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firemní propagace

ENVIKONGRES S MEZINÁRODNÍ VÝSTAVOU
Nakládání s odpady
v novém, sektorovém pojetí
Od 23. do 27. dubna 2002 se v Brně uskuteční ENVIKONGRES, navazující na deset
úspěšných ročníků mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního
prostředí ENVIBRNO. Přestože se tato největší akce svého druhu ve střední Evropě příště
uskuteční až v roce 2004, nepřijdou vystavovatelé ani letos o možnost prezentace
- v rámci doprovodné mezinárodní výstavy.
ENVIKONGRES 2002

energetiku,
v˘robu a zpracování kovÛ,
zpracování nerostÛ,
chemick˘ prÛmysl,
nakládání s odpady,
ãi‰tûní a úpravu vod,
zemûdûlsk˘ prÛmysl,
ostatní zafiízení.
V˘stava pfiedstavuje víc neÏ jen moÏnost
si „vyzkou‰et novoty” – jde o mezinárodní setkání poptávky s nabídkou, o vynikající obchodní
pfiíleÏitost.

➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

se pofiádá pod zá‰titou ministerstev Ïivotního
prostfiedí, prÛmyslu a obchodu a zemûdûlství.
Pfiedstaví se na nûm zcela nová koncepce veletrhu ENVIBRNO, ale hlavnû zde bude dÛkladnû
pfiedstaven a rozebrán zákon IPPC, kter˘ potfiebu
nové koncepce vyvolal, a jehoÏ prosazení do ãeské legislativy v období pfiíprav na vstup do EU
znamená zásadní zmûnu environmentální politiky
âeské republiky. Nov˘ zákon se pfiitom v˘znamnû
dotkne prakticky v‰ech tuzemsk˘ch stfiedních
a velk˘ch prÛmyslov˘ch a zemûdûlsk˘ch podnikÛ.

IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control

Problematika odpadÛ

jinak Smûrnice rady 96/61 EC o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní znamená, Ïe tyto podniky budou muset získávat
tzv. integrované povolení k provozování své ãinnosti, a to z hlediska uplatnûní „nejlep‰í dostupné techniky pro optimální ochranu
Ïivotního prostfiedí jako celku.” Jde o odklon od fie‰ení sloÏkov˘ch
problémÛ a dílãích povolení, vlivy pÛsobení podnikÛ na Ïivotní prostfiedí budou sledovány komplexnû.
Podnik buì „integrovanû” vyhoví, nebo nevyhoví, a nebudou
moÏné v˘jimky – napfi. odklad na splnûní kritérií pfii nakládání s odpady, vyhovuje-li podnik v ostatních ohledech. Povolení bude vydáno na dobu urãitou, po níÏ o nûj bude podnik znovu Ïádat.
Poru‰ení zákona by zejména po vstupu âR do EU znamenal ekodumping, a proto lze oãekávat jeho pfiísné vynucování.

se v rámci nového pojetí prolíná prakticky cel˘m doprovodn˘m
programem a pfiiná‰í vynikající moÏnost se s IPPC detailnû obeznámit. Napfiíklad jiÏ první den 23. dubna se odpoledne uskuteãní semináfi „Systém v˘mûny informací v âR, zaji‰tûní odborné
podpory pfii procesu získávání povolení podle IPPC a konkrétní
zku‰enosti s pfiípravou Ïádosti o povolení v papírensk˘ch a slévárensk˘ch podnicích.” Dne 24. dubna se zase uskuteãní specializované semináfie o sektorové problematice v âR, o stavu v EU
a o odborné podpofie pfiípravy na reÏim IPPC, mj. v nakládání
s odpady.

DÛleÏité informace
Potenciální vystavovatelé mají dosud moÏnost se na v˘stavu
pfiihlásit. Za krytou plochu v rozmezí 9 – 20 m2 zaplatí 2900
Kã/m2, pfii objednání plochy 21 – 40 m2 ãiní cena 2750 Kã/m2 a pfii
více neÏ 41 m2 pfiijde plocha jen na 2600 Kã/m2. Za volnou plochu do 50 m2 zaplatí vystavovatelé 1800 Kã/m2 a nad tuto hranici jiÏ jen 1600 Kã/m2.
Neopakovatelnou moÏnost mají úãastníci posledního roãníku
veletrhu ENVIBRNO – mají 50% slevu ze v‰ech uveden˘ch cen!

Nová koncepce ENVIBRNO
pfiiná‰í zejména v˘znamné zmûny v oborovém ãlenûní (viz dále). Z pfiipomínek vystavovatelÛ a poznatkÛ pofiadatelÛ z minul˘ch
roãníkÛ akce pak vypl˘vají dal‰í: veletrh pfie‰el na dvouletou periodicitu, pfiesunul svÛj termín z podzimu na jaro a novû se zaãlenil
do komplexu stavebních veletrhÛ IBF, SHK a URBIS. To pfiinese
vystavovatelÛm nejen vût‰í náv‰tûvnost, ale, zejména díky poslední akci URBIS s Kongresem starostÛ a Hejtmansk˘m dnem,
také konkrétní obchodní pfiíleÏitosti v oblasti ekoproduktÛ pro komunální sféru.

BliÏ‰í informace:
Leto‰ní mezinárodní v˘stava

Veletrhy Brno, a. s.
V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno
tel.: 05/41 15 32 27
fax: 05/41 15 30 54
e-mail: envikongres@bvv.cz
www.bvv.cz/envikongres

se jiÏ uskuteãní podle nové koncepce. Její oborové ãlenûní tak
nebude vycházet z jednotliv˘ch sloÏek ochrany Ïivotního prostfiedí s fiadou podoborÛ, ale bude segmentováno podle základních
v˘robních sektorÛ a zahrne podle nov˘ch principÛ environmentální techniky a technologie pro:
ODPADOVÉ FÓRUM
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■ Dal‰í bûh oblíbeného kurzu Interní auditor EMS pofiádá 25. – 26. února t. r. âeské

ekologické manaÏerské centrum. Podrobnosti na stranû 31.

■ CeHO = Centrum pro hospodafiení s odpady – vize a skuteãnost pÛl roku po

zaloÏení je tématem kabinetu „Îivotní prostfiedí a odpady” 28. února tradiãnû
ve 14 hod. v místnosti ã. 432 na MÎP.

■ Spoleãnou konferenci pracovníkÛ analytick˘ch laboratofií a uÏivatelÛ analytick˘ch

dat z fiad pracovi‰È státní správy a nezávisl˘ch subjektÛ zab˘vajících se sanacemi, monitoringem Ïivotního prostfiedí apod., kterou pod názvem Analytická data
a jejich vyuÏití v praxi pofiádají ve dnech 20. – 21. 3. 2002 v Seãi Vodní zdroje
EKOMONITOR, s. r. o. a CS Lab, o. p. s. – viz Kalendáfi.

RECYCLING 2002
Ve dnech 14. a 15. bfiezna probûhne v hotelu Santon v Brnû 7. roãník mezinárodní konference
zamûfiené na moÏnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadÛ jako zdroje plnohodnotn˘ch surovin. Konference se tematicky zamûfiuje na:
– legislativní otázky v recyklaci stavebních odpadÛ s ohledem na platnost nového zákona ã. 185/2001
Sb., o odpadech,
– vliv zpracování stavebních odpadÛ na Ïivotní prostfiedí,
– hodnocení stavebních odpadÛ a jejich vlivu na Ïivotní prostfiedí,
– posuzování vlastností recyklátÛ a fiízení jejich jakosti ve vztahu k jejich následnému vyuÏití ve stavební v˘robû,
– metody zpracování stavebních odpadÛ v místû jejich vzniku i na mezideponiích,
– moÏnosti vyuÏití recyklátÛ pfii v˘robû stavebních hmot a konstrukãních stavebních prvkÛ,
– recyklace komunikací (vozovky, Ïelezniãní loÏe), pouÏití recyklátÛ v rÛzn˘ch konstrukãních vrstvách,
– technologická zafiízení pro recyklaci stavebních odpadÛ (separace, drcení, tfiídûní, v˘voj, v˘roba
a nasazení),
– moÏnosti prÛmyslu tûÏby a zpracování kamene v recyklaci stavebních materiálÛ,
– ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadÛ.
SoubûÏnû s konferencí bude v pfiedsálí pfiedná‰kového sálu probíhat prezentaãní v˘stavka firem,
zab˘vajících se recyklací stavebních sutí, v˘robou strojÛ a zafiízení pro recyklaci, pfiípadnû ãinnostmi
s ní souvisejícími. Informace a pfiihlá‰ky zaji‰Èuje do konce února garant akce Doc. Ing. Miroslav ·kopán, CSc., e-mai: SKOPAN@UDT.FME.VUTBR.CZ

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2001

Nezisková organizace Bussines Leaders Forum vyhla‰uje jiÏ 11. roãník soutûÏe, jejímÏ cílem je
ovlivnit ekologické my‰lení ve firmách a dal‰ích institucích a pfiispût tak ke zlep‰ení Ïivotního prostfiedí, bezpeãnosti práce a zdraví zamûstnancÛ a obyvatel v místû pÛsobení. Cenu zdraví a bezpeãného
Ïivotního prostfiedí obdrÏí organizace, jejichÏ ãinnost vedla v roce 2001 k nejlep‰ímu mûfiitelnému
zlep‰ení Ïivotního prostfiedí, zdraví zamûstnancÛ ãi obyvatel v jejich okolí. Ze soutûÏe jsou vylouãeny
ty projekty, které byly realizovány pod hrozbou restrikce, penále nebo z nutnosti plnûní legislativy.
Vybrané projekty budou porotou nominovány do Evropské ceny pro trvale udrÏiteln˘ rozvoj, pofiádané Evropskou komisí.
(tn)

Omluva

V lednovém ãísle na‰eho ãasopisu se na stranû 15 do pfiepisu záznamu odpovûdi Ing. âunáta z firmy Baufeld-ekologické sluÏby, s. r. o., vloudila chyba. Správnû má b˘t uvedeno, Ïe dfiíve se u nás odpadních olejÛ pfii povinném sbûru sbíralo 40 – 50 tisíc tun.
Tímto se redakce ing. âunátovi i ãtenáfiÛm omlouvá.

ODPADOVÉ fórum je hlavním mediálním partnerem
mezinárodního veletrhu FOR ECO v Praze
kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE
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LEGISLATIVNÍ STRÁNKY âASOPISU
– volnû vloÏená pfiíloha
RUKOVùË ODPADOVÉHO HOSPODÁ¤STVÍ 2/2002
Rozbor povinností v˘robcÛ, dovozcÛ, distributorÛ a prodejcÛ
obalÛ podle nového zákona ã. 477/2001 Sb., o obalech a o zmûnû
nûkter˘ch zákonÛ
1
Nejen v˘robcÛm a dovozcÛm obalÛ pfiiná‰í zákon o obalech nové povinnosti.
Novela zákona o odpadech provedená nov˘m zákonem o obalech 8
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Třídit
odpady?
A k čemu?
Ten nadpis jsem v Ïádném pfiípadû nevymyslel
já, ale titulkáfi v jednom z nejãtenûj‰ích deníkÛ.
Takto zavádûjící slogan se v nûm objevil hned zaãátkem druhého lednového t˘dne. Kupodivu hned
na první stranû. Chápu, Ïe kvÛli odbytu novin nemÛÏe b˘t na titulní stranû nûco nev˘razného, plytkého, byÈ pravdivého a v˘chovného. Tímto v‰ak
autor ãlánku zpÛsobil právû opaãnou reakci na
novû zaveden˘ systém nakládání s komunálním
odpadem, neÏ by mûl. KdyÏ uÏ se o odpadech
zaãne psát, a dalo se to oãekávat, mûly by b˘t informace objektivní a vysvûtlující. Pak by se ov‰em
ãlánek nedostal do novin, natoÏ na první stránku.
Z novin se dále dovídáme, Ïe jacísi odborníci varují, Ïe lidé ztratí motivaci pro ekologické chování.
Mnoho skuteãn˘ch odborníkÛ v‰ak jiÏ dfiíve uvádûlo, Ïe ti, kdo tfiídûní odpadkÛ pfiijali za své, je budou tfiídit dál, aÈ uÏ bude systém plateb jak˘koli.
Kupodivu se od té doby v novinách objevilo více
témat souvisejících s odpady. Ov‰em vÏdy v negativním provedení, vÏdy napadající nov˘ systém,
bez jakékoli snahy po pravdivém komentáfii. A tak
se napfiíklad dovídáme, Ïe „...málokter˘ zákon lidi
rozzlobil hned nûkolikrát...”. Rozumí se pochopitelnû ten odpadov˘. Kolikrát, to se v‰ak nedoãteme. Naopak se dále dovídáme, jak dlouhé fronty
lidé kvÛli popelnicím stojí. Kde je tedy chyba?
V zákonû? U obecních úfiedníkÛ? U obãanÛ?
Pravda je, Ïe zákon o odpadech, vãetnû nov˘ch
a pro nûkoho nestraviteln˘ch pasáÏí, byl schválen
a na úfiedním papíru bylo moÏno si ho pfieãíst jiÏ
v polovinû minulého roku. Co od té doby dûlali ti,
ktefií mûli postupnû obce, podnikatele a obãany
pfiipravovat na nové zmûny? Co dûlala media
a rÛzné v˘chovnû vzdûlávací agentury?
Pokud jde o komunální odpady, zde mají zcela
rozhodující roli obecní úfiady. Je jasné, Ïe kaÏdá
nová vûc a tím i zmûna dosavadních zabûhnut˘ch
regulí vyvolá odpor, protoÏe se musí nûco nového
uãinit. Pro nûkoho to znamená zásadní, pro nûkoho nepodstatné zmûny. Pochopitelnû záleÏí téÏ na
velikosti obce a na tom, jak vefiejná správa pfiistupovala k systému nakládání s komunálními odpady v minulosti. Vûfiím, Ïe za ãas si to v‰echno
sedne a zajede a bude fungovat ke spokojenosti
v‰ech, ktefií spokojení b˘t chtûjí. Sice ubude
sugestivních titulkÛ na prvních stranách novin, ale
bez toho se obejdeme.
Ale jiÏ nyní fiíkejme:
Tfiídit odpadky? Ale ano!
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spektrum
zpracováním v rotaãní peci se
skladují ve speciálních boxech,
které splÀují zvlá‰tní ekologické nároky. V rotaãní peci probíhá pyrol˘za – oxidaãnû redukãní proces. Pfii pyrol˘ze organick˘ch souãástí vzniká oxid
uhelnat˘, kter˘ tvofií redukãní
atmosféru, v níÏ se redukují
oxidy kovÛ.
Entsorga-Magazin, 19, 2000,
ã. 11-12.

Příprava Plánu odpadového hospodářství ČR

V prÛbûhu druhé poloviny
roku 2001 probûhl projekt
Pfiíprava Plánu odpadového
hospodáfiství âeské republiky, sponzorovan˘ Evropskou
unií v rámci programu REAP
(Regionální projekt pro pfiípravu vstupu na úseku Ïivotního prostfiedí). V souvislosti
s § 83 zákona ã. 185/2001
Sb., o odpadech, kter˘ ukládá Ministerstvu Ïivotního prostfiedí (MÎP) pfiedloÏit vládû
ke schválení návrh Plánu odpadového hospodáfiství âR
(POH âR) do 1. ledna 2003,
se stal v˘‰e uveden˘ projekt
základním podkladem pro návrh Plánu.
O tûchto skuteãnost a o dal‰ím postupu prací na POH âR
byli zájemci informováni zaãátkem prosince minulého roku na vefiejném pracovním
setkání s názvem Zahájení
procesu úãasti vefiejnosti pfii
pfiípravû návrhu POH âR.
Podkladem jednání byl roz-

sáhl˘ materiál s názvem Pracovní podklad pro návrh POH
âR, kter˘ zpracovalo MÎP
a AEA Technology Environment.
O souãasném stavu prací
a o plánu pfiípravy POH âR
v roce 2002 informoval pfiedev‰ím RNDr. Alois Kopeck˘,
pracovník MÎP povûfien˘ koordinací prací na tomto úkolu.
Pracovní setkání bylo pfiedev‰ím v˘zvou k zapojení ‰iroké odborné vefiejnosti do
pfiípravy Plánu, byly navrÏeny
moÏnosti zprostfiedkování dialogu s pfiíslu‰n˘mi pracovníky krajÛ, hlavnû v souvislosti
se zpracováváním Krajsk˘ch
koncepcí odpadového hospodáfiství a zdÛraznûna byla
i nezbytná úãast ostatních ministerstev na pfiípravû Plánu.
Podrobnû byly diskutovány
i vzájemné vazby jednotliv˘ch stupÀÛ plánÛ (republiky,
krajÛ a pÛvodcÛ).
(tr)

Plány pro druhotná
paliva

ních paliv. Koncepce pojímá
hospodáfiství druhotn˘ch paliv
jako spojení mezi odpadov˘m
a energetick˘m hospodáfistvím
a zpracováním surovin.
EntsorgungsPraxis, 18,
2000, ã. 11

V

souãasné dobû vzniká
v SRN roãnû asi 30 mil. tun domovního odpadu a Ïivnostenského odpadu podobného domovnímu. Tento odpad je
s ohledem na obsah energie
vhodn˘ jako palivo, pfiitom asi
60 procent této energie zÛstává
nevyuÏito. Na základû novely
technick˘ch pfiedpisÛ a cíle
spolkové vlády, podle nûhoÏ se
mají do roku 2020 v‰echny sídelní odpady zhodnocovat, mají b˘t v budoucnu ve‰keré odpady vyuÏity jako druhotné suroviny nebo paliva. Náhrada
primárních paliv druhotn˘mi bude hrát roli rovnûÏ v národní
i celoevropské snaze o ochranu klimatu. Trh druhotn˘ch paliv v souãasné dobû je‰tû neexistuje a mnohé otázky spojené s hospodafiením s druhotn˘mi palivy jsou nejasné. Technická univerzita v Berlínû vypracovala koncepci hospodáfiství druhotn˘ch paliv, která
pfiedpokládá, Ïe odpady, jejichÏ
energetické a látkové vlastnosti
odpovídají urãit˘m standardÛm,
lze vyuÏít jako náhradu primár-

Průvodky online

Pfii pfiepravû a odstraÀování
nebezpeãn˘ch odpadÛ je nutno vyplÀovat a evidovat velké
mnoÏství dokladÛ – prÛvodek,
dokladÛ o pfiedání odpadu
apod. V Hessensku byl proveden modelov˘ pokus, v nûmÏ
pÛvodci odpadu a firmy zne‰kodÀující odpad testovali prÛvodky online, zasílané pfies internet. Zpracování prÛvodek
pomocí internetu se z hlediska
zúãastnûn˘ch projevilo jako
bezpeãné, ãasovû úsporné
a transparentní. Lze je provádût na libovolném PC se stabilním pfiístupem k internetu
a e-mailu, které má 32bitov˘
systém Windows. Ochrana
dat je zaji‰tûna, jsou pfiístupna
vÏdy jen zúãastnûn˘m subjektÛm po dobu transportu odpadu. Hessenské ministerstvo
Ïivotního
prostfiedí
hodlá
vznést ve Spolkové radû poÏadavek na zmûnu nafiízení
o dokladování, protoÏe jen tak
bude moÏno trvale vyuÏívat
vystavování a rozesílání dokladÛ online.
Entsorga-Magazin, 19,
2000, ã. 4

Zpracování pyrolýzou

Firma

Citron AG ze ‰v˘carského Boswillu obohatila trh
recyklace odpadÛ o novou
technologii. Vyvinula zafiízení
na zpracování organick˘ch
a anorganick˘ch odpadÛ. V roce 1996 zaãalo fungovat pilotní zafiízení o kapacitû tisíc tun
odpadÛ roãnû. Na podzim
1999 zahájilo provoz zafiízení
v prÛmyslovém areálu s moÏností dopravy odpadÛ lodí a po
Ïeleznici. Spektrum odpadÛ,
které mÛÏe zafiízení zpracovávat, je velmi ‰iroké – jedná se
o galvanické kaly, baterie, lehkou frakci z drcení, kontaminovanou pÛdu, odpady obsahující rtuÈ, olej, zbytky plynÛ, odpady z rafinerií atd. Ke zpracování není tfieba tfiídûní, ãi‰tûní
ani jiná pfiedúprava. Odpady
se nejprve zváÏí, odeberou se
vzorky a identifikují se. Pfied

Integrované zpracování
odpadu

Od roku 1960 je známo spalování v cirkulující fluidní vrstvû
firmy Lurgi, v roce 1997 byla
firmou Ebara Corporation –
Rovitec vyvinuta rotující fluidní
vrstva. Za urãit˘ch podmínek
lze mechanické zpracování
vhodnû kombinovat se zafiízením s fluidní vrstvou. Tato kombinace je úãelná, jestliÏe odpad urãen˘ ke zpracování obsahuje vysok˘ podíl inertních
látek. Redukcí podílu inertních
látek se sníÏí náklady na pfiepravu a zv˘‰ení v˘hfievnosti
zb˘vajícího materiálu pfiispívá
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k vysoké hospodárnosti spalovacího zafiízení. Tyto rámcové
podmínky je tfieba vyhodnotit
pro kaÏd˘ pfiípad individuálnû,
protoÏe mají velk˘ vliv na náklady zpracování. Technologie
fluidní vrstvy má mnoho v˘hod:
rychlé a dokonalé spalování ve
fluidním loÏi s nízkou dobou
prodlení a tím pádem mal˘m
mnoÏstvím paliva, vysoká flexibilita ohlednû sloÏení odpadu, dobrá moÏnost regulace
cílen˘m pfiidáváním spalovacího vzduchu, dokonalé spalování, moÏnost pfiidávat absorpãní látky jiÏ ve fluidním loÏi
za úãelem navázání kysel˘ch
sloÏek.
EntsorgungsPraxis, 18,
2000, ã. 10

Odbouratelné obaly

Nûkteré firmy (Wella, Danone)
vyrábûjí biologicky odbouratelné obaly, stûÏí rozeznatelné od
plastov˘ch obalÛ. Materiálem
je ‰krob z kukufiice, brambor
nebo obilí. Nev˘hodou materiálu je vysoká cena (aÏ o 350
procent vy‰‰í neÏ u plastÛ na
bázi ropy). Ekoobaly stojí asi
3500 DEM za tunu, jejich zhodnocení by stálo dal‰ích 1500
DEM. Firma Interseroh, ãinná
v oblasti zne‰kodÀování obalÛ
z rÛzn˘ch odvûtví, vidí moÏnost
uplatnûní na trhu ve sbûru odbourateln˘ch obalÛ, které se
budou kompostovat. Podle studií lze nahradit 10 – 20 procent
obvykl˘ch plastov˘ch obalÛ
obaly odbourateln˘mi. Interseroh pracuje na budování celoplo‰ného systému odbûru odbourateln˘ch obalÛ, poãítá
s mnoÏstvím asi 50 tisíc tun
roãnû, reáln˘ch je v souãasné
dobû asi 10 tisíc tun roãnû. Interseroh hodlá sbírat tyto obaly
do nádob na biologick˘ odpad,
které patfií obcím nebo soukrom˘m firmám, a platit majitelÛm
nádob poplatek. Modelov˘ pokus byl jiÏ zahájen v Kasselu.
Entsorga-Magazin, 19,
2000, ã. 4

Aby se to vyplatilo

Pfii

zpracování zbytkového
odpadu se ãasto vyuÏívají
kombinovaná fie‰ení. Jednou
z moÏností je prokva‰ování
s následn˘m vyhníváním. Tento postup není technicky náODPADOVÉ FÓRUM

spektrum
roãn˘ a je vhodn˘ z hlediska
Ïivotního prostfiedí, náklady na
zpracování jsou ov‰em vysoké. Postup se vyplatí pouze
v pfiípadû, Ïe stát uhradí za vyrábûn˘ proud, vyuÏívan˘ v blokové teplárnû, minimálnû 10
fenikÛ za kWh. Minimální v˘kon, kter˘ zaruãuje efektivnost, je 50 – 60 tisíc tun roãnû.
Technologii postupu zpracování je nutno vÏdy volit na základû závazn˘ch nabídek pfii
zpracování projektu.
Entsorga-Magazin, 19,
2000, ã. 4

Recyklovaný papír

V minulosti se objevovaly pochyby, zda je v˘roba recyklovaného papíru z hlediska celkové ekologické bilance úãelná. Obsáhlá studie, provedená
v Nûmecku, nyní potvrdila, Ïe
vyuÏívání starého papíru k recyklaci je optimálním fie‰ením.
Vûdci zkoumali v‰echny relevantní vlivy na Ïivotní prostfiedí, na skleníkov˘ efekt, vodu
a pÛdu, spotfiebu zdrojÛ i pfiímé úãinky na ãlovûka. Zjistili,
Ïe je ekologiãtûj‰í vyrábût novinov˘ nebo kopírovací papír
ze starého papíru neÏ ze dfieva. Îivotní prostfiedí je v˘robou
recyklovaného papíru zatíÏeno
ménû, neÏ spalováním starého
papíru za úãelem energetického vyuÏití. Také spotfieba vody
k v˘robû recyklovaného papíru
se od roku 1980 zredukovala
o více jak 50 %.
A3 Umwelt, 13, 2000, ã. 10

Recyklace pryže

Firma

Gummiwerke Kraiburg
Elastik se od 60. let zab˘vá recyklací pryÏe. Postupem vulkanizace, kter˘ firma sama vyvinula, zpracovává roãnû asi
35 tisíc tun pryÏe z protektorování, rozmûlÀování pneumatik
a technického odpadu. V posledních letech roz‰ífiila firma
recyklaci pryÏe o spojování polyuretanem. Spojením pryÏové
mouãky pomocí termoplastu
vznikají produkty, které v sobû
spojují charakter elastomeru
i termoplastu. Podle receptury
50 procent staré pryÏe, 20 procent recyklátu plastické hmoty
a 30 procent smí‰eného plastového aglomerátu vyrábí extruzí a lisováním desky, které

se vyuÏívají na jednoduch˘ch
Ïelezniãních pfiechodech. Materiál sná‰í zátûÏ Ïelezniãního
provozu, nedochází k deformacím.
Entsorga-Magazin, 19,
2000, ã. 6

zji‰tûna v domácnostech, kde
jsou podlahy pokryty koberci.
Doporuãuje se sbírat organick˘ odpad venku, protoÏe zv˘‰ená koncentrace bakterií
a plísní zvy‰uje riziko onemocnûní d˘chacího ústrojí. O serióznosti v˘zkumu není pochyb,
protoÏe v˘sledky studie byly
pfied publikováním ovûfieny.
Umweltschutz, 2000, ã. 6

Nárůst odpadů

MnoÏství zbytkového odpadu
vzrostlo ve Vídni v roce 1999
o 4,1 procenta oproti pfiedcházejícímu roku, do poloviny roku
2000 byl zaznamenán dal‰í
nárÛst o 1,9 procenta. NárÛst
odpadu je podle odborníkÛ vyvolán rostoucí spotfiebou a sniÏující se zodpovûdností spotfiebitelÛ, obchodu i v˘robcÛ.
V roce 1999 vzniklo ve Vídni
488 456 tun odpadu. S cílem
zlep‰ení prevence vzniku odpadu probíhala v roce 2000
kampaÀ, která mûla obyvatelstvu formou broÏur dát podnûty a rady ke sníÏení mnoÏství
odpadu. Souãasnû ve Vídni
probûhla strategická ekologická provûrka s cílem vypracování koncepce odpadového
hospodáfiství pro VídeÀ. Scénáfie byly shrnuty v ekologickém prohlá‰ení, které bude
slouÏit jako podklad pro rozhodování pfii tvorbû plánu odpadového hospodáfiství do roku
2010.
A3 Umwelt, 13, 2000, ã. 10

Do cementárny nebo
do spalovny?

V SRN se vedou spory o to,
kdy se má odpad zhodnocovat
a kdy odstraÀovat. Severní Por˘ní-Vestfálsko hodlá v budoucnu fie‰it tuto otázku pomocí
obûÏníku „Ne‰kodné a hodnotné zhodnocování Ïivnostensk˘ch a prÛmyslov˘ch odpadÛ”, kter˘ pro 13 druhÛ odpadÛ
stanoví, zda mají b˘t zhodnoceny v cementárnû nebo elektrárnû, nebo odstranûny ve spalovnû (zvlá‰tního) odpadu. Pfii
zpracování obûÏníku byly, za
vyuÏití údajÛ z databanky Zemského úfiadu pro Ïivotní prostfiedí, poprvé provedeny anal˘zy toku látek, které umoÏÀují
exaktní bilanci sledovaného
procesu. V˘povûì o tom, Ïe
pro specifick˘ druh odpadu je
odstranûní vhodnûj‰í neÏ nûkterá z koncepcí zhodnocení,
platí pouze v souvislosti s proveden˘mi anal˘zami a specifick˘mi pfienosov˘mi faktory zafiízení. Od pfiedpisu se lze v˘jimeãnû odch˘lit, jestliÏe provozovatel prokáÏe, Ïe obsah
‰kodliv˘ch látek v odpadu je
niÏ‰í, neÏ je uvedeno v obûÏníku. U odpadÛ, které nejsou
v obûÏníku zachyceny, lze postupovat analogicky.
Entsorga-Magazin, 19,
2000, ã. 5

Biologický odpad
v domácnostech

Holand‰tí

vûdci z univerzity
Wageningen zjistili, Ïe biologick˘ odpad v domácnosti mÛÏe ohroÏovat zdraví. Jejich studie je zaloÏena na v˘zkumu
prachu v 99 holandsk˘ch domácnostech, pfii nûmÏ byly
analyzovány produkty látkové
v˘mûny bakterií a plísní. Bylo
zji‰tûno, Ïe v domácnostech,
kde se oddûlenû sbírá a pfiechovává biologick˘ odpad, je
koncentrace bakteriálních ednotoxinÛ tfiikrát vy‰‰í neÏ v domácnostech, kde se organick˘
odpad míchá s anorganick˘m.
Je-li oddûlenû sebran˘ biologick˘ odpad uloÏen v domácnosti déle neÏ t˘den, je koncentrace mikroorganismÛ v kuchyni vy‰‰í tfiikrát aÏ pûtkrát,
koncentrace plísní dokonce
osmkrát. AÏ 800x vy‰‰í koncentrace jedovat˘ch látek byla

Trhy odstraňování
odpadu

Trh v oblasti odstraÀování bude i v budoucnu podléhat
strukturálním a organizaãním
zmûnám a ‰anci uplatnit se na
nûm budou mít podniky, které
dokáÏí svÛj profil sluÏeb dynamicky pfiizpÛsobit. V˘voj bude
záviset pfiedev‰ím na tom, zda
a nakolik se udrÏí povinnost
pfienechávání zbytkov˘ch odpadÛ z prÛmyslu a Ïivností
a z domácností. Prognóza po-
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ãítá s velk˘m poklesem mnoÏství zbytkového odpadu z 368
kg na obyvatele roãnû (1998)
na 255 kg v roce 2010. Lze
oãekávat, Ïe sníÏení mnoÏství
odpadu, které do roku 2010
bude ãinit asi 30 procent, nepovede po roce 2005 ve stejné
mífie ke sníÏení obratu, protoÏe
uzavfiení skládek v souladu
s technick˘m návodem pro sídelní odpad zfiejmû vyvolá zv˘‰ení cen odstraÀování odpadu.
U trhu sídelního odpadu se poãítá s liberalizací a dal‰í privatizací oblastí, které dosud byly
úkolem obcí. Trh bude ovlivnûn
také zákonn˘mi rámcov˘mi
podmínkami – nejistota panuje
v tom, do jaké míry se uplatní
rozvoj „volného trhu”, pfiedpokládan˘ zákonem o obûhovém
hospodáfiství a odpadech.
Entsorga-Magazin, 19,
2000, ã. 5

Systém výměny
kontejnerů

V oboru

nakládání s odpady
je jiÏ léta bûÏnou praxí vyuÏívání velk˘ch kontejnerÛ. Po
naplnûní se odváÏejí nákladním automobilem, kter˘ rovnou pfiiveze nov˘ kontejner.
Tento flexibilní a hospodárn˘
postup se vyuÏívá hlavnû
u Ïivnostensk˘ch odpadÛ, stavební suti a ‰rotu. U domovního odpadu se zatím vyuÏívají
sbûrné nádoby a sbûrná vozidla, coÏ je nûkdy nehospodárné – vozidlo není plnû vytíÏeno, v pfiípadû dlouhé trasy
s odpadem na místo zhodnocení dochází ke ztrátám ãasu
a náklady na jízdu jsou vysoké. Mnohé podniky se pfiesto
brání pouÏívání v˘mûnného
systému pfies jeho nesporné
v˘hody – dÛvodem je chybûjící
kompatibilita. Kompatibilitu zaruãují v souãasné dobû pouze
dva v˘robci: Haller a Faun, jinak se pfii v˘mûnû naráÏí na
rozdílné rozhraní mezi sbûrnou
nádobou a vozidlem. NarÛstající konkurenãní tlak v‰ak urãitû
v budoucnu povede k vût‰í
kompatibilitû a jednotnému fie‰ení.
Entsorga-Magazin, 19,
2000, ã. 5

Neoznaãené pfiíspûvky
z databází CeHO
vybrala a sestavila HV
02/2002
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Tolik diskutovaný poplatek
Podle slov ministra životního prostředí Miloše Kužvarta, která
zazněla 7. ledna 2002 na tiskové konferenci na téma: Zhodnocení prvních dnů účinnosti zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
dostali starostové v tomto zákoně velmi mocný nástroj a mohou
mu tak svojí prováděcí vyhláškou dát formu, adekvátní pro tu
kterou obec. Chtěl tak mimo jiné odpovědět na názor, že poplatky, stanovené podle tohoto zákona, budou pro občany, kteří se
pomalu učí odpady třídit, demotivující.

Podle ministra není obava, Ïe se zhroutí
systém tfiídûní, tak docela na místû. âím
více lidé tfiídí, tím ménû nevytfiídûného odpadu umísÈují do popelnice a obci tak klesají náklady na sbûr a svoz netfiídûného
komunálního odpadu. V dÛsledku to znamená sníÏení druhé poloÏky poplatku.
A motivace finanãní stránkou vûci je velmi
úãinná. ZáleÏí samozfiejmû na obci samotné, jak poplatek stanoví – zda stanoví
slevy pro ty, ktefií tfiídí nebo kdo mají nûjaké sociální problémy..., to v‰e je v její pravomoci. Systém je zvolen tak, aby byl
maximálnû transparentní, vychází ze zákona o místních daních. Konstrukce místního poplatku je dÛleÏitá pfiedev‰ím proto,
Ïe umoÏÀuje úãinnû fie‰it problém neplatiãÛ, kter˘ch dosud byla plná tfietina z celkového poãtu obyvatel...

ustanovení zákona o místních poplatcích.
Jde napfi. o moÏnost vyuÏít stanovení
skupinov˘ch a individuálních úlev pro obãany a radikálnû tak zlep‰it vymahatelnost poplatku. Obce tak mohou úãinnû
fie‰it problém ãásti obãanÛ a chatafiÛ, ktefií doposud odmítali za odpad platit a zbavovali se jej neÏádoucím zpÛsobem. MÛÏe se tak podstatnû omezit problém ãern˘ch skládek, spalování odpadÛ v kamnech apod. Pfiitom v‰ak zákon o odpadech umoÏÀuje zachovat principy dosavadního zpÛsobu fyzického nakládání
s odpady v obci. ÚroveÀ tfiídûní odpadÛ
obãany se odrazí ve v˘‰i druhé ãásti poplatku. âím více budou obãané tfiídit, tím
niÏ‰í tato sloÏka mÛÏe b˘t. Hodnû ov‰em
záleÏí na obci, jaké vytvofií pro tfiídûní odpadÛ podmínky.

Aplikace nového zákona v praxi
v‰ak stále vyvolává mnoho otázek. Na
ty nejãastûj‰í byly v tiskové zprávû
MÎP uvedeny tyto odpovûdi:
Proã nov˘ zákon zavádí nov˘ – prakticky ãtvrt˘ systém nakládání s komunálními odpady?
Na zpÛsobu, jak se fyzicky manipuluje
s odpadem, se nic mûnit nemusí, pokud
se obec sama nerozhodne. Zmûny spoãívají v hledání co nejvhodnûj‰ího zpÛsobu
stanovení v˘‰e a formy placení od obãanÛ.

Nebudou kontejnery na sídli‰tích
znovu pfieplnûné, kdyÏ mûsto odváÏí
odpadky jen dvakrát v t˘dnu? Je moÏné si zafiídit ãastûj‰í svoz odpadu?
Pokud mûsto odváÏí odpadky jen dvakrát v t˘dnu a kontejnery jsou opakovanû
pfieplnûné, je problém v systému, kter˘
mûsto zvolilo. Otázka ãasov˘ch intervalÛ
odvozu komunálního odpadu od obãanÛ
musí b˘t obcí fie‰ena v rámci obecnû závazné vyhlá‰ky tak, aby bylo vyhovûno
konkrétním místním podmínkám.

Proã se stále mûní právní úprava poplatkÛ za komunální odpad?
Zákon z roku 1997 umoÏÀoval, aby si
kaÏd˘ obãan nakládal se sv˘m odpadem
sám. To ale vedlo ke zneuÏívání – v obcích vznikaly drobné ãerné skládky apod.
Proto novela z roku 2000 zavedla (na Ïádost obcí) moÏnost stanovit poplatky na
hlavu. Ukázalo se v‰ak, Ïe tato právní
úprava je na hranici ústavnosti. Ústavním
soudem sice tato novela nebyla zru‰ena,
ale bylo doporuãeno, aby se fie‰ení na‰lo
v rámci zákona o místních poplatcích.

Co nov˘ systém znamená pro mû,
pro obãana?
âistotu a pofiádek v obci a jejím okolí,
pokud vût‰ina obãanÛ bude respektovat
novû zaveden˘ systém. Postupné sniÏování v˘‰e poplatku, pokud vût‰ina obãanÛ
bude tfiídit odpady, ãímÏ se sníÏí mnoÏství
komunálního odpadu, obec bude mít pfiíjmy z prodeje vytfiídûn˘ch surovin a od
podnikatelsk˘ch subjektÛ podle zákona
o obalech.

Co pfiiná‰í obcím nov˘ zákon?
Obce mohou vyuÏít fiadu obecn˘ch
02/2002

Proã mají za odvoz odpadu platit také kojenci a malé dûti?
Místní poplatek platí podle zákona kaÏdá fyzická osoba, která má v obci trval˘
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pobyt, bez ohledu na vûk. Zákonem je
v‰ak obci dána moÏnost, aby v obecnû
závazné vyhlá‰ce o zavedení poplatku
urãila okruh osob, které od poplatku
osvobozuje, pfiípadnû stanovila moÏné
úlevy z poplatku. Obec tak mÛÏe od poplatku osvobodit urãité kategorie osob,
napfi. obãany dÛchodového vûku, dûti do
dosaÏení urãité vûkové hranice nebo napfi. kaÏdého ãtvrtého ãi pátého ãlena víceãetné rodiny, osoby vykonávající základní
vojenskou sluÏbu, osoby pob˘vající dlouhodobû mimo území âR apod.
Produkce odpadÛ se li‰í napfi. u obãanÛ a vlastníkÛ rekreaãních objektÛ,
proã mají v‰ichni platit stejnû?
Neplatí v‰ichni stejnû. U trvale bydlících
se zákon vztahuje na kaÏdou fyzickou
osobu, u rekreaãních objektÛ se platí jako
za jednoho obãana bez ohledu na to kolik
osob rekreaãní objekt uÏívá. Je dÛleÏité si
uvûdomit, Ïe zákon neukládá jednotnou
sazbu pro v‰echny. Obec mÛÏe vlastníkÛm rekreaãních objektÛ urãit konkrétní
niÏ‰í sazbu poplatku. Obec má také moÏnost osvobodit od poplatku urãité kategorie obãanÛ, napfi. dÛchodce, dûti do urãitého vûku nebo tfieba kaÏdého ãtvrtého
a dal‰ího ãlena víceãetné rodiny. V poplatku mÛÏe obec také zohlednit napfi.
vlastní nádobu na odpad.
Mají obce hradit náklady, které jim pfii
nakládání s komunálním odpadem
vzniknou, pouze z poplatkÛ od obãanÛ,
nebo jim zákon dává i jiné moÏnosti?
I zde mají obce rÛzné moÏnosti.
Kromû poplatkÛ mohou vyuÏít i dal‰í
zdroje pro financování. Jde napfi. o pfiíjem
od podnikatelsk˘ch subjektÛ, na které se
vztahuje povinnost zpûtného odbûru obalÛ a jejich vyuÏití, nebo autorizovan˘ch
spoleãností, které za nû povinnost plní –
tak zvané sdruÏené plnûní. Tyto povinnosti pro podnikatelské subjekty novû vypl˘vají ze zákona o obalech. Obce mohou
vyuÏít i vlastních zdrojÛ, existují pfiípady
obcí, kde se náklady na komunální odpad
hradí pfieváÏnû z vlastních rozpoãtÛ.
Proã se zákon vrací k pau‰ální platbû za KO, kdyÏ pfiedtím byli lidé jednotlivou platbou za odvoz popelnice lépe
motivováni k malé produkci odpadu
a ke tfiídûní?
Zákon na pau‰ální platbû netrvá. Druhou ãást poplatku stanoví obec podle
vlastního rozhodnutí. Pokud ji stanoví pauODPADOVÉ FÓRUM

fiízení
‰álnû, je to pouze vûcí rozhodnutí na úrovni obce. Zákon rozhodnû nevyÏaduje, aby
v‰ichni za odpady platili stejnou sumu.
Co se rozumí netfiídûn˘m komunálním odpadem v § 10b odst. 3 písm. b)
zákona o místních poplatcích?
Obsah pojmu „netfiídûn˘ komunální odpad”, kter˘ zákonem ã. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích
zákonÛ není definovan˘, a není uveden ani
v Katalogu odpadÛ (zde je uveden pouze
smûsn˘ komunální odpad pod katalogov˘m ãíslem 20 03 01), je nutno pojímat ve
smyslu „netfiídûn˘ v souladu se systémem
tfiídûní komunálního odpadu stanoven˘m
obcí obecnû závaznou vyhlá‰kou”. Jedná
se de facto o komunální odpad odloÏen˘
v nádobách urãen˘ch pro zbytkov˘ (smûsn˘, nevytfiídûn˘) komunální odpad. Je samozfiejmé, Ïe komunální odpad ani smûsn˘ komunální odpad uveden˘ v Katalogu
odpadÛ, nebude nikdy odpadem zcela netfiídûn˘m. Vypl˘vá to nejen z povinnosti
obce zajistit místa, kam mohou obãané odkládat nebezpeãné sloÏky komunálního
odpadu (§ 17 odst. 2 zákona o odpadech),
ale napfi. i z ustanovení § 38 tohoto zákona o zpûtném odbûru nûkter˘ch v˘robkÛ
a z povinností stanoven˘ch zákonem a vyhlá‰kou ã. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady pro skládkování odpadÛ (jejich povinná úprava – tfiídûní pfied
uloÏením na skládku).
Proã se nebude poplatek odvádût
prostfiednictvím majitelÛ domÛ?
Pfiedpokládáme, Ïe se v praxi ve vût‰inû pfiípadÛ bude poplatek takto odvádût.
Majitel domu nebude v‰ak mít tuto povinnost ze zákona. Ustanovení, které urãilo
jako plátce poplatku vlastníky ãi správce
budovy ãi nemovitosti, není moÏné v rámci zákona o odpadech doplnit úãinn˘mi
nástroji na vymáhání. Zákon o místních
poplatcích dává moÏnost, aby poplatek
za domácnost odvádûl spoleãn˘ zástupce
a za rodinn˘ nebo bytov˘ dÛm vlastník
nebo správce. Tyto osoby pak mají povinnost obci oznámit jména a data narození
osob, za které poplatek odvádûjí.
Komu se bude poplatek zasílat? Kdo
bude platit v pfiípadû, Ïe majitel dÛm
pronajal?
Pfiíjemcem poplatku je obec, zpÛsob
placení urãí ve vyhlá‰ce o stanovení místního poplatku. Prvotním plátcem je obãan
trvale bydlící v domû, poplatek za nûj mÛÏe odvádût správce, tedy i ten, kdo si
dÛm pronajal.
MÛÏe obec, která mûla zaveden poplatek dle zákona ã. 37/2000 Sb., zaODPADOVÉ FÓRUM

vést novou formu poplatku dle zákona
ã. 185/2001 Sb. pouze zmûnou této pÛvodní vyhlá‰ky?
Ne, to není moÏné. Zákonem ã.
185/2001 Sb. byla provedena zmûna
právního reÏimu poplatku za komunální
odpad, kter˘ je nadále zafiazen mezi

místní poplatky, na které se vztahuje zákon ã. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Vyhlá‰ka o poplatku za provoz
systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy,
tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ musí mít náleÏitosti uvedené v §15 tohoto zákona. Nelze tedy

Informace o sazbách z nûkter˘ch obcí
Mûsto

Poãet obyvatel
v tisících

Praha

1 214

Velikost
poplatku v Kã

Poznámka: vyuÏívá moÏnosti slev, jaké, pokr˘vá
poplatek náklady na nakládání s odpady?

468

Brno

390

493

Ostrava

328

384

Olomouc

106

486

Liberec

102

480

Ústí nad Labem

100

420

Hradec Králové

100

360

âeské Budûjovice

97

444

Pardubice

95

396

Havífiov

86

444

Zlín

85

438

Most

70,6

480

Opava

63

384

Dûti do 15 let a dÛchodci od 70 let platí 1/2

Chomutov

53

408

Jihlava

51

420

Neplatí rodiny se 3 a více dûtmi, obãané od 80 let
a vojáci základní sluÏby

Prostûjov

50

250

Nepokryje náklady. V r. 2000 byly náklady
za odpady 315 Kã na obãana.

Znojmo

39

346

Kolín

32

336

·umperk

30,5

432

Nov˘ Jiãín

29

264

Hodonín

28,2

360

Bfieclav

26,2

350

Strakonice

25

376

Vy‰kov

23

360

Kutná Hora

21,5

400

Bruntál

17

450

·ternberk

15

310

Poplatek pokr˘vá ve‰keré náklady na komunální
odpad, neplatí jej osoby do 1 roku a nad 80 let.

Jeseník

13

450

Poplatek nepokryje ve‰keré náklady, i tak bude
mûsto dotovat 700 tis. Kã/rok.

R˘mafiov

10

469

Neplatí osoby v zákl. voj. sluÏbû a ve v˘konu trestu
odnûtí svobody, slevu 50 % mají napfi. osoby
v rodin. domech vytápûn˘ch jen ekolog. palivy
a dÛslednû separující odpad apod.

âáslav

10

370

Hradec nad Moravicí

5,8

195

Protivín

5

360

Volary

4

326

Volynû

3,2

330

Pokr˘vá náklady na komunální odpad, je jednotn˘
bez slev.
Zcela nepokr˘vá náklady, je jednotn˘ bez slev.

Zdroj: Tiskové materiály MÎP
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fiízení
pouze pozmûnit dosavadní obecnû závaznou vyhlá‰ku, která upravuje poplatek za komunální odpad podle zákona
ã. 125/1997 Sb.
Místní poplatek se vztahuje na
v‰echny trvale pfiihlá‰ené, ale co osoby s pfiechodn˘m pobytem?
Pfiechodn˘ pobyt ná‰ právní fiád v souãasnosti nezná. V § 10b odst. 1 písm. a)
zákona o místních poplatcích je uvedeno,
Ïe poplatníkem je kaÏdá fyzická osoba,
která má v obci trval˘ pobyt. Je jasné, Ïe
toto fie‰ení není ideální, ale kategorie trvalého pobytu je jednoznaãná a pokr˘vá
naprostou vût‰inu pfiípadÛ. Trval˘m pobytem se ve smyslu § 10 zákona
ã. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, rozumí adresa pobytu obãana v âeské republice, kterou si zvolí zpravidla v místû,
kde má rodinu, rodiãe, byt nebo zamûstnání. Obãan mÛÏe mít jen jedno místo trvalého pobytu. Místem trvalého pobytu
obãana v dobû narození je místo trvalého
pobytu jeho matky, pokud se rodiãe nedohodnou jinak. Informace o trvalém pobytu
osob získají obce z informaãního systému
od okresních úfiadÛ podle zákona
ã. 133/2000 Sb.
Lze do sazby poplatku nûjak˘m zpÛsobem promítnout nákup odpadov˘ch
nádob?
Ustanovením § 15 zákona o místních
poplatcích je stanoveno, Ïe v obecnû závazné vyhlá‰ce obec stanoví konkrétní
v˘‰i sazby poplatku. V této konkrétní sazbû poplatku má obec promítnout místní
podmínky. Lze tedy stanovit rozdílnou v˘‰i sazby poplatku pro okruh poplatníkÛ,
ktefií mají vlastní odpadovou nádobu
a pro ty, kter˘m odpadové nádoby zaji‰Èuje obec. Otázka nájmu ãi koupû odpadov˘ch nádob obãany má b˘t fie‰ena
obecnû závaznou vyhlá‰kou v rámci zavedení místního systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ.
Lze do v˘poãtu poplatku podle
§ 10b odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích zahrnout i platby, které obãané hradí pfiímo svozové organizaci (technické sluÏby)?
V § 10b odst. 3 písm. b) je zákonem
stanoveno, Ïe sazba poplatku podle tohoto ustanovení je tvofiena ãástkou aÏ 250
Kã na osobu a kalendáfiní rok, která byla
stanovena na základû skuteãn˘ch nákladÛ obce pfiedchozího roku na sbûr a svoz
netfiídûného komunálního odpadu. Aby
tedy obec mohla sazbu poplatku stanovit
i podle tohoto ustanovení, tedy nejen
podle písm. a), musí takové skuteãné ná02/2002

klady prokázat. Pokud svozová organizace provozovala sbûr a svoz komunálních
odpadÛ na základû úplatné smlouvy s obcí, vznikly obci skuteãné náklady ve v˘‰i
úplaty vypl˘vající ze smlouvy a lze je do
základu pro stanovení druhé ãásti poplatku zahrnout.
Kam zahrnout náklady obce vynaloÏené na separovan˘ odpad? Má obec
hradit tyto náklady ze svého rozpoãtu?
Náklady obce vynaloÏené na nakládání
se separovan˘m (vytfiídûn˘m) odpadem,
které nejsou (nebudou) uhrazeny z pfiíjmÛ
obce ze systémÛ podle zákona o obalech
a povinnosti zpûtného odbûru podle zákona o odpadech, coÏ je dlouhodob˘ zámûr zákona, lze zahrnout pod prvou sloÏku sazby poplatku podle § 10b odst. 3
písm. a), která je v podstatû ãástkou pau‰ální.
Jaké jsou moÏnosti vymáhání pfii nezaplacení poplatku? Podle jakého zákona má obec pfii vymáhání postupovat?
Lze fiíci, Ïe zafiazení poplatku za komunální odpad mezi místní poplatky odstraní
problémy, které obcím vznikaly právû pfii
vymáhání poplatkÛ. Nebudou-li poplatky
zaplaceny (odvedeny) vãas nebo ve
správné v˘‰i, vymûfií obec podle § 11 zákona o místních poplatcích poplatek platebním v˘mûrem a mÛÏe pfiípadnû pouÏít
i dal‰í sankãní ustanovení. DluÏné ãástky
mÛÏe obec vymûfiit do tfií let od konce kalendáfiního roku, ve kterém vznikla oznamovací (poplatková) povinnost. AÏ v pfiípadû, Ïe nedojde k uhrazení dluÏného
poplatku ani na základû platebního v˘mûru, nastupuje vlastní vymáhání, které se
fiídí § 73 zákona ã. 377/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ. Obec jako správce poplatku
nejprve je‰tû jednou vyzve dluÏníka k zaplacení (odst. 1 § 73). Pokud dluÏník nezaplatí, pfiistoupí obec k vlastnímu vymáhání, které se provádí daÀovou exekucí (odst. 3 -10 § 73).
Nyní jsou v nev˘hodû ti, ktefií si pofiídili malou popelnici, neboÈ hlavnû tfiídili, a teì si musí opatfiit popelnici vût‰í.
Nelze vylouãit, Ïe v praxi takové pfiípady u nûkteré obce nastanou. DÛvody,
proã konkrétní obec nahradí malé popelnice pro nûkteré obãany velk˘mi, neplynou z nového zákona. Zákon rozhodnû
nevyÏaduje, aby v‰ichni za odpady platili
stejnou sumu. Pokud to tak nûkde je, je
to vûcí rozhodnutí na úrovni obce.
Vyplatí se obãanÛm je‰tû tfiídit? Jak
se projeví tfiídûní odpadu na koneãné
v˘‰i poplatku stanoveného vyhlá‰kou?
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Podle nového zákona pfiímá vazba mezi úrovní tfiídûní odpadu u konkrétní osoby
a v˘‰í poplatku, kter˘ platí, není zcela
zfiejmá, ale do urãité míry existuje. âím
více obãanÛ se zapojí do tfiídûní, tím men‰í budou náklady obce na netfiídûn˘ komunální odpad a mûlo by tak dojít ke sníÏení druhé ãásti poplatku za odpad. V pfiípadû vytfiídûn˘ch sloÏek odpadu obce
u‰etfií za rostoucí ceny za jejich skládkování, mohou získat peníze z jejich prodeje
a od podnikatelsk˘ch subjektÛ dle zákona
o obalech. Tam, kde je to moÏné (pfieváÏnû u rodinn˘ch domÛ), mÛÏe obec navíc
motivovat obãany pfiímo tím, Ïe jim poskytne slevu z poplatku, pokud dÛslednû
separují odpad.
Je ov‰em tfieba zdÛraznit, Ïe tfiídûní odpadÛ by mûlo b˘t pfiirozen˘m a odpovûdn˘m projevem vztahu obãana k Ïivotnímu
prostfiedí. Obce by rovnûÏ mûly více vûnovat pozornost osvûtû a informovanosti
obãanÛ a vysvûtlovat jim pfiínosy minimalizace a tfiídûní odpadÛ.
Co v‰echno spadá pod pojem „stavba urãená nebo slouÏící k individuální
rekreaci”?
Pojem „stavba pro individuální rekreaci”
je vymezen v § 3 písm. d) vyhlá‰ky
ã. 137/1998 Sb., o obecn˘ch technick˘ch
poÏadavcích na v˘stavbu, jako jednoduché stavby, které v‰ak sv˘mi objemov˘mi
parametry, vzhledem a stavebním uspofiádáním odpovídají poÏadavkÛm na rodinnou rekreaci. Jde tedy o rekreaãní
domky, chaty a rekreaãní chalupy. Za
stavby k individuální rekreaci se pro úãely
tohoto poplatku povaÏují i rodinné domy,
které nejsou uÏívány k bydlení, ale slouÏí
k rekreaci, bez ohledu na pÛvodní úãel
urãení.
Místní poplatek podle § 10b odst. 3
písm. b) platí ten vlastník stavby, urãené
nebo slouÏící k individuální rekreaci,
v nûmÏ není hlá‰ena Ïádná fyzická osoba
k trvalému pobytu.
Jedná se v‰ak pouze o stavby ve vlastnictví fyzické osoby, nelze tedy pod tento
pojem vztáhnout rÛzné penziony, hotely
apod.
Jaké byly dÛvody pro zpoplatnûní
vlastníkÛ rekreaãních objektÛ?
DÛvodem pro zpoplatnûní osob, vlastnících stavby urãené nebo slouÏící k rekreaci, byly hlavnû problémy vznikající kolem
odstraÀování odpadÛ tûmito osobami.
Obce v rekreaãních oblastech mûly velké
problémy s ãern˘mi skládkami, které zakládali rekreanti, ãasto také docházelo
k neoprávnûnému odkládání odpadu do
nádob osob trvale bydlících v obcích.
Pfievzato z tiskov˘ch materiálÛ MÎP
ODPADOVÉ FÓRUM

fiízení

Byly podepsány další dobrovolné dohody
Dobrovolné dohody uzavírané mezi příslušným ministerstvem
a sdružením průmyslových, obchodních a podobných subjektů
v poslední době stále více bývají způsobem, jak řešit některé
průřezové problémy našeho hospodářství. Ministerstvo životního prostředí již v minulosti podepsalo dvě dohody, z nichž jedna se týkala obalů a obalových odpadů.
13. listopad roku 2001 se stal významným, neboť v tento den
byly podepsány hned dvě dohody a obě z oblasti odpadového
hospodářství.
Zpûtn˘ odbûr pfienosn˘ch baterií
Na tiskové konferenci byla nejdfiíve
pfiedstavena a posléze podepsána Dobrovolná dohoda o zpûtném odbûru pfienosn˘ch baterií. Vedle ministerstva podepsali dohodu zástupci âeského sdruÏení
v˘robcÛ a dovozcÛ pfienosn˘ch baterií –
âSVDPB (dále jen SdruÏení) se sídlem
ve mûstû Slan˘.
Jejím úãelem je vytvofiit komplexní
systém nakládání s pouÏit˘mi (odpadov˘mi) elektrick˘mi akumulátory, galvanick˘mi ãlánky a bateriemi(dále jen EAGâB),
v jehoÏ rámci se budou povinné osoby
podílet na nákladech spojen˘ch s provozem a budováním systému, a to pfiedev‰ím v pfiímé spolupráci s obcemi, prÛmyslem a obchodem, umoÏÀujícím plnûní
závazkÛ âR vypl˘vajících z budoucího
ãlenství v EU.

s cíli poÏadovan˘mi EU a respektující
technologické i ekonomické moÏnosti
v˘robcÛ; koncepci komplexního systému nakládání s pouÏit˘mi EAGâB v návaznosti na stávající integrovan˘ systém nakládání s komunálním odpadem,
– definování struktury informací potfiebn˘ch pro vytváfiení celkové koncepce s pouÏit˘mi EAGâB (materiálové toky, mnoÏství EAGâB uvádûn˘ch na trh
v âR, jejich sloÏení, vyuÏitelnost jednotliv˘ch sloÏek, zpracovatelské kapacity
pro vyuÏívání odpadních EAGâB, postoje obyvatel k jejich sbûru, technologie upfiednostÀující vyuÏití odpadÛ) a jejich získávání za pouÏití dohodnuté metodiky, která umoÏní porovnání se státy
EU, bude administrativnû jednoduchá
a umoÏní celostátní konsolidaci dat,
– pfiípravû a realizaci propagaãních
a vzdûlávacích programÛ.

EAGâB s ohledem na moÏné zmûny
technologií, dopady na Ïivotní prostfiedí,
jejich investiãní a energetickou nároãnost.
– Cílem je vytvofiení dlouhodobého programu prevence vzniku odpadu z tûchto v˘robkÛ, kter˘ by mûl pÛsobit ve
smûru uÏívání technologií, pÛsobících
niÏ‰í ekologickou zátûÏ na jednotkov˘
v˘robek. Pfiitom pomûr celkov˘ch nákladÛ nov˘ch realizaãních metod k souãasn˘m nákladÛm na vyuÏití odpadu musí
odpovídat pomûru rÛstu mnoÏství
a zmûny zpÛsobu dal‰ího vyuÏití odpadu k celkovému mnoÏství odpadu.
Uplatnûné metody nesmí vytvofiit obchodní pfiekáÏky nebo poru‰it hospodáfiskou soutûÏ ani znev˘hodnit hospodáfiské subjekty se sídlem v âR v mezinárodní soutûÏi. Nesmí ani omezovat
inovaci v˘robkÛ a technologií, b˘t diskriminaãní vÛãi materiálÛm, technologiím
nebo v˘robkÛm.

Obû strany proto budou:
– vytváfiet podmínky pro vytvofiení Systému. Ten by mûl b˘t zapojen do celkové koncepce odpadového hospodáfiství
âR a rozvinut na úroveÀ poÏadavkÛ
Smûrnic EU. Systém by mûl b˘t vyuÏit
jako nástroj pro prevenci vzniku odpadu, aniÏ by do‰lo k omezení exportní
schopnosti prÛmyslu v dÛsledku úãasti
na Systému.
– Zpracovávat studie a technologickoekonomické anal˘zy umoÏÀující srovnání mnoÏství pouÏit˘ch EAGâB vznikajících v âR se státy EU a odhad budoucích trendÛ, identifikaci moÏn˘ch
krokÛ ke sniÏování odpadÛ z pouÏit˘ch

SdruÏení se zavazuje do 90 dnÛ ode
dne podepsání dohody tento Systém vytvofiit a urãit jeho provozovatele, prostfiednictvím provozovatele pak zajistit do konce roku 2002 sbûr vytfiídûní a vyuÏití pouÏit˘ch EAGâB v mnoÏství minimálnû 120
tun z mnoÏství EAGâB uvádûn˘ch na trh
sv˘mi ãleny. Z tohoto mnoÏství se zavazuje 10 % recyklovat u subjektÛ s technologií odpovídající evropsk˘m standardÛm
(BAT technologie). Dal‰í závazky jsou:
– do konce roku 2006 dosáhnout zv˘‰ení
recyklace minimálnû na 50 % z mnoÏství sesbíran˘ch pouÏit˘ch EAGâB,
– do 30. 11. kaÏdého roku stanovit v˘‰i
procenta recyklace pro následující rok
s tím, Ïe meziroãní nárÛst bude minimálnû ve v˘‰i 40 %,
– v cílovém roce 2006 dosáhnout sbûru
dle doporuãení EU minimálnû 100 gramÛ na obyvatele (1000 tun za rok).
SdruÏení se zavazuje zajistit, Ïe vytvofien˘ Systém zabezpeãí plnûní povinností
podle zákona tûch subjektÛ, které s provozovatelem vstoupí do smluvního vztahu.

*) Provozovatelem Systému je právnická osoba vytvofiená v˘robci a dovozci k tomuto úãelu.
Je povinen zajistit, aby nakládání s tûmito druhy odpadÛ bylo v souladu se zákonn˘mi povinnostmi, tj. vãetnû pfiedávání odpadÛ pouze osobám oprávnûn˘m k provozování zafiízení na
úpravu, vyuÏití, odstranûní odpadu nebo pro jeho sbûr a v˘kup a aby byly odpady pfievádûny
do vlastnictví pouze osobû oprávnûné k jejich pfievzetí, a to buì pfiímo, nebo k tomu zfiízené
právnické osobû (napfi. komoditní burza). Dále má povinnost poskytovat správním úfiadÛm
vykonávajícím pÛsobnost na úseku odpadového hospodáfiství na jejich Ïádost ve‰keré
a pravdivé informace t˘kající se nakládání s vybran˘mi odpady.

Závazky plynoucí z této dohody se
povaÏují za splnûné, pokud provozovatel Systému*) zajistí a prokáÏe, Ïe:
– celkové mnoÏství sesbíran˘ch pouÏit˘ch
EAGâB z obcí a jin˘ch ãástí Systému,
s nimiÏ provozovatel uzavfiel smlouvu
o spolupráci, odpovídá této dohodû.
Pfiitom budou porovnávány váhové ob-

Obû strany se dohodly spolupracovat
na:
– pfiípravû a provádûní koncepce nakládání s pouÏit˘mi EAGâB, tedy na odstraÀování normativních, administrativních a legislativních bariér bránících
efektivnímu sniÏování mnoÏství odpadu
nebo vyuÏívání odpadov˘ch tokÛ; uplatÀování principu priority prevence vzniku
odpadu a upfiednostnûní ekonomicky
efektivního vyuÏití odpadu z pouÏit˘ch
EAGâB v souladu s platn˘mi pfiedpisy
v oblasti ÎP; postupném zvy‰ování cílÛ
zamûfien˘ch na sniÏování obsahÛ nebezpeãn˘ch látek a tûÏk˘ch kovÛ, zv˘hodnûní pouÏívání ménû zneãi‰Èujících
náhradních látek v EAGâB v souladu
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fiízení
jemy materiálu sesbíran˘ch pouÏit˘ch
EAGâB vÛãi celkové váze EAGâB uvádûn˘ch na trh v âR, za které provozovatel Systému pfievzal smluvní odpovûdnost a obdrÏel finanãní úhradu,
– provozem Systému provozovateli nevznikl Ïádn˘ zisk nebo, Ïe takov˘ zisk
je plnû vyuÏíván k dal‰ímu rozvoji Systému ãi jeho zefektivnûní,
– nediskriminuje Ïádnou z povinn˘ch
osob, která projeví zájem o uzavfiení
dohody. Toto ustanovení nebrání provozovateli zohlednit ve smluvní úhradû za
pfievzetí odpovûdnosti náklady vynaloÏené na vytvofiení Systému,
– nediskriminuje Ïádnou obec, která projeví zájem o uzavfiení smlouvy o spolupráci, pokud jsou ekonomické parametry srovnatelné a zdroje provozovatele
takovou spolupráci umoÏÀují s tím, Ïe
pfii porovnání ekonomick˘ch ukazatelÛ
bude provozovatel pfiihlíÏet k místním
podmínkám,
– funkce Systému pfiedstavuje ekonomickou motivaci v˘robcÛ a dovozcÛ k prevenci vzniku odpadu,
– Systém odpovídá poÏadavkÛm pfiíslu‰n˘ch pfiedpisÛ EU a neodporuje poÏadavkÛm EU na voln˘ obchod se zboÏím
a sluÏbami,
– Systém nepÛsobí poru‰ení rovnováhy
na vnitfiním trhu âR a musí vycházet
z platn˘ch ekologick˘ch a ekonomick˘ch kritérií a neznev˘hodÀuje Ïádné
subjekty na tomto trhu pÛsobící, a to zejména v oblasti odpadového hospodáfiství ãi recyklace surovin,
– Systém nevede k neodÛvodnûnému
zv˘‰ení spotfiebitelsk˘ch cen a náklady
spojené s jeho ãinností nepfiesáhnou
míru stanovenou pro dan˘ rok.
Ministr Ïivotního prostfiedí na tiskové
konferenci mimo jiné zdÛraznil, Ïe tato
dohoda má nejenom v˘razn˘ vliv na omezení rizik z ukládání tûchto odpadÛ na
skládky a umoÏní znovu vyuÏívat suroviny
obsaÏené v tûchto v˘robcích, ale Ïe nov˘
systém také vytvofií velké mnoÏství pracovních míst v souvislosti s vybudováním
nov˘ch zpracovatelsk˘ch zafiízení.

Záchyt amalgamu ze zubafisk˘ch
ordinací
Druhá dohoda byla vedle MÎP podepsána zástupcem âeské stomatologické
komory a t˘ká se omezování zneãi‰Èování vod amalgamem ze stomatologick˘ch zdravotnick˘ch zafiízení.
Tato dohoda se vztahuje na stomatologická zdravotnická zafiízení provozovaná
ãleny Komory, která zpracovávají stomatologick˘ amalgam s potenciální moÏností
jeho vnikání do odpadních vod odvádûn˘ch z pracovi‰È do kanalizace.
02/2002

Komora se zavazuje, Ïe bude pfii udûlování nov˘ch souhlasÛ s vûcn˘m, technick˘m a personálním vybavením k provozování stomatologick˘ch praxí poÏadovat, aby Ïadatelé o souhlas pfiedloÏili
platnou smlouvu na odbûr odpadÛ s obsahem amalgamu se subjektem oprávnûn˘m k jeho odstraÀování. Od drÏitelÛ jiÏ
vydan˘ch souhlasÛ bude pfiedloÏení takové smlouvy poÏadovat do 31. 5. 2002.
Komora se zavazuje, Ïe její ãlenové
budou postupovat tak, aby se co nejvíce
omezilo vnikání amalgamu do odpadních
vod, svá pracovi‰tû vybaví pfiimûfien˘m
technick˘m zafiízením na záchyt hrub‰ích
ãástic amalgamu do 31. 5. 2002 a budou
dodrÏovat následující opatfiení:
– jsou-li vlastníky objektÛ, v nichÏ je pracovi‰tû umístûno, a mají-li uzavfienou
smlouvu o odvádûní odpadních vod do
kanalizace, poÏádají do 31. 1. 2002
místnû pfiíslu‰n˘ vodoprávní úfiad o povolení k vypou‰tûní odpadních vod
s obsahem amalgamu jako zvlá‰È nebezpeãné látky (rtuÈ a její slouãeniny)
do kanalizace podle § 16 vodního zákona 254/2001 Sb.,
– jsou-li v nájemním vztahu k vlastníkÛm
objektÛ, v nichÏ je pracovi‰tû umístûno,
budou do 31. 1. 2002 informovat vlastníka nebo správce tohoto objektu, kter˘
má uzavfienu smlouvu na vypou‰tûní
odpadních vod do kanalizace o tom, Ïe
nakládají s amalgamem a Ïe z toho pro
nûj vypl˘vá povinnost poÏádat podle v˘‰e zmínûného § místnû pfiíslu‰n˘ vodoprávní úfiad o povolení k vypou‰tûní odpadních vod s obsahem zvlá‰È nebezpeãné látky do kanalizace,
– vybaví instalované stomatologické soupravy odluãovaãi na záchyt suspendovan˘ch ãástic amalgamu z odpadních
vod s atestem uznávané zku‰ebny
a s minimální úãinností 95 % a to:
– u souprav novû instalovan˘ch po datu
uzavfiení této dohody – ke dni uvedení
do provozu,
– u stávajících souprav, které nemají odluãovaã instalován do 31. 12. 2004,
– u stávajících souprav, které jiÏ mají instalován odluãovaã s úãinností niÏ‰í neÏ
poÏadovanou, ale vy‰‰í neÏ 70 % do
31. 12. 2005.
Dále se zavazují, Ïe budou dodrÏovat
pokyny v˘robce odluãovaãÛ vztahující se
k jejich fiádnému provozu, údrÏbû, v˘mûnû náplnû a vést o tom evidenci a ve‰kerou dokumentaci budou na poÏádání
pfiedkládat vodoprávním úfiadÛm, âeské
inspekci Ïivotního prostfiedí, Komofie
a dal‰ím oprávnûn˘m subjektÛm.
MÎP se zavazuje, Ïe v rámci metodického fiízení vodoprávních úfiadÛ v oblasti
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vypou‰tûní odpadních vod bude prosazovat uplatÀování této dohody pfii vydávání
povolení k vypou‰tûní odpadních vod
s obsahem amalgamu jako zvlá‰È nebezpeãné látky z pracovi‰È do kanalizace,
popfiípadû do vod povrchov˘ch a bude
napomáhat uzavírání dohod s provozovateli kanalizací, vedoucích k uplatÀovaní
této dohody (napfi. pfii zpracování kanalizaãních fiádÛ).
Smlouva bude pfiedstavovat nemalou
investici, odluãovaã pro jedno zubafiské
kfieslo pfiijde minimálnû na padesát tisíc
korun pfii pûtileté Ïivotnosti. V ‰esti tisících zdravotnick˘ch zafiízení je pfiitom
osm tisíc kfiesel. V diskusi v‰ak prezident
Stomatologické komory uvedl, Ïe chtûjí-li
peãovat o zdraví lidí, nemohou zneãi‰Èovat Ïivotní prostfiedí z provozu stomatologick˘ch praxí.
Zpracováno podle
tiskov˘ch materiálÛ MÎP

Dopis čtenáře
Nedávno uÏ i âesk˘ rozhlas 1 informoval vefiejnost o tom, Ïe není odbyt pro
plastov˘ recyklát. Po zku‰enostech s nedávn˘mi snûhov˘mi kalamitami si dovoluji pfiedloÏit návrh, jak alespoÀ ãást plastového recyklátu vyuÏít.
Mûl jsem pfiíleÏitost o Vánocích projet
autem celou na‰í republiku a v‰iml jsem
si, Ïe aÏ na nepatrné v˘jimky nebyly silnice vÛbec opatfieny dfiíve tak vyuÏívan˘mi protizávûjov˘mi ploty. Je nesporné, Ïe pfiítomnost tûchto plotÛ na nûkter˘ch úsecích brání tvorbû závûjí, ãímÏ se
u‰etfií jistû nemalé prostfiedky pfii zaji‰Èování sjízdnosti silnic.
Na dotaz, proã tyto ploty uÏ nejsou
stavûny, jsem dostal fiadu aÏ komick˘ch
odpovûdi:
– Majitelé polí si to nepfiejí. Pfiitom by si
sami mûli uvûdomit, Ïe absence zmínûn˘ch plotÛ zpÛsobuje odvátí snûhu
(a ãasto i trochy ornice) z polí, coÏ má
negativní dopad na bilanci vláhy v jarním období, a sami by mûli postavit
iniciativnû dokonce dvû fiady.
– Postavené dfievûné ploty kradou zlodûji na palivo.
– Kdo to bude stavût a kdo uklízet?
Návrh je následující: Z plastového recyklátu vyrábût protizávûjové plotny
a zdÛraznit, Ïe jde o materiál pro vût‰inu jin˘ch pouÏití nevhodn˘, coÏ by snad
zlodûje odradilo. Ministerstvo Ïivotního
prostfiedí, Ministerstvo dopravy i nakonec Ministerstvo zemûdûlství by si mohly z realizace v˘‰e zmínûného návrhu
vytvofiit svÛj program.
Doc. Ing. Milan Vondru‰ka, CSc.
ODPADOVÉ FÓRUM
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Bioodpad
Skleníkový plyn metan působí na záchyt infračerveného záření oproti oxidu uhličitému s dvacetinásobnou intenzitou. I u dokonale odplyněných skládek komunálních odpadů nastává 30% únik metanu do atmosféry. K omezení globálního oteplení atmosféry je třeba snížit množství skládkovaných
bioodpadů.

Strategie nakládání s komunálními bioodpady v ČR
Komunálním, biologicky rozložitelným odpadem je odpad,
který je schopen aerobního nebo anaerobního rozkladu a je ho
možno zařadit do skupiny odpadů 20 00 00, tj. odpady komunální a jim podobné odpady ze živností, z úřadů a z průmyslu,
včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů. Patří sem např. odpady z údržby zeleně, kuchyňský odpad, jak z domácností, tak i z jídelen a restaurací, ale též papír, přírodní textilie,
zeleninový odpad z tržišť a ze živností. Většinu komunálního
bioodpadu dnes tvoří organický podíl směsného komunálního
odpadu.
Aproximace pfiedpisÛ EU t˘kající se
komunálních bioodpadÛ v nové
legislativû odpadÛ
Omezení mnoÏství biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ (dále jen BRO) ukládan˘ch
na skládky je jedním z poÏadavkÛ
Smûrnice rady 99/31/EC „o skládkování
odpadÛ”. Tato smûrnice ukládá (mimo jiné) ãlensk˘m státÛm rady, aby nejpozdûji
v r. 2006 bylo mnoÏství BRO ukládan˘ch
na skládky sníÏeno na 75 % celkového
vzniklého mnoÏství BRO v r. 1995 a dále
v r. 2009 na 50 % a v r. 2016 na 35 %.
Pokud bylo v r. 1995 skládkováno více
neÏ 80 % komunálních odpadÛ (coÏ je
právû pfiíklad âeské republiky), je moÏné
oddálit splnûní tûchto cílÛ nejv˘‰e o 4 roky. Cílové roky naplnûní poÏadavku
„Smûrnice” budou v âeské republice
2010, 2013 a 2020.
Nová právní úprava odpadového hospodáfiství (zákon ã. 185/2001 Sb.) dÛslednû aproximuje pfiedpisy EU. Zákon
upfiednostÀuje vyuÏívání odpadÛ pfied jejich odstraÀováním a materiálové vyuÏití
odpadÛ pfied vyuÏitím energetick˘m. Ve
vyhlá‰ce (o podobnostech nakládání
s odpady) je uveden zákaz skládkování
kompostovateln˘ch odpadÛ a uvedeno
omezení skládkování BRO v jednotliv˘ch
cílov˘ch letech. Nová legislativa úãinnû
navozuje vyuÏívání BRO progresivnû stanoven˘m základním poplatkem za ukláODPADOVÉ FÓRUM

dání komunálních odpadÛ (v r. 2002
200 Kã/t, v r. 2009 500 Kã/t) a vytvofiením
povinné finanãní rezervy pro rekultivaci
a sanaci skládek (ve v˘‰i 100 Kã/t).
Opûtovnû zakotvené plány odpadového
hospodáfiství, zejména Plán odpadového
hospodáfiství âeské republiky, zároveÀ
stanoví maximální mnoÏství organické
sloÏky ve hmotû ukládané do skládek.

Koncepce nakládání s biologicky
rozloÏiteln˘mi komunálními odpady
Podle ISO vzniklo v r. 1995 na území

âeské republiky 3,4 milionÛ tun tuh˘ch
komunálních odpadÛ. Podíl BRO na celkové produkci tuh˘ch komunálních odpadÛ byl v r. 1995 stanoven na 41 % hmotnosti (Kotoulová 2000). V roce 2010 je
pfiedpoklad produkce 5,135 mil. t. tuh˘ch
komunálních odpadÛ (Scénáfi ã. 3, Projekt Phare CZ 9811-02-02), ale podíl
BRO stoupne na 60 % hmotnosti, jak je
tomu v ostatních státech EU. Na skládky
bude moÏno uloÏit z celkového mnoÏství
3,081 milionÛ tun BRO v r. 2010 jen 75 %,
tj. cca 1 milion tun BRO a vyuÏít bude
nutno cca 2 miliony tun BRO (tabulka 1).
VyuÏití BRO lze reálnû fie‰it zv˘‰ením
recyklace papíru, kompostováním BRO
a spalováním smûsného komunálního odpadu. Prognózovan˘ v˘voj kapacit pro vyuÏití BRO je stanoven pfii pomûru kompostování a spalování 2 : 3. Pfii stanovení
tohoto pomûru se pfiihlíÏelo rovnûÏ k tomu, Ïe kompostárny budou muset fie‰it
je‰tû dal‰í úkoly v odpadovém hospodáfiství. Jde zejména o úpravu ãistírensk˘ch
kalÛ, pro nûÏ bude do roku 2010 zapotfiebí nav˘‰it roãní kapacitu kompostáren na

Tabulka 1: Kapacity potfiebné pro odstranûní BRO jinak neÏ skládkováním (údaje v tis. t/rok)
1999

2010

2013

2020

Poznámka

Prognóza produkce tuh˘ch
komunálních odpadÛ

3730

5135

5291

5673

Produkce
1995: 3400

Z toho BRO

1529

3081

3174

3403

1995: 1394

Na skládky je moÏno
uloÏit (BRO)

75 % r. 1995
1046

50 % r. 1995
697

35 % r. 1995
488

z produkce
BRO 1995

Jinak nutno odstranit

2035

2477

2915

530

580

MoÏnosti:

Prognózovan˘ v˘voj kapacit pro nakládání s odpady
Recyklace papíru

380

510

Kompostování BRO

220

610

841

1091

Spalování BRO ve smûsném TKO

261

915

1106

1244

Spalování smûsného TKO

636

1525

1843

2073
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odpad mûsíce
cca 100 tisíc tun. RovnûÏ kompostovatelné odpady z papírensko-celulózov˘ch závodÛ, potravináfiského prÛmyslu a z jin˘ch oblastí, nebude moÏno ukládat na
skládky odpadu a bude nutno je kompostovat. Odbyt vyrábûn˘ch kompostÛ omezuje pfiedev‰ím nezájem pfiedpokládaného hlavního odbûratele – zemûdûlcÛ.
V investiãní strategii (Projekt Phare CZ
9811-02-02) do r. 2010 se poãítá s 4 – 6
nov˘mi spalovnami smûsného TKO (tabulka 2) a s 10 nov˘mi svozov˘mi kompostárnami u krajsk˘ch mûst s celkovou kapacitou 200 kt a s celou fiadou men‰ích kompostáren komunálních kompostovi‰È a se
zavedením domácího kompostování BRO.
Pfii strategii kompostování BRO si je
tfieba uvûdomit, Ïe maximální mnoÏství
komunálního BRO nevyÏadující separaci
je cca 500 kt. Jde zejména o odpady ze
zelenû, tj. tráva, listí, ‰tûpka, kuchyÀské
odpady z restaurací a jídelen.
Dal‰í BRO pro kompostování bude nutno získávat oddûlen˘m sbûrem tuhého
domovního odpadu, coÏ si vyÏádá nejen
fiadu dal‰ích investiãních a provozních nákladÛ, ale téÏ intenzivní osvûtu a v˘chovu
obyvatelstva. Separovan˘ sbûr bioodpadu se provádí odváÏecím zpÛsobem jiÏ
fiadu let v Nové Pace, v posledních letech
téÏ v Uherském Hradi‰ti, StráÏnici,
KromûfiíÏi, v Písku a v fiadû men‰ích obcí.
Souãasné kapacity kompostáren vhodn˘ch pro vyuÏívání komunálních bioodpadÛ pfiedstavují cca 220 kt. Po pfiedpokládaném nárÛstu kapacit do r. 2010 o 429 kt
bude k dispozici roãnû cca pÛl milionu tun
vyzrálého kompostu z BRO. Toto mnoÏství kompostu bude reálnû vyuÏitelné.
Kompostování BRO má 17 – 20 krát
pfiíznivûj‰í investiãní náklady na 1 tunu instalované kapacity ve srovnání se spalováním. Spalovny komunálních odpadÛ
musí fie‰it problémy s pfiijatelností emisí
a s odstraÀováním odpadÛ ze spalování.
Zájem o tzv. druhotnou energii pfii termic-

kém vyuÏívání odpadÛ je zakotven v Národním programu nakládání s energií
a vyuÏívání obnoviteln˘ch a druhotn˘ch
zdrojÛ, kter˘ je naplnûním Zákona ã.
406/2000 Sb. Provozní náklady spaloven
komunálních odpadÛ se v roce 1999 pohybovaly v intervalu 706 – 1877 Kã/t.
Cena za zpracování bioodpadÛ se na
kompostárnách v souãasnosti pohybuje
v intervalu 150 – 200 Kã/t u bioodpadu
nevyÏadujícího úpravu drcením a 250 –
350 Kã/t u bioodpadu, kter˘ je nutno
‰tûpkovat nebo drtit (vûtve, dfievo). Ekonomické problémy pfii kompostování jsou
v dÛsledku nedotovaného odbytu kompostu do zemûdûlství.

Slabé ãlánky koncepce
Uvedená koncepce nakládání s BRO je
jednou z variant strategie implementace
a investic (projektu Phare CZ 9811-0202), která koresponduje s pfiipravovanou
Koncepcí odpadového hospodáfiství âeské republiky (âesk˘ ekologick˘ ústav).
V této koncepci se uvaÏuje pfiedev‰ím se
spalováním smûsného komunálního odpadu a s kompostováním BRO. Kapitálové investiãní vklady do tûchto dvou technologií jsou v‰ak odli‰né. V˘stavba nov˘ch spaloven komunálního odpadu s kapacitou cca 800 tisíc tun/rok pfiedstavuje
investici 500 mil. EUR a v˘stavba kompostáren o kapacitû cca 700 tisíc/rok pfiedpokládá investici podstatnû niÏ‰í, 20 milionÛ EUR. RovnûÏ náklady na spalování
smûsného odpadu budou podstatnû vy‰‰í
neÏ u kompostování BRO. Je moÏno oãekávat, Ïe pomûr vybudovan˘ch spaloven
komunálního odpadu a kompostáren se
zoptimalizuje na základû trÏních mechanismÛ vzájemné konkurence obou technologií.
Stávající koncepce nebere zatím v úvahu pfiipravovanou Smûrnici EU o bioodpadech (Working Document on Biodegradable Waste Management). Tato

Tabulka 2: Návrh na kombinaci kapacit spaloven a kompostáren
(Projekt Phare CZ 9811-02-02)

Spalovny

Zafiízení pro
kompostování
odpadÛ

02/2002

Do r. 2010:

do r. 2013:

do r. 2020:

Celkem:

nov˘ch 4 – 6
spaloven o kap.
celkem 889 kt

nov˘ch 3 – 4
spaloven o kap.
celkem 318 kt

nov˘ch 3 – 4
spaloven o kap.
celkem 230 kt

nejménû 11 spaloven
(spalovna v kaÏdém kraji)
o kapacitû celkem
2073 kt

nov˘ch 10
kompostáren
o kapacitû
20 kt (200 kt),
fiada men‰ích
zafiízení pro
kompostování
(190 kt), celkem
390 kt

nov˘ch 5
kompostáren
o kap. 20 kt
(100 kt), fiada
men‰ích zafiízení
pro kompostování
(131 kt), celkem
231 kt

nov˘ch 5
kompostáren
o kap. 20 kt
(100 kt), fiada
men‰ích zafiízení
pro kompostování
(150 kt),
celkem 250 kt

20 kompostáren
po 20 kt
(400 kt) a fiada
men‰ích zafiízení
pro kompostování
(691 kt),
celkem 1091 kt
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smûrnice preferuje systémy sbûru bioodpadu a zavádûní kompostování a anaerobní digesce odpadÛ v blízkosti zdrojÛ
bioodpadÛ a vyluãuje pouÏívání dfiezov˘ch kuchyÀsk˘ch drtiãÛ s následn˘m odstraÀováním kuchyÀsk˘ch odpadÛ do kanalizace.
Technologie anaerobní digesce BRO,
se kterou se v demonstrované koncepci
neuvaÏovalo, poskytuje lep‰í hygienizaci
BRO, neÏ jaké je dosahováno pfii kompostování a poskytuje nejen organické hnojivo, ale i obnovitelnou energii – bioplyn.
Investiãní a provozní náklady anaerobní
digesce BRO jsou na základû zku‰eností
z NSR cca o 50 % vy‰‰í neÏ u kompostování. Tato technologie je zejména vhodná
pro zpracování kuchyÀsk˘ch odpadÛ
vãetnû tukov˘ch substancí (kuchyÀské lapoly, fritovací oleje), ale umoÏÀuje zpracování i dal‰ích separovan˘ch bioodpadÛ
s v˘jimkou dfieva. PovaÏuji za vhodné
koncepci nakládání s BRO doplnit
i o technologii anaerobní digesce, zejména pro velká mûsta a rekreaãní a turistická stfiediska.
Úspû‰né systémy oddûleného sbûru
BRO jsou nároãné na spolupráci obyvatelstva. Ekologické cítûní je nutno navodit
ekologickou v˘chovou a to jiÏ u ‰kolní
mládeÏe. Ve státech s dlouhodobou tradicí ekologické v˘chovy (·v˘carsko, Bavorsko, Rakousko) se separovan˘ sbûr tuh˘ch domovních odpadÛ provozuje s minimálními problémy a s vysokou v˘tûÏností a ãistotou separovan˘ch sloÏek.
Provozované systémy oddûleného sbûru
BRO (napfi. v Nové Pace) jsou ménû
efektivní s ohledem na nutnost dotfiiìování. Systém poplatkÛ za provoz systému
nakládání s komunálními odpady podle
zák. ã. 185/2001 Sb. nedostateãnû ekonomicky motivuje fyzické osoby k separovanému sbûru odpadÛ.
Koncepce nakládání s BRO by mûla více uvaÏovat o moÏnostech domácího
a komunitního kompostování BRO u obãanÛ s rodinn˘mi domky a ve venkovsk˘ch obcích. Zavádûní tohoto zpÛsobu
by mûly ve spolupráci s obcemi zabezpeãovat ekologická obãanská sdruÏení, a to
na základû grantové podpory.

Závûr
Podíl BRO ukládan˘ch na skládky by
mûl b˘t minimalizován ve‰ker˘mi dostupn˘mi zpÛsoby látkového a energetického
vyuÏití odpadÛ s cílem omezení negativního úãinku skládek na Ïivotní prostfiedí
v souladu s principy trvale udrÏitelného
rozvoje a v zájmu budoucích generací.
Ing. Jaroslav VáÀa, CSc.,
V˘zkumn˘ ústav rostlinné v˘roby
Praha – Ruzynû
ODPADOVÉ FÓRUM

odpad mûsíce

Kompostování v zakládkách
Pro kompostování velkého počtu nejrůznějších organických
odpadů je zvláště vhodná metoda otevřeného kompostování
v zakládkách (záhonech). Ať už se jedná o bioodpad, o zbytky
z údržby zeleně nebo o čistírenský kal, ať pod otevřeným nebem nebo pod střechou či v uzavřené hale, je kompostování
v záhonech určitě nejúspěšnější a nejlevnější způsob. V následujícím článku jsou popsány stroje a jejich použití při kompostování v záhonech.

Na pfiíjmové plo‰e jsou oddûlenû pfiijímány a skladovány jednotlivé vstupní suroviny. Aby nedocházelo ke vzniku zapáchajících látek, musí b˘t co nejrychleji zpracován pfiedev‰ím bioodpad, odpady z trÏi‰È
a ãistírensk˘ kal.
Ke kompostování objemnûj‰ích látek,
jako je v˘fiez ze zelenû, vûtve, ãásti kmenÛ apod., musí b˘t napfied pouÏit drtiã ke
zmen‰ení objemu. Nakladaãem je materiál k podrcení naváÏen do násypky. Odtud
je automaticky dopravován do prostoru drcení. Zde jsou velké kusy pomocí kladiv
rozru‰eny a rozdrceny. Pfies tfiídicí ko‰
opou‰tí podrcen˘ materiál drtiã. StupeÀ
zmen‰ení je závisl˘ na volbû poãtu otáãek
rotoru a velikosti otvorÛ v tfiídicím ko‰i.
Velikost jednotliv˘ch kusÛ do 300 mm je
pro kompostování je‰tû vhodná, protoÏe
pÛsobením velk˘ch kusÛ vzniká dobrá
struktura záhonÛ.
Pfied zavedením do procesu zrání je
ve‰ker˘ vstupní materiál zpracován v mísicím zafiízení a homogenizován. Materiál
je opût nakladaãem dopravován do mísicího prostoru, kde dochází k intenzivnímu
promíchání v‰ech komponentÛ a vytvofiení
vhodné struktury. Vytváfií se nová povrchová struktura, vlhkost se stabilizuje a hodnota pH pfieváÏnû kysel˘ch odpadÛ se
pfiesunuje do neutrální oblasti. K podpofiení tohoto prÛbûhu mÛÏe b˘t dodáváno
vápno. Promísení na zaãátku podporuje
rychlej‰í nárÛst teploty a zároveÀ ustupuje
pfiípadn˘ zápach. VÏdy podle pouÏití hotového kompostu jsou vstupní suroviny míseny v urãitém daném pomûru. Je také
moÏné oddûlené kompostování ãistírensk˘ch kalÛ se strukturovan˘m materiálem.
Pfii pouÏití samojízdného zafiízení a dálkového ovládání mÛÏe také mísiã ukládat
promíchan˘ materiál pfiímo do kompostovacích záhonÛ.
Záhony jsou minimálnû 1x t˘dnû pfiekopány pomocí pfiekopávaãe. Jsou tím provûtrány a v pfiípadû potfieby dovlhãeny.
KaÏd˘m pfiekopáním je materiál znovu
homogenizován, pfiiãemÏ se vymûní materiál z okraje hromad a ze stfiedu hroODPADOVÉ FÓRUM

mad navzájem. To vede k vytvofiení nejlep‰ích podmínek pro mikroorganizmy,
které se starají o pfiepracování organick˘ch souãástí. Tím je také proces zrání
silnû urychlován.
Proces zrání se fiídí pfiedev‰ím sledováním teploty, vlhkosti a obsahu kyslíku
v záhonech. K tomu mohou b˘t pouÏívá-

dûno na bubnové tfiídiãce. Nakladaã
odebírá materiál ze záhonÛ a plní tfiídiãku.
Pfii pfiesívání dochází ke klasifikaci podle
velikosti ãástic a v˘sledn˘ produkt opou‰tí
tfiídiãku na dopravníkovém pasu. Pfiesíváním vznikají obvykle dvû nebo tfii frakce,
pfiiãemÏ nejjemnûj‰í frakce je koneãn˘
produkt – hotov˘ kompost. Vût‰í frakce
se mohou pouÏívat jako mulãovací materiál k zabránûní rÛstu plevele, nebo mohou b˘t vraceny zpût do kompostovacího
kolobûhu. Nakladaãem je materiál dopravován na skladovací plochu.
Pfii metodû kompostování v záhonech je
dÛleÏité, aby v‰echny stroje byly provedeny jako mobilní, aby je bylo moÏno bûhem
provozu dle potfieby pfiesunovat. Mimo to
mohou b˘t v˘konné stroje pouÏívány i na
jin˘ch kompostárnách. To umoÏní buìto
spoleãná investice více subjektÛ a nebo

Drtiã AZ 55

Pfiekopávaã
1550

ny ruãní pfienosné mûfiící pfiístroje. Optimální rozsah teplot leÏí mezi 50 a 65 oC.
Vlhkost se mÛÏe zkou‰et zmáãknutím
v ruce – nesmí vytékat voda. Pro dostateãnou zásobu kyslíku je nejlep‰í dobrá
struktura kompostovacích záhonÛ.
Nejlépe toho dosáhneme ãast˘m pfiekopáváním. Pokud jsou dodrÏeny uvedené
parametry, není nutno poãítat s únikem
nadmûrného mnoÏství vody nebo vût‰ího
zápachu ze záhonÛ.
Po 8 – 12 t˘dnech vzniká kompost se
stupnûm zralosti 4-5. Dokonãení je prová-
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poskytováním tûchto strojÛ v rámci placené sluÏby zákazníkÛm. Tûmito zpÛsoby je
lze uspofiit investiãní náklady a vytíÏením
strojÛ optimalizovat provozní náklady.
Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ je kompostování v záhonech pro mnoho mûst,
obcí a soukrom˘ch provozovatelÛ,
nejlevnûj‰í a nejbezpeãnûj‰í metodou,
jak jednodu‰e zhodnotit organické
odpady.
Ing. Dalibor Vostál
projekãní a konzultaãní kanceláfi
Brno
02/2002

téma: IPPC a BAT

Zákon o integrované prevenci
REVOLUCE V PRÁVNÍ OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Projde-li návrh zákona o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) Senátem Parlamentu ČR a obligatorním podpisem prezidenta, získá právo životního prostředí novou vyšší kvalitu.

Obdobnû jako zákon o Ïivotním prostfiedí a zákon o posuzování vlivÛ na Ïivotní
prostfiedí je zákon o integrované prevenci pfiedpisem horizontálním, tj. pfiekonává sloÏkov˘ pfiístup a zab˘vá se Ïivotním prostfiedím v jeho celku. Na rozdíl od
prvních dvou jmenovan˘ch zákonÛ je vÛãi
sloÏkov˘m pfiedpisÛm zákonem speciálním, coÏ znamená, Ïe se musí aplikovat
pfiednostnû.

Integrace zájmÛ
Na rozdíl od stanoviska EIA je zde základním správním aktem vydávan˘m podle tohoto zákona závazné integrované
povolení, takÏe ve vymezen˘ch pfiípadech
bude integrovaná prevence a integrované
omezování zneãi‰tûní hrát dominantní roli
pfii povolování staveb. Tím do‰lo i k pfiekonání resortního pfiístupu v této otázce,
zákon pfiedpokládá integraci zájmÛ nejen z hlediska Ïivotního prostfiedí, ale
i z hlediska vefiejného zdraví, z územního
hlediska, z hlediska lázeÀství, z oblasti
veterinární ochrany a v neposlední fiadû
téÏ integraci zájmÛ prÛmyslu a zemûdûlství obecnû. V právu âR se tak v tomto
rozsahu poprvé objevuje prvek, kter˘ pomÛÏe aplikovat jeden z principÛ trvale
udrÏitelného rozvoje, jenÏ sjednocuje zájmy ekologické a ekonomické.
Pfiekonání sloÏkového resortního pojetí
právní ochrany vefiejn˘ch a soukrom˘ch
zájmÛ v‰ak není jedin˘m revoluãním momentem, kter˘ zákon o integrované prevenci obsahuje.

SníÏení administrativní zátûÏe
¤ízení o vydání integrovaného povolení znamená pfiedev‰ím odstranûní fiady
procesÛ (pfiípad od pfiípadu aÏ dvaceti),
v nichÏ jsou vydávána rÛzná povolení,
souhlasy a vyjádfiení. Principem je nahradit v‰echny tyto správní akty vydávané
pfied stavebním fiízením jedin˘m. Znamená to v˘znamn˘ poãin z hlediska sníÏení
administrativního zatíÏení, nákladnosti
a ãasové nároãnosti pfii povolování zafiízení (staveb s technologiemi uveden˘mi
v pfiíloze návrhu zákona a dal‰ích staveb,

u nichÏ si stavebník o vydání integrovaného povolení sám poÏádá – hledisko dobrovolnosti).
Tento pfiístup nejenom zpfiehlední
a zlevní pfiedrealizaãní fázi staveb, ale
odstraní i zneuÏívání formálnû-právních
institutÛ, jako je dokazování, doruãování,
úãast vefiejnosti a uÏití opravn˘ch prostfiedkÛ na minimum a naopak pÛvodní
v˘znam tûchto institutÛ se více legitimizuje. Pfiedmûtem správního a popfi. i soudního fiízení se tak stane pfiedev‰ím hledání rovnováhy mezi soukrom˘mi a vefiejn˘mi zájmy a nikoliv právní kliãky.
V‰echny tyto v˘hody integrovaného povolování nejsou koncipovány pouze ve
prospûch investorÛ, ale pfiedev‰ím za
úãelem posílení právního vûdomí ve‰keré
vefiejnosti. Právo Ïivotního prostfiedí nesmí b˘t pfiíãinou liknavosti obyvatelstva
k otázkám ochrany Ïivotního prostfiedí.

pfiedpokládá, Ïe pfiíslu‰né úfiady pÛjdou
i nad rámec tûchto regionálních standardÛ Ïivotního prostfiedí s ohledem na lokální podmínky Ïivotního prostfiedí.
Tento, z trvale udrÏitelného hlediska Ïádoucí, reÏim v‰ak mÛÏe b˘t pro potfiebu
konkrétního prÛzkumu území nákladn˘.
Bude tedy hodnû záviset na pfiístupu toho
kterého kraje, v jehoÏ kompetenci bude
poskytování potfiebn˘ch prostfiedkÛ. Integrované povolování není tudíÏ jen vûcí
státní správy, ale i vûcí vefiejné správy
obecnû. Mûlo by podnítit zájem samospráv
a vefiejnosti na stavu lokálního Ïivotního
prostfiedí a aktivnû se na nûm podílet.
V˘jimky z pfiekroãení standardu urãité
sloÏky Ïivotního prostfiedí zákon povoluje
jen tehdy, dojde-li zároveÀ k v˘raznému
sníÏení stupnû potenciálního zneãi‰tûní
v jiné sloÏce Ïivotního prostfiedí a za
pfiedpokladu, Ïe tak dojde ke zv˘‰ení
ochrany Ïivotního prostfiedí jako celku.
Pfiíkladem mÛÏe b˘t zvaÏování mezi mírn˘m pfiekroãením imisních limitÛ v ochranû ovzdu‰í oproti zv˘‰en˘m nárokÛm na
tûÏbu vápence a ostraÀování odpadÛ
vznikl˘ch v souvislosti s instalací dal‰ího
filtraãního stupnû na pfiíslu‰ném komínû.

Komplexní posouzení

Nejlep‰í dostupné techniky (BAT)

Integrované povolování pfiekonává ochranu sloÏek Ïivotního prostfiedí zaloÏenou
na regulaci v˘stupÛ daného zafiízení. Nebude nadále prioritnû dÛleÏité, kolik pfiíslu‰n˘ prÛmyslov˘ nebo zemûdûlsk˘ závod vypou‰tí ‰kodlivin, ale jak se v dÛsledku toho zmûní citlivost Ïivotního prostfiedí
v konkrétním místû. Tento pfiístup znamená, Ïe pfiíslu‰n˘ úfiad nepovolí v˘stavbu
zafiízení s nejlep‰ím moÏn˘m moderním
vybavením v místû, kde by Ïivotní prostfiedí, byÈ v dÛsledku nepatrného zv˘‰ení
zneãi‰tûní, mohlo b˘t zbaveno sv˘ch regeneraãních nebo absorpãních schopností.
Naopak tam, kde je Ïivotní prostfiedí
po‰kozeno minimálnû a jeho schopnost
vstfiebávat externality v˘roby je relativnû
vysoká, bude moÏné povolit vy‰‰í rozsah
vypou‰tûní zneãi‰Èujících látek. Stanovování emisních limitÛ se bude tedy pfiípad
od pfiípadu li‰it. NejdÛleÏitûj‰ím principem
pfii tomto postupu bude srovnání s takzvan˘mi standardy Ïivotního prostfiedí
daného místa, které stanovují nejvy‰‰í
stupeÀ zatíÏení Ïivotního prostfiedí zpravidla na regionální úrovni (napfi. imisní limity). Zákon zároveÀ nevyluãuje, ba naopak

Zlomov˘m poÏadavkem zákona o integrované prevenci je zavádûní nejlep‰ích
dostupn˘ch technik. Znamená to, Ïe investor, úfiad a dal‰í úãastníci fiízení a dotãené subjekty budou licitovat o v˘‰i ekologické úãinnosti pouÏité technologie
a zpÛsobu jejího provozování s ohledem
na stupeÀ vûdeckého poznání na jedné
stranû a mífie nákladnosti pofiízení takov˘ch technik na stranû druhé. Objektivnû
je dána podmínka dosaÏení zisku a podmínka návratnosti vloÏen˘ch investic pfied
uplynutím Ïivotnosti dané technologie.
Konkretizaci toho, co je my‰leno nejlep‰ími dostupn˘mi technikami, bude mj.
zprostfiedkovávat Systém v˘mûny informací o nejlep‰ích dostupn˘ch technikách zaloÏen˘ téÏ na mezinárodních zku‰enostech zprostfiedkovan˘ch Sevillskou
agenturou v dokumentech Evropsk˘ch
spoleãenství (tzv. BREF). V pfiíloze zákona jsou obsaÏena dal‰í hlediska, která
bude úfiad povinen zohlednit pfii urãování
nejlep‰í dostupné techniky pro dan˘ pfiípad. Úfiady budou pfii svém rozhodování
o nich vázány hodnotami (zejména emisními), jichÏ je pomocí nejlep‰ích dostup-
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n˘ch technik dosahováno. Zavádûní nejlep‰ích dostupn˘ch technik je dal‰ím
pfiedpokladem transformace na‰í ekonomiky k jejímu trvale udrÏitelnému pojetí.

Kontrola fiízení
V na‰em právním fiádu málo obvykl˘m
institutem je povinná kontrola zafiízení.
Zákon ji pfiikazuje buì v dÛsledku uplynutí urãité doby (pravidelná osmiletá kontrola), nebo v dÛsledku realizace zákonem
stanoven˘ch dÛvodÛ. Tyto dÛvody mohou
b˘t vyvolány samotn˘m provozovatelem
(zmûna zafiízení nebo poru‰ení podmínek
integrovaného povolení), vûdeck˘m v˘vojem (zmûna v nejlep‰ích dostupn˘ch
technologiích), zmûnou pfiedpisÛ (zmûna
poÏadavkÛ na provozní bezpeãnost nebo
emisních limitÛ nebo standardÛ) anebo
objektivní pfiíãinou (v˘znamné zhor‰ení Ïivotního prostfiedí v daném místû). Závûrem hodnocení takového dÛvodu v rámci
kontrolní ãinnosti mÛÏe b˘t jak potvrzení
souladu s integrovan˘m povolením, tak
nezbytná opatfiení reagující na váÏnost tohoto dÛvodu – od zastavení provozu,
pfies uloÏení opatfiení k nápravû, aÏ k fiízení o zmûnû integrovaného povolení. Pfii
pouÏívání takov˘ch opatfiení bude muset
pfiíslu‰n˘ úfiad dbát míry zavinûní provozovatelem zafiízení, míry v˘znamnosti
kontrolované zmûny a v˘‰e ekonomické
nákladnosti realizace tûchto opatfiení.

Úãast nafiízení a právo na informace
Úãast vefiejnosti pfii ochranû zájmÛ Ïivotního prostfiedí není sice v na‰em právu
Ïivotního prostfiedí niãím nov˘m, je v‰ak
tfieba zmínit, Ïe v integrovaném povolování se soustfieìují v‰echna práva, která
s úãastí vefiejnosti souvisejí, coÏ v jin˘ch
správních fiízení obvyklé není. Právo na
informace je, nad rámec zpfiístupnûní relevantních informací podle informaãních
zákonÛ, zákonem o integrované prevenci
zdÛraznûno povinností pfiíslu‰ného úfiadu
zvefiejÀovat dÛleÏité dokumenty na úfiedních deskách a na internetu.
Právo b˘t vysly‰en je zaji‰tûno prostfiednictvím povinnosti pfiíslu‰n˘ch úfiadÛ
pfiipomínky vefiejnosti v integrovaném povolení vypofiádat v plném rozsahu. Právo
ovlivnit rozhodnutí je zaji‰tûno moÏností
úãastnit se fiízení se v‰emi procesními
právy. V tomto bodû jde zákon o integrované prevenci nad rámec sloÏkov˘ch zákonÛ a i napfi. Aarhuské úmluvy tím, Ïe
za úãastníky fiízení se mohou pfiihlásit nejen obãanská sdruÏení a obecnû prospû‰né spoleãnosti hájící zájmy Ïivotního prostfiedí, ale i dal‰í osoby hájící jiné vefiejné
(napfiíklad ochrana kulturních památek)
nebo profesní zájmy (agrární ãi hospodáfiská komora).

Zvy‰uje se tak v˘znam jejich postavení,
díky ãemuÏ jsou nuceni zvy‰ovat svou
právní a odbornou úroveÀ – rozvíjí se obãanská spoleãnost. Postavení územních
samosprávn˘ch celkÛ (obcí a krajÛ) jako
úãastníkÛ fiízení je samozfiejmû v zákonû
obsaÏeno jakoÏto neopomenuteln˘ poÏadavek principu ingerence samosprávy.

Vyjednávání
VyváÏením dÛrazu na úãast vefiejnosti
je zakotvení poÏadavku principu vyjednávání v rámci integrovaného povolování. Investor, obdobnû jako v soukromém
právu, bude v Ïádosti o vydání integrovaného povolení uvádût obdobu „petitu”, tj.
pfiedloÏí návrh integrovaného povolení,
kter˘ bude vycházet z jeho pfiedstav
a kter˘ bude základním dokumentem následné licitace.
Dal‰ím prvkem vyjednávání je povinnost odbornû zpÛsobilé osoby, která bude
provádût zji‰Èování materiální pravdy
a odbornû hodnotit vyjádfiení dotãen˘ch
správních úfiadÛ, krajÛ a obcí, navrhnout
provozovateli zafiízení konzultaci svého
stanoviska a v˘sledky takového jednání
ve stanovisku zohlednit.
Dal‰ím pfiíkladem zavedení zásady vyjednávání je zv˘raznûní ústního jednání
v rámci fiízení pfied pfiíslu‰n˘m úfiadem, zejména prodlouÏením obvyklé lhÛty k nûmu.

Integrovan˘ registr zneãi‰Èování
âasto bylo návrhu zákona vyt˘káno, Ïe
v oblasti ohla‰ování údajÛ o zneãi‰Èování
Ïivotního prostfiedí jde nad rámec poÏadavkÛ Evropské unie. Cílem pfiedkladatelÛ zákona v‰ak bylo nejen naplnit tyto poÏadavky, ale podstatnû zjednodu‰it v˘kon státní správy a ohla‰ování údajÛ
v oblasti registrÛ a evidencí v Ïivotním
prostfiedí. Zákon zfiizuje Integrovan˘ registr zneãi‰Èování (IRZ), kter˘ patrnû
v prvé fázi „pouze pfievezme” povinnost
vypl˘vající z rozhodnutí Evropské komise
(EPER), tj. reporting cca 50 látek a skupin ohla‰ovan˘ch látek. Není ov‰em v zájmu spoleãnosti takto splnûnou povinnost
vÛãi EU konzervovat. DÛvodem je za prvé v˘voj v EU samotné, kde byl pfiijat tzv.
6. akãní plán EU, jehoÏ pátá kapitola
pfiedpokládá cca v roce 2003 akceptaci
doporuãení OECD k zavádûní podstatnû
rozsáhlej‰ích registrÛ (PRTR).
Druh˘m dÛvodem tohoto postoje je
obava ze zakonzervování duplicitních registrÛ podle sloÏkov˘ch zákonÛ (REZZO,
HEIS, ISO), které by musely koexistovat
vedle sebe. To by ‰lo proti zájmÛm
transformace („zjednodu‰ení”) reportovacích povinností podniku i proti principu
integrace informací o rizicích nebezpeãn˘ch látek v emisích a pfienosech, coÏ

ODPADOVÉ FÓRUM

by bylo v rozporu se samotn˘mi zájmy
podnikÛ.
Zahraniãní zku‰enosti (zejména podnikÛ v USA) hovofií o pfiínosech takového
integrovaného systému pro podnikatelskou sféru zejména pro marketingové
úãely nebo pro konzultaãní firmy nabízející sluÏby zneãi‰ÈovatelÛm. V tomto smyslu lze velmi ocenit pochopení problému
Parlamentem âR, kter˘ naopak nûkteré
poÏadavky tohoto pfiístupu je‰tû zdÛraznil
napfiíklad úpravou definice uÏivatele registrované látky.

Náprava ‰kod
Zdaleka ne posledním pfievratn˘m bodem nové právní úpravy je umoÏnûní
provozovatelÛm zafiízení aktivnû reagovat ve vûci nápravy ‰kod zpÛsoben˘ch
poru‰ením zákona a tím se zprostit sankãních dopadÛ. JestliÏe provozovatel zafiízení z vlastní iniciativy zajistí odstranûní
následkÛ poru‰ení povinnosti a pfiijme taková opatfiení, která zamezí dal‰ímu trvání nebo obnovû protiprávního stavu, a jestliÏe v dÛsledku toho by uloÏení sankce
vedlo k nepfiimûfiené tvrdosti, budou pfiíslu‰n˘ úfiad nebo inspekce povinni fiízení
o uloÏení pokuty zastavit. Tento nástroj je
dal‰ím nástrojem vedoucím ke sjednocení
v˘znamu pojmÛ ekonomie a ekologie,
k harmonizaci zájmÛ z hlediska Ïivotního
prostfiedí, spoleãnosti a soukromé osoby.
Petr PetrÏílek
poradce ministra
Ïivotního prostfiedí

Stav projednávání
zákona o IPPC

Návrh zákona o integrované prevenci
a omezování zneãi‰tûní, o integrovaném registru zneãi‰Èování a o zmûnû
nûkter˘ch zákonÛ (zákon o integrované
prevenci), kter˘ souvisí s pfiibliÏováním
k EU a jehoÏ navrhovatelem je Ministerstvo Ïivotního prostfiedí, pfiedloÏila
vláda k projednání Poslanecké snûmovnû Parlamentu dne 12. ãervna
2001. První ãtení probûhlo v ãervenci,
druhé a tfietí ãtení se pak konalo koncem listopadu a zaãátkem prosince loÀského roku.
Senát na svém jednání v lednu zákon
Poslanecké snûmovnû vrátil k novému
projednání proto, Ïe se zákon odvolává
na dosud neschválen˘ zákon o ochranû
ovzdu‰í (více na jiném místû).
Z tiskové konference MÎP
Stav projednávání
zákona o ovzdu‰í
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IPPC a odpady
Kdysi dávno jsem přijal za svou tuto definici odpadu: Odpad
je surovina, kterou na dané úrovni poznání neumíme využít.
Zejména v tuhých odpadech se, v dosavadní historii, lidstvo
snažilo zkoncentrovat veškeré, v dané době již nevyužitelné,
suroviny. Do jisté míry to byly snahy racionální, protože kontrola chování tuhých látek na skládce bylo přece jen představitelnější, než sledování odpadů rozptýlených ve vodě a ovzduší.
Tímto přístupem byla v minulých letech zatížena i složková
ochrana životního prostředí. Docházelo k výstavbě koncových
zařízení a znečišťující látky, v minulosti unikající do vod
a ovzduší, byly převáděny na odpady, které bylo možno ukládat na skládkách.

AÏ pozdûji bylo konstatováno, Ïe kaÏdá
skládka (dnes fiíkáme nefiízená) je potenciálním nebezpeãím, ãasovanou bombou
v území. DÛraz se proto kladl na v˘stavbu bezpeãnûj‰ích, fiízen˘ch skládek. Pfiistoupilo se k surovinovému a energetickému vyuÏívání odpadÛ. Zaãal se fie‰it
problém maloodpadov˘ch a bezodpadov˘ch technologií.
Koncem minulého století do‰lo k pfiehodnocení zpÛsobu ochrany Ïivotního
prostfiedí ve vazbû na stále rozpracovanûj‰í my‰lenky udrÏitelného rozvoje,
které byly poprvé v celé ‰ífii zvefiejnûny jiÏ
pfied 10 lety na konferenci v Riu.

Evropská smûrnice o IPPC
S tûmito závûry jsem se plnû ztotoÏnil
a zapamatoval jsem si dnes jiÏ ponûkud
otfiepanou skuteãnost, Ïe udrÏitelného
rozvoje lze dosáhnout jen pfii vyváÏeném
rozvoji hospodáfiství a ochrany Ïivotního
prostfiedí a pfii udrÏení sociální stability.
Pfiínosné je i zji‰tûní, Ïe Ïádná ze tfií uveden˘ch sloÏek nesmí b˘t dlouhodobû
upfiednostÀována. Za optimální pfiínos
prÛmyslov˘ch a zemûdûlsk˘ch podnikÛ
k my‰lenkám udrÏitelného rozvoje povaÏuji integrovanou prevenci a omezování
zneãi‰tûní, tj. proces, kter˘ je do na‰eho
právního fiádu pfievádûn ve vazbû na ná‰
pfiipravovan˘ vstup do Evropské Unie.
Smûrnici Rady 96/61/EC o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní
(dále jen Smûrnice) schválilo Evropské
spoleãenství jiÏ 24. února 1996. Tato
Smûrnice nabyla platnosti 30. fiíjna 1996
a získala prioritu v Evropském spoleãenství v integrovaném fiízení zneãi‰tûní s cílem zachovat rovnováhu mezi spoleãensko-ekonomick˘m rozvojem a regeneraãní schopností pfiírody a dosáhnout vysokého stupnû ochrany Ïivotního prostfiedí
pfiedcházením vzniku zneãi‰tûní. Smûr-

nice nabyla úãinnosti roku 1999.
Smyslem Smûrnice je dosáhnout vysoké úrovnû ochrany Ïivotního prostfiedí jako celku, zamûfiit se nejen na v˘stupy,
ale také na vstupy surovin a pomocn˘ch
látek, energií a zejména na technologické ãinnosti, které vedou ke vzniku zneãi‰tûní.
Je to posun od strategie koncov˘ch
technologií (likvidace vznikl˘ch zneãi‰Èujících látek) ke strategii prevence, posun
ke zv˘‰ení efektivnosti vyuÏívání vstupÛ
do v˘roby. Pfii rozhodování o povolování
urãité v˘roby se bude jako rozhodující
proces posuzovat technologie jako taková
– ta se bude porovnávat s nejlep‰ími
dostupn˘mi technikami a dosahovan˘mi emisními limity. V ãlensk˘ch zemích
EU patfií Smûrnice k základním ãástem
evropského práva v oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí. Pfiedpokládá se, Ïe bude
základem neustálého zdokonalování ochrany Ïivotního prostfiedí v oblasti prÛmyslu, zemûdûlství a nakládání s odpady za
‰iroké úãasti vefiejnosti.

Návrh zákona o IPPC
U nás koncem roku 2001 pfiedala Poslanecká snûmovna návrh Zákona o integrované prevenci a omezování zneãi‰tûní, integrovaném registru zneãi‰Èování a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ,
kter˘ je ãesk˘m legislativním ekvivalentem
Smûrnice Rady 96/61/EC, do Senátu.
Návrh zákona:
a) stanoví povinnosti provozovatelÛ zafiízení,
b) upravuje postup pfii vydávání integrovaného povolení,
c) zfiizuje integrovan˘ registr zneãi‰Èování
Ïivotního prostfiedí, stanoví zpÛsob
shromaÏìování údajÛ o emisích a pfienosech látek evidovan˘ch v tomto registru a poskytování údajÛ z nûho,
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d) upravuje podmínky pro propojení dosavadních informaãních systémÛ v oblasti
ochrany Ïivotního prostfiedí s integrovan˘m registrem zneãi‰Èování Ïivotního
prostfiedí,
e) stanoví pÛsobnosti orgánÛ vefiejné
správy podle tohoto zákona,
f) upravuje systém v˘mûny informací
o nejlep‰ích dostupn˘ch technikách,
g) stanoví sankce za poru‰ení povinností
stanoven˘ch tímto zákonem.
V pfiedloÏeném návrhu zákona je Ministerstvo prÛmyslu a obchodu odpovûdné za zabezpeãení systému v˘mûny informací o nejlep‰ích dostupn˘ch
technikách. Proto místopfiedseda vlády
a ministr prÛmyslu a obchodu, pfiijal taková opatfiení, aby systém v˘mûny informací byl uvádûn do provozu jiÏ od poloviny
roku 2001, bez ohledu na stav projednávání návrhu zákona. Informace vûnované
problematice nejlep‰ích dostupn˘ch technik a v‰emu, co se dot˘ká procesu IPPC,
mÛÏete najít na adrese www.IPPC.cz.
Navrhovan˘ zákon bude klást v prvé
etapû nároky na provozovatele zafiízení
uveden˘ch v pfiíloze ã. 1 návrhu zákona.
Proto se Ministerstvo prÛmyslu a obchodu,
spoleãnû s Ministerstvem zemûdûlství
a Ministerstvem Ïivotního prostfiedí, snaÏí
v pfiedstihu vytvofiit takové podmínky, které
by minimalizovaly znev˘hodnûní ãesk˘ch
hospodáfisk˘ch subjektÛ v porovnání se
subjekty ze zemí EU, kde své úkoly a cílové termíny znají jiÏ od roku 1996 (i kdyÏ cílov˘ termín je pro v‰echny stejn˘ – 30. fiíjna 2007). Vûfiím v‰ak, Ïe se nám spoleãnû
podafií proces IPPC zabezpeãit tak, aby
pfiispûl k posílení prÛmyslu v âeské republice a zv˘‰ení jeho konkurenceschopnosti.
Máme v této oblasti dobré v˘chozí postavení:
– âe‰tí technici vÏdy (v rámci dan˘ch moÏností) vûnovali pozornost co nejefektivnûj‰ímu vyuÏití surovin a energií, a tím
i minimalizaci vlivÛ na Ïivotní prostfiedí.
– Legislativnû a organizaãnû jsou zabezpeãeny podmínky pro úspory energií, za
které je zodpovûdné Ministerstvo prÛmyslu a obchodu a jím zfiízená âeská
energetická agentura.
– Podniky pfiivykly k nároãn˘m poÏadavkÛm environmentální legislativy.
Na tomto místû mi dovolte, abych struãnû pfiedstavil na‰i stránku www.IPPC.cz.
Jako zfiizovatelé systému máme jediné
pfiání: Aby systém byl uÏiteãn˘ pro pfiedstavitele podnikatelské vefiejnosti, pro
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zodpovûdné pracovníky státní správy
a své aby zde na‰la i vefiejnost.
Proto jsme systém pfii jeho zakládání zaloÏili jako otevfien˘, s tím, Ïe jsou dány jeho
hrubé obrysy a nûkteré informace zde mají
své místo, ale budou doplÀovány postupnû.
JiÏ dnes si v‰ak kaÏd˘ mÛÏe zjistit, kde potfiebné informace najde aÏ budou aktuální.
Hlavní kostra poskytovan˘ch informací
je z pohledu uÏivatele soustfiedûna do
následujících blokÛ:
– základní informace,
– nejlep‰í dostupné techniky,
– podpora procesu,
– podniky – zafiízení pod IPPC,
– diskusní a pracovní fóra,
– mapa webu.

odpovídajícím poÏadavkÛm na nejlep‰í
dostupné techniky.

Nejlep‰í dostupné techniky

Zde se snaÏíme pfiijít s nûãím nov˘m.
V rámci procesu, kter˘ je o vyjednávání
a kde jsou BREFy v˘sledkem v˘mûny informací, je pfiipraveno prostfiedí pro v˘mûnu názorÛ a to ve dvou úrovních:
– Vefiejné fórum umoÏÀuje vstup kteréhokoliv náv‰tûvníka, aby zde pfiedal svÛj
názor, pfiipomínku, nebo vznesl dotaz,
na kter˘ dostane odpovûì.
– Pracovní fórum vytváfií prostor pro jednotlivé pracovní skupiny. V˘mûnu názorÛ ãlenÛ skupin na pfiípravu referenãních
dokumentÛ, jejich pfieklady a zpûtnou
vazbu – úroveÀ na‰eho prÛmyslu v porovnání s Evropou. KaÏdá pracovní skupina má vytvofien svÛj prostor, kam se
dostanou pouze ãlenové pracovní skupiny s pfiidûlen˘m heslem. Pfiedpokládáme, Ïe k dispozici vefiejnosti budou aÏ
v˘stupy z pracovních skupin.
Za základ na‰í spoleãné práce pfied
schválením zákona v nejbliÏ‰ím období
povaÏujeme aktivizaci práce technick˘ch
pracovních skupin. Sjednocen byl jiÏ pohled na rozsah prací jednotliv˘ch pracovních skupin:
– sledování stavu a v˘voje nejlep‰ích dostupn˘ch technik,
– odborná korektura pfiekladÛ BREF,
– aplikace nejlep‰ích dostupn˘ch technik
(BAT) v ãesk˘ch podmínkách, sledování
stavu a v˘voje technik,
– uplatÀování stanovisek a zku‰eností âR
v pfiíslu‰n˘ch orgánech EU, vãetnû pfiímé
úãasti na‰ich expertÛ pfii práci v tûchto
orgánech se snahou prosazovat a uplatÀovat ãeské zku‰enosti a poznatky,
– odborná podpora ãesk˘m expertÛm –
ãlenÛm evropsk˘ch technick˘ch pracovních skupin,
– navrhování zástupcÛ do evropsk˘ch
technick˘ch pracovních skupin,
– poskytování expertních sluÏeb v oblasti
vyuÏití nejlep‰ích dostupn˘ch technik,
Byli bychom rádi, kdyby kolem pracovních skupin a v rámci rozvíjejícího se sys-

Tento blok dává název celému systému. Na nejlep‰í dostupné techniky se jiÏ
fiadu let odvolávají rÛzné rozvojové programy, státní politika Ïivotního prostfiedí,
banky pfii schvalování úvûrÛ a mnoho dal‰ích subjektÛ a materiálÛ.
Ve vazbû na Evropskou unii a její centrum v Seville dnes získáváme unikátní
pfiehled tûchto technologií. Pfiehled, kter˘
vznikl na základû v˘mûny informací, podrobné anal˘zy situace ve vût‰inû evropsk˘ch státÛ, pfiehled, na kterém se vedle
úfiedníkÛ podílejí vûdci, technici, profesní
svazy podnikatelské a dal‰í subjekty.
Máme k dispozici 8 referenãních dokumentÛ o nejlep‰ích dostupn˘ch technikách, tzv. BREFÛ, z toho 7 pro jednotlivé
kategorie prÛmyslov˘ch zafiízení. K dispozici jsou jiÏ pfieklady pro sklo, vápno a cement a neÏelezné kovy, v˘robu Ïeleza,
zpracování Ïeleza a oceli, v˘robu papíru
a celulózy a v˘robu chloru a louhu.
Postupnû, tak jak budou schvalovány, pfiibudou k nim i dal‰í pfieklady.
Pfieklady BREFÛ se pfiipravují v souãinnosti s profesními svazy. V úzké souãinnosti s profesními svazy vidíme jedinou
moÏnou cestu v dal‰ím postupu pfiípravy
procesu IPPC, zejména v ustavení a aktivizaci práce pracovních skupin pro jednotlivé kategorie zafiízení a vysílání na‰ich
zástupcÛ do Sevily, kde by bylo moÏné
ovlivnit tvorbu BREFÛ.
V této oblasti byly rozdûleny jiÏ i oblasti
zodpovûdnosti. MPO zodpovídá za prÛmysl, MZe za zemûdûlství a potravináfisk˘ prÛmysl a MÎP za nakládání s odpady a prÛfiezové BREFy.

Podpora procesu
Tento blok informací bude vûnován zejména pracovním skupinám, expertÛm,
ktefií budou schopni pomoci podnikÛm pfii
pfiípravû Ïádosti, event. krajÛm pfii jejich
posuzování a jisté formû nabídky technik

Podniky – zafiízení pod IPPC
Zde je uveden odkaz na databázi zafiízení âeského ekologického ústavu pfiipravovanou od jara 2000. MPO, MÎP a MZe
se jednoznaãnû domluvily, Ïe pfiehled
podnikÛ mÛÏe b˘t jen jeden. Jeho velká
aktualizace probûhla v únoru a bfieznu minulého roku pfied republikov˘m aktivem
pofiádan˘m MÎP. Proto se na jeho aktualizaci vedle podnikÛ podílí i MPO.
Perspektivnû se poãítá s tím, Ïe zde
bude zobrazen i prÛbûh procesu IPPC,
pfiehled Ïádostí, vydan˘ch rozhodnutí atp.

Diskusní a pracovní fórum
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tému v˘mûny informací vznikl seznam –
panel expertÛ – tedy odborníkÛ a organizací ochotn˘ch, schopn˘ch a pfiipraven˘ch vyuÏít sv˘ch znalostí k pfiípravû
a podpofie procesu vyjednávání o integrovaném povolení. Tedy, kdyby se vyuÏily
stávající kapacity.
Zákonem získáváme mnohem dÛvtipnûj‰í nástroj na fie‰ení problémÛ
s ochranou Ïivotního prostfiedí. Od sloÏkového pfiístupu se li‰í svojí komplexností.
MÛÏeme si ho pfiedstavit jako textilní
osnovu – svislé nitû pfiedstavují BREFy
pro jednotlivé kategorie zafiízení, které
jsou napfiíã protkány „sloÏkov˘mi aspekty”, jako jsou ochrana vod, ovzdu‰í, úspora energie, vyhodnocování materiálov˘ch
tokÛ surovin, hospodafiení s odpady, nebo
environmentální zpÛsoby fiízení.
Nástroj tedy máme, lep‰ích v˘sledkÛ
v‰ak mÛÏeme dosáhnout jen tehdy, kdyÏ
v‰ichni pfiistoupíme k jeho citlivému vyuÏívání v rámci moÏností nejlep‰ích dostupn˘ch technik, potfieb regiónÛ a finanãních
moÏností podnikatelÛ. Dlouhodobû systémovû zaloÏen˘ pfiístup nám k tomu vytváfií v‰echny podmínky.
Úspû‰nost nového pfiístupu závisí na
schopnosti komunikace. Dennû v‰ichni
mÛÏeme komunikovat prostfiednictvím
www.IPPC.cz. Komu je bliÏ‰í slovo mluvené, mÛÏe se ve dnech 23. – 26. dubna
2002 zúãastnit ENVIKONGRESU, kter˘
bude vûnován IPPC a uskuteãní se
v rámci jarních stavebních veletrhÛ na Brnûnském v˘stavi‰ti.
Ing. Ladislav ·paãek, CSc.,
Ministerstvo prÛmyslu a obchodu
spacek@mpo.cz

Návrh zákona o ovzduší
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ byl pfiedloÏen Poslanecké snûmovnû jiÏ v dubnu 2001. První ãtení probûhlo v kvûtnu,
ale druhé a tfietí ãtení aÏ v listopadu
a prosinci loÀského roku.
Projednávání zákona v Senátu na
lednové schÛzi bylo pfieru‰eno s tím, Ïe
pokraãovat bude je‰tû na téÏe schÛzi.
Zcela nov˘m prvkem projednávaného
zákona je ãást t˘kající se právní úpravy
ochrany klimatického systému Zemû
a oproti souãasné právní úpravû jím dochází k v˘znamn˘m zmûnám v oblasti
ochrany ovzdu‰í a ozónové vrstvy Zemû.
Zákon zahrnuje rovnûÏ novely nûkter˘ch
souvisejících zákonÛ, jako je napfi. zákon
o technick˘ch poÏadavcích na v˘robky
a zákon o ochranû vefiejného zdraví.
Z tiskové konference MÎP
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Z VùDY A V¯ZKUMU
PROFIL VĚDECKÉHO PRACOVIŠTĚ

Vysoká škola báňská-TU Ostrava
Fakulta strojní, katedra energetiky
ství, parních generátorÛ a vodního hospodáfiství. Absolventi se
uplatní jako projektanti a provozní inÏen˘fii v elektrárnách a teplárnách, ve v˘zkumu a v˘voji parních kotlÛ a zafiízení pro spalování paliv a zafiízení pro sniÏování ‰kodliv˘ch emisí.
– PrÛmyslová energetika – absolventi se uplatní jako energetici
prÛmyslov˘ch závodÛ, okresních úfiadÛ, jako projektanti rozvodÛ a topenáfisk˘ch firem, revizní technici a zku‰ební technici,
provozní technici energetick˘ch v˘roben prÛmyslov˘ch závodÛ,
systémÛ CZT, provozní technici úpraven a ãistíren vod.
– Technika tvorby prostfiedí – studium je zamûfieno na fie‰ení
strojÛ a staveb z hlediska jejich funkce v Ïivotním prostfiedí
a hlavnû na úpravu stavu prostfiedí pomocí technick˘ch zafiízení
(vûtrací zafiízení, odluãovací zafiízení, ãi‰tûní vod, zafiízení na
sniÏování hluku a.j.) Absolventi se uplatní jako projekãní, provozní, a kontrolní pracovníci jak v prÛmyslu, tak i v orgánech
státní správy.
– Netradiãní zdroje energie – studium je zamûfieno na vyuÏití
a uplatÀování obnoviteln˘ch zdrojÛ energie. Absolventi se uplatní v projekci a konstrukci tûchto zafiízení a jako provozní technici.

Báňské inženýrství obsahovalo vždy technické disciplíny, jejichž obsahem je nauka o různých formách energie a jejich transformaci,
o pracovních strojích, energetických zařízeních
využívaných v daných oborech. Katedra energetiky vznikla v roce 1955 sloučením části
dvou pracovišť, jednak to byla část katedry
obecného strojnictví (s náplní výuky předmětů
termomechanika, hydromechanika, energetické stroje, technické měření a regulace) a katedry horního a hutního strojnictví (s náplní výuky předmětů energetické stroje v hornictví
a hutnictví, čerpadla, kompresory, dmýchadla
a hospodaření s energií v dolech a hutích).
S rozvojem energetiky rostl poÏadavek na vzdûlávání inÏen˘rÛ
energetického zamûfiení. Na fakultû báÀského strojnictví byl zfiízen studijní smûr energetické stroje a zafiízení, jehoÏ první absolventi ukonãili studium ve ‰kolním roce 1971/72. V souãasné dobû
vede katedru Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.

2. Výzkumná činnost
2.1 Hlavní smûry v˘zkumu

1. Studijní obory

V oblastech základního v˘zkumu a jeho aplikací je v˘zkumná
ãinnost katedry zamûfiena na oblast energetiky, zejména na diagnostiku spalovacích procesÛ a energetick˘ch zafiízení. Pfiedmûtem zájmu jsou v‰ak i vedlej‰í produkty z rÛzn˘ch procesÛ a moÏnost jejich dal‰ího uplatnûní v praxi.
Koncem padesát˘ch let a na zaãátku let ‰edesát˘ch byl poloÏen
základ odborné ãinnosti katedry. Zmûny na konci osmdesát˘ch let
se promítly do v˘uky i do odborné ãinnosti katedry energetiky. Odklon zájmu vefiejnosti od velké energetiky, pokles poãtu studentÛ
a postupn˘ útlum tûÏebních aktivit v regionu si vynutil zmûny
v koncepci v˘uky i organizaci a fie‰ení odborné ãinnosti katedry.
Základním cílem bylo vybavení pracovi‰tû katedry ‰piãkovou moderní mûfiicí technikou a odbornû zdatn˘mi pracovníky. Mimo rÛzná diagnostická mûfiení byl provádûn velk˘ podíl ãistû emisních
mûfiení. Cílem bylo zmapování stavu energetick˘ch zafiízení
a technologií, coÏ mÛÏe slouÏit jako podklad pro následnou v˘zkumnou ãinnost.
Dal‰í oblastí jsou diagnostická mûfiení kotlÛ zamûfiená na stanovení pfiíãin nesprávné funkce zafiízení, optimalizace provozu,
stanovení pÛvodu poruchy a podobnû. Cílem je zpravidla návrh
úprav zafiízení, které nesprávn˘ stav odstraní. Tyto práce jsou
bezesporu nejvût‰ím zdrojem technick˘ch informací a mnohdy jedin˘m zpÛsobem, jak se dostat k nejnovûj‰í technologii v energe-

Katedra energetiky nabízí zájemcÛm smûrové studium oboru
„Energetické stroje a zafiízení” ve v‰ech úrovních studia: bakaláfiské, inÏen˘rské a doktorandské, v pfiípadû zájmu také specializaãní kurzy a dal‰í formy celoÏivotního vzdûlání, podle zájmu
a poÏadavkÛ, zejména v oblasti energetiky, Ïivotního prostfiedí
a obnoviteln˘ch zdrojÛ energie.

Bakaláfiské studium
V bakaláfiském studiu lze studovat „Techniku tvorby a ochrany
Ïivotního prostfiedí” a „Provoz a fiízení v energetice”.

InÏen˘rské studium
InÏen˘rské studium je pûtileté a je rozdûleno do dvou etap.
Vedle povinné ãásti pro v‰echny studenty oboru, v níÏ student
prohlubuje své znalosti mechaniky tekutin, pfienosu tepla a hmoty, teorie spalování a seznamuje se s konstrukcí a provozem základních agregátÛ energetiky, jako jsou kotle, turbíny, kompresory,
apod., se v˘bûrem volitelné ãásti (pfiedmûtÛ) student profiluje
podle jednotliv˘ch zamûfiení:
– Tepelnû energetická zafiízení – studium je zamûfieno na konstrukci, provoz a technologii v˘roby tepelnû energetick˘ch centrál, v˘robních energetick˘ch komplexÛ, palivového hospodáfi02/2002
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tice. Vût‰inou se jedná o dlouhodobou systematickou práci, na
které závisí dal‰í spolupráce s provozovateli. V rámci této ãinnosti byly získány rozsáhlé technické poznatky o ãinnosti tûchto zafiízení, vãetnû poznatkÛ o zpÛsobu jejich diagnostiky. Souãasnû byly navázány kontakty s pfiedními svûtov˘mi v˘robci energetick˘ch
zafiízení. Velmi kvalitní reference o ãinnosti v˘zkumného pracovi‰tû umoÏÀují od tûchto firem získávat pro V·B-TU Ostrava technicky velmi zajímavé zakázky pfii diagnostice nejnovûj‰ích energetick˘ch zafiízení.
Konec devadesát˘ch let je poznamenán sníÏením investiãní ãinnosti ve velké energetice. Pfiesto pokraãuje ãinnost katedry v oblasti diagnostick˘ch, garanãních a optimalizaãních mûfiení, v oblasti návrhu úprav a rekonstrukcí. V oblasti kogeneraãních jednotek pro kombinovanou v˘robu tepla a elektrické energie je ãinnost
zamûfiena na v˘zkum provozních podmínek a vliv na emise ‰kodlivin u kogeneraãních jednotek se spalovacími motory v âR a na
technicko-ekonomické studie. V souãasné dobû je v popfiedí zájmu katedry zejména v˘zkumná ãinnost zamûfiená na zplyÀovací
technologie alternativních paliv, uplatnûní náhradních paliv ve stávající energetice a plazmové technologie likvidace odpadÛ.
Velmi aktivní je katedra také ve spolupráci s âeskou energetickou
agenturou, na katedfie jsou pracovníci zapojeni do ãinnosti EKIS.
Pracovníci katedry rovnûÏ vlastní oprávnûní na posuzování vlivu staveb na Ïivotní prostfiedí. V˘ãet ve‰keré ãinnosti katedry pfiesahuje
prostor urãen˘ pro tento ãlánek a nemÛÏe oslovit v‰echny ãtenáfie.

2.2 V˘hledy na dal‰í období
V souladu s oãekávan˘m pfiibliÏováním se âeské republiky
k Evropské unii bude nab˘vat na v˘znamu „ekologické” vyuÏívání
energetick˘ch zdrojÛ. Jedním ze smûrÛ bude urãitû i úspora fosilních paliv, vãetnû vy‰‰í míry vyuÏívání paliv alternativních.
Zájmem katedry energetiky je zejména se aktivnû podílet na fie‰ení v˘zkumn˘ch úkolÛ v rámci spoleãn˘ch projektÛ Evropského
spoleãenství a národních grantov˘ch agentur.
O perspektivû oboru svûdãí i rostoucí zájem studentÛ o studium
a firem o studenty.

2.3 Prezentace v˘sledkÛ
Katedra energetiky pofiádá kaÏdoroãnû nûkolik odborn˘ch semináfiÛ pro provozovatele energetick˘ch zafiízení s mezinárodní
úãastí. Zejména semináfie t˘kající se Ïivotního prostfiedí a spalování, fluidních kotlÛ a racionálního vyuÏívání energetick˘ch zafiízení mají jiÏ tradici. Prezentace získan˘ch v˘sledkÛ je pracovníky katedry provádûna nejen v âeské republice, ale velmi aktivnû i v zahraniãí. Vybrané publikace lze nalézt na webové stránce katedry
energetiky - http://www.vsb.cz/KE.

2.4 DosaÏené v˘sledky, granty
Rozsáhlá grantová ãinnost katedry má za sebou dlouholetou tradici. Zpracovávané v˘zkumné úkoly jsou podloÏeny zejména poÏadavky praxe a rovnûÏ získané poznatky nacházejí bezprostfiední
uplatnûní v praxi. Pro informaci jsou vybrány pouze nûkteré:

Projekty GAâR
– N2O z mobilních a stacionárních zdrojÛ
– Kombinované spalování uhlí a biomasy
– Ekologické, ekonomické a technické hodnocení kogeneraãních
jednotek s plynov˘mi pístov˘mi motory
– Alternativní sorbenty pro odsifiovací procesy ve fluidní vrstvû

Zahraniãní projekty
– kontakt s Rakouskem, Nûmeckem, Slovenskem, EU-kolektiv 10
evropsk˘ch zemí, Socrates/Erasmus, Tempus

2.5 Obhájené diplomové práce z oblasti ÎP
Vzhledem k zamûfiení studentÛ se jedná zejména o práce zamûfiené na minimalizaci vznikajícího odpadu, zlep‰ení recyklaãních technologií a pfiípravu a vyuÏití alternativních paliv. Neopominutelnou ãást prací tvofií v˘kresová dokumentace navrhovan˘ch
úprav.
Nûkteré ze zpracovávan˘ch prací byly pfiihlá‰eny do soutûÏe
nejlep‰ích diplomov˘ch prací âR na ENVI Brno. Jedná se napfi.
o témata související s návrhy minimalizace objemu PET lahví,
úsporu skládkovacích kapacit, pouÏití alternativních paliv, minimalizace vypou‰tûn˘ch emisí.

2.6 Témata doktorsk˘ch dizertaãních prací
V minulosti katedra energetiky vychovala 42 kandidátÛ vûd
(CSc.) a 5 doktorÛ vûd. V doktorském studiu, které je v˘raznû individuální, studuje v poslední dobû 20 doktorandÛ (interních i externích). Studium je v‰eobecnû zamûfieno na problematiku ekologického vyuÏívání energie, v souladu s trendem trvale udrÏitelného
rozvoje. Do studijního programu vût‰iny doktorandÛ je zafiazen studijní pobyt na zahraniãní univerzitû v trvání minimálnû pûti mûsícÛ.
K dispozici jsou vûdomosti a zku‰enosti renomovaného pracovi‰tû,
kvalitní technické vybavení a rozsáhlé odborné kontakty doma
i v zahraniãí. Katedra aktivnû spolupracuje s druÏebními vysok˘mi
‰kolami a ústavy (Bergakademie Freiberg, TU DráÏìany, TU Wien,
MEI Moskva, AGH Krakov, Slezská polytechnika Gliwice).
Ve smyslu této spolupráce jsou provádûny v˘mûny studentÛ,
stáÏe pedagogÛ, aktivní úãast na vûdeck˘ch konferencích a jiné
ãinnosti. V souãasné dobû jsou fie‰eny zejména témata zamûfiená
na zlep‰ení ekologické a energetické únosnosti provozovan˘ch
a novû vyvíjen˘ch technologií. V˘bûr nûkter˘ch témat souvisejících s problematikou:
– Uplatnûné plazmov˘ch technologií – zejména pro ekologickou likvidací odpadÛ podle nejnovûj‰ích poznatkÛ.
– ZplyÀovací technologie a biomasa – v˘zkumné práce jsou zamûfieny na stanovení faktorÛ pro vy‰‰í ekonomické a ekologické
uplatnûní zplyÀování biomasy v praxi.
– Alternativní paliva – práce jsou zamûfieny na pfiípravu alternativních paliv, zejména s vyuÏitím ãistírenského kalu, tfiídûného komunálního odpadu a dal‰ích alternativ.
– Kombinované spalování alternativních paliv a uhlí – jedná se zejména o stanovení kritérií pro posouzení vhodnosti vyuÏití stávajících spalovacích zafiízení pro alternativní paliva.
– Alternativní sorbenty – cílem je zejména úspora primárních odsifiovacích sorbentÛ.

3. Závěr
Vzhledem k potfiebû produkování elektrické i tepelné energie lze
pfiedpokládat, Ïe atraktivita oboru zÛstane zachována. Hlavní v˘zkumná ãinnost katedry je v souladu se smûry v EU v oblasti trvale udrÏitelného rozvoje.
JiÏ v souãasnosti dává stav spolupráce se zahraniãními pracovi‰ti nadûji na úspû‰né vykroãení do „spoleãné” Evropy.

Projekty M·MT
– Uplatnûní nejnovûj‰ích poznatkÛ z konstrukce energetick˘ch
zafiízení
– Alternativní paliva pro kombinované spalování
– Základní parametry alternativních sorbentÛ pro odsifiování
ODPADOVÉ FÓRUM
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prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.,
vedoucí katedry energetiky,
delegát âR v programovém v˘boru pro energetiku
5. rámcového programu v˘zkumu
a v˘voje EU v Bruselu
doc. Ing. Dagmar Juchelková, PhD.,
katedra energetiky
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Stabilizace/solidifikace solí
ze s p al ov e n o d p a d ů pomocí asfaltového pojiva
Skutečnost, že spalovny odpadů produkují
vedle popela a popílku rovněž odpadní soli, je
i mezi odbornou veřejností poměrně málo známa. Soli zde vznikají v procesu čištění spalin,
při němž se plynné zplodiny spalování vypírají
v zásadité lázni (např. roztok NaOH nebo suspenze vápna). Během tohoto procesu se ze
spalin odstraní především kyselé plyny (zejména HCl, HF a SO2), a dále těžké kovy a zbytky
prachu. Po dosažení určitého stupně vyčerpání
je vypírací lázeň vysušena, čímž vzniká sypký
až prašný odpad, z velké části rozpustný ve vodě. Ten navíc obsahuje značně proměnlivá
množství různých polutantů, v závislosti na složení odpadu aktuálně spalovaném ve spalovně. Z důvodů zajištění potřebné účinnosti vypírání spalin se NaOH (resp. Ca(OH)2) ve vypírací lázni nikdy nevyčerpá zcela, a vznikající odpadní sůl je proto silně zásaditá. Z hlediska
možnosti ukládání těchto solí na skládky je
bezpodmínečně nutné provedení účinné stabilizace/solidifikace (S/S), kterou však nemohou
poskytnout klasické S/S technologie využívající pojiv na bázi Portlandského cementu /1/.

lidifikace odpadÛ je dlouhodobá stabilita S/S odpadu jedním z prioritních poÏadavkÛ, jeví se aplikace asfaltov˘ch pojiv pro tento
úãel jako vysoce perspektivní volba.

2. Experimentální část
2.1 Odpady

Vyvinut˘ postup byl testován na dvou odli‰n˘ch typech solí ze
spaloven odpadÛ:
– sÛl z mokré vypírky spalin roztokem NaOH; obsah rozpustn˘ch
látek cca 98 %, su‰ina 99,3 %, sypná hmotnost asi 0,48 g/ml,
– sÛl z polosuché vypírky spalin suspenzí Ca(OH)2; obsah
rozpustn˘ch látek cca 33 %, su‰ina 91,6 %, sypná hmotnost
0.74 g/ml.

2.2 Asfaltové pojivo
Bylo pouÏito asfaltového pojiva PARAFIX (v˘robek fy PARAMO
a.s. Pardubice), které je vyrábûno speciálnû pro environmentální
úãely.
Tabulka 1: Závislost vybran˘ch parametrÛ vyluhovatelnosti
na obsahu pojiva ve zku‰ebních tûlesech stabilizované soli z mokré
vypírky spalin
obsah asfaltu (%)
10

konduktivita (mS/m)
14,12

15

1. Úvod
V této práci je prezentován vyvinut˘ postup S/S solí ze spaloven odpadÛ pomocí asfaltového pojiva. Asfalt, jako vysoce
hydrofobní látka, je schopen vytváfiet dokonalou imobilizaãní bariéru velmi úãinnû bránící vodnému vyluhování jak˘chkoliv polutantÛ ze stabilizovaného odpadu do Ïivotního prostfiedí. Asfaltové pojivo se vyznaãuje pfiízniv˘mi vlastnostmi jako je studen˘ tok, inertnost a stálost v Ïivotním prostfiedí. Z ekonomického hlediska je v˘hodná masová v˘roba asfaltu spolu s propracovanou a ‰irokou
aplikací v technické praxi, pfiiãemÏ dlouhodobé strategické pfiedpovûdi pfiedpokládají dostatek této suroviny i v budoucnosti.
Obavy z moÏnosti toxického pÛsobení samotného asfaltového pojiva v environmentu jsou nepodloÏené a pramení nejspí‰e z ãastého
zamûÀování asfaltu a dehtu na základû nûkter˘ch jejich podobn˘ch
vlastností. V souãasné dobû se vût‰ina technicky vyuÏívaného asfaltu vyrábí z ropy postupn˘m oddestilováním jednotliv˘ch frakcí, nejprve za atmosférického tlaku a poté za vakua pfii teplotách aÏ 300
°C. Díky tomu je asfalt relativnû ãist˘m materiálem. Existují studie
dokladující, Ïe napfi. z hlediska obsahu PAU jsou na tom asfalty dokonce lépe, neÏ fiada bûÏn˘ch poÏivatin /2/. Kromû toho ani pfiírodní
loÏiska asfaltu nevykazují toxick˘ vliv na Ïivotní prostfiedí.
Dlouhodobá chemická a biologická odolnost asfaltu je v˘jimeãná, o ãemÏ svûdãí napfiíklad rozsáhlá studie odolnosti asfaltu vÛãi pÛsobení mikroorganismÛ, hmyzu, hlodavcÛ a rostlin pro úãely
ochrann˘ch povlakÛ potrubí /3/, stejnû jako údaje o chemické rezistenci asfaltového pojiva vÛãi pÛsobení vodn˘ch roztokÛ anorganick˘ch kyselin, organick˘ch kyselin, anorganick˘ch alkálií
a anorganick˘ch solí /2/ a rovnûÏ napfi. i zachovalost starovûk˘ch
pfiedmûtÛ zhotoven˘ch z asfaltu. ProtoÏe pro úãely stabilizace/so02/2002

2,675

pH

Obsah CT (mg/l)

6,86

19,7

6,93

3,3

20

13,56

7,05

18,9

24,8

19,94

7,04

28,0

30

26,16

7,10

36,8

36,5

6,07

6,93

8,2

43,1

2,549

6,75

3,2

50

0,604

6,98

0,5

0*

16 370

I/II

40

9,96
6,5 - 8,0

– **
100

* – v˘luh neupraveného odpadu
** – nebylo stanovováno
I/II – limitní hodnoty ve tfiídû vyluhovatelnosti I/II

Tabulka 2: Závislost vybran˘ch parametrÛ vyluhovatelnosti
na obsahu pojiva ve zku‰ebních tûlesech stabilizované soli
z polosuché vypírky spalin
obsah asfaltu (%)

konduktivita (mS/m)

pH

Pb (mg/l)

10

0,196

5,07

< 0,05

15

0,192

5,77

< 0,05

20

0,202

5,80

< 0,05

25

0,197

6,00

< 0,05

30

0,212

0*

5 800

I/II

40

6,02

< 0,05

12,10

38,8

6,5 - 8,0

0,05

* – v˘luh neupraveného odpadu
I/II – limitní hodnoty ve tfiídû vyluhovatelnosti I/II
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2.3 Postup S/S odpadních solí pomocí
asfaltového pojiva

parametru NEL nepatrnû vy‰‰í, coÏ lze vysvûtlit skuteãností, Ïe
stabilizáty mají povrch tvofien˘ taven˘m pojivem, kdeÏto vyluhované vzorky asfaltového pojiva byly pfiipraveny mechanick˘m
zpÛsobem, a tedy mají vût‰í specifick˘ povrch. Ostatní parametry
vyluhovatelnosti byly jak u neupraveného odpadu, tak i u samotného asfaltového pojiva tak nízké, Ïe nebylo nutné provádût jejich
stanovení ve v˘luzích stabilizovaného odpadu.

Roztavené asfaltové pojivo se smíchá s dan˘m mnoÏstvím soli
a vzniklá prá‰ková smûs se slisuje, ãímÏ se získá kompaktní tûleso. Pfii pfiípravû zku‰ebních tûles bylo pouÏito lisování za studena
tlakem 10,4 MPa po dobu cca 30 sekund. Byla vyrobena zku‰ební tûlesa válcového tvaru s prÛmûrem podstavy asi 60 mm a v˘‰kou 17 aÏ 25 mm, o hmotnosti cca 100 g. Takto pfiipravená zku‰ební tûlesa byla dále opatfiena asfaltov˘m povlakem, a to, zavû‰ena na polyamidovém vláknû, krátk˘m ponofiením do roztaveného asfaltového pojiva. Podrobn˘ popis postupu byl publikován /4/.

3.2 S/S soli z polosuché vypírky
Na základû zku‰eností s v˘‰e popsanou S/S soli z mokré vypírky spalin byly z této soli pfiipraveny solidifikaãní smûsi s obsahem
asfaltového pojiva od 10 do 30 %, z tûchto smûsí byla vylisována
zku‰ební tûlesa, které byla následnû opatfiena asfaltov˘m povlakem. Ve v˘luzích tûchto zku‰ebních tûles byly sledovány parametry pH, konduktivita a obsah olova – viz tabulka 2. Z této tabulky je
opût patrná nezávislost sledovan˘ch parametrÛ vyluhovatelnosti
na obsahu asfaltového pojiva ve smûsi. V‰echny sledované parametry v˘luhÛ zku‰ebních tûles stabilizované soli vyhovují tfiídû vyluhovatelnosti I/II. Evidentní je rovnûÏ jejich zlomové sníÏení v porovnání s v˘luhem nestabilizované soli. Jedin˘m parametrem, kter˘ zdánlivû nevyhovuje nejpfiísnûj‰í tfiídû vyluhovatelnosti, je hodnota pH, je ov‰em tfieba podotknout, Ïe destilovaná voda pouÏitá
k pfiípravû v˘luhÛ mûla prakticky stejné pH. Mimo to je odpad zásadit˘, takÏe i hodnota pH dokumentuje úãinnost S/S.
DosaÏené v˘sledky tedy opût potvrzují, Ïe solidifikace odpadu
asfaltov˘m pojivem doplnûná vytvofiením sekundární asfaltové bariéry na povrchu solidifikovaného odpadu pfiedstavuje dokonalou
stabilizaci/solidifikaci, univerzálnû pouÏitelnou pro jak˘koliv such˘
sypk˘ nebezpeãn˘ odpad.

3. Výsledky a diskuse
3.1 S/S soli z mokré vypírky

U této soli byly pfiipraveny solidifikaãní smûsi s obsahem asfaltového pojiva od 10 % do 50 % a z nich byla vylisována zku‰ební tûlesa. Tato tûlesa byla opatfiena asfaltov˘m povlakem a byly z nich
pfiipraveny v˘luhy. Ve v˘luzích byly sledovány následující parametry vyluhovatelnosti: hodnota pH, konduktivita a obsahy anorganick˘ch aniontÛ (iontovou chromatografií), z nichÏ relevantními se ukázali b˘t pouze obsahy Cl-. V˘sledky tûchto mûfiení jsou uvedeny
v tabulce 1. Jak je z této tabulky patrno, v‰echny v˘luhy zku‰ebních
tûles stabilizované soli splÀují ve v‰ech tfiech sledovan˘ch parametrech limitní hodnoty nejpfiísnûj‰í tfiídy vyluhovatelnosti I/II, a to
prakticky nezávisle na obsahu asfaltového pojiva ve smûsi.
Z absence jakéhokoliv trendu v závislostech sledovan˘ch parametrÛ vyluhovatelnosti na obsahu asfaltového pojiva vypl˘vá, Ïe
pro vyluhovatelnost takto stabilizovaného odpadu je urãující kvalita asfaltového povlaku. Kromû parametrÛ uveden˘ch v tabulce 1
byl ve v˘luhu zku‰ebního tûlesa s obsahem pojiva 20 % stanoven
obsah nepolárních extrahovateln˘ch látek (NEL), kter˘ ãinil 0,08
mg/l, coÏ vyhovuje tfiídû vyluhovatelnosti I/I (0.2 mg/l). Pozoruhodné je, Ïe ve v˘luhu samotného asfaltového pojiva byla hodnota

3.3 Objemová bilance vyvinutého S/S postupu
I kdyÏ jsou v souãasné dobû poplatky za uloÏení odpadu na
skládku odvozovány pfieváÏnû od hmotnosti odpadu, je ve skuteãnosti faktorem urãujícím kapacitu skládky její objem, tj. objem

Tabulka 3: Zmûna hmotnosti a objemu odpadních solí pfii jejich stabilizaci/solidifikaci pomocí asfaltového pojiva
SÛl z mokré vypírky
Obsah asfaltu
(%)

SÛl z polosuché vypírky

Relativní hmotnost stabilizátu*
(%)

Relativní objem stabilizátu**
(%)

Obsah asfaltu
(%)

Relativní hmotnost stabilizátu*
(%)

Relativní objem stabilizátu**
(%)

10

111

46,2

10

111

64,8

15

118

47,7

15

118

63,2

20

125

47,0

20

125

63,2

24,8

133

48,0

25

133

64,3

30

143

48,5

30

143

64,8

36,5

157

53,1

–

–

–

43,1

176

59,2

–

–

–

50

200

68,6

–

–

–

* Hmotnost tûlesa solidifikované soli vztaÏen˘ k hmotnosti obsaÏené soli
** Objem tûlesa solidifikované soli vztaÏen˘ k pÛvodnímu objemu neupravené soli

Tabulka 4: Dlouhodob˘ pokus vyluhovatelnosti asfaltov˘ch stabilizátÛ soli: vybrané hodnoty konduktivity (mS/m) v˘luhÛ
Doba vyluhování

Obsah asfaltového pojiva, %
10

20

30

Slep˘ pokus**
40

100*

4 dny

0,198

0,236

0,210

0,203

0,553

0,186

1 rok

0,310

0,368

0,368

0,333

1,176

0,296

2,5 roku

0,596

0,423

0,465

0,873

1,329

0,329

* tûleso vyrobené ze samotného asfaltového pojiva
** pfievafiená destilovaná voda, pouÏívaná k ve‰ker˘m v˘luhÛm
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4. Závěr

odpadÛ, které na ni lze deponovat. V této souvislosti je nespornou
pfiedností vyvinutého postupu S/S pomocí asfaltov˘ch pojiv v˘razn˘ pokles objemu stabilizovaného odpadu vÛãi pÛvodnímu objemu odpadu. V tabulce 3 je ukázána jednoduchá hmotnostní a objemová bilance procesu S/S pro oba testované typy solí ze spalovny odpadÛ. Pozoruhodn˘m jevem je, Ïe pfiestoÏe se vzrÛstajícím obsahem asfaltového pojiva narÛstá hmotnost solidifikovaného odpadu, jeho objem se pfii obsahu asfaltového pojiva do 30 %
prakticky nemûní. Tento fenomén, stejnû jako samotn˘ pokles objemu pfii S/S, je moÏné vysvûtlit velk˘m rozdílem mezi sypnou
hmotností odpadu a jeho skuteãnou hustotou. Matematick˘ model
a podrobná diskuse tohoto jevu byly publikovány /4/ NárÛst hmotnosti a objemu zpÛsoben˘ vytvofiením sekundární asfaltové bariéry, potaÏmo spotfieba asfaltového pojiva pro tuto operaci, jsou
v technickém mûfiítku zanedbatelné, coÏ jiÏ bylo ukázáno v na‰í
pfiedchozí práci /5/.

Byl vypracován a v laboratorním mûfiítku ovûfien postup stabilizace/solidifikace solí ze spaloven odpadÛ pomocí taveného asfaltového pojiva. Presentovan˘ postup zahrnuje smíchání odpadní
soli s relativnû mal˘m mnoÏstvím asfaltového pojiva (jde o solidifikaci a nikoliv o enkapsulaci) a následné vytvofiení asfaltového
povlaku na povrchu solidifikovaného odpadu. Z proveden˘ch experimentÛ vyplynulo, Ïe pro samotnou solidifikaci plnû postaãuje
minimální testované dávkování asfaltového pojiva, tj. 10 %, ale
s ohledem na jistou technologickou rezervu byl navrÏen obsah asfaltového pojiva 20 %. Ani jedna z testovan˘ch solí ze spaloven
odpadÛ nevykazovala po stabilizaci/solidifikaci pÛvodní nebezpeãné vlastnosti, podle vyluhovacího testu obû patfiily do tfiídy vyluhovatelnosti I/I a tedy by mohly b˘t ukládány na skládku jako
„ostatní odpad”. Kromû toho dochází pfii této S/S k v˘raznému sníÏení objemu odpadu, a to o 40 aÏ 50 %, coÏ by znamenalo témûfi
dvojnásobné zv˘‰ení kapacity skládky.
Dlouhodob˘ test vyluhovatelnosti, jehoÏ úãelem bylo simulovat
chování asfaltov˘ch stabilizátÛ na skládce, naznaãuje, Ïe asfalt
zabraÀuje mûfiitelnému vyluhování solí a to pravdûpodobnû i ve
vzdáleném ãasovém horizontu. Je zfiejmé, Ïe nebezpeãí vyluhování jak˘chkoliv iontÛ do spodních vod pfii uloÏení asfaltov˘ch stabilizátÛ na skládce mÛÏe hrozit pouze pfii váÏném rozru‰ení asfaltov˘ch tûles a asfaltov˘ch vrstev obalujících zmínûná tûlesa.
Technická realizace navrÏeného postupu ov‰em pfiedpokládá
specifick˘ postup skládkování, aby se vyuÏilo pfiedností sekundární
asfaltové bariéry a souãasnû se minimalizovala spotfieba asfaltového pojiva na její vytvofiení. Jako nejideálnûj‰í se jeví vytvofiení co
moÏná nejvût‰ího, kompaktního monobloku postupn˘m ukládáním
a zhutÀováním solidifikovaného odpadu do vyasfaltovaného prostoru na skládce, kter˘ by se po zaplnûní uzavfiel opût vrstvou asfaltu.
Vratislav Bednafiík, Milan Vondru‰ka,
Ústav technologie Ïivotního prostfiedí a chemie,
Fakulta technologická, Univerzita Tomá‰e Bati
e-mail: bednarik@ft.utb.cz

3.4. Dlouhodob˘ test vyluhovatelnosti
stabilizované soli
Pro ovûfiení dlouhodobé stability asfaltov˘ch stabilizátÛ soli ze
spalovny odpadÛ byla pfiipravena zku‰ební tûlesa solidifikované
soli ze spalovny odpadÛ (z mokré vypírky spalin) s rÛzn˘m obsahem asfaltového pojiva a s dokonal˘m asfaltov˘m povlakem, tedy
sekundární bariérou (viz tabulka 4). Pfiipravená tûlesa byla vloÏena do ãist˘ch lahví z tmavého skla. Ke kaÏdému tûlesu byl pfiidán
pfiíslu‰n˘ objem pfievafiené destilované vody tak, aby bylo dosaÏeno pomûru 1000 ml vody na 100 g stabilizátu. ZároveÀ byly zaloÏeny dva slepé pokusy: jeden, kter˘ mûl monitorovat zmûnu vodivosti pouze u pouÏité vody a druh˘, ve kterém byl zku‰ebním tûlesem pouÏit˘ asfalt. Láhve byly vzduchotûsnû uzavfieny a skladovány pfii teplotû 5 – 8 °C. PrÛbûÏnû byla ve v‰ech lahvích, po
dobu asi dvou a pÛl roku, mûfiena konduktivita v˘luhÛ. V˘sledky
mûfiení na poãátku, uprostfied a na konci pokusu jsou uvedeny
v tabulce 4.
Z v˘sledkÛ je zfiejmé, Ïe asfalt pfiedstavuje pro ionty neprostupnou bariéru. PfiestoÏe tyto velmi pfiíznivé v˘sledky byly oãekávány, je tfieba uvést, Ïe nejvût‰í vliv na prakticky zanedbateln˘
nárÛst konduktivity u v‰ech sledovan˘ch v˘luhÛ mûlo vyluhování
iontÛ ze skla a otvírání lahví, pfii kterém dochází k pohlcování chemick˘ch individuí ze vzduchu, jak je patrné z hodnot vodivosti slepého pokusu. Je tfieba si uvûdomit, Ïe hodnoty konduktivity v‰ech
testovan˘ch v˘luhÛ, vãetnû v˘luhu samotného pojiva, pfiedstavují
ve srovnání i s nejpfiísnûj‰í limitní hodnotou pro tfiídu I/II (40 mS/m)
prakticky nulu. Navíc jsou hodnoty konduktivity témûfi rovny hodnotû konduktivity slepého pokusu. Tyto skuteãnosti jsou v naprosté shodû s v˘sledky dosaÏen˘mi u 24 hodinov˘ch v˘luhÛ, pfiipravovan˘ch podle zákona o odpadech. Dále se opût potvrdilo, Ïe
úãinnost stabilizace nezávisí na obsahu asfaltového pojiva ve stabilizátu (v rozmezí 10 – 40 %) a rozhodující je tedy asfaltov˘ povlak, ãili dokonalá sekundární bariéra. Je tedy zfiejmé, Ïe S/S solí ze spaloven odpadÛ je moÏno uskuteãÀovat s relativnû nízk˘m
pfiídavkem pojiva, tedy napfi. s 15 %. Tato dávka bezpeãnû staãí
na docílení solidifikace solí, pfiiãemÏ tvorba asfaltového povlaku
v technickém mûfiítku, jak jiÏ bylo fieãeno, vyÏaduje uÏ pouze nev˘znamné mnoÏství asfaltového pojiva.

V˘zkum S/S solí ze spaloven odpadÛ byl provádûn v rámci
projektu „Stabilizace/solidifikace nebezpeãn˘ch pevn˘ch
odpadÛ” podporovaného Grantovou agenturou âeské republiky
(104/97/0127).
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STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Kam mizejí z Plzeňska staré ledničky?
Co dělat se starou chladničkou či mrazničkou, která již
nejde opravit, řešila donedávna ne jedna domácnost. Ta
moudřejší ji odvezla například do sběrného dvora nebo
na řízenou skládku. Ta méně
moudrá ji prostě vyhodila někam za humna. Takto odhozená chladicí zařízení se pomalu
rozpadala a unikaly z nich látky poškozující ozónovou vrstvu Země. O zneškodnění a sanaci takovýchto černých skládek se musela postarat obec,
která však na to obvykle neměla potřebné prostředky.
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí nezÛstalo
k tomuto problému lhostejné a na pomoc
obcím vyhlásilo v letech 1994 – 98 Program
na ozdravûní ovzdu‰í a Program zámûny
chladicích technologií a chladicích médií.
V roce 1998 pak následovalo vyhlá‰ení
Programu ochrany ozónové vrstvy Zemû.
Finanãní podporu obcím, jejich svazkÛm
nebo organizaãním sloÏkám státu v rámci
tohoto programu poskytuje Státní fond Ïivotního prostfiedí âR (SFÎP). Cílem tohoto programu je komplexní zabezpeãení
zne‰kodnûní (tj. svoz, roztfiídûní, skladování a ekologická recyklace nebo zne‰kodnûní) odpadÛ obsahujících látky po‰kozující nebo ohroÏující ozónovou vrstvu
Zemû.
Za dobu existence tohoto programu poÏádalo o podporu celkem 29 subjektÛ.
Podmínky programu splnilo a kladné rozhodnutí ministra Ïivotního prostfiedí pro
poskytnutí finanãní podpory ze SFÎP dosud získalo osm subjektÛ. Finanãní podpora tûchto projektÛ a akcí, resp. finanãní
prostfiedky rezervované na jejich realizaci,
pfiesahují 25 milionÛ korun.
Jedním ze ÏadatelÛ o finanãní podporu
ze SFÎP formou investiãní dotace ve v˘‰i
4 860 tisíc Kã bylo v roce 2000 SdruÏení
mûst a obcí PlzeÀského kraje. To zahrnuje 112 obcí v okresech PlzeÀ mûsto,
PlzeÀ – sever, PlzeÀ – jih, Rokycany, DomaÏlice, Tachov a Klatovy. Cel˘ projekt je
zaloÏen na vyuÏití 17 vybran˘ch sbûrn˘ch
míst na území PlzeÀského kraje. Tato
sbûrná místa vlastní ve vût‰inû pfiípadÛ
obce a provozují je soukromé firmy.
ODPADOVÉ FÓRUM

Pomocí mobilního zafiízení ENSO-Automat, systém SEG jsou lednice zne‰kodÀovány pfiímo ve sbûrn˘ch místech odsátím
freonu z chladicího okruhu a odsátím dal‰ích nebezpeãn˘ch látek, zejména olejÛ.
Kusy, které obsahují freon i v izolaãních
vrstvách (v PUR pûnû), jsou odváÏeny do
provozoven dodavatele technologie, aby
byl odsát zb˘vající freon pomocí druhého
stupnû zmínûné technologie.
Celou akci pomohla pfiipravit a koordinuje
Regionální rozvojová agentura PlzeÀského
kraje. Projekt pfiedpokládal, Ïe se na území
PlzeÀského kraje v dobû pfiípravy vyskytuje
asi 16 250 kusÛ vyfiazen˘ch v˘robkÛ domácího chlazení a poãítal se zhruba 60% úspû‰ností sbûru. Podle plánu mûlo b˘t odstranûno po 240 kusech zafiízení z kaÏdého
sbûrného místa, coÏ celkovû pfiedstavovalo
9 800 kusÛ. Zahájení projektu pfiedcházela
pomûrnû velká publicita ve sdûlovacích prostfiedcích i osobní aktivita pfiedstavitelÛ jednotliv˘ch obcí, které zároveÀ ocenily, Ïe
zne‰kodnûní uveden˘ch v˘robkÛ v rámci tohoto projektu je pro obce bezplatné.
PÛvodnû plánovaná maximální kapacita
240 kusÛ na jedno sbûrné místo byla ve
vût‰inû míst dvoj- aÏ trojnásobnû pfiekroãena. K poslednímu ãervenci minulého roku byly na 17 sbûrn˘ch místech shromáÏ-

Zpravodaj

Č esk á asoci ace
odpadového hospodáčství
NejdÛleÏitûj‰í odpadáfiskou událostí listopadu minulého roku byla dal‰í ãást
cyklu semináfiÛ Odpadov˘ch dnÛ, která
se opût konala v PrÛhonicích u Prahy.
První den probíhal pod názvem Odpady
a Evropská unie a pofiádala ho spoleãnost EKO-KOM. Zaznûly zde kvalitní referáty i zajímavá diskuse mezi námûstkyní ministra Ïivotního prostfiedí Ing. E. Tylovou a pfiedsedou v˘boru pro vefiejnou
správu, regionální rozvoj a Ïivotní prostfiedí Poslanecké snûmovny Ing. Bene‰em. Je jen ‰koda, Ïe mnozí z úãastníkÛ
nevyuÏili pfiíleÏitosti k navázání osobních
kontaktÛ s ostatními odborníky z oboru
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dûny 7 573 kusy. Ze ‰esti sbûrn˘ch míst –
Lazce na DomaÏlicku, Dobfiany, Blovice,
Nepomuk, Su‰ice a Kralovice bylo jiÏ odvezeno a zne‰kodnûno celkem 3 129 v˘robkÛ. Celkové náklady na realizaci uvedeného opatfiení ãiní kolem 495 Kã na jeden kus domácího chladicího nebo klimatizaãního zafiízení a souãasnû náklady vztaÏené k ekologick˘m efektÛm ãiní 9 918 Kã
na jeden kilogram freonu.
Závûreãné hodnocení akce, vãetnû posouzení dosaÏen˘ch ekologick˘ch efektÛ,
je plánováno na prosinec 2002. JiÏ dnes je
v‰ak jasné, Ïe projekt bude dokonãen dfiíve. Také specialisté z odboru ochrany
ovzdu‰í SFÎP jsou s realizací projektu
spokojeni a vyjádfiili dokonce pfiesvûdãení,
Ïe cel˘ projekt by mohl slouÏit jako vzor
pro ostatní kraje.
S ohledem na dosud dobfie fungující organizaci projektu, získání zku‰eností a samozfiejmû v zájmu zbavení území kraje
dal‰ího odpadu tohoto druhu (zhruba 4 tisíc kusÛ v˘robkÛ) chystá SdruÏení obcí
a mûst PlzeÀského kraje o pokraãování
projektu. Îádost o finanãní podporu formou dotace byl pfiedán SFÎP poãátkem
fiíjna 2001a pokud v‰e probûhne podle
harmonogramu, dojde k realizaci pokraãovacího projektu jiÏ letos na jafie.
(vd)

na spoleãenském veãeru, kter˘ následoval po pfiedná‰kách.
Druh˘ den pod názvem Odpady a prÛmysl pofiádal jako obvykle Svaz odpadového prÛmyslu. I zde zaznûlo nûkolik zajímav˘ch referátÛ, napfi. k recyklaci elektro‰rotu, ale pfiesto byla v porovnání s pfiede‰l˘m dnem úãast podstatnû men‰í.
Den poté uspofiádala spoleãnost EKOKOM setkání v‰ech zainteresovan˘ch
pracovních skupin k systému akreditací
spoleãnosti EKO-KOM.
Prosinec byl pro asociaci pfiedev‰ím ve
znamení jednání s pfiedsedou âeskomoravské komoditní burzy Ing. P. ·torkánem, s pfiedsedou Cechu odpadového
hospodáfiství panem J. Valíãkem, s fieditelem slovenské Asociácie podnikatelov
v odpadovom hospodárstve Ing. V. BlaÏíãkem, s vedením SdruÏení pro recyklaci autovrakÛ a s certifikaãní spoleãností
RWTÜV s cílem podpofiit spoleãné úsilí
o rozvoj oboru odpadového hospodáfiství
v na‰í republice.
(pm)
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Legislativa

wirklich weltweit. Technologie-Export)
Umweltschutz, 2001, ã. 7/8, s. 12-16
● Karty jsou novû zamíchány - odpadové hospodáfiství v Rakousku (Die
Karten werden neu gemischt)
Umweltschutz, 2001, ã. 7/8, s. 28-29
● Kolik státní regulace je tfieba ke zne‰kodÀování odpadÛ? (Wieviel Staat
braucht der Müll?)
Umweltschutz, 2001, ã. 7/8, s. 33
● Podnûty pro získání environmentálního oznaãení (Anreize für Erwerb
von Umweltzeichen)
Umweltschutz, 2001, ã. 7/8, s. 37
● Nov˘ plán odpadového hospodáfiství Rakouska (Heureka: Er ist da!)
Umweltschutz, 2001, ã. 7/8, s. 40
● Strategie udrÏitelnosti Evropské unie (Die Nachhaltigkeitsstrategie der
Europäischen Union)
Umweltschutz, 2001, ã. 7/8, s. 50-51
● Rakouská státní podpora: 7,3 miliardy pro Ïivotní prostfiedí (Bund: 7,3
Milliarden für die Umwelt Förderung)
Umweltschutz, 2001, ã. 9, s. 20-21

● Mítink odpadového práva. Odpadová politika mezi udrÏitelností a liberalizací (Meeting Abfallrecht. Abfallpolitik zwischen Nachhaltigkeit und
Liberalisierung)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 9, s. 42-43
● Nov˘ zákon o implementaci nov˘ch smûrnic ES k Ïivotnímu prostfiedí
se t˘ká zejména recyklace (Neues Arikelgesetz trifft Recycling-Branche
besonders)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 16, s. 12-15
● Spolkové ministerstvo pfiedkládá návrh zákona o star˘ch autech (Bundesumweltministerium legt Entwurf für Altfahrzeuggesetz vor)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 17, s. 7
● Novela Technického návodu pro vzduch zatûÏuje recyklaci oceli
(TA-Luft-Novelle belastet Stahlrecycling)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 17, s. 7
● Star˘ olej: Hrozí Nûmecku pokuta od Evropské unie? (Altöl: Droht ein
Bußgeld der EU?)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 17, s. 8
● Znaãné vlivy na recyklaãní hospodáfiství. Nové právní úpravy v Ïivotním prostfiedí (Erhebliche Auswirkungen auf die Recyclingwirtschaft.
Neuregelungen im Umweltrecht)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 17, s. 10-12
● Plánovan˘ návrh nemusí b˘t vhodn˘ pro praxi. Nafiízení o Ïivnostenském odpadu (Der geplante Entwurf kann der Praxis nicht gerecht werden. Gewerbeabfallverordnung)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 17, s. 14-15
● Staré baterie: dal‰í právní opatfiení Evropské komise (Altbatterien: Weitere rechtliche Maßnahmen der Kommission)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 17, s. 16-17
● Nafiízení o rozpou‰tûdlech vstoupilo v platnost (Lösemittelverordnung
in Kraft getreten)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 18, s. 6
● Smûrnice EU o vyfiazen˘ch vozidlech. Britsk˘ automobilov˘ prÛmysl
proti úpravû EU (EU-Altauto-Richtlinie. Britische Autoindustrie gegen
EU-Regelung)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 18, s. 27
● Smûrnice o odpadech z elektrick˘ch a elektronick˘ch pfiístrojÛ. PoÏadavky na elektroprÛmysl (WEEE-Direktive. Elektroindustrie gefordert)
Umwelt, 2001, ã. 7/8, s. 20-22
● Nová smûrnice EU o spalování odpadÛ (Die neue EU-Abfallverbrennungsrichtlinie)
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 7/8, s. 44-45

Sbûr a svoz odpadÛ
Sbûr biologick˘ch odpadÛ spoleãností AVE (Bioabfallsammlung. AVE
als Vorreiter)
A3 Umwelt, 14, 2001, ã. 8/9, s. 9-10
● Podnik zab˘vající se logistikou zne‰kodÀování Zentek: pozitivní pÛlroãní bilance (Entsorgungslogistiker Zentek: Positive Halbjahresbilanz)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 17, s. 23-24
● Dobrovolná recyklaãní iniciativa nûmeck˘ch v˘robcÛ pojistek (Freiwillige Recycling-Initiative von deutschen Sicherungsherstellern)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 18, s. 28-29
● Je budoucnost popelnic pestrá? Zelen˘ bod (Ist die Zukunft der Tonnen bunt? Grüner Punkt)
Umwelt, 2001, ã. 7/8, s. 60
● ZatíÏení pracovníkÛ pfii svozu odpadÛ pfii pouÏití rÛzn˘ch nádob (Belastung von Müllwerkern bei der Handhabung unterschiedlicher Gefäße)
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 7/8, s. 17-19
●

Tfiídûní odpadÛ
První nûmecko-italské symposium v listopadu. „Tfiídûní a vyuÏívání”
(Erstes Deutsch-Italienisches Symposium im November. „Sortieren und
Verwerten”)
Baustoff Recycling + Deponietchnik, 17, 2001, ã. 9, s. 16-17
● Poãet zárodkÛ konkretizován - zatíÏení tfiídicích zafiízení zárodky (Keimzahlen konkretisiert)
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 7/8, s. 20-22
● Tfiídûní papíru. Automatizovaná úprava s rozdûlenou vizualizací
(Altpapier-Sortierung. Automatisierte Aufbereitung mit verteilter
Visualisierung)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 17, s. 20-22
● âisté oddûlení lehk˘ch materiálÛ s lehkou váhou. Recyklace papíru
(Leichtgewichte sauber abgetrennt. Papierrecycling)
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 7/8, s. 28
●

Nakládání s odpady
● Pochybnosti o nutnosti - plánování v odpadovém hospodáfiství
v Nûmecku (Zweifel im Zwang)
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 7/8, s. 24-27
● PouÏité Ïelezniãní praÏce musejí b˘t zne‰kodnûny. ·v˘carsk˘ Spolkov˘ úfiad pro Ïivotní prostfiedí, les a krajinu (Gebrauchte Eisenbahnschwellen müssen entsorgt werden. BUWAL)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 16, s. 16
● Nakládání s tlakov˘mi nádobami obsahujícími speciální plyny v Nûmecku (Kompetenz an einem Standort konzentriert. Spezialgase)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 16, s. 18-20
● Hora odpadÛ z úfiadÛ stále roste (Büromüll-Berg wächst immer weiter)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 17, s. 7
● Îivnostenské odpady. Nazrál ãas pro liberalizaci (Gewerbeabfälle. Zeit
ist reif für Liberalisierung)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 18, s. 23
● Obhajovací fieã pro dualismus v odpadovém hospodáfiství (Plädoyer für
einen Dualismus in der Abfallwirtschaft)
Umwelt, 2001, ã. 7/8, s. 9-10
● Zpráva: zpracování odpadÛ. Tepelné a mechanicko-biologické postupy
(Report: Abfallbehandlung. Thermische und mechanisch-biologische
Verfahren)
Umwelt, 2001, ã. 7/8, s. 28-32
● Odpadov˘ turismus pfii roz‰ífiení EU na v˘chod (Mülltourismus bei EUOst-Erweiterung)
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 7/8, s. 6
● Rakousko a Maìarsko zesilují spolupráci pfii kontrolách odpadÛ (Österreich und Ungarn verstärken Zusammenarbeit bei Abfallkontrollen)
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 7/8, s. 10
● ·ance jsou skuteãnû celosvûtové. Export technologií (Chancen gibt es

Úprava odpadÛ
ZeskelÀování odpadÛ plazmov˘m hofiákem (Abfallverglasung mit
Plasmabrenner)
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 7/8, s. 25

●

Recyklace odpadÛ
Recyklace jedlého oleje. Nejprve péci - potom tankovat (Verwertung
von Speiseöl. Zuerst backen - dann tanken)
A3 Umwelt, 14, 2001, ã. 8/9, s. 72
● Realizace smysluplného materiálového obûhu. Souvislosti mezi úpravou stavebních hmot a v˘bûrem stavebních hmot vhodn˘ch pro recyklaci
(Realisierung sinnvoller Materialkreisläufe. Zusammenhänge zwischen
Baustoffaufbereitung und recyclinggerechter Baustoffauswahl)
Baustoff Recycling + Deponietchnik, 17, 2001, ã. 9, s. 23-27
● Pfiesvûdãí v tvrdém testu. Stroj Bulltrack 2011 pro recyklaci a úpravu
‰tûrku (Im harten Test überzeugt. Bulltrack 2011 für Recycling und
Kiesaufbereitung)
Baustoff Recycling + Deponietchnik, 17, 2001, ã. 9, s. 44-45
●
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Recyklace elektronického ‰rotu v Nûmecku: v˘zbroj pro smûrnici
(E-Schrott-Recycling in Deutschland: Rüstzeug für die Richtlinie)
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 7/8, s. 28-30
● SráÏení rtuti v mokré praãce je moÏné doplnit: tekutá místo tûkavé
(Quecksilberfällung im Nasswäscher ist nachrüstbar: Flüssig statt flüchtig)
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 7/8, s. 51
● Akce recyklace mobilních telefonÛ ve ·panûlsku (Handy-RecyclingAktion in Spanien)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 16, s. 6
● Mezinárodní kongres o recyklaci elektroniky v Davosu (Internationaler
Elektronik Recycling Kongress in Davos)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 16, s. 7
● Termoplastické desky ti‰tûn˘ch spojÛ pro elektroniku zítfika (Thermoplastische Leiterplatten für die Elektronik von morgen)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 16, s. 7
● Tfiídûní - zu‰lechÈování - vyuÏívání: ãásti integrovaného procesního fietûzce. Technologické strategie v recyklaci plastÛ (Sortieren - Veredeln Verwerten: die Glieder einer integrierten Prozesskette. Technologische
Strategien im Kunststoffrecycling)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 16, s. 8-11
● Zpracovatelé plastÛ zvy‰ují obrat (Kunststoffverarbeiter steigern Umsatz)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 17, s. 18
● Recykluje se více záfiivek (Mehr Leuchtstofflampen werden recyclet)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 18, s. 7
● Tisková konference Svazu v˘robcÛ plastÛ. Vysok˘ inovaãní potenciál
s nadûjí do budoucnosti (VKE-Pressekonferenz. Hohes Inovationspotential mit Zuversicht in die Zukunft)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 18, s. 13-14+17
● Recyklace, ta se poãítá. Inteligentní management distribuce (Recycling,
das sich rechnet. Intelligentes Distributionsmanagement)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 18, s. 26
● Pfiednost pro tepelné vyuÏití. Recyklace automobilÛ (Vorfahrt für thermische Verwertung. Automobilrecycling)
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 7/8, s. 26-27
● Chladniãky v mixéru (Kühlschränke im Mixer)
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 7/8, s. 29
● Zpûtné získávání rozpou‰tûdel ve ·panûlsku. Letní smog
(Lösemittelrückgewinnung in Spanien. Sommersmog)
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 7/8, s. 41
● Zafiízení na recyklaci PET v Sasku-Anhaltsku zahajuje provoz (PETRecyclinganlage geht in Sachsen-Anhalt in Betrieb)
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 7/8, s. 7
● Recyklace star˘ch elektronick˘ch pfiístrojÛ v EU (Sozioökonomisches
Euro-E-Recycling)
Umweltschutz, 2001, ã. 7/8, s. 32

Vysoce kalorické frakce z mechanicko-biologického zpracování zbytkov˘ch odpadÛ. Praktické zku‰enosti z Rakouska (Hochkalorische Fraktionen aus der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlung. Praxiserfahrungen aus Österreich)
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 7/8, s. 12-16
● Zafiízení na mechanicko-biologickou úpravu pro budoucnost (MBAAnlagen für die Zukunft)
Umweltschutz, 2001, ã. 7/8, s. 35

●

●

Spalování a tepelné vyuÏití odpadÛ
Spalování odpadÛ v Dolním Rakousku (Müllverbrennung NÖ)
A3 Umwelt, 14, 2001, ã. 8/9, s. 8
● ·kodlivé látky zabetonovány - spoluspalování odpadÛ v cementárnách
(Schadstoffe einbetoniert)
Entsorga-Magazin, 20, 2001, ã. 7/8, s. 14-18
● Spalování odpadÛ obsahujících PVC ve spalovnách domovních odpadÛ. K v˘kladu § 4 odst. 2 vûta 1 a 2 17. nafiízení na ochranu pfied imisemi (Verbrennung von PVC-haltigen Abfällen in Hausmüllverbrennungsanlagen. Zur Auslegung von § 4 Abs. 2 Satz 1 a 2 der 17. BImSchV)
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 9, s. 519-523
● Zjednodu‰ené ãi‰tûní spalin. Katalyzátory ve spalovacích zafiízeních
(Rauchgasreinigung vereinfacht. Katalysatoren in Verbrennungsanlagen)
Umwelt, 2001, ã. 7/8, s. 41-43
● Ministerstvo pro Ïivotní prostfiedí povoluje spoluspalování masokostní
mouãky v sárské elektrárnû Ensdorf (Ministerium für Umwelt genehmigt
Mitverbrennung von Tiermehl im saarländischen Kraftwerk Ensdorf)
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 7/8, s. 6
● Bezpeãnost provozu a práce ve spalovnách odpadÛ (Betriebs- und
Arbeitssicherheit in Müllverbrennungsanlagen)
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 7/8, s. 9
● Mûfiení ke kontrole spalování ve spalovnách odpadÛ (Messung zur
Kontrolle der Verbrennung in Abfallverbrennungsanlagen)
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 7/8, s. 20-23
● Pokles provozní teploty u oxidaãního katalyzátoru selektivní katalytické
redukce v tepelné elektrárnû na spalování odpadu (Absenkung der Betriebstemperatur an einem SCR-Oxidationskatalysator in einem Abfallheizkraftwerk)
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 7/8, s. 24-27
● Zfietelná redukce emisí. Rakousk˘ cementárensk˘ prÛmysl (Emissionen deutlich reduziert. Österreichische Zementindustrie)
Umweltschutz, 2001, ã. 7/8, s. 9
● Dálkové vytápûní na biomasu pro Purkersdorf (Biomasse-Fernwärme
für Purkersdorf)
Umweltschutz, 2001, ã. 7/8, s. 9
● Je nutná nová spalovna odpadÛ pro VídeÀ (Neue Müllofen für Wien
notwendig)
Umweltschutz, 2001, ã. 9, s. 48-49
●

Komunální odpady
Rozdûlení a fiízení látkov˘ch tokÛ mechanickou úpravou domovních odpadÛ na pfiíkladu chloru a tûÏk˘ch kovÛ (Verteilung und Steuerung von
Stoffflüssen durch mechanische Aufbereitung von Haushaltsabfällen am
Beispiel von Chlor und Schwermetallen)
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 9, s. 512-518

●

Skládkování odpadÛ
Berlínsk˘ ideální pfiípad. VyuÏití skládkového plynu (Berliner Idealfall.
Deponiegasnutzung)
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 7/8, s. 44
● Mikroorganismy ãistí odpadní vzduch ze skládky (Mikroorganismen reinigen Deponie-Abflut)
Umweltschutz, 2001, ã. 7/8, s. 53
● Skládka odpadÛ Frohnleiten zásobuje 1100 domácností proudem
(Mülldeponie versorgt 1.100 Haushalte mit Strom. Frohnleiten)
Umweltschutz, 2001, ã. 9, s. 8
●

Obaly
● Zálohy

na plechovky na nápoje v Rakousku (Dosenpfand in Österreich)
A3 Umwelt, 14, 2001, ã. 8/9, s. 6-7
● Maìarsko zavádí Zelen˘ bod (Ungarn führt den Grünen Punkt ein)
UmweltPraxis, 1, 2001, ã. 7/8, s. 6
● Fit pro 3. tisíciletí - nakládání s obalov˘mi odpady v Rakousku (Fit für
das 3. Jahrtausend)
Umweltschutz, 2001, ã. 9, s. 24-25

Staré zátûÏe
Náklady na prÛzkum zatíÏen˘ch stanovi‰È. ·v˘carsko
(Untersuchungskosten bei belasteten Standorten. Schweiz)
Recycling magazin, 56, 2001, ã. 17, s. 19

●

âistírenské kaly
Ménû ãistírenského kalu - více bioplynu. Dezintegrace dílãích tokÛ ultrazvukem (Weniger Klärschlamm - mehr Biogas. Teilstromdesintegration
mit Ultraschall)
Umwelt, 2001, ã. 7/8, s. 48-49
● Projekt superlativÛ. Hlavní ãistírna odpadních vod VídeÀ (Projekt der
Superlative. Hauptkläranlage Wien)
Umweltschutz, 2001, ã. 7/8, s. 20-21
●

Biologická a mechanicko-biologická úprava odpadÛ

âasopisy jsou uloÏeny ve fondu knihovny âEÚ:
âesk˘ ekologick˘ ústav,
Stfiedisko vefiejn˘ch informaãních sluÏeb
Vr‰ovická 65, 100 10 Praha 10
Vybrala a sestavila jk

Postupné ãerpání hodnotn˘ch látek. VyuÏívání kejdy (Stufenweise
Wertschöpfung. Gülleverwertung)
UmweltMagazin, 30, 2001, ã. 7/8, s. 36

●

ODPADOVÉ FÓRUM

02/2002

27

servis
KALENDÁ¤
CONTEC
6. 2. – 9. 2., Liberec
Libereck˘ stavební veletrh (vãetnû
ekologick˘ch systémÛ a zafiízení pro
likvidaci odpadních vod a tuh˘ch odpadÛ)
Liberecké v˘stavní trhy, a.s.
Tel.: 048/271 05 11, 510 31 09
E-mail: lvt@lvt.cz
EUROPOLIS
7. 2. – 10. 2., BoloÀa
V˘stava technologií pro mûsta
Federlegno – Arredo
Tel.: +390/2/80 60 41
E-mail: fla@federlegno.it
AQUA-THERM NITRA
12. 2. – 15. 2., Nitra
Mezinárodní odborn˘ veletrh vytápûní,
ventilace, klimatizaãní, mûfiící, regulaãní,
sanitární a ekologické techniky
Progres Partners Advertising, s. r. o.
Tel.: 02/24 21 84 03, 24 23 42 74
E-mail: nitra@ppa.cz
R’02 Recovery Recycling
Reintegration
12. – 15. 2., Îeneva, ·v˘carsko
Kongres pro ochranu Ïivotního prostfiedí
Orgexpo-Palexpo
E-mail: info@palexpo.ch,
www.palexpo.ch
INTENZIFIKACE âI·TùNÍ ODPADNÍCH
VOD A ZPRACOVÁNÍ KALÒ VYUÎITÍM
âISTÉHO KYSLÍKU
14. 2., Brno
Semináfi
AâE âR, Ing. ·amal
Tel.: 05/43 23 53 03, 43 25 49 49
E-mail: ace@ace-cr.cz, samal@evh.cz
EKOLOG – Odborník pro tvorbu
a ochranu Ïivotního prostfiedí
20. a 21. 2., Praha
Rekvalifikaãní korespondenãní kurz
Marta âermáková
AQUA-THERM MOSKVA
20. 2. – 23. 2., Moskva
Mezinárodní odborn˘ veletrh vytápûní,
ventilace, klimatizaãní, sanitární a ekologické techniky
Progres Partners Advertising, s. r. o.
Tel.:02/24 21 84 03, 24 21 39 05
E-mail: info@ppa.cz
Centrum pro hospodafiení s odpady
28. 2., Praha
Kabinet „Îivotní prostfiedí a odpady”
(minisemináfi)
âeská spoleãnost pro Ïivotní prostfiedí,
Ing. Pavel Novák
Tel.: 02/21 08 23 61, 5
E-mail: pavel.novak@aeat.co.uk
PRAGOLIGNA, TOOLTEC
7. 3. – 10. 3., Praha
Veletrh pro dfievozpracující prÛmysl,
souãástí – vyuÏití odpadÛ z v˘roby
Incheba Praha, s. r. o.
Tel.: 02/20 10 34 64
International Automobile Recycling
Congress
13. – 15. 3., Îeneva, ·v˘carsko
Mezinárodní kongres
ICM AG

Fax: +41/566 64 72 52
E-mail: info@icm.ch
VyuÏití flotace pfii ãi‰tûní odpadních
vod z prÛmyslu
14. 3., Brno
Semináfi skupiny PrÛmyslové odpadní
vody
AâE âR
RECYCLING 2002
14. – 15. 3., Brno
Konference k recyklaci stavebních
materiálÛ
ARSM, Doc. Ing. Miroslav ·kopán, CSc.
Tel.: 05/41 14 24 27, fax: 05/41 14 24 25
E-mail: skopan@udt.fme.vutbr.cz
AchemAsia
18. – 20. 3. Mexico City, Mexiko
Mezinárodní v˘stava chemie, ochrany
Ïivotního prostfiedí a biotechnogií
Dechemie e. V.
Tel.: +49/69/7564/201,
fax: +49/69/7564/0
ROMENVIROTEC
19. – 22. 3. Bukure‰È, Rumunsko
9. mezinárodní v˘stava zafiízení
a technologií pro Ïivotní prostfiedí
Romexpo S.A.
E-mail: romexpo@ccir.ro,
www.ccir.ro/romexpo
ANALYTICKÁ DATA A JEJICH VYUÎITÍ
V PRAXI
20. – 21. 3., Seã
Specializovaná konference zamûfiená
na Ïivotní prostfiedí
Vodní zdroje Ekomonitor, , s. r. o.,
Olga Halousková
Tel.: 0455/68 23 03, fax: 0455/68 23 10
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz
Plány úprav skládek a IPPC
28. 3., Praha
Kabinet „Îivotní prostfiedí a odpady”
âeská spoleãnost pro Ïivotní prostfiedí
Ekostyl
3. – 6. 4., âeské Budûjovice
V˘stava
V˘stavi‰tû âeské Budûjovice, a. s.
E-mail: info@vcb.cz, www.vcb.cz
DanMiliø 2002
9. – 11. 4. Herning, Dánsko
Veletrh pro Ïivotní prostfiedí
E-mail: JEACHR@um.dk
Enviro 2002
7. – 12. 4., Melbourne, Austrálie
Konference a v˘stava
EBA, WMAA
Tel.: +61/2/9410/1302,
fax: +61/2/9410/0036
Afval 2002
10. – 12. 4., Rotterdam, Holandsko
V˘stava
Vereniging Nederlandse
Afvalondernemingen
Tel.: +31/40/208 60 49,
fax: +31/40/206 01 65
Globe 2002
13. – 15. 4., Vancouver, Kanada
7. mezinárodní konference & obchodní
veletrh o Ïivotním prostfiedí
Globe Foundation

Tel.: +1/604/775/73 00,
fax: +1/604/666/81 23
ENVIRO 2002
17. – 18. 4., Kladno
Konference
Tel.: 0312/64 50 07
E-mail: cert@cert.cz
ENVIRO
18. – 21. 4., Nitra, Slovensko
V˘stava
Agrokomplex – V˘stavníctvo
E-mail: agrokomplex@agrokomplex.sk,
www.agrokomplex.sk
ODPADY 21
23. – 25. 4., Ostrava
2. roãník mezinárodní konference
FITE a. s., Ing. Miroslav KrÛpa
Tel.: 069/663 54 04, 34 11
E-mail: krupa@fite.cz
ENVIKONGRES + ENVIBRNO
23. – 27. 4., Brno
Kongres na téma IPPC s doprovodnou
mezinárodní v˘stavou
BVV, a.s., Ing. Karel Torn
Tel.: 05/41 15 32 72, fax: 05/41 15 30 54
E-mail: envibrno@bvv.cz
URBIS
23. – 27. 4., Brno
Veletrh komunální techniky
BVV, a.s., Ing. Rudolf Böhm
Tel.: 05/41 15 28 88, fax: 05/41 15 28 89
E-mail: urbis@bvv.cz
Strategie odpadového hospodáfiství
obcí jako pfiíprava na plány OH
25. 4., Praha
Kabinet „Îivotní prostfiedí a odpady”
âeská spoleãnost pro Ïivotní prostfiedí
7. semináfi UNEP o ãist‰í produkci
29. – 30. 4. 2002, Praha
Semináfi
Organizuje MÎP (úãast pouze na
pozvání UNEP), Helena Knappová
Tel.: 02/67 12 22 26
IFAT
13. – 17. 5., Mnichov, SRN
Mezinárodní veletrh techniky na ochranu
Ïivotního prostfiedí
Expo-Consult+Service, s. r. o.
Tel.: 05/45 17 61 58, fax: 05/45 17 61 59
E-mail: info@expocs.cz
INCINERATION AND THERMAL
TREATMENT TECHNOLOGIES
13. 5. – 17. 5., Louisiana
Konference zamûfiená na spalování
odpadÛ, technologie tepelného zpracování
Tel.:+1/61 09 67 41 35
Poznatky získané pfii fie‰ení státních
úkolÛ t˘kajících se ãi‰tûní odpadních
vod
16. 5., Praha
Semináfi
VÚV TGM, p. Polka
Tel.:02/20 19 73 50
AQUA-THERM KYJEV
14. 5. – 17. 5., Kyjev
Mezinárodní odborn˘ veletrh vytápûní,
ventilace, klimatizaãní, sanitární
a ekologické techniky
Progres Partners Advertising, s. r. o.
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Membránové technologie pro ãi‰tûní
odpadních vod z prÛmyslu
9. 5., Brno
Semináfi skupiny PrÛmyslové odpadní
vody
AâE âR
Remediaton of Chlorinated and
Recalcitrant Compounds
20. – 23. 5., Monterey, Kalifornie
Mezinárodní konference
Battelle
Tel.: +1/614/424/54 61,
fax: +1/614/488/57 47
ET 2002
21. – 23. 5., Birmingham, Velká Británie
V˘stava Îivotní prostfiedí – technologie
a management
Faversham House Group Limited
E-mail: et2002@fav-house.com
KazEcologia 2002
21. – 24. 5., Alma Ata, Kaza‰ská
republika
Mezinárodní v˘stava zafiízení
a technologií na ochranu Ïivotního
prostfiedí v Kazachstánu
TNT Prodictions Inc.
Tel.: +1/703/406/00 10,
fax: +1/703/406/985 43
FOR ECO 2002
23. – 26. 5., Praha
ABF, a. s., Lucie Masopustová
Tel.: 02/22 89 11 48, fax: 02/22 89 11 99
E-mail: masopustova@abf.cz
TOP 2002
23. – 24. 5., âastá-Papierniãka, Slovensko
8. konference Technika ochrany prostredia
Strojnícka fakulta STU, Katedra v˘robnej
techniky, Doc. Ing. ªubomír ·oo‰, CSc.,
Tel.: +421/2/57 29 65 81,
fax: +421/2/52 49 78 09,
E-mail: top200228ktv.sjf.stuba.sk
VOD-KA
28. 5. – 30. 5., Praha
V˘stava vodovodÛ a kanalizací
Incheba Praha
Tel.: 02/21 08 23 46
E-mail: sovak@csvts.cz
SANAâNÍ TECHNOLOGIE V.
29. – 30. 5., Seã
5. konference k sanacím ekologick˘ch
zátûÏí
Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o.,
Olga Halousková
Plány OH podnikÛ a EMS
30. 5., Praha
Kabinet „Îivotní prostfiedí a odpady”
âeská spoleãnost pro Ïivotní prostfiedí
BIR Spring Convention
29. – 31. 5., Monte Carlo, Monako
Bureau of International Recycling
Tel.: +32/2/627/57 70,
fax: +32/2/627/57 73
Recyclex 2002
4. – 6. 6., Melbourne, Austrálie
V˘stava zafiízení a technologií pro
odpadové hospodáfiství a recyklaci
Exhibition Management Pty. Ltd.
Tel.: +61/3/96 46/40 44,
fax: +61/3/96 46/18 28
ODPADOVÉ FÓRUM
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AUTOTEC
8. – 13. 6., Brno
Mezinárodní veletrh uÏitkov˘ch vozidel
BVV, a.s., Ing. Jifií âikl,
tel.: 05/41 15 29 15, fax: 05/41 15 30 42
E-mail: autotec@bvv.cz
EKOTECHNIKA
12. – 15. 6., Bratislava
9. mezinárodní v˘stava techniky pro
tvorbu a ochranu Ïivotního prostfiedí
Incheba Bratislava a.s.
Tel.:+421/2/67 27 22 05
E-mail: incheba@incheba.sk,
www.incheba.sk
Zpracování kalÛ z âOV ovlivnûn˘ch
prÛmyslem
13. 6., Brno
Semináfi skupiny PrÛmyslové odpadní
vody
AâE
ISWA WORLD ENVIRONMENT
CONGRESS & EXHIBITION 2002
8. – 12. 7., Istanbul
Kongres
Turkish National Comittee on Solid
Wastes
Tel.: +90/21 22 63 15 40/23 95
CHISA 2002
25. – 29. 8., Praha
15. Mezinárodní kongres chemického
a procesního inÏen˘rství
CHISA 2002
Tel.: 02/21 08 23 33, fax: 02/21 08 23 66
E-mail: org@chisa.cz
IAA NUTZFAHRZEUGE
12. – 19. 9., Hannover
Mezinárodní v˘stava uÏitkov˘ch
automobilÛ
Ing. Eva Václavíková
Tel.: 02/20 51 62 18, 20 51 78 37
E-mail: hannover@deutschemesse.cz

MSV 2002
16. – 20. 9., Brno
Mezinárodní strojírensk˘ veletrh
BVV, a.s., Ing. Jifií Rousek,
Tel.: 05/41 15 29 60, fax: 05/41 15 30 44
E-mail: msv@bvv.cz
EKOTOXIKOLOGICKÉ BIOTESTY
18. – 19. 9., Seã
Konference
Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o.,
Olga Halousková
PRAGUE 2002
23. – 26. 9., Praha
Sympozium, v˘stava a workshop pro
stfiední a v˘chodní Evropu zamûfiené na
zneãi‰tûní Ïivotního prostfiedí, monitorování ÎP, odhad rizika, odpady, voda,
ovzdu‰í, technologie pro ochranu ÎP
Prague 2002, Florida State University
Tel.: +850/644 72 11
POLLUTEC EAST & CENTRAL EUROPE
1. – 3. 10., VídeÀ
Mezinárodní odborn˘ veletrh ochrany
Ïivotního prostfiedí
Progres Partners Advertising, s. r. o.
Tel.:02/24 21 84 03, 24 21 39 05
E-mail: info@ppa.cz
ODPADY – LUHAâOVICE 2002
1. – 3. 10., Luhaãovice
X. Mezinárodní kongres a v˘stava
JOGA Luhaãovice, s. r. o.,
Tel.: 067/71 32 602, fax: 067/71 31 568
E-mail: joga@jogaluhacovice.cz
NEW EARTH
16. – 19. 10., Osaka
V˘stava technologií pro globální Ïivotní
prostfiedí
Osaka International Trade Fair
Commision
Tel.: +81/6/66 10 79
E-mail: kokusai@fair.or.jp

KOMUNÁL
22. – 24. 10., Îilina
Mezinárodní v˘stava techniky Ïivotního
prostfiedí a komunálního hospodáfiství
Dom techniky ZSVTS Ko‰ice, s. r. o.
Odpady Pardubického kraje
24. 10., Pardubice
Semináfi ke krajsk˘m koncepcím
ISES, s. r. o.
Tel.: 02/24 81 19 69 (33 33 82 59)
E-mail: ises@ises.cz
COMMA
24. – 27. 10., Praha
V˘stava komunální techniky
a technologie
Incheba Praha, a. s.
E-mail: info@incheba.cz,
www.incheba.cz
MoldExpo
30. 10. – 3. 11., Ki‰inûv, Moldavsko
Specializovaná ekologická v˘stava se
zahraniãní úãastí
C. I. E. Moldexpo S. A.
E-mail: moldexpo@ch.moldpac.md,
www.moldexpo.md
Odpady Libereckého kraje
7. 11., Liberec
Semináfi ke krajsk˘m koncepcím
ISES, s. r. o.
ENVIRONMENT
6. – 8. 11. Tallin, Estonsko
Environmentální veletrh
Estonian Fair Ltd.
E-mail: fair@fair.ee, www.fair.ee
RICICLA, SALVE
6. – 9. 11., Rimini, Itálie
Veletrh obnovy materiálÛ, energie
a recyklace a veletrh svozov˘ch vozidel
ICS – Ing. Jan Voda
Tel.: 02/24 31 21 63, fax: 02/24 31 21 64
E-mail: icscomps@mbox.vol.cz

ISWA conference
listopad, Praha
Odborná konference
ISWA âR, pí. Koudelková
K Obofie 334, 252 41 Dolní BfieÏany
POLEKO
19. – 22. 11. PoznaÀ, Polsko
Mezinárodní ekologick˘ veletrh
Medzinarodowe Targi Poznanskie
E-mail: info@mtp.com.pl, www.mtp.pol.pl
Odpady Královehradeckého kraje
21. 11., Hradec Králové
Semináfi ke krajsk˘m koncepcím
ISES, s. r. o.
POLLUTEC Lyon
26. – 29. 11., Lyon, Francie
Veletrh na téma Ïivotní prostfiedí
a ãistota obcí
Active Communication
Tel.: 02/22 51 85 87, fax: 02/22 51 20 58
E-mail: active@telecom.cz
AQUATHERM
26. – 30. 11, Praha
9. mezinárodní odborn˘ veletrh vytápûní,
ventilace, klimatizaãní, sanitární
a ekologické techniky
Incheba Praha
Tel.:02/24 21 84 03
E-mail: info@ppa.cz
Odpady Stfiedoãeského kraje
4. 12., Praha
Semináfi ke krajsk˘m koncepcím
ISES, s. r. o.

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.

✂
Objednací lístek za‰lete
na adresu agentury

OBJEDNÁVKA ROâNÍHO P¤EDPLATNÉHO
(11 âÍSEL – 660 Kâ)

DUPRESS
Podolská 110
147 00 Praha 4
tel.: 02/41 43 33 96
e-mail: dupress@tnet.cz,
která zaji‰Èuje distribuci
ãasopisu

Objednávám pravidelné zasílání .......... v˘tiskÛ ãasopisu ODPADOVÉ FÓRUM
poãínaje ãíslem (mûsícem) ...............................

ODPADOVÉ FÓRUM

Pfiíjmení, jméno, titul ........................................................................................................

Tam rovnûÏ prosím
uplatÀujte dotazy
a pfiípadné reklamace
v pfiípadû nepravidelné
dodávky ãasopisu
Distribuci ve Slovenské
republice zaji‰Èuje
spoleãnost RIZUDA
·pitálska 35
811 01 Bratislava
tel./fax: 00421/2/52 92 40 15
e-mail: rizuda@pobox.sk

*) Obchodní jméno ..........................................................................................................
*) IâO ................................................

*) DIâ ...............................................

Ulice .................................................................................................................................
PSâ/Obec ........................................................................................................................
Telefon ...............................................................
*)

E-mail ...............................................

VyplÀuje se u právnick˘ch a podnikajících fyzick˘ch osob

...........................................

✂

Podpis a razítko
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resumé
FACHZEITSCHRIFT ÜBER ALLES,
WAS MIT ABFÄLLEN
ZUSAMMENHÄNGT

A P R O F E S S I O N A L M O N T H LY J O U R N A L
DEVOTED TO WASTES
A N D E N V I R O N M E N TA L C O N S E Q U E N C E S

Abfallforum

Waste Management Forum

Spektrum
Vorbereitung des
Abfallwirtschaftsplanes der
Tschechischen Republik

6

Leitung
So viel diskutierte Abfallgebühr 8
Weitere freiwillige
Vereinbarungen
unterschrieben
11
Der Staatliche Umweltfonds
der Tschechischen Republik
– Wohin verschwinden alte
Kühlgeräte aus Pilsen und
Umgebung?
25

Gesetz über integrierte
Vermeidung - Revolution
im rechtlichen Umweltschutz
IPPC und Abfälle

Merkblatt der Tschechischen
Assoziation für Abfallwirtschaft 25
Aus der ausländischen
Fachpresse
26
Kalender
28

Firmenwerbung

Waste of the Month

Service

Legislative Seiten
der Zeitschrift

Aus der Wissenschaft und
Forschung
Profil einer wissenschaftlichen
Arbeitsstätte - Montanistische
Hochschule - Technische
Universität Ostrava, Fakultät für

Management
Controversial charge for waste
handling
8
Further voluntary agreements
signed
11
State Environmental Fund of the
Czech Republic - Disposed refrigerators disappear in the PlzeÀ
region: where to?
25

13
15

16
18

Preparation of the Plan of Waste
Management of the Czech
Republic
6

22

Envikongress mit internationaler
Ausstellung
3

Thema: IPPC und BAT

Spectrum

20

13

Abfall des Monats
Biomüll
Strategie der Behandlung
von Kommunalbioabfall
Kompostierung im Versatz

Maschinenbau, Lehrstuhl für
Energetik
Stabilisierung/Verfestigung
von Salzen aus
Müllverbrennungsanlagen
mit Hilfe eines
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Nabízíme kompletní
strojní vybavení firmy
DOPPSTADT
pro kompostování
a zpracování tuhého
komunálního odpadu

Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 0331/37 20 11, fax: 0331/32 08 78, e-mail: some@somejh.cz

NESENÉ PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY

PRO EKOLOGICKOU LIKVIDACI BIOODPADU
OSTRATICKÝ, s. r. o., 691 54 Týnec u Břeclavi 142a
Tel./fax: 0627/34 24 91–2
www.ostraticky.cz

Aby odpady nebyly vaší noční můrou,
abyste zvládli změny v legislativě
nakládání s odpady a obalovými odpady
nepotřebujete nákladné příručky!
Do roka 11 čísel, pravidelné mimořádné
přílohy, dárky, vše za pouhých 660 Kč

E K OA KVA

LABORATOŘ

Osvědčení č.145 - ASLAB Praha

Odběry a rozbory:
- odpadů, sedimentů, kalů,
- půd, hnojiv, substrátů,
- pitných, povrchových, odpadních vod

Redakce:
České ekologické manažerské centrum
Jevanská 12, 100 31 Praha 10
tel.: 02/74 78 44 16-7, fax: 02/74 77 58 69
e-mail: forum@cemc.cz, www.cemc.cz/odpforum
Příjem inzerce v redakci

- ekologické, agronomické

Distribuce v ČR:
DUPRESS, Podolská 110, 147 00 Praha 4
tel.: 02/41 43 33 96, e-mail: dupress@tnet.cz

EKOAKVA LABORATOŘ
AGRO CS a.s., Říkov čp. 265, 552 03 Česká Skalice
tel.: 0441/457161 fax: 0441/452687 E-mail: agrocs.lab@raz-dva.cz

Předplatné a distribuce na Slovensku:
RIZUDA, Špitálska 35, 811 01 Bratislava
tel./fax: 00421/2/43 33 77 05, e-mail: rizuda@pobox.sk

Poradenství:

České ekologické manažerské centrum
pořádá kurz

Největší odborníci
na zpracování dřeva pro kompostování a spalování
(drcení, štěpkování) a na překopávání kompostu

www.backhus.de

Interní auditor EMS

www.jenz.de

Kontaktní osoba :
Ing.Dalibor Vostal, Kounicova 31, 602 00 Brno
Tel/fax: 05/49 25 08 91, 0603/88 60 30, e-mail: vostal@sky.cz

V r a t i s l av Č e c h , n e b e z p e č n é o d p a dy
Dlouhá 431/IV, 380 01 Dačice, IČO 60 65 85 41
tel. 0602/78 85 68, fax. 0332/49 92 76,
e-mail: cech.odpady@email.cz

sběr a výkup odpadů,
provoz zařízení na úpravu elektrotechnických odpadů,
provoz zařízení na úpravu chladírenské techniky,
provoz denkontaminačních ploch,
přeprava tuhých i kapalných nebezpečných věcí dle ADR vozidly
AVIA, NISSAN, SCANIA, velkoobjemové kontejnery, cisterny,
poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady a chemickými
látkami , výkon autorizované činnosti dle zákona č. 157/1998 Sb.,
v platném znění

Termín: 25. – 26. únor 2002
Místo: Solenice, Hotel Kostínek
Kurz je zakončen testem, úspěšným
absolventům bude vydán
Certifikát interního auditora EMS.
Kurz je uznaným výcvikem pro získání
personálního certifikátu Manažer EMS
a Auditor EMS.
Cena kurzu: 5200 Kč (+ 5 % DPH),
členové CEMC mají slevu 20 %.
Bližší informace a přihlášky:
Mgr. Z. Hybšová, tel.: 02/74 78 44 16-7
E-mail: ems@cemc.cz

