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Navštivte nás na veletrhu URBIS
24. -28. 4. 2001 v Brně na výstavišti BVV.

www.renaultvi.cz
RENAULT V. I. doporučuje oleje Renault Diesel

RENAULT V.I.:
NAŠÍM MOTOREM
JSTE VY

VÝHODNÁ NABÍDKA NOVÉHO TYPU VÁZACÍHO
MATERIÁLU DO VAŠICH LISŮ NA ODPAD
Všem uživatelům paketovacích lisů na odpad
s tlačnou silou až do 20 t nabízíme polypropylenový vázací motouz, který plnohodnotně nahrazuje doposud užívané PE pásky šíře 8,9 a 13 mm
či vázací drát.
Charakteristika PP motouzu:
barva
návin
pevnost
bílá
275 m
370 kPa

průtažnost
8%

Motouz je dodáván v typizovaných cívkách o rozměru:
délka 155 mm, celkový průměr 194 mm,
vnitřní průměr 36 mm, váha cca 2 kg
Cena: 250–290 Kč (bez DPH), množstevní slevy
Termín dodání: ihned

Vaše dotazy, požadavky na zaslání vzorku či
objednávky směrujte na firmu:
Jindřich Mikulecký
M. Alše 1611
565 01 Choceň

tel./fax: 0468-572018
m. tel.: 0603-170172
e-mail: jmikulecky@iol.cz

Zelený bod v České republice
Dne 7. záﬁí 2000 byla spoleãnost EKO-KOM, která provozuje systém podpory sbûru, tﬁídûní a vyuÏití obalového odpadu v âeské republice, autorizován
a
k pouÏívání ochranné známky Zelen˘ bod. Autorizaci udûlila organizace PRO
EUROPE na základû provûﬁení, zda systém EKO-KOM odpovídá poÏadavkÛm
Smûrnice 94/62/ES o obalech a obalov˘ch odpadech. Spoleãnost EKO-KOM
se tak stala drÏitelem licence k pouÏívání znaãky Zelen˘ bod na ãeském trhu
a souãasnû se stala odpovûdnou i za její ochranu v âR.
Znaãkou Zelen˘ bod jsou jiÏ po dobu více neÏ deseti let oznaãovány obaly,
za nûÏ byl uhrazen finanãní pﬁíspûvek do národního systému zaji‰tûní vyuÏití
obalÛ v jednotliv˘ch státech EU. Právo umoÏnit v˘robcÛm, zapojen˘m do
systému EKO-KOM, takto oznaãovat obaly uvádûné na ãesk˘ trh je i potvrzením toho, Ïe systém EKO-KOM dosáhl ve své ãinnosti evropského standardu
a stal se ãlenem celoevropské rodiny systémÛ zaji‰tûní vyuÏití obalového od-
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EUR PE

Packaging Recovery Organisation Europe

PRO EUROPE se sídlem v Bruselu sdruÏuje organizace v EU provozující systémy zaji‰tûní vyuÏití obalového odpadu

Systém EKO-KOM pÛsobí v âeské republice jiÏ od
roku 1997 a od dubna 1999 se jeho ãinnost ﬁídí pravidly stanoven˘mi Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí
v Dohodû o uplatÀování §19 zákona ã. 125/1997 Sb.,
o odpadech ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a principÛ
Smûrnice 94/62/ES o obalech a obalov˘ch odpadech
v âR. âinnost systému (vãetnû vedení ve‰keré evidence poÏadované podle pravidel EU) je v rámci této
dohody kontrolována v˘borem sloÏen˘m ze zástupcÛ
ministerstva, prÛmyslu a nevládních organizací.
Vzhledem k tomu, Ïe odpovûdnosti v˘robcÛ a dovozcÛ obalÛ za vyuÏití obalového odpadu podle souãasné právní úpravy vstoupily v platnost teprve v lednu 2001, bylo zapojení do systému EKO-KOM v letech 1999 a 2000 zcela dobrovolné. Pﬁesto firmy, které se s pﬁedstihem pﬁihlásily ke sv˘m povinnostem,
prostﬁednictvím systému EKO-KOM finanãnû podpoﬁily tﬁídûní odpadÛ v obcích s více neÏ polovinou obyvatel âR. Spoleãnost EKO-KOM jiÏ po dobu dvou let
pravidelnû kaÏdého ãtvrt roku pﬁevádí na úãty zapojen˘ch obcí finanãní prostﬁedky na podporu tﬁídûní odpadu. Systém EKO-KOM je otevﬁen˘ v‰em obcím, aÈ
jiÏ jde o obce s nûkolika desítkami obyvatel nebo velkomûsta.
Cílem systému EKO-KOM není jenom poskytnout
v˘robcÛm moÏnost splnit poÏadavky zákona. Jeho

hlavním cílem je ve spolupráci prÛmyslu a obcí zajistit, aby se tﬁídûní odpadu stalo skuteãnou alternativou
skládkování, a to nejen ve velk˘ch mûstech, ale v
kaÏdém sídle âeské republiky, protoÏe jedinû tak, je
moÏné splnit závazky âR vÛãi EU a souãasnû prospût na‰emu Ïivotnímu prostﬁedí.
PﬁedbûÏné v˘sledky systému EKO-KOM v roce
2000
●

Ztrátovost sbûru tﬁídûného obalového odpadu v zapojen˘ch obcích klesla - systém EKO-KOM podporuje tﬁídûní odpadÛ podle jejich typu aÏ 2460 Kã na
tunu, v prÛmûru cca 800 Kã.

●

Do systému byla dobrovolnû zapojena tﬁetina (pﬁes
37 %) spotﬁebitelsk˘ch obalÛ prodávan˘ch v âR takto ‰iroká podpora prÛmyslu umoÏÀuje systému
EKO-KOM zajistit obcím stabilní finanãní podporu
jejich programÛ tﬁídûní domovního odpadu.

●

Sbûr a tﬁídûní odpadÛ bylo v˘robci finanãnû podporováno v oblasti s 5 632 000 obyvatel.

●

Specializované vzdûlávací programy byly pﬁipraveny pro pﬁibliÏnû 420 000 obyvatel.

●

MnoÏství vytﬁídûného odpadu na obyvatele vzrostlo
v zapojen˘ch obcích pﬁibliÏnû o 25 %.

Systém zaji‰tûní zpûtného odbûru a vyuÏití obalového odpadu

www.ekokom.cz
EKO-KOM, a.s.
Pod nov˘m lesem 76a, 162 00 Praha 6
Tel.: 02/330 27 211
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Je‰tû nebyl nov˘ zákon
o odpadech schválen v‰emi
pﬁíslu‰n˘mi ústavními ãiniteli
a jiÏ se objevují protichÛdné názory.
Je moÏné totiÏ sly‰et, pokud pouÏiji
politickou hant˘rku, od odpadoskeptikÛ, Ïe zákon je nedokonal˘
a nedostateãn˘ a Ïe vlastnû niãemu moc nepomÛÏe.
Souãasnû v‰ak existují hlasy opaãné, ﬁeknûme od
odpadooptimistÛ, Ïe je podstatnû lep‰í neÏ byly minulé, Ïe
je témûﬁ ideální. Co ãlovûk to názor a co âech to
nejchytﬁej‰í názor. A proto zÛstaÀme realisty a berme
právní pﬁedpisy tak, jak je námi zvolení i nezvolení zástupci
pﬁipravili. KaÏd˘ z nás totiÏ mohl pﬁijít s tro‰kou do ml˘na,
tedy do ministerstva, snûmovny ãi senátu se svojí ‰petkou
pﬁedstavy o zákonû. Stále se uãíme jak pﬁispívat do
legislativního procesu. JiÏ nyní v‰ak mluvit o novele je sice
moÏné, ale nesolidní.
Kvalitu právního pﬁedpisu nelze hodnotit poãtem
paragrafÛ. I kdyÏ je zajímavé, Ïe nov˘ zákon má
dvojnásobn˘ poãet paragrafÛ neÏ pﬁedchozí a více neÏ
pûtinásobn˘ neÏ zákon první. Nelze také pﬁedpokládat, Ïe
kaÏd˘ detail, kaÏdá ãinnost bude dopodrobna v zákonu
uvedena. Souãasnû stále objevujeme, co v‰echno mÛÏe
obsahovat jiÏ bûÏnû pouÏívan˘ pojem odpadové
hospodáﬁství. AlespoÀ, Ïe zákon je jiÏ plnû kompatibilní
s evropsk˘mi poÏadavky. MÛÏeme tedy koneãnû s odpady
do na‰í vysnûné Evropy. Je‰tû aby zákon byl kompatibilní
s na‰imi pﬁedstavami, jinak budeme poÏadovat okamÏitou
novelizaci...
O náplni zákona sice hovoﬁíme na rÛzn˘ch úrovních a pﬁi
rÛzné pﬁíleÏitosti a mÛÏeme se i shodnout, co v‰ak mnohdy
zÛstává nevyjasnûné a rozporuplné, je jeho v˘klad.
Zku‰enost je taková, Ïe jinak si zákon vykládají pÛvodci
odpadÛ a ti, kteﬁí se nakládáním s odpady Ïiví, jinak autoﬁi
zákona a jinak odborníci z moci úﬁední. To jsou lidé na
úﬁadech rÛzné úrovnû, s kter˘mi se velmi ãasto setkáváme
a kteﬁí mají pravomoc nûco zakazovat, naﬁizovat,
kontrolovat a povolovat. Tak, jako se mluví i v souvislosti
s odpadov˘m hospodáﬁstvím stále více o v˘chovû a osvûtû
laické veﬁejnosti, tak by se konkrétnû mûlo více dûlat také
pro v˘chovu odborné veﬁejnosti. Nov˘ zákon to nejenom
potﬁebuje, ale také si to zaslouÏí.
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Myslete na budoucnost své firmy!
Inzerujte v prestiÏním odborném ãasopisu
ODPADOVÉ fórum

POZOR Zmûna telefonÛ do redakce!
V dobû od 2. do10. dubna t. r. má dojít ke zmûnû
telefonních linek vydavatele ãasopisu âeského
ekologického manaÏerského centra a tedy i redakce.

Úãinnost reklamy nelze poãítat poãtem strojÛ prodan˘ch mûsíc po
vyjití inzerátu. Jde pﬁedev‰ím o to pﬁipomenout se va‰im b˘val˘m
zákazníkÛm a dostat se do povûdomí tûm, kteﬁí se va‰imi zákazníky jednou mohou stát. Inzerce v kvalitním odborném tisku pÛsobí
dlouhodobû, protoÏe ãtenáﬁi se k ãasopisu podle potﬁeby vracejí.

Nová ãísla budou: 02/74 78 44 16–7
Faxové ãíslo 02/74 77 58 69 zÛstává v platnosti.

ODPADOVÉ FÓRUM
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spektrum
Nové pracovní
příležitosti

Nedávná studie britské organizace Waste Watch shledala,
Ïe v pﬁípadû podpory recyklace by mohlo vzniknout ve
Spojeném království 24-45 tisíc nov˘ch pracovních míst.
Zpráva Jobs from Waste: Employment Opportunities in Recycling’ (Zamûstnání v odpadech: Pracovní pﬁíleÏitosti v recyklaci) vychází z pﬁedpokládaného zv˘‰ení podílu recyklace domovního odpadu v období 2000-2010 z 25 na 30 procent. BûÏnû pracuje ve sbûru,
tﬁídûní a pﬁepracovávání odpadÛ 17 tisíc lidí.
EUWID, 6, 2000, ã. 4, s. 2

Internet pro recyklaci
pneumatik

Evropská burza pro recyklaci
pneumatik rozvinula sluÏbu,
umoÏÀující podnikÛm tohoto
odvûtví rychlé a pﬁímé navázání kontaktÛ. Na adrese www.
uestex.com je umístûno nûkolik databází, napﬁ. pro staré
pneumatiky, pryÏov˘ granulát,
pryÏovou mouãku, jakoÏ i pro
produkty z opûtovného vyuÏití
star˘ch pneumatik. V˘robci
i obchodníci mohou do tûchto
databází uloÏit své nabídky
a poÏadavky. Souãasnû mo-

hou navázat pﬁes firmu Eustex
obchodní spojení on-line. Kromû toho existuje i databáze firem, v nichÏ mohou nabízet
tvÛrci této recyklaãní techniky
své sluÏby. K dispozici je i rozsáhl˘ servis. Pﬁíliv star˘ch
pneumatik v Evropû stále
stoupá. Jenom v Nûmecku jich
má b˘t letos k dispozici 690 tisíc tun.
Tech. T˘d. 2001, ã.1, s. 4

STEO zasedalo

V

rámci Valného shromáÏdûní SdruÏení provozovatelÛ
technologií pro ekologické vyuÏívání odpadÛ v âR (STEO),
které probûhlo zaãátkem
bﬁezna na tradiãním místû na
Bílé hoﬁe v Praze se uskuteãnilo diskusní setkání. Vedle
námûstkynû ministra Ïivotního prostﬁedí Ing. Evy Tylové
se diskuse zúãastnily poslanci, kteﬁí se aktivnû podílejí na
projednávání zákona o odpadech a o obalech v pﬁíslu‰-

Třídění barevného skla

Firma Midland Glass Processing Company Ltd koupila zaﬁízení MSS Glass ColorSort,
první zaﬁízení na tﬁídûní barevného skla ve Velké Británii.
Systém je kombinací detekce
keramiky a identifikace barvy
a je tvoﬁen 50 osobními poãítaãi. Zaﬁízení je instalováno od
roku 2000.
Wastes Management, 2000,
ã. 1, s. 49

nice EU o autovracích bude takové nakládání se zbytkov˘m
odpadem z recyklace autovrakÛ velmi omezené. V˘zkumn˘
projekt zahrnuje: chemickou
a fyzikální charakterizaci nekovového odpadu z recyklace autovrakÛ, rozbor nakládánís tímto odpadem v zahraniãí, oznaãení technologií k extrahování
jednotliv˘ch frakcí, rozbor vlivu
na Ïivotní prostﬁedí a hodnocení jakosti recyklátu. Dvoulet˘
projekt je financován z prostﬁedkÛ kreditního daÀového
systému skládek a probíhá na
univerzitû v Brightonu.
Wastes Management, 2000,
ã. 1, s. 32

Co s nekovovým
odpadem z drcení
autovraků

Nov˘ v˘zkumn˘ projekt hledá
vyuÏití vedlej‰ího produktu
z drticích zaﬁízení, která recyklují autovraky. DrÈ pﬁeváÏnû
plastového odpadu se zatím
ukládá na skládky. Podle smûr-

Švédsko navrhuje
odpovědnost výrobců

·védská vláda pﬁipravila návrh zákona o odpovûdnosti
v˘robcÛ za elektrické a elektronické odpady. V˘robce
(souãasnû i dovozce nebo distributor) by mûl b˘t povinen:
bezplatnû odebírat star˘ spotﬁebiã pﬁi nákupu nového, informovat domácnosti o zpûtném odbûru, svÛj systém
zpûtného odbûru konzultovat
s místními úﬁady, zpracovávat
odpad environmentálnû pﬁijateln˘m zpÛsobem, informovat
provozovatele
recyklaãních
zaﬁízení o sloÏení elektrického
a elektronického odpadu, poskytovat agentuﬁe pro ochranu Ïivotního prostﬁedí údaje
potﬁebné k zaji‰tûní shody
s legislativou. Tato povinnost
se nebude vztahovat na
chladniãky a mrazicí boxy, za
které nesou zodpovûdnost
místní úﬁady.
Warmer Bulletin, 2000, ã. 70,
s. 11

Seminář k variantám pro implementaci

Za

velkého zájmu odborné
veﬁejnosti probûhl zaãátkem
bﬁezna leto‰ního roku konzultaãní semináﬁ k variantám pro
implementaci smûrnic EU
o odpadech. Semináﬁ byl organizován firmou AEA Technology v rámci programu
PHARE s názvem Strategie
implementace a investic pro
evropské smûrnice pro odpady v âR. Úãelem semináﬁe
bylo pﬁedstavit a diskutovat
projektov˘m t˘mem navrhované varianty pro implementaci smûrnic.
V první ãásti semináﬁe byly
prezentovány scénáﬁe a technické varianty rozvoje infrastruktury k biodegradabilním
odpadÛm, odpadním olejÛm,
odpadÛm PCB, odpadním bateriím a akumulátorÛm, vozid-
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lÛm po skonãení Ïivotnosti
a ke spalovnám nebezpeãn˘ch odpadÛ. Dále byl vysvûtlen pﬁehled opatﬁení ve
formû strategick˘ch cílÛ pro
podporu implementace smûrnic EU. Následovalo souhrnné
pﬁedstavení
variant
42 opatﬁení pro podporu rozvoje a ﬁízení infrastruktury pro
odpady uplatnûním ekonomick˘ch nástrojÛ, institucionálních zmûn a komunikaãní
strategie.
Na základû doporuãení,
která vyplynula ze semináﬁe a
která zpracovatelé programu
obdrÏí následnû, bude pﬁipraven návrh Implementaãní
strategie, kter˘ bude bûhem
dubna konzultován na nûkolika regionálních semináﬁích.
(tr)

6

n˘ch v˘borech a v samotné
Poslanecké snûmovnû. Konkrétnû ‰lo o poslance Bene‰e, Jana Bláhu, Libora Ambrozka a Stanislava Fischera.
Diskuse se vedle souãasného stavu pﬁípravy uveden˘ch
zákonn˘ch pﬁedpisÛ vedla
pﬁedev‰ím o problematice
spalování odpadÛ, kompostování a zavádûní systémÛ na
podporu zpûtného vyuÏití
obalÛ.
(tr)

Regranulát zpracovaný
pomocí pracího zařízení

Firma

KURARE ve Fürstenwalde/Spree vyrábí hodnotn˘
regranulát ze smí‰en˘ch plastÛ, kter˘ má dobr˘ odbyt
v Nûmecku a v Itálii. Klíãem ke
kvalitû je moderní zaﬁízení na
zpracování za mokra. Hlavní
souãástí zaﬁízení je velká usazovací vana a dvû novû vyvinuté odstﬁedivky: turbo-praãka
a frakãní odstﬁedivka. Odstﬁedivky jsou sériovû zapojeny za
usazovací vanou a ãistí a su‰í
materiál, kter˘ plave nahoﬁe.
Materiál, kter˘ ve vanû klesl ke
dnu, se zpracovává oddûlenû
pﬁímo na hotové v˘robky.
Recycling Magazin, 54, 1999,
ã. 12, s. 19

ČSN 83 8034
Skládkování odpadů
- Odplynění skládek

Norma

stanoví zásady pro
navrhování, v˘stavbu, zkou‰ení a provoz souborÛ zaﬁízení
povrchov˘ch skládek odpadÛ,
v nichÏ se tvoﬁí skládkov˘ plyn.
Souãasnû uvádí vlastnosti
skládkového plynu.

Na staré automobily
ve švýcarském stylu

Ve ·v˘carsku jiÏ léta platí pravidla zne‰kodÀování automobilÛ, která vypracovaly firmy ãlenové VASSO - SdruÏení oficiálních majitelÛ míst sbûru automobilÛ ·v˘carska a KníÏectví Lichten‰tejnského. V roce
1999 se 16 ãlenÛ VASSO
ODPADOVÉ FÓRUM

spektrum
sdruÏilo do skupiny Restwertcenter, jejímÏ cílem je sbírat
a recyklovat ve‰keré havarované automobily od poji‰Èovací
spoleãnosti v Curychu. V‰echny automobily z celého ·v˘carska, které se stanou majetkem této poji‰Èovny, jsou nahlá‰eny koordinaãnímu místu
Centra. Pro cenu jsou stanoveny tabulky - vychází se z ceny nového auta, stáﬁí a ujet˘ch
km. Pﬁijímají se v‰echna vozidla, i nákladní, a motocykly.
V pﬁípadû, Ïe poji‰Èovna stáhla
automobil z provozu z bezpeãnostních dÛvodÛ, musí se
zne‰kodÀující firma písemnû
zavázat, Ïe vozidlo i pﬁíslu‰né
doklady k automobilu znehodnotí. Jedná se o první opatﬁení
tohoto druhu ve ·v˘carsku,
které má zabránit podvodÛm.
Recycling Magazin, 54, 1999,
ã. 23, s. 19-21

100 zařízení pro energii
z odpadu

Vzhledem k tomu, Ïe ve
Velké Británii bude do roku
2015 recyklována jedna tﬁetina
domovních odpadÛ, zb˘vá
8-26 mil. tun odpadu ke spálení. Pﬁedpokládá se potﬁeba
100 zaﬁízení na v˘robu energie
z odpadu oproti dosavadním
13 zaﬁízením, která jsou v provozu. V˘roba energie z odpadu je souãástí integrovaného
ﬁe‰ení odpadového hospodáﬁství Velké Británie.
Wastes Management, 2000,
ã. 1, s. 14-15
Nové postupy
na pneumatiky

V souãasné dobû je nejvhodnûj‰ím zpÛsobem recyklace
pneumatik jejich protektorování nebo vyuÏití k v˘robû podlahov˘ch krytin. Tuto situaci by
mohla zmûnit firma Recyclingund Handelsgeselschaft Mülsen, která vyvinula modifikovan˘ postup rozemílání za studena. Vzniká pﬁi tom jemn˘ prá‰ek s velk˘m specifick˘m povrchem. Jako v˘chozí materiál
se pouÏívají hlavnû granuláty
z pneumatik nákladních automobilÛ, které se vyznaãují trvalou kvalitou. K v˘robû nejjemnûj‰ího prá‰ku byl vyvinut
postup „Cryoslass” firmy Messer Griesheim. Po rozemletí je
ODPADOVÉ FÓRUM

prá‰ek roztﬁídûn podle zrnitosti. Kryogenní rozemílání a tﬁídûní probíhají v jednom pracovním chodu.
Nov˘ postup vyvinula i firma
Bigat, kdy vysoce reaktivní
ozon rozkládá pryÏ a kovové
souãásti a textilní vlákna zÛstávají nedotãeny. V Chemnitz
vyrábí z pryÏové mouãky a polypropylenu nov˘ materiál podobn˘ termoplastickému elastomeru.
UmweltMagazin, 28, 1999,
ã. 7/8, s. 46-47

Sešlost Odpadového fóra

Zaãátek

Uznání za činnost pro
minimalizaci odpadu

Britské

sdruÏení pro v˘zkum
a informace ve stavebnictví CIRIA (Construction Industry Research and Information Association) obdrÏelo ocenûní za
svou ãinnost v oblasti minimalizace odpadÛ a souãasnû
i certifikát pro sniÏování odpadÛ, jejich znovyvyuÏití a recyklaci. Práce CIRIA vytváﬁí pﬁíleÏitosti a návody pro vyuÏití recyklaãních technologií ve stavebnictví.
Wastes Management, 2000,
ã. 1, s. 49

Schéma recyklace
pneumatik

Ve Velké Británii byl proveden
audit dobrovolného programu
v.Prompt, kter˘ má zaji‰Èovat
evidenci pouÏit˘ch pneumatik
a jejich znovyyuÏití a recyklaci
udrÏiteln˘m zpÛsobem. Spoleãnost Waste Tyre Solutions
Ltd zaji‰Èuje ve Velké Británii
recyklaci pouÏit˘ch pneumatik.
Koordinuje národní síÈ 90 svozov˘ch vozidel z 11 regionÛ.
Schéma v.Prompt je dobrovolná spolupráce v˘robcÛ
pneumatik a pﬁepracovatelÛ
s cílem zohlednit logistiku, obchodní zájmy i environmentální
vlivy pﬁi integrovaném ﬁízení
v˘roby a vyuÏití pneumatik.
Wastes Management, 2000,
ã. 1, s. 50

roku je pravidelnû
dobou, kdy se pﬁátelé odborného tisku, konkrétnû ãasopisu Odpadové fórum, mají
moÏnost setkat s podobnû
odpady „zatíÏen˘mi” kolegy
na neformální Se‰losti. Letos
se Se‰lost konala v poslední
únorov˘ den v pﬁíjemném
prostﬁedí restaurace hotelu
Regina v Praze - Stra‰nicích.
Je to doba, kdy je‰tû plnû nevypukla sezóna rÛzn˘ch semináﬁÛ, konferencí a kongresÛ a proto je pro mnohé pﬁíjemné se sejít zaãátkem roku
a podiskutovat, co je nového
v „odpadáﬁské branÏi”.
Se‰losti se mÛÏe zúãastnit
kaÏd˘, kdo se dozví o termínu
a má chuÈ si nezávaznû popovídat o v‰em, co h˘be
dne‰ním odpadov˘m hospodáﬁstvím. Se‰lost dává moÏnost v‰em, bez zápisného, se
zúãastnit tolik potﬁebné odborné i spoleãenské komunikace, ke které mnohdy bûhem roku není dostatek pﬁíleÏitosti, klidu a ãasu.
Oficiální ãást byla zahájena
struãnou informací o tom, co
v‰e se podaﬁilo uskuteãnit
v souvislosti s vydáváním ãasopisu Odpadové fórum, kter˘ byl pﬁed rokem na podobné akci pokﬁtûn. Souãasnû se
úãastníci akce, kter˘ch bylo

pﬁes ãtyﬁicet, dozvûdûli, co
v‰echno odpadové hospodáﬁe v leto‰ním roce ãeká.
K úãastníkÛm promluvila
i námûstkynû ministra Ing.
Eva Tylová, která oznámila,
Ïe pﬁesnû den pﬁed tím, byl
v Poslanecké snûmovnû
schválen nov˘ zákon o odpadech. Uvedla také jak˘mi problémy procházelo projednávání a schvalování zákona
s tím, Ïe pochopitelnû ke koneãnému schválení zákona
chybí je‰tû stanovisko senátu
a pana prezidenta. Pﬁedev‰ím
o postupu implementaãních
prací v odpadovém hospodáﬁství informovala posluchaãe
ﬁeditelka odboru odpadÛ MÎP
RNDr. Vlastimila Mikulová.
Po oficiálních proslovech
se rozproudila neformální diskuse. Na pﬁíjemném prostﬁedí
se jako sponzoﬁi akce spolupodíleli firermy SSI Schafer,
s. r. o., Rethmann-Jeﬁala-Recycling, s. r. o., âeská asociace odpadového hospodáﬁství, Bergmann-Ost, s. r. o. a
pan Radoslav ·tûdroÀ, zástupce spoleãnosti SITA.
O tom, Ïe si odpadáﬁi mají
stále co ﬁíci svûdãí skuteãnost, Ïe poslední hosté odcházeli hluboko po oficiálním
ukonãení Se‰losti.
(tr)

v oblasti recyklace a v záleÏitostech souvisejících s odpadov˘m hospodáﬁstvím. ERM
poskytne technické, statistické, ekonomické a environmentální poradenství, pﬁeváÏnû pﬁi
obnovû materiálu a získávání
trhÛ pro recykláty. Hlavní problémy britského recyklaãního
prÛmyslu vypl˘vají ze smûrnic
EU o skládkách, autovracích,
elektrick˘ch a elektronick˘ch
odpadech a bateriích.
Wastes Management, 2000,
ã. 1, s. 51

mi i zastﬁe‰it. PrÛsaky by mûly
b˘t odvádûny potrubním systémem. Ocelové tabule jsou
odolné korozi po dobu 30 let.
EUWID, 6, 2000, ã. 4, s. 16

Ocelová izolace skládek

AÏ 17 japonsk˘ch firem spo-

Nový poradce

lupracuje na v˘voji technologie
izolace skládek k ochranû
pﬁed kontaminací podzemních
vod. Na dno a okraje skládky
by mûla b˘t poloÏena vrstva
ocelového plechu 9-12 mm silného. Pﬁed pÛsobením de‰ÈÛ
lze skládku ocelov˘mi tabule-

Mezinárodní poradenské ekologické centrum ERM (Environmental Resources Management) bude poskytovat poradenské sluÏby britskému ministerstvu prÛmyslu a obchodu
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Staré pneumatiky v USA

V

USA se nahromadilo asi
800 mil. star˘ch pneumatik.
Podle údajÛ z roku 1996 se
nov˘ch pneumatik vyrobilo
266 mil. Z tohoto mnoÏství je
10 procent recyklováno a 57
procent spáleno s obnovou
energie. Dal‰í ãtyﬁi procenta
jsou vyuÏita v prÛmyslov˘ch
projektech a zb˘vajících 64
mil. pneumatik zÛstane v USA
na skládkách.
Warmer Bulletin, 2000, ã. 70,
s. 21
Neoznaãené pﬁíspûvky
z databází SVIS pro ÎP âeského ekologického ústavu vybrala a sestavila HV.
04/2001

odpad mûsíce

Biologicky rozložitelný odpad
Podle návrhu vyhlášky o podrobnostech
nakládání s odpady, ale nakonec i podle
definice dané příslušnou směrnicí ES, je
biologicky rozložitelný odpad (BRO) jakýkoli
odpad, který je schopen anaerobního nebo
aerobního rozkladu mikroorganismy (např.
potraviny, odpad ze zeleně, papír). Tento
odpad nemá v Katalogu odpadů svou
samostatnou položku, je rozptýlen mezi řadu
jiných druhů odpadů a snad také proto se
tomuto odpadu nevěnovala dostatečná
pozornost. Teprve v souvislosti se schválením
Směrnice č. 99/31/ES pro skládkování, kde se
postupně omezuje ukládání biologicky
rozložitelných komunálních odpadů na
skládky, se tomuto druhu odpadu věnuje
větší péče.
Vedle tohoto „mezinárodního” aspektu je tu
však další, neméně důležitý, a to národní.
Jednou ze součástí BRO je odpad z údržby

zeleně v zahradách a parcích, který
produkují především občané. Tento odpad je
často neřízeně spalován v přírodě, ale
především je odkládán volně v prostředí, kde
se z takto vzniklých hromad velmi rychle
stávají zárodky nepovolených skládek,
mnohdy i nebezpečných odpadů.
Biologicky rozložitelný odpad, který je
především spojován s komunálním odpadem,
nebyl dosud evidován. Teprve v poslední
době několik studií (Koncepce odpadového
hospodářství ČR, první pracovní návrh pro
diskusi, 01/2001, ČEÚ; Omezení množství
biologicky rozložitelných odpadů ukládaných
na skládky, Implementační a investiční
strategie v nakládání s odpady v ČR, 02/2001,
Projekt Phare CZ 9811-02-02) provedlo
bilanční rozbor, z kterého vyplynulo, že
v současné době vzniká ročně asi 1,6 mil. tun
BRO.

Biodegradabilní odpady na skládkách
A P L Á N Y O D PA D O V É H O H O S P O D Á ¤ S T V Í
Dne 27. února Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky ve třetím čtení schválila vládní návrh zákona
o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění
schválených pozměňovacích návrhů. Zákon má před sebou
samozřejmě další schvalovací proceduru, ale skoro jistě
vejde v platnost k 1. lednu 2002. Je všeobecně známo, že
zákon přináší nové instituty, principy, pravidla, povinnosti,
přístupy atd. Každý z nich si jistě zaslouží zvláštní pozornost
a každému by se jí také mělo dostat.
Náplní tohoto příspěvku je problém, který prostřednictvím
zákona o odpadech do odpadového hospodářství přinesla
Směrnice Rady 99/31/ES o skládkách odpadu, tj. úkol omezit
množství biodegradabilního odpadu ukládaného na skládky
(množství a termíny určuje směrnice). Zároveň zákon
implementuje požadavek několika dalších směrnic, zejména
rámcové Směrnice Rady č. 75/442/EHS, resp. 91/156/EHS na
zavedení systému plánů odpadového hospodářství (POH).

Je pochopitelné, Ïe pouhé stanovení objemu biodegradabilního odpadu, kter˘ smí
b˘t v daném období ukládán na skládky,
splnûní takového cíle nezajistí. Kdyby zákon
neobsahoval institut POH republiky a krajÛ,
musela by existovat vyhlá‰ka zaji‰Èující plnûní tûchto cílÛ formou zákazÛ, limitÛ, pravdûpodobnû procent povoleného mnoÏství
a pﬁípadnû dal‰ími formami pﬁíkazÛ. Ne, Ïe

04/2001

by to samé nebylo moÏné provést i prostﬁednictvím plánÛ odpadového hospodáﬁství, ale jsem pﬁesvûdãen, Ïe formy a nástroje, které zákon do principÛ konstrukce
plánÛ odpadového hospodáﬁství vloÏil,
umoÏÀují, aby stejn˘ch (moÏná lep‰ích) v˘sledkÛ bylo dosaÏeno mnohem pﬁirozenûj‰ími zpÛsoby, které mohou vhodnûj‰í formou respektovat reáln˘ potenciál a pod-

8

mínky zejména regionÛ. Jin˘mi slovy, lze
dosáhnout stejnû nároãn˘ch cílÛ a zároveÀ
minimalizovat restriktivní a pﬁíkazové formy
prostﬁedkÛ k jejich dosaÏení.
Zámûrem pﬁíspûvku je nastínit moÏn˘
postup pﬁi zaãlenûní cílÛ v˘‰e zmínûné
smûrnice do plánÛ odpadového hospodáﬁství, popsat podle mého názoru rozsáhl˘
rejstﬁík moÏn˘ch variant ﬁe‰ení a pﬁedev‰ím
vyvolat zájem a diskusi nad problémem.
Z hlediska faktoru ãasu podle mého názoru není ani pozdû, ale ani pﬁíli‰ brzo. Pokud v prÛbûhu dal‰í schvalovací procedury
nedojde k zásadním zlomÛm v jiÏ pﬁijaté
konstrukci termínÛ uloÏen˘ch zákonem,
mají ãasové horizonty následující prÛbûh
(citované paragrafy se vztahují k textu zákona pﬁijatého Poslaneckou snûmovnou):
● zákon vstoupí v platnost 1. ledna
2002 (§ 89)
● návrh plánu odpadového hospodáﬁství
âeské republiky pﬁedloÏí ministerstvo vládû ke schválení do konce roku 2002
(§ 83 odst. 12)
● kraj v samostatné pÛsobnosti zpracuje
a schválí návrh plánu odpadového hospodáﬁství kraje do jednoho roku od uveﬁejnûní závazné ãásti ﬁe‰ení POH âR ve
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odpad mûsíce
Sbírce zákonÛ - v prÛbûhu roku
2004 (§ 43 odst. 6)
● smûrnice ukládá povinnost ãlensk˘m státÛm vypracovat národní strategii realizace omezení mnoÏství biodegradabilního
odpadu ukládaného na skládky a to nejpozdûji do dvou let od vstupu smûrnice
v platnost (referenãní datum vstupu âR
do EU je rok 2003).
Zaãneme-li odeãítat odzadu, je moÏn˘
prÛbûh následující:
● aby bylo moÏno dopracovat zvolenou
strategii pﬁístupu ke splnûní cílÛ omezení
ukládání biodegradabilních odpadÛ na
skládky do návrhu POH âR, musí rozhodnutí o ní padnout ve druhém
ãtvrtletí 2002,
● vyhodnocení kladÛ a záporÛ moÏn˘ch
pﬁístupÛ k dané problematice (pﬁitom
s dÛrazem na opakované vyjednávání
„stakeholderÛ”* pro danou problematiku)
je nutno ukonãit na konci prvního
ãtvrtletí 2002,
*) Stakeholder je pojem, kter˘ má reálnou ‰anci stát se souãástí ãeského jazyka.
V podstatû je jím ten, kdo má na dané vûci, na jejím ﬁe‰ení nûjak˘ objektivní nebo
subjektivní zájem. Je jím ten, kdo je legitimním partnerem pro diskusi a vyjednávání a samozﬁejmû pﬁíjemcem relevantních
informací.
● formulování hlavních variant ﬁe‰ení je
tﬁeba s ohledem na ãas nutn˘ k numerickému ohodnocení a pﬁípadn˘m modelov˘m v˘poãtÛm ukonãit do konce roku
2001.
Z v˘‰e uvedeného harmonogramu vypl˘vá, Ïe na diskusi o moÏn˘ch pﬁístupech k problému máme asi 8 mûsícÛ, kdy
aktivní pﬁístup k formulacím a obhajobû
vlastních názorÛ mÛÏe vést k vytﬁíbení spoleãn˘ch v˘chodisek, poznání moÏn˘ch
variant a k aktivnímu uplatnûní sdílené
spoluodpovûdnosti.

Zákonná východiska
●

●

●

v § 21 „Zvlá‰tní ustanovení pro skládkování odpadÛ” je v odstavci 4 stanoveno,
Ïe odpady, které je zakázáno ukládat na
skládky urãí právní pﬁedpis; to v podstatû
znamená, Ïe existuje pﬁedpis, v rámci
kterého lze zajistit omezování biodegradabilních odpadÛ formou zákazÛ skládkování,
v ãásti sedmé „Plány odpadového hospodáﬁství” se v § 42 „Plán odpadového
hospodáﬁství âR” v odstavci 3 jako souãást závazného ﬁe‰ení plánu v písmenu
h) stanoví maximální mnoÏství organické
sloÏky ve hmotû ukládané do skládek,
návrh provádûcího pﬁedpisu, kter˘ stanoví dal‰í náleÏitosti obsahu plánu odpadového hospodáﬁství âeské republiky, kraje
a pÛvodce odpadÛ zahrnuje do závazné
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ãásti plánu odpadového hospodáﬁství:
– âeské republiky stanovení cílÛ a prostﬁedkÛ pro splnûní cílÛ v omezování
biodegradabilních odpadÛ na skládky,
– kraje cíle a prostﬁedky pro splnûní cílÛ
plánu odpadového hospodáﬁství âR
v omezování ukládání biodegradabilních odpadÛ na skládky.
Z v˘‰e uvedeného je nesporné, Ïe rámce, ve kter˘ch se moÏná ﬁe‰ení mohou pohybovat, jsou formulovány sice urãitû, ale
dostateãnû ‰iroce tak, aby se do nich „ve‰lo” prakticky kaÏdé rozumnû pﬁedstavitelné
ﬁe‰ení.

Věcná problematika
Rozsah a úãel pﬁíspûvku neumoÏÀuje popisovat problematiku z vûcného pohledu
podrobnû. Nespornû se v‰ak jedná o to,
jak stanovit (v jak˘ch jednotkách) maximálnû pﬁípustn˘ objem biodegradabilních
odpadÛ, které po jejich vzniku mohou
skonãit na skládce, a tedy jak pﬁeb˘vající
odpady nad tento objem „pﬁesmûrovat” do
jiného materiálového toku, a to v‰echno
pro rÛzné ãasové horizonty.
V‰e, co se dot˘ká relevance jednotliv˘ch
druhÛ odpadÛ podle Katalogu nebo
pÛvodu, procent nebo objemÛ, ãasov˘ch
horizontÛ a podmínek, za kter˘ch je bude
tﬁeba plnit (v souãasné dobû se jedná
pﬁedev‰ím o analytické práce v rámci pﬁípravy koncepcí odpadového hospodáﬁství
podle zákona ã. 125/1997 Sb., o odpadech), je veﬁejnosti pﬁístupné na internetov˘ch stránkách ministerstva a âeského
ekologického ústavu (www. env.cz
a www.ceu.cz).

Prostor možných řešení
Prostor nebo vûjíﬁ moÏn˘ch ﬁe‰ení lze
s jistou mírou pravdûpodobnosti omezit
z obou stran, pﬁiãemÏ doufám, Ïe pro obû
strany platí, Ïe jsou sv˘m zpÛsobem limitní
a nebudou pouÏity:
● na jedné stranû to je rigidní pouÏití indexové metody, kdy se koeficientem stanoví maximální podíl biodegradabilního
odpadu pro kaÏdou skládku,
● na druhé stranû stanovení nábûhov˘ch
kﬁivek celorepublikov˘ch hodnot a stanovení pravidel pro vyjednávání krajÛ
v rámci sv˘ch plánÛ mezi sebou, pﬁiãemÏ
smûnnou hodnotou pro vyjednávání
mÛÏe b˘t cokoliv.
Reálnû moÏné/pﬁijatelné zpÛsoby ﬁe‰ení
se potom zﬁejmû budou pohybovat mezi
tûmito extrémy. V tomto prostoru si je moÏné pﬁedstavit uplatnûní rÛzn˘ch principÛ
nebo jejich kombinací, jak paralelnû vedle
sebe, tak jako stavebnici/postup, ve kterém
po dosaÏení urãitého stupnû teprve dojde
k rozhodování o moÏném dal‰ím postupu.
Principy a nástroje, které na první pohled

9

pﬁipadají pro pouÏití do úvahy, jsou zejména v˘‰e zmínûné pﬁímé nástroje, jako napﬁíklad omezení/zákaz ukládání nûkter˘ch
odpadÛ, které vypl˘vá z jin˘ch ustanovení
zákona (povinnost tﬁídit, zákon o obalech
apod.), omezení/zákaz ukládání nûkter˘ch
odpadÛ s ohledem na pÛvod vzniku apod.
Jejich umûﬁené pouÏití lze oznaãit za obecn˘ zájem.
Druh˘m okruhem moÏn˘ch pﬁístupÛ je
strukturalizace problému. Napﬁíklad rozdûlení na dílãí problémy tak, aby bylo moÏno
pro kaÏd˘ z nich pouÏít jiné nepﬁímé nástroje. Na první úrovni se nask˘tá dûlení na
odpady skupiny 20 - odpady komunální
a jim podobné (v dal‰ím kroku ãlenûné na
dílãí skupiny podle Katalogu, resp. podle
pÛvodu) a na odpady dal‰ích skupin, rozdûlení sídel podle typu zástavby u komunálního odpadu atd.
Mezi nepﬁímé nástroje bezesporu patﬁí:
● ekonomické nástroje, jejich moÏnosti
a vlivy by si rozhodnû zaslouÏily samostatn˘ rozbor,
● podpora tﬁídûní,
● podpora jin˘ch zpÛsobÛ nakládání
- nasnadû je kompostování a spalování
s vyuÏitím tepla,
● rÛzné formy zv˘hodnûní podmínek pro
nûkteré typy/kategorie pÛvodcÛ (napﬁíklad pﬁímé nástroje pro pÛvodce, kteﬁí
nejsou obcemi, pro pÛvodce odpadu
podobného komunálnímu, pro obce)
a mnoho dal‰ích zpÛsobÛ.

Závěr
Pokud se pﬁíspûvek, kromû poskytnutí základních souvislostí o problému dosaÏení
cílÛ v omezování ukládání biodegradabilních odpadÛ na skládky, jak je ukládá
smûrnice ES, stane impulsem, kter˘ vyvolá
obecnou diskusi a pﬁedev‰ím diskusi odborné veﬁejnosti, tak bude jeho prvotního
zámûru plnû dosaÏeno.

RNDr. Alois Kopeck˘
Odbor odpadÛ
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí

Omluva
V minulém ãísle Odpadového
fóra bylo v tabulce uvádûjící
pﬁehled firrem vykupujících ãi
odebírajících kovové odpady
chybnû uvedeno jméno firmy
BECKER Kralovice, s. r. o.
Redakce se tímto postiÏené firmû i ãtenáﬁÛm omlouvá.
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Spalovat - kompostovat - skládkovat?
Často se u nás diskutuje nad literou a duchem zákonů.
V poslední době se to týkalo především dění v ČT. Úvahy
v tomto smyslu by však bylo vhodné vést mj. i o „odpadových”
předpisech, například o směrnici Rady č. 99/31/ES (dále jen
Směrnice) pro skládkování odpadů. Tento předpis ukládá
členským zemím EU, a tento požadavek bude i v právním
řádu ČR, povinnost postupné redukce množství skládkovaných
biodegradabilních komunálních odpadů. Ve srovnání se
stavem v roce 1995 to bude k roku 2006 snížení na 75 %,
k roku 2009 snížení na 50 % a k roku 2016 snížení na 35 %.
To je litera zákona, která pak iniciuje představy o fantastických počtech kompostáren a spaloven, které bude muset ČR
postavit k naplnění těchto požadavků.
Co je duchem Směrnice?
Podle mého názoru pﬁedev‰ím omezit
produkci skleníkov˘ch plynÛ v souvislosti
s Rámcovou úmluvou OSN o zmûnû klimatu (1994) a návazn˘ch jednání (Berlín, Îeneva, Kjóto), kde se signatáﬁské zemû zavázaly k omezení antropogenních emisí skleníkov˘ch plynÛ (CO2, CH4, N2O, HCF, PCF,
SF6) do roku 2008-2012. V pﬁípadû âeské
republiky jde o sníÏení emisí o 8 % ve
srovnání s referenãním rokem 1990.
Jaká je v âeské republice situace v oblasti
produkce skleníkov˘ch plynÛ? V roce 1999
pﬁijala Vláda âR usnesením ã. 480 Strategii
ochrany klimatického systému Zemû v âR
obsahující ﬁadu opatﬁení k omezování, monitoringu a projekci produkce skleníkov˘ch
plynÛ pro jednotlivé resorty. V návaznosti
na to pak oddûlení klimatick˘ch zmûn
âHMÚ zpracovává pravidelné emisní bilance skleníkov˘ch plynÛ v âR - tabulka 1.
Celkové emise skleníkov˘ch plynÛ v âR
od roku 1990 v˘raznû poklesly s minimem
v roce 1995. Na celkov˘ch emisích se v roce 1998 podílí 86 % CO2, 8 % CH4 a 6 %
N2O; podíl látek obsahujících fluór ãiní
v souãasnosti 0,4 %. Nejvût‰ími pÛvodci
emisí v âR jsou v˘roba energie 37 %;
spalování v prÛmyslu 29 %; bydlení 8 %;

doprava 8 %; zemûdûlství 6 %; obchod
a sluÏby 5 %; tûÏba, zpracování a distribuce uhlí, ropy a plynu 4 %; prÛmyslové procesy (bez spalování) 2 %; odpady 1 %.
Spalování paliv k v˘robû energie ãi v dopravû tak pﬁedstavuje nejvût‰ího pÛvodce
skleníkov˘ch plynÛ v âR (www.chmi.cz/cc/
invent.html). Projekce emisí skleníkov˘ch
plynÛ v âR do budoucna dává tu‰it, Ïe
mezinárodní závazek vymezující celkové
emise skleníkov˘ch plynÛ v období 20082012 na hodnotu 172,5 mil. t CO2 ekv.
âeská republika splní.
Za zmínku je‰tû stojí fakt, Ïe s ohledem
na metodiku inventarizace emisí (Guidelines
for National Greenhouse Gas Inventories,
IPCC 1997) se nevyãíslují emise CO2
z biogenního uhlíku (papír, potraviny, zeleÀ), které se hodnotí z hlediska klimatu jako
neutrální. Jin˘mi slovy je nutné omezovat
pﬁedev‰ím produkci CO2 z fosilního uhlíku
(spalování paliv) a produkci CH4
z biogenního uhlíku (s ohledem na vysokou
míru radiaãního pÛsobení metanu
v atmosféﬁe ve srovnání s oxidem uhliãit˘m).
Jak se nyní dívat na poÏadavek redukce
ukládání biologicky rozloÏiteln˘ch komunálních odpadÛ na skládky? Za prvé je tﬁeba
si uvûdomit dlouhodobost tvorby metanu

Tabulka 1: Celkové emise skleníkov˘ch plynÛ v âR (mil. t)
Plyn

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

CO2

163,2

148,1

134,2

129,2

123,8

123,4

128,2

130,4

124,5

CH4 vyjádﬁeno v CO2 ekv.1)

16,3

14,9

14,0

13,3

12,9

12,6

12,0

11,8

11,1

N2O vyjádﬁeno v CO2 ekv.

8,0

7,3

7,0

6,6

6,7

6,7

9,0

8,9

8,9

HFC, PFC, SF6 v CO2 ekv.
Celkem v CO2 ekv.

N

N

N

N

N

187,5

170,3

155,2

149,1

143,4

0,063
142,7

0,408
149,6

0,416
151,5

0,523
145,0

Zdroj: âHMÚ
1) global warming potential (GWP) pro ãasov˘ horizont 100 let - faktor pro pﬁepoãet na CO ekv.
2
Pozn. N - inventura nebyla provádûna
pﬁesnost celkové emisní inventury lze odhadnout hodnotou 15% (7-10% CO2, 35-40% CH4, 70-100% N2O)
celosvûtové emise skleníkov˘ch plynÛ se odhadují na 6 mld. t/rok, tzn. pﬁíspûvek âR ãiní cca 2,4 %
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na skládkách (20 - 30 let), tzn. Ïe je‰tû v
souãasné dobû uniká do ovzdu‰í metan z
odpadÛ uloÏen˘ch v roce 1972! Tyto „staré
emisní zátûÏe” zmínûná smûrnice Rady
99/31/ES neﬁe‰í, pﬁiãemÏ se u nás jedná
o pﬁibliÏnû 85 mil. t aktivního komunálního
odpadu!
KaÏdá tuna vznikajícího komunálního odpadu obsahuje prÛmûrnû 410 kg biologicky rozloÏiteln˘ch látek (z toho je 170 kg
bioodpadu, 130 kg papíru a 110 kg odpadÛ ze zelenû). NeuloÏit tyto odpady na
skládku znamená, buì je z komunálního
odpadu oddûlit a následnû zpracovat (aniÏ
by vznikaly emise metanu), nebo zpracovat
smûsn˘ komunální odpad (spalováním).
Tﬁetí moÏností je nedodrÏet poÏadavky
smûrnice a ukládat smûsn˘ komunální odpad na skládky s následn˘m spalováním
vznikajícího skládkového plynu.
Separace a následná recyklace papíru je
bûÏnou souãástí nakládání s komunálním
odpadem, která bude dále zintenzivnûna
po pﬁijetí zákona o obalech. Úãinnost separovaného sbûru papíru v‰ak tûÏko pﬁekroãí
hranici 25 %. Pro srovnání: vysoce efektivním systémem zaveden˘m v Praze (200400 obyvatel/sbûrné místo) je získáváno asi
30 % ve‰kerého v˘skytu odpadÛ papíru
z komunálního odpadu.
RovnûÏ kompostování odpadÛ ze zelenû,
které je svébytnou ãinností majitelÛ rodinn˘ch domÛ, má v prÛmyslové podobû svá
v˘razná omezení. I po odstranûní souãasn˘ch problémÛ kompostování odpadÛ (odbyt, ekonomika) lze tûÏko pﬁedpokládat
vy‰‰í úãinnost neÏ 50 % z v˘skytu v komunálním odpadu (odhad autora).
Úãinn˘ separovan˘ sbûr bioodpadÛ z komunálního odpadu si v ãesk˘ch podmínkách
dovede málokdo pﬁedstavit (je praktikován
pouze v ojedinûl˘ch pﬁípadech - Písek, Nová
Paka, Uherské Hradi‰tû, StráÏnice, KromûﬁíÏ).
Je v‰ak nutno poznamenat, Ïe EU pﬁipravuje
smûrnici naﬁizující ãlensk˘m zemím zavést
v obcích nad cca 2000 obyvatel separovan˘
sbûr bioodpadu (pokud nevzniknou neúmûrné náklady v porovnání s dosaÏiteln˘m
environmentálním pﬁínosem).
Na základû zmínûn˘ch argumentÛ lze
oprávnûnû pﬁedpokládat, Ïe recyklace papíru a kompostování odpadÛ ze zelenû zredukuje ukládané biologicky rozloÏitelné odpady na cca 79 % (410 - 130x0,25 +
110x0,5), coÏ neﬁe‰í ani poÏadavek roku
2006! Existuje tedy jediná cesta - spalování
smûsn˘ch komunálních odpadÛ!
Nechci polemizovat s poãty potﬁebn˘ch
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Tabulka 2: Efekty spalování a skládkování smûsného komunálního odpadu na omezení
produkce skleníkov˘ch plynÛ
Ukazatel
emise metanu z biogenního uhlíku (kg CO2 ekv./t komunálního odpadu)
emise CO2 z fosilního uhlíku 3) (kg CO2 ekv./t komunálního odpadu)
mûrné investiãní náklady

4)

(Kã/t roãní kapacity)

mûrné náklady na sníÏení produkce skleníkov˘ch plynÛ

5)

(Kã/t CO2 ekv.)

Spalování

(Skládkování)

0

10271) 7902)

375

0

20 000

1 000

30,7

4,2

1) V˘poãet: Produkce skládkového plynu závisí na podílu biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ v komunálním odpadu; podle
rÛzn˘ch autorÛ lze poãítat s kumulovanou produkcí (za 30 let) u komunálního odpadu z lokálnû vytápûné zástavby
106 m3/t uloÏeného odpadu a z centrálnû vytápûné zástavby 177 m3/t uloÏeného odpadu. Pro tento v˘poãet lze
tedy uvaÏovat s hodnotou 141,5 m3/t po dobu 30 let, s prÛmûrn˘m obsahem metanu bûhem tohoto období 60 %
obj., s prÛmûrnou úãinností samooxidace metanu pﬁi prÛchodu svrchní vrstvou skládky 20 % a s mûrnou hmotností
metanu 0,72 kg/m3 - v˘sledkem je 48,9 kg metanu, tj. 1 027 kg CO2 ekv. (GWP metanu je 21).
2) V pﬁípadû aktivního odplynûní skládky a spalování skládkového plynu lze provést tento v˘poãet: Produkce skládkového plynu 141,5 m3/t uloÏeného odpadu, prÛmûrná úãinnost zachycení skládkového plynu jímacím systémem
40 % (v souãasné dobû ze 157 skládek komunálního odpadu provádí aktivní odplynûní pouze 6 skládek; více se
uplatÀují pasivní systémy s biofiltrací).
3) V˘poãet: Podíl plastÛ a textilu z umûl˘ch vláken se v komunálním odpadu z centrálnû vytápûné zástavby pohybuje
kolem 19,5 %hm., s prÛmûrnou vlhkostí 10 %, se stﬁedním obsahem uhlíku 60% a pﬁi pﬁedpokládaném nedopalu
3 % uhlíku ve ‰kváﬁe - v˘sledkem je 375 kg CO2 ekv./t odpadu uvolnûn˘ch za 30 minut.
4) Investiãní náklady spalovny komunálního odpadu odpovídající Smûrnici 2000/76/ES o spalování odpadÛ s kapacitou
100 tis. t/rok (spodní hranice ekonomické efektivity) se v âR pohybují kolem 2 mld. Kã. Stﬁední náklady na vybudování jímacího systému a spalování skládkového plynu se uvaÏuje pro roãní kapacitu 20 tis. t uloÏen˘ch odpadÛ
kolem 20 mil. Kã.
5) V˘poãet: spalování 20 000/(1027-375), skládkování s aktivním odplynûním a spalováním skládkového plynu
1 000/(1027-790).

spaloven, které by mûly doplnit stávající zaﬁízení (Brno, Praha, Liberec). Rád bych se
v‰ak vrátil k duchu Smûrnice pro skládkování odpadÛ, tj. k produkci skleníkov˘ch
plynÛ. Porovnání s teoretickou variantou
nerespektování zmínûné smûrnice doplÀujeme nûkter˘mi ekonomick˘mi souvislostmi
v tabulce 2.
Údaje z tabulky 2 dokládají, Ïe spalování
smûsného komunálního odpadu má v dlouhodobém horizontu pﬁíznivûj‰í dÛsledky
z hlediska globálního oteplování neÏ skládkování, av‰ak za podstatnû vy‰‰í cenu.
Pro skládkování s aktivním odplynûním
a spalováním skládkového plynu hovoﬁí
rovnûÏ skuteãnost, Ïe produkce uveden˘ch
emisí je ve skuteãnosti „roztaÏena” na 30
let (emise pﬁi spalování jsou uvolnûny prakticky okamÏitû). Odplynûním skládek se navíc ﬁe‰í i „staré emisní zátûÏe”.
Vzhledem k pﬁijat˘m závazkÛm
âeské republiky jako kandidátské
zemû vstupu do EU budeme muset,
jako tomu bylo dﬁíve, potﬁebn˘
poãet spaloven komunálního odpadu stejnû asi postavit. Mûli bychom v‰ak vûdût, Ïe investice s tím
spojené ve v˘‰i minimálnû 10 mld.
Kã nebudou ani tak pﬁínosem pro
Ïivotní prostﬁedí, jako spí‰e daní
Evropské unii. Daní, kterou bude
platit kaÏd˘ z nás ve sluÏbách
spojen˘ch s komunálním odpadem.
A o tom je tﬁeba co nejotevﬁenûji
diskutovat jiÏ nyní.
Ing. Bohumil âerník
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Legislativní
pomoc
PomÛcku pro snadnûj‰í
zvládnutí legislativních
zmûn, které nastanou
v souvislosti s pﬁijetím
nového zákona
o odpadech a zákona
o obalech a obalov˘ch
odpadech, pﬁipravuje
jako dárek pro
své pravidelné
odbûratele redakce
Odpadového fóra:

RUKOVùË
ODPADOVÉHO
HOSPODÁ¤STVÍ
âtvrtá edice oblíbené
praktické pﬁíruãky
(podrobnosti na stranû 17)
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Budoucnost
biologického zpracování

Ve v˘hledu se poãítá s tím, Ïe 30
procent domovního odpadu a velkou
ãást prÛmyslového odpadu, celkovû
asi 40 procent odpadu v Evropû bude
moÏno zpracovávat biologicky - kompostováním a prokva‰ováním. Na základû rozdílného sloÏení surového
materiálu v jednotliv˘ch evropsk˘ch
zemích se potenciál organick˘ch odpadních látek v EU odhaduje asi na
60 milionÛ tun roãnû. Z toho pﬁipadají 24 procenta na Francii, následuje
Velká Británie, Nûmecko a Itálie s 15
procenty. MnoÏství sebraného organického materiálu v zemích se zaveden˘m kompostováním ãiní roãnû
60 - 120 kg na jednoho obyvatele.
Nûkteré státy EU kladou dÛraz na
kompostování ãist˘ch zahradních odpadÛ, jiné úspû‰nû zpracovávají smí‰en˘ domovní odpad se zahradním.
Kompostování smí‰eného odpadu
naopak jiÏ neodpovídá stavu techniky
a provádí se jiÏ jen v nûkter˘ch zemích jiÏní Evropy.
Umweltschutz, 1999, ã. 11, s. 53

Nové nádoby
na biologický odpad

PﬁestoÏe v Rakousku platí naﬁízení
o sbûru biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ jiÏ pût let, není vyﬁe‰ena otázka
nádob na biologick˘ odpad, nádoby
páchnou a pﬁitahují hmyz. Obec Weilbach má 200 domácností, z toho na
sbûr biologického odpadu je napojen˘ch pouze 10. Proto se sbûr a odvoz nevyplácel. Radní hledali prostﬁedky k tomu, aby nádoby na biologick˘ odpad vyuÏívalo více domácností, a pﬁipravili projekt sbûru bioodpadÛ pﬁímo tam, kde vznikají, tj. v domácnostech, v kuchyních.
Sbírá se do bezplatnû pﬁistavené
nádoby s uzávûrem. Odpady v nádobû se konzervují rovnûÏ bezplatnû
dodávan˘m bakteriálním preparátem.
Nádoba nepáchne, nepﬁitahuje hmyz
a stabilizované, nehnijící odpady jsou
vhodn˘m materiálem k v˘robû kvalitního kompostu. Nádoby se odváÏejí
jednou za ãtyﬁi t˘dny. Teoreticky by
bylo moÏno skladovat stabilizovan˘
biologick˘ odpad aÏ jeden rok.
A3 Umwelt, 12, 1999, ã. 11, s. 73
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A N K E TA

Nakládání s bioodpadem komunálního původu
Využívání a odstraňování bioodpadu nebylo dosud řešeno na potřebné úrovni. Abychom přispěli k
rozvinutí odborné diskuse k nakládání s bioodpadem komunálního původu, rozhodli jsme se uspořádat
minianketu na toto téma. Oslovili jsme několik odborníků z různých oblastí a položili jsme jim
následující otázky:

1. Co by se mûlo udûlat, aby se situace zlep‰ila, a kdo by to mûl udûlat?
2. Mûl by se podle vás zavést systém oddûleného sbûru bioodpadu ve mûstech/obcích a jak by mûl
vypadat? Jak by obec mûla ﬁe‰it problém odpadu ze zelenû od obãanÛ?
Zde jsou odpovûdi pûti z nich:
Ing. Zdena Kotoulová,
odborn˘ poradce pro nakládání
s komunálním odpadem
1. Kompostování biologicky rozloÏitelného odpadu se v‰eobecnû povaÏuje za
úãinn˘ zpÛsob v˘roby humusu, kter˘ je
základem trvalé úrodnosti pÛd a takovéto
odborné zpracování odpadu je aktivním
pﬁínosem pro Ïivotní prostﬁedí.
Kvalita a zpÛsoby uÏití kompostu závisí
prvoﬁadû na vstupní surovinû. Dlouhodobé
zku‰enosti potvrzují, Ïe kompostování frakcí
získan˘ch mechanick˘m zpracováním smûsného komunálního odpadu s ohledem na
pﬁítomnost rizikov˘ch sloÏek je vylouãené.
Kompostovat lze v˘hradnû bioodpad získan˘ z komunálního odpadu oddûlen˘m sbûrem. Zpracování takto získaného bioodpadu
spolu s podobn˘m odpadem jiného pÛvodu, napﬁ. se zemûdûlsk˘mi odpady, je pak
pﬁedpokladem v˘roby kvalitního kompostu.
Souãasné problémy s kompostováním
bioodpadu souvisí pﬁedev‰ím s odbytem
tohoto produktu. Zásadní zmûny ve vyuÏívání bioodpadu nelze oãekávat bez podpory a úãasti státu. Urãit˘m signálem zlep‰ení souãasného stavu byl Program podpory a vyuÏívání kompostÛ, kter˘ v podobû
dotací na aplikaci kompostÛ nastartovalo
Ministerstvo zemûdûlství. DÛsledná realizace Programu mohla napomoci i zpracování
bioodpadu komunálního pÛvodu.
Souhrnnû v‰ak musím zdÛraznit, Ïe oddûlen˘ sbûr biologicky rozloÏitelného komunálního odpadu vhodného pro v˘robu
kompostu a jeho zpracování nevyﬁe‰í splnûní poÏadavkÛ na omezení mnoÏství tohoto odpadu ukládaného na skládky, které
stanoví Smûrnice 99/31/ES o skládkách odpadu. Tento zpÛsob nakládání s bioodpadem je jen ãástí komplexu opatﬁení souvisejících s celkovou strategií nakládání
s komunálním odpadem v âR.
2. Zavedení systému oddûleného sbûru
bioodpadu povaÏuji za souãást kaÏdého
správnû fungujícího mûstského systému
nakládání s odpady. Sbûr by mûl b˘t v‰ak
orientován na kompostovateln˘ odpad ze
zelenû, aÈ uÏ se jedná o odpad z veﬁejn˘ch
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ploch nebo o odpad z pozemkÛ ve vlastnictví obãanÛ. V této souvislosti a s ohledem na Smûrnici 99/31/ES vidím jako
správné a potﬁebné legislativní opatﬁení
spojené se zákazem skládkování odpadu
ze zelenû. PovaÏuji za vhodné, aby pro
nakládání s odpadem ze zelenû ve mûstech a obcích byl zpracován, napﬁ. Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí, doporuãen˘
postup.
Zavádûní sbûru bûÏného kuchyÀského
odpadu z domácností, s ohledem na vytvoﬁení nezbytn˘ch hygienick˘ch podmínek a jistou obtíÏnost kompostování tohoto
materiálu, nedoporuãuji.
Problém sbûru odpadu ze zelenû od obãanÛ v zástavbû vilov˘ch a rodinn˘ch domÛ ve mûstech je ﬁe‰iteln˘ zavádûním organizovaného sbûru. Jistou moÏnost odbûru tohoto odpadu dávají obãanÛm jiÏ dnes
ve vût‰inû mûst zﬁízené sbûrné dvory. Úãinnûj‰í a pro obãany dostupnûj‰í formou je
mobilní sbûr odpadu ze zelenû. V pravideln˘ch roãních intervalech (jaro, podzim) lze
provádût sbûr na k tomu urãen˘ch sbûrn˘ch místech do velkoobjemov˘ch kontejnerÛ pﬁistaven˘ch v˘hradnû pro tento
druh odpadu. Podmínkou úspû‰nosti je
informovanost obãanÛ a dohled u kontejnerÛ nebo jejich pﬁistavení na dobu nezbytnû nutnou pro jejich naplnûní.
Zﬁizování sbûrn˘ch míst pro odpad ze zelenû, míst bez vybavení prostﬁedky pro
shromáÏdûní odpadu, je nebezpeãné, neboÈ je pﬁíleÏitostí pro vznik ãern˘ch skládek.
V men‰ích mûstech a v obcích je vhodné propagovat a podpoﬁit místní kompostování bioodpadu. Místní kompostování je
v˘hodné jak ekonomicky, tak i ekologicky.
Je pﬁi tom minimalizována pﬁepravní zátûÏ,
potﬁeba mechanizace a zátûÏ Ïivotního
prostﬁedí. V místû jsou také pﬁíznivûj‰í podmínky pro vyuÏití kompostu.

Ing. Petr ·ulc,
Odbor infrastruktury mûsta,
Magistrát hl. m. Prahy
1. Sbûr a vyuÏívání bioodpadu z domácností nemá ve vût‰inû obcí v âR tradici
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a stojí ve stínu jin˘ch vyuÏiteln˘ch sloÏek
KO, jejichÏ tﬁídûn˘ sbûr je v obcích preferován (papír, sklo, plasty), ale i nebezpeãn˘ch
odpadÛ, které jsou rovnûÏ standardnû tﬁídûny.
Ke sbûru bioodpadu by se mûlo pﬁistupovat uváÏlivû, zejména s ohledem na stávající zpÛsob zne‰kodÀování KO v dané
obci. Rozhodnû jiná situace je tam, kde
smûsn˘ odpad (tedy vãetnû bioodpadu)
konãí na skládce neÏ tam, kde koncovku
zaji‰Èuje termické vyuÏití odpadÛ. Na skládce se biologicky rozloÏitelné odpady podílejí na vzniku skládkov˘ch plynÛ, které mají
negativní dopad na ozónovou vrstvu Zemû. Jiné podmínky pro tﬁídûní bude mít
vesnická zástavba (s moÏností vlastního
kompostování na zahradách) a jiné hustû
obydlená zástavba velk˘ch mûst.
Myslím si, Ïe se v souãasné dobû vût‰ina
obcí a mûst, které to s tﬁídûním komunálního odpadu myslí váÏnû, pot˘ká s nedoﬁe‰en˘m financováním stávajících forem tﬁídûného sbûru. Více neÏ 70 % hmotnosti vytﬁídûn˘ch odpadÛ tvoﬁí obaly a zde obce bohuÏel stále doplácejí na v˘robce a plniãe
obalÛ, kteﬁí dostateãnû nepﬁispívají na jejich
sbûr a vyuÏití. AÏ se tyto povinné osoby budou podílet na zpûtném odbûru obalov˘ch
odpadÛ, bude snaz‰í v obecních rozpoãtech najít prostﬁedky na zavádûní tﬁídûného
sbûru bioodpadu. Pﬁedcházet by tomu mûla kampaÀ, která by obyvatele nauãila tﬁídit
bioodpad, protoÏe právû u bioodpadu je
kázeÀ nejdÛleÏitûj‰í. V˘hodou bude to, Ïe
se obyvatelé nyní uãí tﬁídit na ménû nároãn˘ch sloÏkách, kde se pﬁípadné nedostatky
v kázni mohou napravit pﬁi sekundárním
dotﬁíìování. U bioodpadu tato moÏnost
není nebo je velmi omezená. Kvalita primárního tﬁídûní v místû vzniku samozﬁejmû
znaãnû ovlivÀuje moÏnost dal‰ího uplatnûní
této biologicky cenné suroviny.
2. Ve velk˘ch mûstech, jejichÏ smûsn˘
komunální odpad je termicky vyuÏíván ve
spalovnû odpadÛ, zÛstane pﬁijateln˘m ﬁe‰ením tento zpÛsob energetického vyuÏití.
V takovém pﬁípadû bych preferoval kompostování pro bioodpad ze zelenû (veﬁejné
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i ze zahrádek). Zájem na kompostování
odpadu by mûsto mûlo projevit pﬁi sjednávání zakázek na údrÏbu veﬁejné zelenû.
Díky takto vyvolané spoleãenské objednávce (poptávce po kompostování) by bylo
moÏné zajistit kompostování i odpadÛ
z údrÏby zahrádek. âást z kontejnerÛ, dosud urãen˘ch pro obyvatele na objemn˘
odpad, by pak mohla b˘t urãena (zejména
na jaﬁe a na podzim) pro tento druh odpadu. Kromû toho by obyvatelé mûli mít
moÏnost kdykoli odloÏit uveden˘ odpad ve
sbûrn˘ch dvorech mûsta z nichÏ by bioodpad smûﬁoval rovnûÏ do kompostárny.
V obcích, jejichÏ smûsn˘ odpad je zne‰kodÀován skládkováním bude úãelné organizovat rovnûÏ i sbûr kuchyÀského bioodpadu. Toto ﬁe‰ení bude technicky, organizaãnû a hlavnû finanãnû nároãnûj‰í. Proto
tam, kde je to moÏné, by mûla b˘t podporována moÏnost vlastního kompostování
na zahrádkách (odpadá pak organizovan˘
sbûr, svoz a kompostování a není nutné
hledat uplatnûní pro vyroben˘ kompost).

Ing. Franti‰ek Straka, CSc,
Ústav pro vyuÏití plynu, a. s.,
Praha-Bûchovice
1. Bioodpad by rozhodnû nemûl b˘t
spalován ani skládkován s v˘jimkou jeho
vyuÏití pro denní pﬁekryvy zaji‰Èující téÏ methylotrofní oxidaci únikÛ bioplynu ze skládky. Kompostování bioodpadu je pouze ãásteãné a mnohem ménû dokonalé vyuÏití
tohoto materiálu oproti biomethanizaci.
Problém bioodpadu tedy doporuãuji ﬁe‰it
v˘hradnû pﬁes systémy anaerobní fermentace, kde v˘roba kompostu je soubûÏn˘m
efektem s v˘robou hlavní a tou je energie
ve formû bioplynu.
2. Oddûlenému sbûru bioodpadu jednoznaãnû ﬁíkám ANO. Av‰ak realizace separovaného sbûru bioodpadu celoplo‰nou sítí
kontejnerÛ narazí na znaãné problémy
s pravideln˘m ãi‰tûním a vyprazdÀováním
kontejnerÛ a s udrÏováním jejich okolí v ãistotû. Zvlá‰tû v létû mÛÏe b˘t tento problém v˘znamn˘.
Organizovan˘ sbûr bioodpadu je v‰ak
moÏno zacílit na ve‰keré zdroje snadno
soustﬁeditelné a vyuÏitelné v procesu biomethanizace:
- sbûr kuchyÀsk˘ch a restauraãních odpadÛ realizovat u hotelÛ, restaurací a provozoven obãerstvení,
- celoplo‰nû realizovat sbûr parkov˘ch, zahradních a hﬁbitovních odpadÛ (zvlá‰tû
na podzim je tento zdroj vydatn˘, jak
u rodinn˘ch domÛ, tak v parcích),
- celoplo‰nû realizovat sbûr starého papíru
a kartonáÏe a pro biomethanizaci vydûlit
ten podíl, kter˘ je obtíÏnû anebo nerentabilnû recyklovateln˘, tj. pro kter˘ je nízk˘ anebo Ïádn˘ odbyt.
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Realizace pﬁíslu‰n˘ch investic do procesu
anaerobní digesce bioodpadu v souãasnosti stûÏí pﬁevezme soukrom˘ subjekt bez
moÏnosti dotování procesu. Investice jsou
vysoké a cena získan˘ch produktÛ a energie pﬁíli‰ nízká. Ideální stav by byla správa
tûchto zaﬁízení místními orgány pﬁi prodeji
energie ve prospûch obce.

Ing. Jiﬁí Nûmec,
SSI Schäfer, s. r. o.
1. Zku‰enosti z minul˘ch 10 let ukázaly,
Ïe klíãovou roli hraje vÏdy legislativa. Dokud bylo tﬁídûní „jednoduch˘ch frakcí”, tj.
papíru, skla a posléze plastÛ, zaloÏeno
pouze na urãitém „ekologickém uvûdomûní” a neregulovan˘ch „ãistû trÏních vztazích”, nehrály jeho testy a dílãí, na místní
úrovni organizované systémy, v˘znamnûj‰í
roli. To se postupnû mûnilo vÏdy aÏ s pﬁijetím pﬁíslu‰n˘ch legislativních krokÛ.
2. Oddûlen˘ sbûr bioodpadu je nejobtíÏnûj‰í disciplína ve sbûru odpadÛ. Sbûrné
nádoby na ulici i do domácností vhodné
pro kuchyÀské bioodpady v‰ak jsou k dispozici. Jsou to na pﬁíklad vûtrané kompostejnery (Compostainer) firmy SSI SCHÄFER.
V nich lze bioodpad shromaÏìovat bez rizika zápachu a zároveÀ v nich díky stálé
pﬁítomnosti vzdu‰ného kyslíku „startuje”
biodegradace uloÏené hmoty, coÏ pﬁíznivû
ovlivÀuje její dal‰í zpracování.
Klíãovou záleÏitostí je „disciplína” obãanÛ.
Do kompostejnerÛ patﬁí jen bioodpad. Pokud je tato zásada poru‰ována, není získanou hmotou hodnotn˘ bioodpad, ale
smûs, která musí b˘t ze zpracování vyﬁazena (kvÛli jedné nádobû se zneãi‰tûn˘m obsahem tﬁeba cel˘ vÛz). Z toho vypl˘vá nezbytnost dÛsledné, soustavné a opakované
osvûty, jako nedílné souãásti celého projektu. Nezbytn˘m pﬁedpokladem plo‰ného
roz‰iﬁování systému jsou dostateãné a ne
pﬁíli‰ vzdálené kapacity pro zpracování
bioodpadÛ.
Pokud jde o zeleÀ od obãanÛ, ne‰var
spalování je bohuÏel silnû zakoﬁenûn a zejména star‰í obãané odmítají pﬁesvûdãování
o jeho nepﬁípustnosti a ‰kodlivosti. Sousedské konflikty na toto téma znám z vlastní
zku‰enosti.
Druh˘m ne‰varem je „odkládání” odpadÛ ze zahrádek do „území nikoho”, napﬁíklad kolem dráÏních tûles, na ladem leÏící
veﬁejné i privátní pozemky, zaváÏení do
polí pﬁed orbou atd. Tak vznikají zárodky
budoucích ãern˘ch skládek.
Osvûdãilo se, kdyÏ místní úﬁad vyhlásí
(vãas), kdy bude (do blízkosti) pﬁistaven
kontejner urãen˘ v˘hradnû pro odpad ze
zelenû (nesmí tam b˘t neposekané vûtve
nad 20 cm). Vhodné jsou podveãerní hodiny nebo sobota, nedûle, doba pﬁistavení
cca 2-3 hodiny. Dozor je nezbytn˘. Svoz je
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tﬁeba opakovat, napﬁ. 2x na jaﬁe, 1x v prÛbûhu léta, 3x na podzim.
V‰e v‰ak stojí peníze, úhradu za tuto
sluÏbu by mohl ﬁe‰it napﬁ. místní poplatek
(nebo daÀ) za odpad ze zelenû. V˘‰e poplatku by mohla b˘t odvozena od velikosti
pozemku, zahrádky a podobnû. Obyvatelé
bytÛ na sídli‰tích a v podobné zástavbû by
takov˘ poplatek samozﬁejmû neplatili.

Miloslav ·atra,
Mûstsk˘ úﬁad Písek
1. Mûla by probûhnout úãinná kampaÀ
v celostátních sdûlovacích prostﬁedcích
a místních tiskovinách (zpravodajích apod.)
s vysvûtlením obãanÛm, co je to bioodpad.
Tuto kampaÀ by mûla provést v‰echna mûsta a obce a podpoﬁit by ji mûlo i Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí.
2. Jsou moÏné dva zpÛsoby ﬁe‰ení sbûru
a shromaÏìování bioodpadu:
a) Zavedení oddûleného sbûru bioodpadu,
a to rozmístûním nádob na bioodpad
v rodinné zástavbû pro 2-3 rodiny. Na
sídli‰tích pak rozmístit skupiny bionádob
v blízkosti nádob na zbytkov˘ komunální
odpad.
b) Poskytování finanãního pﬁíspûvku na nákup kompostérÛ s tím, Ïe obãané v rodinné zástavbû by vyprodukovan˘ kompost vyuÏívali sami. Bionádoby by se pak
rozmísÈovaly pouze na sídli‰tích.
Mûsto Písek má problém odpadu ze zahrádek jiÏ del‰í dobu vyﬁe‰en. Mûstské sluÏby Písek provádí 2x v jarních a 2x v podzimních mûsících svoz odpadu ze zelenû
v jednotliv˘ch ulicích v rámci celého mûsta.
Navíc mají obãané moÏnost ukládat odpad
ze zelenû ve v‰ech sedmi sbûrn˘ch místech
na území mûsta Písku. Odpad ze zelenû se
dále ‰tûpkuje a odváÏí se na kompostárnu,
kde se dále zpracovává.

JiÏ po prvním pﬁeãtení zﬁejmé, Ïe
z uveden˘ch odpovûdí se v˘raznû
vymyká odpovûì Ing. Franti‰ka
Straky, CSc., na‰eho pﬁedního odborníka na odplyÀování skládek
a v˘robu bioplynu. Z ostatních odpovûdí pak je zﬁejmé, jak hluboko
je v lidech, i odbornû fundovan˘ch,
zakoﬁenûna pﬁedstava kompostování jako prakticky jediná alternativa
skládkování ãi spalování bioodpadu. Chtûli bychom pomoci tento
stereotyp nabourat a pomoci rozvoji v˘roby bioplynu, i kdyÏ si samozﬁejmû nemyslíme, Ïe jen anaerobní zpracování cel˘ problém bioodpadu vyﬁe‰í.
Redakce
04/2001
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Způsoby třídění bioodpadů
Z K U · E N O S T I Z F R A N C O U Z S K É H O M ù S TA

Tﬁídûní komunálních odpadÛ v domácnostech je jedním ze základních pﬁedpokladÛ
nejenom následného vyuÏívání, ale i sníÏení mnoÏství vybran˘ch sloÏek, které je nutno skládkovat. Platí to pﬁedev‰ím o bioodpadech, na které se vztahuje, v poslední
dobû ãasto citovaná smûrnice Rady ã.
99/31/ES o redukci tûchto odpadÛ
ukládan˘ch na skládky.
Jednou z cest je sbûr bioodpadÛ do speciálních nádob, které dodává pﬁedev‰ím firma SSI Schäfer a naz˘vá kompostejnery
(Compostainery). UÏivatelé tohoto systému
jsou obslouÏeni pﬁímo a nejsou nuceni
ukládat odpady v rámci obce na vyhrazené místo.
V˘voj právních norem, vy‰‰í poÏadavky
na úroveÀ dal‰ích zpÛsobÛ nakládání s odpady (spalování, skládkování) a s tím spojené náklady pÛsobí pﬁíznivû na rozvoj metod vyuÏívání bioodpadÛ. Omezení, pﬁípadnû zákaz skládkování organick˘ch odpadÛ je toho dokladem.

Francouzský příklad
Jako jeden z mnoha pﬁíkladÛ mÛÏe poslouÏit projekt uskuteãnûn˘ v západofrancouzském mûsteãku Niort, které má 60 tisíc
obyvatel. Zde zaãali systematicky tﬁídit odpady z domácností jiÏ v roce 1988. Oddûlenû sbírali papír a lepenku, sklo a postupnû byla zﬁízena dal‰í sbûrná místa se ‰ir‰ím
sortimentem odkládan˘ch frakcí. Za ãtyﬁi
roky se zredukovalo mnoÏství zbytkového
odpadu o jednu tﬁetinu. Negativní zku‰enosti s voln˘m spalováním a skládkováním
bioodpadÛ a naopak moÏnosti jejich pﬁíznivého vyuÏití vedly k zahájení programu na
zavedení systému sbûru této komodity.
Ve zku‰ebním období (1992-1994) bylo
1,5 tisíc z celkem 24 tisíc domácností vybaveno venkovními nádobami typu Compostainer Schäfer pﬁeváÏnû o objemu 120, jen
zﬁídka 240 litrÛ a mal˘mi hnûd˘mi kuchyÀsk˘mi nádobami o objemu 10 litrÛ. Souãasnû byla provozována veﬁejná sbûrná místa
- sbûrné dvory ãi dvorky, které byly vybaveny téÏ nádobami na sbûr bioodpadÛ. Jako
koncové zaﬁízení byla vybudována jednoduchá kompostárna na plo‰e 3000 m2.
Od konce roku 1994 po dobr˘ch zku‰enostech byl sbûr odpadÛ roz‰íﬁen na celé
mûsto. Vedení mûsta si stanovilo, Ïe:
- sbûr bioodpadÛ bude probíhat na základû dobrovolnosti obãanÛ,
- chování obãanÛ bude ovlivÀováno jednoduchou, ale vytrvalou informaãní kampaní,
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- mûsto bude vybavováno postupnû sbûrn˘mi nádobami s cílov˘m stavem aÏ
15 tisíc kusÛ v roce 1998,
- obãané získají bezplatnû kvalitní kompost,
- bude stále probíhat optimalizace v˘roby
kvalitního kompostu pro mûstskou zeleÀ
a pro dal‰í úãely mûsta,
- vytvoﬁí se nûkolik pracovních míst.
V roce 1996 a 1997 bylo anal˘zováno
sloÏení bioodpadÛ. Nejvût‰í podíl ãinily kuchyÀské odpady vût‰í neÏ 8 mm (9,3 %),
zahradní zeleÀ vût‰í neÏ 8 mm (61,3 %),
organické látky men‰í neÏ 8 mm ( 12,8 %)
a nehoﬁlavé minerální látky (11,9 %). V roce 1997 ãinil prÛmûrn˘ sbûr bioodpadu do
jedné nádoby 367 kg. Vyroben˘ kompost
ze dvou tﬁetin odebírají domácnosti, zbytek
je vyuÏíván mûstem.
Pﬁi skuteãném zahájení akce v roce 1994
byla zorganizována speciální akce, jejíÏ základní my‰lenkou byla promy‰lená a dÛsledná komunikaãní strategie, která nevynechala Ïádné informaãní prostﬁedky ani
skupiny obãanÛ mûsta. ¤adou rÛzn˘ch
akcí byli osloveni obãané, zamûstnanci
mûstsk˘ch firem a organizací, pracovníci
zaji‰Èující funkci uvedeného systému, úﬁedníci mûsta a ‰koly.
Pﬁi samotném návrhu vyuÏití speciálních
kontejnerÛ se vycházelo z toho, Ïe kompostování je pﬁirozená a dobﬁe ovladatelná

technologie, která má velmi mnoho pﬁedností, z kter˘ch je moÏno uvést:
- sníÏení mnoÏství odpadÛ urãeného ke
spálení nebo skládkování,
- omezení rozsahu investic, které vyÏadují
nové spalovny (s rozvojem skládkování se
jiÏ zﬁejmû nepoãítá),
- náklady na kompostování jsou niÏ‰í neÏ
na spalování,
- pozitivní image metody, neboÈ kompostování je ekologické nakládání s odpady
a je proto také obãany pﬁíznivû pﬁijímáno,
- tﬁídûn˘ sbûr bioodpadÛ je pro obãany
relativnû snadn˘ a patﬁiãné látky jsou
snadno identifikovatelné, coÏ pﬁíznivû
ovlivÀuje kvalitu kompostu a tím i jeho
odbyt,
- moÏné pﬁíjmy z prodeje kompostu,
- komunální podniky mohou cel˘ systém
(ﬁetûz: sbûr - odvoz - vyuÏití nebo prodej)
dobﬁe ﬁídit.
Úspûch takového systému je ov‰em podmínûn dobrou komunikací s obãany pﬁed
vlastní realizací i v jeho prÛbûhu. JestliÏe
odbyt u obãanÛ nepokr˘vá celkovou produkci kompostu, jsou soustavnû hledány
odbytové moÏnosti v zemûdûlství, na stavbách a pﬁi rekultivaãních pracích.

Podle podkladÛ firmy SSI Schafer
zpracovala redakce

Zájem o EMS u odpadářů roste
Poãet firem, které zavedly nebo zavádí EMS, zejména normy ISO 14001, je
i v odpadovém hospodáﬁství jiÏ v˘znamn˘ poãet a zájem roste. To se projevilo napﬁíklad na úvodním kurzu EMS,
kter˘ se konal v bﬁeznu a kde vût‰ina
úãastníkÛ byla z odpadáﬁsk˘ch firem.
Pokroãil˘ kurz EMS, tzv. stﬁednûdob˘, zaãíná jiÏ 17. dubna a v dobû uzávûrky tohoto ãísla v nûm byla je‰tû dvû
místa volná.
Nejoblíbenûj‰í z kurzÛ environmentálního managementu, které CEMC - âeské ekologické manaÏerské centrum poﬁádá, je dvoudenní kurz pro interní auditory EMS. Dokonce byl pro velk˘ zájem
vypsán na 4.-5. ãervna 2001 mimoﬁádn˘
bûh a ze stejného dÛvodu se dal‰í bûh
tohoto kurzu pﬁipravuje také na záﬁí.
Kurz Interní auditor EMS je urãen
pro manaÏery a specialisty ochrany Ïivotního prostﬁedí v podnicích se zaveden˘m ãi zavádûn˘m EMS, pro envi-
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ronmentální konzultanty a auditory.
Nezbytn˘m pﬁedpokladem pro úãast na
kurzu je znalost problematiky EMS.
Kurz interního auditora seznamuje
s obecnû platn˘mi zásadami pro sestavování protokolÛ (záznamÛ) z interního
auditu, se specifick˘mi podmínkami pro
provádûní interních auditÛ podle ISO
14001 a definuje rozdíly mezi auditem
systému a jin˘mi druhy environmentálních auditÛ. Nejvût‰í pozornost na tomto kurzu je v‰ak kladena na praktické
pﬁíklady (cviãení), hodnocení nálezÛ
z auditu a formû zji‰Èování tûchto nálezÛ. Kurz je veden v intenzivním, interaktivním stylu a je proto urãen pro men‰í skupiny úãastníkÛ.
V‰echny kurzy EMS poﬁádané CEMC
se konají v Solenici u Orlické pﬁehrady
v hotelu Kostínek. Organizaãní garant:
Mgr. Z. Hyb‰ová, tel.: 02/628 09 57-8
(74 78 44 16-7), fax: 02/74 77 58 69,
e-mail: hybsova@cemc.cz.
(op)
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ﬁízení

STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
Přiblížení SFŽP příjemcům podpory
V souvislosti s pﬁipravovan˘m ustavením
krajsk˘ch orgánÛ veﬁejné správy zﬁídil Státní
fond Ïivotního prostﬁedí âeské republiky
(dále SFÎP nebo Fond) jiÏ v loÀském roce
svá regionální pracovi‰tû v Hradci Králové, Chomutovû, âesk˘ch Budûjovicích,
Plzni, v Brnû, Olomouci a v Ostravû. Cílem
bylo a je pﬁiblíÏit ãinnost Fondu pﬁíjemcÛm
podpory, a pﬁedev‰ím obcím a mûstÛm.
K tomuto typu ÏadatelÛ je totiÏ smûrováno
80 % finanãní podpory, kterou Fond poskytuje na akce a projekty chránící a zlep‰ující
Ïivotního prostﬁedí. Regionální pracovi‰tû se
kromû informaãní ãinnosti pro Ïadatele
o finanãní podporu vûnovala téÏ pomoci
pﬁi vyplÀování Ïádostí. Regionální pracovníci Fondu dále prÛbûÏnû kontrolovali postup
vybran˘ch staveb a akcí spolufinancovan˘ch Fondem a podíleli se na zpracování
tzv. Závûreãného vyhodnocení akce.
âinnost regionálních pracovi‰È Fondu se
osvûdãila. Informace o jednotliv˘ch dotaãních programech se tak dostaly aÏ k jednotliv˘m obcím, ale téÏ k dal‰ím typÛm
ÏadatelÛ - podnikatelÛm, bytov˘m druÏstvÛm, podnikajícím fyzick˘m osobám, obãansk˘m sdruÏením, a v neposlední ﬁadû
i k obyvatelstvu samotnému. Tento typ Ïadatele oznaãujeme jako fyzické osoby nepodnikající.
Dnem 1. ledna leto‰ního roku zahájila
v novû vznikl˘ch krajích svoji ãinnost krajská pracovi‰tû Státního fondu Ïivotního prostﬁedí âR, která svojí ãinností navazují na své pﬁedchÛdce. Tato pracovi‰tû úzce spolupracují s okresními a obecními úﬁady, se sdruÏeními obcí, s regionálními rozvojov˘mi agenturami. Podílejí se
na pﬁípravách koncepcí ochrany Ïivotního
prostﬁedí v krajích. Spolupráci s krajsk˘mi
zastupitelstvy, respektive úﬁady, jistû usnadní umístûní sídel krajsk˘ch pracovi‰È SFÎP
v prostorách krajsk˘ch úﬁadÛ, tak jak postupnû budou jejich budovy kolaudovány.
Tak, jak kompetence okresních úﬁadÛ
a odborÛ v˘konu státní správy resortÛ Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství (b˘val˘ch
územních odborÛ MÎP) budou postupnû
pﬁecházet a do konce roku 2002 pﬁejdou
na krajské úﬁady, pﬁedpokládáme, Ïe krajská pracovi‰tû Státního fondu Ïivotního prostﬁedí âR budou s krajODPADOVÉ FÓRUM

sk˘mi úﬁady spolupracovat v následujících oblastech:
● Vzájemnû se informovat o aktuálním stavu Ïivotního prostﬁedí ve v‰ech jeho
sloÏkách, o otázkách Ïivotního prostﬁedí
a regionálního rozvoje kraje s vyuÏitím
rÛzn˘ch forem.
● Spolupracovat pﬁi vyhodnocování územních priorit a kvalitním v˘bûru projektÛ
a akcí.
● Usilovat spoleãnû o kvalitnûj‰í technickou úroveÀ pﬁi pﬁípravû a realizaci projektÛ a akcí s následn˘m zv˘‰ením jejich
ekologického efektu.
● Rozvíjet tûsnûj‰í spolupráci pﬁi pﬁípravû
stanovisek z hlediska potﬁeb Ïivotního
prostﬁedí a regionálního rozvoje k Ïádostem o podporu ze SFÎP a stanovisek
k Závûreãnému vyhodnocení konkrétní
akcí, podporovan˘ch Fondem atd.

Pﬁedmûtem finanãní podpory ze SFÎP
jsou programy, kter˘ch je 38, vyhla‰ované
Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí v tûchto
oblastech:
● ochrana vod,
● ochrana ovzdu‰í,
● ochrana pﬁírody a krajiny, ochrana pÛdy
a vyuÏívání pﬁírodních zdrojÛ,
● nakládání s odpady,
● technologie a v˘robky,
● vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie,
● programy Evropské unie ISPA.
BliÏ‰í informace o jednotliv˘ch programech podají jak pracovníci SFÎP v praÏském
sídle, tak jednotlivá krajská pracovi‰tû (tabulka) nebo je moÏné se o nich dozvûdût na
internetov˘ch stránkách www.sfzp.cz.

Vûra Dﬁevíkovská
Státní fond Ïivotního prostﬁedí âR

Tabulka: Krajská pracovi‰tû SFÎP âR
Kraj

Adresa

Mûsto

Psã

Telefon

PlzeÀsk˘

Kopeckého sady 11

PlzeÀ

306 32

019/70 339 10

Karlovarsk˘

Budova „Dolního nádraÏí”, Západní ul.

Karlovy Vary

360 01

017/322 65 83

Ústeck˘

Velká Hradební 8

Ústí nad Labem

400 01

047/5241 432

Libereck˘

U Nisy 6a

Liberec 3

460 57

048/510 49 24

Královéhradeck˘

Tﬁ. âSA 419

Hradec Králové

502 10

049/58 53 201

Pardubick˘

·trossova 44

Pardubice

530 03

040/68 59 156

âeskobudûjovick˘

Mánesova 33

âeské Budûjovice

371 03

038/635 19 95

Ostravsk˘

Proke‰ovo nám. 8

Ostrava

702 00

069/62 82 056

Olomouck˘

Wellnerova 5

Olomouc

779 00

068/54 20 767

Zlínsk˘

Tﬁ. Tomá‰e Bati 3792

Zlín

762 69

067/769 04 34

Brnûnsk˘

Koli‰tû 17

Brno

602 00

05/421 64 586

Jihlavsk˘

Fritzova 4

Jihlava

586 01

066/730 87 23

Stﬁedoãesk˘

Kaplanova 1931/1

Praha 4 - Chodov

148 00

02/67 994 420

Praha

Kaplanova 1931/1

Praha 4 - Chodov

148 00

02/67 994 350

Bezplatná reklama na serveru
SKLÁDKA
pro v‰echny inzerenty v ãasopisu
ODPADOVÉ FÓRUM
(podrobnosti na stranû 26)

15

04/2001

◗◗◗◗ odborná pﬁíloha

obalové odpady

Obalové odpady
Postup nakládání s obaly a obalovými
odpady je toho času usměrňován stále
platným zákonem č. 125/1997 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 338/1997 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, a nařízením vlády
č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam
výrobků a obalů, na něž se vztahuje
povinnost zpětného odběru, a podrobnosti
nakládání s obaly, obalovými materiály
a odpady z použitých výrobků a obalů.
V roce 1999 pak byla uzavřena dobrovolná
dohoda mezi Ministerstvem životního
prostředí a Českým průmyslovým sdružením
pro obaly a životní prostředí k uplatňování
§ 19 zákona č. 125/1997 Sb. a principů
Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových

odpadech v ČR. To umožnilo spuštění systému
EKO-KOM provozovaného stejnojmennou
akciovou společností (více viz Odpadové
fórum 6/2000). O něco později se ustavila
Asociace původců a subjektů nakládající
s odpady (více viz Odpadové fórum 7-8,
9/2000), která založila koncem minulého
roku společnost APUSO plus, a. s., která
rozjíždí Systém zpětného odběru obalových
odpadů.
Tato odborná příloha uvádí několik názorů
na současný stav a budoucí směřování
v nakládání s obaly, komentář k některým
ustanovením současné právní úpravy
a informace o záměrech a zkušenostech obou
výše uvedených systémů zpětného odběru
obalů.

N áv rh obalového z á k o n a
POROVNÁNÍ SE SYSTÉMY SBùRU OBALÒ V EU

Pﬁipravovan˘ zákon o obalech, kter˘ by
mûl platit v âR od pﬁí‰tího roku, je urãitou
syntézou obdobn˘ch norem platn˘ch
v EU. Zákon sám se dûlí v podstatû na tﬁi
ãásti. Z vûcného hlediska je pﬁi jeho rozboru moÏné ponechat stranou ãást t˘kající
se kontroly a sankcí, i kdyÏ, jak je ostatnû
vidût na souãasné situaci, je vymahatelnost
zákona klíãovou otázkou pro jeho funkãnost. Vûcnû se tedy zákon sestává ze dvou
ãástí.
První ãást urãuje povinnosti právnick˘ch osob, které se na jakémkoliv stupni
podílejí na distribuci obalÛ nebo balen˘ch
v˘robkÛ. Jsou zde uplatnûny tﬁi skupiny
odpovûdností. Odpovûdnost v˘robce za
minimalizaci vzniku obalového odpadu
a jeho dopadu na Ïivotní prostﬁedí.
Odpovûdnost v˘robce ãi distributora za
sbûr a vyuÏití obalÛ. A koneãnû zvlá‰tní
opatﬁení ve vztahu k vratn˘m obalÛm.
V oblasti prevence návrh uplatÀuje nedávno pﬁijaté normy CEN, které budou jiÏ
v pﬁí‰tím mûsíci vydány v âR, jako závazné
normy pro obaly uvádûné na trh v âR. Díky tomuto postupu bude mít âR jednu
z nejmodernûj‰ích norem v EU, protoÏe
tato normativní prevence vzniku a omezení
‰kodlivosti obalového odpadu byla dosud
právnû uplatnûna pouze ve Francii a Velké
Británii. Ostatní státy EU prozatím ve sv˘ch

04/2001

pﬁedpisech omezují pouze obsah tûÏk˘ch
kovÛ obsaÏen˘ch v obalech, zatímco skuteãnou prevenci vzniku obalového odpadu
stanovují pouze deklaratornû bez urãení
postupu, jak obal z hlediska zaji‰tûní prevence hodnotit.
Zatímco prevence je ﬁe‰ena spí‰e v souladu s francouzsk˘m modelem, naopak
odpovûdnost distributora za sbûr a vyuÏití
obalu je ﬁe‰ena témûﬁ totoÏnû s pﬁedpisy
platn˘mi v SRN. Právnû je tato odpovûdnost vyjádﬁena zavedením povinnosti zpûtného odbûru obalÛ a jejich následného
vyuÏití. Pﬁitom je tato povinnost uloÏena
celému distribuãnímu ﬁetûzci v˘robku. Jde
tedy o ﬁe‰ení zcela totoÏné s nûmeck˘m
modelem obalového zákona. RovnûÏ
v souladu s tímto modelem zákon umoÏÀuje plnûní této povinnosti buì samostatnû odpovûdn˘m subjektem, ãi její pﬁenesení na dal‰í ãlánek distribuãního ﬁetûzce,
nebo na zvlá‰È k tomu vytvoﬁenou
organizaci.
Oproti nûmeckému ﬁe‰ení z devadesát˘ch let, tedy z doby, kdy obalové pﬁedpisy
v Nûmecku vznikly, v‰ak návrh zákona jiÏ
od poãátku umoÏÀuje vznik více takov˘ch
organizací. V SRN po dobu prvních ‰esti let
úãinnosti pﬁedpisÛ byla taková organizace
pouze jedna, zﬁejmû proto, Ïe zájmem vlády SRN bylo zajistit dostateãnou stabilitu
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celého systému a vyhnout se roztﬁí‰tûnosti
v této oblasti související s pﬁedãasn˘m
uplatnûním konkurence. Je faktem, Ïe tato
koncentrace prostﬁedkÛ do jedné organizace pomohla rychlému rozvoji systému
DSD, kter˘ mohl vstupovat do dlouhodob˘ch závazkÛ a ﬁe‰it koncepãní rozvoj sbûru a tﬁídûní.
Oblast vratn˘ch obalÛ je ﬁe‰ena pﬁedev‰ím s ohledem na zaji‰tûní jednotnosti záloh uplatÀovan˘ch na vratné obaly a na
odpovûdnost distributora pﬁi zpûtném v˘kupu takov˘ch obalÛ. Je navrhováno ﬁe‰ení závazné v˘‰e zálohy urãované státem,
které odpovídá postupu pouÏívanému
v Rakousku.

Autorizovaná společnost
Druhá ãást zákona je vûnována organizacím pro sbûr a vyuÏití obalÛ, které
jsou v návrhu zákona chápány jako úãelové a neziskové organizace, které podléhají autorizaci dozorového orgánu, v daném pﬁípadû MÎP. V tomto smyslu je zákon
formulován v souladu s ﬁe‰ením platn˘m
v SRN nebo v Rakousku.
Podle návrhu zákona tyto autorizované
spoleãnosti mají formu akciové spoleãnosti
s ﬁadou odchyln˘ch úprav oproti obchodnímu zákoníku. V‰echny tyto úpravy jsou
smûrovány k ochranû subjektÛ závisl˘ch na
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ãinnosti takové spoleãnosti pﬁed moÏnou
diskriminací a pﬁedev‰ím k zaji‰tûní transparentnosti ãinnosti a zaji‰tûní její neziskovosti. Navrhovaná úprava je zcela obdobná
ﬁe‰ení, které je pouÏito v SRN nebo v Rakousku.
Zakladateli a akcionáﬁi autorizované spoleãnosti jsou podle navrhovaného zákona
distributoﬁi obalÛ. Tím je znovu zdÛraznûn
princip pﬁímé odpovûdnosti distributora
obalÛ za náklady se sbûrem a vyuÏitím obalového odpadu. Práva akcionáﬁÛ jsou v‰ak
omezena tak, aby ze zﬁízení spoleãnosti nemohli mít majetkov˘ prospûch. Práva samotné spoleãnosti jsou omezena tak, aby ve‰keré prostﬁedky smûﬁovaly k naplnûní úãelu
své existence, tedy zaji‰tûní sbûru a vyuÏití
obalÛ. Spoleãnost nemá právo vyvíjet Ïádné jiné aktivity a nesmí pﬁi své ãinnosti zv˘hodÀovat ani diskriminovat Ïádné smluvní
partnery, aÈ jiÏ v oblasti distribuce obalÛ nebo v oblasti nakládání s obaly. Z dÛvodu
zaji‰tûní transparentnosti se také na ﬁízení
autorizované spoleãnosti nesmí podílet ten,
kdo je jakkoliv finanãnû zainteresován na
nakládání s obalov˘m odpadem.
Navrhovan˘ zákon ve svém rámci umoÏÀuje jak˘koliv postup autorizované spoleãnosti v oblasti organizace samotného sbûru
obalÛ. Autorizovaná spoleãnost je pouze
povinna zajistit pﬁi této organizaci náleÏitou
evidenci v‰ech obalÛ, za které pﬁejala odpovûdnost a evidenci ve‰kerého obalového
odpadu, jehoÏ sbûr a vyuÏití bylo v rámci
její ãinnosti zaji‰tûno.
Z hlediska v˘‰e ﬁeãeného není tedy Ïádn˘m zpÛsobem navrhovan˘m zákonem urãeno, zda má b˘t autorizovanou spoleãností pouÏit tzv. duální ãi integrovan˘ postup
pﬁi ﬁe‰ení sbûru obalÛ. Návrh zákona pouze striktnû stanoví, Ïe pokud spoleãnost
bude uzavírat smlouvy s obcemi o zaji‰tûní
sbûru, musí tyto smlouvy uzavírat za rovn˘ch podmínek se v‰emi obcemi v âR
a nesmí Ïádné obci takovou smlouvu odmítnout. Jde o zﬁejm˘ úmysl zabránit autorizované spoleãnosti, aby se pﬁi své ãinnosti
soustﬁedila pouze na vût‰í mûsta a opomíjela sbûr v mal˘ch obcích.
Pokud jde o duální systém v porovnání
s integrovan˘m, je urãitû moÏné na obou
spatﬁovat urãité v˘hody. Duální systém je
zaloÏen na pﬁímém vztahu autorizované
spoleãnosti ke svozové firmû. Autorizovaná
spoleãnost sama urãuje smluvní podmínky
a vybírá svozovou firmu pro urãité území
s tím, Ïe více ãi ménû pﬁihlíÏí k zájmu obcí
v dané oblasti. Obec v‰ak nemá na zvolené ﬁe‰ení Ïádn˘ pﬁím˘ vliv, ztrácí tedy svou
roli v rozhodování o nakládání s odpadem.
Souãasnû je v‰ak obec nucena nezávisle
zaji‰Èovat ve‰keré nakládání s „neobalov˘m
odpadem» vãetnû tﬁídûní jeho vyuÏiteln˘ch
sloÏek. Jak obec, tak i autorizovaná spoleã-
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nost vypisují vlastní v˘bûrová ﬁízení a jsou
v nich na sobû nezávislé. V praxi v‰ak ãasto dochází k tomu, Ïe pokud autorizovaná
spoleãnost zvolí pro sbûr v oblasti urãitou
firmu, tato firma jiÏ automaticky vyhrává
v˘bûrové ﬁízení obce na svoz ostatního odpadu, protoÏe je jiÏ dopﬁedu ekonomicky
zv˘hodnûna existencí smlouvy s autorizovanou spoleãností.
V˘hodou tohoto ﬁe‰ení je bezesporu to,
Ïe autorizovaná spoleãnost v podstatû
utváﬁí koncepci nakládání s obalov˘m odpadem sama a tedy pomûrnû efektivnû
z hlediska ãasu i alokace prostﬁedkÛ. Nev˘hodou je, Ïe autorizovaná spoleãnost v˘znamnû zasahuje do trhu odpadov˘ch sluÏeb a obce jsou de facto nuceny se pﬁizpÛsobovat její strategii pﬁi vlastním rozhodování o nakládání s komunálním odpadem.
Právû tuto nev˘hodu se v SRN snaÏí ﬁe‰it
urãitou koordinací na úrovni okresu, kter˘
v‰ak nemÛÏe pﬁímo zasahovat do smluvních dohod mezi autorizovanou spoleãností a svozov˘mi firmami.
Integrovan˘ pﬁístup naopak ponechává
hlavní rozhodování pﬁi v˘bûru firem, které
zaji‰Èují svoz odpadu, v rukou obcí. Autorizovaná spoleãnost zde tedy sehrává spí‰e
roli koordinátora, pokud jde o regionální
úroveÀ a jejím hlavním úkolem je zajistit
financování celého systému. Do pﬁímého
smluvního vztahu se svozov˘mi firmami vybran˘mi obcemi nebo jejich sdruÏením autorizovaná spoleãnost vstupuje pouze
v otázkách evidence, kterou obvykle, s v˘imkou velk˘ch mûst, zaji‰Èuje pﬁímo svozová firma. V˘hodou tohoto ﬁe‰ení je zachování v˘razné nezávislosti obcí v rozhodování o nakládání s komunálním odpadem.
Nev˘hodou je, Ïe pokud obce v daném
území nemají dostateãnou ochotu zvolit
spoleãnou regionální strategii, nemÛÏe autorizovaná spoleãnost prosazovat vlastní
koncepci jednostrannû. To mÛÏe v nûkter˘ch pﬁípadech zpomalit rychlost vytvoﬁení
regionální koncepce nebo sníÏit efektivitu
vynakládání prostﬁedkÛ.
Porovnání ekonomické úãinnosti
obou pﬁístupÛ mezi jednotliv˘mi
státy jednoznaãnû vyznívá ve prospûch integrovaného pﬁístupu, zﬁejmû proto, Ïe více podporuje trÏní
principy v oblasti nakládání s odpady. Na druhé stranû, pokud by se
toto ﬁe‰ení v âR projevilo jako neúãinné, lze oãekávat, Ïe by autorizované spoleãnosti nucené zákonem plnit urãité cíle, samy pﬁistoupily k duálnímu systému, pokud by
se spolupráce s obcemi projevila jako neefektivní z hlediska rozvoje
sbûru a tﬁídûní.
Ing. Zbynûk Kozel
generální ﬁeditel EKO-KOM, a. s.
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Rukověť
odpadového hospodářství
Není Ïádnou novinkou, Ïe v oblasti
odpadového hospodáﬁství se pﬁipravují rozsáhlé a v nûkter˘ch aspektech
zásadní zmûny. Od 1. 1. 2002 by mûl
zaãít platit nov˘ zákon o odpadech
s pﬁíslu‰n˘mi provádûcími vyhlá‰kami
a snad i ke stejnému datu zcela nov˘
zákon o obalech a obalov˘ch odpadech.
Orientovat se v nové právní situaci
a zvládnout ji bez problémÛ mÛÏe pÛvodcÛm odpadÛ, podnikatelÛm v odpadovém hospodáﬁství i pracovníkÛm
veﬁejné správy pomoci RukovûÈ odpadového hospodáﬁství. JiÏ ãtvrtou
edici této praktické pﬁíruãky pro odpadáﬁe pﬁipravuje redakce Odpadového
fóra jako dárek pro své pﬁedplatitele.
Poãínaje kvûtnov˘m ãíslem (pokud
nedojde ke komplikacím pﬁi schvalování zákona o odpadech v Senátu ãi
u pana prezidenta) totiÏ zaãne vycházet v ãasopisu speciální legislativní
pﬁíloha. Pﬁíloha bude do ãasopisu volnû vloÏená se zámûrem umoÏnit její
snadné vyjmutí a zaﬁazení buì do
vhodného poﬁadaãe nebo do speciálních desek. A tak si ãtenáﬁ ãasopisu
sám, aniÏ by musel vynakládat dal‰í
prostﬁedky za jiné pﬁíruãky, z pﬁíloh
postupnû vydan˘ch bûhem roku sestaví zmínûnou RukovûÈ odpadového hospodáﬁství.
V Rukovûti plánujeme postupnû
otisknout pﬁedev‰ím:
- zákon o odpadech, plné znûní a komentáﬁ
- zákon o obalech a obalov˘ch odpadech, plné znûní a komentáﬁ,
- provádûcí vyhlá‰ky s komentáﬁem,
- znûní pﬁíslu‰n˘ch paragrafÛ pﬁedpisÛ citovan˘ch v˘‰e uveden˘mi zákony a vyhlá‰kami,
- v˘ãet dal‰ích souvisejících pﬁedpisÛ,
- pﬁehled platn˘ch norem,
- pﬁehled uÏiteãn˘ch internetov˘ch
adres,
- pﬁehled dostupné odborné literatury
a ãasopisÛ.
Jedinou podmínkou pro získání
kompletní Rukovûti odpadového
hospodáﬁství je mít zaji‰tûno pravidelné dodávání ãasopisu ODPADOVÉ FÓRUM pﬁímo aÏ k sobû na stÛl.
To si zajistíte tím, Ïe si u agentury
DUPRESS, Podolská 110, 147 00
Praha 4, e-mail: dupress@tnet.cz
objednáte pﬁedplatné pﬁímo na své
jméno.
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Systém nakládání s komunálním odpadem
S N A H A O P O R O V N Á N Í F I N A N C O VÁ N Í V S R N A U N Á S

Návrhem zákona o obalech se MÎP, resp.
vláda âR, snaÏí zavést do nakládání s obaly
právní poﬁádek a harmonizovat tuto oblast
s jurisdikcí Evropské unie. BohuÏel pﬁedloÏen˘ návrh zákona, pﬁes pozitivní úmysl,
obsahuje zásadní nedostatky, které zcela
znehodnocují cel˘ zámûr. Jedná se zejména o skuteãnost, Ïe zákon nesystémov˘m
zpÛsobem ﬁe‰í problematiku nakládání
s obaly z hlediska jejich minimalizace zátûÏe na Ïivotní prostﬁedí, a snaÏí se zakonzervovat stávající Ïivelnû vznikl˘ stav. Sv˘m
obsahem fakticky pÛsobí protiekologicky
a omezuje volnou soutûÏ.
Systém a konstrukce zákona se dostává
do kolize s právním ﬁádem âR. V této oblasti nepﬁímo novelizuje ﬁadu právních pﬁedpisÛ z oblasti obchodního práva, finanãního práva, práva úprav podnikání apod. Zákon znev˘hodÀuje postavení obcí v navrÏeném systému. Z tohoto dÛvodu je tﬁeba
se zamyslet, zda navrÏen˘ systém povede
k oãekávanému cíli. Pﬁi porovnání pﬁipravovaného ﬁe‰ení s duálním systémem je
patrné, Ïe kaÏd˘ pﬁístup vná‰í do dané
problematiky jin˘ úhel pohledu a jinou
efektivnost.
V SRN zabezpeãuje problematiku odpadového hospodáﬁství v územním celku
okres. Je tﬁeba si v‰ak uvûdomit, Ïe okres
v SRN je samosprávn˘m celkem, obvykle
pﬁesahující svou velikostí okresy v âR (cca
200 - 350 tis. obyvatel). Na‰e novû vzniklé
kraje jsou v porovnání s nimi naopak rozlohou a poãtem obyvatel vût‰í. S nûmeck˘mi
okresy lze snad srovnat pouze povinnosti
a kompetence na‰ich magistrátních mûst.
Okres v SRN zabezpeãuje a financuje pﬁedev‰ím odvoz zbytkového komunálního
odpadu, nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu a ostatních vytﬁídûn˘ch látkov˘ch sloÏek zejména z odpadu objemného.
Odvoz a zne‰kodnûní tûchto sloÏek komunálního odpadu vÏdy b˘vá zaji‰tûn
smluvním vztahem mezi okresem a specializovanou firmou, nebo vlastním subjektem
(technické sluÏby). Obãan platí okresu za
tyto sluÏby poplatek, kter˘ mÛÏe b˘t sloÏen z více poloÏek. Napﬁ. v okrese Freiberg
je platba za odvoz zbytkového odpadu stanovena za skuteãnû provedené jednotlivé
v˘vozy, pﬁíp. vyná‰ku a zaná‰ku nádoby
a také podle hmotnosti odpadu v nádobû.
Svozová technika umoÏÀuje automatickou
identifikaci plátce a zváÏení obsahu nádoby. Za nakládání s dal‰ími sloÏkami komunálního odpadu je stanoven pau‰ální poplatek na osobu a rok.
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K tomu je nutno dodat, Ïe v SRN neexistuje jednotn˘ systém v˘poãtu a stanovení
poplatku za poskytované sluÏby. KaÏd˘
okres má své zvyklosti a zku‰enosti, podle
nichÏ v rámci zákona aplikuje vlastní postup pﬁi stanovení v˘‰e a struktury v˘poãtu
poplatku.
ZpÛsob financování systému nakládání
a zpûtného odbûru prodejních obalov˘ch
materiálÛ oznaãen˘ch zelen˘m bodem,
probíhá mimo rozpoãet okresÛ a je plnû financován pﬁes DSD. Okres zde pÛsobí
pouze jako koordinátor a je tﬁetí smluvní
stranou ve smluvním vztahu, kter˘ uzavírá
DSD a svozová firma. DSD v‰ak stanovuje
podmínky smlouvy a zpÛsob financování
celého systému sbûru, tﬁídûní a zpûtného
odbûru prodejních obalov˘ch materiálÛ.
Pro úspû‰nou realizaci systému uzavírá
DSD obvykle smluvní vztah s regionálnû
pÛsobící a rozsahem ãinnosti dominující
svozovou firmou.
V pﬁípadû, Ïe v dané lokalitû pÛsobí rovnomûrnû více subjektÛ, je vÏdy rozhodnuto
o dodavateli systému ve v˘bûrovém ﬁízení.
Organizátorem v˘bûrového ﬁízení je opût
DSD. Ve smluvním vztahu je poskytovatel
sluÏby motivován takov˘m zpÛsobem, aby
prostﬁedky vloÏené do systému byly vynaloÏeny co nejúãelnûji. Pro jednotlivé druhy
obalÛ jsou stanoveny v pﬁepoãtu na obyvatele a rok minimální mnoÏstevní limity, jejichÏ nedosaÏení je sankcionováno sníÏením platby ze strany DSD. Oprávnûná
osoba je tímto zpÛsobem nucena k vybudování efektivního systému logistiky a propagace. V˘hodou takového smluvního
uspoﬁádání je moÏnost organizace efektivního celistvého systému pro ‰ir‰í územní
celky. Investice do regionálního systému
umoÏÀuje ekonomicky plánovanûj‰í a v˘hodnûj‰í postup. Takto dochází k eliminaci
nûkter˘ch negativních jevÛ a investované
prostﬁedky jsou dostateãnû koncentrovány
a v koneãném dÛsledku efektivnû umístûny
a vyuÏity.
V âR pÛsobí za podobn˘m úãelem (zaji‰tûní povinnosti zpûtného odbûru prodejních obalov˘ch materiálÛ) spoleãnost EKOKOM, a. s., která byla zaloÏena skupinou
v˘robcÛ obalov˘ch materiálÛ. Novû pﬁipravované zákony a vyhlá‰ky spí‰e monopolizují pozici tohoto subjektu. Skuteãností
v‰ak zÛstává, Ïe EKO-KOM v souãasné dobû uzavírá smluvní vztahy s jednotliv˘mi
obcemi, kter˘m na základû podrobnû definovan˘ch podmínek poskytuje prostﬁedky
pro rozvoj systému sbûru a tﬁídûní vybra-
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n˘ch obalov˘ch materiálÛ. Tento rozbíhající
se systém pﬁiná‰í v‰em zúãastnûn˘m stranám urãité jistoty a navazuje na zákonnou
povinnost obce zajistit systém oddûleného
nakládání s vyuÏiteln˘mi sloÏkami komunálního odpadu, a na zákonnou povinnost
v˘robce obalÛ zajistit jejich zpûtn˘ odbûr.
Takto vznikající systém sice podporuje
postupn˘ rozvoj sbûru a opûtného vyuÏití
obalov˘ch materiálÛ, ale nemÛÏe garantovat úãinnost a funkãnost srovnatelnou
s DSD a to z nûkolika dÛvodÛ.
Prvním dÛvodem je skuteãnost, Ïe efektivní regionální systémy svozu a dotﬁiìování budou muset b˘t v rámci mnohdy nesmyslného konkurenãního boje mezi svozov˘mi firmami teprve ze zdola, pomalu
a sloÏitû budovány. PÛvodnû akciovou spoleãností EKO-KOM koncentrované prostﬁedky jsou posléze atomizovány mezi mnoho
subjektÛ (obcí), kde jsou mnohdy vynakládány v nekoordinovan˘ch, rÛznorod˘ch
a ne vÏdy zcela smyslupln˘ch projektech
a investicích.
Jednotlivé obce mají rozdílné typy nádob, rozdílnou míru propagace, rozdílné
mnoÏství stání nádob atd. DÛsledkem jsou
v˘znamné lokální odli‰nosti ve v˘tûÏnosti
a pﬁedev‰ím v kvalitû separovaného materiálu, tedy jeho ekonomického vyuÏití, dále
se jedná o rozdílnou informovanost a chování obyvatel, zbyteãné investice do nákupÛ rÛznorodé svozové techniky a nekoordinované investice do dotﬁiìovacích zaﬁízení, bez ohledu na budoucí perspektivu
efektivního vyuÏití.
Ponûkud v˘hodnûj‰í situace je ve velk˘ch
magistrátních mûstech, kde je plnû v jejich
kompetenci získané prostﬁedky koncentrovat a úãelnû vynakládat. Ov‰em ani ve
vût‰inû tûchto mûst v‰ak mnoÏství obyvatel
nedosahuje optimálního poãtu cca 200 aÏ
250 tis. obyv., které je pﬁedpokladem pro
vybudování efektivního a komplexního systému sbûru a dotﬁiìování vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního odpadu.
Nejpodstatnûj‰í kvalitativní rozdíl ve srovnání s nûmeck˘m systémem je v míﬁe finanãního krytí investic a provozu. V Nûmecku tyto náklady plnû vynakládá DSD.
Dodavatel (svozová firma) je smluvnû motivován ke sbûru v‰ech druhÛ prodejních
obalÛ. NedodrÏení smluvních limitÛ je
sankcionováno. V SRN tyto náklady samospráva nehradí, platí je kupující v cenû v˘robku. Obãan, kter˘ upﬁednostní v˘robek
prodávan˘ ve vratném obalu, do systému
nepﬁispívá. Samospráva také není zamûst-
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návána komplikovanou evidencí tûchto poloÏek. Tedy obãan mÛÏe svobodnû volit
obaly s rÛzn˘m ekologick˘m rizikem, kter˘
se promítá do ceny obalu.
U nás v souãasnosti podstatnou vût‰inu
nákladÛ na systém tﬁídûní a zpûtn˘ odbûr
hradí obce ze sv˘ch rozpoãtÛ. Tím obce
(v‰ichni obãané) pﬁispívají na plnûní povinností v˘robcÛm prodejních obalÛ. Proto

EKO-KOM nemÛÏe smluvnû nutit obce ke
sbûru v‰ech prodejních obalÛ. Samospráva
je také zatûÏována povinností vést nebo
jinak zabezpeãit komplikovanou evidenci
sbíran˘ch obalÛ. Men‰í obce u nás na to
nejsou mnohdy personálnû ani technicky
vybaveny. ZÛstává na rozhodnutí obce,
které komodity bude separovat.
Z uveden˘ch skuteãností vypl˘vá, Ïe

mnoÏství a zpÛsob alokace prostﬁedkÛ jsou
klíãov˘m parametrem pro funkãnost systému. U nás byla zvolena ve srovnání s nûmeck˘m modelem, mnohem sloÏitûj‰í, neprÛhlednûj‰í (tudíÏ perspektivnû celkovû
nákladnûj‰í) a ménû efektivní cesta.

MVDr.Ctirad Mike‰,
Mûstsk˘ úﬁad Mûlník

Jak letos s obaly?
Podle pﬁání mnoh˘ch, by mûl zákon o obalech,
první samostatná právní norma ﬁe‰ící co s obaly,
nab˘t úãinnosti ve stejnou dobu jako zákon
o odpadech. V souãasné dobû je zákon
o odpadech na stolech senátorÛ, zatím co zákon
o obalech se jako vládní návrh dostává teprve na
stolky poslancÛ. Úãinnost obou by mûla nastat
1. 1 2002. Ale co do té doby?

z ve‰ker˘ch obalov˘ch materiálÛ, obsaÏen˘ch
v obalovém odpadu, musí od 1. ledna 2001 ãinit
nejménû 35 % hmotnostních.
(2) Podíl recyklovaného obalovaného odpadu z ve‰ker˘ch obalov˘ch materiálÛ, obsaÏen˘ch
v obalovém odpadu, musí od
1. ledna 2001 ãinit nejménû 15 % hmotnostních.
(vyhlá‰ka ã. 338/1997 Sb., § 18).

Stále platí zákon ã. 125/1997 Sb., o odpadech, a s ním související vyhlá‰ka ã. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady. Ty stanovují, Ïe:

JiÏ od podzimu loÀského roku jsme mezi mnoh˘mi na‰imi v˘robci obalÛ zaznamenali nervozitu v souvislosti s v˘‰e uveden˘mi
povinnostmi a nejistotu, jak˘m zpÛsobem se mají této povinnosti
zhostit, pﬁípadnû jak mají prokazovat její splnûní.
Îe ﬁe‰ení nakládání s obalov˘mi odpady v návaznosti na stávající
právní pﬁedpisy je velmi sloÏit˘ technicko-právní problém, svûdãí
to, Ïe Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí zatím nebylo schopno poskytnout jednoznaãn˘ v˘klad. Pﬁes ve‰keré úsilí se nám podaﬁilo
získat pouze komentáﬁ legislativní sekce MÎP k ustanovením § 18
a 19 zákona o odpadech, kter˘ otiskujeme dále.

V˘robci a dovozci obalÛ a obalov˘ch materiálÛ
jsou povinni zajistit, aby nejpozdûji do 31. prosince
2000 byl obalov˘ odpad vyuÏíván a recyklován
v rozsahu stanoveném vyhlá‰kou ministerstva (zákon ã. 125/1997 Sb., § 19, odst. 1).
(1) Podíl vyuÏívaného obalového odpadu

KOMENTÁŘ
k ustanovením § 18 a 19 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998
Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 37/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
K § 18 odst. 1
V˘robci a dovozci zboÏí nesmí uvádût na trh v˘robky,
jejichÏ nespotﬁebované ãásti a obaly nebo odpady
z nich nelze dále vyuÏít nebo zne‰kodnit zpÛsobem, pﬁi
kterém vliv na Ïivotní prostﬁedí nepﬁesahuje míru stanovenou zvlá‰tními pﬁedpisy. 19)

v § 2 písm. b) zákona ã. 22/1997 Sb., o technick˘ch poÏadavcích na
v˘robky, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ. Uvedením na trh se rozumí
okamÏik, kdy je v˘robek v âeské republice poprvé úplatnû nebo bezúplatnû pﬁedán nebo nabídnut k pﬁedání za úãelem distribuce nebo
pouÏívání nebo kdy jsou k nûmu poprvé pﬁevedena vlastnická práva.
Pojem „obal” je definován v § 2 odst. 14 zákona o odpadech jako
„soubor prostﬁedkÛ, které se pouÏívají k zaji‰tûní balení, to je k ochranû v˘robkÛ, ochranû umoÏÀující obûh zboÏí a usnadÀující jeho
prodej a spotﬁebu”.
Zákon ã. 125/1997 Sb. nabyl úãinnosti dne 1.1.1998. Od tohoto
data jsou v˘robci a dovozci povinni dbát na to, aby v˘robky, které
uvádûjí na trh, byly v souladu s v˘‰e uveden˘m poÏadavkem.
K poznámce pod ãarou: Míru vlivu urãit˘ch ãinností na Ïivotní prostﬁedí reguluje ﬁada právních pﬁedpisÛ v oblasti ochrany Ïivotního
prostﬁedí. Kromû právních pﬁedpisÛ uveden˘ch jako pﬁíklad v textu
poznámky pod ãarou lze jmenovat zejména zákon ã. 86/1995 Sb.,
o ochranû ozónové vrstvy Zemû, zákon ã. 157/1998 Sb., o chemick˘ch látkách a chemick˘ch pﬁípravcích, naﬁízení vlády ã. 82/1999 Sb.,
kter˘m se stanoví ukazatele a hodnoty pﬁípustného stupnû zneãi‰tûní
vod, vyhlá‰ku ã. 117/1997 Sb., kterou se stanoví emisní limity a dal‰í

19) Napﬁ. zákon ã. 138/1973 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, zákon ã. 309/1991 Sb.,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, zákon âNR ã. 334/1992 Sb., o ochranû zemûdûlského
pÛdního fondu, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.

Osobami povinn˘mi podle tohoto ustanovení jsou v˘robci a dovozci zboÏí. Pojmy „v˘robce” a „dovozce” uÏívá zákon o odpadech
v obdobném v˘znamu, jako to ãiní jiné platné zákony: za v˘robce se
povaÏuje osoba, která vyrábí v˘robek, kter˘ hodlá uvést na trh pod
sv˘mi jménem, za dovozce pak osoba, která za úãelem uvedení na
trh doveze v˘robek z jiného státu.
Pojem „zboÏí” je v tomto ustanovení pouÏit jako synonymum pojmu „v˘robek”.
Pro v˘klad pojmu „uvedení na trh” mÛÏeme pro úãely zákona
o odpadech pﬁimûﬁenû pouÏít definici tohoto pojmu obsaÏenou
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podmínky provozování stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování a ochrany
ovzdu‰í, vyhlá‰ku ã. 109/2000 Sb., kterou se stanoví mnoÏství látek
po‰kozujících nebo ohroÏujících ozónovou vrstvu Zemû, které jsou
urãeny pro zaji‰tûní základní potﬁeby v letech 2000 aÏ 2002.

Rozsah plnûní této povinnosti urãuje § 18 vyhlá‰ky ã. 338/1997
Sb., kter˘ stanoví, Ïe podíl vyuÏívaného obalového odpadu z ve‰ker˘ch obalov˘ch materiálÛ obsaÏen˘ch v obalovém odpadu musí
od 1. ledna 2001 ãinit nejménû 35 % hmotnostních, a podíl recyklovaného obalového odpadu z ve‰ker˘ch obalov˘ch materiálÛ
obsaÏen˘ch v obalovém odpadu musí od 1. ledna 2001 ãinit nejménû 15 % hmotnostních.
Pro v˘klad pojmÛ „v˘robce”, „dovozce” a „obal” se odkazuje na
komentáﬁ k § 18 odst. 1.
VyuÏitím ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 zákona se rozumí „ãinnost vedoucí k získání druhotn˘ch surovin, k recyklaci odpadÛ, popﬁípadû jiné vyuÏití fyzikálních, chemick˘ch nebo biologick˘ch vlastností odpadÛ”.
Pojem recyklace v zákonû není definován, ale v pﬁíloze ã. 6 vyhlá‰ky ã. 338/1997 Sb. jsou zpÛsoby recyklace vyãteny pod kódov˘mi
ãísly R3 aÏ R5 pro potﬁebu v˘vozu, dovozu a tranzitu odpadÛ vãetnû
jejich evidence. Z pojmu vyuÏití podle § 2 odst. 5 vypl˘vá, Ïe recyklace odpadÛ je souãástí pojmu vyuÏití, protoÏe je zde uvedena v˘slovnû vedle „jiného vyuÏití fyzikálních, chemick˘ch nebo biologick˘ch vlastností odpadÛ». Z toho vypl˘vá, Ïe recyklace je podmnoÏinou vyuÏívání. V tom smyslu se recyklovan˘ obalov˘ odpad zapoãítává rovnûÏ do podílu vyuÏívaného obalového odpadu.
Procento vyuÏití (recyklace) podle § 18 vyhlá‰ky ã. 338/1997 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, je stanoveno jako stonásobek
podílu hmotnosti té ãásti odpadu z ve‰ker˘ch obalov˘ch materiálÛ,
pro které povinná osoba zajistila vyuÏití (recyklaci)
a celkové hmotnosti obalÛ a obalov˘ch materiálÛ, které povinná
osoba uvedla na trh âR. Slovo „ve‰ker˘ch» znamená, Ïe poÏadované
procento nemusí b˘t splnûno za kaÏd˘ materiál zvlá‰È (papír, sklo,
plast, kov ...), ale za celou sumu tûchto materiálÛ.
Hmotnost obalového odpadu, jehoÏ vyuÏití (recyklaci) musí povinná osoba zajistit, se proto vypoãítá jako souãin setiny vyhlá‰kou
stanoveného procenta vyuÏití (recyklace) a celkové hmotnosti obalÛ
a obalov˘ch materiálÛ, které povinná osoba uvedla na trh âR.
K zaﬁazování obalov˘ch odpadÛ podle Katalogu odpadÛ (vyhlá‰ka
ã. 337/1997 Sb., ve znûní vyhlá‰ky ã. 334/1999 Sb.):
a) Obalov˘ odpad vznikající pﬁi ãinnosti právnick˘ch osob a fyzick˘ch
osob oprávnûn˘ch k podnikání se zaﬁazuje podle Katalogu odpadÛ (pﬁíloha ã.1 vyhlá‰ky MÎP ã. 337/1997 Sb.) do podskupiny
15 01 00 - odpady obalÛ. Katalogová ãísla jednotliv˘ch druhÛ
obalov˘ch odpadÛ jsou pﬁiﬁazována podle materiálu, ze kterého je
obal vyroben (papírov˘, plastov˘, dﬁevûn˘, kovov˘, kompozitní katalogová ã. 15 01 01 - 15 01 06 a smûs obalov˘ch materiálÛ kat.ã. 15 01 06). V‰echny druhy obalov˘ch odpadÛ mají podle
Katalogu odpadÛ pﬁiﬁazenu kategorii „O” - ostatní odpad. Jsou-li
obaly zneãi‰tûny nebezpeãn˘mi látkami, pﬁiﬁazuje pÛvodce odpadu na základû § 4 odst. 2 zákona ã. 125 /1997 Sb., o odpadech,
kategorii „N”
- nebezpeãn˘ odpad a pro úãely evidence odpadÛ nadále uvádí
kategorii „O/N”.
b) Obalov˘ odpad vznikající fyzick˘m osobám, kter˘ se stává souãástí
komunálního odpadu, jehoÏ pÛvodcem je obec, není
v Katalogu veden pod samostatn˘mi kódy. Je nutné jej zaﬁazovat
do podskupiny 20 01 00 - odpad získan˘ oddûlen˘m sbûrem pod
katalogová ãísla odpadních materiálÛ (papír, sklo atd), coÏ znamená, Ïe napﬁ. papírové obaly obsaÏené v komunálním odpadu
budou pﬁi separovaném sbûru zaﬁazovány pod stejné katalogové
ãíslo, jako napﬁ. tiskopisy, ãasopisy atd. O kategorii odpadÛ platí
totéÏ, co u obalov˘ch odpadÛ skupiny 15 00 00.
K moÏnostem praktického plnûní povinnosti:
Podle platného znûní zákona jsou v˘robci a dovozci povinni dosaÏení pﬁíslu‰ného podílu vyuÏití (recyklace) zajistit. Slovo „zajistit” zde

K § 18 odst. 2
V˘robci a dovozci obalÛ musí zajistit, Ïe v pouÏívan˘ch obalech nepﬁekroãí souãet obsahu olova, kadmia,
rtuti a ‰estimocného chromu hodnoty stanovené vyhlá‰kou ministerstva.
Toto ustanovení zakládá odpovûdnost v˘robcÛ a dovozcÛ obalÛ
za obsah vybran˘ch tûÏk˘ch kovÛ v obalech. Vyhlá‰ka MÎP
ã. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly, stanoví nejvy‰‰í pﬁípustné hodnoty souãtu obsahu olova, kadmia, rtuti a ‰estimocného chromu v obalech ve svém ustanovení § 17, a to s ãasovû
odstupÀovanou pﬁísností. Po 30. ãervnu 2001 nesmí souãet uveden˘ch tûÏk˘ch kovÛ v obalech (s v˘jimkou skla) pﬁekroãit hodnotu
100 ppm. Sankci za nesplnûní tohoto ustanovení ukládá § 39 odst.
1 písm. g) zákona.
K § 18 odst. 3
V˘robci a dovozci zboÏí jsou povinni uvádût v prÛvodní dokumentaci v˘robku, na obalu, v návodu na pouÏití
nebo jinou vhodnou formou informace o zpÛsobu vyuÏití nebo zne‰kodnûní obalÛ a nespotﬁebovan˘ch ãástí
v˘robkÛ.
V˘robcÛm a dovozcÛm se ukládá povinnost informovat o zpÛsobu vyuÏití nebo zne‰kodnûní obalÛ a nespotﬁebovan˘ch ãástí v˘robkÛ, a to v prÛvodní dokumentaci v˘robku, na obalu, v návodu na
pouÏití nebo jinou vhodnou formou. Nutno upozornit na pﬁesah
této povinnosti, která se nevztahuje jen na obaly, ale i na nespotﬁebované zbytky v˘robkÛ v obalech. V˘ãet zpÛsobÛ, jak˘mi se informace podávají, není taxativní. Postaãuje jakákoli vhodná forma. Jednu z moÏností pro navrhování pokynÛ a informací pro nakládání
s pouÏit˘m obalem nabízí âSN 77 0053 Obaly - Obalové odpady Pokyny a informace o nakládání s pouÏit˘m obalem. Tuto normu lze
pouÏít pouze tehdy, je-li obal zcela vyprázdnûn. JestliÏe obal obsahuje zbytky v˘robku, které od nûj nelze oddûlit - je kontaminován, je
tﬁeba postupovat podle pﬁedpisÛ platn˘ch pro dan˘ druh odpadu.
Tato povinnost je podle ust. § 43 odst. 2 zaloÏena od 1.1.1999.
K § 18 odst. 4
S úãinností od 1. ledna 2008 je zakázáno vyrábût
a dováÏet obaly zhotovené z polyvinylchloridu (PVC)
a v˘robky v takov˘chto obalech.
Toto ustanovení pro‰lo v dobû úãinnosti zákona o odpadech jiÏ
nûkolika zmûnami. Zákon o odpadech v pÛvodním znûní stanovil
v § 18 odst. 4 zákaz v˘roby a dovozu obalÛ zhotoven˘ch z PVC
a v˘robkÛ v takov˘ch obalech, a to od 1. ledna 2001. Novela zákona o odpadech provedená zákonem ã. 167/1998 Sb., o návykov˘ch látkách, doplnila do tohoto ustanovení vûtu, Ïe na obaly
léãiv se tento zákaz vztahuje aÏ od r. 2008. Dal‰í novela provedená
zákonem ã. 352/1999 Sb. zru‰ila cel˘ odst. 4 § 18. Zákon
ã. 37/2000 Sb. opût do zákona o odpadech navrátil zákaz v˘roby
a dovozu obalÛ zhotoven˘ch z PVC a v˘robkÛ v tûchto obalech,
s úãinností od 1. ledna 2008.
K § 19 odst. 1
V˘robci a dovozci obalÛ a obalov˘ch materiálÛ jsou
povinni zajistit, aby nejpozdûji do 31. prosince 2000
byl obalov˘ odpad vyuÏíván a recyklován v rozsahu stanoveném vyhlá‰kou ministerstva.
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a podrobnosti nakládání s obaly, obalov˘mi materiály
a odpady z pouÏit˘ch v˘robkÛ a obalÛ.
Na základû zmocnûní v tomto ustanovení vydala vláda naﬁízení
ã. 31/1999 Sb., kter˘m se stanoví seznam v˘robkÛ a obalÛ, na nûÏ
se vztahuje povinnost zpûtného odbûru, a podrobnosti nakládání
s obaly, obalov˘mi materiály a odpady z pouÏit˘ch v˘robkÛ a obalÛ.
Seznam v˘robkÛ, na které se vztahuje povinnost zpûtného odbûru,
je uveden v pﬁíloze ã. 1 k tomuto naﬁízení; seznam obalÛ, na které
se vztahuje povinnost zpûtného odbûru, je uveden v pﬁíloze ã. 2
k tomuto naﬁízení.

má ‰irok˘ v˘znam. Splnûní povinnosti vyuÏití (recyklace) mÛÏe tedy
nastat nejen tím, Ïe povinná osoba sama fyzicky povinnost splní, ale
i jin˘mi v praxi aplikovateln˘mi zpÛsoby:
- ve spolupráci s jin˘m podnikatelem(-li) nebo
- prostﬁednictvím organizace zﬁízené za úãelem zpûtného odbûru,
vyuÏití a recyklace.
ZáleÏí pouze na povinné osobû, jak˘ zpÛsob plnûní povinnosti si
zvolí.
K § 19 odst. 2
V˘robky a obaly musí b˘t oznaãeny pro úãely dal‰ího
nakládání s nimi zpÛsobem stanoven˘m vyhlá‰kou ministerstva.
Vyhlá‰ka ã. 338/1997 Sb., která nabyla úãinnosti od 1.1.1998,
stanoví v § 16 zpÛsob znaãení materiálové identifikace. Je tﬁeba zdÛraznit, Ïe znaãení materiálové identifikace musí b˘t na obalu nebo
jeho etiketû dobﬁe viditelné, snadno ãitelné, náleÏitû odolné, trvanlivé, a to i po otevﬁení obalu. Podle odst. 2 cit. ustanovení se znaãení
provádí grafickou znaãkou a ãíseln˘m nebo abecedním kódem
podle âSN 770052 v platném znûní. Znaãení pﬁepravních obalÛ se
ﬁídí ¤ádem pro mezinárodní Ïelezniãní pﬁepravu nebezpeãného
zboÏí (RID; Sdûlení Ministerstva zahraniãních vûcí ã. 60/1999 Sb.)
a Evropskou dohodou o mezinárodní silniãní pﬁepravû nebezpeãn˘ch vûcí (ADR; Sdûlení Ministerstva zahraniãních vûcí ã. 93/2000
Sb.m.s.), popﬁ. dal‰ími relevantními právními pﬁedpisy.

K § 19 odst. 4
Ten, kdo uvede na trh v˘robek nebo obal stanoven˘
naﬁízením vlády podle odst. 3, je povinen v˘robek nebo
obal po jeho pouÏití odebrat zpût.
Osoba, která uvede na trh v˘robek uveden˘ v pﬁíloze ã. 1 naﬁízení
vlády ã. 31/1999 Sb. nebo obal uveden˘ v pﬁíloze ã. 2 cit. naﬁízení,
nese povinnost zpûtného odbûru takového v˘robku nebo obalu,
a to podle § 2 naﬁízení bez nároku na úplatu.
Zákon o odpadech v § 43 odst. 3 stanoví, Ïe povinnost zpûtného
odbûru nab˘vá úãinnosti 3 roky od nabytí úãinnosti pﬁíslu‰ného naﬁízení vlády. Vzhledem k tomu, Ïe naﬁízení vlády ã. 31/1999 Sb. bylo
vyhlá‰eno ve Sbírce zákonÛ 23. 2. 1999, a nabylo úãinnosti dnem
vyhlá‰ení, je povinnost zpûtného odbûru zaloÏena od 23. 2. 2002.
O praktick˘ch moÏnostech plnûní povinnosti zpûtného odbûru platí
obdobnû to, co bylo uvedeno k § 19 odst.1.

K § 19 odst. 3
Vláda stanoví naﬁízením seznam v˘robkÛ a obalÛ, na
které se vztahuje povinnost zpûtného odbûru,

Systém zpětného odběru obalových odpadů,
jejich využití a recyklace
provozovaný společností APUSO plus, a. s.
Vznik společnosti APUSO plus, a. s.

povinn˘m osobám zabezpeãit vyuÏití 35 % a recyklaci 15 %
obalov˘ch odpadÛ z obalov˘ch materiálÛ uvádûn˘ch na tuzemsk˘ trh. Od pﬁí‰tího roku se jejich povinnost roz‰iﬁuje o zaji‰tûní
zpûtného odbûru ve‰kerého obalového materiálu, kter˘ uvádûjí
na tuzemsk˘ trh.
V situaci, kdy jsou v obcích a mûstech jiÏ funkãní systémy
zpûtného odbûru vytﬁídûného odpadu, které jsou obcemi zainvestovány a hradí náklady na jejich provoz, je pro povinné osoby z hlediska pﬁíslu‰n˘ch paragrafÛ jistû pohodlnûj‰í a levnûj‰í
vyuÏít tûchto, jiÏ fungujících systémÛ, kde ve vytﬁídûném mnoÏství surovin jsou obalové odpady zastoupeny z cca 80 %. Náklady na zprovoznûní a zavedení vlastního celorepublikového
systému zpûtného odbûru obalov˘ch odpadÛ by pro tyto povinné osoby a potaÏmo i pro spotﬁebitele byly pﬁíli‰ vysoké.
Na jedné stranû je tedy potﬁeba povinn˘ch osob zabezpeãit
zákonnou povinnost a na druhé stranû jsou obecní a mûstské
systémy, které jsou schopny jejich povinnost zabezpeãit.
Nabízí se tedy moÏnost propojení poÏadavku povinn˘ch osob
a nabídky mûst a obcí. Podle dosavadních zku‰eností a znalostí okolností, které vznik ãeského systému zpûtného odbûru a vyuÏití provázejí, by se v‰ak mûlo jednat pﬁedev‰ím o partnersk˘ smluvní vztah, kde jsou podmínky a pravidla vzná‰ena a ﬁe‰ena
za rovnocenné úãasti obou smluvních partnerÛ. Ve chvíli, kdy

Spoleãnost APUSO plus, a. s. (dále jen spoleãnost), byla zaloÏena Asociací pÛvodcÛ a subjektÛ nakládajících s odpady, zájmov˘m sdruÏením právnick˘ch osob (dále jen sdruÏení), v listopadu
roku 2000. SdruÏení je jedin˘m zakladatelem a tedy i jedin˘m
vlastníkem této spoleãnosti. V pﬁedstavenstvu i dozorãí radû spoleãnosti jsou zastoupeny pﬁedstavitelé mûst, technick˘ch sluÏeb
a firem nakládajících s odpady, kteﬁí jsou ãleny sdruÏení.
Pﬁedmûtem podnikání spoleãnosti je zprostﬁedkovatelská,
podnikatelská a poradenská ãinnost pﬁi nakládání s odpady,
s v˘jimkou nebezpeãn˘ch odpadÛ. Spoleãnost je povûﬁena obcemi zastoupen˘mi ve sdruÏení, uzavírat smlouvy s v˘robci, dovozci a tûmi, kdo uvádí obaly, obalové materiály a balené zboÏí
na trh (dále jen povinné osoby) o pﬁevzetí jejich zákonn˘ch povinností pﬁi nakládání s obalov˘mi odpady.

Důvody vzniku
ZaloÏení spoleãnosti bylo vyvrcholením poÏadavku ãlenÛ asociace na vytvoﬁení systému, kter˘ by akceptoval dosavadní zavedené sbûrné systémy ve mûstech a v obcích. DÛleÏitou v˘chozí pozicí je nabytí platnosti tûch paragrafÛ zákona ã. 125/97
Sb., o odpadech ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, vãetnû vyhlá‰ky
ã. 338/1997 Sb., a naﬁízení vlády ã. 31/1999 Sb., které ukládají
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- byla uzavﬁena dohoda o spolupráci s âeskomoravskou komoditní burzou Kladno o pÛsobení spoleãnosti jako dohodce pﬁi
obchodování s druhotn˘mi surovinami,
- kaÏdé ãtvrtletí budou probíhat dohadovací ﬁízení, v rámci kter˘ch budou:
- v˘robci upﬁesÀovat poÏadavky na prokázání mnoÏství vyuÏit˘ch a recyklovan˘ch obalov˘ch odpadÛ,
- mûsta a obce pﬁedkládat náklady spojené s provozem sbûrn˘ch systémÛ a zaji‰tûním vyuÏití a recyklace obalov˘ch odpadÛ.
K minimalizaci nákladÛ spojen˘ch se zaji‰tûním zákonn˘ch
povinností v˘znamn˘m zpÛsobem pﬁispívají i základní ustanovení spoleãnosti. Nepﬁedpokládá se totiÏ v˘plata dividend.
Pﬁípadn˘ zisk spoleãnosti se v souladu se stanovami pouÏije
k pﬁevodu do rezervního fondu, pﬁípadnû do dal‰ích fondÛ
schválen˘ch valnou hromadou.

pﬁeváÏí mocensky jeden z partnerÛ a prosadí své zájmy na úkor
druhého, dojde k nerovnováze, která potlaãí hlavní dÛvody
a principy, které sleduje vznik takovéhoto systému.

Principy systému
Proã jsou takovéto systémy v zemích evropské unie zavádûny? Hlavním cílem, kter˘ je sledován a kter˘ by mûli mít na pamûti v‰ichni, kteﬁí se snaÏí do v˘voje odpadového hospodáﬁství
v âeské republice zasáhnout, je omezit na nejniÏ‰í moÏnou úroveÀ zneãi‰Èování Ïivotního prostﬁedí. Na tomto místû se snaÏíme
dojít ke konsensu v oblasti obalov˘ch odpadÛ. V budoucnu nás
ãekají obdobná dilemata v oblasti v˘robkÛ, které doposud nejsou ﬁe‰eny. Hlavní principy jsou dány Smûrnicí ã. 94/62/ES
o obalech a obalov˘ch odpadech. Smûrnice urãuje takové priority, jako je omezení mnoÏství obalov˘ch odpadÛ, prevence jejich vzniku a jako doplÀkov˘ základní princip opakované pouÏití
obalÛ, recyklace a dal‰í formy jejich zhodnocení, které ovlivní
koneãné mnoÏství odstraÀovaného obalového odpadu.
K zaji‰tûní hospodaﬁení s obaly a obalov˘mi odpady je orgány EU vyÏadováno vytvoﬁení systému pro jejich vracení a sbûr.
JestliÏe tento systém umoÏÀuje tﬁídûní jednotliv˘ch komodit pﬁímo u zdroje, stává se základním prostﬁedkem k zaji‰tûní poÏadovaného stupnû vyuÏití a recyklace. Tato opatﬁení pﬁedpokládají vybudování kapacit pro vyuÏití a moÏnosti odbytu recyklovan˘ch obalov˘ch materiálÛ.
Dal‰ím poÏadavkem je minimalizace úãinkÛ obalÛ a obalov˘ch odpadÛ na Ïivotní prostﬁedí, tudíÏ stanovuje takové poÏadavky na sloÏení a vlastnosti obalÛ, které umoÏní jejich opakované pouÏití a zhodnocení. Pﬁedev‰ím se jedná o limitování
mnoÏství ‰kodliv˘ch kovÛ a jin˘ch látek s ohledem na jejich ekologické úãinky.
Tyto v‰echny ukazatele jsou smûrodatné pﬁedev‰ím pro ty,
kteﬁí se zab˘vají v˘robou, pouÏitím, dovozem ãi distribucí obalÛ
a balen˘ch v˘robkÛ. Rozsah tûchto ustanovení i skuteãnosti,
v jakém rozsahu se obaly stávají odpadem, v souladu se zásadou „zneãi‰Èovatel platí” je pro povinné osoby dÛleÏit˘ pﬁedev‰ím proto, Ïe pﬁebírají za tento odpad odpovûdnost. Mûli by se
tedy v duchu spoleãnû sdílené odpovûdnosti podílet na v˘voji
a zavádûní opatﬁení, s nimiÏ tato Smûrnice poãítá.
Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe takov˘ systém zpûtného odbûru
pro obalové odpady je jiÏ prostﬁednictvím mûstsk˘ch a obecních
sbûrn˘ch systémÛ vybudován a návaznû na tyto systémy je zaji‰tûno i vyuÏití a recyklace takto vytﬁídûn˘ch surovin (vãetnû
obalov˘ch odpadÛ), rozhodly se ãlenské obce zaloÏit spoleãnost, která by nabídla povinn˘m osobám zapojení do Systému
zpûtného odbûru obalov˘ch odpadÛ (dále jen Systém), kter˘ by
jim pomohl ﬁe‰it zákonnou povinnost. Za to oãekávají obce zapojené do tohoto systému odmûnu ve v˘‰i nákladÛ na zaji‰tûní
zpûtného odbûru, tﬁídûní, svozu a zaji‰tûní vyuÏití a recyklace
obalov˘ch odpadÛ.

Dohadovací řízení
Dohadovací ﬁízení slouÏí k upﬁesnûní cen na dal‰í ãtvrt roku.
Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe v˘‰e nákladÛ je v souãasné chvíli
ovlivÀována pﬁedev‰ím nestabilitou v˘kupních cen surovin, je
snaha co nejvíce kopírovat skuteãnou nákladovou hladinu na
zaji‰tûní systému. Hlavním cílem dohadovacího ﬁízení je tedy
zaji‰tûní prÛhlednosti vÛãi povinn˘m osobám a pﬁedev‰ím otevﬁen˘ zpÛsob komunikace na bázi partnerské spolupráce.
Poãítáme s aktivním pﬁístupem zapojen˘ch povinn˘ch osob, díky kterému bude moÏné, mimo jiné, odhalit pﬁípadnou neefektivnost sbûrn˘ch systémÛ a napomoci ji napravit. I tím mohou
pomoci ke zlevnûní celého Systému.

Kontrola
Podle platné právní úpravy není urãen zpÛsob, jak˘m má povinná osoba postupovat pﬁi prokazování tûchto povinností, proto
APUSO plus, a. s., zaji‰Èuje tuto povinnost smluvnû a zaruãujei
prokázání jejího naplnûní pﬁípadné kontrole. Ze strany spoleãnosti je o‰etﬁeno naplnûní povinnosti v˘robcÛ a dovozcÛ smluvními
podmínkami, které zavazují mûsta a obce k nakládání s obalov˘mi odpady tak, aby bylo prokazatelnû zaji‰tûno jejich vyuÏití a recyklace. Doklady o mnoÏství takto zaji‰tûn˘ch obalov˘ch odpadÛ
jsou obcí nebo mûstem zahrnuty do pravideln˘ch hlá‰ení a spoleãnost vede evidenci hlá‰ení, která jsou pﬁístupná pﬁípadné kontrole. V zájmu zachování bilance je nabídka omezena kapacitou
sbûrn˘ch systémÛ obcí a mûst zapojen˘ch do Systému. Za rovnováhu mezi poskytovan˘mi údaji o vytﬁídûn˘ch a vyuÏit˘ch
mnoÏstvích obalov˘ch odpadÛ mûsty a poÏadavky na prokázání
takto zaji‰tûn˘ch obalov˘ch odpadÛ ze strany povinn˘ch osob je
zodpovûdná spoleãnost, která vede jejich evidenci.
Spoleãnost je pﬁipravena podávat pravidelnû informace o bilanci vyuÏit˘ch a recyklovan˘ch obalov˘ch odpadÛ v rámci Systému
kontrolním orgánÛm. Pro povinné osoby v‰ak zÛstává vÛãi kontrolním orgánÛm povinnost vedení evidence mnoÏství obalov˘ch
materiálÛ, které uvádí na trh a jsou odpovûdné za správn˘ v˘poãet poÏadovaného mnoÏství, tj. minimálnû 35 %, jejichÏ vyuÏití
a recyklaci smluvnû zaji‰Èuje spoleãnost APUSO plus, a. s.
Tereza Ulverová,
v˘konná ﬁeditelka sdruÏení APUSO
Kontakt:
Asociace pÛvodcÛ a subjektÛ nakládajících s odpady
APUSO plus, a. s., Pod ·ancemi 444/1, 18077 Praha 9
Tel.: 02/66 00 82 09, 0605/570 375
http://www.apuso.cz, e-mail: apuso@apuso.cz
P. R.

Záruky reálných cen pro povinné osoby
Obalov˘ odpad je Ïádanou druhotnou surovinou, na jehoÏ
optimálním vyuÏití a pﬁímém obchodování mezi sbûrn˘mi subjekty a zpracovateli závisí i její cena. V˘‰e této ceny úmûrnû sniÏuje náklady na sbûr, tﬁídûní a dopravu obalového odpadu.
Proto jedním z dÛleÏit˘ch povûﬁení spoleãnosti je i obchodování
s vytﬁídûnou surovinou za nejvy‰‰í moÏnou cenu.
Neménû závaÏnou je efektivita ãinnosti jak jednotliv˘ch sbûrn˘ch systémÛ obcí, tak celé akciové spoleãnosti. Spoleãnost
proto stanovila následující opatﬁení na zaji‰tûní optimálních cen
a transparentnosti materiálov˘ch a finanãních tokÛ:
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Kouřové plyny ve spalovnách
M O Î N O S T I D O â I · Ë O VÁ N Í
Technologie zneškodnění nebezpečného odpadu ve
spalovnách přináší problém v podobě emisí řady zdraví
poškozujících látek ze skupiny těžkých kovů, především ale
polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F).
Vyspělé země světa si tato rizika plně uvědomují a zavádějí
do praxe metody snižující emise škodlivin na minimum. Čeští
výrobci se v důsledku nejednoduché hospodářské situace,
podporované do značné míry absencí legislativy srovnatelné
se státy EU, začali uvedenému problému věnovat
s několikaletým zpožděním. Na počátku byla snaha najít
a odzkoušet uhlíkatou složku z tuzemských zdrojů, která by
ve směsi s vápenným médiem vykazovala srovnatelné
parametry se zahraničními výrobky při zachování
ekonomické výhodnosti. Výsledkem úsilí je výrobek nazvaný
Vapecarb.
Legislativa
Ustanovení zákona ã. 309/1991 Sb.
uvádí: Emisní limity pro zneãi‰Èující látky
nebo pro zdroje v zneãi‰Èování, které dosud
nebyly stanoveny (pﬁípad PCDD/DF), musí
b˘t vyhlá‰eny nejménû tﬁi roky pﬁede dnem
stanoven˘m jako den nabytí jejich úãinnosti. Vlastní specifikaci provádí vyhlá‰ka MÎP
ã. 97/2000 Sb., která mûní vyhlá‰ku MÎP
ã. 117/1997 Sb. a stanovuje shodn˘ emisní
limit s EU, tedy 0,1 ng TEQ/Nm3.
Na základû uveden˘ch ustanovení vzniká tedy pro v‰echny spalovny nebezpeãného odpadu na území âR povinnost plnit
uveden˘ limit dnem 1. kvûtna 2003. A jiÏ
prakticky není moÏnost poskytování ani ãasovû omezen˘ch „emisních” v˘jimek. Uveden˘ limit je bez zavedení úãinného zpÛsobu doãi‰Èování kouﬁov˘ch plynÛ prakticky
nesplniteln˘.

Předpokládaný vývoj
PﬁevaÏující celosvûtov˘ trend, vyvolan˘
sílícími tlaky veﬁejnosti na legislativní zpﬁísÀování ekologick˘ch podmínek pro prÛmyslovou v˘robu, bude postupnû sniÏovat
limity emisí nebezpeãn˘ch látek do ovzdu‰í
takov˘m zpÛsobem, Ïe bude moÏno tyto
podmínky splÀovat jen pﬁi pouÏití nejmodernûj‰ích „ãisticích” technologií.
Legislativa EU pﬁipravuje zpﬁísnûní emisních limitÛ také pro toxické kovy. V prÛbûhu nûkolika let lze tedy oãekávat také v âR
zpﬁísnûní emisních limitÛ pro toxické kovy,
z nichÏ nejproblematiãtûj‰í bude eliminace
Hg. V˘robce Vapecarbu v˘voj neukonãil
a pﬁipravuje mimo jiné i modifikaci s vy‰‰ím
záchytem Hg, která by zaruãila dodrÏení
pﬁipravovan˘ch emisních limitÛ.
Platnost emisních limitÛ, dan˘ch vyhlá‰kou MÎP ã. 97/2000 Sb., souvisí s pﬁizpÛsobením právních norem v oblasti Ïivotní-
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ho prostﬁedí podmínkám EU. Souãasné
období je proto nutno chápat jako období
pﬁechodné, bûhem nûhoÏ je tﬁeba po
technické stránce zajistit jejich bezproblémové dodrÏování poãínaje dnem, kdy jiÏ
budou závazné, tj. od 1. 5. 2003. To je
moÏno zajistit jedinû vãasn˘m v˘bûrem
a odzkou‰ením vhodné technologie doãi‰Èování kouﬁov˘ch plynÛ.

Vapecarb a jeho použití
Vapecarb je smûsn˘ produkt vápenného
hydrátu s pﬁísadou na bázi aktivního uhlí.
Jeho variabilita pouÏitelnosti vychází z moÏnosti mûnit pomûrové sloÏení tak, aby vyhovoval pﬁesnû pro dan˘ typ spalovacího
zaﬁízení a sloÏení jeho kouﬁov˘ch plynÛ.
Vhodnou koncentraci aktivní pﬁímûsi pro
jednotlivá spalovací zaﬁízení je tﬁeba ovûﬁit
provozní spalovací zkou‰kou spojenou
s mûﬁením emisí autorizovanou skupinou
v odpovídajícím rozsahu. Tímto zpÛsobem
získá zákazník konkrétní v˘stupy pro spolehliv˘ provoz.
Pﬁi prvotním zavádûní metody je tﬁeba
brát v úvahu tzv. „pamûÈov˘ efekt”. Jedná
se o doãasnû zv˘‰ené hodnoty ‰kodlivin
v kouﬁov˘ch plynech, zpÛsobené postupn˘m uvolÀováním zneãi‰Èujících látek adsorbovan˘ch v úsadách na rÛzn˘ch ãástech zaﬁízení. PouÏitím Vapecarbu s vy‰‰ím
obsahem aktivní sloÏky zpravidla dochází
v relativnû krátké dobû k vyãerpání pamûÈového efektu a sníÏení ‰kodlivin v plynech.
Poté je moÏné aplikovat Vapecarb s niÏ‰ím
obsahem uhlíkaté sloÏky vhodn˘ pro stál˘
provoz.
Vzhledem k tomu, Ïe malé spalovny vût‰inou zpracovávají chemicky nehomogenní
odpad, musí b˘t zvolená koncentrace Vapecarbu dostateãná pro krytí obvykl˘ch v˘kyvÛ v obsahu zneãi‰Èujících látek ve spali-
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nách. PouÏitím Vapecarbu se podmínky
skládkování popílku ze spalovacího procesu
nebezpeãného odpadu nemûní.
V˘robce je pﬁipraven zprostﬁedkovat zákazníkovi moÏnost „dodávky na klíã”, tedy
kompletní sluÏbu v rozsahu nezbytné úpravy zaﬁízení, zku‰ební provoz s autorizovan˘m mûﬁením a následné dodávky Vapecarbu v optimálním sloÏení.
Technologie ãi‰tûní kouﬁov˘ch plynÛ je
u spaloven nebezpeãného odpadu nejãastûji dvojího druhu:
a) suchá sorbce jednostupÀová nebo
dvoustupÀová s pﬁedﬁazenou vypírkou,
b) mokrosuchá metoda.
Pﬁi suché sorbci se pro aplikaci Vapecarbu vychází s individuálních poznatkÛ o typu, pﬁípadnû kombinaci instalovan˘ch zaﬁízení.
Pﬁi aplikaci Vapecarbu u mokrosuché
metody je prá‰kov˘ sorbent rozplavován
vodou v pﬁesném pomûru za vzniku suspenze, jejíÏ trvalá homogenita je zaji‰Èována pomocí pﬁídavného zaﬁízení nainstalovaného do rozplavovací nádrÏe. Pﬁipravená
suspenze je poté vstﬁikována tryskou do
vypírací jednotky reaktoru. Pﬁi vypírce kouﬁov˘ch plynÛ dochází v dÛsledku pﬁítomnosti aktivního uhlí k podstatnému zv˘‰ení
úãinnosti zachytávání zneãi‰Èujících látek
kyselé povahy, organick˘ch látek a tûÏk˘ch
kovÛ. Souãasnû dochází k odpaﬁení vody
ze sorbentu a ochlazení kouﬁov˘ch plynÛ
na teploty v rozmezí mezi 160° C a rosn˘m
bodem. V této fázi je jiÏ sorbent v podobû
jemného prachu uná‰en proudem kouﬁov˘ch plynÛ do tkaninov˘ch filtrÛ, kde je
spoleãnû s popílkem pocházejícím ze spalovaného odpadu zachytáván.

Zkušenosti s výrobkem
Vapecarb byl úspû‰nû odzkou‰en ve
spalovnû nebezpeãného odpadu typu SP
3202/E v závodû ESMO v Mohelnici. Zaﬁízení tohoto typu je v âR v provozu více.
Jsou vybavena ekoblokem, skládajícím se
z mokré vypírky spalin pomocí suspenze
vápenného hydrátu a následného zachycení vysu‰en˘ch tuh˘ch látek na tkaninovém filtru. V souãasné dobû se pﬁipravuje
v rámci âR zku‰ební provoz v nûkolika spalovnách niÏ‰í a stﬁední kapacity. V˘sledky
mûﬁení v Mohelnici uveﬁejníme v pﬁí‰tím
vydání.
Ing. Tomá‰ Táborsk˘,
Petr Schlattauer
V˘zkumn˘ ústav maltovin
Praha, s. r. o.
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Skl ádko vání odpa d n íc h k a lů
PﬁestoÏe je skládkování z hlediska materiá-

den ve vyhlá‰ce MÎP ã. 338/1997 Sb. Problémy nastávají témûﬁ vÏdy, jedná-li se o
odpady v kapalném nebo polotuhém
skupenství, zejména v tûch pﬁípadech, kdy
se kapalná fáze ve vût‰í míﬁe oddûluje. Mezi problematické odpady tohoto typu patﬁí
i odpadní kaly.
Podle Katalogu odpadÛ (vyhlá‰ka MÎP
ã. 337/1997 Sb.) jsou jako odpady nebezpeãné uvedeny následující kaly:
● kal s obsahem chromu z koÏedûlného
prÛmyslu (040106)
● kaly z ãi‰tûní plynÛ
- odpady z v˘roby Ïeleza a oceli
(100204)
- odpady z metalurgie olova (100407)
- odpady z hutního zpracování zinku
(100506)
- odpady z hutního zpracování mûdi
(100607)
● kaly z hydrometalurgie neÏelezn˘ch kovÛ
- kal z hydrometalurgie mûdi (110201)
- kal z hydrometalurgie zinku (110202)
- kal blíÏe nespecifikovan˘ (110204)
● kal z obrábûní kovÛ (120111)
● kal z brou‰ení, honování a lapování
(120202)

lového nebo energetického vyuÏití odpadÛ
nejménû vhodn˘ zpÛsob jejich odstraÀování, patﬁí stále mezi nejroz‰íﬁenûj‰í. Jedním
z rozhodujících hledisek pro ukládání odpadÛ na jednotlivé druhy skládek je obsah
‰kodliv˘ch látek ve vodném v˘luhu. SníÏení
vyluhovatelnosti odpadÛ lze dosáhnout
úpravou fyzikálních a chemick˘ch vlastností.
Jedná se o úãelovou chemickou reakci, pﬁi
níÏ dochází k pﬁemûnû na nerozpustn˘ produkt a tudíÏ ke sníÏení vyluhovatelnosti jednotliv˘ch sloÏek odpadÛ, nebo jejich zachycení na vhodn˘ sorbent. V takto stabilizovaného odpadu dochází solidifikací, coÏ je
obecnû pﬁemûna sypkého nebo kapalného
odpadu na pevn˘ materiál, k vytvoﬁení bariéry mezi ãásticemi odpadu a prostﬁedím.
Jedná se tedy o proces, kdy se ze stabilizovan˘ch odpadÛ tvoﬁí pevn˘ monolitick˘
blok s minimální vyluhovatelností a mechanick˘mi vlastnostmi zaji‰Èujícími snadnou
manipulovatelnost a dobrou mechanickou
únosnost pro uloÏení ve více vrstvách.
Seznam vybran˘ch druhÛ odpadÛ, které
mohou b˘t ukládány na skládky pouze ve
stabilizovaném stavu, je vymezen a je uve-

Tabulka 1: Koncentrace tûÏk˘ch kovÛ v neutrálním a kyselém v˘luhu (vzorky ã. 1 a 2)
Typ v˘luhu

Vzorek

Koncentrace kovu ve v˘luhu [mg.l-1]
PÛvodní vzorek

neutrální

Solidifikát

Cu

Zn

Cd

Pb

Vzorek ã. 1

0,74

0,04

0,005

5,30

Vzorek ã. 2

0,02

-

-

-

Cr

Cu

Zn

Cd

Pb

Cr

2,20

0,29

0,04

0,007

0,49

0,18

0,06

0,02

-

-

-

0,06

kysel˘ (pH 3)

Vzorek ã. 1

0,65

0,04

0,005

1,47

2,68

0,41

0,008

0,007

0,06

0,07

H2SO4+HNO3

Vzorek ã. 2

0,2

-

-

-

0,6

0,06

-

-

-

0,07

kysel˘ (pH 3)

Vzorek ã. 1

1,39

0,12

0,008

1,81

0,15

0,57

0,03

0,008

0,87

0,12

CH3COOH

Vzorek ã. 2

0,7

-

-

-

1,5

0,07

-

-

-

0,06

Tabulka 1: Koncentrace tûÏk˘ch kovÛ v neutrálním a kyselém v˘luhu (vzorky ã. 3 a 4)
Typ v˘luhu

Vzorek

neutrální

kysel˘ H2SO4+HNO3

pH 4

pH 1,6

kysel˘ CH3COOH

pH 4

pH 1,6

04/2001

Koncentrace kovu ve v˘luhu [mg.l-1]
Cu

Zn

Pb

Cr

Mn

Vzorek ã. 3

0,14

0,03

0,10

0,08

0,02

Vzorek ã. 4

0,16

-

0,10

0,08

0,03

Vzorek ã. 3

0,28

0,01

0,17

0,15

0,04

Vzorek ã. 4

0,77

-

0,17

0,15

0,04

Vzorek ã. 3

0,20

0,01

0,17

0,15

0,72

Vzorek ã. 4

0,41

-

0,17

0,15

2,58

Vzorek ã. 3

0,19

0,04

0,17

0,15

0,04

Vzorek ã. 4

0,79

-

0,18

0,15

0,05

Vzorek ã. 3

11,1

15,4

98,9

48,1

64,4

Vzorek ã. 4

10,4

-

39,6

5,5

62,0
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kal z le‰tûní (120203)
kal z ãi‰tûní prÛmyslov˘ch odpadních
vod (190804)

Solidifikace reálných vzorků
kalů
Jako pﬁíklad vyuÏití solidifikace pro sníÏení vyluhovatelnosti tûÏk˘ch kovÛ v odpadních kalech byly pouÏity reálné vzorky rÛzn˘ch typÛ brusn˘ch kalÛ vznikajících v provozech brou‰ení skla (vzorek ã.1) nebo
brou‰ení neÏelezn˘ch kovÛ (vzorek ã.2).
Dále byla sledována vyluhovatelnost
vzorkÛ prÛmyslov˘ch solidifikátÛ získan˘ch
z nebezpeãn˘ch odpadÛ, které byly solidifikací upraveny pﬁed uloÏením na skládku.
Jednalo se o solidifikát kalu z galvanické
úpravy kovÛ (vzorek ã. 3) a o solidifikát kalu z ãistírny odpadních vod s nadlimitním
obsahem tûÏk˘ch kovÛ (vzorek ã. 4).
Pﬁi vyluhování vzorkÛ prÛmyslov˘ch solidifikátÛ kalÛ roztokem minerálních kyselin
se sníÏení hodnoty pH projevilo pouze vy‰‰ím mnoÏstvím manganu v pﬁíslu‰ném v˘luhu. K podstatnému uvolnûní kovÛ ze solidifikátÛ do‰lo v pﬁípadû, kdy louÏícím médiem byl roztok kyseliny octové s hodnotou pH 1,6. Obecnû úãinnost v‰ech typÛ
kysel˘ch v˘luhÛ je ve srovnání se standardními neutrálními v˘luhy vÏdy vy‰‰í.
Odpadní kaly produkované v rÛzn˘ch
prÛmyslov˘ch procesech se obvykle vyznaãují vysok˘m obsahem vody, coÏ zpÛsobuje jak z hlediska pﬁepravy, tak následného zpracování nebo skládkování nemalé
potíÏe.
Vzhledem k tomu, Ïe pﬁeváÏná vût‰ina
producentÛ odpadních kalÛ ﬁe‰í jejich zne‰kodÀování skládkováním na vlastních
skládkách nebo vyuÏíváním rostoucí nabídky skládek komerãních, bylo by rozhodnû
ekologicky prospû‰nûj‰í vyuÏívat je jako
druhotnou surovinu k metalurgické v˘robû
kovÛ. Pokud v‰ak z jak˘chkoliv dÛvodÛ
nepﬁipadá tento zpÛsob vyuÏití v úvahu, je
nutné vyluhovatelnost kontaminantÛ sníÏit
úpravou fyzikálních a chemick˘ch vlastností
odpadÛ. Jednou z úãinn˘ch metod této
úpravy je solidifikace, která by se v souladu
s nov˘mi pﬁedpisy mûla stále více vyuÏívat
a která by umoÏnila ukládat odpady na
skládky bez ekologick˘ch rizik.

Doc. Ing. Zdenûk Kafka, CSc.,
RNDr. Jana Punãocháﬁová, CSc.,
Ústav chemie ochrany prostﬁedí
V·CHT Praha
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ﬁízení
Zpravodaj

PROJEKT PHARE 2000 - TWINNING

Centrum pro řízení odpadového hospodářství
Kandidátské zemû stﬁední a v˘chodní Evropy, které chtûjí vstoupit do Evropské unie,
vyuÏívají od poãátku transformace finanãní
pomoc ES. Od roku 2000 Spoleãenství svou
pomoc tûmto zemím zdvojnásobilo. Jde
o prostﬁedky na programy PHARE, ISPA
a SAPARD.
PﬁibliÏnû tﬁetina prostﬁedkÛ PHARE je vûnována na posilování institucionálního zázemí kandidátsk˘ch zemí. Jedná se o pomoc Úﬁadu pro technickou pomoc a v˘mûnu informací - TAIEX, kter˘ dává k disposici
odborníky na krátkodobou spolupráci a na
projekty sdruÏování - TWINNING. V ‰ir‰ím
kontextu je TWINNING zamûﬁen na podporu zemí usilujících o ãlenství v Evropské
unii, které z tohoto dÛvodu uvádûjí své
právní a demokratické instituce do souladu
s poÏadavky tohoto ãlenství.
Projekty twinningu pro budování institucí
se vût‰inou li‰í od standardních projektÛ
Phare zejména v tom, Ïe:
a) kandidátské zemû si vybírají partnera pro
spolupráci samostatnû a svobodnû,
b) v˘sledkem twinning projektÛ musí b˘t
konkrétní a v˘sledek v termínu, kter˘ je
v souladu s pravidly Spoleãenství,
c) smluvní strany úmluvy o twinningu spoleãnû zodpovídají za v˘sledky, nikoli
pouze za metody k jejich dosaÏení,
d) twinning je spoleãn˘ projekt zahrnující
proces, ve kterém kaÏd˘ z partnerÛ
pﬁijímá odpovûdnost: kandidátská zemû
se zavazuje k provedení a podpoﬁe reforem, ãlensk˘ stát odpovídá za zabezpeãení pomoci tomuto procesu po dobu
trvání projektu,
e) na podporu dÛvûryhodnosti své spolupráce vypracovávají partneﬁi podrobn˘
plán práce.
Úãelem tûchto jednoduch˘ch principÛ je
zabezpeãit úãinn˘ a brzk˘ vstup kandidátské zemû do unie. Twinning je hlavním
nástrojem pro v˘voj kapacity kandidátské
zemû pro implementaci a prosazení acquis.
Aktivity TWINNING jsou velmi vhodné pro
projekty s následujícími charakteristikami:
1. cíl je relativnû jasn˘, to znamená, Ïe
kandidátská zemû dobﬁe porozumûla pﬁíslu‰né ãásti acquis a zvolila typ systému,
kter˘ zam˘‰lí pﬁijmout,
2. v kandidátské zemi jsou politické podmínky pro návrh a pﬁijetí pﬁíslu‰n˘ch
právních norem,
3. v kandidátské zemi jsou dostateãné podmínky k zaji‰tûní poÏadovan˘ch zdrojÛ
(finanãní, pracovní síly) v kontextu s twinning projektem.
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Po ukonãení projektu by kandidátská zemû mûla mít vyvinutou efektivní, ãinnou
organizaci, která umoÏní plnit povinnosti
ke Spoleãenství. Cílem twinningu je tedy
dosáhnout plnû funkãního v˘sledku, k ãemuÏ je nutná dlouhodobá spolupráce mezi kandidátsk˘m státem a ãlensk˘mi státy.
Pro kaÏd˘ twinning se musí kandidátská
zemû smluvnû zavázat k dosaÏení poÏadovan˘ch v˘sledkÛ. Formální závazek zemû
má formu Úmluvy o twinningu, která vytváﬁí smluvní rámec pro implementaci projektu a specifikuje povinnosti ãlenského státu a kandidátské zemû.
V souãasné dobû probíhá ve v‰ech kandidátsk˘ch zemích 378 projektÛ sdruÏování, z toho 129 projektÛ bylo zahájeno
v roce 2000. âeská republika pﬁijala v letech 1998 - 2000 celkem 42 projektÛ, z toho z oblasti Ïivotního prostﬁedí 5 projektÛ.
Jedním z nich je i projekt na vybudování
Centra pro ﬁízení odpadového hospodáﬁství v âeské republice. (Centre
for Waste Management).
Práce na pﬁípravû projektu zaãaly v prÛbûhu roku 1999 anal˘zou funkce a ãinnosti obdobn˘ch pracovi‰È v ãlensk˘ch zemích a následnû zpracováním základní
pﬁedstavy budoucího centra v podmínkách
âR. Projekt byl podán do Bruselu koncem
roku 1999 a v prÛbûhu loÀského podzimu
byl po v‰ech nezbytn˘ch procedurách vybrán hlavní twinningov˘ partner. Twinning
projekt Phare 2000 - Centrum pro ﬁízení
odpadového hospodáﬁství âeské republiky
je ﬁe‰en ve spolupráci ãeského Ministerstva
Ïivotního prostﬁedí, které je pﬁíjemcem projektu s âesk˘m ekologick˘m ústavem a V˘zkumn˘m ústavem vodohospodáﬁsk˘m. Jako zahraniãní partner bylo vybráno Spolkové ministerstvo pro zemûdûlství, lesnictví,
Ïivotní prostﬁedí a vodní hospodáﬁství Rakouska ve spolupráci s partnery z Itálie
ANPA a francouzsk˘mi BRGM a ADEME.
S obûma francouzsk˘mi partnery jiÏ ministerstvo v minulosti spolupracovalo.
V souãasné dobû se spoleãnû s rakousk˘m partnerem pﬁipravuje TWINNING
COVENANT - úmluva, ve které se obû
strany zaváÏí podmínky úmluvy naplnit, tj.
v pﬁípadû tohoto projektu pﬁipravit funkãní,
efektivní a z rozpoãtu âeské republiky trvale dostateãnû financované Centrum pro
ﬁízení odpadového hospodáﬁství.
Obsah návrhu pracovního programu
Úmluvy o zﬁízení Centra pro ﬁízení odpadového hospodáﬁství je rozdûlen do tûchto
sedmi oblastí:
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Čes ká as ocia c e
odpadového hospodáčství
Pﬁedstavenstvo âAOH se se‰lo na
své pravidelné schÛzi 27. 2. a zab˘valo
se situací v odpadové a obalové legislativû, pﬁípravou specifick˘ch odborn˘ch certifikací v odpadovém hospodáﬁství a pﬁípravou odborn˘ch semináﬁÛ, na nichÏ se bude âAOH podílet jako
spolupoﬁadatel.
V rámci vnûj‰ího pﬁipomínkového ﬁízení zaslala âAOH Ministerstvu Ïivotního prostﬁedí své stanovisko k návrhu
zákona o obalech, pﬁiãemÏ opût vût‰inu
sv˘ch pﬁipomínek úspû‰nû uplatnila jiÏ
pﬁi pﬁípravû vûcného zámûru tohoto zákona. V˘konn˘ ﬁeditel v rámci náv‰tûvy
veletrhu Energiesparmesse ve Welsu
v Rakousku, zároveÀ nav‰tívil nejvût‰í
zaﬁízení na zpracování nebezpeãn˘ch
odpadÛ v Rakousku spoleãnosti ENBE
a projednal s jejími zástupci moÏnosti
spolupráce.
âlenové dále obdrÏeli kromû mnoÏství dal‰ích odborn˘ch materiálÛ pozvánky na semináﬁe a v˘stavy, napﬁ.
pﬁihlá‰ky na veletrh TERRATEC v Lipsku, ENVITEC v Düsseldorfu, na konferenci pro státy stﬁední a v˘chodní
Evropy k bioodpadÛm v Rakousku, ãi
lukrativní nabídku na úãast v oficiální
delegaci na‰í vlády na ekologick˘ veletrh ENVIROMENT 2001 v Tel-Avivu
v Izraeli.
(pm)

1. Definice úkolÛ a odpovûdnosti Centra
2. Zﬁízení (zaloÏení) Centra
3. Vzdûlávání expertÛ
4. Specifikace oblastí v˘chovy
5. Vytvoﬁení informaãního systému
6. Vybudování komunikaãní sítû
7. Dozor a kontrola
Po schválení textu pﬁedloÏené úmluvy
Evropskou komisí, v ãervnu nebo v ãervenci leto‰ního roku, se zaãne naplÀovat ãasov˘ plán ﬁe‰ení projektu tak, jak byl na posledním setkání se zahraniãními partnery
upﬁesnûn.
O ﬁe‰ení projektu budeme podrobnû informovat na stránkách odborného tisku
a na internetové stránce âEÚ www.ceu.cz.
PhDr. Vûra Havránková,
Ing. Pavel Vejnar, CSc.,
âesk˘ ekologick˘ ústav, Praha
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Na podporu recyklace
PET lahví
Koncem minulého roku byla zaregistrová-

Vaše reklama na
internetu zdarma
V rámci spolupráce mûsíãníku Odpadové fórum a odpadového serveru
SKLÁDKA nabízíme firmám, které
budou inzerovat v na‰em ãasopisu bezplatné umístûní jejich prouÏkové reklamy na internetov˘ch stránkách
www.skladka.cz.
Pro firmy, které mají jiÏ vytvoﬁen vlastní reklamní prouÏek, tzv. pln˘ baner
(468x60 dpi), bude tato sluÏba zcela
zdarma, staãí pouze zaslat baner a www
adresu, na kterou má baner odkazovat,
na níÏe uvedenou e-mailovou adresu.
Pokud vlastní baner nemáte, provozovatel serveru jej pro vás vytvoﬁí (cena za
návrh baneru ve tﬁech variantách ãiní
500 Kã), stejnû jako ochotnû vytvoﬁí www
prezentaci tûm, kteﬁí ji je‰tû nemají.
Banery inzerentÛ Odpadového fóra
se budou zobrazovat (rotovat) na
www.skladka.cz po dobu jednoho mûsíce od vydání ãísla ãasopisu, ve kterém
vy‰la reklama.
Iniciativu ve vûci zobrazení baneru
musí inzerenti projevit sami, a to pﬁímo
u provozovatele serveru. V pﬁípadû zájmu o tuto nabídku kontaktujte provozovatele serveru SKLÁDKA na adrese
dump@skladka.cz nebo na tel.:
05/41 24 83 47.
Redakce
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na nová ãeská doména na adrese http://
www.petrecycling.cz. K otevﬁení této webové stránky pro veﬁejnost do‰lo po nezbytn˘ch pﬁípravách jiÏ 1. 3. 2001.
Tak jako v zahraniãí existují obdobné
specializované domény, vedla i u nás k podobnému kroku souãasná situace ve vyuÏití
nevratn˘ch PET lahví. Odpadová problematika je nesmírnû ‰iroká a vyhledávání
úzce zamûﬁen˘ch informací je vÏdy nároãnou záleÏitostí.
Praxe v zemích, které jsou v ﬁe‰ení recyklace této druhotné suroviny pﬁed námi,
vedla k vytvoﬁení ﬁady podobn˘ch specializovan˘ch sluÏeb, jak si mÛÏete pﬁeãíst
v pﬁíspûvku „K problematice vyuÏívání
nevratn˘ch PET lahví”, v kapitole 7. „Evropské podpÛrné organizace pro vyuÏití PET”,
kter˘ byl publikován od záﬁí 2000 v Národním projektu vyuÏívání odpadu - SKLADKA
na adrese http://www.skladka.cz v rubrice
âlánky, komentáﬁe.
Na doménû www.petrecykling budou
uveﬁejÀovány informace, které by umoÏnily, pﬁedev‰ím na základû informací z internetu, efektivní postupy pﬁi volbû:
- nejvhodnûj‰ích systémÛ sbûru PET lahví,
- metod tﬁídûní a pﬁedbûÏného zpracování
PET lahví pﬁed jejich uplatnûním na trhu,
- metod recyklace mokr˘m zpÛsobem/za
sucha/chemick˘mi metodami/jin˘mi zpÛsoby,
- na‰ich i zahraniãních firem, které dodávají zaﬁízení slouÏící k vyuÏití PET suroviny,
- vyhledání vhodn˘ch partnerÛ pro poptávky ãi dodávky vytﬁídûn˘ch a upraven˘ch PET lahví v âR,
- vyhledání vhodn˘ch partnerÛ pro odbyt
této komodity v zahraniãí,
- umístûní nabídek a poptávek firem ve
formû, která umoÏní rychlou orientaci
a navázání kontaktu,
- dal‰ích sluÏeb.
Vzhledem k tomu, Ïe takov˘chto informací je dnes díky internetu obrovské
mnoÏství, budou uveﬁejÀovány nejen
v ãe‰tinû, ale ve velké míﬁe v pÛvodním
znûní roztﬁídûny podle skupin.

Struktura členění
Kromû úvodní ãásti najdete pod heslem
Co je PET v ãásti Pryskyﬁice obalov˘ch plastÛ kromû kódov˘ch znakÛ krátk˘ popis
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obalov˘ch plastÛ, jejich základní vlastnosti,
aplikace v obalech a údaje o recyklovan˘ch v˘robcích.
V dal‰í ãásti, nazvané Identifikace plastÛ
pomocí float-sink testu je popsána nejstar‰í
metoda pouÏívaná k dûlení smûsi plastÛ na
základû specifické hmotnosti se schematick˘m znázornûním postupu. Tuto metodu
lze pouÏít rovnûÏ k identifikaci jednotliv˘ch
obalov˘ch plastÛ.
V dal‰í ãásti, nazvané iNovinky z domova
jsou uvádûny postupnû nûkteré, dnes jiÏ
historické informace, které zachycují v˘voj
situace pﬁedev‰ím v brnûnské oblasti. Obdobnû v ãásti ze svûta bude dostatek místa pro ﬁadu novinek z ciziny.
V ãásti iPET toolkit jsou soustﬁedûny pﬁedev‰ím návody pro zaãínající zájemce, obce ãi firmy. Pod heslem SluÏby by mûli zájemci postupnû nacházet poptávající i nabízející úãastníky recyklace PET lahví a v databázi kontakty na úãastníky. V souãasnosti
navazuje tato ãást na databázi serveru
skladka.cz, se kterou je propojena.
Následuje ãást UÏiteãné, kde budou umiÈovány hlavnû odkazy na zahraniãní www,
které u nás vût‰inou dosud chybí, ãást
Akce a Legislativa sv˘mi názvy vypovídá
o obsahu.
Je zﬁejmé, Ïe ‰íﬁka problematiky vyÏaduje
spolupráci co moÏná nej‰ir‰í odborné veﬁejnosti. Proto je vítaná spolupráce v‰ech
zájemcÛ, kteﬁí spolu s námi pomohou dotváﬁet tuto specializovanou sluÏbu sv˘mi
pﬁíspûvky, námûty a pﬁipomínkami. Tak,
jak je to obvyklé na zahraniãních serverech, budou nûkteré sluÏby poskytovány
zdarma, jiné pak pouze platícím ãlenÛm,
jejichÏ pﬁístup bude zaji‰tûn pﬁes jejich
jméno a heslo.
Cel˘ projekt je od poãátku vytváﬁen ve
spolupráci s www.skladka.cz. Bez této pomoci by stûÏí do‰lo k jeho uskuteãnûní
v tak krátké dobû. Vûﬁíme, Ïe s co nej‰ir‰í
pomocí na‰í odborné veﬁejnosti v krat‰í
dobû a mnohem úspû‰nûji zvládneme
dilema „Co s nevratn˘mi PETkami” a v jistém smyslu se tak rovnûÏ pﬁipravíme na
vstup âeské republiky do EU.

Ing. Jiﬁí Nezval
www.petrecycling.cz
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KALENDÁ¤
KURZ EMS
17.-20. 4. a 14.-17. 5., Solenice
Pokroãil˘ kurz zavádûní environmentálního
managementu
CEMC, Mgr. Hyb‰ová
Jevanská 12, 100 31 Praha 10
Tel.: 02/628 09 57, fax: 02/74 77 58 69
E-mail: hybsova@cemc.cz, www.cemc.cz

ENVITEC
14.-17. 5., Dısseldorf, SRN
10. Mezinárodní specializovan˘ veletrh
techniky pro Ïivotní prostﬁedí
BVV, a. s., Ing. Iva Zavﬁelová,
V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno,
Tel.: 05/41 15 29 40, fax: 05/41 15 30 51
E-mail: izavrelo@bvv.cz

ODPADY A PRÁVO
19. 4., Praha
Semináﬁ z cyklu Odpadové dny 2001
ISWA âeská republika,
EKO-KOM, a. s., Hana Hradecká
Tel.: 02/33 02 72 11
www.ekokom.cz

SANAâNÍ TECHNOLOGIE IV.
23.-24. 5., Seã
Konference k sanacím star˘ch ekologick˘ch
zátûÏí
Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o.

URBIS
24.-28. 4., Brno, V˘stavi‰tû
Mezinárodní veletrh technologií a sluÏeb
pro rozvoj mûst
BVV, a. s., V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno
Tel.: 05/41 15 27 83,
E-mail: urbis@bvv.cz
ECOTECH EUROPE
24.-26. 4., Utrecht, Nizozemsko
Mezinárodní veletrh odpadového
hospodáﬁství a recyklace
BVV, a. s., odbor zahraniãního zastoupení,
V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno
Tel.: 05/41 15 29 21, fax: 05/41 15 30 51
E-mail: hnemynar@bvv.cz
ODPADNÍ BATERIE
26. 4., Praha
Kabinet odpadÛ
âeská spoleãnost pro Ïivotní prostﬁedí
E-mail: behounkova@sdcv.pha.cdrail.cz
KALY A ODPADY
26.-27. 4., Tatranské Zruby, Slovensko
Mezinárodní konference
Stavebná fakulta STU, Katedra zdravotného
inÏenierstva, Doc. Ing. M. âermáková, CSc.,
Radlinského 11, 813 68 Bratislava, SR
Tel.: 00421/7/59 27 46 03,
fax: 00421/7/52 92 11 84
E-mail: cermak@svf.stuba.sk

ODPADY 21
23.-25. 5., Ostrava
Mezinárodní konference s podtitulem
Odpadové hospodáﬁství stﬁedoevropsk˘ch
zemí v kontextu restrukturalizace
prÛmyslov˘ch regionÛ
FITE, a. s., Ing. M. KrÛpa,
V˘stavní 8, 709 51 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 069/663 54 04, fax: 069/663 26 14
E-mail: krupa@fite.cz
ODPADY Z AUTOVRAKÒ
31. 5., Praha
Kabinet odpadÛ
âeská spoleãnost pro Ïivotní prostﬁedí
Interní auditor EMS
4.-5. 6., Solenice
Kurz zamûﬁen˘ na poÏadavky a metodiku
vnitﬁních auditÛ, CEMC
EKOANALYTIKA 2001
12.-13. 6., Seã
Konference o aplikacích a problémech
analytické chemie v Ïivotní prostﬁedí s blokem
Ekotoxikologie
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.
HOSPODA¤ENÍ S KOMUNÁLNÍMI
ODPADY
12.-13. 6., Hradec Králové
Konference z cyklu Odpadové dny 2001
ISWA âeská republika

ENVIRONMENT 2001
1.-3. 5., Tel Aviv, Izrael
Specializovaná ekologická v˘stava
Velvyslanectví státu Izrael, komerãní sekce
Badeniho 2, 170 06 Praha 7
Tel.: 02/24 31 19 46, fax: 02/33 32 00 92
E-mail: isratrade@volny.cz

OBALOV¯ ZÁKON A DÒSLEDKY
JEHO APLIKACE V PRAXI
14. 6., Praha
Semináﬁ z cyklu Aktuální ekologické otázky
CZ BIJO, a. s., Ing. Veronika âerná,
Tiskaﬁská 10, 108 28 Praha 10
tel: 02/ 67 210 238, fax: 02/ 72 702 152
e-mail: vcerna@bijo.cz

ZÁKON O ODPADECH
3. 5., Praha
Semináﬁ k novému zákonu
Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o.,
Olga Halousková,
Pí‰Èovy 820, 537 01 Chrudim
Tel.: 0455/68 23 03,
fax: 0455/68 23 10
e-mail: halouskova@ekomonitor.cz

TOP 2001
21.-22. 6., âastá-Papierniãka, Slovensko
7. konference Technika ochrany prostredia
Strojnícka fakulta STU, Katedra v˘robnej
techniky, Doc. Ing. ªubomír ·oo‰, CSc.,
Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava, SR
Tel.: 00421/7/57 29 65 81,
fax: 00421/7/52 49 78 09
E-mail: top2001@kvt.sjf.stuba.sk

ENVIRO 2001
9.-11. 5, Kladno
Konference na téma Management a Ïivotní
prostﬁedí
CERT Kladno, Ing. J. Krátk˘,
HuÈská 275/3, 272 01 Kladno
Tel.: 0312/64 50 07, fax: 0312/66 20 45
E-mail: cert@cert.cz

NOVÉ TRENDY V ÚPRAVNICTVÍ IV
28.-30. 6., Ostrava,
Konference o úpravnictví, ochranû Ïivotního
prostﬁedí, odpadech a emisích
V·B-TU Ostrava, Doc. Feãko,
tﬁ. 17. listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba
Tel.: 069/699 35 75, fax: 069/699 85 89
E-mail: peter.fecko@vsb.cz
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SKLÁDKY
20. 9., Pardubice, Diskusní semináﬁ
Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o.
SANAâNÍ TECHNOLOGIE
NA ZAâÁTKU 21. STOLETÍ
27. 9., Praha
Semináﬁ z cyklu Aktuální ekologické otázky
CZ BIJO, a. s.
ANAEROBIE 2001
2.-3. 10., Klatovy
Semináﬁ k problematice anaerobních procesÛ
Odborná skupina Kaly a odpady AâE âR,
prof. Ing. M. Dohanyos, CSc.
Tel.: 02/24 35 31 52
ODPADY - LUHAâOVICE 2001
2.-4. 10., Luhaãovice
IX. Mezinárodní kongres a v˘stava
JOGA LUHAâOVICE, s. r. o.,
Ing. Josef Gabry‰,
Uherskobrodská 984, 763 26 Luhaãovice
Tel.: 067/93 25 22, fax: 067/713 15 68
E-mail: joga@jogaluhacovice.cz
KOMUNÁL 2001
2.-4. 10. Îilina, Slovensko
9. Mezinárodní v˘stava techniky Ïivotního
prostﬁedí a komunálního hospodáﬁství
Dom techniky ZS VTS, s. r. o.,
Ing. Maria Kubová, CSc.,
ul. Vysoko‰kolákov 4, 010 08 Îilina, SR
Tel.: 00421/89/72 47 225,
fax: 00421/89/56 55 122
E-mail: kubova@domtechza.sk
VYBRANÉ SKUPINY ODPADÒ
25. 10., Praha
Semináﬁ z cyklu Aktuální ekologické otázky na
téma: odpadní oleje, baterie a akumulátory,
odpady s obsahem PCB a PCT, kaly z ãistíren
odpadních vod, odpady s obsahem TiO2
a autovraky, CZ BIJO, a. s.
ENVIBRNO
30.10.-2. 11., Brno, V˘stavi‰tû
10. Meznárodní veletrh techniky pro tvorbu
a ochranu Ïivotního prostﬁedí
BVV, a. s., V˘stavi‰tû 1, 647 00 Brno
Tel.: 05/41 15 32 72, fax: 05/41 15 30 54
E-mail: envibrno@bvv.cz
ODPADY A DISKUSE
1. 11., Brno
Jednání odborn˘ch skupin u pﬁíleÏitosti
veletrhu ENVIBRNO
ISWA âeská republika
ODPADY A EVROPSKÁ UNIE
20. 11., Praha
Mezinárodní kongres z cyklu
Odpadové dny 2001
ISWA âeská republika
ODPADY PRAHA 2001
21. 11. Praha
Konference z cyklu Odpadové dny poﬁádaná
spoleãnû se Svazem odpadového prÛmyslu
ISWA âeská republika.

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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ﬁízení

Bude u nás odpadové hospodářství globalizováno?
Globalizace jako heslo mÛÏe v mnoh˘ch z nás vyvolávat rÛzné, ale také o‰klivé
asociace. Tento pojem je pro vût‰inu z nás,
bûÏné smrtelníky, navíc vychované je‰tû za
socialismu a v pomûrnû malém státu tûÏko
straviteln˘. Na popularitû toto slovo získalo
u nás jako mediálnû nejfrekventovanûj‰í v˘raz minulého podzimu. Díky zasedání Svûtové banky a Mezinárodního mûnového
fondu, hlavnû v‰ak vzhledem k souvisejícím dramatick˘m událostem v Praze, se
mohl kaÏd˘ s tímto termínem setkat v rÛzném spojení a s pestr˘m vysvûtlením. Na
zasedáních v‰ak ‰lo pﬁedev‰ím o ﬁe‰ení
palãivé otázky rozdílÛ mezi bohat˘m Severem a chud˘m Jihem.
● Ve vztahu na odpadové hospodáﬁství jde v Evropû o ﬁe‰ení transferu
globalizace mezi bohat˘m Západem
a chud‰ím V˘chodem. Mnoho zahraniãních podnikatelÛ povaÏuje na‰i republiku
za pﬁestupní stanici pﬁi expanzi dále na V˘chod. CoÏ pro nás na prv˘ pohled nemusí
vypadat pﬁíznivû, ale to my stejnû neovlivníme, tak proã bychom toho nevyuÏili.
● Nadnárodní firmy se formují jako silná seskupení, která koncentrují jak lidsk˘,
tak i finanãní kapitál. BûÏnû investují mimo
svou domovinu, neboÈ existují regiony
s podstatnû niÏ‰í cenou lidské práce a tam
mají ‰anci získat daleko vy‰‰í zisky. Pokud
investují v málo vyvinut˘ch zemích, je koneãn˘m dÛsledkem je‰tû vût‰í prohloubení
sociálních rozdílÛ mezi lidmi i národy. Pokud investují u nás, doplatit na to mohou
malé, tradiãní firmy, jejichÏ podnikatelsk˘
zámûr není na dostateãné technické a organizaãní úrovni. Odpadové hospodáﬁství
na tom mÛÏe jenom získat.
● Odpadáﬁem se nikdo nerodí a donedávna se tento obor nikde nevyuãoval. Víc
jak deset let se zájmem pozoruji, jak se jednotliví odborníci pohybují na trhu pracovních a podnikatelsk˘ch pﬁíleÏitostí v odpadovém hospodáﬁství. Díky jisté tradici a zaujetí pro vûc se „osoby propadlé” odpadÛm neztratí. JestliÏe najednou odcházejí
ze své firmy nebo jiÏ nepracují pro pÛvodního zamûstnavatele, urãitû dﬁíve nebo
pozdûji zaloÏí novou firmu nebo se objeví
v nûjaké jiné odpadáﬁské organizaci. Nezﬁídka se také stávají zamûstnanci onûch
velk˘ch firem se zahraniãní matkou.
● Fluktuace zamûstnancÛ tûchto firem je
známá a lze polemizovat, zda je vût‰í nebo
men‰í. V kaÏdém pﬁípadû je v‰ak skuteãností, Ïe vnitﬁní organizaãní ﬁád a manaÏerské
zvyklosti pﬁená‰ené ze zahraniãí nejsou pro
●
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mnohé pﬁijatelné. Buìto se pﬁizpÛsobí nebo odejdou. Dnes v‰ak jiÏ nastupuje nová
generace niãím ani vlastenectvím, ani domácí, nûkdy trochu zatuchlou a frustrovanou atmosférou nezatíÏená, ochotná se
s chutí pﬁizpÛsobit v‰emu, co pﬁichází ze
Západu. UÏ to nejsou ti tradiãní odpadáﬁi
a ﬁeditelé podnikÛ odpadového hospodáﬁství. Nastupuje zde váÏná konkurence firem nejenom podporovan˘ch zahraniãními mateﬁsk˘mi organizacemi, ale i nov˘mi
manaÏery evropské úrovnû.
● Na tﬁi základní skupiny mÛÏeme
zjednodu‰enû rozdûlit firmy, které se dnes
u nás odpadov˘m hospodáﬁstvím zab˘vají
neÏ zaãnu konkrétnûji odpovídat na ﬁeãnickou otázku uvedenou v titulku. Podle rÛzn˘ch seznamÛ a katalogÛ jich je asi dvanáct aÏ patnáct set. Ty první jsou instituce,
které se zab˘vají tak zvanou podpÛrnou
ãinností. To jsou rÛzné projektové a poradenské organizace, v˘zkumné ústavy, vysoké ‰koly. Pak to jsou mûstské firmy, tûch je
nejvíc. Jsou to pﬁeváÏnû b˘valé technické
sluÏby, které se v rÛzn˘ch mûstech jmenují
rÛznû. Dnes jsou spí‰e oznaãované jako
komunální sluÏby, které obsahují i nakládání s odpady.
● Nejménû poãetnû zastoupené, ale
nejsilnûj‰í jsou firmy, které jsou ãistû soukromé, kde nemá ani stát, ani obec Ïádn˘
podíl. Jsou v‰ak do sluÏeb v odpadech zapojeny ãásteãnû i z úrovnû Evropské unie,
to znamená, Ïe mají majitele z Nûmecka,
Francie, Rakouska, Dánska, Beneluxu a podobnû. Jsou to tedy pÛvodem zahraniãní
firmy, které pro mûsta a celé regiony zaji‰Èují komplexní sluÏby, coÏ znamená svoz,
tﬁídûní, základní úpravu a odvoz k dal‰ímu
vyuÏití nebo odstranûní. Je potû‰itelné, Ïe
vût‰ina tûchto firem vznikla sice jako
provozovatelé skládek, ale dnes, v souladu
s pﬁirozen˘m a nesporn˘m v˘vojem jiÏ
skládkování není jejich hlavní ãinností.
● Ná‰ trh je rozebrán. Nakládání s komunálním a podobn˘m odpadem vznikajícím v Ïivnostenské sféﬁe je z tohoto pohledu vlastnû plo‰nû rámcovû pokryto velk˘mi
firmami, kter˘ch je kolem deseti. I zde v‰ak
dochází ke zmûnám. Obãas se dozvíme,
byÈ s odstupem ãasu, Ïe v rámci stávajících
firem do‰lo k fúzi, ke slouãení, pohlcení,
nákupu, prodeji. Obvykle to vyplyne v souvislosti se zmûnou v adresáﬁi firmy nebo
jména ﬁeditele. Sledovat tento proces je
velmi sloÏité, zvlá‰tû, kdyÏ to vypadá, Ïe
informace o takov˘chto zmûnách jsou ze
skupiny „pﬁísnû tajné”. Pﬁitom v zájmu sa-

28

motn˘ch firem by mûlo b˘t vûdût o nich
co nejvíce, zviditelnit svÛj podnikatelsk˘ zámûr a zku‰enosti v oboru. A tak mÛÏe témûﬁ uniknout, Ïe ze spoleãností s ruãením
omezen˘m se stávají akciové spoleãnosti
a z nich vznikají holdingy a jinak oznaãené
korporace nebo, Ïe se stávají souãástí nadnárodních spoleãností.
● Jedním z dÛsledkÛ je to, Ïe po mûstû, kde svoz odpadÛ zaji‰Èují podniky technick˘ch sluÏeb, jejichÏ majoritním vlastníkem je mûsto, je‰tû vedle toho intenzivnû
projíÏdûjí velká svozová auta v˘‰e naznaãen˘ch deseti firem, které ov‰em sváÏejí i to
zajímavûj‰í z odpadového koláãe a to je
Ïivnostensk˘ odpad. Technické sluÏby, které jsou drÏeny mûsty, pochopitelnû nemají
tak velk˘ podnikatelsk˘ zájem na ostatním
odpadu, kter˘ zase soukromé firmy dokáÏou lépe zpenûÏit. TakÏe zatímco dﬁíve, kdy
o „popeláﬁské” auto ãlovûk ztûÏí zakopnul,
dnes nestaãí pﬁeãítat v‰echny názvy firem
barevnû proveden˘ch na, do té doby neznám˘ch typech nákladních vozÛ. Jeden
z rysÛ globalizace jiÏ nastoupil.
● Mít svou skládku bylo heslo a pﬁání
mnoha obcí. Doufaly, Ïe podstatnû u‰etﬁí
a zároveÀ vydûlají. Skládek je v‰ak dnes
pﬁebytek. Díky intenzivnûj‰ímu tﬁídûní
a hlavnû vyuÏívání vybran˘ch sloÏek odpadu, ale také vzhledem k nov˘m pﬁedpisÛm
bude smûsného komunálního odpadu
ukládáno na skládkách stále ménû. Podnikat se skládkou bude tedy stále obtíÏnûj‰í, zvlá‰tû kdyÏ kaÏd˘ provozovatel musí vytváﬁet jiÏ dnes finanãní rezervu na sanaci
a zaji‰tûní skládky po jejím uzavﬁení. ·anci
pﬁekonat tyto problémy mají jen vût‰í firmy,
u kter˘ch skládka dnes jiÏ pﬁedstavuje jen
jeden z ﬁady ãlánkÛ nakládání s odpady.
● Dﬁíve u nás neznámá, dnes jedna
z nejvût‰ích. V roce 1992 probíhala jedna z prvních veﬁejn˘ch obchodních soutûÏí
na investora nejvût‰í skládky u nás. Vyhrála
ji do té doby nepﬁíli‰ známá zahraniãní firma. Bûhem krátké doby se rozrostla tak, Ïe
dnes má pﬁes dvacet dceﬁinek a poboãek
a pﬁes ‰est set zamûstnancÛ. Podobn˘ch
firem je u nás je‰tû nûkolik. JiÏ tehdy u nás
nastoupila globalizace v odpadovém hospodáﬁství, alespoÀ na komunální úrovni.
● V komunální sféﬁe mûst, kde jsou
zaji‰Èovány tﬁi základní sluÏby, zjednodu‰enû ﬁeãeno voda, energie a odpady, jsou
právû odpady z hlediska globalizace dost
pozadu. Zvlá‰tû proto, Ïe globalizace nemÛÏe b˘t bez privatizace. Obce mají stále
v této sféﬁe pﬁevaÏující majetkov˘ vliv. Ne-
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uvûdomují si, Ïe jen na nich, na zastupitelstvech obcí záleÏí, kterého strategického
partnera si vyberou. Ten bude ãasto ze zemí Evropské unie a pﬁinese jim nezanedbateln˘ kapitál do rozpoãtu mûsta za díl majetku (technické sluÏby), kter˘ dostaly obce
od státu zdarma pﬁevodem. Hodnota poskytnuté sluÏby je pochopitelnû kalkulována
v cenov˘ch úrovních âeské republiky. Ceny za vodu, energii a odpady jsou stále
vûcnû usmûrÀované, tedy neliberalizované
a proto nelze oãekávat, Ïe zahraniãní partner v tom mÛÏe dûlat zásadní zmûny.
I proto je v˘bûr strategického partnera dÛleÏit˘, není nutno nic unáhlit. Bûhem rok,
dva trvajícího jednání lze najít solidní firmu.
● Tento proces v odpadovém hospodáﬁství je‰tû dostateãnû neprobûhl, na
rozdíl napﬁíklad od vodního hospodáﬁství,
kde rozvoj sluÏeb ve vazbû na zahraniãní
partnery je obrovsk˘. Zahraniãní firmy musí
na jedné stranû respektovat vûcnû usmûrÀované ceny, ale na druhé stranû pﬁiná‰ejí
v˘znamné zku‰enosti a znalosti zvlá‰tû
z oblasti technologie a ﬁízení spoleãností,
oznaãované souhrnnû jako „know-how”,
o kterém se mnoh˘m starostÛm ani nesnilo. V mûstsk˘ch radách a zastupitelstvech
sedí mûst‰tí politici, kteﬁí ãasto nemají ani
ãásteãné znalosti a zku‰enosti o specifick˘ch oborech jako jsou mûstské sluÏby,
konkrétnû jako je nakládání s odpady na
evropské úrovni. Nûkdy dokonce zástupci
mûst vzhledem k svému zcela odli‰nému
spoleãenskému a odbornému zamûﬁení,
ãásteãnû z nevûdomosti a ãásteãnû úãelovû, brzdí vstup zahraniãních partnerÛ do
mûstsk˘ch spoleãností. Pﬁitom pouze soukrom˘ kapitál (nevyjímaje samozﬁejmû ãistû
ãesk˘) mÛÏe pﬁinést novou kvalitu.
● Kvalita sluÏeb. Zku‰enosti dnes ukazují, Ïe tam, kam vstoupil odborn˘ fundovan˘ partner, ne tedy fond nebo banka,
s nûkolika desítek let dlouhou tradicí, je
pﬁíslu‰ná sluÏba lep‰í a kvalitnûj‰í. Samozﬁejmû zástupci mûst, kteﬁí o vstupu takového nového partnera rozhodují, si musí
ovûﬁit kvalitu, postavení, tradici a reference
o firmû v zahraniãí. Na kaÏdém zahraniãním veletrhu, kter˘ch je dnes moÏno nav‰tívit hned nûkolik za rok, vidíme novou
techniku a technologie. Tu nám mohou
pﬁinést pﬁedev‰ím zahraniãní partneﬁi, protoÏe my sami na to je‰tû nemáme.
● Tradice odpadového hospodáﬁství
je u nás velká. Máme se ãím chlubit. Staãí
si vzpomenout na historické fotografie, jak
se z Prahy jiÏ pﬁed druhou svûtovou válkou domovní odpad odváÏel po Ïeleznici
k zemûdûlskému vyuÏití nebo pﬁipomenout, kde byla postavená tûsnû na zaãátku
minulého století první spalovna odpadÛ ve
stﬁední Evropû. Tradice je v‰ak jedna vûc
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a souãasné kapitálové moÏnosti na‰eho
hospodáﬁství druhá vûc. Spojme tedy svÛj
um a organizaãní schopnosti se zahraniãním kapitálem.
● Nejdále v globalizaci jsme ve vodárenství, potom v energetice a teprve kdesi
vzadu jsou odpady. Sice je u nás jiÏ ﬁada
firem se zahraniãním zázemím, ale stále je
to málo. Na‰í v˘hodou je, Ïe tyto firmy ze
své podstaty nemohou jít do sporu s mûstem nebo obcí. Oni nabízejí kvalitní sluÏbu
na svûtové úrovni, musí b˘t konkurence
schopní a chtûjí získat kladné reference pro
expanzi dále na v˘chod, dále do svûta. Jak
se chovají tyto firmy k zástupcÛm obcí jiÏ
víme, napﬁíklad ve vodním hospodáﬁství.
● Soukromé firmy pochopitelnû bez zisku nemohou fungovat, ale za to, Ïe nám
pﬁinesou kvalitu a znalosti pﬁeci stojí pﬁistoupit na pﬁimûﬁené zv˘‰ení cen. Vystupují zde pochyby, Ïe cena za tyto sluÏby
bude podstatnû draÏ‰í. Nutno si v‰ak uvûdomit, Ïe cena za odvoz odpadÛ ve srovnání s ostatními uveden˘mi hlavními skupinami sluÏeb je velmi nízká. Staãí si zjistit,
kolik platíme za vodu a za energii a jak se
tyto ceny stále zvy‰ují v návaznosti na vyrovnávání s evropsk˘mi cenami.
● A co na‰e malé firmy? V návaznosti
na jiÏ zmiÀovanou tradici, ale pﬁedev‰ím
na na‰eho podnikatelského ducha vznikla
a vzniká v oblasti odpadového hospodáﬁství ﬁada stﬁedních a mal˘ch firem. KaÏd˘
podle sv˘ch moÏností a schopností se snaÏí
hledat tu je‰tû volnou nebo volnûj‰í parketu, kde by mohl uspût. Bez pokrytí i tûchto
aktivit by systém odpadového hospodáﬁství
byl nekomplexní a nefunkãní. Podniky s nepromy‰len˘m podnikatelsk˘m zámûrem,
kter˘m jde hlavnû jen krátkodobû vyuÏít
momentální mezery na trhu, mohou jen
velmi obtíÏnû dlouhodobû konkurovat
velk˘m firmám, které nabízejí komplexní
sluÏby témûﬁ po celé republice.
● Nov˘ zákon o odpadech by mohl
b˘t inspirací i pro novou etapu v odpadovém hospodáﬁství, pro kterou by jistû bylo
pﬁínosem, kdyby proces globalizace v tomto oboru postoupil o krok dál. Potﬁebujeme
silné soukromé subjekty, které budou mít
propracované solidní smlouvy s obcemi
o poskytování sluÏeb za rozumné ceny
a na evropské úrovni.
Tomá‰ ¤ezníãek
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Nově na kartony

Firma Wertstoff-Trennungsgesellschaft
v Rohru provozuje jediné zaﬁízení na
svûtû, ve kterém se z kartonÛ od mléka
a dÏusÛ získávají jejich souãásti - buniãina, polyethylen a hliník - témûﬁ ve stoprocentní ãistotû. Tyto kartony se dosud
zpracovávaly pouze v papírenském prÛmyslu, nyní jsou uzavﬁeny smlouvy s v˘robci plastÛ, hliníku a izolaãních materiálÛ.
Zaﬁízení pracuje od dubna 1999 a má
kapacitu 26 tis. tun kartonÛ roãnû.
VyuÏívá ‰v˘carskou technologii, kterou
vyvinula firma RESULT AG. Jedná se
o such˘ mechanick˘ postup, kter˘ se jiÏ
vyuÏívá u jin˘ch kombinovan˘ch materiálÛ. Jednotlivé materiály se od sebe oddûlují pomocí proudu vzduchu a rotace.
Základem zaﬁízení je tzv. urychlovaã,
svisl˘ rotor, v jehoÏ plá‰ti je v rÛzn˘ch
vzdálenostech namontováno 360 noÏÛ.
Rotor se otáãí rychlostí 1200 otáãek za
minutu. Na noÏích se tvoﬁí víry s rychlostí vzduchu 2000-8000 km/h, coÏ vede
k tomu, Ïe souãásti kartonÛ se od sebe
odloupnou. Poté jsou v‰echny tﬁi frakce
ãistû roztﬁídûny.
Recycling Magazin, 54, 1999,
ã. 14, s. 19
Uzavřít oběh kovů

Na

konferenci ASM (mezinárodního
svazu inÏen˘rÛ kovoprÛmyslu) na téma
recyklace kovÛ bylo pﬁedstaveno pilotní
zaﬁízení na tepelné zpracování hliníkov˘ch fólií z nápojov˘ch obalÛ firmy
Seghers Better Technologie v Belgii.
Zbytky ze zpracování nápojov˘ch kartonÛ v papírenském prÛmyslu se zpracovávají v dvoustupÀovém fluidním reaktoru. Dochází pﬁi tom ke zplyÀování PE fólií a zbytkÛ vláken a hliníkovou fólii tak
lze získat v ãisté formû. Po provedení
optimalizace bude postaveno prÛmyslové zaﬁízení s touto technologií.
Univerzita Paul Sabatier v Toulouse
vyvinula dvoustupÀov˘ proces získávání
kovÛ z baterií. Proces se skládá z tepelného a chemického stupnû. Tepeln˘ stupeÀ zahrnuje pyrol˘zu za teploty 500 aÏ
700 °C, pﬁi níÏ se v dusíkové atmosféﬁe
odstraÀují organické sloÏky. Chemick˘
stupeÀ zahrnuje hydrometalurgick˘
a elektrolytick˘ postup, kter˘ umoÏÀuje
extrakci kovÛ. Zpracují se pﬁi tom zbytky
z pyrol˘zy s kyselinou solnou a rozpu‰tûné kovy se získají vysráÏením.
Recycling Magazin, 54, 1999,
ã. 14, s. 8-9
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ZE ZAHRANIâNÍHO ODBORNÉHO TISKU
Legislativa

Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 3, s. 10-12
● Nov˘ systém mûﬁení skryté radioaktivity firmy Cetto EM (Cetto EM. Neues
Messystem gegen versteckte Radioaktivität)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 3, s. 28-29
● Pﬁímé mûﬁení k rozli‰ení mezi odbourateln˘m organick˘m uhlíkem a základním
uhlíkem pomocí metody VGB (Direktmessung zur Differenzierung zwischen
abbaubarem organischen Kohlenstoff (AOC) und elementarem Kohlenstoff
in Anlehnung an die VGB-Methode)
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 1, s. 24-28

Nûmeck˘ svaz pro vodní hospodáﬁství, odpadní vodu a odpad ATV-DVWK vidí
v novelizaci smûrnice EU o ãistírensk˘ch kalech dobré pﬁístupy (ATV-DVWK sieht
in Novellierung der EU-Klärschlammrichtlinie gute Ansätze)
Umweltpraxis, 2000, ã. 12, s. 10
● Návrat do star˘ch ãasÛ? Ke kodaÀskému rozhodnutí Evropského soudního
dvora a návrhÛm konference ministrÛ Ïivotního prostﬁedí ke zmûnû zákona
o obûhovém hospodáﬁství a odpadech (Ein Rückfall in alte Zeiten? Zur
Kopenhagen-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes und den
Vorschlägen der Umweltministerkonferenz zur Änderung des KrW-AbfG)
Umweltpraxis, 2000, ã. 12, s. 51-53
● Provádûní smûrnice o zne‰kodÀování star˘ch elektrick˘ch pﬁístrojÛ Zemské
pracovní spoleãnosti pro odpad („LAGA-Richtlinie Entsorgung von
Elektroaltgeräten umsetzen»)
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 1/2, s. 3
● Aufklärungspflicht beim Verkauf eines kontaminierten Grundstücks (Povinnost
pouãení pﬁi prodeji kontaminovaného pozemku) s. 10
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 2,
●

Tﬁídûní odpadÛ
Oddûlování druhotn˘ch surovin. Spoleãnost DSD otevﬁela tﬁídicí zaﬁízení
nového typu (Wertstofftrennung. DSD eröffnet Sortieranlage neuen Typs)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 3, s. 16
● Tﬁídûní odpadÛ - sniÏování nákladÛ na zne‰kodÀování. Odpady na mal˘ch
a stﬁedních staveni‰tích (Abfälle trennen - Entsorgungskosten senken. Abfälle auf
kleinen und mittleren Baustellen)
Umwelt, 2001, ã. 1/2, s. 35-37
●

Nakládání s odpady

Obaly

Sítû pro spolupráci v obûhovém hospodáﬁství. Zku‰enosti z oborové práce
v odpadovém hospodáﬁství ve Svobodném státû Sasko (Kooperationsnetzwerke
in der Kreislaufwirtschaft. Erfahrungen aus der abfallwirtschaftlichen
Branchenarbeit im Freistaat Sachsen)
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 1, s. 4-8
● Úvahy k nákladÛm za zne‰kodÀování star˘ch aut (Überlegungen zu den
Entsorgungskosten von Altautos)
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 1, s. 9-16
● ·etﬁit náklady a zlep‰ovat image. Fluid Management - nástroj k ﬁízenému
nakládání se surovinami v prÛmyslu (Kosten sparen und Image verbessern. Fluid
Management)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 2, s. 10-11
● Svaz nûmeckého odpadového hospodáﬁství se obává „vyvlastnûní” (BDE
befürchtet „Enteignung”)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 3, s. 19
● EMAS v rozmachu (EMAS im Aufwind)
Umwelt, 2001, ã. 1/2, s. 5
● Obûhové hospodáﬁství pro v˘robní podniky. Smûrnice Svazu nûmeck˘ch
inÏen˘rÛ VDI 4431 pomáhá lépe vymezit toky látek v odpadovém hospodáﬁství
(Kreislaufwirtschaft für produzierende Unternehmen. VDI 4431 hilft Stoffströme
in der Abfallwirtschaft besser abzugrenzen)
Umwelt, 2001, ã. 1/2, s. 19-22
● Spolkov˘ svaz pro druhotné suroviny a zne‰kodÀování se vyslovil proti
subvencím pﬁi zne‰kodÀování star˘ch olejÛ (bvse spricht sich gegen
Subventionen bei der Altölentsorgung)
Umweltpraxis, 2000, ã. 12, s. 8
● Opût sníÏení tarifÛ pro zne‰kodÀování odpadÛ a ãi‰tûní silnic u Berlínského
podniku pro ãi‰tûní mûsta (Erneute Tarifsenkung bei BSR)
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 1/2, s. 4
● Komise pﬁedkládá Zelenou knihu o vlivu PVC na Ïivotní prostﬁedí (Kommission
legt Grünbuch über Umweltauswirkungen von PVC vor)
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 1/2, s. 7
● Nová pravidla pro zacházení se star˘m dﬁevem (Neue Regeln für den
Umgang mit Altholz)
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 1/2, s. 51-52
● „Entsorgungssicherheit für unsere Kunden”. Schlenter feierte fünfzigjähriges
Bestehen („Bezpeãnost zne‰kodÀování pro na‰e zákazníky”. Firma Schlenter
oslavila padesáté v˘roãí vzniku)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 2, s. 27-28
● Zwei Köpfe - eine Idee. Erdbau und Abbruch in Feldkirchen (Dvû hlavy
- jedna idea. Zemní práce a demolice ve Feldkirchenu)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 2, s. 34-35
● Neuorganisation mit Öko-Anliegen. Bundesamt für Bauten und Logistik (Nová
‰v˘carská organizace s ekologick˘mi zájmy. Spolkov˘ úﬁad pro stavby a logistiku)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 2, s. 40-41

● Obaly. âervená karta pro zelen˘ bod (Verpackungen. Rote Karte für den
Grünen Punkt)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 2, s. 16
● Nucená záloha po‰kozuje obchody DSD (Zwangspfand schadet
DSD-Geschäften)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 2, s. 17
● Siln˘ nárÛst obalÛ na nápoje z PET (Starkes Wachstum bei
PET-Getränkeverpackung)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 3, s. 27
● Nûmeck˘ ministr Ïivotního prostﬁedí Trittin: povinná záloha na jednorázové
obaly na nápoje pﬁijde (Trittin: Pflichtpfand für Einweg-Getränkeverpackung
kommt)
Umweltpraxis, 2000, ã. 12, s. 9
● Svaz nûmeckého odpadového hospodáﬁství reaguje s nepochopením na rozhodnutí o nucené záloze (BDE reagiert mit Unverständnis auf
Zwangpfandentscheidung)
Umweltpraxis, 2000, ã. 12, s. 9
● Kvóty pro vratné obaly pﬁed soudem (Mehrwegquote vor Gericht)
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 1/2, s. 8

●

Recyklace
Veletrh TerraTec v Lipsku 13. - 16. bﬁezna 2001: Obor zásobování
a zne‰kodÀování tvoﬁí tûÏi‰tû veletrhu. Recyklace dobﬁe zastoupena (TerraTec:
Ver- und Entsorgungsbranche bildet Messeschwerpunkt. Recycling gut
vertreten)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 1, s. 14-15
● TrÏní problémy recyklace stavebních hmot (Marktprobleme
des Baustoff-Recyclings)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 1, s. 16-18
● Stroj pro v‰echny pﬁípady. Dobré zku‰enosti s recyklaãním bubnem (Maschine
für alle Fälle. Gute Erfahrungen mit Powerscreen Recycling Trommel)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 1, s. 20
● Demolice hotelu v ‰esti t˘dnech (Hotel in sechs Wochen zerlegt)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 1, s. 21-22
● Konjunktura kvalifikované demontáÏe a kontrolovaného zne‰kodÀování
(Qualifizierter Rückbau und kontrollierte Entsorgung haben Konjunktur)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 1, s. 25-26
● Pásové mobilní zaﬁízení spoleãnosti Fürstauer (Raupenmobile Anlage bei
Fürstauer)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 1, s. 29
● Recyklace stavebních odpadÛ v Rakousku: jubilejní rok 2000
(Baustoff-Recycling: Jubiläumsjahr 2000)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 1, s. 36-37
● Struktura pro vyuÏívání stavebních odpadÛ ve ·v˘carsku (Struktur für
Verwertung)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 1, s. 40-41
● Sedací nábytek z recyklovaného plastu (Sitzmöbel aus Recyclingkunststoff)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 2, s. 8
● Rámcové podmínky pro recyklaci automobilÛ v budoucnosti
(Rahmenbedingungen für das Automobilrecycling der Zukunft)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 2, s. 12-13
● Anketa mezi ãleny Spolkového svazu pro druhotné suroviny a zne‰kodÀování:
Recyklaãní hospodáﬁství se zatajovan˘m optimismem (bvse-Konjunkturumfrage:
Recyclingwirtschaft mit verhaltenem Optimismus)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 2, s. 14
● 100 let zne‰kodÀovatelské firmy Deppe (100 Jahre Firma Deppe)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 2, s. 18-19
● Star˘ papír. SdruÏení „Iniciativa pro recyklovan˘ papír» (Altpapier. Initiative Pro
Recyclingpapier)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 2, s. 20-21
● Recyklace ocelového ‰rotu. Îádné zmûny cen v lednu (Stahlschrott-Recycling.
Kaum Preisänderungen im Januar)
●

Sbûr a svoz odpadÛ
Bavor‰tí obãané pilnû sbírají druhotné suroviny (Bayerns Bürger sammeln
fleissig Wertstoffe)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 2, s. 8
● Rakousko: rekord ve sbûru starého papíru (Österreich: Rekord im
Altpapiersammeln)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 2, s. 8
● Anketa Svazu nûmeckého odpadového hospodáﬁství vidí boãní nakladaãe jako
v˘hodnûj‰í oproti zadním nakladaãÛm (BDE-Umfrage sieht Seitenlader
gegenüber Heckladern im Vorteil)
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 1/2, s. 8
●

Anal˘za odpadÛ
Radioaktivita ve ‰rotu. Bez ionizujícího záﬁení (Radioaktivität im Schrott. Frei
von ionisierender Strahlung)

●
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Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 2, s. 24
● Star˘ papír. Drastick˘ pokles v posledním ãtvrtletí roku 2000 (Altpapier.
Drastische Rückgänge im letzten Quartal 2000)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 2, s. 25
● Braniborsko. O polovinu ménû odpadu a dvakrát tolik recyklace
(Brandenburg. Halb so viel Müll und doppelt so viel Recycling)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 3, s. 15
● Recyklace hliníku. Ze Svazu nûmeck˘ch hutí se stal Svaz prÛmyslu recyklace
hliníku (Aluminiumrecycling. Aus VDS wird VAR)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 3, s. 18
● Star˘ textil. NiÏ‰í poptávka (Alttextil. Geringere Nachfrage)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 3, s. 26
● PrÛmysl plastÛ vyvinul recyklované palety (Kunststoffindustrie entwickelt
Recyclingpaletten)
Umwelt, 2001, ã. 1/2, s. 15
● Vysoce hodnotné v˘robky ze starého oleje (Hochwertige Produkte aus Altöl)
Umwelt, 2001, ã. 1/2, s. 16
● Materiály z lakov˘ch kalÛ (Werkstoffe aus Lackschlämmen)
Umwelt, 2001, ã. 1/2, s. 17
● Ekologick˘ design. Od klávesnice ke klávesnici - konstrukce v˘robkÛ vhodná
pro recyklaci (Eco-Design. Von der Tastatur zur Tastatur)
Umwelt, 2001, ã. 1/2, s. 22-24
● Kolobûh pro Ïivotní prostﬁedí. Úprava spojek a pﬁevodovek - opravy
automobilÛ (Kreislauf für die Umwelt. Aufbereitung von Kupplungen und
Drehmomentwandlern)
Umwelt, 2001, ã. 1/2, s. 25-26
● Úprava star˘ch moﬁidel. Îárové zinkování (Aufbereitung von Altbeizen.
Feuerverzinken)
Umwelt, 2001, ã. 1/2, s. 44-47
● Pﬁedstavení nového patentu. Zne‰kodÀování star˘ch aut: díl 1 ze 2. Úprava
a vyuÏití odpadÛ z drtiãÛ (Patentspiegel. Altautoentsorgung: Teil 1 von 2.
Aufbereitung und Verwertung von Shredderabfällen)
Umwelt, 2001, ã. 1/2, s. 62
● Recyklace ocelov˘ch obalÛ v Evropské unii se zﬁetelnû zv˘‰ila (Recycling von
Stahlverpackungen in der EU hat sich deutlich erhöht)
Umweltpraxis, 2000, ã. 12, s. 10
● Recyklace textilu s pﬁekáÏkami. Ekologicky ‰etrné trÏní hospodáﬁství kontra
svat˘ Byrokracius (Textil-Recycling mit Hindernissen. Umweltfreundliche
Marktwirtschaft contra Sankt Bürokratius)
Umweltpraxis, 2000, ã. 12, s. 15
● Institut für Kreislaufwirtschaft in Bremen (Institut pro obûhové hospodáﬁství
v Brémách)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 2, s. 7
● Europäisches Baustoffrecycling. F.I.R. hat sich zu einem leistungsfähigen Team
von Verbänden und Unternehmen entwickelt. Europäisches Baustoffrecycling
(Evropská recyklace stavebních materiálÛ. Mezinárodní federace pro recyklaci
F.I.R. se vyvinula ve v˘konn˘ t˘m svazÛ a podnikÛ)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 2, s. 12
● Zehn Jahre F.I.R. (Deset let mezinárodní federace pro recyklaci F.I.R.)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 2, s. 13
MIDDENDORF, B. - RÖTH, D. - KURKOWSKI, H.
● Fliessmörtel für die Verfüllung von Leitungsgräben (Tekutá malta pro
zaplÀování pﬁíkopÛ pro potrubí - vyuÏití recyklovan˘ch stavebních hmot)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 2, s. 21-23
● Recycling als günstige Alternative. Finanzabgabe für das Deponieren wird
angehoben (Recyklace jako pﬁíznivá alternativa. Poplatek za skládkování se
zv˘‰il)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 2, s. 38

● OdstraÀování reziduí se zv˘‰enou specifickou aktivitou pﬁirozen˘ch
radionuklidÛ beze ‰kod - odpady z tûÏby zemního plynu a ropy (Schadlose
Beseitigung von Rückständen mit erhöhten spezifischen Aktivitäten natürlicher
Radioniklide)
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 1/2, s. 17-20

Spalování a tepelné vyuÏití odpadÛ
● PoÏadavky na náhradní paliva v cementárenském prÛmyslu (Anforderungen
an Ersatzbrennstoffe in der Zementindustrie)
Umweltpraxis, 2000, ã. 12, s. 18-20
● O hlavním úãelu opatﬁení. Kdy je spalování odpadÛ povaÏováno za vyuÏití?
(Vom Hauptzweck der Massnahme. Wann gilt die Verbrennung von Abfällen als
Verwertung?)
Umweltpraxis, 2000, ã. 12, s. 49-50
● Thermoselect bere zpût Ïádost o povolení v Hertenu (Thermoselect nimmt
Genehmigungsantrag zurück)
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 1/2, s. 9
● Zv˘‰ení bezpeãnosti provozu na rotujících strojích ve spalovnû odpadÛ
Bielefeld-Herford. Vy‰‰í bezpeãnost pﬁi souãasné optimalizaci nákladÛ na údrÏbu
(Erhöhung der Betriebssicherheit an rotierenden Maschinen in der
Müllverbrennungsanlage Bielefeld-Herford. Höhere Sicherheit bei gleichzetiger
Optimierung der Instandhaltungskosten)
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 1/2, s. 21-23

Skládkování odpadÛ
● Ruãení za ‰patné informace o poplatcích za skládkování (Haftung für falsche
Auskunft über Deponiegebühren)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 1, s. 8
● Naﬁízení o skládkování. Stanovisko k návrhu z právního hlediska
(Ablagerungsverordnung. Stellungnahme zu dem Entwurf aus rechtlicher Sicht)
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 1, s. 17-23
● Nejvût‰í evropské zaﬁízení na skládkov˘ plyn ve Schwanebecku zapojeno do
teplárenské sítû (Grösste Deponiegasanlage Europas in Schwanebeck am Netz)
Umweltpraxis, 2000, ã. 12, s. 11
● „Naﬁízení o skládkách brání smysluplnému zpracování zbytkového odpadu po
roce 2004” („Deponieverordnung behindert ab 2004 ökologisch sinnvolle
Restmüllbehandlung»)
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 1/2, s. 10
● Povrchové tûsnûní skládek ve spojení s cílen˘m zpûtn˘m zvlhãováním
(Oberflächenabdichtung von Deponien in Verbindung mit einer gezielten
Rückbefeuchtung)
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 1/2, s. 14-16
● Schutz „Am Turm”. MDDS-System in Basisabdichtungen von Deponie in
Wernigerode (Ochrana skládky sídelního odpadu „Am Turm”. Systém
minerálního tûsnûní podloÏí skládky ve Wernigerode)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 2, s. 16
● Verbausystem bei Deponieabdichtung. Standsicher und beim Rückbau gut
handhabbar (Systém paÏení pﬁi utûsÀování skládky. Stál˘ a pﬁi odtûÏování se
s ním dobﬁe manipuluje)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 2, s. 19-20
● Deponien „atmen auf”. Beschleunigte aerobe in situ Stabilisierung von
Abfallablagerungen (Skládky „se nadechují”. Urychlená aerobní stabilizace
skládek odpadÛ in situ)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 2, s. 24-25

Staré zátûÏe

Mechanicko-biologické zpracování a kompostování

● ·etﬁení k rozdûlení arzenov˘ch slouãenin na stanovi‰ti staré zátûÏe z hlediska
elektrokinetického transportu (Untersuchungen zur Verteilung des Arsenspezies
eines Altlastenstandortes im Hinblick auf das elektrokinetische
Transportverhalten)
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 1, s. 29-37
● VyplÀování terénu v˘kopovou zeminou (Geländeauffüllung mit Bodenaushub)
Recycling Magazin, 56, 2001, ã. 2, s. 8
● Selektivní ohﬁívání pÛdy pomocí vysokofrekvenãní energie. Optimalizace
technologie sanace pÛdy (Selektive Bodenerwärmung mittels
Hochfrequenzenergie. Optimierung von Bodensanierungsverfahren)
Umwelt, 2001, ã. 1/2, s. 38-41
● Biotechnická sanace pÛdy a podzemní vody in-situ. âást 3. Monitoring
v krajinû (Biotechnische in-situ-Boden- und Grundwassersanierung. Teil 3.
Monitoring im Gelände)
Umweltpraxis, 2000, ã. 12, s. 22-25 - pozn. první 2 díly v EntsorgungsPraxis
ã. 9/2000 a 10/2000
● Sanierung des Richtberggeländes, Binge-Ost (Sanace prÛmyslového parku
Bingen-Ost)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 2, s. 17-18
● Oberflächenabdichtung für Bauschuttdeponie. Renaturierung sieht spätere
landwirtschaftliche Nutzung vor (Utûsnûní povrchu skládky stavební suti.
Rekultivace pamatuje na pozdûj‰í zemûdûlské vyuÏití)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, ã. 2, s. 26

● V˘roãní zpráva nadace Deutschen Bundesstiftung Umwelt. TûÏi‰tû pomoci
vyuÏití ve biologick˘ch odpadÛ (Jahresbericht 1999 der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt. Förderschwerpunkt Bioabfallverwertung)
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 1, s. 41-42
● VyuÏití masokostní mouãky v bioplynov˘ch zaﬁízeních (Verwertung von
Tiermehl in Biogasanlagen)
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 1/2, s. 4
● Masokostní mouãka pro optimalizaci vyuÏití ãistírensk˘ch kalÛ (Tiermehl als
Energieträger für die Optimierung der Klärschlammverwertung)
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 1/2, s. 6
● Problémy s odpadním vzduchem pﬁi studeném pﬁedzpracování odpadÛ.
Poznámky v popﬁedí 30. naﬁízení na ochranu pﬁed imisemi.
Mechanicko-biologické zpracování (Abluftprobleme bei der kalten
Vorbehandlung von Abfällen. Bemerkungen im Vorfeld der 30. BImSchV.
Mechanisch-biologische Behandlung)
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 1/2, s. 24-27
● Je to návrat hygienizace ãistírensk˘ch kalÛ? (Gibt es Comeback
der Klärschlammhygienisierung?)
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 1/2, s. 28-32

Zne‰kodÀování odpadÛ
● ¤ízení zne‰kodÀování masokostní mouãky ve ·v˘carsku
(Fleischmehlentsorgung in der Schweiz geregelt)
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 1/2, s. 3
● Centrum pro vyuÏití druhotn˘ch surovin Schwarze Pumpe nabízí pro celé
Nûmecko zhodnocení masokostní mouãky (SVZ Schwarze Pumpe bietet
bundesweit Verwertung von Tiermehl an)
Umweltpraxis, 1, 2001, ã. 1/2, s. 6
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âasopisy jsou uloÏeny ve fondu knihovny âEÚ:
âesk˘ ekologick˘ ústav,
Stﬁedisko veﬁejn˘ch informaãních sluÏeb
Vr‰ovická 65, 100 10 Praha 10
Vybrala a sestavila jk
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Recyklace na internetu www.recyklace.net
Zaãátkem tohoto roku byla zaregistrována
nová doména na internetu s názvem
www.recyklace.net. Na této stránce bude
mít kaÏd˘ uÏivatel moÏnost získat vût‰inu
informací z Katalogu odbytu odpadÛ. Jedná se asi o 1520 odpadáﬁsk˘ch firem a organizací, které se zab˘vají recyklací odpadu, svozem, skladováním a spalováním. Je
to celkem 22 oborÛ, které budou dennû
aktualizovány na internetu.
Tato nová stránka chce oslovit v‰echny
odborné pracovníky ze státní správy a samosprávy a z pﬁíslu‰n˘ch firem. UÏivatelé
zde získají nejen aktuální informace z Katalogu, ale naleznou zde novinky, aktuality,
ankety a soutûÏe z oblasti recyklace odpadÛ. V souãasné dobû se instaluje na tuto
stránku cel˘, komerãnû ‰íﬁen˘ Katalog odbytu odpadÛ, kter˘ obsahuje následující
poloÏky:
- Plasty - odbûratelé a zpracovatelé
plastÛ a plastov˘ch v˘robkÛ
- Textil - odbûratelé a zpracovatelé textilu
- Papír - odbûratelé a zpracovatelé papíru
- Kovy - odbûratelé a zpracovatelé kovÛ
- Pneu - odbûratelé a zpracovatelé
pneumatik a pryÏe
- Sklo - odbûratelé a zpracovatelé skla
- Bio odpad - odbûratelé a zpracovatelé
bio odpadu
- Nebezpeãn˘ odpad - odbûratelé
a zpracovatelé nebezpeãného odpadu

- Stavební odpad - odbûratelé a zpracovatelé stavebního odpadu
- Obchodování po Internetu - VyuÏití
software „Katalog” pro pﬁímé obchodování s odpady pomocí internetové sítû
- Databáze emailÛ - databáze elektronick˘ch adres subjektÛ odpadového hospodáﬁství
- WWW odkazy - databáze odkazÛ z oblasti odpadového hospodáﬁství
- Státní správa - databáze orgánÛ státní
správy
- Skládky - pﬁehled v‰ech skládek III. a IV.
tﬁídy
- Spalovny - spalovny komunálního a nebezpeãného odpadu
- Zpracování odpadu - dodavatelé strojÛ a technologií na zpracování odpadu
- Legislativa - zákony, vyhlá‰ky, naﬁízení
vlády a smûrnice v odpadech
- Akreditované laboratoﬁe - databáze laboratoﬁí akreditovan˘ch pro rozbor odpadÛ
- Svozové nádoby - dodavatelé a v˘robci svozov˘ch nádob
- Svozové firmy - svozové firmy v okresních mûstech a mal˘ch okresech
- Svozová vozidla - dodavatelé a v˘robci podvozkÛ a nástaveb pro svoz odpadu
- Oprávnûné osoby - osoby povûﬁené
hodnocením nebezpeãn˘ch vlastností
odpadÛ
- Projekãní firmy - projekãní firmy v od-

padovém hospodáﬁství
- Zpﬁísnûn˘ reÏim - osoby oprávnûné
k nakládání s odpady podléhajícími
zpﬁísnûnému reÏimu
V koneãné fázi bude moÏné pﬁímo v prostﬁedí internetového prohlíÏeãe vyhledávat
podle uÏivatelem zadan˘ch filtrÛ a kritérií
v‰echny informace obsaÏené v Katalogu
odbytu odpadÛ, a to zdarma. Po dobu v˘stavby stránky mají v‰ichni uÏivatelé moÏnost získat potﬁebné informace z Katalogu
odbytu odpadÛ formou dotazÛ vyplnûním
pﬁíslu‰ného formuláﬁe na stránkách
www.recyklace.net.
Dal‰ím v˘znamn˘m pﬁínosem pro uÏivatele je pravidelné uveﬁejÀování novelizací
zákonÛ, nov˘ch vyhlá‰ek a dal‰ích zmûn
v legislativû t˘kajících se zejména odpadového hospodáﬁství, recyklování odpadÛ
a Ïivotního prostﬁedí. Stranou nezÛstává
ani pﬁehled jin˘ch serverÛ, aÈ uÏ podnikatelsk˘ch subjektÛ nebo vládních organizací,
jejichÏ ãinnost je zamûﬁena na odpadové
hospodáﬁství a Ïivotní prostﬁedí. Tyto jsou
zde popsány a roztﬁídûny podle kategorií,
takÏe není nutno na internetu hledat nejprve místa, kde by se poÏadovaná informace mohla nacházet a teprve pak hledat
samotnou informaci.
Ing. Josef Gabry‰
JOGA LUHAâOVICE, s. r. o.
http://www.jogaluhacovice.cz

Nová kompostárna

Jsou dva moÏné zpÛsoby odstraÀování
bioodpadu. Tvoﬁení ãern˘ch skládek na
rÛzn˘ch místech nebo jeho ﬁízené zpracování za dodrÏování v˘robních podmínek
a vyuÏití získaného substrátu pro zakládání
a údrÏbu dal‰ích zelen˘ch ploch.
Na zaji‰tûní vyuÏití odpadní biomasy,
vznikající pﬁi údrÏbû mûstské zelenû, zejména v prÛmyslové zónû na jih od Prahy,
její úpravu a následné vracení do pﬁírodního kolobûhu ve formû biologického
hnojiva byla v roce 2000 zaloÏena spoleãnost JAVO, s. r. o. Kompostárna, kte04/2001

rou firma provozuje, je v˘hodnû situována u jiÏní hranice Prahy v bezprostﬁedním
sousedství dálnice D1 (v˘jezd ¤íãany).
Ve spolupráci s V˘zkumn˘m ústavem rostlinné v˘roby v Praze-Ruzyni byl vypracován projekt v˘roby, kdy základními v˘chozími sloÏkami jsou posekaná tráva z letních
seãí, suchá tráva a listí pﬁi jarním a podzimním vyhrabávání zelen˘ch ploch a dále
pﬁebyteãná rozdrcená dﬁevní hmota.
V souãasné dobû je vyroben první vzorek,
kter˘ je pﬁihlá‰en k „registraci” tak, jak ukládá zákon ã. 156/1998 Sb., o hnojivech.
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V˘sledek chemick˘ch rozborÛ je dobr˘.
Odbyt se oãekává zejména ze strany spoleãností, které zakládají a udrÏují sídli‰tní
zeleÀ, rodinné zahrádky, zeleÀ v intenzivnû se rozrÛstající industriální zónû a rozsáhlé v˘stavbû rodinn˘ch domkÛ, která v této oblasti probíhá. Po poãáteãních investicích do vybavení nutnou mechanizací pro
v˘robu substrátu se firma chystá investovat do balicí linky, protoÏe do budoucna
poãítá také s prodejem hnojiva pro drobné
spotﬁebitele.
(op)
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Kontejnery na odpad s odsuvným víkem
- příště jen s dětskou pojistkou
Dětská pojistka kontejnerů
MGB 1100 litrů SSI SCHÄFER

KdyÏ jsme v ãervnu 1999 referovali v odborném tisku o veletrhu IFAT v Mnichovû, uvedli jsme mimo jiné v souvislosti
s vystavovan˘mi nádobami na odpad jako zajímavost kontejnery s pojistkou víka proti samovolnému uzavﬁení. Tento
technick˘ detail byl v Nûmecku zaveden jako dÛsledek nehody, kdy do‰lo ke smrtelnému úrazu zvûdavého dítûte.
Souãasnû v ãasopisu byla vyjádﬁena domnûnka, Ïe tato vymoÏenost nebude v âeské republice hned tak pouÏita. Od té
doby neuplynuly ani celé dva roky a povinnost vybavovat
kontejnery s posuvn˘m víkem dûtskou pojistkou byla zahrnuta i do ãesk˘ch norem.
Redakce

jednoduchá a jistá a vyhovuje nov˘m poÏadavkÛm
âSN EN 840-6
Pﬁes trojitou aretaci víka u typu MGB 1100 litrÛ se mÛÏe pﬁi nepﬁimûﬁeném zacházení stát, Ïe posuvné víko se mÛÏe nechtûnû
uzavﬁít a uÏivatele zranit.
Patentovaná dûtská pojistka tomu spolehlivû zabraÀuje.
Pojistka sestává ze dvou stabilních zaráÏek na obou stranách
tûla nádoby, do víka integrovaného, dvakrát uloÏeného hﬁídele
(táhla) a dvou signálnû ãerven˘ch deblokaãních tlaãítek na pﬁedním okraji víka. ZaráÏky drÏí víko v pﬁesnû definované otevﬁené
poloze.
Teprve souãasn˘m tlakem na obû deblokaãní tlaãítka (to je
moÏné pouze za pouÏití obou
rukou najednou) je víko odblokováno a nyní mÛÏe b˘t
úplnû uzavﬁeno. VyprazdÀování kontejneru dûtská pojistka nijak neomezuje. Pﬁi vyprazdÀování kontejneru do
vozidla je blokování víka automaticky deaktivováno a po
vyprázdnûní je znovu uvedeno do pohotovosti.

Schválená zmûna evropské normy EN 840-5 a EN 840-6 pro
kontejnery na odpad s v˘suvn˘m víkem (typ MGB 1100 litrÛ, nebo 770 litrÛ), vypracovaná
technickou
komisí
CEN/TC 183 ukládá v ãlensk˘ch zemích CEN/CENELEC, tedy i v âeské republice, uplatnit tyto zmûny v národních normách nejpozdûji
do konce bﬁezna. Zmûny pﬁíslu‰n˘ch norem âSN byly vydány v lednu 2001 jako
Zmûna A1.
Zmûna normy âSN EN
840-5 Pojízdné kontejnery
na odpady - âást 5: PoÏadavky na provedení a zku‰ební postupy roz‰iﬁuje
a upﬁesÀuje zkou‰ky kontejnerÛ s v˘suvn˘m víkem. Testování se provádí s pomocí
figuríny dítûte odpovídající
vûku deseti let a plastové
bedny. Víko se ruãnû zavírá
aÏ se samo zastaví. Po odstranûní bedny z pod nohou
musí figurína dítûte vypadnout z kontejneru. Zkou‰í se
uprostﬁed a pﬁi obou stranách kontejneru.
Zmûna normy âSN EN 840-6 Pojízdné kontejnery - âást 6:
PoÏadavky na bezpeãnost a ochranu zdraví do kapitoly 9 Víka
se pﬁidává nov˘ ãlánek 9.4 v následujícím znûní:
9.4 Kontejner musí b˘t navrÏen tak, aby mezi víkem a tûlesem
kontejneru nemohla b˘t zachycena zejména dûtská hlava.
U kontejneru s v˘suvn˘m víkem musí b˘t udrÏena mezera mezi víkem a tûlesem kontejneru minimálnû 181 mm. Tato mezera
nesmí b˘t uzavﬁena ani automaticky (silou pruÏiny nebo gravitací) ani silou ruky dítûte.
U zkou‰ky podle ãl. 4.11.5 EN 840-5 (s figurínou dítûte - poznámka autora) musí b˘t splnûny v‰echny podmínky.
Na zmûnu âSN operativnû zareagovala spoleãnost SSI
SCHÄFER, která jiÏ na na‰em trhu nabízí kontejnery vyhovující zmûnûn˘m normám. Navíc nabízí moÏnost dûtskou pojistkou dovybavit i star‰í kontejnery.
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Stručně shrnuto:
- 2 stabilní zaráÏky zabraÀují
spolehlivû
nechtûnému
a nezam˘‰lenému pohybu
víka a z toho titulu vznikajícím nebezpeãn˘m pﬁíhodám,
- robustní blokovací mechanismus s dvojitû uloÏen˘m
táhlem,
- dvû ergonomicky umístûná
tlaãítka pro odblokování na
pﬁední stranû víka,
- odblokování je moÏné pouze pﬁi pouÏití obou rukou
souãasnû,
- patentovaná dûtská po-jistka pracuje bez problémÛ a je moÏné
ji do vybavení kontejnerÛ doplnit,
- nízké montáÏní náklady,
- dlouhodobá funkãní spolehlivost,
- skoro Ïádné vzhledové zmûny kontejneru,
- kontejner lze dodateãnû doplnit téÏ montáÏí gravitaãního zámku
Schäfer.
SSI SCHÄFER nabízí plastové kontejnery MGB 1100 litrÛ
s dûtskou pojistkou podle poÏadavkÛ âSN EN 840-6 jiÏ v prÛbûhu II. ãtvrtletí 2001.

Ing. Jiﬁí Nûmec
zástupce SSI Schäfer - AT
v âeské republice
P. R.
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POVINNOST VÝROBCŮ A DOVOZCŮ
Asociace původců a subjektů nakládajících s odpady
oznamuje založení společnosti
APUSO plus, a. s.
kterou města

a obce pověřily prodejem služby při plnění
povinnosti výrobců a dovozců zajistit využití obalových odpadů.
Výrobci jsou povinni ze zákona č. 125/1997 Sb. a následné vyhlášky č. 338/1997 Sb.
zajistit využití 35 % a recyklaci 15 % obalových materiálů
uváděných na tuzemský trh.
Veškeré bližší informace získáte na adrese:

APUSO plus, a. s.; Asociace původců a subjektů nakládajících s odpady
Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, tel.: 02 / 66 00 82 09, 0605 / 570 375, fax: 02 / 66 31 77 44
http://www.apuso.cz, e-mail: apuso@apuso.cz

ZPĚTNÝ ODBĚR, VYUŽITÍ A RECYKLACE OBALŮ

