semináfi
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz

REGULAR RECYCLING OF WOOD
ASH TO PREVENT WASTE
PRODUCTION 
8. — 9. 11., Praha
Mezinárodní semináfi
RecAsh 

E-mail:  pechova@lesycr.cz
http://www.recash.info 

ODPADY A PODNIKY
10. 11., Praha
Konference z cyklu Odpadové dny 
ECONOMIA, a. s.
E-mail: seminare@economia.cz,
www.ihned.cz/odpadovedny

ODPADY PRO MùSTA A OBCE
10. 11., Chrudim-Pí‰Èovy
Semináfi akreditovan˘ u MV âR
Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o.
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

ODBORNÁ PREVAZKA 
PRE NAKLADANIE S ODPADMI
10. – 11. 11., Trenãín, SR
Mezinárodní kongres
ZdruÏenie pre udeºovanie certifikatu
OPNO
E.mail: apoh@apod.sk www.apoh.sk

POLEKO
15. – 18. 11., PoznaÀ, Polsko
Mezinárodní veletrh ekologie
Medzynarodowe Targi Poznanskie
E-mail: poleko@mtp.pl, poleko.mtp.com.pl

·TùPKOVÁNÍ, BIOLOGICK¯ ODPAD 
– ENERGETICKÉ VYUÎITÍ 
22. 11.,Praha 
âSVTS, âLS, Ing. J. Janota 
http://www.cesles.cz

VZORKOVÁNÍ ODPADÒ
22. 11., Brno
·kolení
CSlab, s. r. o.
E-mail: cslab@cslab.cz

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
OBSAHUJÍCÍMI AZBEST
24. 11., Praha
Semináfi
Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o.
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

POLLUTEC 2005
29. 11. – 2. 12., PafiíÏ, Francie
Mezinárodní veletrh
Active Communications
E-mail: active@telecom.cz,
www.promosalons.com

ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACE DAT
Z PRÒZKUMN¯CH A SANAâNÍCH
PRACÍ II
30. 11. – 1. 12., Pelhfiimov
Semináfi
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz

WASMA
6. – 9. 12., Moskva, Rusko
2. Mezinárodní v˘stava a fórum pro
odpadové hospodáfiství

MVK Holding Company
E-mail: kmm@mvk.ru

WASTE TO ENERGY
7. – 8. 12., Bremen, SRN
Mezinárodní veletrh a konference
o energii z odpadÛ a biomasy
MESSE BREMEN
www.wte-expo.de

ZMùNY ZÁKONÒ O ODPADECH
A OBALECH – ROK 2004/2005
15. 12., Praha
Kurz povinností a jejich zmûn v souvislosti
s nov˘mi ustanoveními zákonÛ 
Olga Moskalievová – MOSKA
E-mail: moska@skoleni-kurzy.cz

Rok 2006

PLASTICS RECYCLING 2006
14. – 15. 2. 2006, Orlando, Florida, USA
Konference
Resource Recycling 
E-mail: info@resource-recycling.com,
www.plasticsrecycling.com

BIOODPADY
22. – 23. 2. 2006, Seã-Ústupky
Semináfi
Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o.
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

VYUÎITÍ ODPADU JAKO PALIVA
8. – 9. 3. 2006 
Semináfi
Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o.
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz
www.ekomonitor.cz

SEP
15. – 18. 3. 2006, Padova, Italy
Mezinárodní v˘stava ekotechnologií
PadovaFiere Spa
www.seponline.it

ROMENVIROTEC
4. – 7.  4. 2006,  Bukure‰È, Rumunsko
Mezinárodní v˘stava technologicí pro
ochranu Ïivotního prostfiedí 
ROMEXPO Exhibition Complex
E-mail: oana.cristea@romexpo.org

ENVIBRNO+URBIS+IBF
25. – 29.  4. 2006, Brno
Veletrh Ïivotního prostfiedí
Veletrhy Brno, a. s.
www.bvv.cz

BIOLOGICKY ROZLOÎITELNÉ 
ODPADY
26. – 27.  4. 2006, Námû‰È nad Oslavou
Konference
ZERA
www.komposty.cz

REMEDIATION OF CHLORINATED 
AND RECALCITRANT COMPOUNDS
22. – 25.  5. 2006, Monterey, California,
USA

5. Mezinárodní konference
Battelle
www.battelle.org/chlorcon

SANAâNÍ TECHNOLOGIE IX
24. – 25. 5. 2006, Luhaãovice
Konference
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz

AUTOTEC
3. – 7.  6. 2006, Brno
Mezinárodní veletrh uÏitkov˘ch 
automobilÛ
Veletrhy Brno, a. s.
www.bvv.cz

ODPADY A OBCE
7. – 8.  6. 2006, Hradec Králové
Konference z cyklu Odpadové dny 
EKO-KOM, a. s.
www.ekokom.cz

TOP 2006
28. – 31. 6. 2006, âastá-Papierniãka, SR
12. Mezinárodní konference Technika
ochrany prostfiedí
Strojnická fakulta STU Bratislava, SR
E-mail: kollath@kvt.sjf.stuba.sk

IFAT CHINA 2006
27. – 30. 6. 2006, Shanghai, âína
Mezinárodní veletrh ochrany Ïivotního
prostfiedí
Munich International Trade Fairs
www.ifat.de

ISWA ANNUAL CONGRESS 2006
2. – 4. 10. 2006, KodaÀ, Dánsko
V˘roãní kongres Mezinárodní asociace
pro tuhé odpady
DAKOFA
E-mail: dakofa@dakofa.dk

ENTSORGA-ENTECO KÖLN 2006
24. – 27. 10. 2006, Köln, SRN
„Glogální“ veletrh Ïivotního prostfiedí
Koelnmesse GmbH
E-mail: info@koelnmesse.de,
www.entsorga-enteco.com

Rok 2007

ENVIRONMENT 2007
28. – 31. 1. 2007, Abu Dhabi, UAE
V˘stava a konference
General Exhibitions Corporation
www.ee-uae.com

Rok 2008

IFAT 2008
5. – 9. 5. 2008, Mnichov, SRN
Mezinárodní veletrh pro nakládání
s odpady a Ïivotní prostfiedí
Munich International Trade Fairs
www.ifat.de
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.

KALENDÁŘ



� Simulace vymývání organických sloučenin, chloridu a zinku z tělesa sklád-
ky v závislosti na míře srážek (Simulation der Auswaschung von organis-
chen Verbindungen, Chlorid und Zink aus Deponiekörpern in Abhängikgkeit
von der Nierderschlagsrate)
Müll und Abfall, 37, 2005, č. 2, s. 82 – 90
� Geosyntetika zajistí bezpečné zabudování do půdy. Skládková technika
(Geosynthetics gewährleisten sicheren Bodeneinbau. Deponietechnik)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 21, 2005, č. 1, s. 39
� Chování předupravených nemocničních odpadů za podmínek skládkování
(Verhalten von vorbehandelten Krankenhausabfällen unter Deponiebedin-
gungen)
Müll und Abfall, 37, 2005, č. 3, s. 143 – 147
� Hydrofobie při vypírání organických sloučenin ze simulovaných těles sklád-
ky (Hydrophobie bei der Auswaschung von organischen Verbindungen aus
simulierten Deponiekörpern)
Müll und Abfall, 37, 2005, č. 3, s. 148 – 153
� Technologie pozítří: továrna na kompostování v tělese skládky (Technolo-
gien von übermorgen: Kompostfabrik im Deponiekörper)
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 4, s. 99

Staré zátûÏe

� Staré zátěže se dostávají do pozornosti EU (Altlasten geraten ins EU-Visier)
RECYCLING magazin, 59, 2004, č. 13, s. 23
� Sanace dehtového jezera. Koktejl jedu s ledem. Staré zátěže (Sanierung
von Teerseen. Giftcocktail mit Eis. Altlasten)
EntsorgungsPraxis, 2004, November, s. 3 – 5
� Brownfields: zapomenuté rezervy (Brown Fields: vergessene Reserve)
Umweltschutz, 2004, č. 12, s. 12 – 16
� Stará zátěž se rovná odpadu (Altlast gleich Abfall)
UmweltMagazin, 35, 2005, č. 3, s. 48 – 49
� Kompletní sanace starých zátěží (Altlastensanierung komplett)
UmweltMagazin, 35, 2005, č. 4/5, s. 74 – 75

Nakládání s odpady

� S ohledem na nařízení o odborných podnicích na odstraňování odpadů:
Povinná péče podniku na odstraňování odpadů (Unter der Berücksichtigung
der Entsorgungsfachbetriebeverordnung. Sorgfaltspflichten des Abfallent-
sorgers)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 21, 2005, č. 2, s. 37 – 40 
� Mnoho k odstranění – rakouské odpadové hospodářství (Viel zu entsorgen)
Umweltschutz, 2005, č. 4, s. 28 – 30
� 84 milionů tun odpadu bylo využito v hornictví (84 Millionen Tonnen Abfall
im Bergbau verwertet)
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 7, s. 11
� Celoevropské veřejné oznámení změnilo trhy. Zpráva: Služby v odstraňo-
vání odpadů (EU-weite Ausschreibung hat die Märkte verändert. Report:
Entsorgungsdienstleistungen)
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 7, s. 22
� Veřejné zakázky ze Severního Porýní-Vestfálska. Zpráva: Služby v odstra-
ňování odpadů (Öffentliche Aufträge aus Nordrhein-Westfalen. Report: Ent-
sorgungsdienstleistungen)
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 7, s. 23
� Odpadové hospodářství trpí pod stoupajícími náklady: špatné vyhlídky
(Entsorgungswirtschaft leidet unter steigenden Kosten: Schlechte Aus-
sichten)
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 3, s. 26
� Budoucnost soukromého oběhového hospodářství (Die Zukunft der priva-
ten Kreislaufwirtschaft)
UmweltMagazin, 35, 2005, č. 4/5, s. 71 – 73
� Šetření zdrojů. Vyhlášení tezí (Resourceschonung. Thesen-Anschlag)
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 4, s. 41 – 43 
� Optimalizovat odpadový management, šetřit náklady: v období zkoušky
(Abfallmanagement optimieren, Kosten Sparen: Auf dem Prüfstand)
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 4, s. 86
� Zpráva: nové výrobky na veletrhu IFAT (Report: neue Produkte auf der
IFAT)
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 8, s. 21 – 41
� Ekologické vzdělávání orientované na praxi včetně zpracování a realizace
integrované koncepce odpadového hospodářství na Univerzitě Assumption
v Thonburi/Bangkok (Praxisorientierte Umweltbildung inklusive der Erarbei-

Spalování, tepelné a energetické vyuÏití odpadÛ

� Elektrárna na biomasu Mannheim (Biomasskraftwerk Mannheim)
UmweltMagazin, 34, 2004, č. 9, s. 20 – 22
� Od výsypky odpadů k energetickému a recyklačnímu parku (Von der Müll-
kippe zum Energie- und Recyclingpark)
UmweltMagazin, 34, 2004, č. 9, s. 23
� Nový vývoj u náhradních paliv (Neue Entwicklungen bei Ersatzbrennstoffen) 
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 2, s. 22
� Energetický nosič ve spalování. PVC a zpracování odpadů (Energieträger
in der Verbrennung. PVC und Abfallbehandlung)
RMKOMPAKT, příloha RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 6, s. 9
� Směs z uhlíku a plastu může vázat dioxiny: ultrajed klesá – nový filtr na
dioxiny ve spalinách (Ein Mix aus Kohlenstoff und Kunststoff kann Dioxine
binden: Ultragift in der Falle)
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 1/2, s. 47
� Energie místo skládky – energetické využití odpadů z domácností (Energie
statt Deponie)
UmweltMagazin, 35, 2005, č. 3, s. 32 – 33
� Škvára ze spalování odpadů – více než nemilovaný stavební materiál?
(MV-Schlacke – mehr als nur ein ungeliebter Baustoff?)
Müll und Abfall, 37, 2005, č. 3, s. 114 – 122
� Energetické využití nízkokalorických frakcí směsných odpadů ve spalovně
odpadů (Energetische Verwertung von niederkalorischen Restabfallfraktio-
nen in einer MVA)
Müll und Abfall, 37, 2005, č. 3, s. 131 – 136
� Koroze v zařízeních na tepelné využití odpadů (Korrosion in Anlagen zur
thermischen Abfallbehandlung)
Müll und Abfall, 37, 2005, č. 3, s. 137 – 142
� Biomasa – nadějný nosič obnovitelné energie: potenciál zde je (Biomasse
– Hoffnungsträger bei erneuerbaren Energien: das Potenzial ist da)
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 3, s. 10 – 13
� Bezpečné zásobování párou prostřednictvím modelu kontraktů: náhrada
fosilních paliv odpady (Sichere Dampfversorgung durch Contracting-Modell:
Ersatz für fossile Brennstoffe) 
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 3, s. 14 – 16
� V Ulmu je v provozu nejmodernější elektrárna na biomasu: proud bez CO2
(In Ulm ist eines der modernsten Biomasse-Kraftwerk in Betrieb: CO2-neu-
traler Strom
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 3, s. 21
� Čištění spalin ve spalovně zvláštních odpadů nejefektivněji (Abgasreini-
gung in Sonderabfall-Verbrennungsanlagen am effektivsten: Quo vadis?)
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 3, s. 23 – 25
� Dlouhodobé smlouvy o dodávkách zajišťují rendity elektráren na biomasu:
zabránit nedostatku (Langfristige Lieferverträge sichern Rendite von Bio-
masskraftwerken: Engpass vermieden)
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 4, s. 53 – 54 

Skládkování odpadÛ

� Množství skládkovaných odpadů klesá (Mengen sind rückläufig. Abfallde-
ponierung)
UmweltMagazin, 34, 2004, č. 6, s. 8
� Použití upravené škváry jako stavebního materiálu na skládkách – přes
nařízení o využití skládek je ještě možné. Část I (Einsatz aufbereiteter MVA-
Schlacke als Baustoff auf Deponien – noch möglich trotz DepVerwV. Teil I)
Müll und Abfall, 36, 2004, č. 7, s. 319 – 324
� Použití upravené škváry jako stavebního materiálu na skládkách – přes
nařízení o využití skládek je ještě možné. Část II (Einsatz aufbereiteter MVA-
Schlacke als Baustoff auf Deponien – noch möglich trotz DepVerwV. Teil II)
Müll und Abfall, 36, 2004, č. 8, s. 364 – 372
� Rozpouštění uhličitanu v minerálním těsnění pod zatížením. Shrnutí dlou-
hodobých laboratorních studií k půdně-mechanickým a geochemicko-mine-
ralogickým procesům (Karbonatlösung in mineralischer Dichtung unter
Auflast. Zusammenfassung von Langzeit-Laborstudien zu bodenmechanis-
chen und geochemisch-mineralogischen Prozessen)
Müll und Abfall, 36, 2004, č. 11, s. 547 – 555
� Solná konzervace odpadů s vysokým celkovým obsahem uhlíku pro pod-
zemní ukládání v solných formacích. Základní úvahy a první průzkumy
(Salzkonservierung von Abfällen mit hohem TOC für die Untertageverbrin-
gung in Salzformazionen. Grundsätzliche Überlegungen und erste Untersu-
chungen)
Müll und Abfall, 36, 2004, č. 11, s. 559 – 562
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� Nová generace senzorů pro třídění různých materiálů. Zpráva: Inovace
(Neue Sensorengeneration für das Sortieren unterschiedlicher Materialien.
Report: Innovationen)
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 9, s. 24 – 25

Recyklace odpadÛ

� Použití kontejnerových nůžek v úpravě šrotu. S novým ovládáním nože
(Einsatz der mobilen Containerschere in der Schrottaufbereitung. Mit neuar-
tiger Messerführung) 
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 21, 2005, č. 2, s. 41 – 42
� Zbytkové látky ze škváry (Reststoffe aus Schlacke)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 21, 2005, č. 2, s. 49 – 50
� Tankování u fritovacího hrnce. Recyklace rostlinného oleje (Tanken an der
Fritteuse. Pflanzenöl)
Umweltschutz, 2005, č. 4, s. 8
� Nové centrum pro recyklaci tonerů (Neues Recyclingzentrum für Toner-
kartuschen)
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 7, s. 8
� Recyklace skla: Rakušané dosahují nového špičkového výsledku (Glas-
Recycling: Österreicher erzielen neues Spiztenergebnis)
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 7, s. 9
� Rakousko: nový rekord při recyklaci papíru (Österreich: Neuer Rekord
beim Altpapier-Recycling)
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 7, s. 10
� Hliníkový šrot: velmi žádaný a vybojovaný (Aluminium-Schrott: Heiß be-
gehrt und umkämpft)
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 7, s. 14 – 16
� Recyklace ještě s výhradami: Parková lavička je mrtvá – recyklace plastů
(Recycling noch mit Vorbehalten: Die Parkbank ist tot)
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 3, s. 27 – 29
� Rychlé testy hlásí ochranné prostředky ve dřevě: přiznat barvu (Schnell-
tests melden Holzschutzmittel im Altholz: Farbe bekennen)
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 3, s. 38
� Výroba aglomerovaného kamene z energetických odpadů (Energie-Bün-
del statt Abfall)
UmweltMagazin, 35, 2005, č. 4/5, s. 54 – 55
� Peletovat a extrudovat – recyklace odpadů (Pelletieren und extrudieren)
UmweltMagazin, 35, 2005, č. 4/5, s. 76 – 78
� Čisté kovy, škvára bez kovů (Reine Metalle, metallfreie Schlacke)
UmweltMagazin, 35, 2005, č. 4/5, s. 80 – 81
� Opatření při demontáži zastaralého zařízení na chloralkalickou elektrolýzu:
Vyhledávaní specialisté (Rückbaumaßnahmen veralteter Chlor-Alkali Elekt-
rolysen: Spezialisten gefragt)
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 4, s. 51 – 52
� Švýcarsko: kvóta recyklace PET na novém maximu (Schweiz: PET-Recyc-
lingquote auf neuem Höchststand)
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 8, s. 9
� Recyklace a minimalizace odpadů v Evropě. Výsledky srovnávací studie
z osmi evropských měst (Recycling und Abfallminimierung in Europa.
Ergebnisse einer vergleichende Studie aus 8 europäischen Städten) 
Müll und Abfall, 37, 2005, č. 4, s. 174 – 187

Komunální odpady

� Zpracování odpadů specifické podle materiálového toku: integrované
odstraňování komunálních odpadů (Stoffstromspezifische Behandlung: Inte-
grierte Entsorgung)
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 4, s. 44 – 45
� Právní hranice pro činnost obcí v odpadovém hospodářství. Zpráva:
Komunální odpadové hospodářství (Rechtliche Grenzen für die abfallwirts-
chaftliche Tätigkeit von Kommunen. Report: Kommunale Abfallwirtschaft)
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 9, s. 18 – 19

Elektroodpad

� Švýcarsko: poplatky za recyklaci elektroodpadu nejsou dohodou o cenách
(Schweiz: E-Schrottgebühren sind keine Preisabsprachen)
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 7, s.8
� Zpráva: Výrobci chtějí náklady na elektrošrot svalit na zákazníky (Bericht:
Hersteller wollen E-Schrott-Kosten auf Kunden abwälzen)
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 8, s. 8

Jaroslava Kotrčová

tung und Umsetzung eines integrierten Abfallwirtschaftskonzeptes am
Assumption College Thonburi/Bangkok)
Müll und Abfall, 37, 2005, č. 4, s. 188 – 200
� Smluvní zvláštnosti v zahraničním obchodu (Vertragliche Besonderheiten
im Auslandgeschäft)
Müll und Abfall, 37, 2005, č. 4, s. 201 – 206
� Druhá strana odpadového hospodářství v rozvojových zemích (Die andere
Seite der Abfallwirtschaft in Entwicklungsländern)
Müll und Abfall, 37, 2005, č. 4, s. 207 – 212
� Trh budoucnosti Vietnam nabízí dobré šance pro německé podniky. K situ-
aci odpadové problematiky ve Vietnamu (Zukunftsmarkt Vietnam bietet gute
Chancen für deutsche Unternehmen. Zur Situation der Abfallproblematik in
Vietnam)
Müll und Abfall, 37, 2005, č. 4, s. 213 – 216
� Odpadové hospodářství v Asii: status quo a potenciály trhu v Číně, na
Tchaj-wanu, v Malajsii, Indonésii a na Filipínách (Abfallwirtschaft in Asien.
Status quo und Marktpotenziale in China, Thailand, Malaysia, Indonesien
und auf den Phillippinen)
Müll und Abfall, 37, 2005, č. 4, s. 217 – 220

Legislativa

� Nepřipravenost Komise EU na základní změny (Keine Bereitschaft der
EU-Kommission zu grundlegenden Änderungen)
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 7, s. 17
� Směrnice ES o starém oleji v období zkoušky (Die EG-Altöl-Richtlinie
steht auf dem Prüfstand))
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 7, s. 18 – 19
� Přečiny proti životnímu prostředí dále klesají – alespoň oficiálně: vysoká
temná čísla (Umweltvergehen sind weiter rückläufig – zumindest offiziell:
Hohe Dunkelziffer)
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 3, s. 30
� Rozhodnutí Evropského soudního dvora: zadávání zakázek zakázáno
(Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes: Vergabe untersagt)
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 4, s. 90 – 93
� Německé nařízení o skládkování odpadů je v souladu s EU (Abfallablage-
rungsverordnung ist EU-konform)
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 9, s. 12

Informaãní systémy

� Společnost SAP Waste and Recycling: software na míru pro odpadové
hospodářství (SAP Waste and Recycling: Maßgeschneiderte Software für
die Entsorgungswirtschaft)
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 3, s. 9
� Společnost SAP se stará o jednotný stav dat: Duisburg uklízí – software
pro odpadové hospodářství (SAP sorgt für einheitlichen Datenbestand:
Duisburg räumt auf)
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 4, s. 87 – 89
� Informační technologie v odpadovém hospodářství (IT in der Abfallwirtschaft)
UmweltMagazin, 35, 2005, č. 4/5, s. 58 – 59

Sbûr, pfieprava a tfiídûní odpadÛ

� Bilance odpadů skla v Německu v roce 2004: bylo sebráno méně obalo-
vého skla (Altglasbilanz 2004: Weniger Behälterglas erfasst)
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 7, s. 9
� Kabinet kuriozit v přepravě odpadů. Zpráva: materiálové toky (Kuriosi-
täten-Kabinett Abfallverbringung. Report: Stoffströme)
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 7, s. 24
� Komentář hosta ke zrušení separovaného sběru. Skepse zůstává (Gastkom-
mentar zur Aufhebung der Getrenntsammlung. Skepsis bleibt angebracht)
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 3, s. 8
� Podle studie INFA má sběr biologického odpadu smysl: bio je lepší (Nach
einer INFA-Studie ist die Bioabfallsammlung sinnvoll: Bio ist besser)
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 3, s. 22
� Vozidlo na svoz odpadů s vodní hydraulikou: voda místo oleje (Müllwagen
mit Wasserhydraulik: Wasser statt Öl)
Entsorga-Magazin, 24, 2005, č. 4, s. 60 – 62 
� Odborná vysoká škola s moderním třídičem plastů (Fachhochschule mit
modernem Kunststoff-Sortierer)
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 8, s. 9
� Ve Švýcarsku bylo uvedeno do provozu nové zařízení na třídění lahví
(Moderne Flaschensortieranlage in der Schweiz in Betrieb genommen)
RECYCLING magazin, 60, 2005, č. 9, s. 9
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Použité paketovací lisy 
HSM VL 500 a HSM VL 35

HSM VL 500
� 54 t lisovací tlak
� balíky 380 - 550 kg, 120 x 80 x 100 – 120 cm
� vázání páskou, motouzem nebo drátem
Cena: 180 000,- Kč (vázání páskou)

191 700,- Kč (vázání drátem)

HSM VL 35
� 3,5 t lisovací tlak
� balíky 25 - 40 kg, 58 x 38 x 30 - 60 cm
� vázání páskou nebo motouzem

Cena: 89 500,- Kč

Ceny jsou bez DPH, dopravy a instalace.
Podrobnější informace získáte na uvedeném spojení.

Dále realizujeme dodávky nových i použitých:
� vertikálních lisů 3,5 - 62 tun
� horizontálních lisů 8 - 32 tun
� plněautomatických kanálových lisů 10 – 90 tun

� dopravníků, trhačů, wirbulátorů, perforátorů

LFM-servis s. r. o.,
Suchý Vršek 2099/49, 158 00 Praha 5

Tel.: +420 251 624 916  Fax: +420 251 624 922
E-mail: lfm@lfm.cz, www.lfm.cz

LINDNER Recyclingtech, přední evropský 
výrobce jedno- a dvourotorových drtičů, vyvinul za
více než 50 let své existence různé technologie
pro termickou nebo materiálovou recyklaci 
průmyslových a komunálních odpadů.

Centrem zájmu firmy jsou zařízení pro výrobu 
tuhých alternativních paliv, která se používají 
v cementárnách, elektrárnách a teplárnách.

Firma má ve svém sídle v Spittal/Drau v Rakousku
90 zaměstnanců a je tudíž schopna nabídnout vše
až po komplexní linky na klíč. Podíl exportu je vyšší
než 90 %. Hlavními trhy jsou západní Evropa, USA
a Japonsko se stovkami referencí. Několik drtičů je
v provozu i v Čechách a na Slovensku.

Zastoupení pro ČR a SR:
Ing. Miroslav Novák-AlpineTech CZ
Tel.: 603 461 235, E-mail: m.novak@alpinetech.cz
www.lindner-recyclingtech.com
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