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Studentský projekt pro podporu rozvoje odpadového hos-
podářství, ochrany životního prostředí a principů trvale udr-
žitelného rozvoje v ČR formou elektronického časopisu.

Téma měsíce 04/2005 - Staré zátěže

Odpad měsíce 0/2005 - Nebezpečné odpady

Odborný internetový časopis o odpadech www.waste.cz

Generální partner časopisu Waste

TILIA Mělník spol. s r. o.

Prodáme:

� Lis HSM na papír

� VZV Desta 3,2 t

� IVECO skříň

Kontakt:
603 545 366

Zdravotní ústav 
se sídlem 
v Ostravě
Centrum 
hygienických 
laboratoří

Nabízíme komplexní služby 
v oblasti životního prostředí

Odpady, včetně akreditovaného odběru vzorků
Komplexní analýzy odpadů i vodných výluhů v rozsahu
platné legislativy, včetně ekotoxikologických testů.
Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
(autorizace MŽP)

Vody, včetně akreditovaného odběru vzorků
Chemické i mikrobiologické analýzy pitných, 
podzemních, povrchových,odpadních , destilovaných, 
minerálních, balených vod a vod ke koupání 

Ovzduší
Analýzy venkovního, pracovního i vnitřního ovzduší 
(autorizace MŽP), 
Autorizované měření pachových látek

Speciální analýzy 
(Národní referenční laboratoř pro analýzy POP MZ)

� PCB (polychlorované bifenyly),
� PCDD/F (dibenzo-p-dioxiny, dibenzofurany),
� PCN (polychlorované naftaleny), 
� PBDE (polybromované difenyletery),
� Analýzy jiných chlorovaných persistentních látek

ve všech složkách životního prostředí, potravinách, 
biologických materiálech.

Kontakty:
Partyzánské nám 7, 702 00 Ostrava, www.zuova.cz

Frýdek-Místek: 558 601 452 
(tomas.ocelka@zuova.cz, martina.chmelova@zuova.cz)

Praha (speciální analýzy): 221 311 076 
(radek.stejskal@zuova.cz)

Karviná:596 397 204 (sarka.doskarova@zuova.cz)
Ostrava:596 200 126 (vladimira.nemcova@zuova.cz)



     

       

   

Plně automatický kanálový lis 
HSM VK 4012

� hlavní elektromotor 15 kW/400V/50Hz
� lisovací tlak 450 kN (45 tun)
� plnicí otvor 820 x 1.250 mm (šířka x délka)
� rozměry balíků 900 x 720 x 600 - 1.200 mm
� hmotnost balíků cca 250 - 400 kg
Akční cena : od 1 802 000,- CZK (dle výbavy)

Cena bez DPH, dopravy a instalace v provozu.
Nabídka platí do 30. 5. 2005.

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

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

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

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
PŮVODCE ODPADŮ

V souvislosti s postupným schvalováním závazných částí Plánů
odpadového hospodářství jednotlivých krajů nastává definova-
ným původcům odpadů povinnost zpracovat a krajskému úřadu
předložit Plán odpadového hospodářství původce odpadů.

Plán by měl být zpracován ve třech postupných krocích:

Prvním krokem je analýza současného stavu nakládání s od-
pady.

Druhým krokem je stanovení priorit pro Plán. Je nutné se za-
bývat zejména určením hlavních odpadových toků a toků odpa-
dů, které mají nebezpečné vlastnosti. V rámci stanovení priorit je
nutné určit odpadové toky, kterým bude věnována zvláštní po-
zornost a na jejichž ovlivňování se bude soustřeďovat další po-
stup prací na Plánu.

Třetím krokem je stanovení cílů. Cíle musí být zejména reálně
dosažitelné, měřitelné a vyčíslitelné. Cíle musí být stanoveny tak,
aby pro provozovatele zařízení byly ekonomicky přijatelné a ces-
ty k dosažení cílů by měly přinést snížení nákladů na odpadové
hospodářství.
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ODPADOVÉ FÓRUM � 4/20054

Plány odpadového hospodářství původců

Po zpracováni republikového a krajských plá-
nů OH nyní nastupuje třetí etapa a to je zpra-
cování plánů OH původců. Podle zákona mu-
sí původci odpadů produkující více než stano-
vený limit odpadů zpracovat návrh plánu do
jednoho roku od vyhlášení závazné části plánu
kraje a za další tři měsíce jej předložit krajské-
mu úřadu.

Z tohoto pohledu jsou na tom „nejhůře“ pů-
vodci odpadů, kteří mají své sídlo na území
Libereckého kraje, neboť v době čtení tohoto
čísla časopisu by již měli mít svůj návrh plánu
zpracován. Naopak „nejlépe“ jsou na tom pů-
vodci se sídlem na území hl. m. Prahy, kteří ma-
jí čas až do poloviny příštího roku. Jak na tom
jsou s termíny zpracování plánů udává tabulka.

Jak se lze dočíst na jiném místě časopisu,
není a nebude zpracování plánu původce jed-
noduchou záležitostí a proto lze jenom dopo-
ručit se touto problematikou vážně a včas za-
bývat. Existuje řada konzultačních a inženýr-
ských firem, které nabízejí poradenskou čin-
nost nebo i úplné zpracování plánů. Na úrovni
jednotlivých krajů jsou připraveny pomoci
i různé regionální agentury. Metodický návod
pro zpracování plánů původců byl, mimo jiné,

vydán jako samostatná příloha čísla 12/2004
časopisu ODPADOVÉ FÓRUM. Pomoc lze
hledat i na internetových stránkách Minister-
stva životního prostředí, kde jsou postupně
otiskovány odpovědi na nejčastější otázky ke
zpracování plánů původců.

Realizační programy

Podle Plánu odpadového hospodářství ČR se
mají zpracovat realizační programy ČR pro
specifické skupiny odpadů. První dvě etapy
zpracování proběhly již v roce 2003 a 2004. Na
základě té první bylo 5. ledna 2005 přijato usne-
sení vlády ČR č. 18 o Opatřeních k provedení
nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu OH ČR.
Usnesení ukládá vyjmenovaným ministrům, ale
především ministru životního prostředí, realizo-
vat uvedená opatření většinou do konce roku
2005, výjimečně až do roku 2010. 

Vzhledem k tomu, že ve většině opatření
půjde o složitou meziresortní spolupráci, lze

po dřívějších zkušenostech o jejím úspěchu
pochybovat. 

Přínos lze spatřovat v tom, že si jednotlivá
ministerstva možná uvědomí, že odpady je
nutno se zabývat trvale a že alespoň na úrov-
ni náměstků ministrů se budou muset k opat-
řením vyjádřit. Dále se snad ve vyjmenova-
ných rezortech zvýší všeobecné poznání
o problematice odpadového hospodářství, po-
stupně se vytvoří stálé odborné pracovní týmy
a do povědomí úředníků veřejné správy se do-
stanou otázky strategického rozhodování
o odpadovém hospodářství.

Úplné znění zákona o odpadech

Po vydání osmé novely zákona bylo pod čís-
lem 106/2005 Sb. vydáno úplné znění zákona
o odpadech, což jistě veškerá odborná veřej-
nost ocení. Ještě před tím byla Parlamentu ČR
předložena další novela, která však byla z nám
neznámých důvodů nakonec stažena z progra-
mu projednávání. Nicméně činorodost evrop-
ských orgánů je nezměrná a tak lze očekávat,
že budeme muset v dohledné době opět připra-
vovat další a další novely zákona o odpadech.

Je tedy nutno kladně hodnotit záměry na

vydání komplexního zákona o životním pro-
středí, tzv. Kodexu životního prostředí, který
by ve zjednodušené zákonné podobě pokryl
všechny složky životního prostředí s tím, že
detailní řešení jednotlivých složek či aspektů,
které se životním prostředím souvisí, by byly
vydávány v samostatné, ale především jedno-
duší právní formě. Pokus, který MŽP v tomto
směru, poněkud zbrkle realizovalo koncem
minulého roku, má však ještě daleko k očeká-
vanému optimu.

Kraj Datum Datum vydání vyhlá‰ky 

schválení POHk se závaznou ãástí 

POHk

Libereck˘ 16. 3. 2004 31. 3. 2005

Pardubick˘ 29. 4. 2004 30. 6. 2005

Jihomoravsk˘ 17. 6. 2004 27. 7. 2005

Královéhradeck˘ 24. 6. 2004 10. 8. 2005

Vysoãina 27. 7. 2004 10. 8. 2005

Jihoãesk˘ 14. 9. 2004 2. 11. 2005

Karlovarsk˘ 16. 9. 2004 15. 10. 2005

Olomouck˘ 17. 9. 2004 20. 10. 2005

Zlínsk˘ 22. 9. 2004 27. 10. 2005

Moravskoslezsk˘ 30. 9. 2004 29. 10. 2005

Stfiedoãesk˘ 21. 12. 2004 bfiezen 2006

Praha 14. 12. 2004 ãervenec 2006

Ústeck˘ 26. 1. 2005 28. 2. 2006

PlzeÀsk˘ 22. 2. 2005 6. 4. 2006



Přiznávám, že kdyby mě někdo vyzval, abych 
mu stručně a jasně vysvětlil pojem nejen 
udržitelného, ale dokonce trvale udržitelného 
odpadového hospodářství, byl bych na rozpacích.
Sice jsme na toto téma již několik článků publikovali
a také pojem udržitelné životní prostředí se stále
častěji používá, ale přesto je obtížné stručně 
definovat tento poměrně neurčitý pojem.

Existuje jeden konkrétnější náhled na tuto věc,
který říká, že jde o hodnotový systém, v němž jsou
strategická rozhodnutí, v tomto případě 
v odpadovém hospodářství, formulovaná jako 
environmentálně citlivá, ekonomicky úspěšná 
a sociálně akceptovatelná. O této definici lze dlouho
a rozsáhle diskutovat a nakonec všichni budou mít
svou pravdu.

Trochu mě potěšilo, když jsem zjistil, že se tento
pojem nepoužívá jen ve vztahu k životnímu 
prostředí. V jednom architektonickém časopisu jsem
objevil informaci o celosvětové soutěži vypsané 
významnou nadací. Soutěž má podpořit trvale 
udržitelnou výstavbu, rozumí se stavební. 
V propozicích jsem se dočetl, že cílem je napomáhat
projektům, které splňují kritéria trvale udržitelného
rozvoje v mnoha oborech a mající cosi společného
s architekturou, stavebnictvím, krajinou a podobně.
V soutěžních propozicích dále stojí, že studie 
zaslaná do soutěže musí demonstrovat udržitelnost
v souladu s těmito kritérii: 

Inovace, Etické standardy, Ekologický přístup,
Ekonomická efektivnost a Estetická hodnota. 

Opět o něco konkrétnější popis „udržitelnosti“, což
je podnětné a zahrnuje navíc etiku a estetiku. Když
se na to podíváme z nadhledu, je to již trochu 
jasnější. Ale hlavně si můžeme říci, že ty naše 
právní normy a jiné koncepční materiály, konkrétně
v odpadovém hospodářství, se k výše uvedeným 
zásadám, byť pomalu a škobrtavě, ale přeci, 
přibližují.

Máme již devátou novelu zákona o odpadech, 
další se připravují, nedávno bylo vydáno i úplné 
znění zákona, abychom se v tom vyznali a aby ten
právní guláš byl stravitelnější. Může za to i ta 
donekonečna omílaná implementace evropských
směrnic, která se snad již naplňuje. Tím i zákon
o odpadech, byť skrytě, tu udržitelnost obsahuje.
Kdo chce, tak ji tam jistě najde a nemusí tomu říkat
takto honosně a neurčitě.

Co se skrývá
za slovíčkem
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Nové předpisy 
pro kuchyňské 

a potravinové odpady

Roste množství, 
klesají náklady

Použití recyklovaného
betonu ve velkém

Recyklace dřeva 
získává na významu

I v Bavorsku je největší
překážkou byrokracie

spektrum

hovět individuálním požadav-
kům různých recyklačních pod-
niků. Zatímco se na mezinárod-
ní úrovni dosud diskutuje o defi-
nici pojmu staré dřevo, v Ně-
mecku byla zavedena klasifika-
ce starého dřeva do 4 tříd na
dřevo bez úpravy, lakované, im-
pregnované a kontaminované.
Vídeň na podobné celostátně
platné klasifikaci teprve pracuje.
Baustoff Recycling Deponietech-

nik, 2004, č. 1

nádobu se dělí v průměru 5 do-
mácností. Obchodu, živnosten-
ským a průmyslovým podnikům
poskytuje ARO 140 míst bez-
platného odběru papírových
obalů. Živnostenský systém
ARO sebral 197 tisíc tun papí-
rových obalů za rok 2002. 

Sebraný papír se všechen
používá na výrobu papírových
výrobků. Díky průběžné opti-
malizaci se přes narůstající
množství sebraného papíru
daří snižovat náklady. Od 1. 1.
2004 platí subjekty uvádějící
papírové obaly do oběhu za
licenci v průměru o 10 % méně
než v roce 2003. Za sběr a vyu-
žití prodejních obalů z papíru,
kartonu, lepenky a vlnité lepen-
ky platí subjekty, které je uvá-
dějí do oběhu, pouze 115 euro
za tunu, u přepravních obalů
byl tarif snížen na 50 euro/t.
Licenční poplatky (za převzetí
povinnosti odstranění) se tak
snížily již počtvrté v průběhu
čtyř let. Celkové zlevnění oproti
roku 2000 činí v průměru 43 %,
což představuje úsporu celkem
16,7 mil. euro.

Umweltschutz, 2004, č. 1/2
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Připravuje se nová technologie 
na zpracování elektroodpadu

Nabytím účinnosti směrnice
ES č. 1774/2002 pro živočišné
vedlejší produkty neurčené ke
konzumaci člověkem dostalo
zacházení s kuchyňskými a po-
travinovými odpady nový právní
základ. Hygienické nařízení
platí v členských státech EU od
1. 5. 2003. Kuchyňské a potra-
vinové odpady jsou uvedeny
v dodatku 1. V Německu je 
zacházení se zbytky potravin
dosud upraveno odlišně od ev-
ropské směrnice. Kromě odliš-
né definice pojmů spočívá pod-
statný rozdíl v tom, že evropské
právo neukládá pro materiál ka-
tegorie 3, tedy kuchyňské a po-
travinové odpady, povinnost
předání k odstranění zařízením
na odstraňování zvířecích těl.
Podle hygienického nařízení
jsou odpady kategorie 3 pova-
žovány za nezávadný materiál,
který lze různými způsoby vyu-
žít, zpracovat nebo odstranit,
a otevírá se tak možnost volby.

Spolkové plány odpadového
hospodářství Rakouska uvádějí
ročně 3,8 mil. tun starého dře-
va. Toto množství zahrnuje
i zbytkové dřevo z pil a podob-
né produkty a 215 tis. tun „kla-
sického starého dřeva“, což je
termín pro dřevo, které bylo již
jednou použito. 

Se vstupem v platnost nové-
ho nařízení o skládkách od 1. 1.
2004 se hodnota použitého dře-
va zvýší, bude nutno na ně
pohlížet jako na hodnotnou lát-
ku a hledat možnosti materiálo-
vé recyklace. Staré dřevo nepří-
liš kontaminované škodlivými
látkami bude možno využívat
materiálově v dřevařském prů-
myslu, kontaminovaný materiál
bude vhodný ke spalování v za-
řízeních s odpovídajícím čiště-
ním spalin. Důležité je, aby tří-
dění a úpravu starého dřeva
prováděly specializované podni-
ky, které budou schopny vy-

Již delší dobu se obecně ví,
že společnost Safina, a. s.,
dosud převážně zaměřená
na recyklaci odpadů s obsa-
hem drahých kovů a dentál-
ních slitin, chystá rozšířit svůj
záběr též do oblasti zpraco-
vání vyřazených elektrotech-
nických a elektronických zaří-
zení. Nic bližšího však nebylo
známo. 

V únoru t. r. společnost
uspořádala tématicky zamě-
řený seminář SAFINA RECY-
KLACE elektroodpad, na
kterém její zástupci představi-
li, zatím jen v hrubých obry-
sech, již probíhající projekt vy-
tvoření Recyklačního centra.

Proces zpracování elektro-
odpadu bude třístupňový, lin-
ka bude mít kapacitu 10 tisíc
tun ročně. Prezentovaná tech-

Německé subjekty nemají práv-
ní jistotu. Na jedné straně je
hygienické nařízení v členských
státech přímo aplikovatelné
a umožňuje volbu způsobu
zneškodnění, na druhé straně
německý zákon o odstraňování
zvířecích těl povoluje efektivní
využití kuchyňských odpadů
a zbytků potravin například
anaerobní fermentací pouze
jako výjimku. Bude nutná nove-
lizace německých právních
předpisů.
Müll und Abfall, 35, 2003, č. 11

nologie bude schopna zpra-
covat veškeré druhy elektro-
odpadu se zajištěním jejich
demontáže v prvním kroku
a zabezpečením koncového
zpracování některých složek
ve stupni třetím. Recyklační
centrum by mělo být slavnost-
ně otevřeno v červnu letošní-
ho roku.

Safina, a. s., se podílí na
tvorbě fungujícího systému
sběru a zpracování elektro-
odpadu. V této souvislosti
nabízí povinným osobám
možnost spolupráce v oblasti
technického zabezpečení sbě-
ru a zpracování, na kterém
aktivně spolupracuje zejména
s regionálními demontážními
centry a svozovými společ-
nostmi.

(op)

Ve švýcarském Curychu bylo
u nových projektů školy a bytové
výstavby použito přes 50 tis. m3

recyklovaného betonu. Příměsi
pro recyklovaný beton při stavbě
školní budovy v Birchu byly zís-
kány z demolice budov v oblasti
Zürich Nord. 

V oblasti recyklace staveb-
ních materiálů pracuje již od
roku 1999 recyklační zařízení
Ebirec společnosti Eberhard
Bau AG. Za dobu své existence
zpracovalo zařízení přes 2 mil.
tun stavební suti. Pracuje o vý-
konu 200 tun suti za hodinu.

Podle posudku odborníků
splňuje použitý recyklovaný be-
ton požadavky na pevnost
a smršťování a má prakticky
identické vlastnosti jako běžný
beton. Výhodou je jeho nižší
cena, nevýhodou je skuteč-
nost, že za horkého počasí ry-
chleji tuhne. V počáteční fázi
stavby se vyskytly také určité
problémy ve spojitosti s použi-
tím rozdílných příměsí.
Baustoff Recycling Deponietech-

nik, 2004, č. 1

Rakouská společnost ARO
provozuje v rámci systému
ARA plošný systém sběru a vy-
užití licencovaných papírových
obalů. V rámci sběru starého
papíru v blízkosti domácností
spolupracuje s městy, obcemi
a svazy odpadového hospodář-
ství. V roce 2002 bylo v Rakou-
sku k dispozici 683 tisíc nádob,
do nichž se sebralo 510 tisíc
tun starého papíru. O jednu

V rámci bavorského výzkum-
ného projektu BayFORREST
byl v listopadu 2000 až únoru
2003 proveden výzkum na téma
„Efektivní formy organizace živ-
nostenského odpadového hos-
podářství po zavedení zákona
o oběhovém hospodářství a od-



Zlepšení kvality popela

Proti prasklinám
v minerálním těsnění

skládek

spektrum

Umělé stárnutí popela z roštu
za pomoci oxidu uhličitého je
dobře využitelná technika ke
zlepšení kvality popela. Pokus
ve velkém měřítku prokázal, že
již při relativně malých koncent-
racích oxidu uhličitého je zpra-
cování technicky realizovatelné.
Techniku lze využít na nizozem-
ském i německém trhu. Pro
Nizozemsko je v popředí zájmu
hlavně snížení podílu rozpust-
ného molybdenu a mědi s ohle-
dem na limitní hodnoty, které
nabyly účinnosti v roce 2006,
navíc bude nutno najít opatření
ke snížení množství rozpust-
ných sloučenin antimonu.
V Německu se bude použití
této metody orientovat hlavně
na snížení koncentrace vyluho-
vatelného olova a mědi. 

Dalším krokem musí být eko-
nomická optimalizace techniky.
Protože hospodárnost postupu

padech“. Cílem projektu byl vý-
zkum účinnosti zákona, který
vstoupil v platnost v roce 1996.
Podle průzkumu mezi původci
odpadu bylo dosaženo vysoké-
ho standardu nakládání s odpa-
dy. Recyklační potenciál jednot-
livých druhů odpadů ukazuje,
že většina odpadů (85,3 %) se
využívá. Opatření, která vedou
k lepší ekologické kvalitě vy-
užívání odpadů, např. minimální
požadavky na postupy využití,
jsou významnější než další zvy-
šování kvóty recyklace.

Z analýzy bavorských sub-
jektů zneškodňujících odpad
vyplývá, že každý subjekt si již
vytvořil paletu nabízených vý-
konů. Nejčastěji nabízejí služby
přepravy odpadů (61,3 %),
sběr odpadů (50,8 %) a využití
(44,9 %). K dalším výkonům
patří kultivace půdy, čištění
a zprostředkovatelské služby.
Za největší překážku efektivní
organizace je považována na
straně původců odpadu i sub-
jektů odstraňování odpadů legi-
slativa. Zejména by prospělo
odbourání byrokracie a urych-
lení jednotlivých postupů zjed-
nodušením zákonů.

Müll und Abfall, 2004, č. 1
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Bioodpady jsou teď v módě

Tichá, ale velmi 
úspěšná firma

je spojena hlavně s náklady na
oxid uhličitý, bude nutno
vyzkoušet média, která obsa-
hují oxid uhličitý a jsou k dispo-
zici zdarma, jako například
skládkový plyn, bioplyn, odpad-
ní vzduch z procesů komposto-
vání nebo spaliny. Vhodnou
kombinací různých prvků,
například spalování odpadu
a kompostování, bude možno
vytvořit účelnou koncepci lev-
ného zlepšování kvality popela
z roštů.

Müll und Abfall, 2004, č. 1

Neoznačené příspěvky 
z databáze RESERS
připravuje RIS MŽP

né těsnění, musí být zjištěn tes-
tem a vyzkoušen v praxi. Vrstva
zadržující vodu je dodatečná
složka systému minerálního
těsnění, zabudovaná mezi
minerálním těsněním a odvod-
ňovací vrstvou. Zabraňuje bez-
prostřední ztrátě vody v těsnicí
vrstvě prostřednictvím odvod-
ňovací vrstvy a redukuje riziko
tvorby prasklin v důsledku
vysušení. V ideálním případě
a při vhodných konstrukčních
opatřeních brání permanentní-
mu provzdušňování odvodňo-
vací vrstvy. 

Müll und Abfall, 2004, č. 2 

Plán odpadového hospodář-
ství ČR vytyčil již notoricky
známý a tolik diskutovaný
úkol omezit množství biologic-
ky rozložitelných komunálních
odpadů ukládaných na sklád-
ky. Tento úkol byl mnohdy
automaticky převzat do kraj-
ských plánů OH a nyní je na
obcích či jejich sdruženích, jak
se k tomuto problému při
zpracování svých plánů odpa-
dového hospodářství postaví.

Není proto divu, že o konfe-
rence a semináře na toto
téma je mezi odbornou veřej-
ností značný zájem. Typickým
příkladem byl seminář Sou-
časný stav zpracování bio-
odpadů v legislativě a praxi,
který koncem února uspořá-
dala společnost Vodní zdroje
EKOMONITOR, s. r. o. v Seči.
Dvoudenní program semináře
byl rozdělen do celkem pěti
tématických bloků: Ekologické
a zdravotní aspekty nakládání
s bioodpady, Legislativa, Tech-
nologie, Organická a organo-
minerální hnojiva a Zpracová-
ní kalů a jiných specifických
bioodpadů.

Celkově mohli být účastníci
s náplní semináře spokojeni.

Jejich očekávání pouze ne-
splnil blok přednášek věnova-
ný právním předpisům, což
ale nebylo vinou pořadatelů
a většinou ani přednášejících,
ale stále nevyjasněné legisla-
tivní situace. 

Nejrozsáhlejší blok předná-
šek (8) byl věnován technolo-
giím, přičemž všechny až na
jednu byly věnovány aerobní-
mu zpracování, tj. komposto-
vání. Vůbec kolem kompostů
a možností jejich využívání se
také nejvíce diskutovalo, ně-
kdy i docela bouřlivě.

Tradičním problémem byl
příliš nabitý program, kdy na
každou přednášku i s diskusí
bylo vyčleněno v průměru 
24 minut. Přesto se vyhláše-
ný časový program dařilo
plnit (první den s hodinovým
posunem v důsledku ranní
sněhové kalamity), ovšem za
cenu zrušení přestávek na
kávu a zkrácení obědové
pauzy, a také díky přísným
předsedajícím a ukázněným
přednášejícím. Potvrdilo se,
že pořádající společnost a její
okruh spolupracovníků jsou
garantem vydařených akcí.

(op)

Podnik Abfall Service AG
(.A.S.A.) se sídlem v Himbergu
dosáhl za rok 2003 obratu zhru-
ba 137 mil. EUR, což je nárůst
o 5 % oproti předcházejícímu
roku. Podařilo se nejen realizo-
vat připojení na železnici, ale ta-
ké zřídit překládací stanici do-
movního odpadu pro odpadové
svazy Schwechat a Bruck a.d.
Leitha (odpady se po železnici
posílají k tepelnému zpracování
do Dürnrohru). Přímo v areálu
firmy má město Himberg cent-
rum sběru odpadu. Zatímco
v Rakousku samotném se pod-
nikání kvůli zákonným rámco-
vým podmínkám spíše konsoli-
duje, v zahraničí sází firma na
růst.

Jenom v ČR má .A.S.A. kolem
1050 zaměstnanců a v uplynu-
lém roce zvýšila kapacitu za-
řízení na zpracování alternativ-
ních paliv pro cementárenský
průmysl v Brně a Praze na 10 ti-
síc tun, koupila několik skládek
a podniků sběru odpadu a anga-
žuje se také v oboru čištění ulic.
Kromě toho běží několik projektů
v oboru sanace starých zátěží.
Velký zisk přineslo firmě odstra-
ňování následků záplav v roce
2002, zejména v Praze a Čes-
kých Budějovicích, kde se .A.S.A.
účastnila odstraňování objem-
ného odpadu z usazenin. Firma
považuje ČR za velký a zajíma-
vý trh; jen financování projektů
není vždy snadné. Kromě České
republiky působí také na Sloven-
sku, v Polsku a Rumunsku.

Umweltschutz, 2004, č. 3

Minerální těsnicí vrstvy u těs-
nění podloží a povrchových těs-
nění mají zabránit infiltraci kon-
taminované průsakové vody do
půdy a srážkové vody do tělesa
skládky. Slabou stránkou tohoto
typu těsnění bývá smršťování
v důsledku vysušení a násled-
ná tvorba trhlin. V důsledku
odpařovacích procesů a pohy-
bu vody indukovaného teplotou
může nastat změna orientace
částic půdy a tvorba trhlin. Tyto
procesy vedou k vyšší propust-
nosti a selhání minerálního prv-
ku těsnění. Minimální a maxi-
mální akceptovatelný obsah
vody, při němž je zajištěno řád-
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Ze Souhrnné zprávy 
k Realizačním programům POH ČR

Nebezpečné odpadyNebezpečné odpady

Vláda České republiky v loňském roce
schválila nařízení vlády č. 197/2003 Sb.,
o Plánu odpadového hospodářství České re-
publiky (dále jen „POH ČR“). 

Rozpracování a implementace cílů Plánu
odpadového hospodářství ČR pro specifické
skupiny odpadů je zajištěno formou vypra-
cování situačních zpráv k Realizačním pro-
gramům POH ČR (dále jen „RP POH ČR“). 

V rámci přípravy situačních zpráv k Reali-
začním programům byly shromážděny a vy-
hodnoceny všechny dostupné informace
o sledovaných tocích odpadů, včetně definice
klíčových problémů, zmapování technické
infrastruktury pro nakládání s odpady a sou-
časně zajišťovaného monitoringu o produkci
a nakládání.

Zpracovatelem situační zprávy k Reali-
začnímu programu pro nakládání s nebez-
pečnými odpady (RP NO) byla Ing. Milena
Veverková, UNIVERZA – Středisko odpa-
dů Praha, s. r. o., vedoucím pracovní sku-
piny byl Ing. Jaromír Manhart z MŽP. Nos-
nou problematikou je předcházení vzniku
nebezpečných odpadů a omezení zdravot-
ních a environmentálních rizik vyplývají-
cích z produkce a nakládání s nebezpeč-
nými odpady. Uplatňování preventivního
přístupu je možné podporovat s využitím
všech známých nástrojů řízení odpadové-
ho hospodářství.

Nejvíce navržených opatření v RP NO vy-
chází z administrativních (normativních ná-
strojů). Z ostatních nástrojů (organizační, in-
formační, dobrovolné, výzkum a vývoj
apod.) je navrhováno vydání několika meto-
dických pokynů.

Z ekonomických nástrojů se navrhuje zej-
ména podpora projektů ze Státního fondu
životního prostředí (SFŽP ČR) a z projektů
Vědy a Výzkumu MŽP (VaV) zaměřených
na zjištění preventivního potenciálu v čes-
kých firmách, sledování měrného podílu vý-
skytu nebezpečných složek v komunálních
odpadech (KO), apod.

Současná produkce 
a nakládání za rok 2000 
až 2002 

Současná evidovaná produkce nebezpeč-
ných odpadů představovala v letech 2000,
2001 a 2002 celkem 3083, 3136 a 2409 tis.
tun nebezpečných odpadů (NO). Pokles
mezi léty 2001 a 2002 je způsoben přede-
vším změnou ve výčtu položek nebezpeč-
ných odpadů v Katalogu odpadů. V jednotli-
vých létech tvořily nebezpečné odpady
z celkové produkce: v roce 2000 – 7,59 %,
2001 – 8,10 % a 2002 (předběžný odhad)
6,23 %. Pokud považujeme výchozí rok
2000 za 100 %, pak bylo v roce 2001 vypro-
dukováno 101,7 % NO, v roce 2002 podle
předběžných odhadů 78,1 % NO. Údaje
o produkci vychází z Informačního systému
odpadového hospodářství (ISOH). (Přehled
způsobů nakládání s nebezpečnými odpady
v roce 2000 uvádí tabulka – pozn. redakce.)

Návrhy a doporučení 
Vzhledem k současnému postavení státu

ve vztahu k podnikatelským subjektům je
problematika případného plánování nových
kapacit významně omezena a ve své pod-
statě je tuto problematiku možné řešit pou-
ze pobídkovým programem v rámci aktivit
SFŽP ČR. Plánování je možné na základě
ověřených informací a vytvoření prognóz
následujících potřeb. Stávající informace
o produkci a kapacitách zařízení k nakládá-
ní s odpady ani prognózy (mimo požadavků
obsažených v POH ČR) odpovědné úvahy
nad plánováním kapacit v celorepublikovém
kontextu neumožňují. 

Expertní návrhy byly připraveny pracovní
skupinou jako podklad pro formulaci opat-

Tabulka: Nakládání s nebezpečnými odpady v roce 2000 

MnoÏství Slovní popis nakládání Základní hodnocení

[t] podle vyhlá‰ky 

ã. 383/2001 Sb.

a pfiíloh ã. 3 a 4 k zákonu

ã. 185/2001 Sb.

37 485 Tfiídûní VyuÏívání

36 148 Recyklace, získávání sloÏek VyuÏívání

14 876 Regenerace (kyselin, zásad, rozpou‰tûdel) VyuÏívání

14 415 Kompostování VyuÏívání

5 727 Anaerobní rozklad VyuÏívání

43 751 Zne‰kodnûní OdstraÀování

10 596 Spalování OdstraÀování

54 292 Spalování a termické zne‰kodnûní s vyuÏitím tepla OdstraÀování

649 838 Skládkování OdstraÀování

762 042 VyuÏití jako druhotná surovina VyuÏívání

1 629 170 Znám˘ zpÛsob nakládání pozn. 52,8 %

1 453 830 Neznám˘ zpÛsob nakládání – „ztracené odpady“ pozn. 47,2 %

3 083 000 Celková vykazovaná produkce nebezpeãn˘ch odpadÛ za rok pozn. 100 %

Zdroj: ISOH 
Poznámka: V řádku Neznámý způsob nakládání se skrývají i odpady, které jsou předávány ze
sběrných míst do hutí a sléváren mimo režim zákona o odpadech, popílky do betonáren, atd.
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ření Realizačního programu. Některé z nich
byly po odborné diskusi vybrány a předlo-
ženy jako návrh opatření pro usnesení vlá-
dy k Realizačním programům. 

Opatření vhodná k okamžité realizaci: 
� Zařadit projekty zaměřené na vytvoření

kapacit pro recyklaci a využívání nebez-
pečných odpadů (vybraných proudů ne-
bezpečných odpadů), s cílem dosažení
podílu 10 % materiálově využívaných ne-
bezpečných odpadů ze všech produko-
vaných nebezpečných odpadů do roku
2010, mezi programy podporované SFŽP
ČR (MPO).

� Novelizovat nařízení vlády pro stavební
výrobky k zákonu č. 22/1997 Sb., ve zně-
ní pozdějších předpisů, s cílem sjednoce-
ní kvalitativních požadavků pro posouzení
výrobků uváděných na trh s cílem jejich
využití v přímém styku s horninovým pro-
středím, podzemní a povrchovou vodou,
s obdobnými požadavky na odpady a do-
plnění výčtu stanovených výrobků o další
skupinu výrobků, které při svém použití
přicházejí do styku s horninovým prostře-
dím a podzemní a povrchovou vodou
(poznámka: v této skupině jsou zastou-
peny i výrobky vyráběné z odpadů).

� Vydat směrnici k minimalizaci vzniku ne-
bezpečných stavebních odpadů a k pod-
poře využívání stavebních odpadů.

� Podporovat zveřejňování koncepčních,
prevenčních i dalších informací z oblasti
nakládání s NO v odborných periodikách.

� Provést změnu zákona o odpadech. Po-
žadavky na úpravu zákona o odpadech
jsou následující: 
Stanovit dodatečnou daň pro obce, pokud
by odděleně nesesbíraly stanovené mini-
mální množství nebezpečných složek
komunálního odpadu. Minimální množství,
které by bylo stanoveno ve hmotnostních
ukazatelích, by odpovídalo současným in-
formacím o přítomnosti nebezpečných
složek v komunálním odpadu a stanovené
minimální množství by mělo stoupající ten-
denci. V roce 2010 by dosahovalo podílu
60 % z celkového výskytu nebezpečných
složek v komunálním odpadu.

� Zpracovat a vydat informační a metodic-
kou pomůcku o nakládání s NO pro uči-
tele základních a mateřských škol. Pří-
ručka by měla být využitelná i pro obce.
(Ekologická výchova). 

� Zpracovat a vydat metodiku pro plnění
povinností původců, stanovenou v § 16
odst. 1 písm. j) zákona o odpadech,
k vykonávání kontroly vlivů nakládání
s nebezpečnými odpady na zdraví lidí
a životní prostředí v souladu se zvláštní-
mi právními předpisy a POH ČR. 

� Připravit programy pro masová média
(televize) s důrazem na nutnost materiálo-

vého využití nebo odstranění jednotlivých
druhů NO odděleně soustřeďovaných
veřejností s ukázkami reálných příkladů.

� Připravit v rámci projektů VaV zadáva-
ných MŽP, projekt ke zjištění prevenční-
ho potenciálu v českých firmách. Účast-
níci projektu z řad původců nebezpeč-
ných odpadů a příslušných oprávněných
osob budou mít poradenské služby doto-
vány zadavatelem projektu a budou
smluvně vázáni k uplatnění navržených
preventivních opatření. 

Administrativní (normativní) nástroje
� Stanovit požadavky na odborný profil

středoškolsky a vysokoškolsky vzděla-
ného pracovníka veřejné správy při
působení v oblasti odpadového hospo-
dářství. Zvláštní požadavky stanovit pro
pracovníky České inspekce životního
prostředí (ČIŽP). 

� Zavést systém celoživotního odborného
vzdělávání pracovníků MŽP a ČIŽP,
včetně systému ověřování a sledování
jejich odborné úrovně. 

� Zavést proceduru přiznání práva na uží-
vání značky informující o bezpečnosti
výrobku pro životní prostředí při obvy-
klém použití. Součástí procedury by
mělo být i ověření technických požadav-
ků nezávislou osobou (certifikace). Pod-
mínky a zejména okruh výrobků, na něž
uvedený způsob kontroly bude směřo-
ván, a další podrobnosti, musí být řeše-
ny v rámci dalších opatření. 

Ekonomické nástroje: 
� V rámci komunikace s komisí EU navrh-

ne ČR uplatnění ekonomického nástroje
(poplatku, spotřební daně) za uvádění
nebezpečných látek a přípravků vybra-
ných nebezpečných vlastností na trh. 

� Mezi programy podporované SFŽP ČR
bude zařazen program podpory zavádění
environmentálních manažerských systé-
mů (EMS) podle ČSN EN ISO 14001
a EMAS ze SFŽP ČR pro osoby oprávně-
né přejímat do svého vlastnictví od
původců odpadů nebezpečné odpady.

Ostatní (informační) nástroje: 
� Pro potřeby zpracování POH původců

vydat metodický návod, v němž budou
jako základní systémové prvky pro plá-
nování produkce odpadů využity postu-
py minimalizace odpadů. 

� Na úrovni jednotlivých resortů zpracovat
programy a postupy (případně standar-
dy) s minimálními požadavky na zabez-
pečení nakládání s odpady v jednotli-
vých typech zařízení, včetně postupů ve-
doucích k minimalizaci enviromentálních
a zdravotních rizik. Ověřovat aktuálnost
takto ošetřených proudů odpadů se sna-

hou o zahrnutí dalších odpadů do této
skupiny. 

� Každý rok vyhodnocovat významné sku-
piny nebezpečných odpadů a pro nově
stanovené vypracovat technické podkla-
dy pro zásady nakládání s nimi. 

� Doplnit a vydat metodický pokyn odboru
odpadů MŽP pro zařazování odpadů na
zelený seznam, případně jiné seznamy
(zabránění pronikání nebezpečných od-
padů do ČR). 

� Úpravit systém evidence odpadů tak, aby
naplňoval požadavky subjektů, které infor-
mace z něho využívají. Zejména jde
o zkrácení lhůt naplnění systému informa-
cemi z předcházejícího období a o do-
stupnost souhrnných i konkrétních infor-
mací v reálném čase na pracovištích MŽP
a ve veřejném informačním systému.

� Vydat metodickou pomůcku GŘ Cel pro
pracovníky celních úřadů. Metodickou
pomůcku zpracovat ve spolupráci s MŽP
(zabránění pronikání nebezpečných od-
padů do ČR). 

� Zpracovat metodické pomůcky pro pří-
slušná správní řízení vycházející z poža-
davků zákona o odpadech (vývojový dia-
gram procesu s přehledem neopomenu-
telných a doporučených podkladů).

� Zpracovat metodiku nakládání (zejména
soustřeďování) a průběžné evidence dru-
hů odpadů s obecným názvem „vyřazené
chemikálie“ (např. 06 01 06* Jiné kyseliny,
06 02 05* Jiné alkálie, 16 05 07* Vyřaze-
né anorganické chemikálie, které jsou ne-
bo obsahují nebezpečné látky, 16 05 08*
Vyřazené organické chemikálie, které
jsou nebo obsahují nebezpečné látky),
s cílem omezení výčtu nebezpečných
vlastností, které by mohly vznikat při spo-
lečném soustřeďování jednotlivých che-
mikálií zařazených pod jedno katalogové
číslo. Postupy doplnit o minimalizaci envi-
ronmentálních a zdravotních rizik.

� Pro ověření vypovídací schopnosti infor-
mací, které na centrální úrovni informují
o stavu systému nakládání s NO (ISOH),
provést u cca 20 významných podnika-
telských subjektů (oprávněných osob
provozujících zařízení k odstraňování
nebo využívání odpadů) jednorázovou
kontrolu vedení evidence odpadů. 

Cíle a opatření 
Plán odpadového hospodářství ČR roze-

znává tři druhy cílů: 
- základní strategické, 
- hlavní, 
- dílčí. 

V zájmu splnění základních strategických
cílů stanovuje POH ČR opatření k předchá-
zení vzniku odpadů, omezování jejich množ-
ství a nebezpečných vlastností a zásady pro
nakládání s nebezpečnými odpady, zásady
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pro nakládání s vybranými odpady a zaříze-
ními podle části čtvrté zákona o odpadech,
zásady pro vytváření jednotné a přiměřené
sítě zařízení k nakládání s odpady, zásady
pro rozhodování ve věcech dovozu a vývozu
odpadů, stanovuje podíl recyklovaných
odpadů, podíl odpadů ukládaných na sklád-
ky a maximální množství organické složky ve
hmotě ukládané do skládek. 

Základní strategické cíle závazné části
POH ČR, které jsou předmětem zpracování
tohoto realizačního programu jsou: 
� snižování měrné produkce odpadů nezá-

visle na úrovni ekonomického růstu;
� maximální využívání odpadů jako náhra-

dy primárních přírodních zdrojů; 
� minimalizace negativních vlivů na zdraví

lidí a životní prostředí při nakládání s od-
pady.

Hlavním cílem stanoveným v závazné
části POH ČR je: 
� snížit měrnou produkci nebezpečných

odpadů o 20 % do roku 2010 ve srovná-
ní s rokem 2000 s předpokladem dalšího
snižování. 

Východiskem pro rozpracování tohoto
cíle je stanovení indikátorů pro sledování
a vyhodnocování stavu, protože POH ČR
v tomto směru neposkytuje návod. 

Zvolené indikátory by měly vypovídat
o dynamice rozvoje společnosti ve vztahu
k produkci nebezpečných odpadů a posky-
tovat informace srovnatelné s obdobnými
indikátory v rámci EU. Z uvedených důvodů
navrhujeme sledovat vývoj měrné produkce
odpadů a tím i plnění hlavního cíle s využi-
tím těchto indikátorů odpadového hospo-
dářství ČR: 
� měrná produkce nebezpečných odpadů

ve vztahu k produkci všech odpadů 
[% z celkové produkce odpadů], 

Opatření 1.3. 
Připravit a vydat směrnici k minimalizaci

vzniku nebezpečných stavebních odpadů
a k podpoře využívání stavebních odpadů. 

Termín: 31. 12. 2005

Opatření 1.4. 
Podporovat zveřejňování koncepčních,

prevenčních i dalších informací z oblasti
nakládání s nebezpečnými odpady (NO)
v odborných periodikách. Zpracovat a vydat
informační nebo metodickou pomůcku
k problematice nakládání s NO pro pedago-
gy vzdělávacích zařízení s modifikací využi-
telnou i pro obce. Připravit programy pro
média (televize, rozhlas, tisk) s důrazem na
možnosti předcházení vzniku NO a materiá-
lové využití nebo odstranění jednotlivých
druhů NO, odděleně soustřeďovaných ve-
řejností, s ukázkami konkrétních příkladů.

Termín: průběžně 

Opatření 1.5. 
Zpracovat a vydat metodiku pro plnění

povinnosti původců, stanovenou v § 16
odst. 1 písm. j) zákona o odpadech, k vyko-
návání kontroly vlivů nakládání s nebezpeč-
nými odpady na zdraví lidí a životní prostře-
dí v souladu se zvláštními právními předpi-
sy a POH ČR, POH kraje a POH původce. 

Termín: 1. 10. 2006 

Opatření 1.6. 
Připravit náměty projektů VaV zadáva-

ných MŽP ke zjištění prevenčního potenciá-
lu ve firmách, které jsou původcem nebez-
pečného odpadu. 

Termín: 31. 1. 2007
Ze Souhrnné zprávy o Realizačních

programech POH ČR, 1. etapa 2003,
Ministerstvo životního prostředí,

odbor odpadů 2004, 
(www.infoodpady.cz), vybral (op).

Poznámka redakce:
Uvedená opatření jsou součástí přílohy

k usnesení vlády ze dne 5. ledna 2005 č. 18.
Za realizaci všech opatření zodpovídá MŽP,
v některých případech se ukládá spolupráce
s dalšími zainteresovanými ministerstvy
(MZ, MD, MZe, MMR) či jinými kompetentní-
mi státními orgány (ČBÚ). Zmíněné usnese-
ní vlády se týká dále opatření z realizačních
programů pro dekontaminaci a odstranění
zařízení s obsahem PCB (2 opatření), pro
kaly z čistíren odpadních vod (5 opatření),
nakládání s autovraky (2 opatření), pro oba-
ly a odpady z obalů (1 opatření) a pro PVC
a odpady s obsahem PVC (1 opatření).

I když je poněkud neobvyklé, že MŽP si
prostřednictvím vlády samo sobě ukládá
úkoly, je takto větší naděje, že závěry vze-
šlé z realizačních programů, budou skuteč-
ně realizovány.

� měrná produkce nebezpečných odpadů
na jednoho obyvatele [kg/obyvatel/rok], 

� měrná produkce nebezpečných odpadů
k výkonnosti ekonomiky vyjádřené HDP
[t/1000 EUR HDP/rok]. 

Uvedené indikátory považuje zhotovitel
za hlavní pro sledování a vyhodnocení pl-
nění hlavního cíle POH ČR: „Snížit měrnou
produkci nebezpečných odpadů o 20 % do
roku 2010 ve srovnání s rokem 2000
s předpokladem dalšího snižování“. 

Jako specifický poměrový indikátor je
navržen tento: 
� množství nebezpečných odpadů vznika-

jících na podíl HDP vyjádřený v EUR pří-
slušný na jednoho obyvatele [t/EUR
HDP/obyvatel/rok]. 

Vybraná opatření 
k zabezpečení cílů POH ČR: 
Opatření 1.1. 

Mezi programy/projekty podporované
dotčenými orgány státní správy zařadit pro-
jekty zaměřené na vytvoření kapacit pro
recyklaci a využívání nebezpečných odpa-
dů (vybraných proudů nebezpečných odpa-
dů), s cílem dosažení podílu 10 % materiá-
lově využívaných nebezpečných odpadů ze
všech produkovaných nebezpečných odpa-
dů do roku 2010.

Termín: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2010 

Opatření 1.2. 
Zpracovat podklady pro technickou speci-

fikaci přípustného ovlivňování životního pro-
středí vybranými stavebními výrobky vyrobe-
nými z odpadů, která stanoví základní poža-
davky na sledování vlastností výrobků při-
cházejících do styku s horninovým prostře-
dím a podzemní a povrchovou vodou. 

Termín: 31. 12. 2005

Polychlorované bifenyly (PCB) jsou
kapaliny bez barvy a zápachu s průměr-
nou až vysokou viskozitou, rozpustné ve
většině organických rozpouštědel. Použí-
vají se jako příměsi chladicích a izolač-
ních kapalin v transformátorech, jako
změkčovadla u plastů, laků a lepidel
a jako hydraulické kapaliny. Pokusy pro-
vedené na zvířatech prokázaly, že akutní
toxicita polychlorovaných bifenylů je
poměrně nízká. Při dlouhodobých poku-
sech s krmením se u pokusných krys
projevil častější tumor jater. Převládá
názor, že PCB nejsou iniciátory, ale tzv.

promotory – látky podporující vznik rako-
viny. Stanoví se u nich tolerovatelné den-
ní přijaté množství (TDI – tolerable daily
intake). V mnoha evropských zemích se
začalo se sanací budov, v nichž se
vyskytují stavební materiály s obsahem
PCB. Nejen v Německu, kde již existují
i směrnice pro zneškodňování látek
s obsahem PCB, ale i ve skandináv-
ských zemích a ve Švýcarsku patří
výzkumy, sanace a odstraňování materi-
álů s obsahem PCB k rutině.

Umweltschutz, 2004, č. 3 

Polychlorované bifenyly
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Co říká zákon o kategorii
nebezpečný odpad 

Jedná se o jednu ze dvou kategorií odpa-
dů, které zákon zná. Jedná se  o kategorii
vytvořenou jako prvek preventivního přístupu
k nakládání s odpady. V rámci prevence šíře-
ní znečištění životního prostředí a snížení rizik
pro zdraví má tato kategorie odpadu zabránit
nežádoucímu a nekontrolovanému šíření
znečištění z nakládání s odpady, které mají
nebo mohou mít některou z nebezpečných
vlastností stanovených v zákoně. Je nutné si
uvědomit, že kategorie odpadu – v našem
případě kategorie „nebezpečný odpad“ –
je ryze administrativně-evidenční a admi-
nistrativně-správní kategorií.

Nebezpečné odpady a místa, kde je
s nebezpečnými odpady nakládáno, jsou
podřízeny specifickému systému evidence
a souhlasů správních úřadů a nejvýznam-
nějším opatřením při nakládání nimi je
zákonem stanovený poplatek za jejich
odstraňování (skládkování). Zákon nesta-
novuje konkrétní požadavky na bezpečné
nakládání s odpady z pohledu bezpečnosti
práce (zdraví lidí), ale odkazuje v tomto
směru na spolupráci původců a oprávně-
ných osob s orgány veřejného zdraví.

Preventivní přístup, přiřazování vybra-
ných druhů odpadů do kategorie „nebez-
pečný odpad“, jak je v zákoně popsán, při-
náší komplikaci při zařazování odpadů do
kategorie ostatní, protože Seznam složek,
které činí odpad nebezpečným (viz Příloha
č. 5 k zákonu) i podmínka § 6, odst. 1 písm.
c) zákona (smíšení nebo znečištění odpadu
s jinými nebezpečnými odpady) je velmi
široká a při určité citlivosti analytických
metod je o každém druhu odpadu možno
získat důkaz o přítomnosti složek způsobu-
jících jeho nebezpečnost.  

Vzhledem k popsané skutečnosti byly
stanoveny (dohodnuty) míry (limity) znečiš-

tění odpadu, které jsou považovány za dáv-
ku nebezpečných složek způsobujících
jeho nebezpečnost. Tyto limity byly z před-
pisů EU převzaty do vyhlášky č. 376/2001
Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností
odpadu. Pro posuzování množství nebez-
pečných složek obsažených v odpadu byl
zákonem ustanoven institut „pověřené oso-
by“ (třetí strany) a byly v souladu s přepisy
EU stanoveny  i postupy pro příslušné
zkoušky. Pověřeným osobám je zákonem
o odpadech svěřena relativně vysoká
odpovědnost v rozhodování ve smyslu hod-
nocení nebezpečných vlastností odpadu. 

Metodický pokyn k nakládání se stavební-
mi odpady doporučuje původcům odpadů
spolupráci s pověřenými osobami při hod-
nocení staveb a ve smyslu jejich doporuče-
ní, která jsou nazývána stanoviskem pově-
řené osoby. Doporučení pověřených osob
by měla být využívána zejména při přípravě
rekonstrukcí a odstraňování staveb (před
vznikem stavebních odpadů). Vzhledem
k ustanovením zákona je pověřená osoba
nutným a ve své podstatě neopomenutel-
ným spolupracujícím partnerem původců, či
oprávněných osob. V případě pochybností
o kategorii odpadu neexistuje jiná objektivní
možnost jak rozhodnout o příslušné katego-
rii odpadu, než je spolupráce s pověřenou
osobou, pokud není vůle nakládat se všemi
odpady jako s odpady nebezpečnými.

Výrok, který je v řadě stanovisek dotče-
ných orgánů státní správy užíván – „s odpa-
dem musí nebo má nebo bude nakládáno
jako s nebezpečným odpadem“ – je pouze
upozorněním na nutnost dodržování pří-
slušných ustanovení zákona, ale jinak se
jedná o neodůvodněný požadavek. Zákon
nedává žádnému orgánu státní správy
oprávnění přiřazovat odpad do kategorie
a pokud odhlédneme od možnosti požádat
při pochybnostech o zařazení odpadu pod-
le Katalogu Ministerstvo životního prostředí

(§ 5 odst. 2 zákona), nemá žádný orgán
možnost ovlivňovat ani zařazení odpadu
podle druhu. V tomto smyslu mají příslušné
správní a kontrolní orgány významnou pra-
vomoc kontroly dodržení postupu pro zařa-
zování odpadu dle Katalogu odpadů a dle
jejich kategorie. Tato pravomoc je dosud
v řadě případů neoprávněně zaměňována
za pravomoc rozhodovat o kategorii a dru-
hu odpadu. 

Preventivní přístup k nakládání s odpady
je u vybrané skupiny druhů odpadů zařaze-
ných do Seznamu nebezpečných odpadů
(viz vyhláška č. 381/2001 Sb., příloha č. 2)
obligatorní. U této skupiny odpadů je potla-
čen vztah jejich skutečných vlastností
k zařazení do kategorie a odpady musí být
evidovány jako odpady nebezpečné a musí
s nimi být nakládáno pouze v zařízeních
určených pro nakládání s nebezpečnými
odpady. Původce, kterému vznikají nebez-
pečné odpady musí mít vydán souhlas
k nakládání s nebezpečnými odpady a při
jejich odstraňování skládkováním musí
uhradit poplatek za ukládání nebezpečných
odpadů do životního prostředí.

Nebezpečné ostatní odpady
V důsledku existence Seznamu nebez-

pečných odpadů může nastat paradoxní
situace, kdy některé odpady kategorie
„ostatní odpad“ mohou být pro životní pro-
středí i zdraví nebezpečnější, než některé
odpady kategorie „nebezpečný odpad“. Dů-
vodem je, že odpady, jimž je v katalogu od-
padů přiřazena kategorie „ostatní odpad“,
zpravidla nejsou podrobovány zkouškám
na vyloučení nebezpečných vlastností od-
padu a nebo, pokud jsou podrobeny pře-
zkoumání (vyloučení) nebezpečných vlast-
ností odpadů, mohou obsahovat množství
nebezpečných složek, které se blíží limitním
hodnotám využívaným k odlišení odpadů
ostatních a nebezpečných. Tyto limitní hod-
noty jsou stanoveny v definicích a limitních
hodnotách nebezpečných vlastností odpa-
du ve vyhlášce č. 376/2001 Sb., o hodno-
cení nebezpečných vlastností odpadu,
a jsou závazné pro všechny druhy odpadu. 

Bezpečné nakládání s odpady ve vzta-
hu k životnímu prostředí a ke zdraví lidí není
možné podřídit pouze zařazení odpadu dle
druhu a zejména podle kategorie. Vždy
musí být vycházeno z ustanovení § 12
odst. 2 zákona o odpadech („...Při naklá-
dání s odpady nesmí být ohroženo lidské
zdraví ani ohrožováno nebo poškozová-
no životní prostředí a nesmějí být překro-
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Víte, co říká pojem „nebezpečný odpad“?
Čas od času jsme všichni, kdo sledujeme zpravodajství sdělovacích prostředků,

konfrontováni se sugestivně podávanými zprávami týkajícími se „nebezpečných odpa-
dů“. Obdobně je bohužel možné se setkat se stejně laděnými vyjádřeními dotčených
stran (orgánů státní správy, samosprávy, aktivistů nevládních ekologických organizací
a různých sdružení občanů) při projednávání Dokumentace zpracovávané ve shodě
s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), či
při jiných příležitostech (včetně projednávání žádosti o integrované povolení), kdy se
k připravovanému podnikatelskému záměru vyjadřují jiné osoby, než osoby v rámci
zákona o odpadech poučené. Vzhledem k rozporuplným zkušenostem z těchto jedná-
ní, kdy si partneři, s nimiž je jednáno, vykládají pojem „nebezpečný odpad“ v rozporu
s ustanoveními zákona o odpadech a mnohdy si i osobují práva, jež zákon č. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), deleguje na úplně jiné
subjekty, píši tento článek. 
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čeny limity znečišťování stanovené
zvláštními předpisy“). Citované ustanovení
je pro stanovení konkrétních postupů (opat-
ření) pro nakládání s odpady rozhodující. Je
zřejmé, že pro naplnění tohoto ustanove-
ní zákona je bezpodmínečně nutné znát
velmi podrobně skutečné vlastnosti
odpadu (druhy a obsahy látek v odpadu
obsažených) a pro stanovení konkrétních
bezpečných postupů nakládání s odpady
je prakticky irelevantní, zda dotčený
odpad je zařazen do kategorie ostatní
odpad nebo do kategorie nebezpečný
odpad. Opakovaně upozorňuji, že zákon
vyžaduje, aby konkrétní postupy nakládání
s odpady byly stanoveny ve spolupráci
s orgány veřejného zdraví (§ 75 zákona)
a povinnost tyto postupy doporučit má
i pověřená osoba v rámci své činnosti (hod-
nocení nebezpečných vlastností odpadu).

Pohled na odpady, který vychází pouze
z jejich zařazení do administrativně-evi-
denční kategorie  „ostatní“ nebo „nebez-
pečný“ může být při stanovení konkrétních
postupů nakládání s odpady velmi nevhod-

Distanční 
vzdělávací program

ODPADÁŘ

Jedním z nejvýznamnějších výstupů
projektu VaV720/3/02 „Informační kam-
paně v odpadovém hospodářství – pod-
pora osvěty pro veřejnou správu a veřej-
nost a výuky“, jehož spoluřešitelem je
i obecně prospěšná společnost IREAS,
Institut pro strukturální politiku, je vytvo-
ření distančního vzdělávacího programu
ODPADÁŘ zaměřeného na problemati-
ku odpadového hospodářství. 

Cílovou skupinou pro tento vzdělá-
vací program jsou pracovníci veřejné
správy a odborná veřejnost, kteří si
chtějí rozšířit své znalosti v oboru
o ekonomické souvislosti dané proble-
matiky. Vzdělávací program využívá
interdisciplinárního přístupu v pohledu
na aktuální problémy v oboru odpado-
vého hospodářství a nabízí alternativní
přístupy, jež mohou být při řešení těch-
to problémů využity.

Vzdělávací program ODPADÁŘ je
koncipován jako průběžné vzdělávání
pro pracovníky veřejné správy s tím, že
se zaměřuje na doplnění a rozšíření
znalostí nutných pro účely absolvování
zkoušky odborné způsobilosti. 

Vzdělávací program se skládá ze
dvou modulů o celkové délce trvání 
6 měsíců. Výhodou distanční podoby
vzdělávání je skutečnost, že nevyža-
duje přímou účast účastníků vzdělává-
ní na výuce prezenční formou, ale nao-
pak umožňuje účastníkům přizpůsobit
si rozvrh vzdělávání podle svých
potřeb. Jediným předpokladem vzdě-
lávání cílové skupiny je schopnost prá-
ce s internetem a elektronickými infor-
mačními zdroji.

Podrobné informace o vzdělávacím
programu ODPADÁŘ (včetně přihláš-
ky) je možné najít na stránkách
www.ireas.cz v sekci vzdělávání nebo
získat přímo na telefonním čísle vzdě-
lávací instituce 222 230 704 (Ing. J.
Slavík). Zahájení vzdělávacího progra-
mu ODPADÁŘ je v květnu tohoto roku. 

V průběhu vzdělávání bude podána
žádost o akreditaci u Ministerstva vnitra
ČR, což v případě pozitivního výsledku
akreditačního procesu bude znamenat
možnost vydávat certifikovaná osvědče-
ní o absolvování programu. 

Ing. Jan Slavík
IREAS

E-mail: ireas@ireas.cz

ný (neobjektivní) a v některých případech
i nebezpečný pro životní prostředí a zdraví
lidí. Toto tvrzení  vychází mimo jiné z usta-
novení § 16 odst. 1 písm. d) zákona o odpa-
dech, kde je původcům odpadů uložena
povinnost nakládat s odpady podle jejich
skutečných vlastností.

Z uvedeného je zřejmé, že vnímání kate-
gorie odpadu podle jejího názvu (ostatní
nebo nebezpečný odpad) nemusí být
vždy rozhodné pro návrh konkrétních
opatření při nakládání s odpady. Je však
významnou podmínkou pro vedení evi-
dence odpadů, předávání odpadů opráv-
něné osobě a pro výpočet poplatků za
uložení odpadu na skládky.

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

E-mail: univerza@cbox.cz

Poznámka redakce.
Dovolujeme si upozornit, že zákon

o odpadech byl po všech změnách vydán
v úplném znění pod č. 106/2005 Sb. 

Česká strojnická společnost
se sídlem Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

pořádá ve spolupráci a pod záštitou

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
seminář

Druhotné suroviny
Integrovaná recyklace odpadů - nový segment průmyslu

který se koná ve čtvrtek 12. 5. 2005 od 9,00 hodin 
v budově ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, 4. patro, sál 417

Mediální partner : časopis ODPADOVÉ FÓRUM
Odborná garance: Ing. Emil Polívka, SUNEX, spol. s r. o., Praha

Ing. Vladimír Talášek, CSc. – Česká strojnická společnost
Organizační garant: Ludmila Stránská – Česká strojnická společnost

Cíl semináře:
Deklarovat koncepční směrování nové recyklační strategie pro vybrané skupiny výrobků
s ukončenou životností, především výrobků s povinností zpětného odběru (zejm. autovra-
ky, elektrošrot, opotřebované pneumatiky). Přispět ke zvýšení materiálové výtěžnosti re-
cyklace vybraných odpadů-výrobků s ukončenou životností ve formě druhotných surovin.
Rozšířit diskusní platformu pro podnikatelskou a legislativně-správní sféru při odstraňo-
vání legislativních a technicko-ekonomických bariér potřebného vývoje, realizujícího no-
velizační úpravy zákonů o odpadech a výrobcích.

Určeno pro:
Pracovníky výrobců, dovozců a prodejců vybraných výrobků, zpracovatelů výrobků s u-
končenou životností - recyklačních firem, zpracovatelů vzniklých recyklátů - druhotných
surovin. Dále pro pracovníky legislativních, řídících a správních orgánů, výzkumně-pora-
denských pracovišť, certifikačních orgánů a vysokých škol.

Informace:
Tel.: 221 082 203, fax: 221 082 217, e-mail: strojspol@csvts.cz, 

www.strojnicka-spolecnost.cz
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Na přelomu roků 2003 a 2004 byl prove-
den orientační průzkum zaměřený na zjiš-
tění životnosti lékařských rtuťových teplo-
měrů v podmínkách ČR. Průzkum měl
kvantifikovat množství rtuti, které může
z tohoto zdroje (poškozených a rozbitých
teploměrů) vstupovat do pevných odpadů.
Tento konkrétní druh nebezpečného odpa-
du produkovaného zejména ve zdravotnic-
tví je původci nejčastěji zařazován pod
katalogové číslo odpadu 20 01 21* Zářivky
a jiný odpad obsahující rtuť.

Průzkum byl motivován skutečností, že
od roku 1999 je používání rtuťových lékař-
ských teploměrů zakázáno ve Francii, při-
čemž důvodem k tomuto zákazu byla sna-
ha omezit vstup rtuti do komunálního odpa-
du a tím i do životního prostředí. Od té doby
se žádná jiná země EU k zákazu nepřipoji-
la. Problematika obdobného zákazu byla
naposledy projednávána v parlamentu
SRN v roce 2002. Návrh k obdobnému
zákazu jako ve Francii nedošel v SRN
k závěrečnému rozhodnutí a tudíž zanikl.

Průzkum byl realizován v jedenácti
nemocnicích (od fakultních po okresní)
a bylo při něm zjištěno, že dotčené nemoc-
nice provozují celkem 6743 lůžek a v roce
2003 spotřebovaly celkem 28 190 lékař-
ských teploměrů. Z průzkumu vyplynulo, že
vyšší spotřebu teploměrů mají velké ne-
mocnice (až 5,4 kusů/lůžko za rok) a nižší
malé nemocnice (nejnižší spotřeba 2,3 ku-
sů/lůžko za rok). Průměrná hodnota byla
4,18 kusů/lůžko. Některé nemocnice užívají
i digitální teploměry, ale obecně se jejich
užívání neosvědčilo zejména z důvodu, že
byly pacienty zcizovány.

Podle informací obsažených v databázi
Ústavu zdravotních informací a statistiky
(ÚZIS) bylo v nemocnicích a v léčebných
ústavech v ČR na konci roku 2002 cca 
90 000 lůžek.

Podle údajů od českého (monopolního)
výrobce rtuťových teploměrů bylo v roce
2003 do nemocnic dodáno cca 110 000
kusů teploměrů a dalších cca 185 000 kusů
teploměrů bylo ve stejném období doveze-
no do ČR ze zahraničí. Při výše uvedeném
počtu lůžek v nemocnicích vychází z uve-
dených čísel průměrná spotřeba 3,3 rtuťo-
vého teploměru/lůžko za rok.

Pro další výpočty byla použita spotřeba
3,75 kusů rtuťového teploměru/lůžko za
rok (průměr mezi údaji získanými průzku-
mem a údajem plynoucím počtu vyrobe-
ných a dovezených teploměrů). Při uvede-

ném počtu lůžek v nemocnicích (odborná
zdravotnická zařízení jsou pro tento případ
postavena nemocnicím na roveň) je tak roč-
ně v ČR spotřebováno cca 337 500 teplo-
měrů. Odhad ve vztahu ke spotřebě teplo-
měrů v domácnostech nebyl proveden. 

Jeden lékařský teploměr vyrobený v ČR
má hmotnost nepatrně nižší než 10 g
a obsahuje 0,9 až 1 g rtuti. Teploměry
dovážené zejména z Ukrajiny a Ruska jsou
o cca 5 – 8 g těžší a obsah rtuti je vyšší –
až 3 g. Z uvedeného je zřejmé, že hmot-
nostní podíl rtuti v teploměru se pohybuje
v hodnotách cca 10 – 20 %.

Předpokládané množství rtuti uvolněné
do odpadu z lékařských rtuťových teplomě-
rů v průběhu jednoho roku bylo na základě
uvedených předpokladů vypočítáno v roz-
mezí  303,7 – 1012,5 kg (podle obsahu rtu-
ti 0,9 – 3 g/teploměr). V celkem 295 tisíci
teploměrech vyrobených nebo dovezených
do ČR v roce 2003 bylo 665 kg rtuti.

Pro porovnání: Zářivky a výbojky jsou
předmětem zpětného odběru právě pro
svůj obsah rtuti. Jeden výbojkový světelný
zdroj (zářivka) obsahuje cca 3 – 15 mg rtuti
(podle druhu zářivky a výrobce). Jejich roč-
ní spotřeba je v ČR odhadnuta na základě
informací z poloviny 90 let na cca 7 milionů
kusů, což představuje 21 – 105 kg rtuti za
rok.

Množství rtuti uvolňované při rozbití jed-
noho teploměru do okolí je srovnatelné
s rozbitím 60 – 1000 ks zářivek. Z pohledu
vydatnosti pramene rtuti vstupujícího po
ukončení životnosti příslušných výrobků do
odpadu jsou teploměry cca 3x až 50x vět-
ším nebezpečím než zářivky a výbojky!

Množství odděleně sebraného a k recyk-
laci rtuti předaného odpadu z lékařských
teploměrů se nepodařilo vysledovat a není
možné proto odpovědně vyhodnotit skuteč-
nou vydatnost tohoto zdroje rtuti uvolňova-
né do pevných (zpravidla komunálních)
odpadů. Názorem autora tohoto článku je,
že tento druh odpadu, jehož produkce je
vázaná na specifická zařízení, je význam-
ným zdrojem šíření rtuti do životního pro-
střední a v dohodě s výrobcem by bylo
možné tento zdroj významně omezit.

Vývoj a vyhlídky
Náhrada rtuťových teploměrů elektronic-

kými je omezená. Vedle důvodů již uvede-
ných je hlavním důvodem to, že podle záko-
na o metrologii je lékařský teploměr pova-
žován za stanovené měřidlo a u elektronic-

kých teploměrů by byla nutná kalibrace
každé dva roky, výměna elektrických zdrojů
cca 1x za rok, navíc obsluha i postupy udr-
žování sterility jsou složitější a tím i náklad-
nější.

V důsledku inovace konstrukce rtuťových
lékařských teploměrů vyráběných v ČR
došlo od roku 2000 ke snížení množství rtu-
ti v nich a tím k významnému snížení envi-
ronmentálních dopadů spojených s ukon-
čením životnosti těchto výrobků. Výsledek
je zřejmý z porovnání hmotnosti rtuti
v tuzemských a dovážených teploměrech. 

Výrobce v ČR je schopen výrábět rtuťové
lékařské teploměry s plastovým povlakem
zásobníku rtuti, který zabrání úniku rtuti do
okolí v případě porušení celistvosti teplo-
měru. Takové opatření by umožnilo, aby
poškozené rtuťové teploměry mohly být
v daleko větší míře předmětem odděleného
shromažďování odpadu z nich. Pro výrobce
je uvedené opatření nákladem navíc, který
by musel být vyvolán společenskou objed-
návkou. 

Ověření životního cyklu, nákladů na uží-
vání i dopadů výrobku na životní prostředí
považuji na základě dosud zjištěných infor-
mací za dobrý typ např. pro diplomovou
práci, která by srovnala rtuťové teploměry
s teploměry elektronickými.

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

E-mail: univerza@cbox.cz

Lékařské rtuťové teploměry 
nenápadný nebezpečný odpad

Výzkumná skládka po 14 letech

V oblasti obce Breitenau v Dolních Ra-
kousích byla v letech 1987 – 1989 jáma
po těžbě štěrku zaplněna 95 tisíci tuna-
mi domovního odpadu. Skládka sloužila
jako výzkumný objekt Technické univer-
zitě Vídeň a různým výzkumným ústa-
vům. Dnes, 14 let po ukončení ukládání
odpadů, se nachází ve stabilní metano-
vé fázi. Z hlediska látkové bilance se
v tělese skládky po 15 letech dosud na-
chází prakticky 100 % původního množ-
ství všech látek s výjimkou uhlíku, které-
ho ubylo asi 10 %. Z porovnání vodního
režimu vyplynulo, že hodnoty dodatečné
akumulace vody jsou v jednotlivých čás-
tech skládky rozdílné. Výpověď o oka-
mžiku možného nasycení tělesa skládky
vodou není možná.

Müll und Abfall, 2004, č. 2 
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Co je úkolem 
terénní analytiky?

Přistupujeme-li k onomu mimořádně širo-
kému vědnímu oboru, zabývajícímu se zís-
káváním informací o chemickém složení
a vlastnostech zájmových objektů (dopo-
sud nepříliš výstižně nazývanému „analy-

tická chemie“, familiérně pak jen „analyti-

ka“), z hlediska vztahu mezi zkoumaným
objektem a k tomu účelu používanými ná-
stroji, je možné při jistém zjednodušení ho-
vořit o analytice laboratorní a analytice te-
rénní. 

Za analytiku laboratorní lze při tom
označit provádění analýz vzorků, odebra-
ných ze zájmového objektu a objekt více či
méně reprezentujících, v podmínkách zaří-
zených a vybavených laboratoří. Pod ter-
mín „laboratorní analytika“ tak lze principiál-
ně zahrnout i různé typy mobilních labora-
toří, umožňujících kvalifikovaně provádět
analýzy odebraných vzorků v těsné blízkos-
ti objektu. 

Za „analytiku terénní“ (jde o neoficiální,
účelově zvolený termín, jehož snahou je
přiblížit daný obor svému poslání) je napro-
ti tomu možné označit provádění analýz
zájmového objektu a jeho částí přímo
v místě jeho existence, a to často bez
odběru vzorků objektu s přímým napojením
používané analytické techniky na zkouma-
ný objekt.

Laboratorní i terénní analytika pochopitel-
ně vycházejí ze stejných principů a zásad
(odborných, technických), účelově se však
odlišují z hlediska cílů, používaných tech-
nických nástrojů a organizačních přístupů.
Cílem a účelem laboratorní analytiky je

Druhou hlavní množinu případů terénní
analytiky tvoří využití analytiky jako nástroje
pro průzkum zájmových objektů, tj. prů-
zkum kontaminovaných lokalit (staveb, po-
zemků, starých technologií, skládek), iden-
tifikace a třídění neznámých odpadů umís-
těných v terénu, identifikace příčin a dopa-
dů ekologických havárií apod. Impulsem
pro nasazení vhodných analytických metod
a technik v takovýchto případech „in situ“
bývá potřeba orientačního popisu daného
objektu, identifikace hlavních typů kontami-
nantů spolu s určením jejich koncentrační
distribuce v objektu, nemožnost odběru
vzorků objektu, nutnost získání rychlé infor-
mace o podstatě uniklé látky atd. Domi-
nantním zadáním pro terénní analytiku je
tedy odpovědět především na otázky typu
„co?, kde?, kolik přibližně?“. 

Typickým prvkem algoritmu řešení přípa-
dů průzkumu složek environmentu ovšem
je, že po vyhodnocení výsledků získaných
terénními analytickými metodami a násled-
ném přijetí příslušných rozhodnutí je přiro-
zenou součástí dalších kroků cílený odběr
vzorků objektu a jejich laboratorní analýza. 

Co umí současná terénní
analytika ?

Po přiblížení hlavních cílů terénní a labo-
ratorní analytiky v oblasti analýzy složek
ekosystému se zastavme blíže u otázky, co
vlastně současná terénní analytika umí,
jakými disponuje nástroji. Pozornost při tom
bude věnována právě problematice popisu
chemického složení a vlastností zájmových
objektů, tzn. problematice jejich průzkumu.

V oboru terénní analytiky plynné fáze
v současnosti existuje rozsáhlá nabídka pří-
strojové techniky, umožňující provádět i ana-
lýzy složitých plynných směsí přímo „in situ“.
Jde o široké spektrum analyzátorů (včetně
mobilních plynových chromatografů), pracu-
jících na různých principech a umožňujících
detegovat a stanovit obsah stovek plynných
složek na různých koncentračních hladi-
nách. Problémem ovšem bývá vhodná volba
typu analyzátoru pro řešený případ (většina
terénních analyzátorů je účelově stavěna pro
definovaný typ aplikace). Tvrdou realitou pak
je fakt, že cena řady analyzátorů a tím i cena
získání analytické informace se blíží ceně
laboratorní analýzy. 

získat pokud možno správnou (= pravdě se
nejvíce blížící) informaci o chemickém (ele-
mentárním, fázovém, látkovém, ...) složení
zájmového objektu a jeho částí v požadova-
ném (legislativou, zákazníkem, řešeným
problémem definovaném) rozsahu. Zkou-
maný objekt je při tom reprezentován (více
či méně objektivně) odebranými a dále
k analýze upravenými vzorky objektu. Ana-
lýza vzorků se provádí laboratorními meto-
dami (validovanými, akreditovanými, obvy-
kle normalizovanými) za použití sofistikova-
né laboratorní techniky, pracující v optimál-
ních, stabilních a kontrolovaných podmín-
kách. Dominantním zadáním pro laborator-
ní analytiku je tedy poskytnout exaktní
odpověď na otázku „kolik?“.

Cílem terénní analytiky je získat účelo-
vé informace o podstatě a přibližném che-
mickém složení zájmového objektu a jeho
částí nebo o změnách složení vybraných
parametrů objektu v závislosti na čase.
Specifickou množinu případů terénní analy-
tiky tak představuje nasazení analytických
metod a technik pro monitoring jakosti
dynamických systémů (emise, imise, pod-
zemní, povrchová či odpadní voda), kdy se
dlouhodobě sledují hodnoty několika para-
metrů daného systému a jejich změny
v čase. Měřící čidlo je v takovýchto přípa-
dech umístěno přímo do sledovaného sy-
stému nebo v paralelní větvi v jeho těsné
blízkosti, kontinuálně nebo diskontinuálně
je snímána měřená hodnota a tato je pře-
nášena na různou vzdálenost na vyhodno-
covací a řídící jednotku. Spíše než o analý-
ze je zde ovšem možné hovořit o analytic-
kém měření. 

Úkoly a možnosti terénní analytiky 
Čtenářům detektivek Jeffery Deavera je zcela jasné, jak se provádí průzkum terénu.

Půvabná policistka Amélie (vzorkař) dle rastru (plán vzorkování) projde místo činu
(zkoumaný objekt) a ledacos sebere (odběr vzorků). Odebrané vzorky se pak šoupnou
do analyzátoru (spektrometru hmotového, hmotnostního, hmotného – dáno fantazií
překladatele knihy) a dle výsledků analýzy geniální detektiv Lincoln Rhyme, ochrnutý
kvadruplegik upoutaný na lůžko, vynese ortel – například: „Nečistoty z podrážek oběti
obsahují uhlík, dusík, sodík a křemík, proto oběť byla zabita ve starých konírnách
v severní části New Yorku a na místo nálezu již přivezli nebožtíka!“

Zcela zákonitě se pak mnohý čtenář takové knihy diví, k čemu že ti analytici v Česku,
zabývající se analýzou odpadů, kontaminovaných zemin, vod a dalších vzorků ze život-
ního prostředí, potřebují tolik přístrojů, lidí a peněz a proč jim všechno tak dlouho trvá.
Podívejme se proto na danou problematiku zcela realisticky, a to očima autora příspěv-
ku, který se v analytické praxi pohybuje téměř 40 let. 

Analýza v životním prostředíAnalýza v životním prostředí
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Specifickou aplikací terénní analýzy plyn-
né fáze v oblasti průzkumu kontaminova-
ných lokalit je tzv. atmogeochemická analý-

za (analýza půdního vzduchu), používaná
v ČR ve značném rozsahu v posledních 
10 – 12 letech. Z mnoha dosavadních apli-
kací této techniky jednoznačně vyplývá,
jaké unikátní informace o plošné kontamina-
ci zkoumané lokality (včetně případné loka-
lizace zdroje kontaminace a určení koncent-
račních pásem) může tato technika poskyt-
nout při jejím správném nasazení, provedení
a vyhodnocení (výběr typu sledovaného
kontaminantu, volba vhodné hustoty sítě
sond atd.). Na řadě jiných případů aplikace
atmogeochemické analýzy je ovšem také
možné demonstrovat příklady nesprávného
využití či přímo zneužití dané techniky
a z toho plynoucích důsledků.

Rovněž v oboru terénní analýzy kapalné
fáze, především vodné fáze, je k dispozici
poměrně bohatá nabídka terénních analy-
zátorů, nejčastěji pracujících na elektroana-
lytických nebo fotometrických principech.
Stanovení aktuální hodnoty některých para-
metrů vody, tj. pH, konduktivity nebo redox
potenciálu, za použití kvalitního a správně
nakalibrovaného přenosného zařízení přímo
v monitorovacím vrtu, na výtoku odpadní
vody z technologie nebo v jímce s nezná-
mou vodou při tom může poskytnout pod-
statně spolehlivější informaci než laborator-
ní analýza odebraného vzorku stejné vody,
která je často ovlivněna řadou procesů, pro-
bíhajících ve vzorku během jeho transportu
a skladování před provedením jeho analýzy.
Správné analytické informace za použití
terénních analyzátorů vody lze získat
o jakosti podzemní či povrchové vody z hle-
diska obsahu běžných aniontů a kationtů.

Problémy, zvláště v případě fotometric-
kých analyzátorů, ovšem mohou nastat
tehdy, pokud voda obsahuje významné
koncentrace rušivých složek (zákal, koloidy,
komplexotvorné složky atd.) a pokud sledo-
vaný analyt ve vodě je přítomen ve formě
nevhodné pro příslušnou fotometrickou
reakci. Totéž platí i pro různé jednoúčelové
přenosné sety pro stanovení některých
organických kontaminantů ve vodě, založe-
né na principu specifické chemické reakce
sledovaného analytu.

Z principiálních důvodů nejproblematičtější
je ovšem terénní analýza tuhé fáze. Pocho-
pitelně existuje řada přenosných spe-
cifických testů pro identifikaci některých slo-
žek v tuhých materiálech (vesměs ovšem
založených na převedení části vzorku do
kapalné fáze). Pro testování geologických
materiálů lze aplikovat některé propracova-
né prospektorské postupy a metody a pro
identifikaci řady organických materiálů pak
některé spalovací nebo pyrolytické zkoušky.
Pro terénní multiprvkovou identifikační

a semikvantitativní analýzu kovových materi-
álů jsou již asi dvacet let k dispozici mobilní
optické emisní spektrometry, vhodné napří-
klad pro třídění šrotu, analýzu kovových kon-
strukcí a identifikaci různých kovových odpa-
dů. Pro multiprvkovou terénní analýzu neko-
vových materiálů (zeminy, horniny, sedimen-
ty, spady, nekovové konstrukční materiály,
odpady apod.) ovšem prakticky jediným
vhodným nástrojem doposud byly přenosné
radiometrické analyzátory s izotopovým
buzením se všemi jejich nevýhodami (malá
citlivost, problematická kalibrace atd.). Jak
však signalizují poslední výsledky vývoje pří-
strojové techniky, právě v této oblasti se
rýsuje zásadní kvalitativní posun vpřed. 

Jde o novou generaci přenosných X-ray

spektrometrů, využívajících jako zdroj buzení
miniaturizovanou rentgenovou lampu s do-
statečným výkonem a zpracovávající vybu-
zené fluorescenční záření atomů analyzova-
ného vzorku za použití miniaturizovaného
energiově disperzního detektoru a sofistiko-
vaného software. Jak ukazují první zkuše-
nosti s přenosným spektrometrem této kon-
cepce, jedná se vskutku o zcela nový roz-
měr možností provádět multielementární
analýzu nejrůznějších materiálů přímo „in
situ“, a to při vysoké úrovni výsledné analy-
tické informace (nejde o povrchovou, ale
o typickou „bulk“ analýzu). Nabízí možnost
analyzovat bez náročné úpravy objektu ne-
bo odebraného vzorku, stanovit i velmi nízké
koncentrace prvků, provést velký počet ana-
lýz za krátkou dobu a případně i popsat che-
mickou heterogenitu posuzovaného objektu
a jeho částí. (Více viz nabídka společnosti

BAS Rudice, s. r. o. na str. 16 – 17).
Pokud provozní ověření všech možností

dané analytické techniky potvrdí údaje
výrobce zařízení a úvodní velmi nadějné
praktické zkušenosti s využitím zmiňované
možnosti, bude se v oblasti environmentál-
ní terénní analytiky jednat vskutku o přelo-
movou inovaci.

Při výčtu vesměs technických nástrojů
terénní analytiky ovšem nelze opomenout
ani důležitý netechnický nástroj, tj. zkušené-
ho analytického pracovníka. Jeho schop-
nost, na základě pozorování analyzovaného
subjektu, organoleptických projevů složek
subjektu, intuice, znalostí, praktických zku-
šeností s obdobnými případy a existujících
podkladů o posuzovaném objektu, se kvali-
fikovaně vyjádřit ke stavu objektu z hlediska
jeho chemického složení a vlastností je
nezastupitelná a často rozhodující.

Závěr
Celkově lze konstatovat, že v oblasti

popisu a analýzy složek životního prostředí
má obor tzv. terénní analytiky své důležité
místo a nezastupitelné poslání, podložené
dnes již souborem dostupných kvalifikova-
ných technických nástrojů.

Vhodné nasazení relevantních metod
a technik terénní analýzy pro řešení kon-
krétních problémů, zejména ve sféře prů-
zkumu zájmových objektů, je vždy spojeno
s mnoha pozitivními technickými, ekono-
mickými a environmentálními efekty. 

Nevhodné nasazení, a to včetně nekritic-
kého přecenění možností terénní analytiky
(viz častá argumentace některých prodejců
přístrojové techniky, že při využití jejich lev-
ných terénních přístrojů již není nutno plýt-
vat penězi za drahé laboratorní přístroje),
ovšem může vést k efektům opačným. 

Za optimální variantu v tomto směru lze
považovat pouze vhodné (organizační, tech-
nické, věcné i personální) propojení terénní
analytiky s analytikou laboratorní. Kvalifiko-
vaná analytika složek životního prostředí tak
zřejmě i nadále zůstane po všech stránkách
velmi náročným (odborně, technicky i eko-
nomicky) oborem analytické praxe.

Zdeněk Čížek
Analytické laboratoře Plzeň, s. r. o.

E-mail: cizek@alplzen.cz

Rozsah posuzování vlivu na životní pro-
středí v systému monitorování kvality je
již dlouho předmětem diskusí, podobně
jako otázka, zda lze k posuzování vlivu
na prostředí využívat rychlé analytické
postupy. Německé Pracovní společenství
pro odpad LAGA vyžaduje v „Požadav-
cích na látkové zhodnocení minerálních
zbytkových látek/odpadů“ pravidelné pro-
věřování těchto parametrů: zabarvení,
zákal a zápach výluhu, hodnota pH,
elektrická vodivost. Předpisy spolkové
země Severní Porýní-Vestfálsko požadují
kontrolu hodnoty pH, elektrické vodivosti,

obsahu síranů a polycyklických aromatic-
kých uhlovodíků. Rychlé postupy lze
používat pouze v případě, kdy lze doká-
zat, že bylo dosaženo srovnatelných
výsledků. Před prvním použitím alterna-
tivního kontrolního postupu je nutno
nejméně u dvou měření prokázat srovna-
telnost provedením kontrolních měření
původním klasickým postupem. Aktuální
výsledky výzkumu svědčí o tom, že pou-
žitelné rychlé postupy existují, je nutno je
využívat v praxi a sbírat zkušenosti.

Baustoff Recycling Deponietechnik,
2004, č. 1 

Vliv recyklátů na životní prostředí
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Firma BAS Rudice je přední dodavatel spektrometrů pro chemic-
ké analýzy. Tento článek přináší informace o třech nových přístro-
jích, které výrazně posouvají možnosti chemických analýz různých
druhů odpadů. 

Ruční spektrometr 
INNOV-X ANALYZER
Po úspěchu v USA dobývá i Evropu

Ruční rentgenový spektrometr INNOV-X ANALYZER
provádí rychlé a přesné chemické analýzy pří-

mo v terénu. Příprava vzorků obvykle není
potřebná. Tento technicky vyspělý přístroj

z USA budí zasloužilý zájem odborníků
i běžných uživatelů a rychle se rozši-
řuje. Změří s překvapivě vysokou
přesností mnoho typů materiálů.

Důležitá je jeho univerzálnost použití,
velmi jednoduchá obsluha, propraco-

vaný software, malé rozměry, nízká váha
a další unikátní vlastnosti. 

Co tedy umí nový spektrometr INNOV-X ANALYZER?
� stanoví obsahy kovů i nekovů, a to přímo bez přípravy vzorků,
� analyzuje pevné, práškové, pastovité i kapalné vzorky,
� měří ihned po zapnutí a bez rekalibrací,
� obsahy prvků změří od detekčního limitu do 100 %,
� analyzuje libovolné vzorky rozmanitých velikostí a tvarů, 
� měření je nedestruktivní a nevýbušné. Může být prováděno

v nebezpečném prostředí. 
� v mnoha případech nahradí analýzy z drahých chemických labo-

ratoří.

INNOV-X ANALYZER se používá často v kovošrotech pro třídění
všech typů materiálů. Nahrazuje tradiční mobilní jiskrové spektro-
metry, oproti kterým má mnoho uživatelských výhod. Je univerzální
pro měření většiny kovů. Snadno zvládá i aplikačně náročné analý-
zy, jako jsou např. analýzy třísek, špon a tenkých drátů.

Jeho přednosti vyniknou u nízko, středně a vysokolegovaných
materiálů, nástrojových ocelí, Ni-Co slitin, nerez ocelí, Ti a Cu slitin,
barevných kovů, pájek, speciálních exotických kovových slitin,
čistých kovů, drahých kovů a dalších typů materiálů.

V oblasti nekovových materiálů se používá např. pro měření těž-
kých kovů v plastech nebo půdách. Často se používá pro rychlé sta-
novení optimálního způsobu sanace kontaminovaných půd. Důleži-
tou oblastí využití je měření obsahu chlóru v plastech. Lze s ním
rychle vytřídit PVC ve spalovnách a na skládkách odpadů.

INNOV-X ANALYZER dnes používají analytické laboratoře, prů-
myslové podniky, rafinerie, kovošroty, obchodní firmy, ale i policie,
celníci a armáda. 

Prodej spektrometrů INNOV-X ANALYZER v České republice byl
zahájen v dubnu 2004 a do konce února 2005 bylo prodáno prvních
15 přístrojů pro různé aplikace. 

Pro vážné zájemce o nákup tohoto přístroje je třeba uvést důleži-
tou informaci: V ČR a SR stále ještě platí zaváděcí sleva!!! Při
nákupu ušetříte přes 100 000,- Kč. Nabízíme rovněž možnost
kompletního předvedení přístroje u zákazníka, přímo na jeho vzor-
cích a v jeho provozních podmínkách.

Více informací naleznete na adresách: 
www.bas.cz a www.innov-xsys.com.

Nový ICP spektrometr PRODIGY
Přístroj, který předbíhá konkurenci o několik let

Nejprve musíme krátce představit výrobce firmu Teledyne Lee-
man Labs (zkráceně TLL). Již přes 20 let je TLL průkopník v zavá-
dění technických novinek v ICP spektrometrii. Je významný výrobce
ICP spektrometrů s celosvětovým podílem na trhu asi 20 % a tento
podíl v poslední době progresivně narůstá.

Zajímavé je, proč firma TLL mnoho let trpělivě vyčkávala s uvede-
ním ICP s polovodičovým detektorem na trh. Teprve až v roce 2003
začala vyrábět ICP spektrometr PRODIGY s polovodičovým detek-
torem. Proč ? Odpověď je jednoduchá – teprve po roce 2000 je na
trhu polovodičový detektor L-PAD, který nemá technické nedostatky.

Nejprve byly na trh uvedeny s velkou slávou ICP spektrometry
s polovodičovými detektory CCD. Brzy ale praxe prokázala, že mají

Best Analytical Systems

Nové přístroje pro chemické analýzy
od BAS Rudice spol. s r. o.
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velmi mnoho nedostatků. Hlavním problémem je blooming, tedy
vzájemné ovlivňování nábojů na pixelech detektorů. Proto byly uve-
deny na trh segmentované detektory SCCD, které umožňují měřit
jen omezené části spektra. Analytické možnosti u SCCD velmi utr-
pěly, ale nežádoucí blooming zůstal.

Proto do roku 2004 byly v mnoha směrech nejlepší ICP spektro-
metry se CID detektory, které měří celé spektrum a nemají bloo-
ming. Nyní to však již neplatí. 

Nastoupila nová technika, která se jmenuje L-PAD. Tento nový
CID programovatelný velkoplošný polovodičový detektor jako první
používá ICP spektrometr PRODIGY (Prodigy česky znamená zá-
zrak). Má všechny výhody CID a navíc má podstatně lepší technic-
ké a analytické parametry. Nízký šum, perfektní rozlišení po celé
ploše detektoru a nejlepší disperzi ze všech ICP spektrometrů.

L-PAD má 4x větší aktivní plochu detektoru a má odstraněny
všechny nevýhody dosavadních CID detektorů. 

U detektoru L-PAD je výborné rozlišení po celé ploše detektoru,
proto pro měření na všech spektrálních čarách máme stále to nej-
lepší rozlišení. Nemáme tedy jen „dobré“ spektrální čáry u středu
detektoru a zhoršující se spektrální čáry směrem k okrajům detekto-
ru, jak tomu je u všech dosavadních detektorů CID, CCD nebo
SCCD.

Je třeba zdůraznit, že ICP Prodigy patří mezi nejkvalitnější spekt-
rometry s nejlepšími analytickými parametry. Je jen otázkou krátké
doby, kdy tento přístroj získá i u nás své uživatele, kteří požadují : 
� za dobrou cenu získat ten nejlepší přístroj na trhu (dnes stojí

PRODIGY pod 2 mil. Kč),
� nejlepší detekční limity na reálných vzorcích, tzn. 5 – 10x lepší

než kterákoli konkurence, 
� vynikající dlouhodobou stabilitu, běžně dlouhodobě RSD pod 0,4,
� vysokou disperzi spektra a výborné rozlišení, tzn. minimalizované

meziprvkové ovlivňování,
� dynamický rozsah 10 řádů,
� a dalších 10 výhod, jejichž uvedení je nad rámec tohoto článku.

Více informací na www.bas.cz nebo www.leemanlabs.com. 

Stolní rentgenový spektrometr 
EX-CALIBUR
Novinka, která umí více než konkurence 

Stolní rentgenový spektrometr EX-CALIBUR je určen pro analýzy
všech druhů vzorků v laboratoři nebo i přímo v terénu. Je velmi vhod-
ný pro analýzy neznámých vzorků, např. různých odpadů. Vzorky se

měří přímo, není potřeba je rozpouštět jako u ICP. Ve světě se tyto pří-
stroje velmi často používají pro jejich analytickou univerzálnost.

EX-CALIBUR je zajímavý i svojí přijatelnou cenou, která je 
50 000,– USD. Oproti výše uvedenému ručnímu Innov-X Analyzeru
má nižší detekční limity a vyšší přesnost měření. Je taky dražší, vět-
ší a těžší. Umí ale změřit přesně i ty vzorky, kde Innov-X má již pro-
blémy. 

Více informací na www.bas.cz a www.jordanvalley-apd.com.
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Výhradním distributorem 3 výše popsaných spektrometrů pro
ČR a SR je firma BAS Rudice. Veškeré dodávky provádí jako
dodávky přístroje na klíč. Dodávka spektrometru vždy zahrnuje
instalaci, zaškolení obsluhy, aplikační podporu a kompletní
záruční i pozáruční servis přímo z ČR. Firmu BAS Rudice tvoří
tým zkušených odborníků s dlouholetou praxí v oboru.

BAS Rudice spol. s r. o.

Pražská 66
678 01 Blansko

www.bas.cz, e-mail: bas@bas.cz
Tel. + fax: 516 417 449, 516 418 776

Stolní rentgenový 

spektrometr Excalibur 

– přesný přístroj 

s univerzálním použitím.

Spektrometr ICP Prodigy 

– přístroj předbíhá

konkurenci o mnoho let.
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V souladu s platnými právními předpisy
(vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., přílohy č. 1
a č. 3) a Metodickým pokynem odboru
odpadů MŽP ke stanovení ekotoxicity
odpadů (Věstník MŽP, částka 6, 2003) se
v současné době v České republice nebez-
pečná vlastnost odpadů H-14 Ekotoxicita
hodnotí výhradně výsledky testů s vodným
výluhem z odpadu. Jako bioindikátory se
podle uvedeného metodického pokynu
a vyhlášky používají: hořčice bílá (Sinapis
alba), ryby Poecilia reticulata nebo Brachy-
danio rerio, řasy Raphidocellis subcapitata
(Selenastrum capricornutum) a Scenedes-
mus subspicatus a korýš Daphnia magna
Straus. Testy se provádějí v souladu s ná-
sledujícími normami a předpisy:
� ČSN EN ISO 6341 Jakost vod – Zkouš-

ka inhibice pohyblivosti Daphnia magna
Straus (Cladocera, Crustacea) – Zkouš-
ka akutní toxicity  

� ČSN EN 28692 Jakost vod – Zkouška
inhibice růstu sladkovodních řas Scene-
desmus subspicatus a Selenastrum
capricornutum (ISO 8692; 1989) 

� ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod – Stano-
vení akutní letální toxicity pro sladkovodní
ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Bucha-
nan (Teleostei, Cyprinidae)] – část 2:
Obnovovací metoda

� Test inhibice růstu kořene hořčice bílé
(Sinapsis alba): Metodický pokyn Minis-
terstva životního prostředí ke stanovení
ekotoxicity odpadů.

Zvolený přístup je zastaralý, neodpoví-
dá skutečným potřebám hodnocení ne-
bezpečné vlastnosti H-14 a výsledky zís-
kané těmito zkouškami mají velmi ome-
zenou vypovídací schopnost.

Ve většině vyspělých států si tento nedo-
statek uvědomili před 10 a více lety a za-
vedli pro hodnocení ekotoxicity odpadů no-
vé metodiky, především kontaktní testy, je-
jichž výsledky mají podstatně vyšší vypoví-
dací schopnost pro pevnou matrici než
hodnocení podle kvality vodného výluhu.

Nedostatky používaných
metodik

Hlavní nedostatek metodik stanovení
nebezpečné vlastnosti H-14 v českých práv-
ních předpisech není ve vybraných bioindi-
kátorech či metodice provádění testů eko-
toxicity, ale v tom, že hodnocení ekotoxici-
ty provedené jen na základě testů s vod-
nými výluhy je překonané a nese s sebou
mnoho úskalí. Celkem snadno lze prostou

logickou úvahou dojít k tomu, že v tuhém
odpadu ve vodě nerozpustný a na pevných
částicích nasorbovaný toxický polutant zvo-
lená sada testů ekotoxicity nemůže postih-
nout. Mezi polutanty prakticky nerozpustné
ve vodě, které se navíc silně sorbují na pev-
né částice, patří mimo jiné i polychlorované
bifenyly (PCB), vyšší polycyklické aromatic-
ké uhlovodíky (PAU), polychlorované diben-
zodioxiny (PCDD), některé chlorované her-
bicidy a pesticidy a polychlorované dibenzo-
furany (PCDF), vesměs tedy látky, o jejichž
nebezpečnosti není pochyb. Je jasné, že
ekotoxicita nebezpečných odpadů, které
obsahují ve vodě nerozpustné polutanty, sta-
novená jen ve vodném výluhu, dává výsled-
ky značně podhodnocené.

Základním nedostatkem legislativně
zavedených testů pro hodnocení nebez-
pečné vlastnosti H-14 je to, že pokud
nebezpečná látka, kterou má test ekotoxici-
ty odhalit a hodnotit, je ve vodě nerozpust-
ná nebo rozpustná jen minimálně, pak ji
testy s vodnými výluhy nemohou postihnout
nebo jen ve velmi omezené míře. Proto se
za normálních okolností běžně volí taková
sestava testů ekotoxicity, která zahrnuje
i kontaktní testy, které tento nedostatek
metod s vodným výluhem řeší. Je zajímavé,
že ani metodický pokyn MŽP vydaný až
v březnu 2003, tento závažný nedostatek
nedokázal postihnout.

V odborné literatuře u nás i ve světě se
objevilo mnoho prací, jejichž výsledky jasně
ukazují, jak rozdílné výsledky testy ekotoxi-
city s vodným výluhem a v kontaktním uspo-
řádání dávají (například: Landesamt für
Umweltschutz Baden Würtemberg, Ökoto-
xikologische Charakterisierung von Abfall,
1. Auflage, Karlsruhe 2004, Ferarri a kol.
Phase testing approach using a battery of
bioassays and biomarkers, Environ. Toxicol.
Chem. 18(6):1195-1202 (1999)). Rovněž
byla potvrzena nedostatečná vypovídací
schopnost výsledků testů s vodnými výluhy
z odpadů či kontaminovaných zemin.

Stav v EU
Ve světě jsou pro zjišťování ekotoxicity

tuhých odpadů zavedeny kontaktní testy,
které se realizují přímo v pevném odpadu.
Ve většině zemí se ekotoxicita odpadů sta-
novuje sadou testů, která zahrnuje organis-
my tří trofických úrovní a provádí se jak
s výluhem, tak v kontaktním uspořádání.
Nejčastějšími bioindikátory pro kontaktní
testy jsou žížaly Eisenia fetida či Lumbricus

Stanovení ekotoxicity

terrestris, půdní bezobratlí, testy s půdními
mikroorganismy a semeny rostlin.

V platné legislativě EU o nebezpeč-
ných odpadech (směrnice 91/689/EEC)
není uvedena žádná metoda pro stano-
vení nebezpečné vlastnosti H-14 Ekoto-
xicita ani povolené limity. V roce 2005 by
měla být vydána Evropským výborem pro
standardizaci (CEN = Comité Europén de
Normalisation) norma „Charakterizace
odpadu – příprava vzorků odpadů pro
testy ekotoxicity“ (návrh normy byl vypra-
cován v roce 2002 pod označením CEN TC
292/WG7/N45), která obsahuje definice,
provedení a technické vybavení pro odběr
vzorků odpadů, jejich transport, skladování,
homogenizaci a extrakci. Příloha pak obsa-
huje seznam 22 testů ekotoxicity (kontakt-
ních i s vodným výluhem – viz tabulka 1

a 2), pro jejichž provádění existují validova-
né a standardizované postupy. 

Aplikace nových testů v ČR
Z pohledu praktické aplikace nových testů

ekotoxicity do našeho právního řádu o odpa-
dech pro hodnocení nebezpečné vlastnosti
H-14 Ekotoxicita je podle našeho názoru tře-
ba splnit tyto základní předpoklady:
i) musí existovat vůle odpovědných stát-

ních institucí k řešení tohoto vážného
nedostatku,  

ii) vybrat sady testů ekotoxicity pro testaci
pevných materiálů i vodných výluhů tak,
aby poskytovaly kvalitativně lepší vý-
sledky s dobrou vypovídací schopností,
současně však musí být snadno prove-
ditelné a relativně levné, test musí být
robustní s dobrou opakovatelností, 

iii) stanovit parametry, na základě kterých
bude posuzovatel rozhodovat o ekotoxi-
citě odpadu; v některých zemích je zave-
den například systém rozdělení odpadů
do tří tříd podle ekotoxicity (Baden-Würt-
temberg),

iv) zajistit validaci vybraných testů, aby
mohly být začleněny do systémů kontro-
ly jakosti a správné laboratorní praxe.

Testy zařazené do posuzovací sady by
měly splňovat alespoň některé z následují-
cích kritérií:
i) testovací organismy minimálně tří trofic-

kých úrovní – producent, konzument,
destruent,

ii) pro pevné materiály musí být vedle kon-
taktních testů  použit alespoň jeden test
s jeho vodným výluhem, pokud to má
smysl (viz iii),
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iii) tam, kde příprava vodného výluhu
postrádá smysl (kontaminanty v pev-
ných vzorcích ve vodě špatně rozpustné
nebo nerozpustné), použít pouze testy
kontaktní (šetří se peníze i nesmyslná
práce),

iv) výběr sady testů musí brát v úvahu i ča-
sovou náročnost provedení testů a dosa-
žitelnost výsledku v historicky krátké
době, v naléhavých případech je možné
použít rychle proveditelné testy, třeba
jen  pro předběžné hodnocení,

v) sada testů by měla být sestavena tak,
aby postihla větší či menší citlivost testu
na přítomný polutant (toto kritérium je
nezbytné vzhledem k tomu, že citlivost
jednotlivých bioindikátorů k polutantům
je různá),

vi) výběr sady testů by měl vzít v úvahu
i konečné naložení s odpadem.

Návrh testů pro posuzování nebezpečné
vlastnosti  odpadů H-14 Ekotoxicita, které by
mohly být v sadě zastoupeny, je uveden
v přiložených tabulkách. Do potenciálních
testů by bylo vhodné zařadit i komerčně
vyráběné testy (např. Thamnotoxkit F,
RapidToxkit, Toxkit F, ProToxkit F, MetPad,
MetPlate). Výhodou jsou jejich relativně níz-
ké ceny a selektivní citlivosti (např. MetPad,
MetPlate). Tento přístup by byl shodný s pří-
stupem EU pro stanovení indikátorových
organismů v kalech z ČOV a v bioodpadech.
Před jejich zavedením by však bylo nezbyt-
né posoudit vyrovnanost jednotlivých šarží
testů a záruku opakovatelnosti výsledků. 

S ohledem na zkušenosti a chování jed-
notlivých testů ekotoxicity se domníváme,
že kontaktní testy by jistě měly zahrnovat
test s jednoděložnou a dvouděložnou rostli-
nou, test s půdními bezobratlými (žížala,
chvostoskok) a test s půdními mikroorga-
nismy [v USA jsou zavedeni bezobratlí
(žížaly) a půdní mikroorganismy, v Kanadě
bezobratlí (žížaly) a rostliny]. Testy pro hod-
nocení vodného výluhu z odpadů by měly
mimo jiné zahrnovat test s řasami, test inhi-
bice růstu kořene rostlin a inhibici biolumi-
niscence bakterií Vibrio fischeri (rychlý test
nejrozšířenější na světě s praktickými zku-
šenostmi z dlouhodobého používání).

Domníváme se, že změny v právními
předpisy určených postupech pro stano-
vení nebezpečné vlastnosti odpadů H-14
Ekotoxicita jsou velmi důležité. Zavedení
novějších testů ekotoxicity umožní získá-
vání výsledků s podstatně lepší vypoví-
dací schopností a umožní zlepšení kvali-
ty práce hodnotitelů nebezpečných vlast-
ností odpadů.

Vít Matějů, Simona Vosáhlová,

Robin Kyclt

ENVISAN-GEM, a. s.

Biotechnologická divize Praha

E-mail: envisan@mbox.vol.cz

Tabulka 1: Kontaktní testy ekotoxicity pro odpady doporučené v CEN TC 292/WG7/N45

Testovací organismus Typ testu Koneãn˘ parametr (tzv. end-point) Postup podle

ÏíÏala akutní LC50, 14 h ISO 11268-1; OECD 207

– Eisenia fetida

ÏíÏala subchronick˘ EC50, NOEC 8 t˘dnÛ ISO 11268-2

– Eisenia fetida

chvostoskok  subchronick˘ EC50, ECx, NOEC 4 t˘dny ISO 11267

– Folsomia candida

brouk akutní LC50, 10 dní NF X 31-260; ISO/WD 20963

– Oxythyrea funestra

roupice subchronick˘ EC50, ECx, NOEC 6 t˘dnÛ ISO/CD 16387; OECD 220

– Enchytraeus albidus

jednodûloÏné subchronick˘ NOEC, LOEC, 14 dnÛ, 21 dní ISO 11269-2 

a dvoudûloÏné 

rostliny

jeãmen akutní LOEC, NOEC, 2 dny + 5 dní ISO 11269-1

– Hordeum vulgare

nitrifikaãní bakterie akutní EC10, EC50, 6 h ISO/DIS 15685

tvorba mikrobiální chronick˘ ID25, ID50  4 t˘dny ISO 14238

biomasy

Tabulka 2: Testy ekotoxicity s vodnými výluhy odpadů doporučené v CEN TC 292/WG7/N45

Testovací organismus Typ testu Koneãn˘ parametr (tzv. end-point) Postup podle

kor˘‰ akutní EC50, 24 h, 48 h EN ISO 6341

– Daphnia magna

kor˘‰ chronick˘ NOEC, LOEC, 21 dnÛ ISO/FDIS 10706, OECD 211

– Daphnia magna

kor˘‰ chronick˘ NOEC, ECx, 7 dní NF T 90-376, ISO/CD 20665

– Ceriodaphnia dubia

vífiník chronick˘ NOEC, ECx, 48 h NF T 90-377, ISO/CD 20666

– Brachionus calicyflorus

bakterie akutní EC20, EC50,, 15 min., 30 min. ISO 11348-1, -2, -3

Vibrio fisheri

bakterie chronick˘ EC10, EC50, 16 h ± 1 h EN ISO 10712

Pseudomonas putida

fiasa chronick˘ NOEC, ECx, 72 h OECD 201, EEC metoda 3, 

– Pseudokirchneriella NF T 90-375

subcapitata

rostlina chronick˘ Ecx, LID  7 dní ISO/CD 20079

– Lemna minor

ryba akutní LC50, 96 h ISO 7346, OECD 203

– Danio rerio

mofisk˘ kor˘‰i akutní LC50, 48 h nebo 96 h ISO 14669

– Acartia tonsa; 

Tisbe battagliai; 

Nitocra spinipe

mofiské fiasy chronick˘ EC10, EC50 , NOEC 72 h ISO 10253

– Skeletonema costatum 

nebo Phaeodactylum 

tricornutum

bakterie  TA 100, TA98 genotoxicita Mutace 48 aÏ 72 h ISO/CD 16420

– Salmonella typhimurium

bakterie Aktivace genÛ, 4 h ISO 13829

– Salmonella typhimurium, 

kmen TA 1535/psK1002

– umu-test
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ZÁSADY HODNOCENÍ
1. Zvolená metoda

Objektivní metody pro stanovení pořadí
významnosti různých faktorů (kritérií) vyža-
dují číselné vyjádření významu faktorů, kte-
ré ale většinou nebývá k dispozici. Faktory
jsou často popisovány pouze kvalitativně
nebo semikvantitativně a nejsou vzájemně
souměřitelné. Pomocí vhodných postupů
a technik rozhodovací analýzy lze však kva-
litativní porovnání převést na porovnání
kvantitativní. Při hodnocení problémů z ob-
lasti životního prostředí – která je typickým
příkladem pro působení komplexu různoro-
dých faktorů – se v praktických aplikacích
(např. /1/) osvědčila jedna z metod rozho-
dovací (multikriteriální) analýzy – metoda
částečného párového srovnávání. 

Metoda využívá soustavu (na sobě co
nejvíce nezávislých) kritérií, která jsou nato-
lik jednoznačná, a to buď vyčíslitelná nebo
odbornou veřejností stejně interpretovatel-
ná, že jejich ohodnocení v jednotné škále je
možné bez významných pochybností. Po-
stup spočívá ve vzájemném porovnávání
významu dvojic kritérií, které je prováděno
buď individuálně jedním nebo více odborní-
ky, nebo kolektivním posouzením v týmu

odborníků. Ani při individuálním, ani při
kolektivním posuzování není sice možno
subjektivismus zcela eliminovat, lze však
kritické fáze rozhodování do značné míry
objektivizovat. Poté je provedeno bodové
hodnocení kritérií, a to na základě porovná-
ní, které z charakteristik úrovně kritéria se
konkrétní charakteristika hodnoceného pří-
padu nejvíce přibližuje.

Postup vedoucí ke splnění zadaného cíle
je členěn na následující kroky:
� Návrh kritérií pro hodnocení a jejich kla-

sifikace
� Stanovení pořadí závažnosti kritérií indi-

viduálním nebo kolektivním hodnocením 
� Doporučení pořadí hodnocených záměrů

2. Kritéria pro hodnocení a jejich
klasifikace

Prvním důležitým krokem je stanovení
podstatných charakteristik hodnocených
záměrů – kritérií hodnocení, v nichž se pro-
mítají hlediska rozhodná pro technicko-eko-
nomické posouzení jejich vlivu na dané úze-
mí a složky životního prostředí. Soubor krité-
rií využívaný při hodnocení zásadně ovlivňu-
je výsledné pořadí. Měl by mít širokou použi-
telnost, to znamená, že by měl zahrnovat

Na pomoc zpracovatelům POH
vlastnosti vyskytující se ve větší nebo menší
míře u všech hodnocených záměrů. V praxi
se nejčastěji vyskytují následující kategorie
kritérií, pokrývající všechny nebo většinu
charakteristik hodnocených záměrů:
� Kritéria technologická 
� Kritéria ekonomická 
� Kritéria environmentální 

Je nutno poznamenat, že tato kategori-
zace je pouze orientační, protože hranice
kategorií se často překrývají. 

Bodové hodnocení kritérií se uskutečňuje
na základě porovnání, které z charakteristik
úrovně kritéria se konkrétní charakteristika
hodnoceného záměru nejvíce přibližuje. Při
klasifikaci kritérií se v praktických aplikacích
z oblasti životního prostředí nejlépe osvěd-
čuje následující čtyřstupňová klasifikace: 

1. stupeÀ: plnû vyhovující úroveÀ kritéria 4 body

2. stupeÀ: vyhovující úroveÀ kritéria 3 body

3. stupeÀ: ãásteãnû vyhovující úroveÀ kritéria 2 body

4. stupeÀ: nevyhovující úroveÀ kritéria 1 bod

Metodická poznámka 1: 

U technologických a ekonomických fakto-

rů jsou ve většině případů vyššími bodovými

hodnotami oceňovány vlastnosti zvyšující

efektivitu daného záměru. U environmentál-

ních kritérií je nutno vždy posoudit účel zá-

měru: např. v případě posuzování nebezpeč-

nosti toků odpadů je vyšší bodová hodnota

přisuzována takovým vlastnostem, které

mají vyšší negativní vliv na životní prostředí

a jejich omezení je tedy prioritní, zatímco při

rozhodování mezi možnými technologickými

postupy je vyšším bodovým hodnocením

oceněn méně významný vliv na prostředí.

3. Stanovení pofiadí závaÏnosti kritérií
Při aplikaci metody částečného párového

srovnávání se nejprve vytvoří kombinace
dvojic kritérií, uspořádaná do tzv. Fullerova
trojúhelníku. Při hodnocení (ať už jednotliv-
cem, více jednotlivci nebo týmovou spolu-
prací) jsou porovnávány všechny dvojice
kritérií a je označeno, které kritérium ve
dvojici je považováno za závažnější (důleži-
tější). Výjimečně mohou být obě kritéria
považována za stejně závažná. 
Metodická poznámka 2:

Je třeba dbát na to, aby každé kritérium

bylo porovnáno se všemi ostatními kritérii

a aby nebyl porušen tzv. zákon tranzitivity –

je-li dána přednost kritériu j před kritériem

k a kritériu k před kritériem l, nemělo by být

kritérium l preferováno před kritériem j. 

Metodická poznámka 3:

Počet kritérií by z praktických důvodů

neměl překročit 15 – 20.

Zpracovatelé či realizátoři plánů odpadového hospodářství
(krajů, obcí, podniků) jsou často postaveni před požadavek určit
prioritu jednotlivých záměrů vedoucích k dosažení cílového stavu
(dále též jen záměr). Může se jednat například o stanovení pořa-
dí závažnosti jednotlivých toků odpadů (kterými se zabývat dří-
ve, kterými později) nebo o výběr optimální technologie navrho-
vaného zařízení (klasická nebo progresivní). Je zřejmé, že každé
řešení má svoje přednosti nebo nedostatky, na rozhodování mají
vliv environmentální, ekonomická i technologická omezení. 

Zkušenost praví, že každé rozhodnutí je lepší než žádné roz-
hodnutí; přesto je žádoucí, aby bylo doloženo i dostatečně trans-
parentním zdůvodněním, proč právě takové rozhodnutí bylo zvo-
leno. Příspěvek se zabývá možností, jak takové složité rozhodo-
vání usnadnit s využitím jedné z metod rozhodovací analýzy. Pro
větší názornost je výklad doložen fiktivním příkladem. 

Tabulka 1: Vybrané toky nebezpečných odpadů

âíslo toku Tok nebezpeãn˘ch odpadÛ Produkce 1999 (t) Kód druhu odpadu podle Katalogu odpadÛ

1 Olovûné akumulátory 24 814 16 06 01

2 Nikl-kadmiové akumulátory 423 16 06 02

3 Hydraulické, izolaãní a/nebo  39 13 01 01,13 03 01
teplonosné oleje s obsahem PCB

4 Alkalické galvanické ãlánky 1199 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 20

5 Odpady z humánní a veterinární 13 489 18 01 02, 18 01 03, 18 01 05, 18 02 02, 18 02 04
léãebné péãe

6 Zneãi‰tûné stavební odpady 135 566 17 07 01

Poznámka: V projektu /1/, ze kterého jsou uvedené hodnoty převzaty, bylo hodnoceno celkem 
14 toků nebezpečných odpadů.
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Pro každé kritérium je poté zjištěna čet-
nost případů, kdy bylo kritérium hodnoceno
jako závažnější. Pokud nebylo možno roz-
hodnout, je každému z dvojice kritérií přidě-
lena hodnota 0,5. Výsledná četnost větší
závažnosti kritéria udává jeho váhu. 
Metodická poznámka 4:

Platí, že součet vah (četností) všech kri-

térií se musí rovnat počtu dvojic; například

při 10 kritériích je součet vah roven 45.

Metodická poznámka 5:

K vyloučení extrémních stanovisek hod-

notitelů je možno využít statistické metody.

4. Doporuãení pofiadí hodnocen˘ch
zámûrÛ

Po stanovení váhy kritérií je provedeno
bodové hodnocení jednotlivých záměrů, a to
na základě porovnání, které z charakteristik
úrovně kritéria se konkrétní charakteristika
hodnoceného záměru nejvíce přibližuje.
Součin bodových hodnot a váhy kritéria
představuje ohodnocení kritéria ve vztahu
k charakterizovanému záměru. Součet
těchto součinů pro všechna kritéria – za
předpokladu, že pro všechny záměry byl
použit jednotný postup (stejná kritéria, stej-
ný rozsah bodové stupnice, stejná metoda
určení váhy kritérií) – je základem pro dopo-
ručení pořadí hodnocených záměrů.
Metodická poznámka 6:

Maximální hodnota významnosti záměru

je dána výrazem n.(n-1):2 x bmax, kde n =

počet kritérií, bmax = nejvyšší možný počet

bodů klasifikační stupnice. 

Při n = 10 a bmax = 4 je maximální hodno-

ta tohoto ukazatele významnosti rovna 180.

PŘÍKLAD POUŽITÍ
Každý výklad teorie by měl být doplněn

příklady praktické aplikace teoretických
poznatků. Čtenáře tak lze snáze přesvědčit
o možném využití v jím řešených problé-
mech. V dalším textu je proto uveden pří-
klad aplikace popsané metody. Je nutno
zdůraznit, že se jedná o příklad fiktivní,

vymyšlený (byť vycházející z praktických
problémů), a že tedy jeho význam je pou-
ze a jedině ilustrativní.

Pofiadí v˘znamnosti tokÛ
nebezpeãn˘ch odpadÛ
Zadání

Zpracovatel národního POH má určit
pořadí významnosti toků vznikajících ne-
bezpečných odpadů, aby účelně investoval
omezené finanční prostředky pro řešení
nejnaléhavějších problémů. 

Vybrané toky nebezpečných odpadů spo-
lu s množstvím produkovaným v České re-
publice v roce 1999 a stanovením druhů od-
padů spadajících do jednotlivých toků odpa-
dů jsou pro ilustraci uvedeny v tabulce 1.

V˘bûr kritérií
Technologická kritéria:

1. Množství vznikajícího toku nebezpečných
odpadů. Hodnotí se produkce toku ne-

bezpečných odpadů na území státu (regi-

onu) za časovou jednotku (například rok).
2. Technologická využitelnost toku odpadů.

Z ekonomického hlediska jsou význam-

ná zejména větší množství vznikající

pravidelně a dlouhodobě.

3. Využitelnost toku odpadů z hlediska sbě-
ru a přepravy. Vyjadřuje územní rozlože-

ní míst vzniku toku odpadů, přičemž

význam mají zejména toky nerozptýlené,

soustředěné na území menšího rozsahu,

jejichž využití není náročné na přepravu.

Ekonomická kritéria

4. Ekonomická využitelnost toku odpadů.
Vztahuje se k ekonomické hodnotě toku

odpadů (např. dosažitelnosti prvotních su-

rovin, při jejichž zpracování nebezpečné

odpady vznikají), a zahrnuje i souhrnné

hodnocení potenciálního materiálového

nebo energetického využití toku odpadů.

Environmentální kritéria

5. Vliv toku odpadů na životní prostředí při
úpravě, využití nebo odstranění. Vyjad-

řuje souhrnný vliv toku nebezpečných

odpadů na přírodní složky prostředí při

využívání nebo při uložení do prostředí.

6. Rizikovost toku odpadů z hlediska jeho
nebezpečných vlastností. Vyjadřuje rizi-

kovost odpadů nebo jejich složek ohro-

žujících zdraví člověka, faunu a flóru při

kontaminaci vod, půdy a ovzduší (včet-

ně nebezpečnosti vyplývající z kumula-

ce a přetrvávání v prostředí) a další

vlastnosti toku odpadů mající negativní

účinky.

Pro příklad je uvedena klasifikace kri-
téria č. 6 použitá v /1/:
1 tok odpadů značně rizikový (např. silně

toxický – zvláště nebezpečné jedy) a/ne-

Tabulka 3: Výsledná váha (závažnost) kritérií určená částečným párovým srovnáváním

Kritérium 1 2 3 4 5 6 Celkem

Váha 3,0 1,0 0,5 1,5 5,0 4,0 15,0

Pofiadí 3. 5. 6. 4. 1. 2. -

Tabulka 4: Bodové hodnocení kritérií pro toky nebezpečných odpadů

Kritérium

âíslo  1 2 3 4 5 6
toku MnoÏství Technologická Sbûr a pfieprava Ekonomická Vliv na ÎP Rizikovost
odpadÛ vyuÏitelnost vyuÏitelnost

1 3 4 2 3 3 3

2 2 3 2 3 3 4

3 1 2 2 3 4 3

4 2 2 2 2 3 3

5 3 3 2 1 3 2

6 4 3 3 2 2 1

Tabulka 5: Stanovení pořadí významnosti toků nebezpečných odpadů

Souãin váhy a bodového hodnocení kritéria V˘sledky

âíslo 1 2 3 4 5 6 V˘sledná Pofiadí
toku MnoÏství Technologická Sbûr Ekonomická Vliv Rizikovost váha
odpadu vyuÏitelnost a pfieprava vyuÏitelnost na ÎP

1 9 4 1 4,5 15 12 45,5 1. – 2.

2 6 3 1 4,5 15 16 45,5 1. – 2.

3 3 2 1 4,5 20 12 42,5 3.

4 6 2 1 3 15 12 39,0 4.

5 9 3 1 1,5 15 8 37,5 5.

6 12 3 1,5 3 10 4 33,5 6.

Poznámka: Při větším počtu kritérií jsou obvykle bodové rozdíly výraznější.

Tabulka 2: Stanovení pořadí závažnosti
kritérií (Fullerův trojúhelník)
(individuální hodnocení)

1 1 1 1 1
2 3 4 5 6

2 2 2 2
3 4 5 6

3 3 3
4 5 6

4 4
5 6

5
6

Závažnější kritérium ve dvojici je označeno
zvýrazněním a podtržením. Stejně významná
kritéria jsou označena podtržením 
(bez zvýraznění).
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Jak vyplývá z tabulky 5, jsou ve zvole-
ném příkladu za nejvýznamnější tok odpa-
dů považovány olověné a nikl-kadmiové
akumulátory, za méně závažný problém
v území jsou považovány např. znečištěné
stavební odpady. 

ZÁVĚR
Od prvních aplikací metod rozhodovací

analýzy v případech souvisejících s kvalitou
životního prostředí uplynuly již více než dvě
desítky let (viz např. /2/). Přesto podle mých
znalostí dosud nejsou v praxi příliš využívá-

Novinky z EU
Bylo dosaÏeno politické dohody u návrhu smûrnice 
o bateriích

Cílem navrhované směrnice o bateriích a akumulátorech
COM(2003) 723 je zajistit šetrné nakládání s odpadními bateriemi
a akumulátory, posílit odpovědnost výrobce, zakázat uvádění určitých
baterií na trh a stanovit recyklační cíle pro různé druhy baterií. Nová
směrnice nahradí stávající směrnici 91/157/EHS ve znění pozdějších
předpisů a bude se vztahovat na všechny typy baterií a akumulátorů. 

Na jednání Rady EU pro životní prostředí dne 20. 12. 2004 v Bru-
selu o návrhu uvedené směrnice Rada dosáhla politické shody.
Předmětem jednání byly především otázky uplatnění výjimky z čás-
tečného zákazu kadmia pro akumulátorové elektrické nářadí a cíle
sběru a recyklace. Po diskusi byl kvalifikovanou většinou delegací
přijat kompromis, podle kterého by do čtyř let po termínu transpozi-
ce mělo být dosaženo úrovně sběru ve výši 25 % celkového ročního
prodeje baterií a akumulátorů a do 8 let úrovně 45 %. Pro delší
časové období nebyl cíl stanoven. Požadavek na revizi výjimky ze
zákazu kadmia pro akumulátorové elektrické nářadí bude ještě pro-
jednán. Podle údajů z posledního vydání Eamonn Bates Issue Trac-
ker se konečné schválení návrhu směrnice o bateriích a akumuláto-
rech předpokládá až v roce 2007. 

Nebezpeãné látky v elektrick˘ch a elektronick˘ch
zafiízeních – doãasné v˘jimky a moÏné pozmûnûní pfiílohy
ke smûrnici 2002/95/ES

Cílem směrnice 2002/95/ES je omezit používání nebezpečných
látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Čl. 4 odst. 1
směrnice zakazuje používání olova, rtuti, kadmia, šestimocného
chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných dife-
nyléterů (PBDE) v elektrických a elektronických zařízeních. V příloze
směrnice jsou uvedeny výjimky z tohoto zákazu. Tyto výjimky mají
být průběžně revidovány a příloha v případě potřeby pozměněna.

Podle čl. 5 odst. 2 směrnice 2002/95/ES je Komise povinna kon-
zultovat pozměnění přílohy směrnice s dotčenými subjekty. Návrhy
na výjimky se řídí čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice, kde je
ustanoveno, že: je možné vynětí materiálů a součástí elektrických
a elektronických zařízení z ustanovení čl. 4 odst. 1, jestliže je jejich
eliminace nebo náhrada technicky nebo vědecky neproveditelná,
nebo jestliže negativní dopady na životní prostředí a/nebo zdraví
způsobené náhradou pravděpodobně převáží jejich přínosy pro
životní prostředí, zdraví a/nebo bezpečnost spotřebitelů.

Na základě tohoto ustanovení Komise obdržela od zástupců prů-
myslu celou řadu žádostí o další výjimky z požadavků směrnice.
Komise bude tyto žádosti analyzovat a stanou se jednou z částí pro-
cesu rozhodování o pozměnění přílohy ke směrnici 2002/95/ES.

Plný text konzultačního dokumentu je zveřejněn na adrese:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/waste/rohs_consult.htm

Konzultaãní dokument ke smûrnici 91/689/EHS
o nebezpeãn˘ch odpadech

Příprava Tématické strategie o prevenci a recyklaci odpadů zahr-
nuje také revizi stávající odpadové legislativy s cílem jejího zlepšení
a zjednodušení. V této souvislosti se zvažuje také integrace rámco-
vé směrnice 75/442/EHS a směrnice 91/689/EHS. Konzultační
dokument s připojeným dotazníkem a žádostí o připomínky byl prv-
ním krokem v tomto úsilí. Plný text tohoto dokumentu je zveřejněn
na stránce http://europa.eu.int/comm/environment/waste/haza-
rdous/hazardous/consultation.htm.

Rozhodnutí Komise 2005/63/ES ze dne 24. ledna 2005,
kter˘m se mûní pfiíloha II smûrnice Evropského
parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukonãenou
Ïivotností (Úfi. vûst. ã. L 25, 28. 1. 2005, s. 73)

Rozhodnutím 2005/63/ES byla ustanovena pouze drobná změna,
která se týká páté odrážky poznámek v příloze II směrnice
2000/53/ES a vztahuje se na náhradní díly uvedené na trh po 1. čer-
venci 2003 a určené pro vozidla uvedená na trh před tímto datem. 
Poznámka:

Podle údajů z Eamonn Bates Issue Tracker (leden 2005) práce

na revizi přílohy II ke směrnici 2000/53/ES pokračují a její aktualizo-

vané znění by mělo být vydáno v druhé polovině roku 2005. 

Byl vydán konzultaãní dokument ke smûrnici 75/439/EHS
o odpadních olejích (ve znûní smûrnice 87/101/EHS)

Směrnice 75/439/EHS je nejstarší položkou odpadové legislativy
EU. Záměr Komise revidovat tuto směrnici byl zveřejněn již před
několika lety. Nyní k tomu dochází v souvislosti s přípravou Tématic-
ké strategie o prevenci a recyklaci odpadů. Od schválení směrnice
75/439/EHS byla řada jejích ustanovení zahrnuta do novějších před-
pisů. Součástí revize bude i celkové vyhodnocení stavu v této oblas-
ti. Celá směrnice by měla být zjednodušena a její definice by měly
být uvedeny do souladu s rámcovou směrnicí. Pravděpodobně
nebude nadále upřednostňována pouze regenerace odpadních ole-
jů, ale budou z environmentálního hlediska posouzeny i další mož-
nosti využití odpadních olejů. Plný text konzultačního dokumentu je
zveřejněn na stránce http://europa.eu.int/comm/environment/was-
te/oil/consultation.htm.

RNDr. Jindřiška Jarešová
CeHO, VÚV T.G.M. Praha

E-mail: jindriska_jaresova@vuv.cz

ny. Zpracování POH a naplňování jejich
záměrů by k rozvoji aplikací těchto objektiv-
ních metod mohlo být novým impulsem. 
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bo organický, výbušný, v prostředí těžko
odbouratelný – 4 body

2 tok odpadů rizikový (např. toxický –
ostatní jedy), a/nebo organický nevýbuš-
ný, v prostředí těžko odbouratelný; od-
pad anorganický reaktivní, korosivní či
jinak škodlivý – 3 body

3 tok odpadů mírně rizikový, organický
málo nebezpečný, rozložitelný; odpad
anorganický obtížně zneškodnitelný – 
2 body

4 tok odpadů nerizikový; odpad anorga-
nický, v prostředí inertní – 1 bod.



nakládání s odpady

Prvního května 2004 se Česká republika stala členským státem
Evropské unie a začalo tak pro ni platit právo EU. V oblasti sklád-
kování odpadů se jedná zejména o směrnici Rady 1999/31/ES ze
dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadu (dále jen Směrnice). Pře-
stože skládkování je podle priorit Evropské unie nejméně žádou-
cím způsobem konečného odstranění odpadů, je v Evropě stále
skládkováno na 57 % všech produkovaných odpadů.
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Vybrané odpady na skládkách

Graf 1: 
Odpady podskupiny 1701 – Beton, cihly, tašky a keramika: Množství ukládaná na skládky
170101 – Beton; 170102 – Cihly; 170103 – Ta‰ky a keramické v˘robky; 170106 – Smûsi nebo oddûlené frakce betonu,
cihel, ta‰ek a keramick˘ch v˘robkÛ obsahujících nebezpeãné látky; 170107 – Ta‰ky a keramické v˘robky; 
170106 – Smûsi nebo oddûlené frakce betonu, cihel, ta‰ek a keramick˘ch v˘robkÛ neuvedené pod ãíslem 170106

Graf 2: Odpady podskupiny 1705 – Zemina: Množství ukládaná na skládky
170503 – Zemina a kamení obsahující nebezpeãné látky; 170504 – Zemina a kamení neuvedené pod ãíslem 170503;
170506 – VytûÏená hlu‰ina neuvedená pod ãíslem 170505; 170507 – ·tûrk ze Ïelezniãního svr‰ku obsahující
nebezpeãné látky; 170508 – ·tûrk ze Ïelezniãního svr‰ku neuveden˘ pod ãíslem 170507
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Požadavky Směrnice jsou plně transpo-
novány v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpa-
dech, v platném znění, příslušných prová-
děcích vyhláškách, zejména vyhlášce MŽP
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládá-
ní s odpady, a následně v Plánu odpadové-
ho hospodářství ČR. Na základě hlášení
o produkci a nakládání s odpady podle § 39
zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., která
z pověření MŽP celostátně shromažďuje
Centrum pro hospodaření s odpady
(CeHO), byly zpracovány údaje o množství
odpadu uloženém na skládky v České
republice.

Data byla vyhodnocena za roky 2002
a 2003. V případě některých odpadů odpo-
vídají současná katalogová čísla číslům
platným podle předchozího Katalogu odpa-
dů (vyhláška č. 337/1997 Sb.). U nich pak
bylo možno zpracovat údaje za delší obdo-
bí, a získat tak přehled o vývoji skládkování
daného odpadu již od roku 1998.

Vybrány jsou zejména typy odpadů, které
jsou ukládány na skládky ve velkých obje-
mech, odpady, u nichž se nabízí možnost
využití, a odpady biologicky rozložitelné,
u kterých je nutno skládkování omezovat
v souladu s požadavky Směrnice a harmo-
nogramem stanoveným v programech
odpadového hospodářství ČR a krajů.

Stavební a demoliční odpady
Významný podíl odpadů vznikajících v ČR

co do hmotnosti představují stavební
a demoliční odpady. Většinu těchto odpadů
je možno materiálově využít, přesto končí ve
velkém na skládkách. Přitom v závazné čás-
ti Plánu odpadového hospodářství ČR (naří-
zení vlády č. 197/2003 Sb.) je v bodě 6 –
Podíl recyklovaných odpadů stanoveno, že
v zájmu dosažení cíle zvýšit využívání odpa-
dů s upřednostněním recyklace na 55 %
všech vznikajících odpadů do roku 2012 
je třeba: „h) analyzovat způsoby nakládání

se stavebními a demoličními odpady za

účelem vytvoření podmínek pro splnění

těchto cílů: využívat 50 % hmotnosti vzni-

kajících stavebních a demoličních odpadů

do 31. 12. 2005 a 75 % hmotnosti vznikají-

cích stavebních a demoličních odpadů do

31. 12. 2012 “.
Z evidence však vyplývá spíše opačný

trend. V roce 2002 bylo uloženo na skládky
celkem 2 364 403 tun stavebních odpadů
a v roce 2003 toto množství vzrostlo o 4 %,
na 2 462 895 tun.

Tento typ odpadů je možno po recyklaci
znovu využít ve stavebnictví, zejména jako
materiál pro terénní úpravy, jako podkladní
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vrstvy pod silnice a dálnice nebo k zasypá-
vání inženýrských sítí. Přesto v roce 2003
značně přibylo množství odpadu kat. číslo
17 01 01 – Beton, které bylo odstraněno
skládkováním (graf 1).

Dalším příkladem odpadu, který ve velkém
končí na skládkách, přestože jej lze materiá-
lově využít zejména ve stavebnictví, je zemi-
na a kamení kat. číslo 17 05 04 (graf 2),
v menší míře vytěžená hlušina (graf 3).

Komunální odpady
Jedním z požadavků Směrnice Rady

1999/31/ES o skládkách odpadů, je snižo-
vat množství biologicky rozložitelných
komunálních odpadů (BRKO) ukládaných
na skládky. V roce 2002 bylo na skládky
uloženo 36 508 tun vytříděných BRKO,
v roce 2003 to bylo o 6,5 % méně, tedy 
34 115 tun (graf 5). 

Toto množství je však prakticky zanedbatel-
né vzhledem k objemu biologicky odbouratel-
ného odpadu, který je na skládky ukládán
jako nedílná součást směsného komunálního
odpadu (graf 4). Zde lze jen těžko uvést kon-
krétní čísla, neboť zastoupení biologicky rozlo-
žitelné složky ve směsném odpadu je značně
proměnlivé. Zatímco v roce 1995 obsahovaly
směsné komunální odpady v průměru 40 %
biologicky rozložitelných odpadů, očekává se
(v souladu s trendy v EU), že v roce 2010
bude tento podíl až 60 %.

Aby bylo možno dosáhnout výše uvede-
ných cílů, je nezbytně nutné zvyšovat vytří-
děnost komunálních odpadů a také jejich
materiálové využití.

Kompostovatelné odpady
Příloha č. 8 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.,

o podrobnostech nakládání s odpady, bod
č.16 zakazuje ukládat na skládky: „Kom-

postovatelné odpady s výjimkou komposto-

vatelných odpadů v komunálním odpadu

(skupiny 20 00 00 dle Katalogu odpadů), pro

něž je harmonogram postupného omezová-

ní jejich ukládání na skládky stanoven

v bodě 1 přílohy č.9 této vyhlášky a s výjim-

kou odpadů ukládaných do skládek již provo-

zovaných se zavedenou výrobou bioplynu

v souladu s provozním řádem skládky“.
Přesto bylo v roce 2002 na skládky ulože-

no 237 444 tun kompostovatelných odpadů
a v roce 2003 dokonce 259 265 tun, což
představuje nárůst o 9,2 %. Do značné míry
se na tomto negativním trendu podílejí
zejména odpady z lesnictví, katalogové číslo
02 01 07.

Významnou skupinu odpadů, které lze
kompostovat, představuje většina kalů
z čištění odpadních vod. V roce 2002 bylo
vyvezeno na skládky celkem 31 367 tun
kompostovatelných kalů z čištění odpad-
ních vod, v roce 2003 toto množství vzrost-
lo o 85 % na 58 096 tun. Největší zastoupe-

Graf 5:  Biologicky rozložitelné odpady: Množství ukládaná na skládky
200108 – Biologicky rozloÏiteln˘ odpad z kuchyní a stravoven; 200138 – Dfievo neuvedené pod ãíslem 200137; 200201 –
Biologicky rozloÏiteln˘ odpad (ze zahrad a parkÛ); 200302 – Odpad z trÏi‰È; 200304 – Kal ze septikÛ a Ïump

Graf 4: Vývoj produkce směsného komunálního odpadu
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Graf 3: Vybrané odpady podskupiny 1705: Množství ukládaná na skládky
170503 – Zemina a kamení obsahující nebezpeãné látky; 170506 – VytûÏená hlu‰ina neuvedená pod ãíslem 170505;
170507 – ·tûrk ze Ïelezniãního svr‰ku obsahující nebezpeãné látky; 170508 – ·tûrk ze Ïelezniãního svr‰ku neuveden˘
pod ãíslem 170507
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vaném na teplotu 120 – 350 °C. Teplotní
režim je určen stupněm použitého vakua
a doba destilace je závislá na rozdílu teplot
mezi aktuálním bodem varu kadmia a pro-
vozní teplotou. Obsah kadmia ve zbytku (tzv.
výpalku) se pohybuje na úrovni 10 ppm. 

Výpalek již neobsahující Cd se magnetic-
ky rozdělí, přičemž magnetická frakce s ob-
sahem NiFe je hlavním produktem. Měď
nebo mosaz z nemagnetické frakce je od-
dělena na fluidním splavu.

Popsaná technologie bude schopna na
stejném principu zpracovávat rovněž kon-
denzátory s obsahem PCB, které jsou pro-
duktem ručních demontáží OEEZ, případně
i úletový prach z mechanického zpracování
OEEZ. Technologie najde uplatnění i při
rafinaci drahokovových stěrů a slitků s ob-
sahem rtuti, kadmia a selenu a také při
materiálovém využití LCD displejů z mobil-
ních telefonů, notebooků a při recyklaci
plazmových obrazovek. Autoři technologie
věří, že se podařil vyvinout univerzální po-
stup pro odstraňování nebezpečných těž-
kých kovů a organických látek z různých
druhů odpadů.

Ing. Martin Bouša
Vitaro, s. r. o.

E-mail: martin@vitaro.cz

Hlavními potenciálními polutanty jsou nejen
kadmium, ale i nikl, rtuť, organické látky a che-
mikálie obsažené v elektrolytu. Nebezpeč-
nost těchto prvků a látek spočívá především
v tom, že se mohou stát součástí potravinové-
ho řetězce a hromadit se v tělech zvířat i lidí.
Například kadmium má tendenci se kumulo-
vat v ledvinách a již malé koncentrace tohoto
prvku mohou způsobit jejich kolaps a i smrt.

Skupina firem Vitaro, s. r. o., Safina, a. s.
a Chemoprojekt, a. s., v rámci projektu re-
cyklace OEEZ vyvinula vlastní technologic-
ký postup zpracování baterií, který splňuje
nejpřísnější kriteria z hlediska stupně mate-
riálového využití, emisních limitů a odstra-
nění kadmia (případně i rtuti). V současné
době probíhají projekční práce tak, aby mo-
hly být vyhodnoceny pořizovací a provozní
náklady technologie a zahájeno řízení EIA
pro stavbu technologické linky. 

ní zde mají kaly z čištění komunálních
odpadních vod, katalogové číslo 19 08 05
(graf 6).

Závěr
U odpadů, kde bylo možno porovnat sklád-

kovaná množství za celých šest let, data za
jednotlivé roky kolísají, v některých případech
je již patrný jednoznačný odklon od skládko-
vání, někde je však trend spíše opačný.

Pro vybrané odpady jsou vzhledem ke
změnám právních předpisů k dispozici
srovnatelné údaje pouze za dva roky a bylo
by tedy předčasné činit závěry plynoucí
z údajů za tak krátké období.

K objektivnímu posouzení trendů v čase
bude třeba sledovat a vyhodnocovat data
i v následujících letech. Přesto situaci, kdy
jsou na skládky ukládány odpady v rozporu
s požadavky právních norem a Plánem
odpadového hospodářství, rozhodně nelze
označit jako uspokojivou.

Ing. Hana Zámečníková
CeHO VÚV T.G.M. Praha

E-mail: hana_zamecnikova@vuv.cz

Graf 6: Vybrané kaly z ČOV: Množství ukládaná na skládky
020204 – Kaly z ãi‰tûní odpadních vod v místû jejich vzniku;  020502 – Kaly z ãi‰tûní odpadních vod v místû jejich vzniku;
030311 – Kaly z ãi‰tûní odpadních vod v místû jejich vzniku neuvedené pod ãíslem 030310;  040220 – Kaly z ãi‰tûní
odpadních vod v místû jejich vzniku neuvedené pod ãíslem 040219;  190805 – Kaly z ãi‰tûní komunálních odpadních vod;
190812 – Kaly z biologického ãi‰tûní prÛmyslov˘ch odpadních vod neuvedené pod ãíslem 190811; 190814 – Kaly z jin˘ch
zpÛsobÛ ãi‰tûní prÛmyslov˘ch odpadních vod neuvedené pod ãíslem 190813.

Koncepce materiálového využití 
přenosných akumulátorů a baterií v ČR
Materiálové využití NiCd, NiMH, lithiových, alkalických, ale i klasických zinkochlori-

dových galvanických článků (dále jen baterií) patří díky obsahu nebezpečných látek
mezi prioritní oblasti v rámci řešení otázek spojených s recyklací a materiálovým zhod-
nocením odpadů z elektrických a elektronických zařízení – OEEZ. Vzhledem k tomu, že
baterie jsou ve stále větší míře využívány jako zdroje energie pro přenosné spotřebiče
(mobilní telefony, přehrávače, holicí strojky, notebooky ale i pro vrtačky, šroubováky
aj.) a protože se doba užívání těchto spotřebičů neustále zkracuje, bude se každá
moderní společnost potýkat s rostoucím množstvím tohoto odpadu.

Postup spočívá v postupné termické
destrukci a destilaci jednotlivých složek ba-
terií za sníženého tlaku a v inertní atmosfé-
ře. Při ohřevu vsázky dochází nejprve k de-
polymerizaci a karbonizaci přítomných plas-
tů a dalších organických látek, které odchá-
zejí z reaktoru ve formě plynů a par spolu
s vodní párou pocházející z elektrolytu. Páry
kondenzují v chladiči, kondenzát po odděle-
ní vodní fáze tvoří směs alifatických a aro-
matických uhlovodíků, která může být díky
téměř nulovému obsahu síry využita v pet-
rochemickém průmyslu. Nezkondenzovaný
plynný podíl je energeticky využíván v pro-
cesu. Díky alkalickému a redukčnímu pro-
středí v reaktoru se hydroxyoxidy kadmia
a niklu redukují do kovové formy. 

Po ukončení rozkladu se teplota v reakto-
ru zvýší na teplotu, kdy dojde k oddestilování
kadmia, které se jímá v kondenzátoru vyhří-
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Koncem listopadu 2004 uspořádalo Hnutí DUHA pro obce
a úřady Olomouckého kraje dvoudenní exkurzi do Rakouska.
Na programu byla návštěva Vídeňské kompostárny v Lobau,
kompostárny ve Freistadtu a exkurze do zařízení na mecha-
nicko-biologickou úpravu (MBÚ) odpadu ve Wiener Neustad-
tu. Linky na MBÚ jsou předmětem zájmu odborné veřejnosti
jak u nás, tak v zahraničí. V následujícím článku chceme proto
nejmodernější rakouskou linku MBÚ blíže představit.

V Rakousku od 1. ledna 2004 platí naří-
zení, které znemožňuje ukládat na skládky
odpad s výhřevností vyšší než 6,6 MJ/kg
sušiny a s více než 5 % obsahu celkového
organického uhlíku v sušině. Směsný ko-
munální odpad tedy musí projít předúpra-
vou. A to buď termickou (spálení ve spalov-
ně komunálního odpadu) nebo mechanic-
ko-biologickou. Žádná jiná možnost naklá-
dání s odpady není v Rakousku od začátku
roku 2004 možná.

Linku MBÚ ve Wiener Neustadtu provo-
zuje Wiener Neustadter Stadtwerke und
Kommunal Service GmbH. Firma původně
městská, má od října statut společnosti
s ručením omezeným vlastněné městem.

Firma zaměstnávající 115 občanů se zabý-
vá svozem, zpracováním a skládkováním
směsného komunálního odpadu z oblasti
zahrnující více než 100 000 obyvatel. Sbírá
a překládá také nebezpečný odpad, kom-
postuje 10 000 tun vytříděných bioodpadů
z domácností, dotřiďuje plasty a provozuje
skládku odpadů. 

Rada města se v roce 2000 rozhodla pro
MBÚ, neboť měla k dispozici třídicí linku
fungující od roku 1997. Tu chtěli radní
zachovat a vytvořit k ní další pracovní mís-
ta. Rok zástupci firmy shromažďovali zku-
šenosti z Rakouska a Německa. V říjnu
2002 byl projekt schválen a ještě téhož
roku zvítězil i ve výběrovém řízení. V pro-
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Linka MBÚ v rakouském Wiener Neustadtu
sinci 2002 začala stavba trvající 12 měsíců.
Po zkouškách byla linka MBÚ uvedena
v lednu 2004 do provozu. Linka, pracující ve
dvousměnném provozu, slouží také k dotři-
ďování plastů. 

Úprava směsného komunálního odpadu
(SKO) vypadá následovně: Nejprve se ze
směsného odpadu manuálně vytřídí rušivé
příměsi (dlouhé pásky, kamna apod.). Poté
nakladač naloží odpad na pásový doprav-
ník. Následuje zařízení na rozrušování pytlů
a síto s průměrem otvorů 80 mm, které roz-
dělí SKO na dvě frakce.

Podsítná frakce obsahuje především bio-
odpady. Tato frakce je homogenizována
a vlhčena, po čemž je 2 týdny kompostová-
na v uzavřeném bioreaktoru s řízenou spod-
ní aerací. Pak je odpad znovu dovlhčen
a kompostován v bioreaktoru další dva týd-
ny. Tím skončí intenzívní část biologického
rozkladu a odpad je následně 8 týdnů kom-
postován v krechtech umístěných na ven-
kovní zpevněné vodohospodářsky zabezpe-
čené ploše za občasného kropení s mini-
málně týdenním překopáváním samojízd-
ným mostovým překopávačem. Na závěr je
takto stabilizovaný odpad proséván sítem
s průměrem oka 40 mm. Nadsítná frakce je
poslána ke spálení do spalovny a podsítná
frakce může být skládkována.

Z nadsítné frakce z 80 mm síta jsou ruč-
ně vytříděny nebezpečné a využitelné
odpady. Následuje magnetická separace
kovů a rozdělení odpadu na lehkou a těž-
kou frakci pomocí vibračního separátoru.
Těžká frakce je po slisování odvážena do
spalovny. Lehká frakce obsahující přede-
vším papír a plasty je drcena na velikost 
20 mm nebo lisována do balíků a je určena
ke spálení v cementárnách jako přídavné
palivo. Zastoupení jednotlivých frakcí uvádí
tabulka 1.

Vzduch odsávaný z biologické úpravy
odpadů je spalován za teploty 850 °C ve
speciálním unikátním zařízení.

Investiční náklady na popsanou linku
MBÚ zpracovávající 20 000 t/rok byly 
5,5 mil. euro. Je však třeba k tomu připočí-
tat také 2 mil. euro investovaných do třídicí
linky v roce 1997, která této investici před-
cházela a jejíž části byly na lince MBÚ pou-
žity. Celková investice tedy činní 7,5 mil.
euro. S cenami 135 euro/t zpracovaného
SKO je linka MBÚ levnější než nejbližší
spalovna, kde spálení stojí 136 euro/t + 
14 euro/t za dopravu odpadu po železnici.
Firma při obratu 10 mil. euro vytvoří zisk
1,5 mil. euro/rok.

Tabulka 1: Bilance nakládání s odpady na lince MBÚ v Wiener Neustadt

SloÏka PouÏití Podíl (%)

Lehká frakce z nadsítné frakce ze síta 80 mm cementárna 35

TûÏká frakce z nadsítné frakce ze síta 80 mm 

a nadsítná frakce ze síta 40 mm spalovna 25

Podsítná frakce ze sít 80 mm a 40 mm skládka 27,5

Kovy z nadsítného ze síta 80 mm recyklace 5

Ztráta v˘parem - 7,5

Tabulka 2: Ekonomická bilance nakládání s odpady na lince MBÚ v Wiener Neustadt

PoloÏka MnoÏství Pfiíjmy/v˘daje Pfiíjmy celkem
(kt) (euro/t) (1000 euro)

Vstup na linku MBÚ

Smûsn˘ komunální odpad 20 135 2700

V˘stup z linky MBÚ

Palivo pro cementárnu 7 -90 -630

Odpad ke spálení ve spalovnû 5 -150 -750

Stabilizovan˘ odpad uloÏen˘ na skládku 5,5 -45 -247,5

Odpar vody 1,5 0 0

Kovy k recyklaci 1 -50 -50

Celkem 20 1022,5



Během naší návštěvy na lince MBÚ ve
Wiener Neustadtu její provozovatelé zdůraz-
ňovali, že během svého ročního provozu lin-
ka potvrdila předpokládanou úsporu nákladů
oproti spalování SKO a přírůstek pracovních
míst a že úprava SKO pomocí MBÚ je v tom-
to případě smysluplná i ekonomicky obhaji-
telná. K energetickému využití směřují pouze
frakce SKO s vysokou výhřevností, což je
výhodnější než spalování nevýhřevného

a vlhkého SKO ve spalovnách KO a to
i s ohledem na vznikající emise.

Za použití informací Ing. Rudolfa
Udo Wiesmüllera ředitele

společnosti Wiener Neustädter
Stadtwerke und Kommunal Service
GmbH připravil Ing. Ivo Kropáček,

Hnutí DUHA a Ing. Antonín Slejška,
CZ Biom.

E-mail: ivo.kropacek@hnutiduha.cz

Poznámka redakce:

Ekonomická bilance v tabulce 2 sice
vychází pozitivně, ale postrádáme v ní pro-
vozní a další náklady linky (osobní náklady,
energie, odpisy apod.). Po jejich započtení
by ekonomika linky byla jistě jiná. Kromě
toho podle zkušeností z České republiky je
výhřevnost SKO dostatečná a vysoko
výhřevné odpady způsobují spalovnám
spíše komplikace.
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Odpady z rekonstrukce železničních svršků
Mezi odpady s vysokým užitným nebo recyklačním potenciá-

lem patří odpady z rekonstrukce svršků železničních tratí. Daný
typ odpadu se na jedné straně vyznačuje velmi dobrými fyzikál-
ními vlastnostmi (vysoká pevnost, soudržnost, zapracovatelnost
do vrstvy pro vyrovnání terénních nerovností, atd.). Na druhé
straně však jde o odpad, který může překvapit svými rozdílnými
chemickými vlastnostmi, zejména stupněm kontaminace různými
chemickými látkami. Navíc se jedná o odpad, která má z nezná-
mých důvodů (snad díky svému obvykle nevábnému vzhledu)
u řady skládkařů poměrně špatné renomé. Protože odpadů
z rekonstrukce železničních svršků v posledních letech vznikly
a nadále vznikají po území ČR statisíce tun, podívejme, jaké jsou
skutečné vlastnosti tohoto odpadu, a to z pohledu poznatků
a zkušeností pracoviště, kterým prošly již stovky vzorků uvede-
ného původu.

Původ a podstata odpadu
Daný typ odpadu vzniká při rekonstrukci

železničních tratí, opravách a údržbě uzlových
bodů kolejišť (výhybky), rekonstrukci želez-
ničních stanic, demolici starých železničních
objektů (depa, stáčiště produktů), odstra-
ňování živelných pohrom (povodně) apod.
Odpad je podle Katalogu odpadů obvykle
zařazen pod katalogová čísla 17 05 04,
17 05 03*, 17 05 08 nebo 17 05 07*. 

Z hlediska látkového složení odpadu jeho
podstatu tvoří vždy bezproblémový materiál
přírodního původu, tj. velmi jakostní hrubo-
zrnné kamenivo (žula), obsahující různý
podíl jemné frakce na bázi obrusů kameniva
a především zeminy. Množství příměsi závisí
na způsobu a hloubce prováděné rekon-
strukce železničního svršku. Látková báze
odpadu ovšem může být znečištěná příměsí
různých cizorodých látek dle specifických
podmínek provozu na příslušné části želez-
niční trati. Jde především o následující látky:
� materiály z okolí trati naplavené, naváté

či nasáté podtlakem vznikajícím při jízdě
vlaku,

� kovový oděr z litinových brzdných bloků
vagonů a lokomotiv,

� spady a úniky přepravovaných materiálů,

� úniky látek z činností prováděných v ob-
lasti kolejiště,

� mazací prostředky užívané k ošetřování
výhybek,

� impregnační látky původem z dřevěných
železničních pražců atd. 

V mnoha případech se tedy součástí
jinak bezproblémové báze daného typu
odpadu mohou stát různá anorganická
nebo organická média, klasifikovaná i jako
nebezpečné chemické látky.

Charakteristika vlastností
reálných odpadů

Z doposud laboratorně testovaného roz-
sáhlého souboru odpadů železničních svrš-
ků jednoznačně vyplývá, že prakticky bez-
problémovými jsou odpady pocházející
z traťových úseků ve volném terénu. Prak-
ticky všechny odpady z rekonstrukce tako-
výchto tratí vyhovují limitům I. výluhové tří-
dy, včetně ekotoxicity vodného výluhu,
a nenesou žádné projevy kontaminace tzv.
organickými škodlivými látkami ani těžkými
a toxickými kovy (obsahy NEL i TTK se
pohybují na hladině desítek mg/kg). 

Výjimku mohou tvořit jen lokální podíly
odpadů z oblastí kolejových výhybek (zde

se přes již několikaleté používání maziva
na bázi grafitu lze stále setkat s vyššími
obsahy NEL – zbytky mazacích olejů ve
vysokém stupni degradace), odpady
z oblastí železničních přejezdů (obvykle
jsou zatíženy kontaminací ze silniční dopra-
vy) a odpady z tratí se starými dřevěnými
železničními pražci (lze se setkat s konta-
minací složkami z impregnace dřeva –
PAU, NEL, fenoly). Specifické formy znečiš-
tění odpadů z volných tratí se pak mohou
objevit v traťových úsecích procházejících
externími zdroji znečištění, např. průmyslo-
vými zónami a objekty.

Výrazně odlišné jsou ovšem odpady
železničních svršků z oblastí železničních
uzlů, tj. železničních stanic, velkých výhyb-
kových systémů, míst stání lokomotiv
a vagonů, železničních dep apod. V tako-
výchto místech se obsahy hlavního konta-
minantu v odpadu – látek typu NEL – pohy-
bují na hladině až desítek tisíc mg/kg a jsou
často provázeny zvýšenými obsahy dalších
kontaminantů (fenoly, PAU, olovo, chlorova-
né uhlovodíky apod.). Málokdy se však jed-
ná o takový stupeň a charakter kontamina-
ce vedoucí k zařazení odpadu do kategorie
N – nebezpečný.

Daleko nejproblematičtější odpady ze
železničních svršků pak pocházejí z oblastí
průmyslových, zemědělských nebo vojen-
ských objektů. Jde především o železniční
vlečky, místa stáčení kapalných produktů,
prostory dlouholetého nakládání a vykládá-
ní velkoobjemových disperzních médií
apod. V takovýchto lokalitách se obvykle
jedná o extrémní stupeň kontaminace
železničního svršku jednou či více látkami
(ropné produkty, dehty, hnojiva, chemikálie,
azbest, agrochemické přípravky atd.), který
většinou řadí daný odpad do kategorie
odpad nebezpečný.

Velmi specifickou vlastností odpadů ze
železničních svršků je jejich již naznačená
fázová heterogenita. Prakticky vždy se jed-
ná o směs hrubé kamenité frakce a jemné-
ho podílu (zemina, obrus), vyskytující se



v různých hmotnostních poměrech těchto
frakcí. Z principiálně odlišného charakteru
obou frakcí (neporézní kamenivo s malým
specifickým povrchem, porézní jemná frakce
s vysokým specifickým povrchem) a z me-
chanismu jejich případné kontaminace vy-
plývá a výsledky stovek analýz bylo potvrze-
no, že nositelem kontaminace daného ty-
pu odpadu je téměř výhradně jemná frak-
ce odpadu.

Vzorkování a laboratorní
kontrola odpadů 

Naznačenou charakteristiku a vlastnosti
odpadů z rekonstrukce železničních svršků
je, jak spolehlivě potvrzuje dosavadní pra-
xe, nanejvýš účelné vhodně promítnout do
fáze vzorkování a laboratorní kontroly dané-
ho typu odpadu a následně do fáze rozho-
dování o způsobu naložení s ním. Za první
smysluplný krok lze v tomto směru označit
provedení kvalifikované prohlídky traťového
úseku před zahájením rekonstrukce spoje-
né s případným vytyčením potenciálně kon-
taminovaných lokalit a s přípravou plánu
odběru vzorků. Způsobilá osoba přitom
dokáže již na základě prohlídky traťového
úseku s vysokou jistotou předpovědět
vlastnosti železničního svršku jako odpadu
a navrhnout možný způsob naložení
s odpadem. 

Vlastní způsob odběru vzorku železniční-
ho svršku, prováděný před rekonstrukcí,
během rekonstrukce nebo až z odtěženého
železničního svršku, musí striktně respekto-
vat charakter sanačního zásahu (zejména
hloubku odtěžování materiálu) a s tím sou-
visející poměr kamenité a jemné frakce.
Podcenění nebo porušení této zásady,
např. dodání pouze hrubé (= čisté) frakce

pochopitelně při respektování původu a fyzi-
kální podstaty odpadu. 

Takovýto způsob využití daných odpadů
(podložený souhlasem příslušného územ-
ního orgánu) lze ovšem doporučit i pro pří-
pady, kdy odpad celkovým obsahem NEL
překračuje limit tabulky 9.1. vyhlášky MŽP
č. 383/2001 Sb. (= 200 mg/kg). S ohledem
na fakt, že podstatu NEL v odpadu tvoří
vedle jistého podílu nepolárních látek pří-
rodního charakteru prakticky vždy degrado-
vané a již nemobilní zbytky olejů, je tech-
nicky a ekonomicky účelné (a zcela
v souladu se stávající environmentální
legislativou!!) řízené využití i odpadů ze
železničních svršků se zvýšeným obsa-
hem NEL (až do 600 – 700 mg/kg) pro růz-
né technické účely ve volném terénu ve
vhodných lokalitách, tj. v průmyslových
podnicích, v technických zónách, při vý-
stavbě komunikací mimo určené přírodní
lokality apod. 

Výrazně kontaminované odpady ze
železničních svršků pak je účelné technicky
využít ve volném terénu po jejich úpravě
(např. oddělení kontaminované jemné frak-
ce) nebo je alespoň využít jako vhodný
technický materiál ve skládkách skupiny
S – OO nebo S – NO.

Časté případy odstraňování odpadů
z rekonstrukce železničních svršků jejich
paušálním ukládáním na skládky lze ve
světle stávajících znalostí o odpadech da-
ného typu považovat za projev hrubého
plýtvání s přírodními zdroji nebo důkaz
nekompetentnosti příslušných účastníků
procesu nakládání s danými odpady.

Ing. Zdeněk Čížek
Analytické laboratoře Plzeň s. r. o.

E-mail: cizek@alplzen.cz
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odpadu k laboratorní analýze, může být
spojeno s mnoha následnými nepříjem-
nostmi – viz řada konkrétních případů
nákladného zpětného odtěžování odpadů
ze železničních svršků, nevhodně použi-
tých na základě nesprávně odebraných
vzorků (za doprovodu finančních sankcí od
ČIŽP...).

Při laboratorní analýze vzorku odpadu je
účelné (a pro ochranu provádějící laborato-
ře před případným budoucím obviňováním
z produkce nesprávných výsledků analýz
odpadu zcela nezbytné) jako jeden ze
základních parametrů dodaného vzorku
stanovit hmotnostní poměr mezi kameni-
vem a jemnou frakcí dodaného vzorku. Pro-
tože nejvhodnějším „markerem“ stupně
kontaminace odpadů ze železničních svrš-
ků je parametr NEL, je účelné v dodaných
vzorcích nejprve stanovit celkový obsah
NEL. Teprve podle jeho hodnoty a po kon-
zultaci s původcem odpadu o možných
způsobech dalšího nakládání s konkrétní
šarží odpadu volit další rozsah analýz vzor-
ků. Lze tím předejít zbytečným finančním
nákladům na provádění nepotřebných ana-
lýz odpadu nebo naopak dodatečné nut-
nosti provádět řadu doplňujících analýz
odpadu.

K možnostem nakládání
s odpady

Jak již bylo konstatováno, odpady z re-
konstrukce železničních svršků se díky své
kvalitní přírodní bázi vyznačují vesměs velmi
dobrými fyzikálními užitnými vlastnostmi.
Pokud tedy konkrétní odpad tomu v plné
míře ve smyslu aktuální odpadové legislati-
vy vyhovuje, měl by být vždy využit pro
vhodné technické účely ve volném terénu –

Technika ochrany prostredia 2005 Rychlá analýza 
ropných uhlovodíků

V rámci výzkumné práce byla využita
chromatografie v tenké vrstvě k rychlé
detekci ropných uhlovodíků ve stavební suti,
kde se často vyskytují jako doprovodné
kontaminanty. Extrakce stavební suti byla
provedena v ultrazvukové lázni za pomoci
n-hexanu. Po rozvinutí chromatogramu bylo
možno snadno vizuálně vyhodnotit lipofilní
zóny ropných uhlovodíků za pomoci detekč-
ního reakčního činidla eosinuY. Metoda je
účinná pro celou skupinu parafinů a nafte-
nů. Metoda je levná, jednoduchá a vede
v krátké době k výsledku, který umožňuje
odhad kontaminace. Test lze provést i pří-
mo na místě demolice nebo recyklace.

Baustoff Recycling Deponietechnik,

2004, č. 1 

Nejvýznamnější slovenská odpadářská konference Technika ochrany prostredia letoš-
ním ročníkem vstupuje do druhé dekády své existence. Letošní, jedenáctý ročník konfe-
rence TOP 2005 se opět stane místem vzájemné výměny názorů, zkušeností i nových
poznatků odborníků ze Slovenska i Česka. Konference se koná ve dnech 29. června až
1. července opět v příjemném, i když poněkud hůře dostupném prostředí Účelového
zařízení Kanceláře Národní rady SR v Častej-Papierničce v Bílých Karpatech.

Letošní ročník je zaměřený na úpravu odpadů. Vedle několika málo úvodních předná-
šek v plénu budou odborné příspěvky rozděleny do čtyř sekcí: Význam úpravy v systé-
mu nakládání s odpady - environmentální a ekonomické aspekty; Strategie úpravy odpa-
dů - koordinace politiky SR v rámci strategie EU; Progresivní technologie, stroje a zaří-
zení pro úpravu odpadů; Úprava komunálního odpadu. 

Organizační výbor konference vyhlásil 6. ročník soutěže o Cenu TOP v kategoriích:
- environmentální technologie (pro přihlášené slovenské firmy),
- progresivní idea (pro příspěvky odpřednášené na konferenci),
- studentská práce (soutěž diplomových prací).

Konferenci pořádá Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Strojní fakulta, Kated-
ra výrobní techniky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí SR. 

Přihlášky a další informace na adrese: top2005@kvt.sjf.stuba.sk, www.kvt.sjf.stuba.sk.
(op)
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Zoxidovaná mladá hnědá uhlí, tzv. oxihu-
molity (více v Odpady z hornické činnosti,
Odpadové fórum 02/2005 – poznámka reda-
kce), mohou obsahovat až 90 hm. % bioche-
micky vysoce aktivních huminových látek.
V České republice jsou jedny z nejkvalitněj-
ších oxihumolitů na světě, například oxihu-
molity z některých lokalit v severních Če-
chách obsahují více než 80 % huminových
kyselin a zároveň mají malý obsah bitumenu
(<0,1 %) a anorganických sloučenin /1/.

Systematické mapování dostupných loži-
sek oxihumolitů v ČR provádí VÚAnCh Ústí
nad Labem, který provedl porovnání vlast-
ností oxihumolitů z ložisek na Teplicku (důl
Václav u Duchova), na Mostecku (lom Vrša-
ny) a na Sokolovsku (lomy Družba, Marie,
Jiří a Silvestr). 

Za nejkvalitnější oxihumolity z výše uvede-
ných lokalit jsou považovány produkty
z Duchcova, tzv. Bílinské oxihumolity /1, 2/.
Tyto oxihumolity mají nízký obsah popela
(4,2 – 17 % v sušině), vysoký obsah humi-
nových látek (85 – 95 %) a rovněž poměrně
vysoký obsah funkčních skupin. Pro srovná-
ní lze uvést, že oxihumolity z oblasti Mostec-
ka obsahují 50 – 60 % popela v sušině a 30
– 40 % loužitelných huminových látek,
zatímco obsah funkčních skupin se pohybuje
na úrovni bílinských oxihumolitů. Složení oxi-
humolitů ze Sokolova není jednotné a závisí
na těžené lokalitě.

V současné době jsou oxihumolity zpra-
covány především na humát sodný a humát
draselný; v omezené míře pak i například
na huminové kyseliny a humáty dalších
kovů. Díky nízké ceně oxihumolitů (vznikají
jako odpad při těžbě uhlí) a jejich iontově
výměnným vlastnostem je uvažováno
o jejich dalším možném použití, zejména
jako sorbentů při čištění odpadních vod,
odstraňování těžkých kovů apod. /1 – 4/.
Pro toto uplatnění hovoří zejména fakt, že
huminové kyseliny extrahované z oxihumo-
litů mají podobné nebo lepší iontově
výměnné vlastnosti než huminové kyseliny
extrahované z rašeliny a hnědého uhlí. 

Iontově výměnné vlastnosti oxihumolitů

lze dále ještě zlepšovat například oxidací
vzdušným kyslíkem (za tepla), promytím
minerálními kyselinami a sulfonací /1 – 4/.
Také předčištění oxihumolitu kyselinou má
za následek zvýšení selektivity sorpce
některých kovových iontů /1, 2/. 

Pro využití oxihumolitů pro detoxikaci
organických kontaminantů hovoří skuteč-
nost, že tyto látky jsou schopny hydrofob-
ních interakcí s různými hydrofobními
a amfipatickými látkami, jejichž vlivem kon-
taminující látky ztrácí část své toxicity /5 – 7/.
Tímto způsobem lze například výrazně zlep-
šovat podmínky pro mikrobiální degradaci
těchto látek a tím pro využití iontově výměn-
ných vlastností huminových látek v bioreme-
diačních technologiích.

Odstraňování anorganických
kontaminantů

Schopnost huminových látek zachycovat
toxické kovy z vodných roztoků byla popsá-
na již v osmdesátých letech minulého stole-
tí /8/. Výsledky většiny pokusů ukázaly
prakticky významnou účinnost humátových
sorbentů v oblasti odstraňování toxických
kovů, jako je například Pb, Cd, Hg, Cu, Zn,
Mn, Al, Ba a Ni. V některých případech bylo
dokonce zjištěno, že sorpční kapacita humi-
nových látek převyšuje možnosti běžných
katexů /3, 4, 8, 9/. Například Li a kol. /10/
studovali sorpci čtyř toxických kovů na
huminových látkách, přičemž bylo zjištěno,
že při pH 2,5 – 3,5 klesá schopnost sorpce
v pořadí Cu > Pb > Cd > Zn a při pH = 5
v pořadí Cd > Cu > Zn > Pb. 

Na sledování sorpční kapacity humino-
vých látek vůči toxickým kovům byla
v nedávné minulosti zaměřena řada projek-
tů. Těmito projekty bylo prokázáno, že
sorpční kapacita huminových látek je pri-
márně závislá na struktuře těchto látek
a v zásadě narůstá se zvýšením jejich aro-
matického charakteru a také s nárůstem
počtu kyslíků ve funkčních skupinách.
Předpokládá se, že funkční skupiny obsa-
hující kyslík se chovají jako vazebná místa
pro kovy /11/. Bylo prokázáno, že iontově

výměnnou kapacitu lze zlepšovat oxidací
vzdušným kyslíkem za tepla /9/. 

Jako ilustrativní příklad zde může být zmí-
něn oxihumolit z oblasti Sokolova, u kterého
se po 200hodinovém zahřívání při teplotě
140 oC zvýšila sorpční kapacita vůči kadmiu.
Schopnost huminových látek imobilizovat
toxické kovy se potom také zvýší, je-li prove-
dena aktivace daného materiálu  minerální-
mi kyselinami. Jak již bylo zmíněno výše,
dalším prostředkem ke zvýšení ionto-výměn-
né kapacity může být sulfonace /9/.

V České republice se výzkumem chování
toxických kovů v přítomnosti huminových
látek dlouhodobě zabývá výzkumná skupina
VÚAnCh v Ústí nad Labem. Tato skupina sle-
dovala prostřednictvím systematicky prová-
děných vsádkových testů iontově výměnné
vlastnosti huminových látek ve vztahu ke
kationtům kovů (Al, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe,
Mg, Mn, Ni, Pb, Zn) a také stabilitu humino-
vých látek /3/. Pro vsádkové sorpční experi-
menty zde byly použity huminové kyseliny
získané loužením oxihumolitu roztokem amo-
niaku nebo hydroxidu sodného s následným
vysrážením kyselinou chlorovodíkovou nebo
sírovou. Bylo zjištěno, že sorpce kovů na
povrchu huminových látek se snižuje se sni-
žujícím se pH, přičemž  maximální sorpční
kapacity byly pro studované kovy zjištěny při
neutrálním nebo slabě kyselém pH. 

Experimentálně stanovené maximální
sorpční kapacity pro takto připravené humi-
nové kyseliny byly značně vysoké a pohybo-
valy se v rozmezí od 0,4 mmol/g pro Fe, Ni,
Zn do 1,7 mmol/g pro Pb (cca 200 g/kg!).
V případě sorpce olova byla extrémní hod-
nota 1,7 mmol/g zjištěna pro huminové
kyseliny vyloužené z oxihumolitu amonia-
kem a následně srážené kyselinou chlorovo-
díkovou. Při použití hydroxidu sodného
a kyseliny sírové činila maximální sorpční
kapacita 1,52 mmol/g, zatímco původní oxi-
humolit vykazoval maximální sorpční kapaci-
tu 0,95 mmol/g. Ve studovaném souboru
kovů se potom maximální sorpční kapacity
snižovaly v pořadí Pb > Cu > Cd > Ba > Ni  ~
Zn ~ Co ~ Mn > Mg > Ca. Bylo potvrzeno, že
toto pořadí se lehce mění s pH /3/. Zároveň
byl v této studii prokázán vliv použitého zdro-
je huminových látek na sorpční kapacitu.

Výše uvedená výzkumná skupina rovněž
studovala sorpci toxických kovů na humino-
vých látkách v kolonovém uspořádání, kde
byly sledovány průnikové kapacity pro Zn,
Cd, Cu, Ni, Mg, Ca a Pb, a také pro kombina-

Huminové látky na bázi oxihumolitu 
v sanačních technologiích
Využití huminových látek v oblasti ochrany životního prostředí

je cílem poměrně intenzivního vědeckého výzkumu, zejména
v posledních dvou desetiletích. Atraktivita huminových látek
v této oblasti použití je zejména dána skutečností, že se jedná
o látky přirozeného původu s dostatečnými zásobami v přírod-
ních matricích a s potenciálně vhodnými vlastnostmi.



ce těchto kovů. Experimentálně stanovené
průnikové kapacity se pohybovaly od 0,026
mmol/g pro Mg do 0,59 mmol/g pro Pb v pří-
padě jednoduchých systémů, v případě kom-
binovaných systémů byly kapacity značně
nižší, pohybovaly se od 0,019 mmol/g pro Mg
do 0,48 mmol/g pro Pb. Experimentálně sta-
novené pořadí sorpce kovů v této práci bylo
stanoveno jako následující: Pb > Cu >> Cd >
Ni  > Co ≥ Zn > Mn ≥ Ca ≥ Mg /4/.

Dále lze v souvislosti s odstraňováním
anorganických látek uvést výsledky práce
Lyntimera /12/, který sledoval interakce oxi-
humolitu (z lokality Vršany) s fosforečnany
a dusičnany alkalických kovů a dále s roz-
pustnými solemi kadmia, kobaltu, vápníku
a hořčíku. Tyto testy probíhaly jak ve static-
kém, tak kolonovém uspořádání, přičemž
bylo (v zásadě podle očekávání) zjištěno, že
sorpce výše zmíněných aniontů alkalických
kovů na oxihumolity je zcela nevýznamná.
Oxihumolit z lokality Vršany při výše zmíně-
ných experimentech poskytoval tmavě hně-
dý výluh s vysokým obsahem rozpuštěného
organického uhlíku, kde současně docháze-
lo k vyluhování alkalických kovů z oxihumoli-
tu do roztoku. Naopak sorpce toxických kovů
zde byla zjištěna v poměrně značné míře,
největší sorpční kapacity 17,2 g na kg su-
chého sorbentu bylo dosaženo u Cd (při
použití aktivovaného oxihumolitu).

Odstraňování organických
kontaminantů

Huminové látky, jak bylo zmíněno výše,
mají také předpoklady pro imobilizaci orga-
nických látek prostřednictvím několika typů
vazebných interakcí. Schopnost humino-
vých látek vázat organické kontaminanty
byla například prokázána v případě herbici-
dů a insekticidů. Vazba pomocí vodíkových
můstků byla prokázána pro iminoskupiny
v molekulách herbicidů /13, 14/, interakce
zahrnující přesun π elektronů byly prokázá-
ny v případě skupiny s-triazinových herbi-
cidních látek a existence hydrofobních inter-
akcí byly zjištěny v případě imobilizace in-
sekticidu parathion /9/. 

Na základě výsledků těchto prací lze dále
konstatovat, že sorpční schopnost humino-
vých látek ve vztahu k organickým kontami-
nantům není příliš vysoká (ve srovnání s kon-
taminanty anorganickými, zejména toxickými
kovy). Z hlediska použití huminových látek
pro odstraňování nebo zneškodňování orga-
nických kontaminantů budou tedy zřejmě
významnější jejich biologické transformace.
Biologické testy již mnohokrát prokázaly
účinnost huminových látek na stimulaci re-
produkčních účinků mikroorganismů (např.
Pseudomonas fluorescens) /11, 15/. 

Závěry laboratorních a experimentálních
prací sledujících vliv oxihumolitů na biodegra-
daci organických polutantů prováděných

v chemických a biochemických procesech.
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z vûdy a v˘zkumu

společností DEKONTA, a. s., ukazují na mož-
nost využití oxihumolitu (z lomu Václav
u Duchcova) pro sanaci organických konta-
minantů /16, 17/, kde primárním způsobem
zneškodňování těchto kontaminantů je jejich
mikrobiální transformace. Z výsledků polo-
provozního ověření biodegradace PAU a NEL
v biofiltru s oxihumolitovou náplní vyplývá, 
že při dodržení optimálních podmínek účin-
nost dosahuje až 100 % (při průměrné vstup-
ní koncentraci PAU okolo 2000 µg/l a NEL
5000 µg/l, a průtoku 0,15 m3 vody za hodinu
na m3 nosiče). Hodnota eliminační kapacity
biofiltru získaná z rozdílu hodnot vstupní
a výstupní koncentrace znečištění se pohy-
buje v rozmezí 300 – 1900 mg kontaminantu
na m3 náplně za hodinu v závislosti na průto-
ku vody a zejména jejím zatížení /16/.

Dále byl, v rámci dalšího poloprovozního
ověření, testován oxihumolit jako náplň bio-
filtračního zařízení pro čištění vzdušniny 
s obsahem chlorovaných uhlovodíků. Vstup-
ní koncentrace kontaminantu kolísaly v zá-
vislosti na venkovní teplotě od 250 do 3000
mg trichlorethylenu na 1 litr vzduchu, účin-
nost biofiltru byla po celou dobu trvání
zkoušky vyšší než 70 % /17/. Výhodami pou-
žití oxihumolitu jako náplně biofiltru jsou
v porovnání s běžně používanými nosiči
(aktivní uhlí, perlit apod.) jeho nižší cena
a možnost ekologického odstranění náplně
biofiltru po ukončení provozu (např. biotech-
nologickou sanací na schválené dekontami-
nační ploše).

V současnosti se dále provádí experi-
mentální laboratorní práce zabývající se vli-
vem přídavku huminových látek na metabo-
lickou aktivitu a růst degradujících mikroor-
ganismů, na ekotoxicitu degradovaných
polutantů a na probíhající rozkladné mikro-
biální procesy.

Závěr
Huminové látky a oxihumolity se díky

svým výhodným vlastnostem obecně jeví
jako potenciálně vhodné pro detoxikaci
kontaminujících látek přítomných v životním
prostředí. Struktura přírodních huminových
látek je vhodná pro sorpční, iontově výměn-
né a biodegradační procesy. Zatímco
schopnost huminových látek zachycovat
těžké kovy byla dokumentována v řadě pří-
padů, u organických kontaminantů nebyla
prokázána; spíše se předpokládá vliv humi-
nových látek na biologické transformace
těchto kontaminantů. Tento předpoklad je
však nutné potvrdit dalším výzkumem. 
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Již po druhé se konal odborný seminář
z oblasti odpadového hospodářství v ma-
lebném podbrdském městečku Spálené
Poříčí. Posledním tématem, které bylo na
pořadu 17. března, byly Aktuální zkuše-
nosti ze zpracování Plánů odpadového
hospodářství obcí. Odborným i organi-
začním garantem byl Ing. Pavel Novák.
Semináře se zúčastnilo na třicet odborníků,
kteří stejnoměrně zastupovali státní správu
a samosprávu, servisní firmy pro odpady
a inženýrské a poradenské firmy a pochá-
zeli nejenom z Plzeňského kraje.

Plánování odpadového
hospodářství v Plzeňském kraji

Úvodem zástupce Plzeňského kraje
informoval o postupu zpracování Plánu
odpadového hospodářství kraje s tím, že
Plán byl již schválen a v nejbližší době bude
vydána obecně závazná vyhláška. Uvedl,
že v návaznosti na tento plán bude muset
25 obcí a 250 ostatních původců v kraji
zpracovat do jednoho roku plán odpadové-
ho hospodářství. Konstatoval, že si to ještě
mnozí neuvědomují a že je možné, že něk-
teří budou ke zpracování plánů přistupovat
pouze formálně. Doporučil, aby plány pů-
vodců vycházely z toho, co je v předmět-
ném regionu k dispozici a byly doplněné
o ta zařízení a systémy, které lze v blízké
budoucnosti realizovat. Rovněž základní
cíle plánu kraje by měly být zakomponová-
ny přiměřeně možnostem původce. Navíc
by každý plán měl být zpracován ve varian-
tách, aby umožňoval eventuální změny.

Jeden z dotazů směřoval na způsob pro-
jednávání a schvalování plánů původců
krajským úřadem. Odpověď zněla, že pro
krajský úřad bude konzultačním pracoviš-
těm, které bude zprostředkovávat požadav-
ky kraje na plány původců, Regionální roz-
vojová agentura Plzeňského kraje. Cílem
je, aby po předání plánů původců nedochá-
zelo ke zbytečnému vracení a přepracová-
vání plánů. Důraz by měl být kladen na
zapojení do integrovaného systému kraje,
což následně zajistí jednodušší projednává-
ní a schvalování.

Další předloženou nejasností byla otázka
eventuálních sankcí za nesplnění povinnos-
tí v souvislosti s vypracováním plánů
původců. Bylo konstatováno, že i když exis-
tují obecné sankce vyplývající ze zákona
o odpadech, měla by být snaha o pozitivní
přístup k řešení řízení odpadového hospo-

dářství, které nepovede k nutnosti právních
postihů. Obecně uznávaným cílem by mělo
být zlepšení současného stavu a snížení
nákladů na celkovou činnost v této oblasti.

Obecné zkušenosti a náměty
Z řady dalších vystoupení zaznělo mno-

ho zajímavých poznatků. Především byla
zdůrazněna nutnost etapizace prací, která
obsahuje zpřesnění zadání, vyhodnocení
stavu odpadového hospodářství, stanovení
cílů a opatření, návrh řízení odpadového
hospodářství v obci a projednání návrhu
plánu. Jako nejasný se jeví způsob zajištění
„shody“ plánu původce s plánem kraje.
Bylo však konstatováno, že plány musí pře-
devším vycházet z potřeb obce. Měly by
respektovat rámec, stanovený cíli plánu
kraje, což však neznamená, že se cíle obce
musí zcela rovnat cílům kraje. Cíle musí být
dále měřitelné pomocí indikátorů a musí být
splnitelné v rámci možností obce. Při pro-
jednávání na různých úrovních je nutno
zvolit vhodnou taktiku tak, aby nedocházelo
zbytečně k opakovanému připomínkování,
k vracení návrhu plánu atd.

Velmi zajímavá byla část, která se týkala
zpracování plánů původců a povinností
vyplývajících ze zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí, tzv. EIA a o posuzování
koncepcí vlivů na životní prostředí, tzv.
SEA, které přichází v úvahu u svazků obcí.
Bylo konstatováno, že nejsou zatím zkuše-
nosti s tímto procesem a výklad některých
paragrafů zákona není zcela jasný, ale že
ve smyslu uvedeného zákona by každý
plán měl projít „zjišťovacím řízením“, zda
plán bude posouzen procesem EIA, resp.
SEA. V každém případě se doporučuje po-
radit se s příslušným krajským úřadem.

Účastníci semináře se dále dozvěděli, jak
má obec zjišťovat skutečný výskyt odpadů,
zvláště obalových, u podnikatelských sub-
jektů, které nejsou řízeny obcí, o tom jak
optimalizovat rozmísťování nádob na sepa-
rovaný sběr a jak přistupovat ke shromaž-
ďování, zpětnému odběru a využívání elek-
trických a elektronických zařízení a odpadů
z nich. Tato část byla doplněna informací
zástupce EKO-KOM a. s., o zkušenostech
z provozu a výsledcích integrovaného oba-
lového systému EKO-KOM. Na příkladu
byly uvedeny přínosy při intenzifikaci sběru,
které vedou ke zvýšení příjmu obce za
oddělený sběr obalových odpadů. 

Dále byly představeny decentralizované

přístupy k nakládání s biologicky rozložitel-
nými komunálními odpady. Obecně i na
konkrétních příkladech bylo představeno
domácí kompostování v malých obcích
a městech se zástavbou rodinných domů
a komunitní kompostování pro větší skupiny
lidí. Byly též představeny závěry výzkumné-
ho úkolu, jehož součástí bylo zavádění
separovaného sběru bioodpadů ve vybrané
sídlištní zástavbě Jindřichova Hradce. Úkol
ukázal, že je účelné odklánět biologicky
rozložitelné složky komunálního odpadu ze
směsného KO a tím šetřit poplatky za uklá-
dání na skládce. Je však třeba optimálně
rozmístit sběrné nádoby a masivní osvětou
dosahovat maximální výtěžnosti a čistoty
separovaného bioodpadu.

Sofwarová podpora
Závěrem byla přednesena informace

o programu EVI firmy INISOFT, s. r. o., se
samostatně volitelným modulem, který je
schopen vytvořit podklady pro vypracování
plánu původce z evidence odpadů. V sou-
vislosti s představením tohoto modulu bylo
konstatováno, že zpracovatelé plánů pů-
vodců narazí na řadu problémů, zatím té-
měř nevyjasněných, přičemž některé jsou,
jak řekl přednášející, až charakteru „výbuš-
ného“. Jde například o stanovení prognózy
výskytu odpadů, kdy se snad může použít
i jakási „reálná metoda růstu“. Dále není
jasné, jak budou původci, ale hlavně kraje,
hodnotit „soulad“ plánu původce s plánem
kraje. Samostatným problémem je přístup
k plánům provozoven jedné tzv. „síťové“ fir-
my „rozsetých“ po republice z hlediska ter-
mínů zpracování, souladu s jednotlivými
krajskými plány a sledování změn. Proces
projednávání s kraji byl charakterizován
jako „nikdy nekončící příběh“, což platí
i v návaznosti na eventuální revize kraj-
ských plánů a na to navazující změny plánů
původců. Své komplikace mohou přinést
různé zdroje informací o datech, zvláště
ovlivněné např. změnou zákona o odpa-
dech, záplavami v roce 2002, zničenými
archivy při reformě územně správního
uspořádání a různými statistickými údaji.

Závěrem bylo uvedeno, že podobný
seminář zaměřený však na plány původců
bude uspořádán v budově ČSVTS na
Novotného lávce v Praze 26. 4. 2005.

(tr)

Seminář o plánech OH obcí



K surovinové 
recyklaci plastů

Mezinárodní symposia k surovinové recyklaci plastů (ISFR) jsou
fórem pro otevřenou vysoce odbornou diskusi o chemické a surovi-
nové recyklaci plastů a odpadových frakcí plasty obsahujících. Věd-
ci, technici, představitelé státní správy a další, kteří se zajímají nebo
zabývají recyklací plastů, jsou zváni na tuto událost, která se koná
vždy jednou za tři roky.

První symposium se konalo v roce 1999 v Japonsku, druhé v roce
2002 v belgickém Ostende a letošní třetí ročník se pod plným
názvem 3rd International Symposium on Feedstock Recycling
of Plastics & Other Innovative Plastics Recycling Techniques
koná v Karlsruhe (SRN) ve dnech 25. – 29. září. Symposium spo-
lečně organizují Institute for Technical and Polymer Chemistry Uni-
versity of Karlsruhe; FSRJ – Research Association for Feedstock
Recycling of Plastics, Japonsko a Okayama University Center of
Excellence, Japonsko. Spolupořadateli jsou APME – Association 
of Plastics Manufactures Europe, Belgie; ECVM – European Concil
of Vinyl Manufactures, Belgie; PETCORE, Belgie; IKV, Institute for
Plastic Processing, Německo; PWMI – Plastic Wastre Management
Institute, Japonsko; VEC – Vinyl Environmental Council, Japonsko
a The Concil for PET Bottle Recycling, Japonsko. 

Hlavními tématy symposia jsou:
� Surovinová recyklace s hlavním zaměřením na pyrolýzu a solvo-

lýzu
� Výroba syntézního plynu pomocí zplyňování a částečné oxidace
� Produkce energie z plastů, pryže a dalších vysoce výhřevných

odpadů
� Nové technologie mechanické recyklace, včetně studií a zkuše-

ností s logistikou, tříděním, zpracováním, charakterizací produktu
a vývojem vhodných výrobků

� Analýza životního cyklu (LCA) a rizikový management ve spojení
s recyklací plastů

Jako plenární přednášející jsou pozváni H. Katsumata, PWMI,
Japonsko; Prof. A. Oku, Kyoto Institute of technology, Japonsko; 
Dr. H. Mühlen, D.M.2 Verwertungstechnologien, Německo; Dr. H.
Krähling, Tecpol, Německo; T. Nishide, VEC, Japonsko; Prof. M.
Tanaka a T. Kose, Okayama University, Japonsko. 

Další program symposia je rozdělen na část přednášek a poste-
rových sekcí. Do přednáškové části jsou příspěvky vybírány podle
zaslaných abstraktů (uzávěrka byla již 1. března) podle praktického
významu, inovativnosti, obecné zajímavosti apod. Posterové sekce
jsou rozčleněné podle oblastí zájmu a každá bude uvedena
a komentována jejím předsedajícím. Součástí symposia jsou exkur-
ze do míst spojených s předmětem jednání.

Ve vědeckém výboru symposia má zastoupení i Česká republika
prostřednictvím RNDr. J. Kovářové, CSc., z Ústavu makromoleku-
lární chemie AVČR (kovarova@imc.cas.cz). Doufáme, že se sym-
posia za Českou republiku zúčastní ještě někdo další, zvláště z che-
mického a plastikářského průmyslu či odpadářské firmy.

Termín pro registraci přihlášek k účasti je 15. července 2005.
Podrobné informace na www.isfr2005.de.

(op) 
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ENVIRO 2005
13. – 15. 4., Kladno
Celostátní konference k prÛmyslové
ekologii
CERT Kladno, s. r. o.
E-mail: cert@cert.cz

NAKLÁDÁNÍ S KALY Z âISTIâEK
ODPADNÍCH VOD A POVINNOSTI
PODLE ZÁKONA O ODPADECH
A ZÁKONA O HNOJIVECH
14. 4., Praha
Semináfi
Agentura DaV
E-mail: seminar@centrum.cz

ASEA/EIA 2005
19. – 20. 4., Ostrava
Konference 
Regionální centrum EIA
E-mail: fidlerova@rceia.cz

IBF + URBIS 2005
19. – 23. 4., Brno
Mezinárodní stavební veletrh. Technologie
a zafiízení pro obce a mûsta
Veletrhy Brno, a. s.
www.bvv.cz/urbis

NÁHRADA ·KODY ZPÒSOBENÉ
NESPRÁVN¯M Ú¤EDNÍM POSTUPEM
19. 4., Praha
Semináfi
Agentura DaV
E-mail: seminar@centrum.cz
www.agentura-dac.cz

BIOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADU
19. – 21. 4., Námû‰È nad Oslavou
Kurz 
Agentura ZERA, Ing. Slezáková
E-mail: lucie.slezakova@seznam.cz
www.komposty.cz

OBCHODOVÁNÍ S EMISEMI
SKLENÍKOV¯CH PLYNÒ
20. – 21. 4., Praha
Konference s doprovodn˘m workshopem
B.I.D. services, s. r. o.
E-mail: info@bids.cz, www.bids.cz

THE MOVING GOALPOSTS OF WASTE
REGULATION – DOING BUSINESS IN
A HEAVILY REGULATED SECTOR
21. 4., Lond˘n, UK
Konference 
Denton Wilde Sapte
E-mail: rsvp@dentonwildesapte.com

IFAT 2005
25. – 29. 4., Mnichov, SRN
Mezinárodní veletrh vody, kalÛ, odpadÛ
a recyklace
Messe München GmbH
www.ifat.de

LOW-COST REMEDIATION
STRATEGIES FOR CONTAMINATED
SOIL AND GROUND WATER
25. – 26. 4., San Francisco, USA
Konference
NGWA
E-mail: ngwa@ngwa.org
www.ngwa.org

PLÁNY ODPADOVÉHO
HOSPODÁ¤STVÍ PODNIKÒ, VâETNù
SÍËOV¯CH
26. 4., Praha
Semináfi
âesk˘ spolek pro Ïivotní prostfiedí
E-mail: libuse.deylova@volny.cz

ELECTRONICS RECYCLING
CONFERENCE – NAKLÁDÁNÍ S OEEZ
27. – 28. 4., Praha
Konference s doprovodn˘m workshopem
B.I.D. services, s. r. o.
E-mail: info@bids.cz
www.bids.cz

NATURAL ATTENUATION FOR
REMEDIATION OF CONTAMINATED
SITES
27. – 29. 4., San Francisco, USA
Konference k vyuÏití pfiirozené atenuace
pfii sanaci kontaminovan˘ch míst
NGWA
E-mail: ngwa@ngwa.org
www.ngwa.org

F.I.R. – INTERFORUM 2005
28. – 29. 4., Salzburg, Rakousko
Celoevropsk˘ kongres o recyklaci
stavebních a demoliãních odpadÛ
F.I.R.
www.brv.at, www.arsm.cz

WASTE EXPO 2005
2. – 5. 5., Las Vegas, Nevada, USA
Veletrh
E-mail:
registration@primediabusiness.com
www.wasteexpo.com

ODPADY VE ZDRAVOTNICTVÍ
3. 5., Praha
Semináfi
âesk˘ spolek pro Ïivotní prostfiedí
E-mail: libuse.deylova@volny.cz

DRUHOTNÉ SUROVINY
12. 5., Praha
Semináfi k integrované recyklaci 
âeská strojnická spoleãnost âSVTS
E-mail: strojspol@csvts.cz

ODPADY 21
24. – 26. 5., Ostrava
Mezinárodní konference
Fite, a. s.
www.fite.cz/odpady

VODOVODY-KANALIZACE 2005
24. – 26. 5., Praha 
Mezinárodní vodohospodáfiská v˘stava
Exposale, s. r. o.
E-mail: vodka@exposale.cz

ET
24. – 26. 5., Birmingham, UK
V˘stava technologií ochrany Ïivotního
prostfiedí
Faversham House Group Ltd.
E-mail: et@fav-house.com

SANAâNÍ TECHNOLOGIE VIII
25. – 26. 5., Uherské Hradi‰tû
Konference

Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz

ODDùLEN¯ SBùR BIOODPADÒ 
– VOLBA STRATEGIE
26. 5., Praha
Kabinet odpadÛ
âesk˘ spolek pro Ïivotní prostfiedí
E-mail: libuse.deylova@volny.cz

WASTETECH 2005
31.  5. – 3.  6., Moskva, Rusko
4. mezinárodní veletrh a konference
odpadového hospodáfiství a recyklace
Sibico
www.sibico.com/wt2005i

IN SITU AND ON SITE
BIOREMEDIATION
6. – 9. 6., Baltimore, USA
8. mezinárodní symposium
Battelle
www.battelle.org

CIWM ANNUAL CONFERENCE 
& EXHIBITION 2005
14. – 17. 6., Paignton, Torbay, UK
IWM Business Services Ltd.
E-mail: events@ciwm.co.uk
www.ciwm.co.uk/events/

ODPADY A OBCE
15. – 16. 6., Hradec Králové
Konference z cyklu Odpadové dny
Eko-kom, a. s.
www.ekokom.cz

ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ âR 
–  STAV A PERSPEKTIVA
16. 6., Praha
Konference se zamûfiením na staré
zátûÏe
âesk˘ spolek pro Ïivotní prostfiedí
E-mail: libuse.deylova@volny.cz

TOP 2005
29. 6. – 1. 7., âastá-Papierniãka, SR
11. Mezinárodní konference Technika
ochrany prostredia
Strojnícka fakulta STU Bratislava, SR
E-mail: kollath@kvt.sjf.stuba.sk

ENVIROINFO 2005
7. – 9. 9., Brno
19. Mezinárodní konference 
Informatika pro ochranu Ïivotního
prostfiedí
Masarykova univerzita Brno
E-mail: racek@enviroinfo.org
www.enviroinfo2005.org

ANORGANICKÁ ANAL̄ ZA ÎP
19. – 22. 9., Pardubice
IV. mezinárodní konference
Spektroskopické spoleãnosti JMM
Univerzita Pardubice
E-mail: IEAconference@upce.cz

ODPADY – LUHAâOVICE 2005
20. – 22. 9., Luhaãovice
Kongres a v˘stava
JOGA Luhaãovice, s. r. o.
E-mail: joga@jogaluhacovice.cz,
www.jogaluhacovice.cz

ISFR 2005
25. – 29. 9., Karlsruhe, SRN
3. Mezinárodní symposium k surovinové
recyklaci plastÛ a dal‰ím inovativním
technologiím pro recyklaci plastÛ
University of Karlsruhe
www.isfr2005.de

EMAT
27. – 30. 9., Záhfieb, Chorvatsko
2. mezinárodní veletrh ekotechnologie
a strojÛ pro komunální hospodáfiství
Integra, s. r. o.
E-mail: integrazv@volny.cz

SARDINIA 2005
3. – 7. 10., S. Margherita di Pula
(Cagliari), Itálie
10. Mezinárodní sympozium 
odpadového hospodáfiství 
a skládkování
IWWG, CISA
www.sardiniasymposium.it

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

ECOMONDO
26. – 29. 10., Rimini, Itálie
9. Mezinárodní veletrh obnovy
materiálového a energetického 
vyuÏití odpadÛ a udrÏitelného 
rozvoje
Rimini Fiera SpA
www.ecomondo.com

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

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

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

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

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

KALENDÁŘ



TECHNICKÉ ÚDAJE
Hrubý formát
(na spadání – před ořezem): 215x305 mm
čistý formát (po ořezu): 210x297 mm
sazební obrazec: 185x254 mm
počet sloupců: 2, 3 a 4
šíře sloupců: 90, 59 a 43 mm
barevnost: 4 barvy (CMYK)
papír: obálka 135 g/m2, polomat

vnitřní strany 90 g/m2, polomat
tisk: archový ofset
rastr: 150 linek na palec
vazba: V1

TERMÍNY PRO PŘEDÁNÍ 
PODKLADŮ
Objednávky do 25 dní před expedicí časo-
pisu (viz Ediční plán). Hotové předlohy na
filmech do 14 dní před expedicí. Ostatní
podklady do 20 dní před expedicí. Korektu-
ry probíhají v době 14 – 9 dní před expedi-
cí.

ZVLÁŠTNÍ CENY INZERCE 
NA VYBRANÝCH STRANÁCH
Zadní strana 40 000 Kč
2. a 3. strana obálky 36 000 Kč
Titulní strana (jen foto a logo)
a prostřední dvoustrana cena dohodou

Firemní PR propagace
(černobílá, článek): 1 strana 16 000 Kč

Vkládaná (všívaná) inzerce
(velikost musí být menší než čistý formát):
cena dohodou podle nákladu konkrétního
čísla

PŘÍPLATKY
Za požadovanou pozici 20 %

SLEVY
Za opakování 2 – 3x 10 %
4 – 5x 20 %
6x a více dohodou

PARAMETRY INZERTNÍCH 
PODKLADŮ
Podklady na filmech pro ofset:
CMYK výtažky z osvitové jednotky na fil-
mu včetně označení barev, ořezových 
a pasovacích znaků. U inzertních podkla-
dů na spadání musí mít CMYK výtažky
přesah minimálně 4 mm přes čistý formát.
Text nebo hlavní motiv strany musí být
umístěn minimálně 4 mm od čistého for-
mátu uvnitř strany. Kontrola barevnosti –
chemický nátisk (Cromalin) nebo alespoň
digitální. Tiskový rastr 150 lpi, točení rast-
ru C 105o, M 45o, Y 90o, K 45o. Rozlišení
2400 dpi. Tiskový bod eliptický.

Datové podklady pro montáž a osvit:
Přijímáme soubory pouze v uvedených
formátech a verzích programů. Každý 
inzerát musí být v samostatném souboru.
S médiem je nutno dodat čistý náhled (la-
serová tiskárna). Inzertní podklady v elek-
tronické podobě je možné dodat na médi-
ích – disketě, ZIP, CD, nebo poslat e-mai-
lem výhradně na adresu: forum@cemc.cz.
Komprimace: *.ZIP

Přípustné formáty souborů pro komplet-
ně zlomené inzeráty, fotografie, loga:
*.TIF, *.EPS, *.JPG, *.BTM, *.PDF, Adobe
Illustrator8 a CorelDraw8 uložit pro Macin-
tosh (v křivkách a barevném profilu
CMYK).
Minimální rozlišení: 300 dpi – 100% veli-
kost (inzeráty, fotografie), 800 -1000 dpi (lo-
ga a pérovky)

Podklady pro výrobu inzerce:
Text: strojopis, soubor MS WORD, textový
soubor.
Obrázky a loga: v elektronické podobě
(viz přípustné formáty souborů) nebo lesk-
lé fotografie (černobílé i barevné, max. for-
mát A4), diapozitivy či kvalitně vytištěné
materiály.

Ceník inzerce v měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM

OBJEDNÁVKY INZERCE
Zasílejte zásadně písemně nebo faxem do
redakce: České ekologické manažerské
centrum, redakce Odpadové fórum,
Jevanská 12, 100 31 Praha 10,
fax: 274 775 869. 
Dotazy a podrobnosti lze projednat 
s redaktory:
Ing. Ondřej Procházka, CSc.
Ing. Tomáš Řezníček,
tel.: 274 784 416-7 
e-mail: forum@cemc.cz

FORMÁT A CENY INZERCE
Velikost: šířka x výška v mm, cena bez
ohledu na barevnost v Kč bez DPH.

1/2
185x125
16 000,-

1/1 spad
210x297
32 000,-

1/1
185x254
32 000,-

1/4
90x125
185x61
8 000,-

1/8
43x125
90x61
4 000,-

1/16
jen černobíle

43x61
90x29
2000,-

1/2
90x254
16 000,-

Ediční plán časopisu ODPADOVÉ FÓRUM na rok 2005
âíslo Téma Odpad mûsíce Redakãní Inzertní Expedice

uzávûrka uzávûrka

1 EMS BRKO 29. 11. 2004 9. 12. 2004 5. 1. 2005

2 Staré zátûÏe Odpady z tûÏební ãinnosti 3. 1. 2005 13. 1. 2005 2. 2. 2005

3 Terminologie a definice v OH Odpady z energetiky 31. 1. 10. 2. 2. 3.

4 Anal˘za a mûfiení v ÎP Nebezpeãné odpady 7. 3. 17. 3. 6. 4.

5 Zpûtn˘ odbûr Stavební a demoliãní odpady, asbest 4. 4. 14. 4. 4. 5.

6 Sbûr a svoz odpadÛ Odpady ze zemûdûlství 2. 5. 12. 5. 1. 6.

7-8 Roãenka odpadového hospodáfiství 13. 6. 16. 6. 13. 7.

9 Úprava odpadÛ Plastové odpady 1. 8. 11. 8. 1. 9.

10 Paliva z odpadÛ Vyfiazená vozidla 29. 8. 8. 9. 5. 10.

11 Bioplyn Elektronick˘ a elektrotechnick˘ odpad 3. 10. 13. 10. 2. 11.

12 Skládkování Odpady z Ïivelních pohrom 31. 10. 10. 11. 1. 12.

(Zmûna témat vyhrazena)

Redakãní uzávûrka platí pro odborné ãlánky do daného ãísla.

Inzertní uzávûrka se t˘ká objednávek inzerce i dodání inzertních podkladÛ. 

ODPADOVÉ FÓRUM
Odborný měsíčník o všem, 
co souvisí s odpady
Vydavatel a adresa redakce:
CEMC - České ekologické 
manažerské centrum 
Jevanská 12, 100 31 Praha 10
Tel.: 274 784 416-7, 274 784 447-8
fax: 274 775 869 
e-mail: forum@cemc.cz 
http://www.odpadoveforum.cz
Předplatné a distribuce:
DUPRESS,
Podolská 110, 147 00 Praha 4 
tel.: 241 433 396,
e-mail: dupress@tnet.cz
Inzerce: Příjem objednávek 
i inzertních podkladů v redakci.
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F A C H Z E I T S C H R I F T  Ü B E R  A L L E S ,  W A S  M I T
A B F Ä L L E N  Z U S A M M E N H Ä N G T

Abfallforum

A  M O N T H LY  J O U R N A L  S P E C I A L I Z E D  I N  W A S T E S
A N D  E N V I R O N M E N TA L  C O N S E Q U E N C E S

Waste Management Forum

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO ČASOPISU ODPADOVÉ FÓRUM
(NA 12 MĚSÍCŮ/11 ČÍSEL)

Objednávám ............. výtisků časopisu Odpadové fórum počínaje číslem ................ 
� za plné předplatné ve výši 660 Kč
� za snížené předplatné 290 Kč Přitom místopřísežně prohlašuji, že jako objednavatel jsem fyzická osoba 

nevýdělečně činná/nepodnikatelský subjekt a nový předplatitel.

Vlastnoruční podpis Razítko:

Adresa objednavatele:

Titul Jméno

Příjmení

*) Obchodní jméno

*) IČO 

*) DIČ

Ulice 

č. popisné/orientační PSČ 

Obec 

Telefon

E-mail 

*) vyplňuje se u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání

Adresa pro doručování:
(je-li shodná s adresou objednavatele, nevyplňovat)

Titul Jméno

Příjmení

*) Obchodní jméno

Ulice 

č. popisné/orientační PSČ 

Obec 

Telefon

E-mail 

Poznámka: Předplatné se automaticky prodlužuje, dokud není zrušeno.

Objednávku zašlete poštou:
DUPRESS, Podolská 110, 147 00 Praha 4 (distributor) nebo CEMC, Jevanská 12, 100 31 Praha 10 (vydavatel)

Abfallbehandlung
Ausgewählte Abfälle auf
Deponien................................... 23
Konzept der werkstofflichen
Verwertung von portablen 
Akkumulatoren und Batterien 
in der ČR ................................... 25
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technologies ............................ 29
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Calendar.................................... 33

Special Supplement 
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Je věcí prestiže publikovat a inzerovat v časopisu, který byl 
na podzim 2003 vyhodnocen jako nejkvalitnější odborný informační zdroj

pro odpadové hospodářství v kategorii tištěných médií.

Vydavatel: České ekologické manažerské centrum
Redakce: Jevanská 12, 100 31 Praha 10, tel.: 274 784 448, fax: 274 775 869

e-mail: forum@cemc.cz, www.odpadoveforum.cz
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Informační zdroj pro podnikatelskou sféru i veřejnou správu

Vychází od roku 2000
Minimálně 40 stran hodnotných informací jedenáctkrát v roce


