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PraÏské sluÏby, a. s.
garant nakládání s komunálním odpadem v Praze
Pražské služby, a. s., byly založeny dne
1. února 1994 a je největší pražskou firmou,
která se zabývá komunální problematikou.
Společnost se od 1. 1. 1998 stala správcem
– operátorem městského systému komplexního sběru, třídění, využívání a odstraňování
odpadu na území hlavního města Prahy.
Se svými spolupracujícími organizacemi provádí tuto praktickou činnost přímo v ulicích
Prahy.

upfiednostnûna lokalita Male‰ice umoÏÀující napojení vyrobené
páry do rozvodÛ PraÏské teplárenské spoleãnosti, kde je tato
pára vyuÏívána pro ohfiev teplé uÏitkové vody a vytápûní v zimním období.
Základem technologického zafiízení jsou ãtyfii samostatné (autonomní) technologické linky tvofiené spalovensk˘m kotlem
a ãi‰tûním spalin. V provozu mohou b˘t souãasnû tfii linky, ãtvrtá
slouÏí jako záloha pro pfiípad poruchy zafiízení. Jednotlivé linky
jsou pravidelnû nebo podle provozní situace stfiídány. Spalovenské kotle s válcov˘mi ro‰ty jsou v˘robkem âKD DUKLA.
Technické parametry kotle:

Spalovna tuhého komunálního odpadu Male‰ice
V˘stavbou spalovny Male‰ice a jejím uvedením do provozu se
otevfiela nová kapitola v hospodafiení s odpady v na‰em hlavním
mûstû. Dfiívûj‰í neekologické a zejména nehospodárné ukládání
odpadÛ na skládkách je nahrazeno moderním zpÛsobem termického zpracování. To následnû umoÏÀuje vyuÏít tepelnou energii
vzniklou spalováním smûsného komunálního odpadu v praÏské
teplovodní síti. Dále odstraÀuje ekologickou hrozbu zemních
skládek i jejich znaãné nároky na zábor plochy v katastru mûsta
nebo v jeho nejbliÏ‰ím okolí. Spalovna TKO Male‰ice pfiedstavuje moderní zafiízení plnû odpovídající souãasn˘m pfiedstavám na
hospodárné vyuÏití domovního odpadu. Po uvedení do provozu
v roce 1998 pfiispûla podstatnû ke zlep‰ení Ïivotního prostfiedí
ve mûstû. Praha se tak zafiadila se sv˘m systémem nakládání
s odpady na úroveÀ moderních mûst Evropy.

Minimální spalovací v˘kon ro‰tu

8 tun/hodina

Maximální spalovací v˘kon ro‰tu

15 tun/hodina

Minimální hmotnost vyrobené páry

22 tun/hodina

Maximální hmotnost vyrobené páry

36 tun/hodina

Jmenovit˘ tlak páry

1,32 Mpa
230 oC

Jmenovitá teplota páry

Emisní hodnoty garanãního mûfiení po odstranûní PCDD/PCDF
látek a po denitrifikaci pomocí metody SNRC
Název
zneãi‰Èující
látky

Stavba spalovny, o kapacitû zpracování 310 000 tun komunálního odpadu za rok je v˘sledkem fiady studií i generelÛ optimálního zpÛsobu nakládání s odpady v Praze. V nich se prosazovalo zejména hledisko nedostatku vhodn˘ch ploch a pozemkÛ na
zakládání nov˘ch skládek. Z fiady navrhovan˘ch lokalit byla

Tuhé látky

Zákonem urãená
koncentrace
od 1. 1. 2003

Koncentrace
stanovená
âIÎP

Namûfiená
koncentrace

30

30

1,1

Oxidy dusíku NOx

350

350

Oxid sifiiãit˘ SO2

300

50

0,4

Oxid uhelnat˘ CO

100

100

15,1

TOC

20

20

1,1

Plyn slouã. Cl jako HCl

30

10

1,31

Plyn slouã. F jako HF

2

1

0,07

TûÏké kovy skupiny 1

0,2

0,2

0,12

TûÏké kovy skupiny 2

1

0,5

0,34

TûÏké kovy skupiny 3

5

2,5

0,58

PCDD/PCDF (ng.Nm-3)

0,1*

0,1*

0,054

192

* platí od 1. 5. 2003
Hodnoty toxického ekvivalentu polychlorovan˘ch dibenzo-p-dioxinÛ a dibenzofuranÛ jsou uvedené v nanogramech na normální metr krychlov˘, coÏ se rovná 10-6 miligramu na normální metr
krychlov˘
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Spalovna v Male‰icích pfiedstavuje rozsáhl˘ areál, rozkládající
se na plo‰e 6,8 hektarÛ. Vlastní v˘robní blok vãetnû obsluÏn˘ch
budov a manipulaãních ploch zabírá 5,4 hektarÛ. V areálu jsou
umístûny garáÏovací kryté prostory pro 120 vozidel, vãetnû technick˘ch prostor pro jejich údrÏbu a servis. Na zb˘vající ãásti pozemku bude vybudováno Centrum pro tfiídûní odpadu a zpracování recyklovateln˘ch plastÛ.

Jako startovací a pomocné palivo slouÏí zemní plyn. KaÏd˘ kotel je vybaven dvûma startovacími a tfiemi pomocn˘mi (stabilizaãními) hofiáky. Zafiízení na ãi‰tûní spalin je sloÏeno z tfiísekcového elektrofiltru s mechanick˘m oklepem a z dvoustupÀové
mokré vápenné vypírky spalin která je dodávkou firmy Lentjes
Bischoff. Principem metody je fiada chemick˘m reakcí, probíhajících mezi spalinami a prací suspenzí, která je tvofiena vápenn˘m
mlékem s pfiídavkem aktivního uhlí.

Tfiídicí linka
PraÏské sluÏby, a. s., jsou hlavnímu mûstu Praze garantem za
nakládání s komunálním odpadem. Vedle spalovny vlastní moderní tfiídící linku na papír s denním v˘konem této linky asi 55 tun
vytfiídûného papíru.

V prvním stupni praní (pfiedpraãka) je dávkováním vápenného
mléka pH udrÏováno na hodnotû asi 1 a dochází zde k odlouãení
HCl, HF a tûÏk˘ch kovÛ. V druhém stupni praní je pH udrÏováno
na hodnotû 4,5 aÏ 5,5 a dochází zde k odlouãení SO2 a zbytkÛ
‰kodlivin z prvního stupnû. Vyãerpané prací suspenze, které se
zúãastnily praní spalin, jsou neutralizovány na pH asi 10 a likvidovány v rozpra‰ovacích su‰árnách. Koneãn˘m produktem likvidace
suspenzí jsou tuhé úsu‰ky, které jsou spolu s popílkem z elektrofiltrÛ dopravovány do tzv. sila zbytkÛ. Celá technologie ãi‰tûní spalin je z hlediska odpadních vod bezodpadová. Vyãi‰tûné spaliny
jsou po ohfiátí asi na 110 oC odvádûny koufiovody do spoleãného
komína, kde jsou podrobeny kontinuální anal˘ze podle platného
zákona o ochranû ovzdu‰í a pfiíslu‰n˘ch provádûcích pfiedpisÛ.

Centrum pro recyklaci elektroniky
Od zaãátku roku 2003 PraÏské sluÏby, a. s., ve svém areálu
dále zprovoznily Sbûrn˘ dvÛr, v rámci kterého uvedly do provozu
– Centrum pro recyklaci elektroniky. V tomto zafiízení je instalována linka na zpracování pouÏit˘ch televizních obrazovek a poãítaãov˘ch monitorÛ. Jedná se o zafiízení s nejvût‰í kapacitou
zpracování vyslouÏil˘ch obrazovek v âR. Roãní kapacita linky pfii
jednosmûnném provozu je 40 tisíc kusÛ, pfii kterém se vrátí k recyklaci 440 tun skla roztfiídûného na tfii druhy: sklo stínítkové, kónusové, a sklo z âB obrazovek.

V prosinci 1999 byla vyvinuta vlastní metoda odstraÀování
PCDD/PCDF látek, která je vyuÏívána trvale od 1. 4. 2000. Metoda spoãívá v tom, Ïe spolu s vápenn˘m mlékem je do pracích
okruhÛ a neutralizaãních jímek dávkováno prá‰kové aktivní uhlí
v koncentraci 11 %. Provedená autorizovaná mûfiení prokázala,
Ïe tato metoda zaruãuje splnûní emisních limitÛ platn˘ch v zemích EU a od roku 2003 i v âeské republice.

PraÏské sluÏby, a. s.
Ing. Bedfiich Krahulec

V listopadu 2000 bylo na spalovenské kotle instalováno zafiízení pro aplikaci metody SNRC pro redukci NOx. Do spalovacích komor je speciálními tryskami vstfiikován Satamin (vodn˘
roztok moãoviny s aditivem) dodávan˘ firmou ERC. Redukce
probíhá v teplotním rozsahu 870 aÏ 980 oC. Zvolená metoda je
plnû funkãní. Provoz denitrifikace je fiízen automaticky, zafiízení
je schopno s rezervou zajistit redukci NOx pod hranici 200
mg.m-3. Tento limit je platn˘ pro spalovny komunálních odpadÛ
v zemích EU. Cel˘ proces ãi‰tûní spalin je fiízen automaticky pomocí systému Simatic S5.
Vzniklá ‰kvára je tfiídûna, pomocí magnetického separátoru je
oddûlováno Ïelezo a poté je ukládána na skládku. Bylo zapoãato s vyuÏíváním tohoto materiálu pro stavební úãely. Odpad
z ãi‰tûní spalin je odebírán spoleãností REO RWE-Entsorgung
Benátky nad Jizerou.
Provoz spalovny je nepfietrÏit˘, celoroãní. Ve‰ker˘ dováÏen˘
odpad je nûkolikrát kontrolován. Pfii vjezdu vozidla na váÏící zafiízení je provádûna kontrola pomocí zafiízení FAMO na zdroje ionizujícího záfiení. Dále je odpad kontrolován pfied vysypáním do
zásobníku odpadu. Velkoobjemov˘ odpad je pfied uloÏením do
zásobníku odpadu drcen na speciálních nÛÏkách.
ODPADOVÉ FÓRUM
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Typický čtenář Odpadového fóra
Redakce ãasopisu si v posledním ãtvrtletí minulého roku nechala zpracovat prÛzkum ãtenáfiské obce ãasopisu ODPADOVÉ FÓRUM, ze
kterého jsme se pfiedev‰ím dovûdûli, která témata jakou ãást na‰ich ãtenáfiÛ zajímají. K v˘sledkÛm tohoto prÛzkumu budeme do budoucna pfiihlíÏet pfii v˘bûru témat pro jednotlivá ãísla
i pfii v˘bûru jednotliv˘ch pfiíspûvkÛ do ãasopisu.
Z prÛzkum rovnûÏ vyplynulo, jak˘ je typick˘
ãtenáfi ãasopisu Odpadové fórum:
- muÏ (65 %),
- vûk: 30 – 39 let (28 %), 40 – 49 let (26 %)
a 50 – 59 let (24 %),
- vzdûlání: vysoko‰kolské (61 %), stfiední odborné
vzdûlání s maturitou (17 %) a vûdecké (12 %),
- postavení ve firmû: referent ãi specialista

(42 %), stfiední management (36 %), vrcholov˘ management (18 %),
- v odpadovém hospodáfiství pÛsobí 6 – 12 let
(39 %), 2 – 6 let (25 %) a více neÏ 12 let (21 %).
Firma, ve které ná‰ typick˘ ãtenáfi pÛsobí je
osoba oprávnûná k nakládání s odpady (28 %),
pÛvodce odpadÛ (17 %), poradenská firma
(14 %), o velikosti 51 a více pracovníkÛ (67 %).
V˘sledky tohoto prÛzkumu nemají v˘znam
jen pro samu redakci pfii pfiípravû dal‰ích ãísel
a roãníkÛ ãasopisu, ale jsou i vodítkem pro
autory – pfiispûvatele, jakou úroveÀ znalostí mohou u ãtenáfiÛ oãekávat, a v neposlední fiadû
rovnûÏ pro inzerenty jako informace, komu se
jejich inzerát dostane do rukou.
(op)

Ediční plán pro 2. čtvrtletí 2003
âíslo

Odpad mûsíce

Téma

Redakãní
uzávûrka

Inzertní
uzávûrka

Expedice

4/2003

Kovov˘ odpad

IPPC a odpady

28. 2.

10. 3.

2. 4.

5/2003

PCDD/F

Sanace ekologick˘ch zátûÏí a havárií, rekultivace

28. 3.

7. 4.

7. 5.

6/2003

Zdravotnick˘ odpad

Anal˘za v Ïivotním prostfiedí, monitorování

2. 5.

12. 5.

4. 6.

Pro 2. pololetí 2003 pfiipravujeme:
Roãenka odpadového hospodáfiství
Úprava odpadÛ pro vyuÏití – drcení, tfiídûní, lisování
Nebezpeãné odpady – skladování, pfieprava,
úprava, odstraÀování
âi‰tûní odpadních plynÛ, spalin, vzdu‰iny
Povinn˘ zpûtn˘ odbûr
Autovraky
Kaly z âOV
Elektronick˘ a elektrotechnick˘ odpad

Vypsaná témata vût‰inou redakce naplÀuje vyÏádan˘mi ãlánky. Nicménû vítáme pfiíspûvky od
v‰ech, ktefií mají k danému témat co fiíci. Je ov‰em
praktické pfiedem svÛj zámûr konzultovat s redakcí
a nutné respektovat redakãní uzávûrku. Jednotlivá
ãísla nejsou monotématická a vítáme pfiíspûvky i k
dal‰ím aktuálním problémÛm odpadového hospodáfiství bez ohledu na vypsaná témata.
ZájemcÛm o inzerci v konkrétním ãísle zamûfieném na urãité téma je v ediãním plánu urãen
termín inzertní uzávûrky

V příštím čísle najdete
Do bfieznového ãísla pfiipravujeme jako témata jednak Bioplyn, jeho v˘roba a vyuÏití, jednak
Sbûr, tfiídûní a svoz odpadÛ. Toto ãíslo pÛjde do tisku 25. 2. a expedováno bude 5. bfiezna.
Patronem tohoto ãísla bude spoleãnost Zoeller Systems, s. r. o.

Z legislativního plánu vlády
V lednu t .r. mûl b˘t ve vládû projednáván návrh novely zákonÛ o ovzdu‰í, EIA, obalech a odpadech.
V˘tah z nejdÛleÏitûj‰ích partií z tohoto obsáhlého materiálu pfiedkládáme na jiném místû tohoto ãísla.
Ve zmínûném materiálu se pfiedpokládá úãinnost od 1. 6. 2003, v legislativním plánu vlády je v‰ak
uveden prosinec 2003!
Dal‰ím bodem legislativního plánu vlády, kter˘ je v gesci MÎP a souvisí s odpady, jsou dal‰í novela zákona o odpadech a novela zákona o právu na informace o Ïivotním prostfiedí. Tyto zmûny zákonÛ mají zajistit jednak transpozici pfiipravované smûrnice o odpadu z elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení (je po druhém ãtení Evropského Parlamentu), jednak transpozici pfiipravovan˘ch smûrnic o pfiístupu k informacím o Ïivotním prostfiedí a o úãasti vefiejnosti podle Aarhuské smlouvy. Termín projednání ve vládû je prosinec leto‰ního roku a pfiedpokládaná úãinnost leden 2005.
Je zvlá‰tní, Ïe Plán odpadového hospodáfiství âR jsme v legislativním plánu vlády na leto‰ní rok nena‰li.
(op)
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Odpady
pod posvátnou
horou
Sedíce v teple a pohodû se vÏdy ãtou dobfie
dobrodruÏné a dramatické pfiíbûhy popisující tfieba
v˘stupy na nejvy‰‰í vrcholky na‰í planety. Doba
na pfielomu rokÛ b˘vá pfiíleÏitostí se více neÏ kdy
jindy v klidu vûnovat kníÏkám. Letos mû zaujal
popis putování jednoho horolezce, spisovatele
a dobrodruha himalájsk˘mi a tibetsk˘mi horami
a pustinami. Na tfiímûsíãní pouti zaÏívá mnoho
vzru‰ujících a emociálnû popsan˘ch pfiíhod.
V západním Tibetu se téÏ dostává k posvátné
hofie Kailás. Hora je nejuctívanûj‰ím místem
svûta, kam roãnû smûfiují tisíce buddhistick˘ch
a hinduistick˘ch vûfiících na své rituální pouti.
V˘chozím bodem k hofie je mûsto Darãhen,
kter˘m pfied i po obfiadu projdou v‰ichni, ktefií
k hofie smûfiují z celého svûta. Takovéto
seskupení vûfiících a dnes i turistÛ v‰ak má i své
stinné stránky.
Autor kníÏky se k tomu vyjadfiuje velmi jasnû
a v˘jimeãnû drsnû:
„Mám-li skuteãnû vidût vûci tak, jak jsou, vidím
tu neskonal˘ bordel“. Tím má na mysli pfiedev‰ím
o‰klivé a ‰pinavé místo se záplavou odpadkÛ,
které jsou v‰ude a ve velkém mnoÏství a o které
se nikdo jiÏ po léta nestará.
PrÛvodním znakem Ïivotního stylu obyvatel
nûkter˘ch zemí a nûkter˘ch míst je, Ïe odpadky
nejsou pro nû to, o co by se mûli systematicky
starat, pokud ov‰em mezi odpady nehledají nûco
k obÏivû. Je paradoxní, Ïe poutníci dokáÏí putovat
stovky a tisíce kilometrÛ za posvátnou horou,
tu obejít tfieba i po kolenou, oãistit se od hfiíchÛ
a nabrat nov˘ch du‰evních sil, aby zaãali
a skonãili v hromadû odpadkÛ.
Je to pro nás nepochopitelné, ale nûkdy nejsme
aÏ tak vzdáleni tomuto zpÛsobu Ïivota. Staãí
obejít divoké skládky v okolí nûkter˘ch na‰ich
mûst, staãí se podívat za humna na‰ich obcí,
kde kdysi hospodafiila jednotná zemûdûlská
druÏstva, staãí se pozastavit u nûkter˘ch popelnic
na sídli‰tích a nahlédnout k ohradám velk˘ch
staveb nebo na ulice po silvestrovské oslavû...
To, co se mi zdálo neuvûfiitelné v nûkter˘ch
exotick˘ch místech svûta, je stále k vidûní i u nás.
Tak se sice pfiestávám divit, ale ‰okuje mû to
opûtovnû. Musíme v‰ak mít sílu a odhodlání tyto
ne‰vary napravit, abych si nemusel stále
opakovat: „Musím vidût vûci tak, jak jsou“.

PRAVIDELNÁ P¤ÍLOHA ODPADY A PRAHA
Zmûny ve zpÛsobu platby poplatku za komunální odpad
PATRON âÍSLA – PRAÎSKÉ SLUÎBY, a. s.
PraÏské sluÏby, a. s. – garant nakládání s komunálním
odpadem v Praze
ODPADOVÉ FÓRUM
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spektrum
ganizace pro integrované odpadové hospodáfiství CIWMB
(California Integrated Waste
Management Board) plánuje
pravidelné kontroly strategického plánu s cílem sledovat
pokrok v jeho plnûní. Nov˘ zákon, kter˘m se pfiijímá cíl dosaÏení nulového odpadu, stanoví opatfiení v oblasti konverzních technologií a pro biomasu, alternativní paliva a dal‰í produkty. Nafiizuje pouÏití
zeleného odpadu k pokr˘vání
skládek. Zásadou je povinnost
opûtovného pouÏití, oprav
a recyklace produktÛ.
Warmer Bulletin, 2002, ã. 84
Waste Age, 2002, ã. 4

Kontrolní den k VaV

V˘zkumn˘ úkol projektu v˘zkumu a v˘voje 720/2/00 –
Intenzifikace sbûru, dopravy
a tfiídûní komunálních odpadÛ je fie‰en od roku 2000 fie‰itelsk˘m t˘mem sloÏen˘m
z nositele projektu Pfiírodovûdecké fakulty UK – Ústavu
pro Ïivotní prostfiedí, V˘zkumného ústavu vodohospodáfiského T.G.M. – CeHO,
EKO-KOM, ENZO a SLEEKO. Jmenovití fie‰itelé zaji‰Èují práce na následujících
pûti dílãích projektech:
Skladba komunálního odpadu – Ing. Zdena Kotoulová, Anal˘za systémÛ sbûru
a svozu odpadÛ – RNDr.
Martina Vrbová, Druhotné
suroviny – Ing. Bohumil âerník a Ing. Marie Tichá, Matematick˘ model – Ing. Libu‰e
Bene‰ová, CSc. a Ing. Petr
Balner, PhD, Komunikaãní
strategii zaji‰Èuje V˘zkumn˘
ústav vodohospodáfisk˘ T. G.
M. – CeHO. Na fie‰ení projektu se podílela v leto‰ním
roce dále je‰tû PhDr. Vûra

Navrženo
s předpokladem růstu

Odpadové hospodáfiství v Utahu bylo od poãátku osmdesát˘ch let fiízeno regionálními
agenturami bez dohledu Ministerstva zdravotnictví. V roce
1991 bylo uvedeno do provozu

DRTIâE PLASTÒ

Havránková (âeské ekologické manaÏerské centrum).
Projekt je tematicky i metodologicky velmi rozsáhl˘ a pfiiná‰í fiadu pÛvodních zji‰tûní
a závûrÛ, které ocenili ve
sv˘ch, velmi podrobn˘ch,
oponentních posudcích oponenti JUDr. Ing. P. Mûchura
a Ing. P. Barto‰. V prÛbûhu
kontrolního dne byly prezentovány v˘stupy fie‰ení a zadavatel byl informován o tématech fie‰ení, která budou
zpracovávána v pfií‰tím, tj.
závûreãném roce fie‰ení.
Z projednávání je v‰ak jiÏ teì
patrné, Ïe projekt v˘zkumu
a v˘voje 720/2/00 – Intenzifikace sbûru, dopravy a tfiídûní
komunálních odpadÛ pfiinese
nové poznatkové know-how
do oboru odpadového hospodáfiství. V˘sledky v‰ech
dílãích podprojektÛ budou
zvefiejnûny na www stránce
projektu na adrese www Pfiírodovûdecké fakulty UK –
Ústavu pro Ïivotní prostfiedí.
(vh)

TEL:00421-33-7749705
Fax:00421-33-7732181
E-mail: profing@profing.sk

www.profing.sk
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S

ouãástí úspû‰ného recyklaãního programu v San Franciscu je sbûr a kompostování
odpadÛ potravin. San Francisco je první metropolí v USA,
kde se provádí po celém mûstû sbûr odpadÛ potravin a jejich kompostování. Pro sbûr
z domácností je urãen tfiíbarevn˘ systém sbûrn˘ch vozíkÛ.
Modré vozíky jsou urãeny na
papír, lahve a plechovky, zelené pro kompostovatelné odpady, vãetnû potravin a zelenû,
a ãerné pro ostatní odpady. Tyto vozíky o objemu 32 galonÛ
se sváÏejí jednou t˘dnû.
Waste Age, 2002, ã. 4

pfiekladi‰tû odpadÛ ve Springsville, které v‰ak jiÏ od poãátku nevyhovovalo, neboÈ navrÏené vybavení bylo v dobû
uvedení do provozu jiÏ pfiekonané. Nastala etapa modernizace, dovybavení nov˘mi kompaktory a rekonstrukce. Na‰tûstí bylo pfiekladi‰tû projektováno s pfiedpokladem dal‰ího rozvoje, a proto kompletace
vybavení probûhla pomûrnû
efektivnû.
Waste Age, 2002, ã. 4

V˘roba a prodej:
- Drtiãe odpadÛ
- NoÏové ml˘ny
PROFING s. r. o.
Vrbovská cesta 110
921 01 Pie‰Èany
Slovenská republika

Velký výkon
v San Franciscu

Normy CEN pro obaly
a obalové odpady

E

vropsk˘ v˘bor pro standardizaci (CEN) schválil opatfiení,
Ïe do roku 2004 provede revizi pûti ze ‰esti vydan˘ch norem pro obaly a obalové odpady:
1) EN 13427:2000 PoÏadavky
pro pouÏití evropsk˘ch norem v oblasti obalÛ a obalov˘ch odpadÛ,
2) EN 13428:2000 Specifické
poÏadavky pro v˘robu a sloÏení – Prevence pomocí sníÏení zdrojÛ,

Kalifornie má cíl:
nula odpadu

V

e strategickém plánu Kalifornie se uvádí, Ïe vefiejnost,
prÛmysl a vláda podporují Kalifornii bez odpadÛ. Spoleãnosti,
kter˘m se podafiilo dosáhnout
více neÏ 90% vyuÏití odpadÛ,
smûfiují postupnû k nulovému
cíli v odpadech. Kalifornská or-
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3) EN 13429:2000 Opûtovné
pouÏití,
4( EN 13430:2000 PoÏadavky
pro obaly vyuÏitelné materiálovou recyklací,
5) EN 13431:2000 PoÏadavky
pro obaly vyuÏitelné formou
obnovy energie vãetnû specifikace minimální v˘hfievnosti.
Warmer Bulletin, 2002, ã. 84

Využívání skládkového
plynu v USA

V

USA byly vyhodnoceny
projekty energetického vyuÏití
skládkového plynu. Jako vítûzné byly vyhodnoceny: fiízená
skládka v Ohiu, kde je vyuÏit
skládkov˘ plyn jako palivo, vyuÏití skládkového plynu jako
zdroje energie pro závod
Rolls-Royce v Grangeru, v˘roba elektfiiny ze skládkového
plynu v hrabství Horry v JiÏní
Karolinû, v˘roba energie ze
skládkového plynu pro ãistírnu
odpadních vod v Middlesexu
a v˘roba elektfiiny ze skládkového plynu v Los Angeles.
Waste Age, 2002, ã. 4

Novozélandský akční
plán

S

trategie odpadového hospodáfiství Nového Zélandu, která
byla navrÏena k fie‰ení problému rÛstu mnoÏství odpadÛ
v zemi, pfiedstavuje akãní plán
sniÏování odpadÛ. Strategie si
vymezuje jako cíle – opûtovné
pouÏití a recyklaci vût‰ího objemu odpadÛ, minimalizaci nebezpeãn˘ch odpadÛ, modernizaci zafiízení pro nakládání
s odpady a plné pfievedení environmentálních nákladÛ na
pÛvodce odpadÛ.
Warmer Bulletin, 2002, ã. 84

Rozpouštědlem
na elektrošrot

Na Univerzitû v Cambridge byla vyvinuta technologie na v˘robu rozpou‰tûdla pro cenné elekODPADOVÉ FÓRUM

spektrum
tronické souãásti z elektro‰rotu,
jako jsou ãipy a kondenzátory.
Rozpou‰tûdlo uvolÀuje pájecí
materiál z ti‰tûn˘ch spojÛ.
Warmer Bulletin, 2002, ã. 84

Odpady pneumatik
& odpovědnost výrobce

Britské Ministerstvo obchodu
a prÛmyslu projednává politiku
nakládání s odpadními pneumatikami. Jako dÛsledek uplatÀování smûrnice EU o skládkách chce vláda zavést odpovûdnost v˘robcÛ a povinnost
opûtovného pouÏití nebo vyuÏití pneumatik. Od roku 2003 nebudou skládky pfiijímat celé
pneumatiky a od roku 2006 ani
pneumatiky drcené.
Warmer Bulletin, 2002, ã. 84

Nový Zéland
ke skládkám inertních
odpadů

Ministerstvo Ïivotního prostfiedí Nového Zélandu vydává pokyny ke zfiizování, provozu
a uzavírání skládek inertních
odpadÛ, tzv. cleanfills. RÛst poãtu tûchto skládek nastal v dÛsledku rÛstu poplatkÛ za skládkování, kdy vznikla potfieba nalézt nákladovû levnûj‰í alternativu odstraÀování odpadÛ. Pokyny obsahují národní definici pro
skládku inertních odpadÛ, definice odpadÛ vhodn˘ch k ukládání na takové skládky, kritéria
a metody nejlep‰í praxe.
Warmer Bulletin, 2002, ã. 84

Technologie úpravy
popela ze spaloven
odpadů

Plány odpadového hospodářství krajů – na začátku

V

závûru loÀského roku
schválila zastupitelstva krajÛ
Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického krajské
koncepce odpadového hospodáfiství, coÏ byl patrnû jeden z hlavních dÛvodÛ, Ïe poradenská organizace ISES,
s. r. o. Praha dostala v tûchto
krajích dÛvûru i pro zpracování PlánÛ odpadového hospodáfiství krajÛ.
JestliÏe Koncepce mûly
odpovûdût na otázku – CO?
– pak Plány mají daleko nároãnûj‰í úkol – nejen KDE?,
KDY? a JAK?, ale pfiedev‰ím ZA KOLIK? a KDE NA
TO VZÍT? Nároãnûj‰í úkol a,
na rozdíl od Koncepcí, nulová podpora ústfiedí, které má
svoje problémy s Plánem
odpadového hospodáfiství
âR, to je nepfiíjemná kombinace pro kaÏdého zpracovatele Plánu. Jak si s touto situací snaÏí poradit ISES?
Za prvé vycházíme dÛslednû z Koncepcí, které formulovaly, v kaÏdém kraji s jin˘m akcentem, sedm hlavních oblastí vyÏadujících provedení zmûn: technická vybavenost území, organizace
nového systému na úrovni
kraje, modernizace vefiejné

Na Sheffieldské univerzitû vyvinuli v rámci programu minimalizace odpadÛ technologii úpravy popela ze spaloven odpadÛ.
Pfii sintrování se niãí organické
toxiny (dioxiny, furany) a tûÏké
kovy se konvertují do nevyluhující formy. Produkt se peletizuje
a vyuÏije ve stavebnictví.
Warmer Bulletin, 2002, ã. 84

Japonsko se připravuje
na recyklaci aut

V

Japonsku vstoupí v roce
2004 v platnost zákon o recyklaci aut, ve kterém bude stanoven
recyklaãní poplatek. Tento poplatek bude vyÏadován pfii koupi
auta a pfii pravidelné inspekãní
prohlídce. V˘‰i poplatku stanoví
jednotliví v˘robci automobilÛ,
pfiiãemÏ státní administrativa
mÛÏe nafiídit jejich sníÏení, budou-li neúmûrnû vysoké.
Warmer Bulletin, 2002, ã. 84

Další vlna kompostování

Dnes je kompostování spojováno pfiedev‰ím s rostoucím potenciálem pouÏití v kontrole erozí. ¤ada americk˘ch studií potvrzuje tuto novou vlnu v kompostování. Napfi. zpráva americké EPA: Inovace v uÏití kompostu: Biosanace a prevence zneãi‰tûní – pojednává o pouÏití
kompostu pfii odstraÀování star˘ch zátûÏí, kontrole pfiívalov˘ch
vod a rozkladu tûkav˘ch organick˘ch látek (TOL).
Waste Age, 33, 2002, ã. 84

firmy Dryden Aqua (v˘robce
filtrÛ k úpravû pitné vody)
a Mac Glass (dodavatel skla).
Warmer Bulletin, 2002, ã. 85

Aktivita průmysli
novinového papíru
V roce 1995 vznikla ve Velké
Británii iniciativa na podporu
environmentálních technologií
pro prÛmysl v˘roby novinového papíru. Nadnárodní konsorcium papíren a v˘robcÛ tiskafisk˘ch barev usiluje o optimalizaci sbûru novinového papíru
a o ekologické nakládání s kaly z procesu odstraÀování tiskafiské barvy.
Wastes Management,
2002, ã. 6

Staré lahve filtrují vodu

V

e Skotsku probûhl pilotní
projekt recyklace sklenûn˘ch
lahví od vína a piva. Sklenûná
drÈ ze sklenûného domovního
odpadu slouÏí jako filtraãní materiál k úpravû pitné vody. Partnery recyklaãního projektu jsou
ODPADOVÉ FÓRUM

správy, investice a ekonomické nástroje, krajsk˘ informaãní systém o odpadech,
prevence vzniku odpadÛ
a ekologické vzdûlávání –
kaÏdá z tûchto oblastí bude
v Plánu fie‰ena formou samostatného projektu zmûny.
Za druhé pouÏíváme efektivní nástroje projektového
fiízení (metoda logického
rámce), protoÏe jsme pfiesvûdãeni, Ïe pouze takovéto
osvûdãené metody mohou
popsat v‰echny souvislosti
zmûn komplexnû. A nakonec, av‰ak to je to nejdÛleÏitûj‰í, v jednotliv˘ch oblastech zmûn jsme na‰li v kaÏdém kraji odborníka, kter˘
bude ovûfiovat praktickou
uplatnitelnost kaÏdého opatfiení v konkrétních podmínkách kraje.
Práce zaãaly jiÏ v prosinci
2002 ustavením pracovních
skupin s tím, Ïe návrh Plánu
bude pfiipraven k projednání
a schválení v zastupitelstvech krajÛ tak, aby pfiíslu‰ná obecnû závazná vyhlá‰ka kraje vstoupila v platnost
od roku 2004.
Ing. Bohumil âerník
odborn˘ garant
ISES, s. r. o. Praha
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Recyklace
elektroodpadu
v Japonsku

V

Japonsku uplynul rok od
zavedení pfiedpisÛ k recyklaci
ãtyfi druhÛ elektrick˘ch domácích spotfiebiãÛ a nyní je tfieba
vyhodnotit úspû‰nost zavedeného programu. Anal˘za fiíká,
Ïe sice vzrostl poãet sebran˘ch pfiístrojÛ, ale souãasnû
i mnoÏství ilegálnû skládkovan˘ch pfiístrojÛ. Doporuãuje se
revize zpÛsobu vybírání recyklaãních poplatkÛ.
Warmer Bulletin, 2002, ã. 84
Neoznaãené pfiíspûvky
z databází CeHO
VÚV TGM
02/2003
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Biologicky rozložitelný
ko m u n á l n í o d p a d
S blížící se vidinou vstupu země do Evropské
unie se stále více diskutuje o biologicky rozložitelném komunálním odpadu (BRKO) a výpočtu jeho množství, které bude (resp. nebude)
možno ukládat skládky ve smyslu zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky MŽP
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady a podle směrnice 99/31/ES pro
skládkování.

Biologicky rozložitelný komunální odpad tvoří podle Katalogu odpadů tyto druhy odpadů:
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad
z kuchyní a stravoven
20 01 10 Oděvy
20 01 11 Textilní materiály
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 03 02 Odpad z tržišť
20 03 07 Objemný odpad
Součástí BRKO je i biologicky rozložitelná
složka směsného komunálního odpadu
(20 03 01 Směsný komunální odpad).

Výpočet cílového množství ve stanovených
časových úrovních je publikován v návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR.

Strategie a nástroje pro nakládání s BRKO
SITUACE V EVROPĚ
Příspěvek vychází z materiálu, který v roce 2002 zveřejnila
Evropská agentura životního prostředí (EEA) O hospodaření
s biodegradabilním komunálním odpadem v Evropě.
Účelem zprávy EEA je pomoci v plnění cílů daných ve směrnici
Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů (dále jen směrnice)
zajištěním základních informací o použitelných strategiích
a nástrojích k redukování množství biodegradabilních
komunálních odpadů.
V˘‰e uvedená smûrnice ukládá ãlensk˘m státÛm omezit mnoÏství biologicky
rozloÏitelného komunálního odpadu
(BRKO) ukládaného na skládky. Ke splnûní tûchto cílÛ jsou ãlenské státy povinny pfiipravit národní strategie pro omezení ukládání biologicky rozloÏitelného odpadu na skládky. Nejpozdûji v roce 2006
má b˘t mnoÏství BRKO ukládaného na
skládky sníÏeno na 75 % celkového produkovaného mnoÏství BRKO v roce
1995, dále v roce 2009 na 50 % a v roce
2016 na 35 %. Pokud bylo v roce 1995
skládkováno více neÏ 80 % komunálních
odpadÛ (coÏ je právû pfiípad âeské republiky), je moÏné oddálit splnûní tûchto
cílÛ nejv˘‰e o 4 roky. Cílové roky naplnûní poÏadavku smûrnice budou v âR
2010, 2013 a 2020.
Základní souãástí strategie kaÏdé zemû
by mûla b˘t komplexní anal˘za trendÛ
v produkci BRKO mezi dne‰kem a rokem
2016 (nebo 2020 v pfiípadû zemí, které se

ucházejí o ãtyfileté prodlouÏení) tak, aby
byla k dispozici zafiízení vyuÏívající jin˘ch
zpÛsobÛ nakládání neÏ skládkování, a to
v dostateãném pfiedstihu pfied termíny plnûní poÏadavkÛ smûrnice.
Typick˘ tok biodegradabilního komunálního odpadu lze rozdûlit na 4 specifické fáze:

FÁZE 1 – PRODUKCE
Tato fáze odpadového fietûzce se vztahuje na produkci BRKO. V dlouhodobém
kontextu je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích nástrojÛ ke sníÏení mnoÏství BRKO, kter˘ je
urãen ke skládkování, pfiedev‰ím prevence nebo minimalizace produkce tohoto typu odpadu. Iniciativy k prevenci a minimalizaci BRKO se zamûfiují hlavnû na papír a lepenku a na domovní kompostování
jako hlavní cestu, kterou lze zabránit
vstupu odpadu potravin a odpadu ze zahrad do toku komunálního odpadu.
Prevence vzniku odpadÛ a jejich minimalizace je v rámci EU jedním z nejdÛle-
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Ïitûj‰ích nástrojÛ ke sníÏení mnoÏství
BRKO, kter˘ je urãen ke skládkování. Lze
aplikovat fiadu rÛzn˘ch metod, jak zainteresovat vefiejnost a podniky ke sníÏení
objemu odpadÛ, které produkují. Taková
opatfiení zahrnují:
● uvûdomování zákazníkÛ – povzbuzování jednotlivcÛ, aby se stali „ohledupln˘mi“ kupujícími, napfi. nakupovali pouze to,
co potfiebují, pokud moÏno volné (nebalené) produkty, volili produkty s minimem
obalu, kupovali koncentrované produkty,
které pouÏívají ménû obalu a produkty
v recyklovateln˘ch nebo vratn˘ch obalech;
● v˘chova vefiejnosti – je velmi v˘znamn˘m nástrojem k tomu, aby bylo produkováno ménû odpadÛ;
● separace u zdroje – povzbuzení domácností k separaci jejich odpadÛ do rÛzn˘ch
frakcí, napfi. papíru a lepenky, odpady potravin, odpady ze zahrad, textilie a dfievo;
● domácí kompostování – povzbuzení
domácností k domovnímu kompostování
v˘znamn˘ch biodegradabilních sloÏek jejich komunálního odpadu;
● fiskální nástroje – zahrnují náklady za
sbûr odpadÛ a jejich odstraÀování na základû mnoÏství odpadÛ pfiedan˘ch ke
sbûru;
● iniciativy a závazky producentÛ – jde
o iniciativy nebo povinnosti osob, které se
podílejí na v˘robû, distribuci a prodeji v˘robkÛ. Mohou úãinnû vést v˘robce k vût‰í
ODPADOVÉ FÓRUM
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odpovûdnosti za zboÏí po skonãení jeho
Ïivotnosti. Tyto iniciativy mohou zahrnovat omezení poÏadovaného objemu balení, potenciálního zneãi‰Èování obaly, tj.
obsahu tûÏk˘ch kovÛ v obalech, nebo
zv˘‰ení objemu recyklovaného materiálu
pouÏívaného ve v˘robcích. Programy odpovûdnosti v˘robcÛ mohou mít buì formu
dobrovoln˘ch dohod mezi vefiejn˘mi úfiady a organizacemi reprezentujícími producenty odpadÛ, jako jsou obchodní sdruÏení, nebo závazn˘ch opatfiení ukládajících
povinnosti nûkter˘m v˘robcÛm.
Jak se zdá, vût‰ina zemí dává pfiednost
dobrovoln˘m dohodám. V Anglii a Walesu
napfi. vláda spolupracovala s Asociací vydavatelÛ novin za úãelem zv˘‰ení objemu
recyklovatelného novinového papíru, kter˘
ãinil v roce 1999 asi 54 %. Vydavatelé novin se zavázali, Ïe do konce roku 2001
zv˘‰í objem recyklovatelného novinového
papíru na 60 %, do konce roku 2003 na
65 % a na 70 % do konce roku 2006. ¤ada dohod zamûfien˘ch na podporu cílÛ vytyãen˘ch v Obalové smûrnici jsou dobrovoln˘mi dohodami. Pouze v pfiípadech,
kdy by nebyly cíle plnûny, by byla zavedena závazná opatfiení.
Národní strategie by se mûly soustfiedit
na prevenci odpadÛ a jejich minimalizaci
jako klíãovou oblast a zemû by mûly pfiistoupit k opatfiením k povzbuzení prevence a minimalizace jako integrální ãásti
strategie.

FÁZE 2 – SHROMAÎëOVÁNÍ, SBùR,
P¤EPRAVA A DOPRAVA
Tato fáze je klíãovou fází ve vztahu
k hospodafiení s BRKO. V podstatû existují dvû moÏnosti: BRKO, kter˘ je vyprodukován, mÛÏe b˘t buì zpracován v místû vzniku nebo mimo (jinde neÏ je místo
jeho vzniku). Zpracování na místû se t˘ká
pfiedev‰ím domácího nebo komunitního
kompostování.
ZpÛsob, kter˘m je odpad pfiedkládán
ke sbûru pro následné zpracování mimo
místo jeho vzniku, má rozhodující v˘znam
na moÏnosti nakládání. BRKO mÛÏe b˘t
buì prezentován jako souãást smûsného
odpadu nebo jako oddûlené sloÏky frakce
(napfi. papír a lepenka, odpad z potravin,
zahradní odpad a odpady dfieva).
Mezi zkouman˘mi zemûmi je podstatn˘
rozdíl v relativním mnoÏství BRKO, které
je sbíráno oddûlenû, a pohybuje se od témûfi 70 % ve Vlámsku (Belgie) aÏ k 5 %
v Katalánii (·panûlsko). Zemû, které
skládkují ménû neÏ 20 % sv˘ch BRKO,
sbírají oddûlenû více neÏ 40 % produkovaného BRKO.
Základním poÏadavkem pro omezení
ukládání BRKO na skládky, jsou rozvinuté
systémy oddûleného sbûru.

Oddûlen˘ sbûr BRKO
Hlavními sloÏkami BRKO, které mohou
b˘t sbírány oddûlenû jsou papír a lepenka, odpad potravin, zahradní odpad, textilie a dfievo.
Pro oddûlen˘ sbûr BRKO se pouÏívají
tfii metody:
ShromaÏìování pfied domem
(sbûr z chodníku)
Pro sbûr BRKO z domácností se pouÏívají obvykle ãtyfii rÛzné formy: nádoby na
bioodpad, papírové a plastové pytle (z nichÏ nûkteré mohou b˘t biologicky rozloÏitelné). Nádoby na biologicky rozloÏiteln˘
odpad jsou vût‰inou vyrobeny z plastov˘ch materiálÛ a jsou zpravidla ukládány
spolu se sbûrn˘mi nádobami pouÏívan˘mi
pro ukládání smûsného odpadu. Velikost
tûchto nádob se pohybuje obvykle od 40
do 120 litrÛ. Pro ukládání BRKO jsou také
ãasto pouÏívány papírové pytle, vzhledem
k tomu, Ïe není nutné je pfied kompostováním odstraÀovat, protoÏe se v prÛbûhu
kompostovacího procesu rozloÏí.
V nûkter˘ch zemích jsou pouÏívány pro
sbûr rÛzn˘ch frakcí odpadÛ plastové pytle
rÛzn˘ch barev a potom jsou opticky tfiídûny. Nev˘hodou je skuteãnost, Ïe se pytel
musí pfied kompostováním oddûlenû
a samostatnû odstraÀovat. Biologicky rozloÏitelné pytle mohou b˘t pfiímo kompostovány a jsou trvanlivûj‰í neÏ papírové
pytle, které se za vlhka mohou rozpadat;
b˘vají v‰ak nákladnûj‰í.
Frekvence sbûru se v jednotliv˘ch obcích li‰í, av‰ak zpravidla b˘vá jednou t˘dnû nebo kaÏd˘ druh˘ t˘den. V létû je nûkdy tfieba odpad z potravin a ze zahrad
odváÏet ãastûji, aby se zabránilo hygienick˘m obtíÏím. Klíãová v˘hoda sbûru pfiímo z domácností spoãívá v tom, Ïe obyvatelé obvykle dobfie spolupracují.
Sbûrné nádoby ve sbûrn˘ch hnízdech
Obvykle se pouÏívají kontejnery, které
jsou v tzv. hnízdech strategicky umístûn˘ch napfi. vedle supermarketÛ. Zpravidla
jsou kontejnery pro sbûr jednotliv˘ch frakcí odpadÛ barevnû oznaãeny. Tímto zpÛsobem mÛÏe b˘t sbírán papír, lepenka,
odpady potravin (nûkteré zemû sbûr odpadu potravin nedovolují z hygienick˘ch
dÛvodÛ), zahradní odpad a textilie.
Potravinov˘ odpad je zpravidla ukládán
do plastov˘ch nebo papírov˘ch pytlÛ, které
pak obyvatelé domácností dopraví ke
sbûrn˘m hnízdÛm. Frekvence vyprazdÀování tûchto kontejnerÛ se v obcích li‰í
a závisí na druhu odpadu. V nûkter˘ch zemích a regionech, napfi. v Katalánsku, jsou
kontejnery pro potravinov˘ odpad vyprazdÀovány dennû nebo kaÏd˘ druh˘ den.
V letních mûsících mohou b˘t vyprazdÀovány ãastûji. Nádoby jsou ãi‰tûny nejménû
jednou za dva t˘dny. Tento zpÛsob sbûru
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je vhodn˘ zejména pro oblasti s vysokou
hustotou obyvatelstva a s omezen˘m prostorem pro umístûní vût‰ích kontejnerÛ.
Odkládání ve sbûrn˘ch dvorech
Komunální zafiízení pro nakládání s odpady, oznaãované jako sbûrn˘ dvÛr, je
zafiízení, kde mohou b˘t jednotlivé druhy
vytfiídûn˘ch komunálních odpadÛ pfiímo
ukládány. Kromû odpadÛ, jako jsou lahve,
plechovky, baterie a odpad z elektrick˘ch
a elektronick˘ch zafiízení, mohou tato zafiízení také pfiijímat papír a lepenku, potravinov˘ a zahradní odpad, textilie, objemn˘ domovní odpad apod. Tato zafiízení
jsou v‰eobecnû vhodnûj‰í pro sbûr BRKO
z ménû osídlen˘ch oblastí, napfi. venkovsk˘ch, kde by nemuselo b˘t ekonomické
sbírat tyto frakce pfiímo u domácností.

Strategie a nástroje podpory
oddûleného sbûru
K podpofie a zv˘‰ení podílu oddûleného
sbûru lze pouÏít fiadu rÛzn˘ch opatfiení.
Obvykle jsou vyuÏívána v rÛzn˘ch kombinacích tato hlavní opatfiení:
Právní pfiedpisy
¤ada zemí zavedla právní pfiedpisy pro
oddûlen˘ sbûr BRKO. Podle toho, o kterou zemi jde, se tyto pfiedpisy mohou t˘kat vybran˘ch frakcí, jako je potravinov˘
odpad, papír a lepenka. Napfi. v Rakousku existuje od roku 1995 zákonná povinnost pro obce, aby oddûlenû provádûly
sbûr a zpracování organického odpadu
z domácností. Podobnû v Katalánii musí
obce s více neÏ 5000 obyvateli provádût
oddûlen˘ sbûr organické sloÏky tuhého
komunálního odpadu. V Dánsku musí obce sbírat 40 – 55 % novinového papíru
a ãasopisÛ pro recyklaci. Od obcí v Dánsku se také poÏaduje, aby zavedly sbûrn˘
systém pro odpad potravin z kant˘n
a restaurací, které produkují více neÏ 100
kg potravinového odpadu za t˘den. V Holandsku mají v‰echny obce zaveden oddûlen˘ sbûr odpadu potravin a odpadu ze
sv˘ch zahrad, vãetnû sbûru papíru, lepenky a textilií.
Tyto povinnosti ukládá státní správa obcím a obce jsou odpovûdné za jejich plnûní. Stejnû jako se v‰emi podobn˘mi povinnostmi, jejich relativní úspûch závisí do
znaãné míry na dostateãném financování,
stejnû jako na kulturních podmínkách, které
pfievaÏují v jednotliv˘ch zemích a na vzájemné spolupráci jednotliv˘ch úrovní fiízení.
Místní nafiízení (vyhlá‰ky)
Jedná se o dodateãné opatfiení, které vyuÏívá místních nafiízení nebo jin˘ch právních
prostfiedkÛ, které poÏadují od domácností
nebo jin˘ch producentÛ odpadÛ, jako jsou
podniky a státní instituce, aby oddûlovaly
specifické sloÏky sv˘ch odpadÛ a pfiedkládaly je ke sbûru pfiedepsan˘m zpÛsobem.
02/2003
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Fiskální nástroje
Tyto nástroje obecnû zahrnují náklady
na sbûr a nakládání s odpady z domácností a ostatních budov. Dávají osobám
a pÛvodcÛm odpadÛ finanãní impuls, aby
buì pfiedkládali ménû odpadÛ ke sbûru
a odvozu a nebo ve formû, ve které jsou
pfiijatelnûj‰í k opûtovnému vyuÏití. V fiadû
zemí je cena zaloÏena na mnoÏství nebo
hmotnosti produkovaného odpadu. Tam,
kde se provádí domácí nebo komunitní
kompostování, lze docílit sníÏení nákladÛ.
V nûkter˘ch pfiípadech obce sniÏují poplatky za sbûr a odvoz tûm domácnostem, kde je provádûno domovní kompostování, napfi. v Rakousku, v nûkter˘ch
obcích v Dánsku, ·védsku a Itálii.
Vefiejné v˘chovné kampanû
Trvalé vefiejné v˘chovné kampanû
pfiedstavují podstatnou ãást implementace strategie odpadového hospodáfiství
a plánÛ. Tyto kampanû jsou zamûfieny na
producenty odpadÛ, v první fiadû, aby sníÏili mnoÏství odpadÛ, které produkují
a v druhé fiadû na podporu tfiídûní a vyuÏití odpadÛ.
Domácnosti mohou b˘t povzbuzovány
informováním o v˘znamu jejich aktivní
úãasti na projektech separace zdrojÛ a poskytnutím rÛzn˘ch rad a doporuãení (pouÏití letákÛ, náv‰tûvy domácností a telefonní
konzultaãní linky). U fiady projektÛ, kde byla na poãátku vysoká úãast a kde tato souãinnost pak podstatnû klesla, to bylo pfiedev‰ím zpÛsobeno nedostatkem následného sledování pfiíslu‰n˘mi obecními úfiady.

FÁZE 3 – ÚPRAVA
Nejroz‰ífienûj‰í moÏností, jak odklonit
smûsn˘ odpad od skládkování, je spalování. Jiné moÏnosti zahrnují manuální nebo
mechanické tfiídûní tohoto odpadu k získání materiálÛ nebo ke sníÏení organického
podílu, pfiípadnû centrální kompostování
pouze pro omezení objemu. Pro oddûlenû
sbírané sloÏky jsou moÏnosti podstatnû
‰ir‰í – od relativnû jednoduch˘ch kompostovacích technologií aÏ po relativnû komplexní moÏnosti tepelného zpracování jako
je zplyÀování a pyrol˘za /1/.
Pfied investováním do budování zafiízení
pro opûtovné vyuÏití BRKO, jako jsou
kompostovací provozy, zafiízení pro anaerobní digesci nebo zplyÀování, je podstatné, aby byly zaji‰tûny koneãné trhy a odbyti‰tû pro vyrobené produkty. Anal˘za trhu také pomÛÏe upozornit na poÏadované
kvalitativní standardy pro urãité produkty.
(Poznámka redakce: Fáze 3 zahrnuje
podle pÛvodního textu rÛzné zpÛsoby nakládání s odpady. Proto také tato fáze obsahuje, v rozporu s na‰í hierarchií nakládání s odpady podle pojmosloví zákona ã.
185/2001 Sb., o odpadech, zmínku o spalo-

vání nebo tepelném zpracování. Z hlediska
posloupnosti jednotliv˘ch ãinností a v souladu s na‰í, zákonem danou terminologií,
jsme po dohodû s autorkou tohoto pfiíspûvku nazvali tuto fázi jako úprava odpadÛ.)

FÁZE 4 – KONEâNÉ VYUÎITÍ
A ODSTRANùNÍ
Koneãn˘m ãlánkem fietûzce je koneãné
vyuÏití eventuálnû odstranûní, které do
znaãné míry závisí na zpÛsobu sbûru.
Povolení sbûru BRKO jako smûsného odpadu limituje moÏnosti, které jsou dále
k dispozici v odpadovém hospodáfiství.
I v zemích s velmi vysok˘m stupnûm oddûleného sbûru, v‰ak stále zÛstává v˘znamné mnoÏství odpadu, kter˘ je a velmi pravdûpodobnû bude sbíráno jako
smûsn˘ odpad. Národní strategie by mûly
b˘t orientovány na omezování obsahu
BRKO ve smûsném odpadu.

STAV V EU
V pfiíspûvku je popsán soubor strategií
a nástrojÛ pouÏit˘ k docílení dvou cílÛ
kvalitnûj‰ího hospodafiení s BRKO, kter˘m je omezování ukládání BRKO na
skládky a opûtovné vyuÏití materiálÛ
z BRKO.
Zemû sledované ve zprávû mohou b˘t
rozdûleny do tfií skupin:
● zemû, které v souãasnosti skládkují ménû neÏ 35 % produkovaného BRKO
(Dánsko, Rakousko, Holandsko a vlámská oblast Belgie),
● zemû, které v souãasnosti skládkují mezi 35 % a 75 % produkovaného BRKO
(Francie, Finsko, Norsko, Nûmecko a Itálie),
● zemû, které v souãasnosti skládkují více neÏ 75 % produkovaného BRKO (·panûlsko, Velká Británie, Irsko, ¤ecko
a Portugalsko).
Údaje ze zemí, které daly informace jak
pro 1995, tak 1998, indikují, Ïe Itálie a Norsko jdou správn˘m smûrem, zatímco Velká
Británie, Irsko, Finsko skládkují relativnû
vy‰‰í mnoÏství BRKO. Trendy v Lucembursku, ·védsku, Nûmecku, ·panûlsku, ¤ecku a Portugalsku nemohly b˘t stanoveny,
ponûvadÏ chybí informace po roce 1995.
Zemû s vysok˘m stupnûm omezení
skládkování BRKO aplikují kombinaci oddûleného sbûru, tepelného zpracování,
centrálního kompostování a recyklace
materiálu. Tepelné zpracování, pfieváÏnû
spalování, se pouÏívá v‰eobecnû pro odstraÀování smûsného odpadu, zatím co
kompostování, opûtovné vyuÏití a recyklace jsou aplikovány pro oddûlenû sbírané
odpady, jako je papír a lepenka, zahradní
odpad, textilie, dfievo a v men‰ím rozsahu
potravinové odpady. Technologie jako je
anaerobní digesce, zplyÀování a pyrol˘za,
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se pouÏívají v men‰ím rozsahu, pfiestoÏe
by se s rozvojem technologií mohlo jejich
vyuÏití více roz‰ifiovat.
Porovnáme-li zemû, které byly pfii plnûní tûchto cílÛ úspû‰né (napfi. Dánsko, Nizozemsko a Vlámsko) mají jisté vûci spoleãné. Zejména existuje v˘znamná státní
podpora jak oddûleného sbûru, tak odklonu od skládkování, a v nûkter˘ch pfiípadech i od spalování.
ZpÛsoby opûtovného vyuÏití se v jednotliv˘ch zemích li‰í. Napfiíklad v Dánsku
s vysokou závislostí na spalování s vyuÏitím energie a ve Vlámsku, kde se spalování komunálního odpadu v podstatû pfiestává pouÏívat. Do znaãné míry budou
místní podmínky a trhy urãovat nejvhodnûj‰í kombinaci moÏností pro jednotlivou
zemi a region.

RIZIKA
Existují v‰ak rizika spojená s prosazováním strategie oddûleného sbûru a omezování skládkování. Je to otázka odbyti‰È,
zejména pro kompost a papír. Minimálnû
jsou vyÏadovány integrované plány, jak
na lokální, tak na národní úrovni, k zabezpeãení vazby mezi sbûrem odpadov˘ch
materiálÛ z domácností a podnikÛ a následn˘m vyuÏitím koneãn˘ch produktÛ.
Jin˘m rizikem spojen˘m s touto strategií
je vzrÛst ilegálního ukládání odpadu producenty odpadu a osobami nakládajícími
s odpady, ktefií vyhledávají zpÛsoby, jak se
vyhnout placení vy‰‰ích nákladÛ spojen˘ch
s touto strategií. Jednou z nejlep‰ích obran
proti ilegálnímu ukládání je zabezpeãení
adekvátní sítû zafiízení pfied restrikcí. To
znamená, Ïe na pfiíklad tam, kde zemû plánují zavedení zákazÛ nebo omezení skládkování nebo spalování specifick˘ch ãástí
BRKO, by mûla b˘t vûnována pozornost
i prostfiedky na zaji‰tûní alternativních opatfiení pro odklon odpadÛ od skládkování.
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Mechanicko-biologická úprava odpadů
Mechanicko-biologická úprava odpadů (MBÚO) je zpracování
zbytkového (reziduálního) komunálního odpadu, případně
směsného komunálního odpadu nebo jakéhokoliv bioodpadu
nevhodného pro kompostování nebo pro anaerobní digesci.
Účelem MBÚO je stabilizace a redukce objemu odpadu.
Stabilizací je, podle pracovního dokumentu Evropské komise Biologické zpracování bioodpadu (DG.ENV.A.2), sníÏení
dekompoziãních vlastností bioodpadu
projevující se minimalizací zápachu a poklesem respiraãní aktivity za dobu 4 dnÛ
(AT4) pod 10 mg O2/g su‰iny odpadu.
Takto stabilizovan˘ odpad není jiÏ biodegradabilním odpadem ve smyslu smûrnice 1999/31/ES o skládkách odpadu.
MBÚO je v souãasnosti legislativnû
usmûrnûna ve SRN (Deponieverordung
MBA – Richtlinie) a v Rakousku (Abf Ab
IV 30. Anhang 23). V tûchto pfiedpisech
je poÏadavek na pokles respiraãní aktivity
(AT4) zpfiísnûn na 5 aÏ 7 mg O2/g su‰iny
a zároveÀ jsou uplatÀovány dal‰í ukazatele stabilizace upraveného odpadu, a to
produkce plynÛ za 21 dnÛ v anaerobních
podmínkách (G21) limitovaná 20 l/kg su‰.
odpadu a obsah uhlíku ve vodním v˘luhu
odpadu (TOC) omezen˘ v Rakousku na
250 mg/l.
Pfiedmûtem legislativního usmûrnûní
MBÚO jsou hraniãní hodnoty pro plynné
emise ze zafiízení pro kontaminující látky
(N2O, NO2, NH3 a PCDD/PCDF) a zápachové jednotky. Tyto limitní hodnoty jsou
natolik pfiísné, Ïe vût‰inu zafiízení bude
nutno vybavit termickou technologií na
o‰etfiení odplynu. Hygienická ochranná
pásma pro tato zafiízení jsou ve SRN 500
a v Rakousku 300 metrÛ. Právní pfiedpisy
dále stanoví podmínky pro fermentaci na
otevfien˘ch zakládkách pfii MBÚO.
Rozvoj budování zafiízení pro MBÚO ve
SRN (kde je v provozu 44 závodÛ)
a v dal‰ích zemích EU je dán snahou
o omezení ukládání bioodpadÛ na skládky pfiedev‰ím z dÛvodÛ minimalizace
tvorby skleníkov˘ch plynÛ. I kdyÏ prioritní
je sniÏovat mnoÏství zbytkového komunálního odpadu tfiídûn˘m sbûrem bioodpadu a dal‰ích recyklovateln˘ch sloÏek
odpadÛ, je produkce zbytkového komunálního odpadu v˘znamná, a nejen
mnoÏstvím, ale i zastoupením organick˘ch látek (55 aÏ 65 % su‰.). Zdrojem
tûchto látek jsou komunální odpady
v centrech mûst, kde organizace tfiídûného sbûru bioodpadu je vût‰inou probleODPADOVÉ FÓRUM

matická. Dal‰ím zdrojem jsou odpadkové
ko‰e a dal‰í odpady z ãi‰tûní komunikací
a organick˘ podíl sbûru velkoobjemov˘ch
odpadÛ. (Zbytkov˘m komunálním odpadem se zde v podstatû rozumí smûsn˘
komunální odpad, kter˘ je uveden v Katalogu odpadÛ pod kódem 20 03 01 a z toho lze odvodit jeho charakter. Poznámka
redakce.)

Technologické zásady
Hlavním cílem technologií této úpravy je
stabilizace zbytkového komunálního odpadu pro ekologicky nezávadné skládkování (tabulka 1). Takto upraven˘ odpad je
moÏné na skládkách komprimovat aÏ na
objemovou hmotnost 1,6 t/m3. Návrh
smûrnice ES Biologické zpracování bioodpadu doporuãuje ãlensk˘m státÛm povolit pouÏití stabilizovaného bioodpadu
splÀujícího poÏadavky uvedené v Pfiíloze
III k pfiípravû umûl˘ch (antropogenních)
pÛd, k rekultivaci skládek, dÛlních v˘sypek, k tvorbû protihlukov˘ch bariér, pfii
stavbách cest, lyÏafisk˘ch svahÛ a sportovi‰È a k dal‰ím úãelÛm nesmûfiujícím
k potravináfiské produkci.

Stabilizovan˘ odpad z MBÚO vyuÏívan˘ k v˘‰e uveden˘m úãelÛm nesmí mít
v 1 kg su‰iny více neÏ 5 mg kadmia, 600
mg chrómu, 600 mg mûdi, 5 mg rtuti, 150
mg niklu, 500 mg olova, 1500 mg zinku,
0,4 mg PCB a 3 mg polyaromatick˘ch
uhlovodíkÛ (PAU).
V technologiích úprav vznikají zpravidla
je‰tû dal‰í produkty. Jsou to zejména náhradní paliva z lehk˘ch organick˘ch frakcí
pro spoluspalování v uheln˘ch kotelnách
a elektrárnách a v cementárnách. Pfii pfiípravû tûchto náhradních paliv se pouÏívá
i briketování a peletizace. Pelety z lehk˘ch organick˘ch frakcí se ve SRN vyuÏívají téÏ k v˘robû methanolu. Kromû náhradních paliv se získávají magnetické
i nemagnetické kovy, inertní zásypová
hmota a v nûkter˘ch pfiípadech i sklo.
V souãasné dobû se vyskytuje fiada
technologicko-technick˘ch variant
MBÚO. Mechanická ãást spoãívá v magnetické separaci kovÛ a v tfiídûní odpadu
na rotaãním nebo vibraãních sítu. Nadsítná ãást je dále rozdûlována vûtrn˘m tfiídiãem na lehkou energeticky vyuÏitelnou
frakci a na tûÏkou frakci. TûÏká frakce,
ze které jsou v nûkter˘ch závodech
MBÚO vytfiídûny inertní sloÏky, se homogenizuje s podsítnou frakcí pro následnou biologickou úpravu. Ta se provádí
zpravidla aerobní fermentací (kompostováním) nebo kombinací anaerobní a aerobní fermentace.

Tabulka 1: Parametry zbytkového komunálního odpadu pfied a po zpracování MBÚO
Parametr

Jednotka

Hmotnost

%

Objem

Zbytkov˘ komunální odpad
nezpracovan˘

po MBÚ

100

20 – 35

%

100

18 – 20

Ztráta Ïíháním

% su‰.

55 – 66

28 – 44

V˘hfievnost

MJ/kg

8,7 – 10,9

5,2 – 7

t/m3

0,9

1,3 – 1,6

Objemová hmotnost po slisování
Respiraãní aktivita AT4

mg O2/g su‰.

36 – 80

5–7

Tvorba plynÛ (21 dnÛ)

Nm3/t su‰.

140 – 190

20

mg C/l

3000 – 4000

82 – 92

Vyluhovateln˘ uhlík (TOC)

Tabulka 2: PrÛmûrné investiãní a provozní náklady pfii MBÚO zbytkového komunálního
odpadu ve SRN v roce 2000
Kapacita zafiízení t/rok

Investiãní náklady DM/t

Provozní náklady DM/t

35 000

850

125

70 000

650

100

100 000

450

90
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odpad mûsíce/spektrum
Zafiízení pro MBÚO pouÏívající pouze
aerobní fermentaci provádûjí první fázi
této fermentace zpravidla v diskontinuálních, ménû v kontinuálních fermentorech,
ve kter˘ch je substrát po dobu 7 aÏ 10
dnÛ intenzivnû tlakovû provzdu‰Àován
a odplyn z fermentace je odsáván do zafiízení pro ãi‰tûní plynÛ. Fermentace probíhající pfii teplotû 60 aÏ 75 °C zabezpeãuje dokonalou hygienizaci. Jako fermentorÛ se pouÏívá kompostovacích tunelÛ,
vûÏí nebo pomalu se otáãejících válcÛ. Po
intenzivním zrání je substrát zaváÏen do
halového prostoru do zakládek lichobûÏníkového prÛfiezu o v˘‰ce 3 – 3,5 m. Zakládky jsou buì tlakovû vzdu‰nûné
z podloÏí a odplyn je odsáván z halového
prostoru nebo je provzdu‰Àování kompostu zabezpeãováno naopak odsáváním
vzduchu z podloÏí zakládky.
Kompostové zakládky jsou v prÛbûhu
cca 10 t˘dnÛ nûkolikrát pfiekopány. Pro
pfiekopávání v halách se pouÏívají nejãastûji samochodné frézové pfiekopávaãe
s pfiesunem hmoty dozadu a s v˘konem
asi 400 t h-1. Nûkteré závody MBÚO pouÏívají i kompostov˘ch zakládek na vodohospodáfisky zabezpeãené otevfiené plo‰e. Tyto zakládky ve SRN jsou povoleny
teprve po 4 t˘denní fermentaci substrátu
a v Rakousku pfii stabilitû substrátu
AT4 < 20 mg O2/g su‰iny. Aerobní fermentace je fiízena tak, Ïe v závûru vlhkost substrátu klesá aÏ na 15 % a substrát je moÏné opûtovnû pfietfiídit a odlouãit dal‰í lehké
frakce pro energetické vyuÏití.
Technologie MBÚ vyuÏívající kombinaci anaerobní a aerobní fermentace
zpravidla tfiídí zbytkov˘ odpad po magne-

tické separaci na 3 kategorie. Odpady
s vy‰‰í zrnitostí neÏ 100 mm jsou vyuÏívány termicky, odpady se zrnitostí 60 –
100 mm jdou na aerobní fermentaci a odpady se zrnitostí men‰í neÏ 60 mm jsou
pfiedurãeny pro anaerobní zpracování.
Pro anaerobní zpracování se pouÏívají vysokosu‰inové fermentory provozované
v termofilním reÏimu (asi 55 °C). Získan˘
bioplyn slouÏí k v˘robû elektrického proudu a tepla. Teplo se vyuÏívá k ohfievu
substrátu pfied vstupem do anaerobního
fermentoru, k vytápûní zafiízení a pfiípadnû ohfievu teplé uÏitkové vody. Substrát
po asi 25 dnech fermentace je spolu se
zrnitostní frakcí 60 – 100 mm fermentován aerobnû. Tímto zpÛsobem je moÏno
dosáhnout rychleji poÏadované stability
substrátu a zároveÀ je moÏné podstatnû
sníÏit náklady na energii.
Zajímavou variantou MBÚO je stabilizaãní technologie biologick˘m su‰ením nûmecké firmy Hershof. Zbytkov˘
komunální odpad se podrobí termofilní
aerobní fermentaci s cílem rychlého poklesu vlhkosti. Such˘ produkt je tfiídûn
a mechanicky upravován. Asi 50 %
vstupní hmotnosti zbytkového odpadu
tvofií tzv. such˘ stabilizát, kter˘ je následnû peletizován pro spoluspalování v uheln˘ch elektrárnách a teplárnách. NevyuÏiteln˘ stabilizovan˘ zbytek je ukládán na
skládky.
Závody pro úpravu jsou budovány v halov˘ch prostorách, kde je i centrální zásobník pro sváÏené odpady, zafiízení pro
tlakové provzdu‰Àování fermentaãních boxÛ a zakládek a zafiízení pro ãi‰tûní odplynu. Toto zafiízení pfii zpracování jedné tuny

zbytkového komunálního odpadu musí vyãistit 6000 aÏ 8000 m3 plynu. Dal‰í zafiízení je nutné pro získávání a o‰etfiování kondenzátu z odplynu. Kondenzát je maximálnû vyuÏíván k úpravû vlhkosti v prÛbûhu aerobní fermentace. Provoz zafiízení,
zejména tlakového provzdu‰Àování a odsávání odplynu, je fiízen poãítaãem. âisté
odpadní plyny jsou vypou‰tûny do komína. Investiãní i provozní náklady dosahují
asi 90 % nákladÛ spaloven zbytkového
komunálního odpadu (tabulka 2).
Hlavní efekt technologií MBÚO je
ekologick˘ – omezení vzniku 120 aÏ
150 m3 skleníkového plynu – metanu
z jedné tuny zbytkového komunálního
odpadu. V pfiípadû, Ïe v âR nedojde
k rozvoji spalování zbytkového komunálního odpadu, budou technologie
MBÚO vhodnou alternativou omezování skládkování biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ.
LITERATURA
FRICKE K., TURK T.: Stand und Perspektiven
der biologischen Abfallverwertung und – behandlung in Deutschland, TA Datenbank – Nachrichten 1, IX, pp. 24 – 36, 2000.
VÁ≈A J.: Mechanickobiologická úprava komunálních odpadÛ, Odpadové fórum 4, s. 22 –
23, 2000.

V˘zkumná ãinnost v oblasti nakládání
s biodegradabilními odpady je provádûna
v rámci etapy v˘zkumného zámûru
ã. MZe-M01-01-01.

Ing. Jaroslav VáÀa, CSc.
V˘zkumn˘ ústav rostlinné v˘roby
v Praze-Ruzyni

Semináře Twinning

V rámci projektu Phare 2000: „Centrum
pro hospodafiení s odpady“ se ve dnech
15. a 16. ledna t.r. konaly na MÎP dva
semináfie. Ten první byl na téma „Skládkování odpadÛ“ a konal se za úãasti italského a francouzského experta v oblasti
skládkování pana G. L. Soldiho a D. Guyonneta. Druh˘ semináfi se t˘kal PCB
a pfiedná‰el francouzsk˘ expert v této
oblasti pan Lachevre. Oba semináfie byly docela hojnû nav‰tíveny, byl zaji‰tûn
pfieklad pfiedná‰ejícího (kvalitní v prvém
pfiípadû z angliãtiny, slab˘ bez znalosti
technick˘ch v˘razÛ ve druhém pfiípadû
u francouz‰tiny).
V obou pfiípadech v‰ak vût‰ina úãastníkÛ neodcházela pfiíli‰ spokojena.

02/2003

Semináfie Twining jsou primárnû urãeny pracovníkÛm státní správy a podle toho zfiejmû zahraniãní partner vybírá
pfiedná‰ející. Pofiadatelé z ãeské strany
se snaÏí o maximální úãast na semináfii
a tak se stává, Ïe se semináfie nakonec
úãastní více expertÛ z podnikatelské sféry a nezávislí odborníci, pfiedev‰ím v druhém pfiípadû, neÏ pracovníkÛ státní správy. Ti ov‰em nepotfiebují v‰eobecné informace o tom, jak se má skládkovat ãi
co to jsou PCB a jak se s nimi nakládá
v jedné francouzské firmû. Ty zajímají
odpovûdi na detailní otázky v˘kladu nûkter˘ch evropsk˘ch smûrnic ãi norem, na
které ov‰em nedostanou uspokojivou
odpovûì.
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Napfiíklad kolik kongenerÛ PCB se musí/mÛÏe stanovovat, zda v‰echny ãi jen
‰est hlavních, zda se v druhém pfiípadû
pouÏívá korekãní faktor. Nebo do jakého
obsahu PCB se vyplatí regenerace transformátorového oleje spojená s dechlorací pfiítomného PCB a zda a jak se upravují a kontrolují vlastnosti regenerovaného oleje pfii vyuÏití mobilní regeneraãní
linky.
¤e‰ením naznaãen˘ch problémÛ je
buì na tyto semináfie nezvat pracovníky
podnikatelské sféry a nebo zvát takové
pfiedná‰ející, ktefií budou umût na‰im odborníkÛm skuteãnû poradit.
(op)

ODPADOVÉ FÓRUM

téma

P r ů m y s l ové o d p a d n í vo d y
Po příznivém ohlasu na téma Průmyslové odpadní vody v minulých ročnících tohoto odborného měsíčníku (ODPADOVÉ FÓRUM 1/2001
a 4/2002) jsme se rozhodli v něm pokračovat
každý rok. Otázkami spojenými s hospodařením s vodou se u nás věnuje řada časopisů,
na prvním místě Vodní hospodářství s více
než padesátiletou tradicí, v jehož rámci vycházejí jako samostatné přílohy bulletiny Čistírenské listy (AČE ČR),Vodař (ČSVVS) a VTEI
(VÚV T. G. M.). Sdružení vodohospodářů dále
vydává svůj Zpravodaj a svůj časopis má
i Sdružení oboru vodovodů a kanalizací

SOVAK. Mnohé z těchto časopisů otiskují
i články týkající se odpadních vod z průmyslu.
Vesměs je však tato problematika na okraji jejich zájmu, výjimkou je v poslední době Vodní
hospodářství s přílohou Čistírenské listy, kterou připravuje Asociace čistírenských expertů
ČR. Její odborná skupina pro průmyslové odpadní vody navíc pořádá každoročně odborné
konference na toto téma. Tímto tématem chceme jednak abychom rozšířit možnosti publikování v této oblasti, jednak a hlavně abychom
zpřístupnit nové poznatky z tohoto oboru
i odborníkům nespecializovaným na vodu.

Produkce bioplynu
z průmyslových odpadních vod

C

harakteristick˘m rysem prÛmyslov˘ch
odpadních vod je vysoká koncentrace
organického zneãi‰tûní a ãasto vy‰‰í teplota, coÏ jsou dva parametry, které velmi
zv˘hodÀují pouÏití anaerobní technologie
pro ãi‰tûní takov˘ch vod.
Organické zneãi‰tûní odpadních vod
v sobû nese energii, která je pfii jejich ãi‰tûní nûjak˘m zpÛsobem transformována.
Mimofiádnou pfiedností anaerobního ãi‰tûní odpadních vod je, Ïe zhruba 90 % této
energie se pfiemûÀuje na bioplyn. Z tohoto energetického pohledu mají anaerobní
technologie v˘sadní postavení mezi ãistírensk˘mi procesy, protoÏe jsou schopné
produkovat energii. Srovnání energetické
bilance aerobního a anaerobního ãi‰tûní
odpadních vod prezentuje tabulka 1.
Od organického zneãi‰tûní odpadních
vod k bioplynu vedou dvû cesty bûÏnû
pouÏívané na ãistírnách odpadních vod
(obrázek 1).
Rozdíl mezi obûma zpÛsoby je ve v˘tûÏnosti bioplynu. Pfii pfiímém anaerobním
ãi‰tûní je úãinnost transformace organick˘ch látek do bioplynu aÏ 90 % (reálnû
50 – 80 %), pfii druhé variantû, tedy pfies
aerobní biomasu a její anaerobní stabilizaci 60 % (reálnû 20 – 40 %). Druhá varianta se vyuÏívá zejména pro spla‰kové
vody, obecnû pro vody s nízkou koncentrací organického zneãi‰tûní (tj. ménû neÏ
cca 1000 mg/l BSK5). U odpadních vod,
které mají koncentraci vy‰‰í je zpravidla
v˘hodnûj‰í pfiímé anaerobní zpracování.
Kvalita bioplynu produkovaného z prÛmyslov˘ch odpadních vod je pochopitelnû
ODPADOVÉ FÓRUM

urãována kvalitou rozkládaného organického zneãi‰tûní. Obecnû se dá fiíci, Ïe je
charakteristická vysok˘mi koncentracemi
methanu, ãasto aÏ 80 % (díky acidifikaci
vod, která ãásteãnû probíhá jiÏ pfied anaerobním reaktorem). Lze se setkat rovnûÏ
s nepfiíjemnû vysok˘mi koncentracemi
sulfanu (pfii ãi‰tûní odpadních vod s vy‰‰í
koncentrací síranÛ).

Reaktory
Dal‰ím charakteristick˘m rysem anaerobního ãi‰tûní prÛmyslov˘ch odpadních
vod je specifick˘ design anaerobních reaktorÛ. Je to dÛsledek specifick˘ch vlastností
tûchto odpadních vod, v nichÏ pfievaÏují
rozpu‰tûné organické látky. Z toho dÛvodu
je zde první stupeÀ anaerobního rozkladu
organick˘ch látek – hydrol˘za, která obvykle limituje celkovou rychlost rozkladu,
podstatnû rychlej‰í, pfiípadnû úplnû chybí.
Rozkladn˘ proces je proto rychlej‰í a potfiebná doba zdrÏení odpadní vody v reak-

toru krat‰í. Díky vy‰‰ímu hydraulickému
zatíÏení a niÏ‰í viskositû odpadních vod
oproti kalÛm a podobn˘m „hustûj‰ím“ materiálÛm zpravidla není nutné v moderních
reaktorech pro ãi‰tûní odpadních vod intenzivní míchání, tak jak jej známe u reaktorÛ pro zpracování ãistírensk˘ch kalÛ, Ïivoãi‰n˘ch odpadÛ, fytobiomasy apod.).
V˘voj reaktorové techniky byl v posledních desetiletích velmi prudk˘ a akcelerovala jej zejména poptávka po energeticky
úsporn˘ch technologiích a po obnoviteln˘ch zdrojích energie vyvolaná rÛstem
cen energií po tzv. ropné krizi z poãátku
70. let 20. století. Dokladem rychlosti s jakou anaerobní reaktory zaujímají své místo mezi provoznû pouÏívan˘mi technologiemi je následující tabulka 2 zachycující
léta, kdy poãet moderních aplikací dosahoval fiádovû vy‰‰ích hodnot (Hulshoff
Pol 1997).
Pfiitom zhruba 90 % tûchto anaerobních
ãistíren zpracovává prÛmyslové odpadní

Obrázek 1: MoÏnosti transformace organického zneãi‰tûní odpadních vod na bioplyn

Biomasa
Aerobní
ãi‰tûní

Anaerobní
stabilizace
Anaerobní
ãi‰tûní

Odpadní
voda

Bioplyn
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Tabulka 1: Porovnání bilance energie
pfii aerobních a anaerobních procesech
(Dohányos a kol. 1998)
Produkt pfiemûny
energie substrátu
Nová biomasa
Reakãní teplo
Bioplyn

Aerobní
proces (%)
60
40
–

Anaerobní
proces (%)
5–7
3–5
90

Tabulka 2: V˘voj poãtu aplikací anaerobní
technologie pfii ãi‰tûní odpadních vod
Poãet aplikací
1
10
100
1000

Rok dosaÏení
1972
1979
1985
1997

Tabulka 3: Energetick˘ potenciál vybran˘ch odpadních vod (m3 bioplynu na 1 m3
odpadní vody)
Typ odpadní vody Energetick˘ potenciál (m3/m3)
spla‰kové
0,2
farmaceutické
4,2
cukrovarské
5,0
‰krobárenské
7,6
melasové v˘palky
25
v˘roba threoninu
32
v˘roba sirupÛ
60
v˘roba bionafty
80

Tabulka 4: PrÛmûrné v˘sledky pfii spoleãném ãi‰tûní odpadní vody a pfiebyteãného
aerobního kalu v reaktoru USSB
(t - hydraulická doba zdrÏení, BV - objemové
zatíÏení, E - úãinnost, SPS - specifická produkce
su‰iny kalu)
Parametr
recirkulace kalu
teplota v anaer. stupni
t (odp. voda)
t (kal)
BV (CHSK)
E (CHSK, celková)
SPS (NL/CHSK)

Jednotka
%
oC
den
den
kg.m-3.den-1
%
kg.kg-1

Hodnota
15
35
0,60
14,3
6,05
97,9
0,067

Tabulka 5: Provozní v˘sledky anaerobního
ãi‰tûní farmaceutick˘ch odpadních vod
Parametr
Jednotka
Pfiítok
(m3/d)
CHSK
(mg/l)
ZatíÏení kalu
(kg/kg.d)
Úãinnost odstranûní CHSK
(%)
(jen anaerobní stupeÀ)
Produkce bioplynu
(m3/d)
Podíl methanu
(%)

Hodnota
556
8544
0,57
91,0
2450
76,4

vody, ale v fiadû zemí JiÏní Ameriky
a Asie jiÏ funguje v˘znamn˘ poãet anaerobních âOV na spla‰kové vody. V fiadû
prÛmyslov˘ch odvûtví je jiÏ dnes anaerobní rozklad organického zneãi‰tûní
uznávan˘ jako nezastupitelná souãást
optimální ãistírenské linky (cukrovary, pivovary, ‰krobárny, lihovary apod.) (Austermann-Haun, Seyfried 1994).
Reaktory pro anaerobního ãi‰tûní odpadních vod byly v prvních etapách
v mnoha rysech analogické s aerobní
technologií. Postupem ãasu se v‰ak stále
více projevovala specifika anaerobního
procesu a jedineãn˘m v˘sledkem tohoto
v˘voje byl reaktor UASB, ve kterém byla
poprvé kultivována anaerobní biomasa ve
formû kompaktních dobfie sedimentujících
ãástic – granulí. Tento reaktor pfiinesl kvalitativní skok ve v˘voji anaerobních reaktorÛ a dodnes jsou vyvíjeny jeho dal‰í
a dal‰í modifikace.
Technologie vyuÏívající rÛstu biomasy
na jemnozrnném nosiãi, jenÏ je udrÏován
v expandovaném nebo fluidním stavu, se
v anaerobní i aerobní oblasti vyvíjejí více
ménû paralelnû. Poslední v˘voj zde smûfiuje ke speciálním náplním, které jsou
z mikroporézních materiálÛ, jejichÏ póry
jsou „‰ité na míru“ poÏadovan˘m typÛm
baktérií. Pfiíkladem jiné speciální náplnû
mÛÏe b˘t granulované aktivní uhlí v anaerobním GAC reaktoru.
Ve skupinû reaktorÛ se suspenzní biomasou je zdokonalován pfiedev‰ím separaãní stupeÀ, kde se úspû‰nû vyuÏívá
membránov˘ch procesÛ a také flotace.
Dal‰í v˘vojov˘ stupeÀ membránov˘ch reaktorÛ jiÏ nevyuÏívá membránové procesy jen k separaci biomasy z odtoku anaerobního reaktoru (membránov˘ I), ale
pouÏívá membrán pfiímo v reaktoru
(membránov˘ II). Podobnû jako v aerobní
oblasti i v anaerobii je v poslední dobû
moÏné pozorovat znovuobjevení semikontinuální technologie „sequencing
batch“.
V souãasné dobû na trhu anaerobních
reaktorÛ pfievaÏují reaktory s granulovanou biomasou díky sv˘m nesporn˘m v˘hodám, jako je moÏnost velmi vysokého
látkového zatíÏení a velmi dobrá separace biomasy. Nejvût‰í rÛstov˘ trend pak
v posledních letech zaznamenávají reaktory IC a EGSB, tedy moderní modifikace

Tabulka 6: Porovnání energetické nároãnosti aerobního a anaerobního ãi‰tûní
Parametr
Spotfieba el. energie
Produkce bioplynu
PrÛmûrná potfieba tepla pro ohfiev
Bioplyn vyuÏiteln˘ mimo âOV
VyuÏitelná energie bioplynu
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jednotka
kWh/mûsíc
m3/mûsíc
GJ/mûsíc
m3/mûsíc
GJ/mûsíc

aerobie
130 000
0
69
0
0

anaerobie
28 000
69 000
340
56 700
14 300
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pÛvodního principu UASB. Podíl hlavních
typÛ reaktorÛ pouÏívan˘ch pfii ãi‰tûní prÛmyslov˘ch odpadních vod zachycuje graf
na obrázku 2.
Dal‰í v˘voj bude patrnû smûfiovat od
extrémní specializace, kdy témûfi na kaÏdou vodu jsou vyvíjeny speciální typy reaktorÛ k univerzálnosti a flexibilitû nov˘ch
anaerobních systémÛ. DÛleÏit˘ aspekt,
kter˘ rovnûÏ ovlivní v nejbliÏ‰ích letech
v˘voj reaktorové techniky, úzce souvisí
s makroekonomick˘mi vlivy jako je expanze velk˘ch západoevropsk˘ch firem
za nov˘mi trhy. Zemû jako je Nizozemsko, Belgie, Dánsko apod. mají znaãn˘
náskok ve vyuÏívání anaerobních technologií, ale souãasnû se jejich trh blíÏí úplnému saturování (Hulshoff Pol 1997).

MoÏnosti aplikace
Anaerobní technologie se uplatÀuje pfii
ãi‰tûní stále ‰ir‰ího spektra prÛmyslov˘ch
odpadních vod. Po prvních relativnû
snadn˘ch aplikacích v cukrovarech, pivovarech a dal‰ích oblastech potravináfiského prÛmyslu se dnes anaerobní technologie prosazuje i v takov˘ch prÛmyslov˘ch
odvûtvích, která produkují „obtíÏnûj‰í“ odpadní vody, jako napfi. farmaceutick˘,
chemick˘, petrochemick˘ prÛmysl.
V fiadû odvûtví anaerobní technologie
dokázaly, Ïe odpadní vody mohou b˘t
energetickou surovinou. BûÏnû se dnes
pouÏívá parametr energetick˘ potenciál
odpadních vod, kter˘ vyjadfiuje, kolik m3
bioplynu lze vyrobit z 1 m3 dané odpadní
vody. O tom, Ïe tento potenciál nûkter˘ch
typÛ vod mÛÏe b˘t mimofiádnû velk˘ vypovídá tabulka 3.

Integrace ãi‰tûní vod a kalÛ
Zajímavé moÏnosti nabízejí moderní vysokov˘konné reaktory v oblasti integrace
ãistírensk˘ch procesÛ. Slibn˘ch v˘sledkÛ
bylo dosaÏeno pfii pouÏití vertikálnû dûleném anaerobního reaktoru USSB (upflow
staged sludge bed) pro spoleãné zpracování odpadní vody a pfiebyteãného aerobního kalu (Jeníãek 1997). V˘hodou pfiepáÏkového uspofiádání je moÏnost urãité
diverzifikace biomasy podle jednotliv˘ch
sekcí, coÏ mÛÏe b˘t v˘hodné pfii vracení
aktivovaného kalu do anaerobního reaktoru. Tyto experimenty totiÏ prokázaly, Ïe
s pouÏitím tohoto reaktoru je moÏné zpracovávat odpadní vodu a kal oddûlenû, ale
pfiitom uvnitfi jednoho reaktoru. Tato varianta provozu byla v˘raznû lep‰í neÏ spoleãné dávkování kalu s odpadní vodou,
zejména s ohledem na methanogenní aktivitu biomasy. Zvy‰uje se totiÏ neúmûrnû
zatíÏení reaktoru suspendovan˘mi látkami, které nafieìují a dezintegrují aktivní
agregovanou biomasu, charakteristickou
ODPADOVÉ FÓRUM
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Obrázek 3: Schéma anaerobnû-aerobního systému
(1 – pfiítok odpadní vody, 2 – anaerobní USSB reaktor, 3 – aerobní
biofilmov˘ reaktor, 4 – dosazovák, 5 – odtok, 6 – pfiebyteãn˘
aerobní kal, 7 – pfiebyteãn˘ anaerobní kal)

Obrázek 2: Relativní zastoupení nejúspû‰nûj‰ích anaerobních
systémÛ pfii ãi‰tûní prÛmyslov˘ch odpadních vod (IC – reaktor
s vnitfiní cirkulací, UBF – hybridní reaktor, FF – biofilmové reaktory,
kromû AF a FBR, FBR – reaktor s fluidním loÏem, AF – anaerobní
filtr, AC – anaerobní reaktory se suspenzní biomasou,
UASB – reaktor s kalov˘m mrakem)

pro tento typ reaktorÛ. Technologické
schéma experimentu uvádí obrázek 3
Základní parametry anaerobního stupnû pfii spoleãném ãi‰tûní odpadní vody
a pfiebyteãného aerobního kalu vãetnû
porovnání celkové úãinnosti a specifické
produkce kalu anaerobnû aerobního
systému uvádí tabulka 4. Konstrukce reaktoru umoÏÀuje variabilní provoz reaktoru pfii rÛzném mnoÏství a koncentraci vod
i kalov˘ch suspenzí a mÛÏe se v budoucnu stát tolik Ïádan˘m obecn˘m fie‰ením
problematiky integrovaného anaerobního
zpracování odpadních vod a kalÛ.

v poslední dobû velmi cenûnou v˘hodu –
minimalizuje produkci pfiebyteãn˘ch kalÛ
vznikajících v procesu ãi‰tûní. Pfiíklad
konkrétní úspû‰né aplikace této technologie v na‰em farmaceutickém prÛmyslu
ilustrují následující tabulky 5 a 6 (·olc
a kol. 2001).

Závûry
●

●

Praktická aplikace anaerobního
ãi‰tûní
Aplikace anaerobního ãi‰tûní u prÛmyslov˘ch odpadních vod je v˘hodná
z energetického hlediska, ale má i dal‰í,

raci vod tolik bioplynu, Ïe pokryje energetické potfieby na ãi‰tûní vod vãetnû
aerobního doãi‰tûní a je‰tû mÛÏe energeticky dotovat samotnou prÛmyslovou
v˘robu.

●

Anaerobní ãi‰tûní prÛmyslov˘ch odpadních vod je dnes bûÏnou ãistírenskou
technologií.
Jednoznaãná perspektivnost této technologie je dána její ekologickou, energetickou a ekonomickou v˘hodností.
Anaerobní zpracování odpadních vod
z nich ãiní energetickou surovinu, protoÏe produkuje pfii dostateãné koncent-
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firemní prezentace

Moderní fie‰ení v oblasti ãi‰tûní a recyklace
prÛmyslov˘ch odpadních vod
V poslední dobû jsou v oblasti ãi‰tûní odpadních vod a nakládání
s nimi patrné zejména následující trendy. Nová legislativa, vodoprávní orgány i správci kanalizaãních sítí kladou stále vy‰‰í nároky
na kvalitu procesu ãi‰tûní a na sniÏování obsahu ‰kodlivin ve vypou‰tûn˘ch odpadních vodách. V dÛsledku mnohonásobného nárÛstu
ceny za odbûr a vypou‰tûní vody v posledním desetiletí se voda stala cennou surovinou a vlivem toho roste snaha podnikÛ o sniÏování
její spotfieby a vypou‰tûného mnoÏství odpadních vod. Toho je moÏno v nûkter˘ch pfiípadech dosáhnout ãásteãnou nebo úplnou recyklací, tzn. aplikací takového zpÛsobu ãi‰tûní, kter˘ umoÏní vracení
ve‰keré odpadní vody nebo její ãásti po vyãi‰tûní zpût do v˘robního
procesu. Úplnou recyklací je dosaÏeno uzavfieného okruhu vody
a daná technologie tedy neprodukuje Ïádné odpadní vody. Splnûní
nûkter˘ch poÏadavkÛ v‰ak jiÏ nelze dosáhnout tradiãními technologiemi.

vod elektrické energie. Jsou to kompaktní automatická zafiízení schopná
i nepfietrÏitého provozu. Obsluha a údrÏba je jednoduchá, takÏe personální náklady jsou velmi nízké. Dal‰í v˘hodou je, Ïe pro zpracování odpadních vod nejsou tfieba Ïádné chemikálie. Destilát ãasto dosahuje parametrÛ destilované vody a lze jej pouÏít ve v˘robním procesu i pfii vysok˘ch nárocích na technologickou vodu. Odparky jsou vhodné zejména pro zpracování koncentrovan˘ch odpadních vod a v praxi nacházejí
‰iroké uplatnûní v prÛmyslu kovozpracujícím, strojírenském, potravináfiském, chemickém, farmaceutickém, tiskafiském a dal‰ích. Mezi typické
pfiíklady pouÏití patfií zpracování obrábûcích, taÏn˘ch a jin˘ch emulzí,
lázní a oplachov˘ch vod z odma‰Èování a rÛzn˘ch povrchov˘ch úprav
nebo oplachov˘ch vod po kalení v soln˘ch lázních.

Firma Aquacomp Hard se proto snaÏí vyvíjet a do praxe uvádût nová
fie‰ení a nabídnout zákazníkÛm zafiízení na vysoké technické a technologické úrovni, která zajistí splnûní nároãn˘ch ekologick˘ch a ekonomick˘ch poÏadavkÛ. Aquacomp Hard se zab˘vá zejména problematikou ãi‰tûní odpadních vod z povrchov˘ch úprav a skláfisk˘ch provozÛ, dále téÏ
z elektronického prÛmyslu, mytí automobilÛ, ale i dal‰ích oborÛ. PfiestoÏe provádí vlastní v˘zkum a v˘voj, pfiikládá velk˘ v˘znam uÏ‰ímu propojení v˘robního sektoru s primárním v˘zkumem a v˘vojem a spolupracuje na v˘voji nov˘ch technologií s vûdeck˘mi a v˘zkumn˘mi pracovi‰ti. Pfiíkladem je spolupráce s V·CHT v Praze na návrhu technologie likvidace odpadních vod z v˘roby tfiaskavin a návrhu odstranûní molybdenu obsaÏeného v odpadní vodû v aniontové formû selektivní sorpcí.
Pfiíkladem moderní a v âR zatím bohuÏel málo roz‰ífiené technologie
je vakuové odpafiování. Pfii nûm jsou vyuÏívány zejména vakuové odparky pracující na principu tepelného ãerpadla nebo pfiímé komprese
br˘dov˘ch par, které dokáÏí vyuÏít kondenzaãní teplo a mají v dÛsledku
toho mnohonásobnû niÏ‰í spotfiebu energie neÏ odparky klasické, navíc
nevyÏadují pfiívod externího topného a chladicího média, ale pouze pfií-

Vakuovou odparku s tepeln˘m ãerpadlem (viz obr.) firma Aquacomp
Hard instalovala jako souãást dodávky âOV z odma‰Èovacích a fosfátovacích linek za úãelem zpracování ve‰ker˘ch koncentrovan˘ch lázní z linek. Neutralizaãním sráÏením jsou pak ãi‰tûny pouze oplachové vody,
ke kter˘m je poté pfiidáván destilát z odparky. Tím je dosaÏeno pomûrnû
nízkého zasolení odpadní vody na v˘stupu z ãistírny, díky ãemuÏ lze ãást
vody vracet zpût do linek k oplachování a dosáhnout tak ãásteãné recyklace. Vakuová odparka s pfiímou kompresí br˘dov˘ch par byla firmou
Aquacomp Hard dodána jako souãást zafiízení pro zpracování odpadních
vod z v˘roby tfiaskavin. Speciální technologií jsou eliminovány tfiaskaviny i dal‰í ‰kodliviny, av‰ak voda poté obsahuje vysoké mnoÏství rozpu‰tûn˘ch látek. Vzhledem k tomu by bylo problematické vypou‰tût ji
do kanalizace a proto je zpracovávána pomocí vakuové odparky. Destilát je vracen zpût do v˘roby a je tak realizována technologie bez produkce odpadních vod.
Cestou jak dosáhnout vy‰‰í kvality procesu ãi‰tûní odpadních vod je
rovnûÏ zvy‰ování spolehlivosti a technické úrovnû zafiízení. Dosáhnout
toho lze mj. automatick˘m fiízením a kontrolou technologického procesu, které eliminuje vliv lidského faktoru a zajistí splnûní nastaven˘ch parametrÛ, dodrÏení reakãních a zdrÏn˘ch dob, zabrání pfiedávkování chemikálií a v pfiípadû poruchy ãi nesplnûní nûkterého parametru zastaví
provoz. Firma Aquacomp Hard vybavuje své automatické âOV fiídícími
systémy Allen-Bradley nebo Siemens a v pfiípadû poÏadavku zákazníka
i synoptick˘mi mapami anebo vizualizací technologického procesu. Pro
tvorbu fiídícího i vizualizaãního software disponuje Aquacomp Hard
vlastními programátory.
O kompetencích firmy Aquacomp Hard svûdãí fiada realizovan˘ch
a v souãasné dobû zpracovávan˘ch zakázek pro renomované tuzemské
a zahraniãní zákazníky i vítûzství ve v˘bûrovém fiízení na dodavatele âOV
vãetnû laboratofie pro nov˘ automobilov˘ závod v Kolínû-Ovãárech.

Obrázek: Vakuová odparka

Ing. Vít Holoubek
AQUACOMP HARD
Ml˘nská 137, 584 01 Ledeã nad Sázavou
Tel.: (+420) 569 731 111, Fax: (+420) 569 726 230
E-mail: sales@aquahard.cz, http://www.aquahard.cz
02/2003
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Zachycování těžkých kovů
z odpadních vod a kouřových plynů
Z různých technologických procesů chemických, metalurgických, elektronických aj. se do odpadních vod dostávají různé
těžké kovy, které představují pro zdraví lidí, faunu i floru velké
nebezpečí. Jsou toxické. Těžké kovy se dostávají také do
ovzduší a to ze spalovacích procesů elektráren, tepláren, kovohutí a zejména spaloven. Z vody a ovzduší se tak do potravního
řetězce dostávají rtuť, kadmium, olovo, měď, zinek, nikl, cín,
chrom i některé další toxické kovy.
ûÏké kovy z prÛmyslov˘ch odpadních
vod a pracích vod spaln˘ch plynÛ proto musíme rÛzn˘mi komplikovan˘mi
a ãasto velmi nákladn˘mi procesy zachycovat, bezpeãnû ukládat a v nûkter˘ch
pfiípadech je mÛÏeme i znovu vyuÏít. Takovou daÀ platíme za teplo domova, za
elektroniku, za svûtlo záfiivek, za energii
v bateriích, za fotografie a filmy, za lesklé
kovové souãástky, za léky, barviva i hnojiva a jiné.
V odpadních vodách jde principielnû
o dva typy forem v˘skytu tûÏk˘ch kovÛ:
kovové ionty jako takové a komplexy
(cheláty). Kovové ionty jsou zachycovány
znám˘mi metodami, cheláty v‰ak vyÏadují ponûkud odli‰né postupy.
Komplexotvorná ãinidla jsou pouÏívána
v mnoha procesech pfii povrchové úpravû
kovÛ jiÏ po fiadu let, napfi. zabraÀují sráÏení vápna a maskují sloÏky pÛsobící tvrdost vody. Navíc mohou zabránit nebo
zcela odstranit matná místa na pokoveném povrchu. Jejich nejdÛleÏitûj‰í úlohou
je rozpou‰tût kovy nebo kovové slouãeniny a udrÏet je v roztoku i za podmínek,
kdy by se normálnû vylouãily jako nerozpustné hydroxidy, uhliãitany nebo sírany.
Tato ãinidla mohou b˘t v podstatû anorganické nebo organické povahy. Mezi
jednoduché anorganické slouãeniny patfií
napfi. kyanidy, polyfosfáty, ãpavek nebo
thiosírany. Typick˘mi zástupci druhé skupiny jsou napfi. trietanolamin, etylendiamin, aminokarbonové kyseliny (napfi.
NTA, EDTA) a karbonové kyseliny (napfi.
jantarová, glukonová).
Komplexotvotná ãinidla jsou pfiedev‰ím
pouÏívána v galvanizaãních, pokovovacích,
piklovacích, odma‰Èovacích a ãisticích lázních, v leptacích a odkovovacích roztocích
a lázních fotografick˘ch. V dÛsledku toho
se tûÏké kovy ve formû komplexu (chelátu)
dostávají do odpadních vod.
JestliÏe komplexotvorné ãinidlo není
rozru‰eno bûhem ãisticího procesu, mohou se obsaÏené tûÏké kovy ve formû vysoce stál˘ch komplexÛ dostat do vodních

T

tokÛ, zásobníkÛ vod, studní apod. Tyto
komplexy mohou b˘t degradovány pouze
pomal˘m biologick˘m metabolismem
uvolÀujícím vázan˘ tûÏk˘ kov, vysoce toxick˘ jak pro ryby, tak i mikroorganismy.
V nûkter˘ch pfiípadech jejich toxicita dokonce pfievy‰uje tak toxické slouãeniny,
jako jsou napfi. kyanidy.
.

OdstraÀování iontÛ tûÏk˘ch kovÛ
Ionty tûÏk˘ch kovÛ b˘vají zpravidla odstraÀovány z odpadních vod sráÏením
s pouÏitím louhu, sody nebo vápna. VysráÏené kovové hydroxidy nebo uhliãitany
se snadno odstraní bûÏnou sedimentací
nebo filtrací.
JestliÏe odpadní voda obsahuje komplexotvorná ãinidla, je situace obtíÏnûj‰í
v dÛsledku vysoké stability kovového
komplexu, kter˘ sniÏuje koncentraci voln˘ch kovov˘ch iontÛ. Jejich pfievod na
hydroxidy je vylouãen a je nutno pouÏít jin˘ch postupÛ.
Nûkteré anorganické kovové komplexy
napfi. mûìnato-kyanidové ãi stfiíbrno-thiosulfátové komplexy mohou b˘t snadno rozloÏeny oxidací peroxidy nebo chlornanem
sodn˘m a uvolnûn˘ kovov˘ ion je pak vysráÏen bûÏn˘m neutralizaãním postupem.
U silnûj‰ích kovov˘ch komplexÛ v‰ak
toto není moÏné. V takov˘ch pfiípadech
jsou pouÏívány postupy jiné, ãasto s ãásteãn˘m úspûchem, jako je pfiealkalizování, elektrol˘za, sráÏení sirovodíkem nebo
sulfidem sodn˘m. V˘hodou je sice malá
rozpustnost vytvofien˘ch sulfidÛ tûÏk˘ch
kovÛ, ale pouÏitá sráÏedla jsou silnû toxická. Pouze jejich nízká cena je stále
udrÏuje v praxi a nové hygienické a ekologické normy je pro jejich toxicitu zfiejmû
brzy z technologie vylouãí.
Proto bylo na bázi trojsodné soli trimerkapto-s-triazinu (Na3C3N3S3) vyvinuto
úãinné sráÏedlo s obchodním oznaãením
TMT-15. Zvlá‰tû snadno sráÏí mûì, kadmium, rtuÈ, stfiíbro, olovo, nikl a cín
(nejnovûji i kobalt), na trojmocné kovy jako
Ïelezo, chrom a hliník sráÏedlo nepÛsobí.
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MoÏnosti a zpÛsoby vyuÏití
Pro sráÏení komplexÛ tûÏk˘ch kovÛ
z roztokÛ pomocí pfiípravku TMT-15 byly
vyvinuty dva postupy:
a) Odpadní vody bez komplexotvorn˘ch ãinidel nebo obsahující slabé kovové komplexy, napfi. komplexy mûìnato-tetraminové nebo stfiíbrno-thiosulfátové.
V takovém pfiípadû mohou b˘t kovy vysráÏeny pfiídavkem TMT-15 pfii pH 7 - 10 za
míchání. SraÏenina se odstraní bûÏnou
filtrací nebo sedimentací. V pfiípadû nutnosti se pfiidají vhodné flokulanty (vysokomolekulární elektrolyty), moÏno i v kombinaci se solemi hliníku nebo Ïeleza.
b) Odpadní vody obsahující silnûj‰í kovové komplexy, napfi. komplex mûì-EDTA. ObsaÏen˘ kov mÛÏe b˘t úspû‰nû vysráÏen pfiidáním Ïelezit˘ch iontÛ minimálnû
v ekvivalentním mnoÏství k pfiítomnému
komplexotvornému ãinidlu pfii pH 3 – 4.
Îelezité ionty vytûsní atomy tûÏk˘ch kovÛ
z komplexu a samy vytvofií stabilnûj‰í
a relativnû ne‰kodné komplexy. DÛsledkem je uvolnûní iontÛ tûÏk˘ch kovÛ, které
jsou následnû kvantitativnû vysráÏeny pomocí TMT-15 pfii pH 7 – 10.
Po izolaci sraÏeniny TMT-kov, pokud je
tfieba, lze Ïelezito-chelátov˘ komplex rozru‰it oxidací peroxidem vodíku ve slabû
alkalickém prostfiedí a vylouãen˘ hydroxid
Ïelezit˘ odfiltrovat. Tento mÛÏe b˘t recyklován tak, Ïe se kyselinou chlorovodíkovou pfievede na roztok chloridu Ïelezitého
a pouÏije znovu v prvním stupni.
Tento dvoustupÀov˘ proces umoÏÀuje
nejen zachytit tûÏké kovy, rozru‰uje také
pouÏité komplexní ãinidlo a zároveÀ v˘znamnû sniÏuje chemickou a biologickou
spotfiebu kyslíku (BSK, CHSK) v odpadní
vodû.
SraÏenina TMT-kov získaná ãi‰tûním
technologické odpadní vody ãi prací
(skrubrové) vody spaln˘ch plynÛ je upravena vhodn˘m koagulantem, vût‰inou pak
shromáÏdûna v usazovacím zafiízení, zfiltrována na kalolisu ãi jiném typu filtru a po
izolaci uloÏena na skládku pfiíslu‰né kategorie. V nûkter˘ch vhodn˘ch pfiípadech
lze tûÏk˘ kov recyklovat napfi. stfiíbro, rtuÈ.
PostupÛ vyuÏívajících TMT-15 se s v˘hodou vyuÏívá i pfii separaci tûÏk˘ch kovÛ, zejména pak rtuti a kadmia, pfiípadnû
olova a dal‰ích, zachycen˘ch v pracích
vodách spaln˘ch plynÛ v elektrárnách,
teplárnách a spalovnách odpadÛ.
Podle materiálÛ spoleãnosti
Degussa AG zpracoval (op)
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firemní prezentace

VODY V PRÒMYSLU
EKONOMIKA V¯ROBY
A OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
Voda je nepostradatelnou prvotní surovinou ve vût‰inû prÛmyslov˘ch
a v˘robních odvûtvích. Bûhem v˘robního procesu pfiichází do styku se zpracovávan˘m materiálem nebo je hlavním pracovním nebo pomocn˘m médiem,
tj. podporuje v˘robní proces.
ÚPRAVA A âI·TùNÍ VOD, ZPRACOVÁNÍ KALÒ
Dle zpÛsobu a poÏadavkÛ na vyuÏití vody ve v˘robním procesu je nutno na
vstupu zajistit její úpravu a na v˘stupu její ãi‰tûní pro vypou‰tûní do recipientu nebo kanalizace dle platné legislativní úpravy. Pfii zpracovaní tekut˘ch kalÛ by mûly navrhované technologie splÀovat poÏadavky EU t˘kající se
nejvy‰‰ích pfiípustn˘ch koncentrací organick˘ch látek v su‰inû. Akciová spoleãnost INTREL pfii sv˘ch návrzích optimálních technologií úprav vstupních,
technologick˘ch a chladicích vod nebo ãi‰tûní odpadních vod a zpracování tekut˘ch odpadÛ a kalÛ posuzuje kromû základních parametrÛ rovnûÏ faktory,
které mají vliv nejen na technicko-technologické fie‰ení, ale i na ekonomickou nároãnost daného procesu. Takov˘mi parametry jsou napfiíklad poÏadavky na systém automatizace, které odráÏejí nároky na obsluhu a údrÏbu
a v koneãném dÛsledku téÏ stabilitu a spolehlivost procesu. TaktéÏ je nutno
pfiehodnocovat spotfiebu pracích a oplachov˘ch vod, produkci odpadÛ a kalÛ,
spotfiebu opotfiebiteln˘ch ãástí, chemikálií a energie. Pfii modernizaci a intenzifikaci je zapotfiebí taktéÏ posoudit moÏnosti vyuÏití stávajících zafiízení a prostorové omezení.

2. Pfiíprava demineralizované vody – Nabízíme komplexní demilinky na bázi produktu Amberpac nebo na bázi odsolování vody s pouÏitím membrán, napfi. reverzní osmózy.
3. âi‰tûní kovoobrábûcích emulzí s vysok˘m obsahem ropn˘ch látek –
Spoleãnost INTREL a. s. dodává technologie chemické destabilizace emulzí,
chemické koagulace zneãi‰tûní solemi hliníku, pfiípadnû Ïeleza, nebo nízkoteplotní vakuové odparky s moÏností recyklace vyãi‰tûné vody.

Neutralizaãní stanice zahrnující proces oxidace a redukce Cr6+ a fenolÛ

4. âi‰tûní odpadních vod s obsahem tûÏk˘ch kovÛ – Specialisté na‰í spoleãnosti pfiehodnotí potfiebu pouÏití procesu chemické redukce, chemické neutralizace a chemické koagulace v závislostí na formû v˘skytu daného kovu,
vãetnû návrhu modifikace neutralizaãní stanice a typu odstavného nebo kontinuálního ãi‰tûní.
5. Odvodnûní kalÛ a tekut˘ch odpadÛ – ·iroká ‰kála zafiízení pro zahu‰Èování a odvodnûní, napfi. automaticky regulované odstfiedivky GUINARD a pásové lisy ANDRITZ.
6. Skládky – Spoleãnost INTREL a. s. navrhuje technologie na úpravu skládkové vody s pouÏitím fyzikálnû-chemick˘ch metod, odpafiovaní, filtrace (konveãní nebo membránové) a také pouÏití biologick˘ch systémÛ.
Nová filtraãní stanice chladicí vody s vyuÏitím kontinuálních
pískov˘ch filtrÛ, prÛtok 6 200 m3/h

Následnû je dÛleÏitá taktéÏ specifikace vhodného materiálového provedení jednotliv˘ch komponentÛ podle úãelu pouÏití a druhu média, se kter˘m
je komponent ve styku, aby byla maximalizována jeho funkãnost a Ïivotnost.
Pfii v˘bûru dodavatele by mûl provozovatel zváÏit taktéÏ servisní moÏnosti a podmínky, jelikoÏ zmûny v˘robního procesu ãi poÏadavky na vy‰‰í kvalitu
nebo mnoÏství vody budou vyÏadovat úpravu a optimalizaci celého procesu.
KONKRÉTNÍ APLIKACE TECHNOLOGIÍ
PRO VODY V PRÒMYSLU
Nûkteré pfiíklady pouÏití technologií INTREL:
1. Úprava surové vody pro prÛmyslové pouÏití a filtrace – recyklace
chladicí vody – Technologie spoleãnosti INTREL a. s. – progresivnû kontinuální písková filtrace, kompaktní nebo koagulaãní písková filtrace jsou vhodné na úpravu, doãi‰tûní nebo recyklaci vod.

...ABY BYLA VODA VODOU aneb
KAÎDÁ KAPKA POD KONTROLOU...
V souãasnosti tvofií náklady na vodu nezanedbatelné poloÏky a v˘‰e poplatkÛ se neustále zvy‰uje. SníÏení nákladÛ na vodu pfii plnûní poÏadavkÛ
kvality a ochrany Ïivotního prostfiedí si vyÏaduje komplexní fie‰ení s individuálním pfiístupem. Optimální fie‰ení umí navrhnout jen projektant a dodavatel
s bohat˘mi zku‰enostmi z v˘stavby prÛmyslov˘ch vodních hospodáfiství.
Spoleãnost INTREL a. s. dodává na základû dlouholet˘ch zku‰eností
v âeské a Slovenské republice ‰irokou ‰kálu technologick˘ch linek na úpravu
a ãi‰tûní vod a zpracování kalÛ. Snahou spoleãnosti je nabídnout pro kaÏdého vÏdy optimální fie‰ení pfii pouÏití spolehliv˘ch, ovûfien˘ch a pfiesn˘ch technologií. BliÏ‰í informace o na‰ich produktech, sluÏbách a referencích najdete
na na‰ich webov˘ch stránkách.
Ing. Ivo V˘tisk
Mgr. Marek Miertu‰
INTREL a. s.
Puchmajerova 1507/3, 702 00 Ostrava
Tel.: +420/596 920 765, www.intrel.cz
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Likvidace průmyslových emulzí
Likvidace koncentrovaných stabilizovaných průmyslových
emulzí obsahujících aniontové nebo neiontové tenzidy je obtížná. Při klasickém postupu se významně zvyšuje obsah solí ve
vyčištěné vodě a postup je nákladný. Nová technologie využívá
pro rozklad emulzí speciálního silně kationického polymerního
flokulantu, který uvolní ropné látky z emulzí bez přídavku
minerálních kyselin nebo bez změny teploty. Po separaci ropných látek se emulze dočistí koagulací. Postup je vhodný i pro
ostatní odpadní vody znečištěné ropnými látkami, oleji a tuky.

V

prÛmyslu se ãasto pouÏívají emulze
ropn˘ch látek ve vodû. Jedná se zejména o vrtné, fiezné, brusné emulze
a speciální chladicí kapaliny. Sv˘m charakterem a sloÏením se ke stabilizovan˘m
emulzím fiadí i odpadní vody z odma‰Èovacích lázní a z mytí karoserií, motorÛ a podvozkÛ motorov˘ch vozidel. Vzhledem
k vysoké koncentraci emulgovan˘ch ropn˘ch látek se jedná o mimofiádnû závadné kapaliny, které je nutno pfied vypu‰tûním do kanalizace vhodn˘m zpÛsobem
zne‰kodnit. K tomuto úãelu jsou k dispozici specializované deemulgaãní ãistírny.

Emulze
Emulze jsou obecnû systémy dvou kapaln˘ch fází, z nichÏ jedna je dispergována do druhé ve formû mikroskopick˘ch
kapének. Aby vznikla emulze, musí b˘t
kapaliny omezenû mísitelné a li‰it se
svou polaritou. V pfiípadû prÛmyslov˘ch
emulzí je polární sloÏkou voda, nepolární
sloÏkou ropná látka. Z fyzikálnû-chemického hlediska je emulze termodynamicky
nestabilní systém a proto se stálost emulze zvy‰uje sníÏením rozdílu povrchového
napûtí mezi obûma fázemi pfiídavkem povrchovû aktivních látek – emulgátorÛ.
Podle chemického sloÏení lze emulgátory tfiídit na ionogenní, neionogenní
a ostatní (napfi. pfiirozené polymery a jemnû dispergované tuhé ãástice). Pro technické úãely se v souãasnosti témûfi v˘hradnû jako emulgátory pouÏívají neiontové nebo aniontové tenzidy nebo jejich
smûsi, coÏ umoÏÀuje pfiipravit stabilní kapaliny obsahující i desítky aÏ stovky gramÛ ropn˘ch látek v litru emulze odolné
proti zmûnám teploty a pÛsobení elektrolytÛ. Stabilita takov˘ch emulzí podstatnû
komplikuje jejich likvidaci.

Postupy likvidace emulzí
Souãasné postupy likvidace emulzí,
pouÏívané na deemulgaãních ãistírnách,
závisí na typu emulgátoru. Obvykle se

jedná o dvoustupÀov˘ proces. V prvém
stupni dochází k pfievedení emulgovan˘ch ropn˘ch látek, olejÛ nebo tukÛ do
volné formy a jejich odlouãení na hladinû
s následující separací, v druhém stupni se
provádí doãi‰tûní odpadní vody koagulací.
V nûkter˘ch pfiípadech se vyãi‰tûná voda
vrací zpût do procesu, vût‰inou se ale vypou‰tí do kanalizace.
V pfiípadû stabilizovan˘ch anionaktivních emulzí se na deemulgaãní ãistírnû
pfiidává k emulzi kyselina sírová nebo kyselina chlorovodíková a koagulant na bázi
solí Fe3+, Fe2+ nebo Al3+. Po okyselení
odpadní vody nebo emulze nastane uvolnûní ropn˘ch látek, olejÛ a tukÛ, které se
odlouãí na hladinû nebo v pfiípadû vût‰ího
obsahu nerozpu‰tûn˘ch látek se usadí na
dnû. K separaci odlouãen˘ch látek se
pouÏívá jejich staÏení z hladiny mechanicky, nûkolika typy separátorÛ, nebo pfiepou‰tûní zmûnou v˘‰ky hladiny vody.
Okyselená odpadní voda se pak neutralizuje pfiídavkem Ca(OH)2, NaOH nebo
Na2CO3. V dÛsledku zmûny pH se vylouãí sraÏenina hydratovan˘ch oxidÛ Ïeleza
nebo hliníku, na jejichÏ povrchu se sorbuje zbytkové zneãi‰tûní. Pro zv˘‰ení sorpãní úãinnosti se nûkdy pfiidávají dal‰í sorbenty, napfi. bentonit, jíl, uheln˘ prach,
jemnû drcená pûna na bázi formaldehydu
a moãoviny, nerozpu‰tûné látky vylouãené z gelÛ kyseliny kfiemiãité. Oddûlení vylouãen˘ch kalÛ se provádí sedimentací,
flotací nebo filtrací.
Nev˘hodou dosavadního postupu je
pouÏívání velk˘ch dávek kyseliny sírové
nebo chlorovodíkové a odpovídajících
mnoÏství neutralizaãních ãinidel. DÛsledkem je vysok˘ obsah rozpu‰tûn˘ch solí
ve vyãi‰tûné odpadní vodû, kter˘ zvy‰uje
její korozní pÛsobení a komplikuje moÏnosti opûtovného vyuÏití a nebo její vypu‰tûní do kanalizaãního systému nebo
recipientu.
Je‰tû sloÏitûj‰í postupy je tfieba pouÏít
pro likvidace emulzí stabilizovan˘ch nei-
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ontov˘mi tenzidy. Jejich destabilizace se
provádí ohfievem na teploty 60 – 120 °C,
eventuálnû s pfiídavkem sorbentÛ. Termickou destabilizací emulze dojde k uvolnûní ropn˘ch látek, olejÛ a tukÛ, které se
odlouãí na hladinû, pfiípadnû se váÏí na
pfiidané sorbenty. Po separaci odlouãen˘ch látek se voda doãi‰Èuje opût koagulací nebo biologicky.
Alternativní metodou je destabilizace
emulzí neinogenního charakteru membránov˘mi separaãními procesy, napfi. ultrafiltrací.
Nev˘hodou dosavadních postupÛ je jejich ekonomická nároãnost, daná v pfiípadû termické destabilizace vysokou potfiebou energie na ohfiev emulze, nároãnou
tlakovou aparaturou, nutnou pfii ohfievu
vy‰‰ím neÏ 100 °C a vysok˘mi investiãními náklady potfiebn˘mi pfii aplikaci ultrafiltrace.

Polymerní organické flokulanty
V literatufie [1] se uvádí moÏnost pouÏití
polymerních organick˘ch flokulantÛ pro
chemickou destabilizaci emulzí. AÏ doposud ale nebyl vhodn˘ flokulant, kter˘ by
pÛsobil úãinnou deemulgaci k dispozici
a v ãistírensk˘ch linkách deemulgaãních
stanic se pouÏívání organick˘ch flokulantÛ omezovalo jen na anionické typy vhodné pro flokulaci a odvodÀování odpadních
koagulaãmích a sorbentov˘ch kalÛ.
Intenzivní v˘zkum a v˘voj vhodného
flokulantu, kter˘ by mûl destabilizaãní
úãinky na emulze ropn˘ch látek byl úspû‰nû zavr‰en syntézou nového speciálního polymerního vysoce kationického flokulantu s obchodním názvem Oilbreak®
SOWE (zkratka „Spaltung Oil-Wasser
Emulsionen). Patentovaná technologie
umoÏÀuje destabilizaci anionick˘ch i neinogenních emulzí a v˘znamnû zlep‰uje separaci ropn˘ch látek, olejÛ a tukÛ z odpadních vod obsahujících tyto látky. PÛsobení pfiípravku je zaloÏeno na principu
duální flokulace, pfiiãemÏ pro uvolnûní
ropn˘ch látek, olejÛ a tukÛ není nutná ani
úprava pH, ani zmûna teploty.
Pfii likvidaci anionaktivních emulzí a odpadních vod s anionick˘mi tenzidy se pfiidá uveden˘ polymerní kationick˘ flokulant
v dávce, která závisí na koncentraci tenzidÛ a extrahovateln˘ch látek a pro danou
emulzi se zjistí experimentálnû. Pro koncentrované emulze jsou potfieba obvykle
dávky 100 – 500 mg.l-1. Poté se smûs
krátce promíchá. Po pfieru‰ení míchání se
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ropné látky, oleje a tuky odlouãí na hladinû nebo se usadí na dnû a separují obvykl˘mi postupy.
Je tfieba podotknout, Ïe vzhledem
k vlastnostem pfiípravku se odlouãené
látky separují podstatnû lépe neÏ v pfiípadû klasické technologie. Voda se pak doãistí koagulací pomocí koagulantÛ na bázi solí Fe3+, Fe2+ nebo Al3+. ProtoÏe nebyla pouÏita kyselina k rozraÏení emulze,
je ve vût‰inû pfiípadÛ pro vylouãení sraÏeniny hydratovan˘ch oxidÛ Ïeleza nebo
hliníku k dispozici dostateãná neutralizaãní kapacita vody a není proto tfieba
pfiidávat alkalizaãní ãinidla. Pokud je
u koncentrovan˘ch emulzí potfieba vy‰‰í
dávka koagulantÛ a neutralizaãní kapacita vody je nedostateãná, nadávkuje se
vhodné neutralizaãní ãinidlo (Ca(OH)2,
NaOH nebo Na2CO3), ov‰em v dávce
mnohem men‰í neÏ je tomu u dosavadních postupÛ.
Pro ãi‰tûní neinogenních emulzí zneãi‰tûn˘ch ropn˘mi látkami, oleji a tuky je tfie-

Zpravodaj

Česká asociace
odpadového
hospodáčství

Závûr loÀského roku byl pro asociaci,
jako obvykle, ve znamení oponentur
úkolÛ vûdy a v˘zkumu Ministerstva Ïivotního prostfiedí, t˘kajících se odpadového hospodáfiství. Sv˘mi oponentními
posudky ãi aktivní úãastí pfii jejich projednávání má asociace moÏnost ovlivnit
jejich zamûfiení ãi vyústûní a v neposlední fiadû b˘t s pfiedstihem informována o souãasném stavu na tomto úseku
vûdy a v˘zkumu.
V legislativní oblasti Ministerstvo Ïivotního prostfiedí chystá tzv. technickou
novelu zákonÛ o odpadech a obalech,
která byla tûsnû pfied vánocemi zaslána
do vnûj‰ího pfiipomínkového fiízení. Pfies
krátkost termínu asociace k ní pfiipravila
své pfiipomínky. Nejãerstvûj‰í podrobné
informace o tûchto novelách budou moci získat úãastníci jiÏ avizovaného semináfie, organizovaného asociací, v rámci
doprovodného odborného programu
mezinárodního veletrhu Ïivotního prostfiedí ECO-CITY, kter˘ se bude konat
6. února na v˘stavi‰ti v Praze-LetÀanech.
Dále s radostí oznamujeme, Ïe spoleãnost AMT Pfiíbram, která je téÏ ãlenem asociace, uvedla v Novém Sedle
u Karlov˘ch VarÛ 10. prosince do provo-
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ba postup, uveden˘ v pfiedchozím odstavci modifikovat pfiídavkem bûÏného anionaktivního polymerního flokulantu, kter˘
zpÛsobí pfiesmyk emulze, která získá anionick˘ charakter. Pfiídavek anionického
flokulantu je moÏn˘ pfied pfiidáním pfiípravku, souãasnû s ním nebo následnû.
K separaci odlouãen˘ch ropn˘ch látek,
olejÛ a tukÛ lze vyuÏít stávající zafiízení
deemulgaãních ãistíren. Pro kontinuální
provoz se doporuãuje pouÏití flotace nebo
separaãní odstfiedivky.
Vysoce kationick˘ a vysokomolekulární
polymer Oilbreak® SOWE je sloÏen z více kopolymerÛ na bázi kvarternizovan˘ch
derivátÛ akrylátu a akrylamidu. Jeho vícesloÏkové sloÏení pfiiná‰í v˘hody duálního
systému, tj. speciální flokulace, optimální
separace odlouãen˘ch ropn˘ch látek
a podstatné sníÏení obsahu koloidních látek. Je netoxick˘, neagresivní a stabilní
v celém rozsahu pH vÛãi hydrol˘ze. Pfiípravek neobsahuje Ïádné oleje, emulgátory a soli /2/.

zu svou novou tfiídicí linku na zpracování ve‰kerého odpadového skla. Ta je vybavena nejmodernûj‰í laserovou technikou, takÏe v˘sledn˘ produkt snese i ta
nejpfiísnûj‰í kritéria na velmi kvalitní surovinu pro skláfisk˘ prÛmysl. Na jedné
stranû tak z nevábného odpadu dûlá Ïádanou surovinu, na druhé stranû spofií
nejen pfiírodní zdroje pro v˘robu skla,
ale téÏ velké mnoÏství energie, která je
k jeho v˘robû z primárních surovin potfieba.
NejdÛleÏitûj‰í událostí uplynulého období v odpadovém hospodáfiství bylo
zaloÏení SdruÏení pro udûlování certifikátu Odborn˘ podnik pro nakládání
s odpady (typ Entsorgungsfachbetrieb),
které bylo 2. 1. 2003 zaregistrováno
Ministerstvem vnitra. Jak jsme jiÏ uvedli
minule, tento zásadní nov˘ kvalitativní
proces bude doslova h˘bat cel˘m odpadov˘m hospodáfistvím nejen v Evropû,
ale i u nás. Je zcela legitimní, Ïe tuto
certifikaci bude moci získat pouze spoleãnost, která je jiÏ ãlenem jedné z obou
zakladatelsk˘ch sdruÏení - âAOH pro
soukromé, nebo SdruÏení vefiejnû prospû‰n˘ch sluÏeb pro komunální podniky.
Ty totiÏ svou ãlenskou spoleãnost jiÏ dostateãnû znají a vûdí, Ïe se za ní mohou
zaruãit.
Nûktefií ãlenové asociace se jiÏ na tuto certifikaci usilovnû pfiipravují, takÏe je
velmi pravdûpodobné, Ïe první certifikáty jim budou moci b˘t udûleny jiÏ bûhem
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Závûr
Likvidace prÛmyslov˘ch emulzí a odpadních vod, zneãi‰tûn˘ch ropn˘mi látkami, oleji a tuky pomocí vysokomolekulárního silnû kationického polymerního flokulantu Oilbreak je v˘hodná ekologicky (niÏ‰í zasolení vyãi‰tûné vody) i ekonomicky
(niÏ‰í dávky ãinidel).
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Jan Koller
ÚTVP V·CHT Praha
e-mail: jan.koller@vscht.cz
Miroslav Sedláãek, Milan Pfiibyl
Degussa Praha, s. r. o.
âlánek byl pfievzat
z âistírenské listy 2/2002,
které jsou souãástí ãasopisu Vodní hospodáfiství 3/2002 (zkráceno)

prvního pololetí roku 2003. Nechceme
nikoho diskriminovat a proto i ostatním
spoleãnostem, pokud jsou alespoÀ ãásteãnû v soukrom˘ch rukou, nabízíme
tímto ãlenství v asociaci, které je prvním pfiedpokladem pro získání tohoto
certifikátu, bez nûhoÏ se v pfií‰tích letech neobejde Ïádné v˘bûrové fiízení
u nás i v zahraniãí. Pokud tedy chce b˘t
jakákoli spoleãnost úspû‰ná na trhu
s odpady, doporuãujeme ji ãlenství
v asociaci. Jako první této nabídky vyuÏily a o ãlenství v na‰í asociaci jiÏ poÏádaly spoleãnosti DEKONTA, a. s.,
EKOPRAV, s. r. o., Geotest Brno, a. s.
a probíhají jednání s nûkolika dal‰ími v˘znamn˘mi firmami.
V pfiípadû, Ïe i Vy budete mít zájem
b˘t pravidelnû plnû informováni a vytváfiet s námi standardní trÏní prostfiedí
v oblasti recyklace a nakládání s odpady ãi se pfiipravovat na získání certifikace Odborn˘ podnik pro nakládání s odpady, staãí poÏádat o dal‰í informace na
uvedené adrese.
Hornokrãská 18, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 261 428, fax: 261 261 585
gsm: 603 429 355
E-mail: caoh@volny.cz
âeská asociace odpadového
hospodáfiství pfieje v‰em partnerÛm
a kolegÛm mnoho úspûchÛ v novém
roce 2003.
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fiízení

Výkon státní správy obcí s rozšířenou působností
PODLE ZÁKONA O ODPADECH OD 1. 1. 2003
Dne 1. 1. 2003 nabyl účinnosti zákon č. 320/2002 Sb.,
o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením
činnosti okresních úřadů, jehož prostřednictvím došlo i k novelizaci zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Především to je
v jeho kompetenčních ustanoveních upravujících působnost
okresních úřadů na tomto úseku veřejné správy. Značná část
kompetencí okresních úřadů podle zákona o odpadech přešla
od 1. 1. 2003 na obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Seznam těchto kompetencí je obsažen v § 79 tohoto zákona (viz
též ODPADOVÉ FÓRUM 9/2002, str. 8 – pozn. redakce).
Katalog odpadÛ a oprávnûné osoby
Podle § 79 odst. 1 písm. a) zákona
o odpadech je v pravomoci obecního
úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností podávat Ministerstvu Ïivotního prostfiedí (MÎP)
návrhy na zafiazení odpadu podle Katalogu odpadÛ ve smyslu § 5 odst. 2. Ustanovení § 5, na které se tu odkazuje, upravuje zafiazování odpadÛ podle Katalogu
odpadÛ. Zafiazování odpadÛ je povinností
pÛvodce odpadÛ [k pojmu pÛvodce odpadÛ viz § 4 písm. p) zákona] a také tzv.
oprávnûné osoby, tzn. osoby, která je
oprávnûna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ [viz § 4 písm. r) zákona].
Zvlá‰tním právním pfiedpisem opravÀujícím k nakládání s odpady je zákon ã.
455/1991 Sb., o Ïivnostenském podnikání.
Podle pfiílohy ã. 3 tohoto zákona je podnikání v oblasti nakládání s nebezpeãn˘mi
odpady koncesovanou Ïivností, ke které
se vyÏaduje buì stfiedo‰kolské vzdûlání
v oboru zakonãené maturitní zkou‰kou a 5
let praxe v daném oboru (nebo v oboru
pfiíbuzném) nebo vysoko‰kolské vzdûlání
a 4 roky praxe v daném oboru (nebo
v oboru pfiíbuzném). Obsahová náplÀ této
Ïivnosti je definována nafiízením vlády ã.
469/2000 Sb., kter˘m se stanoví obsahové
náplnû jednotliv˘ch Ïivností (viz skupina
314 v pfiíloze ã. 3 tohoto nafiízení). Nakládání s odpady (vyjma odpadÛ nebezpeãn˘ch) je Ïivností volnou, coÏ vypl˘vá z nafiízení vlády ã. 140/2000 Sb., kter˘m se
stanoví seznam oborÛ Ïivností voln˘ch
a poloÏky ã. 63 pfiílohy tohoto nafiízení.
Ale zpût k zafiazování odpadÛ podle
jejich katalogu. Katalog odpadÛ vydává
MÎP svou vyhlá‰kou ã. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadÛ, Seznam
nebezpeãn˘ch odpadÛ a seznamy odpadÛ
a státÛ pro úãely v˘vozu, dovozu a tranzitu
odpadÛ a postup pfii udûlování souhlasu
k v˘vozu, dovozu a tranzitu odpadÛ (Katalog odpadÛ). Zákon v‰ak vychází z toho,

Ïe ne ve v‰ech pfiípadech musí b˘t jednoznaãné, jak se má odpad zafiadit. Pro tyto
pfiípady § 5 odst. 2 zákona o odpadech
pfiedpokládá, Ïe o zafiazení takového odpadu rozhodne MÎP, a to právû na návrh
pfiíslu‰ného obecního úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností.
Pfiíslu‰n˘m obecním úfiadem obce s roz‰ífienou pÛsobností se tu míní úfiad místnû
pfiíslu‰n˘, tzn. ten, v jehoÏ správním obvodu provozuje dotãená osoba (pÛvodce odpadÛ nebo oprávnûná osoba, která neví,
kam dan˘ odpad zafiadit), ãinnost nebo ve
kterém se nachází vûc (odpad), které se
rozhodnutí t˘ká (viz ustanovení o místní
pfiíslu‰nosti v § 79 odst. 2).
Správní obvody obcí s roz‰ífienou pÛsobností vymezuje vyhlá‰ka Ministerstva vnitra ã. 388/2002 Sb., o stanovení
správních obvodÛ obcí s povûfien˘m obecním úfiadem a správních obvodÛ obcí
s roz‰ífienou pÛsobností. NáleÏitosti návrhu obecního úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností na zafiazení odpadu podle Katalogu odpadÛ stanoví na základû § 5 odst. 3
písm. c) zákona o odpadech MÎP vyhlá‰kou. Touto vyhlá‰kou je jiÏ zmínûná vyhlá‰ka ã. 381/2001 Sb., konkrétnû její § 4.

Souhlas k nakládání
s nebezpeãn˘mi odpady
Podle § 79 odst. 1 písm. b) udûluje
obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností
souhlas k nakládání s nebezpeãn˘mi odpady podle § 16 odst. 3 zákona [s v˘jimkou pfiípadÛ podle § 78 odst. 2 písm. i)],
pfiiãemÏ udûlení souhlasu mÛÏe vázat na
podmínky. Ustanovení § 16 odst. 3 stanoví, Ïe „s nebezpeãn˘mi odpady mÛÏe pÛvodce odpadÛ nakládat pouze na základû
souhlasu vûcnû a místnû pfiíslu‰ného orgánu státní správy, s navazujícími zmûnami v kompetencích“. Toto ponûkud ne‰Èastnû formulované ustanovení bylo do
zákona doplnûno novelou ã. 320/2002 Sb.
(pÛvodní formulace znûla: „S nebezpeã-
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n˘mi odpady mÛÏe pÛvodce nakládat
pouze na základû souhlasu pfiíslu‰ného
okresního úfiadu, pokud na tuto ãinnost
jiÏ nemá souhlas k provozování zafiízení
podle § 14.“).
Zdá se v‰ak, Ïe ustanovení nemá jin˘
v˘znam, neÏ urãit˘m zpÛsobem odkázat
na § 78 odst. 2 písm. i) zákona, na jehoÏ
základû udûluje krajsk˘ úfiad souhlas nakládání s nebezpeãn˘m odpadem podle
§ 16 odst. 3 v mnoÏství vût‰ím neÏ sto tun
nebezpeãného odpadu za rok. MnoÏství
vyprodukovaného nebezpeãného odpadu za rok je tedy hraniãním kritériem
pro dûlbu kompetencí mezi obecní úfiady obcí s roz‰ífienou pÛsobností a úfiady krajské. Na kompetenãní ustanovení
o udûlování souhlasu k nakládání s nebezpeãn˘mi odpady navazuje § 2 vyhlá‰ky ã.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, kter˘ obsahuje náleÏitosti Ïádosti o souhlas k nakládání s nebezpeãn˘mi odpady.

Evidence odpadÛ
Na základû § 79 odst. 1 písm. c)
obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností vede a zpracovává evidenci odpadÛ
a zpÛsobÛ nakládání s nimi, evidenci zafiízení k nakládání s odpady, evidenci zafiízení uveden˘ch v § 14 odst. 2, evidenci
shromaÏìovacích míst nebezpeãn˘ch odpadÛ a sbûrov˘ch míst odpadÛ a skladÛ
odpadÛ, evidenci jím vydan˘ch souhlasÛ
a dal‰ích rozhodnutí podle tohoto zákona.
Dále podle tohoto ustanovení podává na
poÏádání informace o sídle zafiízení vhodn˘ch k odstranûní nebo vyuÏití odpadu.
Pravidla pro vedení evidence odpadÛ
a zpÛsobÛ nakládání s nimi, evidence zafiízení k nakládání s odpady, evidence zafiízení uveden˘ch v § 14 odst. 2, evidence
shromaÏìovacích míst nebezpeãn˘ch odpadÛ a sbûrov˘ch míst odpadÛ a skladÛ
odpadÛ obsahuje ustanovení § 39 odst. 6
zákona, pfiedev‰ím v‰ak § 21 aÏ 25 vyhlá‰ky ã. 383/2001 Sb.
Povinnosti obecního úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností vést tyto evidence odpovídá ohla‰ovací povinnost pÛvodcÛ odpadÛ a oprávnûn˘ch osob, provozovatelÛ
zafiízení k odstraÀování nebo vyuÏívání
odpadÛ a provozovatelÛ zafiízení uveden˘ch v § 14 odst. 2 zasílat tomuto úfiadu
citovanou vyhlá‰kou stanovené údaje. Na
základû § 39 odst. 6 poslední vûta je
obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností povinen zasílat kaÏdoroãnû
02/2003
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v‰echny uvedené evidence do 30. dubna následujícího roku MÎP prostfiednictvím zafiízení pro pfienos dat nebo na
technickém nosiãi dat.
Na základû § 39 odst. 9 zákona vede
obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností evidenci jím vydan˘ch souhlasÛ a dal‰ích rozhodnutí podle tohoto zákona. Pravidla vedení této evidence stanoví § 24
vyhlá‰ky ã. 383/2001 Sb. Tato evidence
se vede oddûlenû podle jednotliv˘ch
ustanovení zákona, na jejichÏ základû byla rozhodnutí vydána. I v tomto pfiípadû
má obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností povinnost zasílat kaÏdoroãnû v‰echny uvedené evidence do 30. dubna následujícího roku MÎP prostfiednictvím zafiízení pro pfienos dat nebo na technickém
nosiãi dat. Ohla‰ovací formuláfi obsahuje
pfiíloha ã. 25 vyhlá‰ky ã. 383/2001 Sb.

Kontrola
Podle § 79 odst. 1 písm. d) kontroluje
obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností, jak jsou právnick˘mi osobami, fyzick˘mi osobami oprávnûn˘mi k podnikání
a obcemi dodrÏována ustanovení právních pfiedpisÛ a rozhodnutí Ministerstva
Ïivotního prostfiedí a jin˘ch správních úfiadÛ v oblasti odpadového hospodáfiství
a zda povûfiené osoby dodrÏují stanoven˘
zpÛsob hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností odpadÛ. Oprávnûní a povinnosti pfii
v˘konu kontrolní ãinnosti stanoví § 81 zákona. Na ustanovení o v˘konu kontrolní
ãinnosti provádûné obecním úfiadem obce s roz‰ífienou pÛsobností navazuje § 66
odst. 5 zákona pojednávající o ukládání
sankcí (viz dále).

Ochrana Ïivotního prostfiedí
Na základû § 79 odst. 1 písm. e) mÛÏe obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností, hrozí-li po‰kození lidského zdraví
nebo Ïivotního prostfiedí nebo jiÏ k nûmu
do‰lo, zajistit ochranu lidského zdraví
a Ïivotního prostfiedí na náklady odpovûdné osoby. O tom, jak˘m zpÛsobem má
obecní úfiad tuto ochranu zajistit, ov‰em
zákon nic bliÏ‰ího nestanoví.
Podle § 82 odst. 1 platí, Ïe nestanoví-li
tento zákon jinak, vztahuje se na fiízení
podle tohoto zákona správní fiád (zákon
ã. 71/1967 Sb., o správním fiízení). Tak
tomu bude i v tomto pfiípadû, neboÈ aplikace správního fiádu není pro tento pfiípad
vylouãena. V úvahu zde z povahy tohoto
ustanovení pfiichází nejspí‰e aplikace
§ 43 správního fiádu o pfiedbûÏném opatfiení, aby rozhodnutí v dané vûci bylo
efektivní.
Ochrana lidského zdraví je obecnû zmiÀována v fiadû ustanovení zákona [§ 1
písm. a), § 10 odst. 1, § 11 odst. 3, § 12
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odst. 2, § 19 odst. 1 písm. h)], kompetenãní ustanovení je v‰ak formulováno velmi
vágnû a neurãitû. Pod zaji‰tûním ochrany
lidského zdraví si lze pfiedstavit mnohé,
od pozastavení ãinnosti aÏ k odejmutí
udûleného oprávnûní [viz téÏ § 79 odst. 1
písm. h) a tam obsaÏená pravomoc]. Zákon v‰ak nic konkrétního nezmiÀuje [pravomoc pozastavit platnost vydaného
osvûdãení má v jiném pfiípadû krajsk˘
úfiad – viz § 78 odst. 2 písm. m) zákona].
V této souvislosti je tfieba upozornit téÏ
na mnohem konkrétnûj‰í § 78 odst. 2
písm. l), na jehoÏ základû mÛÏe krajsk˘
úfiad zakázat provoz zafiízení k odstraÀování odpadÛ, nesplÀuje-li provozovatel tohoto zafiízení podmínky stanovené zvlá‰tními právními pfiedpisy pro nakládání
s odpady a mohlo-li by v dÛsledku toho
dojít k závaÏné ekologické újmû.
Sporná je i zásada zaji‰tûní ochrany
lidského zdraví a Ïivotního prostfiedí „na
náklady odpovûdné osoby“, neboÈ není
zfiejmé, jak˘m zpÛsobem by byla odpovûdná osoba k úhradû tûchto nákladÛ
(neuãinila-li by tak dobrovolnû) pfiinucena.
Zfiejmû by v této vûci muselo b˘t vydáno
zvlá‰tní správní rozhodnutí (popfi. by rozhodnutí o povinnosti uhradit tyto náklady
bylo souãástí rozhodnutí o zaji‰tûní
ochrany lidského zdraví a Ïivotního prostfiedí), v kaÏdém pfiípadû by ale v pfiípadû, kdy by nebyla povinnost splnûna dobrovolnû, muselo dojít k v˘konu rozhodnutí
ve smyslu pfiíslu‰n˘ch ustanovení procesních pfiedpisÛ.
Diskutabilní je vztah § 79 odst. 1 písm.
e) k ãl. 2 odst. 3 Ústavy âR, podle nûhoÏ
lze státní moc uplatÀovat jen v pfiípadech,
v mezích a zpÛsoby, které stanoví zákon.
V tomto pfiípadû v‰ak zákon prakticky Ïádn˘ zpÛsob a meze v˘konu státní moci
(státní správy) nestanoví. Nelze proto neÏ
doporuãit pfiistupovat k aplikaci tohoto
ustanovení velmi obezfietnû, aby si
obecní úfiad nevyslouÏil pfiípadné podání Ïaloby podle zákona ã. 82/1998 Sb.,
o odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou pfii v˘konu vefiejné moci rozhodnutím nebo nesprávn˘m úfiedním postupem.

OdstraÀování odpadÛ
Podle § 79 odst. 1 písm. f) ukládá
obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností provozovateli zafiízení k odstraÀování
odpadÛ v mimofiádn˘ch pfiípadech povinnost odstranit odpad, pokud je to nezbytné z hlediska ochrany Ïivotního prostfiedí a pokud je to pro provozovatele
technicky moÏné. Náklady vzniklé tímto
rozhodnutím hradí obecní úfiad obce
s roz‰ífienou pÛsobností, kter˘ rozhodnutí
vydal s tím, Ïe náhradu tûchto nákladÛ je
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mu následnû povinna uhradit osoba, která je za tento odpad odpovûdná podle zákona.
Tomuto ustanovení odpovídá povinnost
provozovatele zafiízení k odstraÀování odpadÛ obsaÏená v § 20 písm. f) zákona.
Toto ustanovení je jiÏ ve srovnání s pfiedchozím písmenem o nûco konkrétnûj‰í, je
jiÏ v˘slovnû stanoveno, co mÛÏe obecní
úfiad provozovateli zafiízení uloÏit. Opût
i zde platí, Ïe se musí postupovat podle
správního fiádu, kter˘ není vylouãen, coÏ
mÛÏe b˘t nûkdy i nev˘hodou, neboÈ je
nutno provést fiádné správní fiízení s pfiípadn˘mi opravn˘mi prostfiedky, coÏ efektivitu zásahu obecního úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností oslabuje. Zákon v‰ak
jin˘ postup nepfiipou‰tí (opût platí zásada
vázanosti v˘konu státní správy zákonem).
V pfiípadû náhrady nákladÛ platí to, co bylo uvedeno k pfiedchozímu písmenu.

Pokuty
Na základû § 79 odst. 1 písm. g) ukládá obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností právnick˘m osobám a fyzick˘m osobám oprávnûn˘m k podnikání pokuty za
poru‰ení povinností podle § 66 odst. 5.
Souãasnû s tím mÛÏe samostatn˘m rozhodnutím stanovit i opatfiení a lhÛty pro
zjednání nápravy. Ustanovení § 66 odst. 5
stanoví, Ïe pfiíslu‰n˘ obecní úfiad obce
s roz‰ífienou pÛsobností (nebo âeská inspekce Ïivotního prostfiedí – pravidla pro
fie‰ení soubûhu fiízení obsahuje § 68 odst.
1) uloÏí pokutu do v˘‰e 1 000 000 Kã fyzické osobû oprávnûné k podnikání nebo
právnické osobû, která poru‰í jinou povinnost (mínûno „jinou“ povinnost neÏ takovou, kterou obsahují ustanovení § 66 odst.
1 aÏ 5) stanovenou tímto zákonem nebo
povinnost uloÏenou rozhodnutím na základû tohoto zákona.
Procesní pravidla pro ukládání tûchto
pokut a jejich vybírání obsahují § 67 a 68
zákona. Ustanovení § 67 odst. 1 definuje
subjektivní (1 rok) a objektivní (3 roky) lhÛty pro zahájení fiízení o uloÏení pokuty.
V dan˘ch lhÛtách je nutné, aby bylo zahájeno fiízení, nikoliv aby rozhodnutí nabylo
právní moci (k zahájení fiízení srov.
§ 18 správního fiádu). Ustanovení § 68
odst. 2 urãuje demonstrativnû rámcová
kritéria pro urãování v˘‰e pokuty (jsou jimi
zejména závaÏnost ohroÏení Ïivotního
prostfiedí, popfiípadû míra jeho po‰kození).
Ustanovení § 68 odst. 3 definuje jakousi správnû právní recidivu, kdy platí, Ïe
poru‰í-li právnická osoba nebo fyzická
osoba oprávnûná k podnikání v dobû
1 roku od právní moci rozhodnutí o uloÏení pokuty podle tohoto zákona znovu stejnou povinnost, za niÏ byla pokuta uloÏena, uloÏí správní úfiad (ve smyslu tohoto
ODPADOVÉ FÓRUM

fiízení
zákona tedy i obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností) dal‰í pokutu aÏ do v˘‰e
dvojnásobku horní hranice sazby (mluvit
o „dal‰í pokutû“ je zavádûjící, nejde o dal‰í postih v téÏe vûci, ale o postih za opakované obdobné jednání, které jiÏ bylo
dfiíve sankcionováno).
Aplikace této zásady je v‰ak v praxi pfiinejmen‰ím sporná. Vzhledem k tomu, Ïe
neexistuje Ïádná centrálnû a podle jednotn˘ch pravidel vedená evidence rozhodnutí uloÏen˘ch za správní delikty po vzoru
Rejstfiíku trestÛ, bude velmi obtíÏné zajistit podle tohoto ustanovení dodrÏování zásady rovnosti v právech, tzn. zjistit v kaÏdém konkrétním pfiípadû, zda té které
osobû byla jiÏ pravomocn˘m rozhodnutím
pokuta dfiíve uloÏena.
KaÏd˘ obecní úfiad obce s roz‰ífienou
pÛsobností sice na základû § 79 odst. 1
písm. c) vede evidenci rozhodnutí vydan˘ch podle tohoto zákona (tedy i evidenci
rozhodnutí o uloÏení pokut), která se stanoven˘m zpÛsobem pfiedává ministerstvu. MÎP pak na základû toho zpracovává a vede podle § 72 odst. 1 písm. i) zákona souhrnnou evidenci o souhlasech
a dal‰ích rozhodnutích vydan˘ch podle
tohoto zákona. Tuto evidenci má sice
podle cit. ustanovení zpfiístupÀovat obãanÛm, nikoliv v‰ak téÏ obecním úfiadÛm
obcí s roz‰ífienou pÛsobností (alespoÀ to
cit. ustanovení v˘slovnû nefiíká; je tfieba
mít na pamûti i zákon ã. 101/2000 Sb.,
o ochranû osobních údajÛ). Je proto otázkou, zda se obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností pfii ukládání pokuty za poru‰ení povinnosti opravdu dozví, Ïe osobû, se kterou fiízení vede, byla za pfiedchozí poru‰ení stejné povinnosti jiÏ sankce uloÏena a jsou tak dány podmínky pro
aplikaci § 67 odst. 3.
V § 68 odst. 1 jsou popsána pravidla
pro fie‰ení situace, kdy dva vûcnû pfiíslu‰né orgány vefiejné správy zahájí správní
fiízení ve stejné vûci. V § 68 odst. 3 a 4 je
upraveno rozpoãtové urãení v˘nosu z uloÏen˘ch pokut. Ustanovení § 68 odst. 4 se
odchyluje od obecné zásady, podle níÏ je
pokuta pfiíjmem toho orgánu, kter˘ ji uloÏil. Tady platí, Ïe pokuty uloÏené obecním
úfiadem obce s roz‰ífienou pÛsobností
jsou pfiíjmem rozpoãtu obce, na jejímÏ katastrálním území do‰lo k poru‰ení povinnosti. Z hlediska moÏn˘ch dÛsledkÛ protiprávního jednání, které se stane pfiedmûtem sankce, je toto ustanovení logické.

Zákaz ãinnosti
Podle § 79 odst. 1 písm. h) mÛÏe
obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností zakázat pÛvodci odpadÛ ãinnost, která
zpÛsobuje vznik odpadÛ, nemá-li pÛvodce zaji‰tûno vyuÏití nebo odstranûní odODPADOVÉ FÓRUM

padÛ a mohly-li by odpady vzniklé v dÛsledku pokraãování této ãinnosti zpÛsobit
‰kodu na Ïivotním prostfiedí.
Z uvedeného ustanovení není zcela
zfiejmé, zda lze zákaz ãinnosti uloÏit „navÏdy“ nebo zda ho lze ãasovû omezit, popfi. zda má b˘t ãasovû omezen. V daném
pfiípadû budou zfiejmû moÏné obû varianty, i kdyÏ lze asi doporuãit postupovat
podle druhé z nich (tzn. ãasové omezení
zákazu ãinnosti), neboÈ zákaz ãinnosti
„navÏdy“ by se mohl dostávat do kolize
s oprávnûními podle jin˘ch zákonÛ, a to
napfi. Ïivnostensk˘m zákonem. Má-li osoba udûleno Ïivnostenské oprávnûní (koncesovanou Ïivnost k podnikání v oblasti
nakládání s nebezpeãn˘mi odpady podle
pfiílohy ã. 3 zákona ã. 455/1991 Sb.), mohl by mít zákaz ãinnosti uloÏen˘ podle
§ 79 odst. 1 písm. h) zákona o odpadech
za následek nemoÏnost toto Ïivnostenské
oprávnûní vykonávat. Nelze proto neÏ
doporuãit pfiistupovat k zákazÛm takové ãinnosti jen na dobu ãasovû omezenou.

Pfiíslu‰nost
Ustanovení § 79 odst. 2 upravuje
místní pfiíslu‰nost obecního úfiadu obce
s roz‰ífienou pÛsobností pro správní fiízení. Platí, Ïe není-li tímto zákonem nebo
zvlá‰tním právním pfiedpisem stanoveno
jinak, je k rozhodování podle § 79 odst. 1
místnû pfiíslu‰n˘ ten obecní úfiad obce
s roz‰ífienou pÛsobností, v jehoÏ obvodu
je provozována ãinnost nebo se nachází
vûc, které se rozhodnutí t˘ká. Ustanovení
sv˘m obsahem víceménû odpovídá § 7
odst. 2 správního fiádu.
Vedle rozhodnutí ve vûci samé vydává
obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností téÏ vyjádfiení pro úãely správních fiízení
veden˘ch jin˘mi orgány vefiejné správy.
Na základû § 79 odst. 3 vydává obecní
úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobností vyjádfiení zejména k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro potfieby Ïivnostenského úfiadu (viz v˘‰e zmínûné typy Ïivnostensk˘ch oprávnûní), ke zfiízení zafiízení k odstraÀování odpadÛ (zafiízení
k vyuÏívání, odstraÀování, sbûru nebo v˘kupu odpadÛ lze ve smyslu § 14 odst. 1
tohoto zákona provozovat pouze na základû rozhodnutí krajského úfiadu, kter˘m
je udûlen souhlas k provozování tohoto
zafiízení a s jeho provozním fiádem),
v územním a stavebním fiízení z hlediska
nakládání s odpady, k pfiipravovan˘m
zmûnám v˘robního procesu nebo v˘roby,
které mají vliv na nakládání s odpady
a také k zavedení nebo roz‰ífiení v˘roby
oxidu titaniãitého. Ustanovení § 79 odst. 4
a 5 definují základní podmínky pro vydávání tûchto vyjádfiení.
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Odborná zpÛsobilost
V § 79 odst. 6 je stanoveno, Ïe ãinnosti uvedené v odstavcích 1 aÏ 4 mohou zamûstnanci obecního úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností vykonávat po prokázání zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti.
Zvlá‰tní odbornou zpÛsobilost zamûstnancÛ obcí a krajÛ zafiazen˘ch v obecních a krajsk˘ch úfiadech upravuje s úãinností od 1. 1. 2003 zákon ã. 312/2002
Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ a vyhlá‰ky vydané k jeho
provedení (vyhlá‰ka ã. 511/2002 Sb.,
o uznání rovnocennosti vzdûlání úfiedníkÛ
územních samosprávn˘ch celkÛ, a vyhlá‰ka ã. 512/2002 Sb., o zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti úfiedníkÛ územních samosprávn˘ch celkÛ).
Podle § 21 odst. 1 tohoto zákona platí,
Ïe správní ãinnosti stanovené provádûcím
právním pfiedpisem (viz v daném
pfiípadû § 1 odst. 1 písm. aa) vyhlá‰ky
ã. 512/2002 Sb.) zaji‰Èuje územní samosprávn˘ celek prostfiednictvím úfiedníkÛ, ktefií
prokázali zvlá‰tní odbornou zpÛsobilost.
V˘jimeãnû mÛÏe tyto správní ãinnosti vykonávat i úfiedník, kter˘ zvlá‰tní odbornou
zpÛsobilost nemá, to v‰ak nejdéle po dobu
18 mûsícÛ od vzniku pracovního pomûru
úfiedníka k územnímu samosprávnému
celku nebo ode dne, kdy úfiedník zaãal vykonávat správní ãinnost, pro jejíÏ v˘kon je
prokázání zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti
pfiedpokladem anebo v pfiípadû, Ïe splÀuje
podmínky stanovené v § 34 odst. 1 (uznání rovnocennosti vzdûlání) nebo v § 43
odst. 10 (dosaÏení stanoveného vûku).
Zákonem ã. 312/2002 Sb. pfiedpokládané pfiechodné období v délce 18 mûsícÛ
slouÏí k tomu, aby bûhem nûj úfiedník sloÏil
pfiíslu‰nou zkou‰ku ve smyslu tohoto zákona, neboÈ se vychází z pfiedpokladu, Ïe
ten, kdo byl novû pfiijat do pracovního pomûru nebo zaãal za trvání pracovního pomûru k obci vykonávat správní ãinnost, pro
kterou se vyÏaduje zvlá‰tní odborná zpÛsobilost, zkou‰ku zpravidla je‰tû nesloÏil.
Ustanovení § 79 odst. 6 zákona o odpadech je v‰ak formulováno natolik kategoricky, Ïe z nûj vypl˘vá, Ïe v daném pfiípadû ono 18mûsíãní pfiechodné období
neplatí a správní ãinnosti podle § 79
odst. 1 aÏ 4 mohou zamûstnanci obce
zafiazení v obecním úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností vykonávat skuteãnû
aÏ po prokázání zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti, tzn. po sloÏení zkou‰ky ve
smyslu zákona ã. 312/2002 Sb. Ustanovení je tedy ve vztahu k § 21 odst. 1 zákona ã. 312/2002 Sb. ustanovením speciálním, které má pfiednost.

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Kanceláfi Svazu mûst a obcí âR
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Návrh novely zákonů
o ovzduší, EIA, obalech a odpadech
Na přelomu roku probíhalo připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění:
● zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
● zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
● zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), a
● zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Text jak samotné novely, tak důvodové zprávy k ní je značně
rozsáhlý a poněkud nepřehledný. Proto se zde pokusíme vybrat z nich části podle nás nejzávažnější a poněkud je zpřehlednit, např. citacemi nově upravených znění některých paragrafů.
Zdůrazňujeme však, že se jedná o návrh zákona, který po zapracování připomínek z vnějšího připomínkového řízení a při
projednávání ve vládě a v Poslanecké sněmovně může doznat
(a jistě i dozná) změn.
ZÁKON O OVZDU·Í
Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû
ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o ochranû ovzdu‰í) byl Parlamentem schválen dne 14. února 2002
a nabyl úãinnosti dne 1. ãervna 2002.
Vzhledem ke sloÏitosti nûkter˘ch právních pfiedpisÛ ES transponovan˘ch do
uvedeného zákona se v praxi ukázala potfieba zapracovat do návrhu právního
pfiedpisu je‰tû urãité omezené dílãí zmûny mající v fiadû pfiípadÛ legislativnû technick˘ charakter, kter˘mi bude dosaÏeno
plné sluãitelnosti zákona s pfiedpisy ES
a dále zmûny, které vyplynuly z praktického uplatÀování zákona a pfiispûjí k odstranûní nûkter˘ch nejasností nebo nejednotnosti postupu aplikace.
Oblasti nakládání s odpady se t˘ká pfiedev‰ím zmûna § 54 odstavce 10, kter˘
stanovuje termín, od kterého jsou provozovatelé v‰ech spaloven odpadÛ
a dal‰ích stacionárních zdrojÛ provozujících spoluspalování paliva s odpadem povinni plnit emisní limity a dal‰í
podmínky provozování. Tento termín
se zkracuje o rok, z 28. prosince 2004
na 1. ledna 2004.
Podle dÛvodové zprávy se lze domnívat, Ïe bude nutné v nûkter˘ch pfiípadech
urychlit investiãní akce pro uvedené zdroje nebo utlumovat provoz tûchto zdrojÛ
v pfiípadech, kdy nebude dosaÏeno plnûní
emisních limitÛ ani za pomoci plánu sniÏování emisí vypracovaného pro pfiíslu‰n˘
zdroj zneãi‰Èování provozovatelem. Zna-

mená to, Ïe ke dni vstupu âeské republiky do EU budou muset v‰echny provozované spalovny odpadÛ dosahovat poÏadavkÛ stanoven˘ch pro spalovny komunálního odpadu smûrnicí Rady
89/369/EHS a pro spalovny nebezpeãného odpadu smûrnicí Rady 94/67/ES. Zákon transponuje i smûrnici 2000/76/ES.
Vy‰‰í náklady si vyÏádá úprava technologií spaloven komunálního odpadu, které
se odhadují na 1,7 mld. Kã. Celkové odhadované náklady na rekonstrukci spaloven odpadÛ se pfiedpokládají ve v˘‰i 3
mld. Kã. V této ãástce jsou zapoãteny náklady spojené s úpravami technologie
a doplnûním zafiízení pro monitorování
a fiízení procesu spalování a jsou v ní také zahrnuty náklady spojené s plnûním
emisního limitu pro polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany. Uvedené náklady by mûly b˘t vynaloÏeny pfieváÏnû
do doby vstupu âeské republiky do EU.

ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVÒ
NA ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
Návrh zákona lze v této ãásti rozdûlit
do dvou celkÛ. V první fiadû se navrhuje
nová právní úprava oblasti posuzování
vlivÛ koncepcí na Ïivotní prostfiedí (tzv.
SEA – Strategic Environmental Assessment), která se vkládá formou samostatného dílu do zákona ã. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí
a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ (zákon o posuzování vlivÛ na Ïivotní
prostfiedí). V oblasti posuzování vlivÛ zá-
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mûrÛ (projektÛ) na Ïivotní prostfiedí (tzv.
EIA – Environmental Impact Assessment)
jsou pfiedkládány nûkteré zmûny jednotliv˘ch ustanovení zákona ã. 100/2001 Sb.,
resp. jeho pfiílohy ã. 1.

ZÁKON O OBALECH
Zákon o obalech nabyl úãinnosti 1. ledna 2002 a zavedl do na‰eho právního fiádu mnoÏství nov˘ch povinností pro osoby,
které uvádûjí na trh nebo do obûhu obaly
nebo balené v˘robky. Bûhem krátké doby
úãinnosti zákona o obalech se objevily
v˘kladové nejasnosti, zejména co se t˘ãe
rozsahu pÛsobnosti zákona o obalech,
a také urãité tûÏkosti pfii realizaci povinností zákonem o obalech stanoven˘ch,
a to pfiedev‰ím v pfiípadû jednorázov˘ch
dovozÛ obalÛ nebo balen˘ch v˘robkÛ.
Novela má za cíl odstranit jen ty nejoÏehavûj‰í problémy, které se vyskytly pfii
aplikaci zákona o obalech v praxi a zamezit moÏnosti nejednotného v˘kladu jeho dílãích ustanovení, vzhledem k tomu,
Ïe zmûna vût‰ího rozsahu je plánována
na druhé ãtvrtletí roku 2004 v návaznosti
na pfiedpokládané pfiijetí smûrnice, kterou
se zmûní stávající smûrnice 94/62/ES.

Konkrétní zmûny
Definice pojmu „obal“ v § 2 se upravuje tak, aby bylo jasné a nepochybné,
Ïe obalem podle zákona obalech jsou jak
obaly urãené spotfiebiteli, tak obaly urãené jinému (koneãnému) uÏivateli, tedy
i tzv. obaly prÛmyslové. Dále se stanovuje v˘jimka, kdy se dovoz obalu nepovaÏuje za uvedení obalu na trh. Jde o pfiípad,
kdy jsou obaly dovezeny do âeské republiky v rámci aktivního zu‰lechÈovacího
styku, pokud se vracejí v plném rozsahu
zpût do zemû v˘vozu.
Do ustanovení § 4 Podmínky uvádûní
obalÛ na trh se doplÀuje pojem „obalov˘
materiál“, jako v˘robek, kter˘ je urãen
k v˘robû nebo kompletaci obalÛ. Povinnosti podle § 4 musí plnit jiÏ v˘robci obalov˘ch materiálÛ, aby poÏadavky zde
uvedené splÀovaly následnû i obaly
z tûchto materiálÛ vyrobené.
Zru‰uje se dosavadní ustanovení § 5,
kde byla stanovena povinnost osoby, která uvádí obal na trh, vypracovat prohlá‰ení o splnûní podmínek uvedení obalu na trh a pfiedat toto prohlá‰ení osobû,
která uvádí obal do obûhu. Vypracování
tohoto prohlá‰ení a jeho pfiedávání je pfiedev‰ím nadbyteãnou administrativní zátûODPADOVÉ FÓRUM
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fiízení
Ïí a není ani efektivním prostfiedkem pro
pfiípad kontroly. V pfiípadû kontroly je prÛkazn˘m dokumentem pouze technická
dokumentace a nikoliv pouhé prohlá‰ení.
V novém § 5 se tedy stanoví povinnost
osoby, která uvádí obal na trh, pfiedloÏit
kontrolním orgánÛm tuto technickou dokumentaci. Novû se zavádí povinnost
osoby, která uvádí na trh obalov˘ prostfiedek pfiedloÏit technickou dokumentaci
k prokázání splnûní povinností podle § 4.
U osoby, která uvádí na trh obalov˘ prostfiedek, nelze vyÏadovat splnûní povinnosti prevence podle § 3, protoÏe tato
osoba ãasto neví, k balení jakého v˘robku
bude obalov˘ materiál pouÏíván. Dále je
zde stanovena povinnost informovat odbûratele o tom, Ïe obal poÏadavky stanovené v § 3 a 4 skuteãnû splÀuje.
Paragraf 11 Obaly pro pfiepravu nebezpeãn˘ch v˘robkÛ byl vloÏen do zákona o obalech na základû pozmûÀovacího
návrhu poslancÛ, a to ponûkud neorganicky. Problém spoãíval pfiedev‰ím v pouÏití
odli‰ného pojmosloví, neÏ uÏívá zákon
o obalech, a v urãité neprovázanosti
s ostatními ustanoveními zákona. To
znaãnû stûÏuje v˘klad a pfiedev‰ím realizaci v praxi. Nevhodná formulace tohoto
ustanovení by mohla zpÛsobit nesprávné
nakládání s obaly od nebezpeãn˘ch v˘robkÛ, které se stávají nebezpeãn˘m odpadem, a proto se paragraf 11 ru‰í. Odli‰né nakládání s odpadem z obalÛ zneãi‰tûn˘ch nebezpeãn˘m v˘robkem je upraveno
v novém odstavci 2 § 12. Zde je pamatováno na to, Ïe tyto obaly nelze zpravidla
recyklovat, ale pouze energetick˘ vyuÏít.
Povinné osoby tedy musí naplnit pouze
kvótu celkového vyuÏití podle pfiílohy ã. 3.
Zmûna v § 14 odst. 10 upfiesÀuje v˘jimky z povinnosti zápisu do Seznamu
osob. Osoba, která uvádí na trh nebo do
obûhu obaly, mÛÏe podle § 13 odst.1 plnit
povinnosti stanovené v § 10 a 12 pro rÛzné druhy z celkového mnoÏství obalÛ,
které uvádí na trh nebo do obûhu, kombinací v‰ech moÏností uveden˘ch v § 13
odst. 1 pod písm. a) aÏ c). Pokud tedy
povinná osoba uzavfiela smlouvu o sdruÏeném plnûní jen na urãitou ãást své produkce, tato v˘jimka se na ni nevztahuje,
naopak má povinnost zapsat se do Seznamu ve vztahu k obalÛm, na které
smlouvu o sdruÏeném plnûní neuzavfiela.
Zmûna v § 27 má za cíl, aby úãastníkem správního fiízení, v nûmÏ se vydává
rozhodnutí o autorizaci k zaji‰Èování sdruÏeného plnûní podle § 17 zákona o obalech, byl pouze Ïadatel. Stávajícím drÏitelÛm autorizace se tím zabrání, aby cestou
úãasti ve správním fiízení ztûÏovali potenciálním konkurentÛm pfiístup na trh zpracování pouÏit˘ch obalÛ.

Do § 30 Registraãní a evidenãní poplatky se za odstavec 2 vkládá nov˘ odstavec, kter˘ zní: „Povinnosti podle odstavce 1 a povinnost placení evidenãního
poplatku podle odstavce 2 se nevztahuje
na osoby, které uvedou na trh nebo do
obûhu ménû neÏ 300 kg obalÛ za rok.“
Zavedením kilogramového limitu se o‰etfií
pfiípady osob, které jednorázovû dovezou
obal ãi balen˘ v˘robek, nebo osob, které
nakládají s minimálním mnoÏstvím obalÛ,
u nichÏ by bylo placení poplatku ve stanovené v˘‰i pfiíli‰nou tvrdostí.
Zmûnou § 41 Celní orgány je dána celním orgánÛm moÏnost, aby i v pfiípadû
pochybností, zda jsou naplnûny podmínky
zákona o obalech, propustili obaly nebo
balené v˘robky do navrÏeného reÏimu
s tím, Ïe dají podnût kontrolnímu orgánu
k zahájení kontroly a ten v pfiípadû zji‰tûní poru‰ení povinností podle zákona
o obalech uloÏí povinné osobû sankci.

ZÁKON O ODPADECH
Hlavním dÛvodem novelizace zákona
ã. 185/2001 Sb. je transpozice pfiedpisu
Evropského spoleãenství, kter˘m je smûrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/53/ES ze dne 18. záfií 2000 o vozidlech s ukonãenou Ïivotností.
V souvislosti se zmûnami zákona o odpadech budou provedeny i zmûny relevantních provádûcích pfiedpisÛ.

Konkrétní zmûny
Mûní se definice komunálního odpadu v § 4 písm. b), kdy se za slova „pfii
ãinnosti fyzick˘ch osob“ vkládají slova
„a je zafiazen do skupiny 20 Katalogu odpadÛ“. Definici komunálního odpadu bylo
nutné pfiesnûji vymezit pfiedev‰ím proto,
aby nebylo ztûÏováno nakládání s tímto
odpadem obcím. V souladu s dosud platnou definicí komunálního odpadu (§ 4
písm. b zákona) by komunálním odpadem
byl i stavební odpad vznikající pfii ãinnosti
fyzick˘ch osob, autovraky apod.
Zmûna § 7 odst. 3 umoÏÀuje, aby bylo
moÏné dobu prodlouÏení platnosti povûfiení k hodnocení nebezpeãn˘ch
vlastností odpadÛ, podobnû jako dobu
povûfiení, stanovit krat‰í neÏ na pût let,
pfiedev‰ím z dÛvodu platnosti zkou‰ky po
absolvování poÏadovaného ‰kolení, která
je vût‰inou v souladu s pravidly personální certifikace omezena na dobu 3 let.
Zmûny v § 14 respektují poÏadavek
smûrnice 80/68/EHS o ochranû podzemních vod (ãlánek 4.1 a 5.2), aby povolení
pro provoz skládky ostatních a nebezpeãn˘ch odpadÛ bylo udûlováno nejv˘‰e
na 4 roky. Dal‰í poÏadavek, aby souhlas
k provozování zafiízení byl vydáván na
základû vyhodnocení zku‰ebního pro-
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vozu zafiízení, vyplynul ze zku‰eností dosavadní praxe, kdy jsou souhlasy vydávány jen na vypracované provozní fiády,
pfiestoÏe technologie je‰tû vÛbec není zavedena ani odzkou‰ena.
Skládky odpadÛ, které nesplÀují
podmínky provozování skládky stanovené tímto zákonem a provádûcím právním pfiedpisem bude moÏno do 16. ãervence 2009 provozovat pouze na základû
rozhodnutí krajského úfiadu, kter˘m je
udûlen souhlas podle odst. 1 a souhlas
s plánem úprav provozu skládky. DÛvodem je skuteãnost, Ïe existující skládky
nebudou ve stanovené dvouleté lhÛtû
(zejména z technick˘ch dÛvodÛ) schopny
splnit poÏadavky zákona ã. 185/2001 Sb.,
resp. smûrnice 1999/31/ES, a musely by
b˘t uzavfieny. NavrÏen˘m ustanovením se
stávajícím skládkám odpadÛ dává vût‰í
prostor ãasu pro pfiizpÛsobení se nov˘m
poÏadavkÛm, a to formou plánÛ úpravy
provozu skládky, které provozovatelé
pfiedloÏí pfiíslu‰nému správnímu úfiadu
(krajsk˘ úfiad) ke schválení v rámci souhlasu k provozování skládky. Obsah plánu úpravy provozu skládky stanoví ministerstvo vyhlá‰kou.
Jedním z poÏadavkÛ smûrnice
1999/31/ES ke skládkování odpadÛ je,
aby provozovatel skládky sloÏil finanãní
jistinu jiÏ pfied zahájením provozu
skládky (finanãní rezerva vytváfiená aÏ
pfii ukládání odpadÛ na skládky není dostaãující, chtûjí jistinu jiÏ pfied zahájením
provozu skládky).
V pfiipravované zmûnû smûrnice
1999/31/ES ke skládkování odpadÛ jsou
diskutována ustanovení, která by mûla
umoÏnit skládkování odpadÛ s azbestem i na jin˘ch skládkách neÏ pouze na
skládkách nebezpeãného odpadu, ov‰em
pfii dodrÏení poÏadavkÛ na správné nakládání s asbestem. Vzhledem k velkému
objemu u nás vznikajícího stavebního
a demoliãního odpadu s azbestem, jehoÏ
ukládání na skládky nebezpeãného odpadu je finanãnû velmi nároãné a pfiitom
zbyteãné, neboÈ azbest sám je nebezpeãn˘ pouze v pfiípadû, jsou-li vdechována jeho vlákna ãi ãástice, je navrhována
podobná úprava jako v ES do vyhlá‰ky
ã. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
V˘raznû se mûní § 36 a 37 Autovraky.
Koncepce navrhované právní úpravy nakládání s autovraky vychází z poÏadavkÛ
smûrnice 2000/53/ES (a rozhodnutí Komise 2002/151/ES), ale také z jiÏ existující
domácí právní úpravy. Kromû transpozice
poÏadavkÛ Smûrnice je jedním z cílÛ navrhované právní úpravy regulovat moÏnost dovozÛ pouÏit˘ch vozidel na území
âR, která jsou vesmûs znaãnû po‰koze02/2003
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fiízení/spektrum
ná a ãasto naplÀují definici pojmu „odpad“
podle § 3 odst. 1 zákona o odpadech. Takov˘ dovoz provádûjí vût‰inou individuální
dovozci vesmûs za úãelem jejich oprav,
av‰ak ãasto jsou tato dovezená vozidla
rozebírána na náhradní díly se vznikem
nepouÏiteln˘ch dílÛ – odpadÛ. Navrhovaná právní úprava chce obcházení dosavadních právních pfiedpisÛ, resp. jejich
mezery, pfiekonat tím, Ïe pfiinese nová regulaãní opatfiení. Tato regulaãní opatfiení
by mûla b˘t ustanovena zejména zmûnou
zákona ã. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákona ã.13/1993 Sb., celní zákon,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Novelou zákona o odpadech se navrhuje zavedení poplatku za dováÏená vozidla nesplÀující emisní limity a poplatku
pro individuální dovozy nov˘ch vozidel na
podporu systému sbûru, zpracování a recyklace autovrakÛ, aby se i neakreditovaní dovozci ojet˘ch vozidel podíleli na financování systému nakládání s autovraky
jako v˘robci a akreditovaní dovozci vozidel. Oba poplatky by mûly b˘t placeny do
SFÎP na zvlá‰tní úãet urãen˘ v˘hradnû
pro nakládání s autovraky. Pfiíjemci prostfiedkÛ z fondu by byly vedle podnikatelsk˘ch subjektÛ i obce (napfi. pfii odstraÀování autovrakÛ z vefiejn˘ch prostranství).
Navrhovan˘ nov˘ poplatek na podporu
systému sbûru, zpracování a recyklace
vybran˘ch autovrakÛ má b˘t ve v˘‰i
2 500 Kã.
Pro pÛsobení novely zákona o odpadech bude nesmírnû dÛleÏité, aby byly
spolu se zmûnami touto novelou navrÏen˘mi pfiijaty i v‰echny navrhované zmûny
zákona ã. 56/2001 Sb. Tyto úpravy (jsou
rovnûÏ souãástí dÛvodové zprávy k popisované novele) tvofií dohromady vyváÏen˘ a doplÀující se systém, kter˘ zaceluje
mezery a odstraÀuje nûkteré nejasnosti
ve stávajících dotãen˘ch právních pfiedpisech.
Zásahem do § 38 odst. 3 se konkretizuje rozsah povinnosti povinn˘ch osob
pfii zpûtném odbûru. Stanovuje se, Ïe
kaÏdá povinná osoba je povinna odebrat
v˘robky v mnoÏství, které sama za vykazované období vyrobí nebo doveze. Souãasnû se stanovuje, Ïe odebrat musí
v‰echny v˘robky daného druhu bez ohledu na znaãku (pÛvod v˘roby ãi dovozu).
Podle nového znûní § 38 odst. 8 bude
povinná osoba muset zajistit vyuÏití nebo
odstranûní zpûtnû odebran˘ch v˘robkÛ
do konce kalendáfiního roku následujícího
po kalendáfiním roce, v nûmÏ byly odebrány. Úãelem úpravy je zabránit situacím, kdy oprávnûná osoba pfiejímá komodity urãené ke zpûtnému odbûru a pouze
je jako odpad shromaÏìuje. V pfiípadû zá-

niku firmy není za takto shromáÏdûn˘ odpad nikdo zodpovûdn˘.
V souvislosti s nov˘mi povinnostmi,
stanoven˘mi v dílu 7 Autovraky, se v § 39
roz‰ifiuje vedení evidence a ohla‰ování
odpadÛ a zafiízení i na vybrané autovraky
a je zpracovávající zafiízení. Upravuje se
i odstavec t˘kající se evidence zafiízení
a látek s obsahem PCB.
Zmûna v § 42 odst. 3 písm. f) a § 43
odst. 4 písm. f) dává rovnítko mezi slova
recyklovan˘ a materiálovû vyuÏívan˘.
Ukládání odpadÛ jako technologického materiálu na zaji‰tûní skládky, za
které se neplatí poplatek za ukládání odpadÛ na skládky, b˘vá zneuÏíváno. Proto
bylo do zákona dáno ustanovení (§ 45
odst. 3), podle kterého musí b˘t mnoÏství
tohoto materiálu stanoveno v provozním
fiádu skládky. Podle praktick˘ch zku‰eností je v‰ak toto fie‰ení nedostaãující
a proto se do uvedeného odstavce doplÀuje vûta, která zmocÀuje MÎP stanovit
vyhlá‰kou podrobnosti ukládání odpadÛ
jako technologického materiálu na zaji‰tûní skládky.
V ãásti zákona o odpadech t˘kající v˘vozu, dovozu a tranzitu odpadÛ jsou
navrhovány zmûny jednak v˘znamovû
upfiesÀující formulace, jednak takové, jejichÏ potfieba vyplynula z praxe. Jednou
z nich je napfiíklad zmocnûní pro Ministerstvo financí stanovit vyhlá‰kou celní pfiechody pro v˘voz, dovoz a tranzit odpadÛ
a pro dovoz pouÏit˘ch vozidel.
Krajsk˘ úfiad rozhoduje v pochybnostech, zda movitá vûc se povaÏuje za odpad podle § 78 odst. 2 písm. h) ve správním fiízení. V pfiípadû dovozu pouÏit˘ch
vozidel potfiebuje celní úfiad rozhodnutí
urychlenû, aby vozidlo mohlo b˘t v pfiípadû, Ïe bude shledáno odpadem, urychlenû vráceno do zemû v˘vozu. Proto se
pro pfiípad dovozu pouÏit˘ch vozidel
dává krajskému úfiadu na rozhodnutí
5 pracovních dní.
V souvislosti s novû vypracovan˘m dílem 7 – autovraky se doplÀují pÛsobnosti
orgánÛ vefiejné správy v § 78 a 79. Z nich
plyne, Ïe obecní úfiady obcí s roz‰ífienou pÛsobností povedou evidenci vybran˘ch autovrakÛ a zpÛsobÛ nakládání s nimi.
Zmûnou v § 80 se umoÏÀuje obecnímu
úfiadu kontrola placení poplatkÛ za
ukládání odpadÛ na skládky u provozovatele skládky. Dále se na Ïádost Ministerstva obrany na území vojenského
újezdu, jako specifickém území státu, zavádí v˘kon vefiejné správy odli‰n˘m
zpÛsobem. Odli‰n˘ zpÛsob vyÏaduje zejména skuteãnost, Ïe pfieváÏnou vût‰inu
odpadu vytváfiejí cviãící vojska a právnické osoby zfiízené nebo zaloÏené Minister-
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stvem obrany. Obyvatelé újezdu se na
produkování odpadu podílí jen dílãím zpÛsobem, kter˘ je spojen s povolením pob˘vat na území újezdu.
Paragraf 80 odstavec 2 v novém znûní
omezuje platnost povûfiení k hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností odpadÛ
podle dosavadních právních pfiedpisÛ do
konce roku 2003. Ministerstvo zdravotnictví vydávalo povûfiení k hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností ve své gesci na dobu
neurãitou. Pfiechodn˘m ustanovením pÛvodní verze zákona ã. 185/2001 Sb.(§ 83
odst. 2 ve znûní: Osoby povûfiené k hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností odpadÛ
podle dosavadních právních pfiedpisÛ se
povaÏují za osoby povûfiené k hodnocení
nebezpeãn˘ch vlastností odpadÛ podle
tohoto zákona) by tak nebylo moÏné u jiÏ
povûfien˘ch osob vyÏadovat plnûní nov˘ch poÏadavkÛ zákona.
Popsaná novela ãtyfi zákonÛ je znaãnû rozsáhlá a ani v ãástech t˘kajících
se obalÛ a odpadÛ jsme nevyjmenovali
úplnû v‰echny, snaÏili jsme vyzdvihnout hlavnû podstatné zmûny. Zámûrnû jsme pfiíli‰ detailnû nerozvádûli klíãovou ãást t˘kající se nakládání s autovraky. Jednak proto, Ïe jsme o jejích
pfiípravách nûkolikrát v minulém roce
psali, jednak proto, Ïe oãekáváme, Ïe
by právû v této ãásti je‰tû mohlo dojít
k v˘znamn˘m zmûnám – autÛm u nás
pfiece „rozumí“ kaÏd˘ a navíc právû
v této pasáÏi se zákon o odpadech dot˘ká pfiímo fiadového obãana.
Zpracoval (op)

âeské ekologické manaÏerské centrum
jako
Národní v˘cvikové stfiedisko
pro environmentální management
pro Vás v roce 2003 pfiipravilo:
18. – 20. 3. kurz EMS krátkodob˘ (3 dny)
25. – 27. 3. kurz „Právní pfiedpisy v oblasti
ochrany ÎP“ (3 dny)
14. – 18. 4. kurz EMS stfiednûdob˘ (5 dní)
20. – 21. 5. kurz Interní auditor EMS (2 dny)
15. – 17. 9. kurz EMS krátkodob˘ (3 dny)
18. – 19. 9. kurz Interní auditor EMS (2 dny)
10. – 14. 11. kurz EMS stfiednûdob˘ (5 dní)
2. – 4. 12. kurz „Právní pfiedpisy v oblasti
ochrany ÎP“ (3 dny)
BliÏ‰í informace
o vzdûlávacích programech CEMC:
âeské ekologické manaÏerské centrum
Jevanská 12, P.O.Box. 161, 100 31 Praha 10
Tel.: 274 784 416-7; fax: 274 775 869;
E-mail: cemc@cemc.cz
www.cemc.cz
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servis
KALENDÁ¤
Právní pfiedpisy platné pro odpady
a obaly
25. 2., Praha
Konzultaãní semináfi
Marta âermáková
E-mail: seminar@centrum cz
Aktuální problémy pfii plnûní
povinností vypl˘vajících ze zákona
o obalech v praxi
27. 2., Praha – Semináfi
EDUKA
E-mail: eduka@eduka.cz,
http://www.eduka.cz
MoÏnosti pro závody na tfiídûní
a zpracování komunálních odpadÛ
27. 2., Praha
Diskusní kabinet Odpady a ÎP
âeská spoleãnost pro Ïivotní prostfiedí
Tel.: 221 082 361
E-mail: cse@csvts.cz,
http://www.csvts.cz/cse

Provádûcí pfiedpisy k zákonu
o obalech
25. 3., Praha
Marta âermáková
E-mail: seminar@centrum.cz

Oddûlen˘ sbûr bioodpadÛ z KO
27. 3., Praha
Diskusní kabinet Odpady a ÎP
âSÎP
E-mail: cse@csvts.cz,
http://www.csvts.cz/cse
Analytická data a jejich vyuÏití
v praxi II
2. – 3. 4., Nové mûsto na Moravû
Konference
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz

ENERGIE
6. – 9. 3., Wels, Rakousko
Veletrh konvenãních a obnoviteln˘ch
energií
Welser Messe International GmbH
E-mail: e.haudum@welser-messe.at

ENVIRO 2003
9. – 11. 4., Kladno-Sítná
Cert Kladno, s. r. o.
Tel.: 312 645 007, Fax: 312 662 045
E-mail: cert@cert.cz, www.cert.cz

Zku‰enosti s uplatÀováním zákonÛ
o ÎP z pohledu inspektorÛ âIÎP
11. 3., Praha
EDUKA
E-mail: eduka@eduka.cz
http://www.eduka.cz

ENVIRO 2003
10. – 13. 4., Nitra, Slovensko
8. Mezinárodní v˘stava techniky
a technologií tvorby a ochrany Ïivotního
prostfiedí
Agrokomplex – V˘stavníctvo Nitra
E-mail: tomka@agrokomplex.sk

TERRATEC
11. – 14. 3., Lipsko, SRN
Mezinárodní odborn˘ veletrh pro Ïivotní
prostfiedí
SEPP International, s. r. o.
E-mail: info@seppint.cz

URBIS
13. – 17. 4., Brno, V˘stavi‰tû
Veletrh – Fórum investiãních pfiíleÏitostí
Technologie a zafiízení pro mûsta a obce
Veletrhy Brno, a. s.
E-mail: urbis@bvv.cz, www.bvv.cz/urbis

SITS 2003
11. – 14. 3., PafiíÏ, Francie
Veletrh – obaly, odpady, recyklace,
komunální odpad, ochrana ÎP
Active Communication
E-mail: active@telecom.cz

IBF
13. – 17. 4., Brno, V˘stavi‰tû
Stavební veletrh
Veletrhy Brno, a. s.
E-mail: ibf@bvv.cz, www.bvv.cz/ibf

SEA/EIA 2003
18. – 19. 3., Ostrava
Konference k metodice i praxi
uskuteãnûn˘ch posouzení (SEA)
na celostátní i regionální úrovni
Regionální centrum EIA, s. r. o.
E-mail: fidlerova@rceia.cz, www.rceia.cz
Kurz EMS
18. – 20. 3.

ECOTECH EUROPE
13. – 15. 5., Amsterdam, Nizozemsko
Mezinárodní odborn˘ veletrh
zpracování odpadu, recyklace
a managementu Ïivotního
prostfiedí
Amsterdam RAI International Exhibition
and Congress Centre
E-mail: mail@rai.nl

Právní pfiedpisy v oblasti ochrany ÎP
25. – 27. 3.
Kurz
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz

BIODEGRADACE VI
5. – 6. 3., Seã-Ústupky
Odborná konference
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz

RECYCLING 2003
13. a 14. 3., Brno
7. roãník mezinárodní konference
MoÏnosti a perspektivy recyklace
stavebních odpadÛ jako zdroje
plnohodnotn˘ch surovin
ARSM a VUT Brno
E-mail: skopan@udt.fme.vutbr.cz

MACH, FINET, METAL
13. – 15. 5., Praha, PVA LetÀany
2. veletrh strojírensk˘ch technologií,
povrchov˘ch úprav a obalové techniky
metalurgie
TERINVEST, veletrÏní správa
E-mail: mach@terinvest.com
www.terinvest.com

Krátkodob˘ kurz (3 dny)
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz

Odpadní vody – Wastewater 2003
13. – 15. 5., Olomouc
5. mezinárodní konference a v˘stava
Asociace ãistírensk˘ch expertÛ âR
E-mail: jiri.wanner@vscht.cz
http://www.vscht.cz
Interní auditor EMS
20. – 21. 5.
Kurz
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz
Odpady 21
21. – 23. 5., Ostrava
3. roãník mezinárodní konference
SdruÏení pro rozvoj Moravskoslezského
kraje a FITE a. s., Ostrava
E-mail: kubos@fite.cz,
http://www.fite.cz/odpady
Vodovody a kanalizace 2003
26. – 28. 5., Praha, V˘stavi‰tû
9. Mezinárodní vodohospodáfiská
v˘stava
SOVAK âR, Exposale, s. r. o.
E-mail: vodka@exposale.cz
Sanaãní technologie VI
28. – 29. 5., Nové Mûsto na Moravû
Odborná konference
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz
Dílna - integrované krajské systémy
pro nakládání s odpady
29. 5., Praha, MÎP
Diskusní kabinet Odpady a ÎP
âSÎP
E-mail: cse@csvts.cz,
http://www.csvts.cz/cse

Kurz EMS
14. – 18. 4.
Stfiednûdob˘ kurz (5 dní)
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz

WASTE TECH 2003
3. – 6. 6., Moskva, Rusko
Veletrh a kongres – odpadové
hospodáfiství, odpady, skládky, ÎP
SIBICO International
www.waste-tech.ru

EKOTECHNIKA
15. – 17. 4., Bratislava, Slovensko
10. mezinárodní v˘stava techniky pro
tvorbu a ochranu Ïivotního prostfiedí
Incheba Bratislava, a. s.
E-mail: info@incheba.sk

ENVIRONMENT, ECONOMY AND
EQUALITY 2003
10. – 13. 6., Torbay, Velká Británie
Konference a v˘stava – Ïivotní
prostfiedí, odpadové hospodáfiství,
recyklace
IWM Business Services Ltd.
Tel.: +44/0/1604620426
Fax: +44/0/1604604467

Nové technologie pro úspory
skládkového prostoru na skládkách
24. 4., Praha
Diskusní kabinet Odpady a ÎP
âSÎP
E-mail: cse@csvts.cz,
http://www.csvts.cz/cse

ODPADOVÉ FÓRUM

Aqua
10. – 12. 6., Trenãín, Slovensko
10. mezinárodní specializovaná v˘stava
vodního hospodáfiství, ochrany Ïivotního
prostfiedí, komunální techniky a rozvoje
mûst a obcí
V˘stavisko TMM, a. s.
Darina Masaryková
E-mail: tmm@tmm.sk
TOP 2003
24. – 25. 6., âastá-Papierniãka, SR
Mezinárodní konference se zamûfiením
na recyklaci odpadÛ
Tel.: +421/2/57 29 65 8,
Fax: +421/2/52 49 78 09
DEGRADATION, STABILIZATION AND
RECYCLING OF POLYMERS
14. – 17. 7., Praha
42. Mikrosympozium o polymerech
Ústav makromolekulární chemie AV âR
E-mail: sympo@imc.cas.cz
Geotechnical Problems with
Man-made and Man-influenced
Grounds
25. – 28. 8., Praha
XIII. evropská konference – sanace
skládek a ekologické zátûÏe
âVUT Praha
Prof. Ing. Ivan Vaníãek, DrSc.
E-mail: vaniceki@fsv.cvut.cz
www.ecsmge2003.cz
Design, Operation and Economics of
Large Wastewater Treatment Plants
1. – 4. 9., Praha
9. specializovaná konference IWA
Asociace ãistírensk˘ch expertÛ âR
E-mail: jiri.wanner@vscht.cz,
http://www.ace-cr.cz
TECOMEX 2003
9. – 11. 9., Mexico City, Mexiko
Mezinárodní odborn˘ veletrh a kongres
pro Ïivotní prostfiedí a recyklaci
EXPO Consult + Service, s. r. o.
E-mail: expocs@sky.cz
OEKO-FOIRE
12. – 14. 9., Luxembourg, Lucembursko
Ekologick˘ veletrh
SFI Luxembourg S.A.
E-mail: fil@fil.lu
Kurz EMS
15. – 17. 9.
Krátkodob˘ kurz
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz
MSV 2003
15. – 19. 9., Brno, V˘stavi‰tû
45. Mezinárodní strojírensk˘ veletrh
Veletrhy Brno, a. s.
E-mail: msv@bvv.cz, www.bvv.cz/msv
Interní auditor EMS
18. – 19. 9.
Kurz
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz

Pokraãování na str. 30
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ZE ZAHRANIâNÍHO ODBORNÉHO TISKU
Sklad nebezpeãn˘ch látek. Je dÛleÏité, aby byl správnû utûsnûn˘
(Gefahrstofflager. Wichtig richtig dicht)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 9, s. 35
● DEKRA sází na management rizik v logistice zne‰kodÀování (DEKRA
setzt auf Risk Management in der Entsorgungs-Logistik)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 10, s. 8
●

Legislativa
● Delikty proti Ïivotnímu prostfiedí mohou b˘t drahé (Umweltdelikte können so richtig ins Geld gehen)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 19, s. 26 – 27
● Zmûnûná soutûÏ. Spolkov˘ soudní dvÛr zv˘hodÀuje vefiejné podniky
(Veränderungswettbewerb. BGH begünstigt öffentliche Unternehmen)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 20, s. 14
● Pochybné rozhodnutí Spolkového soudního dvora. Îivnostenskou daní
subvencovat konkurenci? (Zweifelhafte BGH-Entscheidung. Mit der
Gewerbesteuer die Konkurrenz subventionieren)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 20, s. 15
● Jak rozhodne Evropsk˘ soudní dvÛr? Odpadové hospodáfiství oãekává
dva smûrodatné rozsudky (Wie wird der EuGH entscheiden?
Entsorgungswirtschaft erwartet zwei wegweisende Urteile)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 21, s. 22
● Nafiízení o starém dfievu. Praktická zpÛsobilost se musí je‰tû ukázat
(Altholzverordnung. Die Praxistauglichkeit muss sich noch zeigen)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 21, s. 23
● âervená karta pro zdánlivé vyuÏití – nafiízení o Ïivnostenském odpadu
(Rote Karte für Scheinverwertung)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 9, s. 78 – 79
● Nafiízení o Ïivnostensk˘ch odpadech. âást 3
(Die Gewerbeabfallverordnung. Teil 3)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 10, s. 46 – 47
● Zákon o odpadech a nafiízení o spalování odpadÛ vstoupily v platnost
(AWG und Verbrennunngs-VO in Kraft)
Umweltschutz, 2002, ã. 11, s. 23

Tfiídûní odpadÛ
Tfiídûní plochého skla na vysoké úrovni (Flachglassortierung auf hohem
Niveau)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 9, s. 64 – 65

●

Recyklace odpadÛ
DvoustupÀová úprava starého dfieva. Tfiísky bez kovÛ pfii minimální
spotfiebû energie (Zweistufige Altholzaufbereitung. Metallfreie Späne bei
minimalem Energieverbrauch)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 9, s. 32 – 34
● Recyklace olova. O únavû olova nemÛÏe b˘t fieãi (Blei-Recycling. Von
bleieirner Müdigkeit kann keine Rede sein)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 21, s. 8
● VyuÏívání olovûn˘ch baterií dále vzrÛstá (Verwertung von BleiBatterien nimmt weiter zu)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 21, s. 8 – 12
● Recyklace papíru v EU. Úsilí o rÛst kvót (EU-Papier-Recycling.
Quotensteigerung angestrebt)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 21, s. 18 – 19
● Plasty. Byl pfiedloÏen doklad o toku mnoÏství (Kunststoffe.
Mengenstromnachweis vorgelegt)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 21, s. 21
● McDonald. Olej ze smaÏen˘ch hranolkÛ pohání auta dodavatelÛ –
v˘roba bionafty z pouÏitého potravináfiského oleje (MCDONALD’S.
Pommes Frites-Öl treibt die Liefer Flotte an)
Umweltschutz, 2002, ã. 10, s. 8
● Mechanicko-fyzikální úprava odpadÛ firmy DIVITEC METAL v plném
provozu (Bereits im Vollbetrieb)
Umweltschutz, 2002, ã. 10, s. 40 – 41
●

Informaãní systémy
Ze silnice na Internet – internetová burza pro recyklaci pneumatik (Von
der Straße ins Internet)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 9, s. 62 – 63
● Integrované váÏení vozidel s vyuÏitím softwaru (Integriertes Wiegen)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 9, s. 66 – 67
● Evropsk˘ katalog odpadÛ s pfiepoãítávacím koeficientem pro pfievod na
síti (Europäisches Abfallverzeichnis mit Umrechnungsfaktoren im Netz)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 10, s. 5
●

Komunální odpady
Nakládání s odpady

Spoleãnost pro ãi‰tûní mûsta Hamburk zavádí nov˘ systém odpadového hospodáfiství (Stadtreinigung Hamburg führt neues Waste
Management System ein)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 10, s. 27 – 28
● Komunální odpadové hospodáfiství: Liberalizace versus (re)komunalizace. Zvlá‰tnosti trhu pro domovní odpady z národohospodáfiského
a provozního hlediska (Siedlungsabfallwirtschaft: Liberalisieren versus
(Re-) Kommunalisieren. Besonderheiten des Hausabfallmarktes aus
volks- und betriebswirtschaftlicher Sicht)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 10, s. 29 – 32
●

● Export

starého textilu jako zabiják práce? (Alttextilexporte als Jobkiler?)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 20, s. 20 – 21
● Bilancování investic a provozu – odstraÀování rozpou‰tûdel (Investition
und Betrieb bilanziert)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 9, s. 68 – 69
● Podpora opatfiení v ochranû Ïivotního prostfiedí (Maßnahmenförderung
im Umweltschutz)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 10, s. 33 – 35
● Povodnû: 20 000 t objemného odpadu a kolem 3000 zniãen˘ch chladniãek (Hochwasser: 20 000 t Sperrmüll und rund 3 000 kaputte
Kühlgeräte)
Umweltschutz, 2002, ã. 10, s. 11
● Uzavfiení kolobûhu materiálÛ a energie mezi mal˘mi a stfiedními podniky v okresu Mühlhausen v DuryÀsku (Kreisverkehr in Thüringen)
UmweltMagazin, 32, ã.10/11, s. 28 – 29
● Radní Vídnû Kossina: Zastavit rÛst odpadÛ (Kossina: Wachstum der
Müllberge bremsen! Wien)
Umweltschutz, 2002, ã. 11, s. 40
● Nové uspofiádání zne‰kodÀování v Moskvû (Entsorgung neu gestaltet.
Moskau)
Umweltschutz, 2002, ã. 11, s. 42
● Roz‰ífiení Evropské unie na v˘chod (Let’s go East)
Umweltschutz, 2002, ã. 11, s. 12 – 16

Autovraky
OdstraÀování vozidel s ukonãenou Ïivotností v Rakousku
(Altautoentsorgung in Österreich)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 20, s. 7
● Velká Británie: Spor o automobilov˘ ‰rot (Großbrittannien: Streit um
Autoschrott)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 21, s. 17
● Povinnost místo dobrovolnosti. Vozidla s ukonãenou Ïivotností (Pflicht
statt Freiwilligkeit. Altautos)
Umweltschutz, 2002, ã. 11, s. 26
●

Elektro‰rot
● Elektrick˘

a elektronick˘ ‰rot. Nová smûrnice EU naráÏí na rÛzné ohlasy
(Elektro-/Elektronikschrott. Neue EU-Richtlinie stößt auf geteiltes Echo)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 21, s. 14 – 17
● Recyklace elektronického ‰rotu. Zasedání Svazu nûmeck˘ch inÏen˘rÛ
(Elektronikschrottrecycling. VDI Tagung)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 9, s. 80
● VyuÏití plastÛ z elektrick˘ch a elektronick˘ch pfiístrojÛ (Verwertung von
Kunststoffen aus Elektro- und Elektronikgeräten)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 10, s. 22 – 24

Sbûr, svoz a skladování odpadÛ
● Zabránit jízdám naprázdno. Spoleãnost Logex chce optimalizovat
plánování jízd (Leerfahrten vermeiden. Logex will Tourenplanung
optimieren)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 19, s. 20
● Nádoby na odpad se systémem – pfiehled nádob na trhu (Behälter mit
System. Markt)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 9, s. 24 – 30
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Bezplatné odstraÀování elektrick˘ch a elektronick˘ch pfiístrojÛ pro
zaplavené oblasti (Kostenlose E-Geräte-Entsorgung für
Hochwassergebiete)
Umweltschutz, 2002, ã. 10, s. 10

Drtiã Metuzalém. Pfies 30 000 provozních hodin a není ani trochu unaven˘ (Ein Brecher Methusalem. Über 30 000 Betriebsstunden und kein
bisschen müde)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 9, s. 42 – 43
● Kvalita je stále dÛleÏitûj‰í. Ochrana kvality pro recyklované stavební
hmoty (Qualität immer wichtiger. Güteschutz für Recycling-Baustoffe)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 9, s. 46 – 47
● „Ideální“ kombinace s recyklací. Jihohesenská míchárna asfaltu
v Hanau (Eine „ideale“ Kombination. Südhessische Asphalt-Mischwerke
in Hanau)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 10, s. 20 – 22
● Mezi ekonomií a ekologií. Asfaltová smûs v moderní stavbû dopravních
cest – zafiízení na míchání asfaltu (Zwischen Ökonomie und Ökologie.
Asphaltmischgut im modernen Verkehrswegebau –
Asphaltmischanlagen)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 10, s. 23 – 25
● Hlavní odstfiel R˘nského stadionu. Demolice (Hauptsprengung des
Rheinstadions. Abbruch)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 10, s. 26 – 27
● Rychle na ose – mobilní pásové drticí zafiízení (Schnell auf Achse)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 10, s. 30 – 32
● Velk˘, mobilní ãelisÈov˘ drtiã s kapalinov˘m ãerpadlem (Eigenbau als
„Brockenbeißer“. Großer, mobiler Backenbrecher mit Flüssigkeitspumpe)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 10, s. 36
● StrÏení budovy. Na cestû k zaji‰tûní kvality (Gebäudeabbruch. Auf dem
Weg zur Gütesicherung)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 20, s. 8 – 13
● Demolice asfaltové silnice. Kontrola má je‰tû nedostatky (Teerhaltiger
Straßenaufbruch. Die Überwachung ist noch lückenhaft)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 20, s. 18 – 19

●

●

Kaly
Spalování ãistírensk˘ch kalÛ. V‰echno z jedné ruky
(Klärschlammverbrennung. Alles aus einer Hand)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 9, s. 32
● Zpracování kalÛ. Pevn˘ nebo kapaln˘ (Schlammbehandlung. Fest oder
flüssig)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 9, s. 33
● VyuÏívání ãistírensk˘ch kalÛ. Kapaln˘ se mûní v pevn˘
(Klärschlammverwertung. Flüssig wird fest)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 9, s. 34
● Spalování ãistírensk˘ch kalÛ. Vstfiikování kyslíku
(Klärschlammverbrennung. Sauerstoff injizieren)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 9, s. 36
● Decentrální odstraÀování ãistírensk˘ch kalÛ (Klärschlammentsorgung
Dezentral)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 9, s. 36
● âistírensk˘ kal jako dárce fostátÛ (Klärschlamm als Phosphatspender)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 9, s. 50
● Kal s peãetí (Schlamm mit Siegel)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 9, s. 52 – 53
● S vyspûlou technikou skrz oheÀ – spalování ãistírensk˘ch kalÛ (Mit
High-Tech durchs Feuer)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 9, s. 54 – 55
● Redukce v˘hfievnosti mechanicko-biologick˘m zpracováním zbytkového odpadu a ãistírenského kalu (Reduzierung des Heizwertes durch die
mechanisch-biologische Behandlung von Restabfall und Klärschlamm)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 10, s. 13 – 18
● Nov˘ postup ke spalování ãistírensk˘ch kalÛ spoleãnosti Infraserv Höchst
(Neues Verfahren zur Klärschlamm-Verbrennung bei Infraserv Höchst)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 10, s. 25 – 26
●

Biologická a mechanicko-biologická úprava odpadÛ
Podnûty k realizaci a obcházení poÏadavkÛ nafiízení o skladování odpadÛ a 30. nafiízení na ochranu pfied imisemi Chybûjící v˘voj u zafiízení
na mechanicko-biologickou úpravu (Ansätze zur Umsetzung und
Umgehung der Anforderungen der Abfalllagerungsverordnung und der
30. BImSchV. Fehlentwicklungen bei MBA)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 9, s. 25 – 31
● Regulaãní zufiivost a vy‰‰í náklady. „PouÏíváme biomasu ve prospûch
svûtového klimatu“ (Regulierungswut und höhere Kosten „Wir brauchen
die Biomasse zum Wohle des Weltklimas“)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 10, s. 41 – 42
● Pohonná hmota z biomasy (Kraftstoff aus Biomasse)
UmweltMagazin, 32, ã.10/11, s. 46 – 47
● VyuÏívat energii z odpadÛ – zafiízení na kva‰ení odpadÛ pro malé
a stfiední podniky (Energie aus Abfall nutzen)
Umweltschutz, 2002, ã. 10, s. 42
● V St. Pöltenu vzniká nové zafiízení na mechanicko-biologické zpracování odpadÛ (In St. Pölten entsteht eine neue MBA)
Umweltschutz, 2002, ã. 10, s. 42
●

Obaly
SíÈ samostatn˘ch zne‰kodÀovatelÛ obalov˘ch odpadÛ uloÏila doklad
o toku mnoÏství obalÛ v roce 2001 („Selbstentsorger.Net“ hinterlegt
Mengenstrom-Nachweis 2001)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 19, s. 6
● 4. evropské zasedání o recyklaci. Bude nûmeck˘ Duální systém pfied
„postavením mimo hru“? – problémy DSD (4. Europäischer Recyclingtag.
Steht das Duale System vor dem Aus?)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 19, s. 8 – 13
● Obaly od lékÛ. Studie ukazuje závaÏné nedostatky u samostatn˘ch
zne‰kodÀovatelÛ (Arzneimittelverpackung. Studie zeigt gravierende
Mängel bei Selbstentsorgern)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 19, s. 14
● Bojkot Duálního systému potvrzen? Kartelov˘ úfiad zostfiuje postup
(DSD-Boykottverdacht erhärtet? Kartellamt verschärft Gangart)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 21, s. 20
● Dodateãnû záloha na plechovky (Dosenpfand. Nachgegeben)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 9, s. 8
● Mnoho obalÛ konãí ve zbytkovém odpadu (Viele Verpackungen landen
im Restmüll)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 10, s. 4
● Nûmecká prÛmyslová a obchodní komora Ïádá novou politiku v oblasti
obalÛ (DIHK fordert neue Verpackungspolitik)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 10, s. 8
● V nastávajícím roce se opût sníÏí tarify spoleãnosti ARA (Im kommenden Jahr wieder eine Tarifsenkung ARA AG)
Umweltschutz, 2002, ã. 11, s. 11
●

Spalování a energetické vyuÏití odpadÛ
Spalovny odpadÛ v porovnání (Müllverbrennungsanlagen im Vergleich)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 9, s. 59 – 61
● Brzk˘ konec odpadu – palivo z odpadÛ má vlastnosti v˘robkÛ (Frühes
Abfallende)
Umweltschutz, 2002, ã. 10, s. 20 – 21
● Energie z biomasy tak v˘hodná jako nikdy (Bio-Energie so günstig
wie nie)
UmweltMagazin, 32, ã.10/11, s. 17
● Kombinace to udûlá – v˘voj postupu Thermoselect (Die Kombination
macht’s)
UmweltMagazin, 32, ã.10/11, s. 38 – 40
● Kam s kejdou? Kombinace v˘roby tepla a proudu (Wohin mit der Gülle?)
UmweltMagazin, 32, ã.10/11, s. 42 – 43
● âi‰tûní spalin na míru (Rauchgasreinigung nach Maß)
UmweltMagazin, 32, ã.10/11, pfiíloha s. S5
● Biomasa jako zdroj energie (Biogas als Energiequelle)
UmweltMagazin, 32, ã.10/11, pfiíloha s. S6 – S7
● VyuÏití bioplynu v prÛmyslu (Biogasnutzung in der Industrie)
UmweltMagazin, 32, ã.10/11, pfiíloha s. S8
● Spalování odpadÛ dostane nov˘ právní základ (Abfallverbrennen
bekommt eine neue rechtliche Grundlage)
Umweltschutz, 2002, ã. 11, s. 33
● Palivo z odpadÛ (Müllbrennstoff)
Umweltschutz, 2002, ã. 11, s. 41
Jaroslava Kotrãová
●

Stavební odpady
Nejvût‰í zafiízení na recyklaci stavební suti pro Rotterdam (Größte
Recycling-Anlage für Rotterdam)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 9, s. 12
● Kde kdysi startovala vojenská letadla... – recyklace stavebních odpadÛ
na b˘valém americkém leti‰ti ve Zweibrückenu (Wo einst die Militärjets
starteten...)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 9, s. 22 – 24
● Nejvût‰ími evropsk˘mi kle‰tûmi na demolici proti 10 000 t betonu
z bunkrÛ (Beißer gegen den Klotz. Mit Europas größter Abbruchzange
gegen 10 000 t Bunkerbeton)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 9, s. 37 – 38
●
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KALENDÁ¤
Pokraãování ze str. 27
ENTSORGA
23. – 27. 9., Köln, SRN
Mezinárodní veletrh pro Ïivotní prostfiedí
Ing. Jan Besperát
Zastoupení KölnMesse pro âR a SR
E-mail: besperat@koelnmesse.cz
www.entsorga.de

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

ODPADY-LUHAâOVICE
30. 9. – 2. 10., Luhaãovice
XI. Mezinárodní kongres a v˘stava
JOGA LUHAâOVICE, s. r. o.
E-mail: joga@jogaluhacovice.cz
www.jogaluhacovice.cz

COMMA
16. – 19. 10., Praha – V˘stavi‰tû
4. v˘stava komunální techniky a sluÏeb
Incheba Praha, s. r. o.
E-mail: info@incheba.cz

EMAT
1. – 4. 10., Záhfieb, Chorvatsko
1. mezinárodní veletrh ochrany ÎP
a zafiízení pro komunální sluÏby
Integra, s. r. o.
E-mail: integrapha@mbox.vol.cz

SCANPACK
21. – 24. 10., Goteborg
Veletrh – obaly, obalová a balicí technika
SYBA
E-mail: syba@syba.cz
www.syba.cz

RICICLA
22. – 25. 10., Rimini, Itálie
Veletrh obnovy materiálÛ, energie
a recyklace a veletrh svozov˘ch vozidel
ICS – Ing. Jan Voda
E-mail: icscomps@mbox.vol.cz
ISWA 2003
9. – 13. 11., Melbourne, Austrálie
Kongres – odpadové hospodáfiství
EKO-KOM, a. s.
E-mail: info@ekokom.cz
http://www.iswa2003.net
Kurz EMS
10. – 14. 11.
Stfiednûdob˘ kurz (5 dní)
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz
POLEKO
18. – 21. 11, PoznaÀ, Polsko
Mezinárodní veletrh ekologie
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Medzynarodowe Targi Poznanskie
Sp. z o. o.
E-mail: info@mtp.com.pl,
poleko.mtp.com.pl
Právní pfiedpisy v oblasti ochrany ÎP
2. – 4. 12.
Kurz
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz
POLLUTEC INDUSTRIE
2. – 5. 12., PafiíÏ, Francie
Veletrh – technika a technologie
pro tvorbu a ochranu Ïivotního
prostfiedí
Active Communication
E-mail: active@telecom.cz
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.
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