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TiráÏ
Odpadové E-fórum

Financování elektrošrotu se možná změní

Vláda připravuje podporu výroby a využití bioplynu

Elektronick˘ bulletin Odpadové E-fórum
(OeF) je rozesílán jiÏ na více neÏ 4300 elektro-
nick˘ch adres. Je to bezplatná sluÏba redakce
Odpadového fóra jeho ãtenáfiÛm, obchodním
partnerÛm a spolupracovníkÛm, ale i v‰em
ostatním zájemcÛm o dûní v odpadovém
hospodáfiství.
Seznam adres prÛbûÏnû roz‰ifiujeme jednak

o novû navázané kontakty, jednak o adresy ãle-
nÛ konkrétních cílov˘ch skupin
Nabízíme v‰em, ktefií zatím OeF nedostávají

a mají zájem b˘t aktuálnû informováni, aby nám
do redakce poslali zprávu s e-mailovou adresou,
na kterou chtûjí zprávy dostávat. Pfiitom nezáleÏí

na tom, zda je Ïadatel na‰ím pfiedplatitelem ne-
bo se k nûmu tato informace dostala náhodnû.
V Odpadovém E-fóru mimo jiné uvádíme, co je

obsahem nejbliÏ‰ího ãísla Odpadového fóra a co
nového chystá redakce v nejbliÏ‰í, pfiípadnû
i vzdálenûj‰í budoucnosti. 
Informace v bulletinu jsou zámûrnû velmi struã-

né a nemají Ïádnou speciální grafiku, abychom
zbyteãnû nezatûÏovali poãítaãe adresátÛ. Zatím
rozesíláme OeF s mûsíãní periodicitou.
Nabízíme v‰em moÏnost formou krátké ne-

komerãní zpráviãky v OeF informovat ‰irokou
odbornou vefiejnost, napfi. o pfiipravované
(nebo naopak zru‰ené) odborné akci.

Evropsk˘ parlament, Rada a Komise vydaly
k ãlánku 9 smûrnice 2002/96/ES o odpadních
elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízeních (OEEZ)
spoleãné prohlá‰ení Financování ve vztahu
k odpadÛm z elektrického a elektronického
vybavení pocházejícího z jin˘ch zdrojÛ neÏ
z domácností.
V prohlá‰ení se konstatuje: „vûdomi si zv˘‰e-

n˘ch obav o moÏné finanãní dopady na v˘robce
z titulu znûní ãlánku 9, vyhla‰ují Evropsk˘ parla-
ment, Rada a Komise spoleãn˘ zámûr, Ïe pro‰etfií
tuto problematiku pfii nejbliÏ‰í pfiíleÏitosti. ProkáÏí-li
se tyto obavy jako odÛvodnûné, Komise ohlásí svÛj
zámûr vypracovat návrh dodatku k ãlánku 9 smûr-
nice. Parlament a Rada podniknou rychlé kroky
k zabezpeãení vnitfiních procedur pro tento návrh.“
Podle zatím neoficiálního pfiekladu uvedené

smûrnice zní ãlánek 9 takto:

Vláda âR na svém jednání 26. bfiezna schváli-
la materiál „Návrh programu podpory v˘roby
a vyuÏití bioplynu a v˘stavby bioplynov˘ch stanic
do roku 2010, vãetnû návrhu legislativní a fi-
nanãní podpory tohoto programu.“ V usnesení 
ã. 297 uloÏila vláda jednotliv˘m ministrÛm do
konce roku 2003:
- MPO a MZe ve spolupráci s MÎP provedou po-
drobnou anal˘zu technick˘ch pfiedpisÛ souvi-
sejících s vyuÏíváním bioplynu a pfiípadnû na-
vrhnou jejich úpravy, 

- MPSV ve spolupráci s MPO, MZe a MÎP pro-
vede do konce roku anal˘zu bezpeãnostních
pfiedpisÛ a zapracuje technologie pro v˘robu
a vyuÏívání bioplynu do tûch pfiedpisÛ, které
s touto problematikou souvisejí, 

- MDS ve spolupráci s MPO a MÎP provede ana-
l˘zu moÏností vyuÏití ãi‰tûného bioplynu jako
pohonné hmoty pro dopravu, pro distribuci

a zásobování v rozvodech plynu, resp. v tlako-
v˘ch nádobách a pfiipraví návrhy programÛ
podpory pro tato fie‰ení,

- MZe provede úpravu pfiíslu‰ného provádûcího
pfiedpisu k zákonu ã. 156/1998 Sb., o hnoji-
vech, ve smyslu zapracování kategorizace
hnojiv v návaznosti na vyuÏívání bioplynu.
Program si klade za cíl koordinovat vût‰inu

opatfiení, která povedou k vy‰‰ímu vyuÏívání po-
tenciálu bioplynu v âR, a zároveÀ má zajistit opti-
malizaci vefiejn˘ch prostfiedkÛ vydávan˘ch na pfií-
mou podporu v˘stavby bioplynov˘ch stanic. 
Základní pfiekáÏkou pro vût‰í rozvoj tûchto

technologií je jejich relativnû vysoká pofiizovací
cena a tím také vysoké v˘robní náklady a rovnûÏ
nároky na bezpeãnostní poÏadavky, které sv˘mi
finanãními náklady omezují pfiedev‰ím v˘stavbu
mal˘ch a stfiedních bioplynov˘ch stanic.

Podle tiskové zprávy MÎP.

„Financování ohlednû OEEZ od uÏivatelÛ
kromû soukrom˘ch domácností
âlenské státy zajistí, aby ode dne 13. srpna

2005 bylo v˘robci zaji‰tûno financování nákladÛ
na sbûr, zpracování, vyuÏití a environmentálnû
‰etrné odstranûní OEEZ od uÏivatelÛ, kromû
soukrom˘ch domácností, z v˘robkÛ uveden˘ch
na trh po 13. srpnu 2005.
Pro OEEZ z v˘robkÛ uveden˘ch na trh pfied 13.

srpnem 2005 (historick˘ odpad) musí b˘t financo-
vání nákladÛ na nakládání zaji‰tûno v˘robci. âlen-
ské státy mohou alternativnû zajistit, aby uÏivatelé
kromû soukrom˘ch domácností, byli také, ãásteã-
nû nebo úplnû, odpovûdní za toto financování.
Uvádûn˘ termín 13. srpna 2005 se t˘ká ãlensk˘ch

státÛ. Pro kandidátské zemû platí podle pfiedstavite-
le MÎP termín 18 mûsícÛ od vstupu zemû do EU. 

(op)
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Internet je dnes bezesporu jiÏ zcela bûÏná
vûc. AÏ mi nûkdy pfiipadá, Ïe mnozí jiÏ jinou
formu získání jakékoli informace vÛbec neznají
nebo nechtûjí vyuÏívat. Má pochopitelnû své
nesporné v˘hody a tak není divu, Ïe své 
elektronické útroby nejenom naplÀuje stále 
rozsáhlej‰ími soubory informací, ale sv˘mi
elektronizujícími chapadly pokr˘vá stále vût‰í
území. A snad jiÏ dnes není místeãko na na‰í,
pro nûkoho velké, ale pro nûkoho jiÏ malé 
zemûkouli, kde by nebylo moÏno jeho sluÏeb
vyuÏít.
Ani tak tedy nepfiekvapí novinová zpráva, Ïe

letos u pfiíleÏitosti padesátiletého v˘roãí prvé-
ho pokofiení nejvy‰‰í hory svûta pfiipravuje 
podnikav˘ ‰erpa internetové spojení základní-
ho tábora pod Mount Everestem pochopitelnû
pfies satelit. A tak je‰tû o nûkolik okamÏikÛ 
dfiíve, neÏ se podafií horolezcÛm vystoupit 
na vrchol, o tom bude vûdût cel˘ svût. Jak se
fiíká v˘stup v pfiímém pfienosu. MoÏná, Ïe tak-
to budeme sledovat i ãeskou horolezeckou 
v˘pravu, která by na vrchol mûla dorazit kon-
cem kvûtna.
Pfiekvapuje v‰ak nûco jiného. Internetové

propojení asi nebude kvÛli v˘jimeãnému 
technickému zaji‰tûní levné. Podle novináfiÛ
by ve‰keré zisky z vyuÏití tohoto spojení mûly
proudit do nevládní nepálské organizace, která
ãistí velehory od odpadkÛ, kter˘ch je tam dnes
jiÏ neúnosnû mnoho. Bylo by jistû inspirativní,
kdyby tento zámûr vy‰el.
Nejvy‰‰í horu svûta sice u nás nemáme, 

ale mnoho jin˘ch pfiírodních zajímavostí ano.
KéÏ by i u nás vymyslel nûkdo takovouto 
nebo úplnû jinou akci, aby se získaly 
dostateãné prostfiedky na oãi‰tûní na‰í pfiírody
od rÛzn˘ch smeti‰È a smeÈákÛ.
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s p e k t r um

Biologicky rozložitelná
maziva z tuků

Britský systém 
nakládání s obaly 

Přiblížení původu 
a odstraňování odpadu

Odplynění skládek
v proměně času

Živnostenský odpad
v Berlíně

byl shledán (hlavnû ãasovû)
efektivnûj‰ím. S pfiidáním
odpovídajících aditiv, která
musejí b˘t podobnû jako
základní esterov˘ olej biologic-
ky odbouratelná, je moÏné
vyuÏití tûchto esterov˘ch olejÛ,
vyroben˘ch reakcí katalyzova-
nou enzymy, jako maziva. 
V souãasné dobû se jako

maziva vyuÏívají fiepkové ole-
je. Pokud v budoucnu odpad-
nou subvence na pûstování
fiepky k nepotravináfisk˘m úãe-
lÛm, mohla by b˘t v˘roba este-
rov˘ch olejÛ ze star˘ch tukÛ
pomocí enzymatick˘ch proce-
sÛ zajímavá také ekonomicky. 

Müll und Abfall, 2002, ã. 5

Do tohoto období se datují
také první pokusy o tepelné
vyuÏívání plynu ve sklenících
a pouÏívání plynov˘ch motorÛ.
V 80. letech byla tato odplyÀo-
vací zafiízení nahrazena agre-
gáty odpovídajícími tehdej‰ímu
stavu techniky, které jsou na
mnoh˘ch skládkách dodnes
v provozu a bude nutno je pfii-
zpÛsobit aktuálnímu stavu
techniky.
Pfii modernizaci odplyÀova-

cích systémÛ je obecnû nutno
kontrolovat v˘konnost v‰ech
sloÏek. Vhodn˘m fie‰ením je
vyuÏívání tzv. mobilních po-
chodÀov˘ch stanic, které u‰et-
fií provozovateli skládky ná-
kladná stavební opatfiení. Sta-
nice jsou kompletnû vybavené
a lze je pfiímo napojit na stáva-
jící odplyÀovací systémy. Pro-
vozovatel má moÏnost podle
své ekonomické situace si sta-
nici koupit, pofiídit na leasing
nebo pronajmout. Poslední
varianta je v˘hodná v pfiípadû,
kdy se jedná pouze o krátko-
dobé zbytkové odplynûní. 

Müll und Abfall, 2002, ã. 5

Obaly pfiedstavují ve Velké
Británii asi 9 % prÛmyslového,
Ïivnostenského a sídelního
odpadu. V roce 2001 ãinily asi
9,5 miliónÛ tun, z toho podle
odhadu polovinu tvofiily obaly
z domácností. Pro dosaÏení
kvót recyklace pfiedepsan˘ch
EU, zejména celkové kvóty
zhodnocení minimálnû 50 %,
zavedli brit‰tí zákonodárci
povinnost v‰ech subjektÛ
fietûzce, od v˘robce surového
materiálu aÏ po maloobchod,
pfiispût urãit˘m procentem
k dosaÏení kvóty 56 %, tedy
vy‰‰í neÏ je kvóta poÏadovaná.
Britské pojetí zhodnocování

obalÛ nerozli‰uje mezi rÛzn˘mi
druhy obalÛ (pfiepravní, pro-
dejní apod.). Britsk˘ zákon sta-
noví, Ïe podílet se na recyklaci
a nést ãást nákladÛ musejí nej-
dÛleÏitûj‰í stupnû v˘roby, plnû-
ní a distribuce obalÛ: v˘robci
surového materiálu se podílejí
6 %, v˘robci obalÛ 9 %, sub-
jekty balící do obalÛ 37 %
a obchod 48 %. 

Müll und Abfall, 2002, ã.5

Na projektu ReduParks je
názornû vidût mnoÏství roz-
hodnutí, která je tfieba uãinit pfii
odstraÀování odpadu, a jejich
vliv na podnik. Základní my‰-
lenkou projektu je my‰lenka
bezprostfiední blízkosti – inte-
grace sluÏeb odstraÀování
odpadu v areálu podniku. Moti-
vací byla velká ãetnost pfiepra-
vy odpadÛ, která se projevuje
negativnû z ekologického
i ekonomického hlediska.
Koncepce bezprostfiední blíz-

kosti je v automobilovém prÛ-
myslu jiÏ uplatÀována u doda-
vatelÛ, ktefií mají v podnicích tzv.
dodavatelské parky. Aby bylo
moÏno realizovat i bezprostfied-
ní blízkost odstraÀování, je
zapotfiebí dÛkladná znalost toku
odpadu, jeho mnoÏství, ãasové-
ho prÛbûhu vzniku, odpovídají-
cích nákladÛ, sloÏení atd. 
Základ softwaru tvofií model

uzlÛ a hran, optimalizovan˘
pomocí lineárního programová-

Biodegradace omladily

Konference Biodegradace,
kterou pofiádá spoleãnost Vod-
ní zdroje Ekomonitor, s. r. o.
a jejíÏ jiÏ 6. roãník probûhl
zaãátkem bfiezna, se bûhem
let stala ukázkou správného
sepûtí v˘zkumu a praxe. JiÏ
fiadu let se zde setkávají od-
borníci z firem s vysoko‰kol-
sk˘mi pedagogy a v˘zkumníky
a jejich doktorandy. 
Zvlá‰tû potû‰itelné jsou zvy-

‰ující se poãty doktorandÛ
pÛsobících ve firmách a velmi
dobrá odborná i formální úro-
veÀ prezentací tûchto mlad˘ch
lidí. Naopak ponûkud smutn˘
je omezen˘ a stále stejn˘
poãet firem, které se tohoto
odborného setkání úãastní. 
I kdyÏ pfiíspûvky zamûfiené

na aplikaci biodegradaãních
metod na sanace ekologic-
k˘ch zátûÏí zde tradiãnû pfie-
vládaly, jiÏ stabilnû se objevují
i pfiíspûvky t˘kající se ãi‰tûní

odpadního vzduchu a letos
novû i odpadní vody. 
Z vysoce odborn˘ch pfiís-

pûvkÛ, informujících o v˘sled-
cích v˘zkumÛ, ponûkud vybo-
ãovala pfiedná‰ka JUDr. Emila
Rudolfa, Právní aspekty biode-
gradace zneãi‰tûné pÛdy, dále
informace prof. Katefiiny Dem-
nerové o prÛbûhu a v˘sledcích
12. mezinárodního sympozia
Biodeterioration and Biodegra-
dation Symposium a oba pfiís-
pûvky Ing. Víta MatûjÛ z firmy
Envisan-GEM, s. r. o. 
První z nich se t˘kal sanace

prostoru b˘valé benzinové
pumpy ve ·védsku za polár-
ním kruhem, druh˘ pak byl
vûnován biologick˘m meto-
dám úpravy odpadÛ. Nûkteré
z pfiíspûvkÛ, které na konfe-
renci zaznûly, vyuÏijeme v pfií-
slu‰n˘ch tématech v ãasopise
Odpadové fórum.

(op)

Pfii anal˘ze v roce 2000 a 2001
bylo zji‰Èováno detailní sloÏení
Ïivnostenského odpadu v Berlí-
nû. Bylo analyzováno 17,8 tun
odpadu v 181 namátkov˘ch
vzorcích z 24 oborÛ. Nejzajíma-
vûj‰ím v˘sledkem v˘zkumu byl
vysok˘ podíl organického odpa-
du a such˘ch hodnotn˘ch
materiálÛ (papíru, lepenky, kar-
tonu, skla a lehk˘ch obalÛ)
v Ïivnostenském odpadu. Or-
ganick˘ odpad (zbytky potravin,
kuchyÀské odpady, zahradní
odpad) ãinil asi tfietinu celkové-
ho mnoÏství, suché organické
látky ãinily asi 40 %. 
Podíl odpadÛ s obsahem

‰kodliv˘ch látek byl pomûrnû
nízk˘, men‰í neÏ 0,5 %. Asi dvû
tfietiny odpadu z nádob na zbyt-
kov˘ odpad by teoreticky bylo
moÏno tfiídit a sebrat do popel-
nic na biologick˘ odpad, Ïluté-
ho pytle, nádob na papír a sklo. 
Je ov‰em otázkou, jestli lze

separovan˘ sbûr integrovat do
podnikového provozu a jestli by

se podniku finanãnû vyplácel.
Mnohé podniky úspû‰nû sbírají
lepenku, karton a papír – dÛle-
Ïitá je motivace pracovníkÛ
a pouãení personálu, kter˘ pro-
vádí úklid.

Müll und Abfall, 2002, ã. 5

V˘zkumy zhodnocování sta-
r˘ch tukÛ ve Spolkovém úfia-
du pro v˘zkum materiálu
ukazují, Ïe pomocí alternativ-
ních metod je moÏno provést
látkové zhodnocení v soula-
du se zákonem o obûhovém
hospodáfiství a obalech. Pou-
Ïití vhodn˘ch enzymÛ a alko-
holÛ a volba optimálních pod-
mínek technologického pro-
cesu umoÏÀují v˘robu biolo-
gicky odbourateln˘ch estero-
v˘ch olejÛ. 
Byly zkoumány dva zpÛso-

by v˘roby esterov˘ch olejÛ:
dvoustupÀov˘ (hydrol˘za +
esterifikace) a jednostupÀov˘
(interesterifikace – alkohol˘-
za). JednostupÀov˘ postup

S odplyÀováním skládek po-
mocí plynov˘ch pochodní se
zaãalo v SRN koncem 70. let.
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Spalování odpadů 
ve městě Lauta

Recyklace obalů 
ve Finsku

Volný trh nakládání
s odpady v Polsku

V Rostocku vyrábějí
z lahví opět lahve

Neoznaãené pfiíspûvky
z databází CeHO 

VÚV TGM

ní. Uzly pfiedstavují stanovi‰tû
odstraÀování odpadu, napfi.
automobilov˘ závod jako
pÛvodce odpadu, mezisklad
nebezpeãného odpadu, zafiíze-
ní na odstraÀování. Hrany sym-
bolizují pfiepravu. V˘sledkem
optimalizace je nová koncepce
odstraÀování odpadu. 
Entsorga-Magazin, 2002, ã. 4

sku. Automatizace tfiídicích
zafiízení vedla ke sníÏení kvality
tfiídûní a papírensk˘ prÛmysl je
nucen investovat do ãi‰tûní.
Obaly na nápoje se skládají aÏ
z 5 vrstev rÛzn˘ch materiálÛ
jako je PE, Al a karton. 
Nejvût‰í evropsk˘ v˘robce

papíru, finská firma Stora Enso,
se specializuje rovnûÏ na recyk-
laci obalÛ z kombinovan˘ch
materiálÛ. Vlastní první zafiízení
na zpracování kombinovan˘ch
kartonÛ na svûtû, které separu-
je rovnûÏ polyethylen a hliník. 
Materiál rozmûlnûn˘ na kous-

ky o velikosti dlanû jde do rotaã-
ního bubnu, do kterého je vstfii-
kována voda. Vlákna kartonu
se rozvolní a voda proniká do-
vnitfi, karton bobtná a vrstvy PE
a Al se od nûj oddûlují. Rozmo-
ãená vlákna vycházejí z bubnu
milimetrov˘mi otvory a po vy-
ãi‰tûní se pouÏívají opût k v˘ro-
bû obalového kartonu. Smûs
PE/Al se vyuÏívá v cementár-
nách jako v˘hfievn˘ materiál,
hliník lze vyuÏít také jako pfiísa-
du. Zafiízení zpracuje roãnû 
125 tisíc tun kartonÛ.
Entsorga-Magazin, 2002, ã. 4

Polsko je pro nûmecké firmy
na odstraÀování odpadu zají-
mav˘m objektem studií mimo
jiné proto, Ïe se zde praktikuje
voln˘ trh. Povinnost napojení
na komunální systém odstra-
Àování domovního a Ïivno-
stenského odpadu v Polsku ze
zákona neexistuje. Majitelé
pozemkÛ jsou povinni sami
zajistit sbûr a zne‰kodnûní
sv˘ch odpadÛ a uzavfiít smlou-
vu s koncesovanou firmou.
Domovní odpad smûjí sváÏet
komunální i soukromé podniky.
V 90. letech vzniklo v Polsku

mnoho podnikÛ na odstraÀo-
vání odpadu a na trh vstoupily
i zahraniãní firmy. NejdÛleÏitûj-
‰ím parametrem soutûÏe je
cena – malé podniky se snaÏí
nabízet ceny v˘hodnûj‰í neÏ
velké firmy. Struktura trhu závi-
sí na velikosti území – ve vel-
k˘ch mûstech si konkurují
zpravidla desítky mal˘ch

V bfieznu 2002 byla ve mûstû
Lauta zahájena stavba zafiíze-
ní na tepelné zpracování odpa-
du o kapacitû aÏ 225 tisíc tun
domovního, Ïivnostenského
a objemného odpadu. Stavba
bude dokonãena v roce 2004. 
Topeni‰tû s posuvn˘m ro‰-

tem bude provozováno pfii tep-
lotû 850 oC. Konstrukce tope-
ni‰tû a fiízení v˘konu spalování
má udrÏet nízkou tvorbu spalin
pfii spalování. Doba prodlení 
2 sekundy a minimální obsah
kyslíku ve spalinách po posled-
ním pfiidání spalovacího vzdu-
chu 6 % povedou k témûfi úplné
eliminaci organick˘ch sloÏek. 
Pára vzniklá vyuÏitím spalo-

vacího tepla bude slouÏit
k v˘robû elektfiiny. Vedle krytí
vlastní spotfieby bude proud
dodáván do regionální sítû.
Vznikající pára a teplo budou
vyuÏity k vytápûní.
Zafiízení bude vybaveno ãtyfi-

stupÀov˘m ãi‰tûním spalin slo-
Ïen˘m z absorberu, látkového
filtru, filtru s aktivním uhlím
a SCR reaktoru (selektivní kata-
lytická redukce). MnoÏství od-
padu ke spalování po roce
2005 je nejisté, poãítá se se
110 aÏ 150 tisíci tun roãnû,
moÏná pouze s 80 tisíci tunami
roãnû. Riziko má sniÏovat uza-
vfiená smlouva „bring or pay“. 
Entsorga-Magazin, 2002, ã. 4

Zavádění nových záloh s potížemi

Zaãátkem leto‰ního roku
byla zavedena záloha na ‰iro-
ce roz‰ífiené, dosud nevratné
plechové, sklenûné a plasto-
vé nápojové obaly ve Spolko-
vé republice Nûmecko. Po
mnoha letech sporÛ tak
odstartoval systém, o kter˘ jiÏ
dlouho usilovala nûmecká
ekologická strana Zelen˘ch.
Vláda si od toho slibuje, Ïe se
pfiestanou v ulicích a pfiírodû
povalovat plechovky, lahve od
piva a ostatních nápojÛ.
Za kaÏdou plechovku

a dosud nevratnou láhev
zákazník novû zaplatí 25 euro-
centÛ a za obaly na nápoje
s obsahem pfies 1,5 litru pade-
sátník. Zatímco obchodníci se
na tuto zmûnu pfiipravili, kupu-
jící kritizují nejednotn˘ a zma-
ten˘ systém vracení obalÛ.
Díky prÛtahÛm obchodních sítí
a v˘robcÛ, ktefií se marnû do
konce minulého roku snaÏili
nov˘ systém napadat i u sou-
du, neexistuje zatím centrální
systém. Ten vznikne pozdûji
aÏ v fiíjnu leto‰ního roku, kdy

bude moÏno koupen˘ obal
odevzdat kdekoli. Zatím totiÏ
je obal koupen˘ se zálohou
moÏno vrátit jen v tom obcho-
dû, kde byl zakoupen. Tam
také zákazník obdrÏí jak˘si
kupon nebo mu bude záloha
vyznaãena na pokladním blo-
ku. Je proto pochopitelné, Ïe
po prvních dnech prodeje
zákazníci projevují vût‰í zájem
o nezálohované obaly, nebo
o ty, které lze vracet kdekoli.
Obchodní fietûzce se roz-

hodly vyhnout hrozícímu zmat-
ku a uÏ koncem uplynulého
roku zcela vyprodaly obaly, na
které se od nového roku vzta-
huje záloha. Také se zatím
odmítají podílet na nákladném
zálohovém systému. Je to
typické, neboÈ právû tyto vel-
koobchody pfiispûly k prodeji
zásadnû nevratn˘ch obalÛ
a tím vlastnû vyvolaly potfiebu
zavedení záloh za obaly zatím
nevratné.

Z tiskov˘ch podkladÛ 
zpracoval (tr)

Skoro tfietina v‰ech nápojo-
v˘ch obalÛ z kombinovan˘ch
materiálÛ, které se seberou
v SRN, je zpracovávána ve Fin-

a nûkolik velk˘ch firem,
v mal˘ch mûstech b˘vá podni-
kÛ jen nûkolik a na venkovû
zpravidla ovládá trh jedna fir-
ma. Ve Var‰avû má koncesi na
svoz odpadu více neÏ 150
firem, 50 % trhu zde ovládají
komunální podniky, 20 %
nûmecká firma Lobbe a 20 %
SITA Polska. 
Entsorga-Magazin, 2002, ã. 4

V únoru 2002 zahájilo v Ros-
tocku provoz recyklaãní zafiíze-
ní na PET lahve firmy Cleana-
way Plastic Recycling GmbH.
Zpracovává pouÏité PET lahve
na vloãky – recyklát, kter˘ lze
pouÏít na v˘robu potravinov˘ch
obalÛ. K v˘robû nov˘ch lahví
lze recyklát pouÏít aÏ z 80 %.
Cena recyklátu ãiní 70 aÏ 80 %
ceny nov˘ch lahví a odbyt je
podle údajÛ podniku zaji‰tûn,

trh recyklovan˘ materiál z ceno-
v˘ch dÛvodÛ pfiijímá. Pfiísun
lahví je zaji‰tûn dlouhodob˘mi
smlouvami s DSD, koncernem
Coca Cola a ‰védskou firmou
Svenska Returpark PET.
Zafiízení vyuÏívá technologie

URRC, vyvinuté v roce 1996
v USA a pojmenované po drÏi-
teli patentu, firmû United
Resources Recovery Corp.
Jedná se o vícestupÀov˘ proces
zahrnující chemickou a mecha-
nickou recyklaci. Lahve rozdûle-
né podle barev se po zbavení
hrub˘ch neãistot rozmûlÀují na
vloãky. Následuje intenzivní pro-
pírání, tfiídûním v kapalinû se
odstraní uzávûry z polyolefinu.
Hlavní proces probíhá v reakto-
ru s mechanick˘m mícháním,
kde se vloãky smísí se sodn˘m
louhem a zahfiívají. 
Entsorga-Magazin, 2002, ã. 4
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je o stavebních odpadech díky
nedostateãné evidenci a rÛz-
nému chápáni, co tento odpad
je. PfievaÏuje ukládání tûchto
odpadÛ na divoké skládky. Je
nedostatek míst a zafiízení na
recyklaci odpadÛ. Projevuje se
nízká úroveÀ kontroly státních
orgánÛ. ObtíÏnû se prosazuje
plánování a realizace tzv. se-
lektivní demolice konkrétních
stavebních objektÛ jako pod-
klad pro úãelnou recyklaci sta-
vebních odpadÛ.
Jak vypadá vyuÏívání sta-

vebních a demoliãních odpadÛ
v zemích Evropské unie uvádí-
me v tabulce.

(tr)

Série pfiedná‰ek k jednotli-
v˘m komoditám odpadÛ v rám-
ci Projektu Phare 2000 pokra-
ãovala v únoru na Ministerstvu
Ïivotního prostfiedí, mimo jiné
pfiedná‰kou italského odborní-
ka z národní asociace v˘robcÛ
zafiízení na zpracování staveb-
ních odpadÛ (ANPAR). Peãlivû
pfiipravená pfiedná‰ka pojed-
návala o situaci ve vyuÏívání
stavebních a demoliãních od-
padÛ v Itálii a v ostatních ze-
mích Evropské unie.
Úãastníci pfiedná‰ky zjistili,

Ïe v Evropû v této komoditû
existují podobné problémy ja-
ko u nás. Pfiedev‰ím jsou tûÏ-
ko srovnatelné statistické úda-

Organizátorem konference
RECYCLING, MoÏnosti a per-
spektivy recyklace stavebních
odpadÛ jako zdroje plnohod-
notn˘ch surovin, je Asociace
pro rozvoj recyklace staveb-
ních materiálÛ v âR (ARSM).
Leto‰ní jiÏ osm˘ roãník se ko-

nal opût v hotelu Santon u Br-
nûnské pfiehrady. Konference
je urãena provozovatelÛm re-
cyklaãních linek, stavebním
projektantÛm, investorÛm a sta-
vebním firmám, v˘robcÛm a do-
davatelÛm recyklaãních linek
a technologií, firmám zab˘vají-
cím se sbûrem odpadÛ a orgá-
nÛm vefiejné správy v pÛsob-
nosti stavebního fiízení a Ïivot-
ního prostfiedí.
Konference se zúãastnilo

pfies sto odborníkÛ, coÏ je o nû-
co více neÏ v roce minulém.
Vystavujících firem bylo rovnûÏ
více. Je zfiejmé, Ïe vznik a vy-
uÏití stavebních odpadÛ je stá-
le ve stfiedu zájmu, a to nejen
díky velkému objemu staveb-
ních prací, ale pfiedev‰ím díky
stále se opakujícím ne‰varÛm,
jak˘mi je odkládání stavebních
odpadÛ a demoliãních materiá-
lÛ (SDO) na poloorganizované
terénní úpravy bez dal‰ího ak-
tivního vyuÏití jako druhotného
stavebního materiálu. 
Pfiedná‰ky bylo moÏno roz-

dûlit na ty, které popisovaly
vlastnosti jednotliv˘ch druhÛ
stavebních materiálÛ vznikl˘ch
z odpadÛ, ty které pfiedstavo-
valy technologická zafiízení
a na koncepãnû zamûfiené
pfiedná‰ky. Vût‰ina pfiedná‰ek
je oti‰tûna ve sborníku konfe-
rence.
V úvodní prÛfiezové pfied-

ná‰ce odborn˘ garant konfe-
rence doc. Ing. Miroslav ·ko-
pán, CSc., uvedl nûkolik obvy-
kl˘ch nedostatkÛ nakládání se
stavebními odpady. Jedním
z nich jsou neporovnatelné
systémy evidence odpadÛ,
které jsou, mimo jiné, deformo-
vány úãelov˘m jednáním sub-
jektÛ vykazujících mnoÏství
stavebních odpadÛ. 
Celkové mnoÏství staveb-

ních a demoliãních odpadÛ
v âR v roce 2000 ãinilo podle

Informaãního systému o odpa-
dech 9,1 mil. tun, z toho inert-
ních minerálních odpadÛ vyuÏi-
teln˘ch pro recyklaci bylo 1,8
mil. tun. Celkové procentuální
mnoÏství recyklovan˘ch SDO
ãinilo 9,9 % a bez vytûÏen˘ch
zemin 29,1 %. 
ARSM provedla prÛzkum

u vût‰iny firem zab˘vajících se
recyklací stavebních materiálÛ
a i kdyÏ získané údaje jsou jen
pfiibliÏné, dosahují v˘raznû vy‰-
‰ích hodnot neÏ údaje z uvede-
né databáze. V roce 2001 bylo
podle tohoto zji‰Èování vyuÏito
v recyklaãních linkách 3,1 mil.
tun stavebních odpadÛ.
Za stinné stránky souãasné-

ho nakládání se stavebním od-
padem povaÏuje autor úvodní
pfiedná‰ky neoprávnûné zafia-
zování betonového, cihelného
a maltovinového odpadu do
skupiny „vytûÏené zeminy“.
Tím se umoÏÀuje tyto cenné
suroviny nekontrolovanû uklá-
dat do rÛzn˘ch zaváÏek a vy-
rovnávání terénu.
Panelové diskuse se na zá-

vûr prvého den zúãastnil fieditel
odboru odpadÛ Ministerstva Ïi-
votního prostfiedí, zástupkynû
námûstka ministra pro místní
rozvoj a zástupce fieditele od-
boru surovinové politiky Minis-
terstva prÛmyslu a obchodu. 
Diskuse byla uvedena zají-

mav˘mi informacemi odborné-
ho garanta, kter˘ uvedl nûkte-
ré pfiíklady sporn˘ch ukládání
stavebních odpadÛ do násypÛ
za úãelem nov˘ch terénních
prvkÛ u Uhfiínûvsi a údajn˘ch
základÛ pro stavbu vodojemu
u obce Ofiech, v‰e v okolí Pra-
hy. Na filmové dokumentaci
získané skrytou kamerou uká-
zal, jak bylo nevhodnû naloÏe-
no s kontaminovanou zeminou
ze stavby nové sportovní haly
v Praze-Vysoãanech. 
Právû tyto pfiíklady vyvolaly

bohatou diskusi, která skonãila
konstatováním, Ïe se stále je‰-
tû stavební odpad nepovaÏu-
je za v˘znamnou druhotnou
stavební surovinu, ãemuÏ
zatím nepomáhá ani zákon
o odpadech.

(tr)

Jako s.r.o.

aktivní uhlí,
úprava vod,
ÚV dezinfekce

tel.: 283 981 432

fax: 283 980 127

e-mail: jako@jako.cz

www.jako.cz

Tabulka: MnoÏství stavebního a demoliãního odpadu (SDO) vznikajícího 

v zemích Evropské unie. Zdroj: Pfiedná‰ka Ing. Giorgio Bressi, ANPAR, 

(Symonds Group, 1999)

âlenské státy Produkce SDO (mil. tun) VyuÏití a recyklace (%) Skládkováno (%)

Nûmecko 59 17 83

Velká Britanie 30 45 55

Francie 24 15 85

Itálie 20 9 91

·panûlsko 13 < 5 > 95

Nizozemsko 11 90 10

Belgie 7 87 13

Rakousko 5 41 59

Portugalsko 3 < 5 > 95

Dánsko 3 81 19

¤ecko 2 < 5 > 95

Svédsko 2 21 79

Finsko 1 45 55

Irsko 1 < 5 > 95

Lucembursko – – –

Celkem 180 28 72
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dÛsledkem je úplné vyuÏití zde
pojednávaného odpadu. 
Pfies negativní odpovûì na

první otázku pfiedstavitel ECJ
krátce pojednal i o tomto téma-
tu. Poukazem na fie‰ení pfiípa-
du ASA Abfall Service AG (C-
6/00, cf. RW 20) vysvûtlil, Ïe
kód R1 Pfiílohy II B pojednává
o vyuÏití pfiedev‰ím jako paliva
nebo zdroje energie. V daném
pfiípadû velká ãást odpadu by-
la pouÏita jako palivo a vypro-
dukovaná energie byla vyuÏita
tak, Ïe vût‰ina této energie by-
la prakticky spotfiebována.Tu-
díÏ bylo jasné, Ïe ne ve‰ker˘
odpad musí b˘t pouÏit jako pa-
livo, aby se splnily poÏadavky
kódu R1.
Navíc holandsk˘ soud pfied-

nesl fiadu otázek t˘kajících se
holandsk˘ch národních kritérií
pro rozli‰ování mezi operacemi
vyuÏití a odstraÀování. Soud
chtûl vûdût, zda rozsah, jímÏ
odpad pfiispûl do procesu spa-
lování nebo v˘roby energie
z hlediska v˘hfievnosti nebo
mnoÏství opûtnû pouÏitého ma-
teriálu, je dÛleÏit˘ pro klasifika-
ci. Holandské ministerstvo totiÏ
trvá na tom, Ïe proces lze defi-
novat jako vyuÏití pouze v pfií-
padû, Ïe 50 a více procent ma-
teriálu musí b˘t opûtnû vyuÏito.
Z pohledu ECJ lze spalování

oznaãit za proces vyuÏití, jestli-
Ïe materiál je „pfiedev‰ím“ pou-
Ïit jako palivo nebo zdroj ener-
gie. Dal‰í kvantitativní kritéria,
jako v˘hfievnost odpadu, jsou

pro export. Ty vyÏadovaly, aby
v kaÏdé plánované zásilce od-
padu s obsahem chloru do 1 %
byla v˘hfievnost materiálu ko-
lem 11 500 kJ/kg. V pfiípadû
obsahu chloru nad 1 % v˘-
hfievnost mûla pfiesáhnout 
15 000 kJ/kg. V˘sledkem bylo,
Ïe Verol Recycling mohl vy-
vézt pouze 1400 tun, namísto
pÛvodních 3000 tun.
Poté, co spoleãnost neús-

pû‰nû protestovala proti roz-
hodnutí ministerstva, oznámila
svÛj pfiípad holandskému sou-
du, jenÏ pfiedal agendu k pfied-
bûÏnému projednání v ECJ.
Holandsk˘ soud chtûl pfiede-
v‰ím vûdût, zda rámcová
smûrnice o odpadu poÏaduje,
aby proces úpravy odpadu,
kter˘ zahrnuje více neÏ jednu
operaci, musel b˘t posuzován
jako celek. 
A pfiedstavitel ECJ na tuto

otázku odpovûdûl zápornû,
a to v souladu s Evropskou ko-
misí, která soudí, Ïe v pfiípadû
kombinovaného procesu na-
kládání s odpadem, kter˘ není
popsán v pfiíloze rámcové
smûrnice EU o odpadu, je to ta
první operace, která rozhoduje,
zda odpad je urãen k vyuÏití
nebo k odstranûní.
Holandsk˘ soud poÏádal ta-

ké o pfiedbûÏné posouzení,
zda lze operaci charakterizo-
vat jako vyuÏití, v souladu se
znûním kódÛ R1, R3 a R5
v Pfiíloze II B rámcové smûrni-
ce o odpadech, jestliÏe jejím

dohodnout na fiadû doporuãení,
která by pfiispûla ke vzniku kon-
kurenãního prostfiedí v recyk-
laãním prÛmyslu v EU. 
Dosud v‰ak nic nenasvûd-

ãuje tomu, Ïe by se tato dopo-
ruãení prosazovala. Pfiitom by
uÏ mûlo b˘t naprosto jasné,
jak dÛleÏitou roli má recyklace
pro zaji‰Èování trvale udrÏitel-
ného rozvoje, zejména v sou-
vislosti s trvale udrÏitelnou
spotfiebou pfiírodních zdrojÛ
a v‰eobecnou v˘robkovou po-
litikou.

Recyklace kovÛ by mûla b˘t
více podporována a mûla by b˘t
chápána jako dÛleÏit˘ strategic-
k˘ politick˘ a hospodáfisk˘ cíl
EU. Tento názor zastává Euro-
metaux (Evropská asociace ko-
vÛ) s poukazem na to, Ïe v˘roba
primárních kovÛ v EU stále kle-
sá, zatímco sekundární produk-
ce má stoupající tendenci. Av‰ak
místo, aby se recyklace kovÛ
podporovala, je vystavena stále
rostoucím v˘hradám a obtíÏím.
Do roku 2000 se mûli zástup-

ci prÛmyslu a Evropské komise

Podle údajÛ Eurometaux sto-
jí metalurgick˘ prÛmysl je‰tû
navíc pfied rostoucím problé-
mem zásobování kovov˘m ‰ro-
tem. Recyklace by nemûla b˘t
otázkou nakládání s odpady,
ale pozitivním pfiíspûvkem k tr-
vale udrÏitelnému rozvoji evrop-
ského hospodáfiství. Neomeze-
ná recyklovatelnost kovÛ z nich
dûlá trvale udrÏitelné materiály,
jejichÏ spotfieba a opûtné získá-
vání by mûlo b˘t upfiednostÀo-
váno namísto stálého zatûÏová-
ní rÛzn˘mi pokutami.

pro tuto klasifikaci nedÛleÏitá.
Pfiedstavitel ECJ se nevyslovil
k otázce, jak rozsáhlá musí b˘t
materiálová recyklace, aby vy-
hovovala definici vyuÏití.
Holandsk˘ soud také Ïádal

o objasnûní, zda lze pouÏít ná-
rodní kritéria pfii rozli‰ování,
jestli pfiíspûvek odpadu ke spa-
lování nebo v˘robû je dostateã-
n˘ pro to, aby bylo to povaÏo-
váno za vyuÏití, kdyÏ Spoleãen-
ství nemá pro danou skuteã-
nost vlastní systém hodnocení. 
Odpovûì ECJ byla negativ-

ní, opût s poukazem na pfiípad
ASA. V této souvislosti bylo fie-
ãeno, Ïe nafiízení o lodní pfie-
pravû odpadu nedává ãlen-
sk˘m státÛm „neomezenou
svobodu rozhodování“, tedy
nemají moÏnost protestovat
v pfiípadech, Ïe poÏadavky na-
fiízení nejsou v úplném souladu
s jejich vlastním plánem hos-
podafiení s odpadem. 

Do národního plánu hos-
podafiení s odpadem nelze
pro rozli‰ení mezi vyuÏitím
a odstranûním zafiadit krité-
ria, která protifieãí smûrnici
EU. V zásadû v‰ak pfiedstavi-
tel ECJ pfiipou‰tí, Ïe jednotná
rozli‰ující kritéria, zaloÏená na
v˘hfievnosti, by byla uÏiteãn˘m
zpÛsobem hodnocení, pokud
by byla zavedena na úrovni
Spoleãenství. Zdá se v‰ak, Ïe
vût‰ina ãlensk˘ch státÛ by to
neakceptovala.

EUWID, 2002, ã. 23

(Stfi)

Evropská komise vypraco-
vala recyklaãní strategii, která
se tomuto komplexnímu téma-
tu pfiibliÏuje pfiedev‰ím z envi-
ronmentální perspektivy. Re-
cyklace je zde definována jako
jeden ze zpÛsobÛ nakládání
s odpady, a je tedy v úplném
protikladu k metalurgickému
prÛmyslu, kter˘ jiÏ dlouho boju-
je o uznání recyklovateln˘ch
kovÛ jako jedné z vysoce hod-
notn˘ch a jakostních surovin. 
RECYCLING Magazin, 2003, ã. 1

(Stfi)

z Evropské unie

Rozdíl mezi využitím a odstraněním

EU má více dbát na recyklaci

Proces, v nûmÏ je odpad
spalován, aby nahradil palivo
z jin˘ch zdrojÛ, má b˘t defi-
nován jako vyuÏití, v souladu
s rámcovou smûrnicí EU
o odpadech, pokud:
1. vût‰í ãást odpadu byla

pouÏita jako palivo a
2. velká vût‰ina produkova-

né energie byla vyuÏita.
To jsou závûry ECJ (Evrop-

sk˘ soudní dvÛr) o rozdílu me-
zi vyuÏitím a odstranûním, kte-
ré byly vyneseny pfii projedná-
vaní pfiípadu lodní pfiepravy od-
padu.
Kauzu (ã. C-166/01) pfiedlo-

Ïil holandsk˘ soud k pfiedbûÏ-
nému projednání u ECJ. Pod-
statou tohoto pfiípadu je právní
konflikt mezi spoleãností Verol
Recycling Limburg B.V., se síd-
lem v Maastrichtu, a holand-
sk˘m ministerstvem Ïivotního
prostfiedí. 
Podle dokumentÛ ECJ spo-

leãnost Verol Recycling ohlási-
la export 2000 tun smûsi od-
padního klihu, tûsnûní, prysky-
fiic a nátûrov˘ch hmot, jakoÏ
i smûs odpadního kfiemíku s pi-
linami. Druhé oznámení se t˘-
kalo 1000 tun smûsi sedimen-
tÛ s nízk˘m obsahem halogenÛ
s pilinami. V obou pfiípadech
byl odpad urãen pro pouÏití
v belgick˘ch cementáfisk˘ch
pecích.
Ve svém rozhodnutí minis-

terstvo ve skuteãnosti souhla-
silo s plánovan˘m transpor-
tem, ale stanovilo podmínky
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Dioxiny a furany

Skupina dioxinÛ zahrnuje 75 a skupina
furanÛ 135 moÏn˘ch izomerÛ. Toxikologic-
k˘mi studiemi bylo zji‰tûno, Ïe poãet ato-
mÛ chlóru a jejich poloha rozhoduje o mí-
fie toxicity. Jako nejtoxiãtûj‰í z tûchto cel-
kem 210 látek se jeví 2,3,7,8-tetrachlordi-
benzo-p-dioxin (zkrácenû 2,3,7,8-TCDD)
a dále pak v‰echny izomery se zachova-
nou substitucí v polohách 2,3,7,8.

TCDD. Souãiny koncentrace kaÏdého ze
17 izomerÛ a pfiíslu‰ného faktoru ekviva-
lentní toxicity (tabulka) se seãtou a získá
se tak hodnota parametru nazvaného
ekvivalent toxicity (TEQ). Tato veliãina vy-
jadfiuje toxicitu pfiítomn˘ch PCDD/F v ma-
teriálu, jako kdyby v nûm byl pfiítomen jen
nejtoxiãtûj‰í 2,3,7,8-TetraCDD. 

Jak dioxiny vznikají?
Dioxiny se cílenû nikdy nevyrábûly

a prÛmyslovû nevyuÏívaly, ale vznikaly
a stále vznikají jako neÏádoucí vedlej‰í
produkty v prÛmyslov˘ch v˘robách, zvlá‰-
tû chemick˘ch a hutních a zejména pfii
spalovacích procesech. 

Spalovací procesy jsou v souãasné do-
bû nejv˘znamnûj‰ím zdrojem dioxinÛ a ty
zde vznikají i v pfiípadû, kdy je chlor ve
spalovaném materiálu vázán ve formû so-
lí. Pfiitom charakter vznikající smûsi dioxi-
nÛ se li‰í sv˘m kvalitativním a kvantitativ-
ním sloÏením. 

Pfii chemick˘ch syntézách nevzniká tak
„izomerovû pestrá“ smûs PCDD/F jako pfii
spalovacích procesech. Nûkolik izomerÛ
zpravidla jasnû pfievládá nad ostatními
a nûkteré prakticky vÛbec nevznikají. Lze
fiíci, Ïe kaÏd˘ chemick˘ proces generující
PCDD/F poskytuje co do sloÏení charakte-
ristickou smûs tûchto látek, neÏ jak je to
obvyklé ve spalinách. 

Pfiíkladem mÛÏe b˘t napfiíklad v˘roba
pentachlorfenolu nebo chloranilu (tetra-
chlor 1,4-benzochinon), jehoÏ v˘roba vy-
cházela z chlorfenolu. Produkt pak obsa-
hoval témûfi gram oktaCDD/kg, zatímco
ostatní izomery PCDD/F byly prakticky
v miziv˘ch koncentracích. 

Jiná syntéza, vycházející z chlorfenolu,
byla v˘roba 2,4,5-trichlorfenoxyoctové
kyseliny, nechvalnû známého herbicidu
(defoliantu) 2,4,5-T, kter˘ byl pouÏíván ve
vietnamské válce jako sloÏka Agent
Orange. Pfii této v˘robû také vznikaly dio-
xiny, opût s koncentraãní pfievahou ok-
taCDD, ale zároveÀ s fiádovû srovnatel-
n˘mi koncentracemi zvlá‰tû 2,3,7,8-tet-
raCDD. V tomto pfiípadû 2,3,7,8-tet-
raCDD dominuje (více neÏ 95 %) nad
ostatními izomery skupiny TetraCDD, coÏ

se prakticky nevyskytuje u vzorkÛ ze spa-
lovacích procesÛ. 

Peãlivou anal˘zou zkoumaného mate-
riálu lze ze sloÏení smûsi PCDD/F usou-
dit, jak˘ byl pfievaÏující zdroj kontamina-
ce. Tzn., Ïe pachatel zanechává po sobû
pomûrnû jasnou a stabilní stopu a, pokud
jsou v˘sledky expertíz uvádûny komplex-
nû a ne jen hodnota parametru TEQ, lze
jej identifikovat.

Jaké jsou vlastnosti dioxinÛ?
PCDD a PCDF jsou krystalické látky s vy-

sok˘m bodem tání (2,3,7,8-TCDD 305 °C,
OCDD 325 °C; 2,3,7,8-TCDF 227 °C,
OCDF 259 °C) a malou rozpustností ve vo-
dû (2,3,7,8-TCDD 19 ng/l, OCDD 0,4 ng/l;
2,3,7,8-TCDF 419 ng/l, OCDF 1,16 ng/l pfii
22 °C), av‰ak lep‰í rozpustností v organic-
k˘ch rozpou‰tûdlech a tucích. 

Obecnû tyto látky po‰kozují vnitfiní orgá-
ny (játra), sniÏují imunitu organismu, mají
teratogenní, embryotoxické a mutagenní
úãinky a jsou karcinogeny. Jejich pÛsobení
na Ïivé organismy a projevy intoxikace jsou
stále pfiedmûtem toxikologick˘ch studií.

Z dÛvodu obecnû malé schopnosti de-
gradovat jsou tyto látky zafiazeny do sku-
piny persistentních organick˘ch polutantÛ
(POP). Jejich pomûrnû znaãná stabilita
a sorpce na pevné ãástice umoÏÀuje tran-
sport na velké vzdálenosti a pfiedstavuje
tak globální hrozbu pro Ïivotní prostfiedí na
celé zemi. 

Dioxiny podléhají fotol˘ze, která se jeví
jako nejv˘znamnûj‰í degradaãní proces
v pfiírodû. Pfii ní vznikají hlavnû ménû chlo-
rované dioxiny. Rychlost fotodegradace
závisí na tom, v jakém materiálu jsou dio-
xiny rozpt˘leny. Napfiíklad, jsou-li ve vodû
a nebo na povrchu pevn˘ch materiálÛ, je
proces pomalej‰í neÏ v roztoku organic-
k˘ch rozpou‰tûdel. 

Podle jedné studie je napfiíklad poloãas
rozpadu 2,3,7,8-TCDD v ãisté povrchové
vodû v létû na 40° severní ‰ífiky 21 hodin,
na podzim 51 hodin, v zimû 118 hodin
a na jafie 27 hodin, pfiiãemÏ pfiítomnost
ãástic ve vodû rozpad velmi zpomaluje
v dÛsledku uplatÀující se sorpce. Rychlost
tedy záleÏí na prostfiedí, teplotû, vlnové
délce a dobû pÛsobení svûtla, jakoÏ i na
stupni chlorace a izomerii PCDD a PCDF. 

Dal‰ím procesem degradace je oxidace
ve volné atmosféfie. Poloãas rozpadu par
2,3,7,8-TCDD v dÛsledku radikálové OH
oxidace odhadují rÛzní autofii studií na 
3 – 8 dní. 

Dioxiny je zjednodušené označení dvou strukturně podobných
skupin látek, které chemici pojmenovali jako polychlorované
dibenzo-p-dioxiny (zkráceně PCDD) a polychlorované dibenzo-
furany (zkráceně PCDF). Jde o sloučeniny, které mohou obsaho-
vat minimálně 1 a maximálně 8 atomů chlóru na molekulu. 

Tabulka: Mezinárodní faktory ekvivalentní

toxicity (I-TEF) a faktory ekvivalentní toxici-

ty podle svûtové zdravotnické organizace

(WHO-TEF) pro jednotlivé izomery PCDD/F

(pouÏití jedné nebo druhé skupiny faktorÛ urãu-
je povaha analyzovaného materiálu)

Izomer I-TEF WHO-TEF

2,3,7,8-TetraCDD 1 1

1,2,3,7,8-PentaCDD 0,5 1

1,2,3,4,7,8-HexaCDD 0,1 0,1

1,2,3,6,7,8-HexaCDD 0,1 0,1

1,2,3,7,8,9-HexaCDD 0,1 0,1

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 0,01 0,01

OktaCDD 0,001 0,0001

2,3,7,8-TetraCDF 0,1 0,1

1,2,3,7,8-PentaCDF 0,05 0,05

2,3,4,7,8-PentaCDF 0,5 0,5

1,2,3,4,7,8-HexaCDF 0,1 0,1

1,2,3,6,7,8-HexaCDF 0,1 0,1

1,2,3,7,8,9-HexaCDF 0,1 0,1

2,3,4,6,7,8-HexaCDF 0,1 0,1

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 0,01 0,01

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 0,01 0,01

OktaCDF 0,001 0,0001

Celkem se jedná o 7 a 10 látek ze sku-
piny PCDD a PCDF. Aby bylo moÏné
snadnûji hodnotit míru kontaminace tûmito
látkami, je úkolem specializovan˘ch analy-
tick˘ch pracovi‰È urãit zejména obsah kaÏ-
dé z tûchto 17 látek a ten pomocí faktoru
ekvivalentní toxicity (TEF) pfiepoãítat na
obsah nejtoxiãtûj‰ího z nich 2,3,7,8-



ODPADOVÉ FÓRUM 05/2003

11

odpad mûsíce

Jak se potenciálnû kontaminované
materiály analyzují?

Anal˘za PCDD/F je ãasovû a finanãnû
pomûrnû nároãn˘ proces, kter˘ lze rozdû-
lit do nûkolika etap, poãínaje extrakcí re-
prezentativního vzorku, pfies ãi‰tûní suro-
vého extraktu a frakcionaci a konãe vlast-
ní instrumentální anal˘zou. 

Jedinou technikou, kterou lze pro stano-
vení PCDD/F pouÏít, je spojení plynové
chromatografie s hmotovou spektrometrií
(GC-MS). Tato technika umoÏÀuje pouÏít
smûsi izotopovû znaãen˘ch slouãenin,
které se vkládají podle svého druhu v rÛz-
ném stupni analytického postupu. 

SloÏky tûchto interních standardÛ jsou
2,3,7,8-PCDD/F, v jejichÏ molekulách jsou
atomy 12C nahrazeny atomy 13C (nebo
35Cl za 37Cl). Chování znaãen˘ch obdob
2,3,7,8-PCDD/F je prakticky stejné jako
pfiirozen˘ch molekul a pfii znalosti vloÏené-
ho mnoÏství tûchto látek pfied extrakcí, lze
pomûrnû velmi pfiesnû zjistit mnoÏství na-
tivních PCDD/F v analyzovaném materiálu. 

Úkolem plynové chromatografie je sepa-
rovat jednotlivé sloÏky smûsi, zvlá‰tû pak
2,3,7,8-PCDD/F, od ostatních izomerÛ. V˘-
znam hmotového spektrometru je ve
schopnosti detekce tûchto látek podle mo-
lární hmotnosti. 

Role hmotového spektrometru jako de-
tektoru k plynovému chromatografu je pro
tento typ anal˘z nezastupitelná. V analyti-
ce PCDD/F se mohou uplatÀovat jak níz-
korozli‰ovací (LRMS), tak i vysokorozli‰o-
vací hmotové spektrometry (HRMS). KaÏ-
dá kategorie tûchto pfiístrojÛ má své v˘ho-
dy a nev˘hody. 

Aplikace LRMS je pomûrnû finanãnû
ménû nároãná, ale vyÏaduje dÛkladnûj‰í
pfiedseparaãní postupy a vzhledem k niÏ‰í
citlivosti tûchto pfiístrojÛ je nutné pouÏít
k anal˘ze vût‰í mnoÏství vzorku. Stanove-
ní je pak levnûj‰í, av‰ak mÛÏe vést k mé-
nû spolehlivému v˘sledku. 

DraÏ‰í HRMS systémy (cca 20 milio-
nÛ Kã) jsou schopny rozli‰it a detegovat
ãástice s daleko vût‰í pfiesností, coÏ zvy-
‰uje selektivitu detekce a tím i její citlivost.
Takové pfiístroje jsou schopné v 1 mikrolit-
ru extraktu, obsahujícího PCDD/F, zjistit
i desítky femtogramÛ (fg=10-15 gramu) lát-
ky. Z tûchto dÛvodÛ je vyvíjen legislativní
tlak analyzovat materiály a rÛzné dal‰í
sloÏky Ïivotního prostfiedí (emise, imise)
technikou vysokorozli‰ovací plynové chro-
matografie ve spojení s vysokorozli‰ovací
hmotovou spektrometrií (HRGC-HRMS). 

Znalost moÏn˘ch zdrojÛ vzniku
PCDD/F, jejich dÛsledné sledování

a snaha maximálnû potlaãit generování
tûchto látek je základní podmínkou pro
sniÏování kontaminace Ïivotního pro-
stfiedí a v nûm Ïijících organismÛ. 

V âeské republice je toto úsilí jasnû zfiej-
mé v pfiípadû spalovacích procesÛ. Za po-
sledních 10 let do‰lo ke zkvalitnûní spalo-
vacích technologií a k v˘raznému sníÏení
obsahu PCDD/F v emisích aÏ pod hodnotu
pfiípustného limitu (0,1ng I-TEQ/Nm3 podle
nafiízení vlády ã. 354/2002 Sb., kter˘m se
stanoví emisní limity a dal‰í podmínky pro
spalování odpadu), zejména u vût‰iny vel-
k˘ch spaloven komunálního odpadu.

Dal‰ím úspû‰n˘m krokem v boji s dioxi-
ny je plynofikace, která nahrazuje spalo-
vání pevného paliva (uhlí, dfievo) a mini-
malizuje moÏnost bezohledného spalování
odpadu v domácích topeni‰tích. 

Dosud velk˘m problémem jsou u nás
staré ekologické zátûÏe (skládky, kontami-
nované budovy star˘ch chemick˘ch pro-
vozÛ), které stále ãekají na sanaci. Na-
‰tûstí se i tímto smûrem podnikají první
kroky, vynucené jak vefiejností, tak i evrop-
sk˘m integraãním procesem.

Ing. Miloslav Sebránek

Ecochem, a. s.

e-mail: 

miloslav.sebranek@ecochem.cz

– kvalitní rozhodnutí

ANAL¯ZY DIOXINÒ A PCB
Komplex akreditovan˘ch analytick˘ch laboratofií 
zaji‰Èuje anal˘zy PCDD/F a koplanárních PCB 
v následujících matricích: 
� emise, imise
� voda
� odpady, popílky, kaly
� pÛdy, zeminy, sedimenty
� organická barviva a pigmenty
� paliva
� destilaãní zbytky
� biologické materiály (krmiva, potraviny, 

rostlinné a Ïivoãi‰né tkánû)

Tel.: 266 053 417                                        Fax: 286 586 225                      E-mail: ecochem@ecochem.cz

Na‰e pracovi‰tû: 
Praha, Liberec, StráÏ pod Ralskem, Lovosice, Hradec Králové, Pardubice, âeské Budûjovice, Brno, Ostrava

http://www.ecochem.cz

Anal˘zy provádíme za pouÏití 
nejmodernûj‰í pfiístrojové techniky
HRGC – high resolution MS 
dle referenãních postupÛ:
� âSN EN 1948-2,3
� US EPA Method 1613
� EPA Method 8290a
� EPA Method 23
� JIS K 0311
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Dosavadní výsledky neprokázaly výrazné
znečištění v okolí Spolany

Zhodnocení stavu kontaminace okolí
Spolany Neratovice perzistentními orga-
nick˘mi látkami bylo cílem studie, kterou
na zakázku Ministerstva Ïivotního prostfie-
dí zpracovala skupina 18 pfiedních ães-
k˘ch expertÛ /1/. Dosavadní v˘sledky ne-
prokázaly v˘razné zv˘‰ení koncentrace
tûchto látek, pfiesto odborníci doporuãili
v prÛzkumu pokraãovat. 
Expertní skupina mûla k dispozici v˘sled-

ky stanovení polychlorovan˘ch dibenzodio-
xinÛ a dibenzofuranÛ (PCDD/F), polychloro-
van˘ch bifenylÛ (PCB) a organochlorov˘ch
pesticidÛ (OCP) v okolí Spolany Neratovice,
které byly provádûny v období pfied zápla-
vami a po nich do listopadu 2002.
Analyzováno bylo celkem 21 vzorkÛ

pÛd, 33 vzorkÛ sedimentÛ, 27 vzorkÛ vod,
9 vzorkÛ ryb, 3 vzorky jehliãí, 4 vzorky ze-
leniny a 3 vzorky dal‰ích potravin a po jed-
nom vzorku smetkÛ po sanaci, sanaãního
odpadu, vajec a kachního tuku. 
V˘sledky byly porovnány mimo jiné také

s v˘sledky anal˘zy 14 vzorkÛ sedimentÛ
odebran˘ch z jin˘ch lokalit v povodí Labe
a Vltavy. Obsah dioxinov˘ch látek byl tedy
stanoven v celkem 118 vzorcích, z nichÏ
19 vzorkÛ bylo odebráno pfied povodní,
zbytek po ní /2/.

Celkové hodnocení v˘sledkÛ anal˘z 
Na základû expertního zhodnocení v˘-

sledkÛ anal˘z se expertní skupina shodla
na následujícím hodnocení:
� Dosud získané v˘sledky nesvûdãí o v˘-

razném zv˘‰ení koncentrace dioxino-
v˘ch látek v labsk˘ch sedimentech oko-
lí závodu Spolana Neratovice v dÛsled-
ku jeho zaplavení pfii povodni 2002.
RovnûÏ srovnání s hodnotami dioxinÛ
namûfien˘mi v rÛzn˘ch ãástech Labe
a Vltavy vede k závûru, Ïe fiíãní sedi-
menty v okolí areálu Spolany nejsou
zmínûn˘mi látkami zneãi‰tûné v˘znam-
nûji neÏ ostatní území âR nebo dal‰í re-
giony.

� Anal˘za dioxinÛ v pÛdách v okolí závodu
neprokázala v˘znamnû vy‰‰í hodnoty
ve srovnání s prÛmûrem âeské republi-
ky.

� Data získaná mûfiením v areálu závodu
a jeho bezprostfiedním okolí svûdãí
o tom, Ïe kontaminace dioxiny se t˘ká
pouze nûkter˘ch ãástí areálu Spolany
Neratovice a urãit˘ch lokalit v jeho blíz-
kosti (melioraãní strouha). 

� V˘sledky naznaãují, Ïe pÛvodní v˘roba
pesticidÛ pravdûpodobnû není jedin˘m

zdrojem kontaminace dané oblasti
PCDD/F (moÏn˘m dal‰ím zdrojem by
mohla b˘t technologie v˘roby chloru
amalgámovou elektrol˘zou s grafitov˘-
mi anodami – v˘roba ukonãena v roce
1975).

� Kromû dioxinov˘ch látek byla detegová-
na kontaminace prostfiedí organochlo-
rov˘mi pesticidy (pÛdy v okolí Spolany,
vody v areálu Spolany a nûkteré biotic-
ké vzorky).

� Nalezené hodnoty koncentrací dioxinÛ
ve vodû, sedimentech a pÛdách ne-
pfiedstavují akutní rizika ohroÏení zdra-
votního stavu obyvatelstva.

� Data, která by charakterizovala expozici
a zátûÏ populace Ïijící v sledované ob-
lasti, nejsou k dispozici.

Návrh opatfiení
Na základû tûchto závûrÛ navrhla ex-

pertní skupina následující opatfiení:
� Dokonãit zmapování stavu kontaminace

pÛd z areálu závodu PCDD/F, OCP
a PCB vzhledem k tomu, Ïe se jedná
o provoz chlorové chemie. Jedná se
jednak o koncentraãní gradienty v okolí
budov z pÛvodní v˘roby OCP, dále zji‰-
tûní, jaká je situace v okolí staré elekt-
rol˘zy a dal‰ích provozÛ, vãetnû anal˘z
moÏné kontaminace v de‰Èové kanali-
zaci. Na základû v˘skytu 2,3,7,8-tetra-
chlordibenzo-p-dioxinu (2,3,7,8-TCDD)
a ostatních kongenerÛ vytipovat dal‰í
potenciálnû problémová místa. To zna-
mená provedení doplÀkov˘ch odbûrÛ
vzorkÛ a anal˘z, ale pfiedev‰ím tûsnou
spolupráci se znalci místních pomûrÛ
a historie. 

� Ovûfiení pfiípadn˘ch zmûn obsahu dio-
xinÛ i dal‰ích perzistentních organic-
k˘ch polutantÛ (POP) v labsk˘ch fiíã-
ních sedimentech zpÛsoben˘ch zato-
pením areálu Spolany Neratovice (ale
i dal‰ích prÛmyslov˘ch ãi komunálních
skládek, úloÏi‰È a provozÛ) pfii povod-
ni v roce 2002. Odbûry by se mûly
uskuteãnit po opadnutí jarních vût‰ích
vod, tj. v období kvûten aÏ ãerven roku
2003. V˘sledky tohoto ovûfiení budou
dÛleÏité nejen pro ãeské, ale i nûmec-
ké orgány (MKOL, mûsto DráÏìany,
atd.).

� Na vybran˘ch místech pfied a za Spola-
nou Neratovice zajistit sledování konta-
minace vod relevantních POP (monito-
rování moÏného vyplavování kontami-
nace do povrchov˘ch a podzemních

vod) pomocí dlouhodob˘ch pasivních
vzorkovaãÛ (SPMD). Monitorování pro-
pojit se stávajícím systémem biologic-
kého monitoringu, realizovaného âH-
MÚ (paralelnû realizovat s monitorová-
ním labsk˘ch fiíãních sedimentÛ po
opadnutí jarních vod).

� Prozkoumání celé délky strouhy v obci
Libi‰. Ta ale odvodÀuje jen ãást Spola-
ny, takÏe je na místû provést prÛzkum
i ostatních odtokÛ. Potfiebná je podrob-
ná revize tÛnû v âernínovsku a dal‰ích
podobn˘ch na druhém bfiehu. 

� Analyzovat obsah POP v rybách z La-
be, pfiedbûÏnû na 4 lokalitách (Labe
u Obfiíství, âernínovsko, Labe u ·tûtí –
Mûlníka a pod Ústím nad Labem).
AlespoÀ na jednom místû by mûly b˘t
odebrány ryby rÛzného stáfií a nejvíce
loven˘ch druhÛ (lze zjistit od místní or-
ganizace rybáfiského svazu z pfiehledu
o úlovcích za rok 2002), aby bylo moÏ-
né provést doporuãení ohlednû konzu-
mace. 

� Pokud jde o sadu analyzovan˘ch vzor-
kÛ, jsou k dispozici omezené údaje t˘-
kající se obsahu látek s dioxinov˘m
efektem v potravinách (místnû produ-
kovan˘ch a z konzumní sítû). Data,
jenÏ jsou k dispozici, ukazují na nízkou
hladinu PCDD/F v rybách i místnû pû-
stované zeleninû. (V˘jimkou bylo zji‰-
tûní vy‰‰ích obsahÛ v pfiípadû analyzo-
vané tkánû kachny a vejce odebírané
Greenpeace âR a TV Nova, které bu-
de nutné dále pro‰etfiit kontrolními od-
bûry.)

� Provést dodateãné anal˘zy vajec od vy-
bran˘ch maloproducentÛ s cílem záchy-
tu moÏné kontaminace a potvrzení nebo
vyvrácení zji‰tûné vysoké hodnoty u va-
jec odebíran˘ch Greenpeace.

� Pro posouzení stavu zátûÏe dané oblas-
ti persistentními látkami je moÏné také
vyuÏít vzorky volnû Ïijící zvûfie (zajíci,
divoká prasata).

� Pro odhad expozice populace navrhnout
studii zamûfienou na dietární expozici
a zátûÏ populace (prÛkaz v krevním sé-
ru ãi jin˘ch tûlních tekutinách a tkáních).
Vyhodnocení provést s pfiihlédnutím
k dostupn˘m datÛm pro ãeskou popula-
ci a k datÛm v EU. 

� V návaznosti na provádûnou rizikovou
anal˘zu v zájmové oblasti bude vhodné
zváÏit moÏnost vyãistit melioraãní strou-
hu a kontaminovan˘ sediment zlikvido-
vat.
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� Trvale zatravnit postiÏené lokality pro
omezení v˘paru sorbovan˘ch látek
z pÛd a zamezení uná‰ení ãásteãek
kontaminované pÛdy vûtrem do okolí.

� Dosud nalezené hodnoty PCDD/F v pÛ-
dách a zeleninû vedou k závûru, Ïe ne-
jsou dÛvody pro omezení pûstování ze-
leniny v hodnocené oblasti. Pfiesto by
bylo vhodné provést kontrolní stanovení
obsahÛ sledovan˘ch látek v místnû pro-
dukovan˘ch potravinách (‰penát, salát,
kapusta, kofienová zelenina).

� Vhodné by bylo provést kontrolní prÛ-
zkum pÛd v okolí Spolany, a to jak ze
zatopen˘ch, tak nezatopen˘ch ploch
v dobû po jarním tání.

� V˘sledky tohoto souhrnu budou pfiedá-
ny jako podklady pro podrobnou riziko-
vou anal˘zu.

Z tiskové zprávy MÎP 
vybrala redakce

Poznámky:

/1/ Expertní skupina byla vedena prof.
RNDr. Ivanem Holoubkem, CSc, ve-
doucím Centra RECETOX Masaryko-
vy univerzity v Brnû, a byly v ní za-
stoupeni odborníci z resortÛ Ïivotního
prostfiedí, zdravotnictví, zemûdûlství,
vysok˘ch ‰kol a soukromého sektoru.

/2/ Studie je v plném znûní zvefiejnûna na
internetov˘ch stránkách Ministerstva
Ïivotního prostfiedí: www.env.cz, rubri-
ka aktuality

Veletrh ENTSORGA bude letos v září

V leto‰ním roce veletrÏní spoleãnost Köln-
messe opût pofiádá mezinárodní v˘stavu
v oblasti Ïivotního prostfiedí ENTSORGA
Köln 2003. Bude se konat v Kolínû nad R˘-
nem ve dnech 23. aÏ 27. záfií.
Jde o jednu z nejvût‰ích svûtov˘ch v˘-

stav odpadového hospodáfiství a pfiíbuz-
n˘ch oborÛ, takÏe její nov˘ podtitul globál-
ní veletrh Ïivotní prostfiedí jistû není
nadnesen˘. Vypl˘vá to také z obrovského
zájmu nejen náv‰tûvníkÛ, ale pfiedev‰ím
vystavovatelÛ. Oãekává se, Ïe jich pfiijede
letos pfies 1000 z 35 zemí svûta, pfiiãemÏ
pfies 20 % vystavovatelÛ bude ze zahrani-
ãí. Velkou roli zde jistû hraje i pfiíznivá ge-
ografická poloha tohoto veletrhu pfiímo
v centru budoucího roz‰ífieného Evropské-
ho spoleãenství, kdy vût‰ina evropsk˘ch
metropolí je letecky dosaÏitelná bûhem je-
diné hodiny. Od leto‰ního roku mají ná-
v‰tûvníci moÏnost také vyuÏít i nové za-
stávky linky rychlovlaku ICE pfiímo na v˘-
stavi‰ti, která spojuje leti‰tní uzel R˘n/Mo-
han pfiímo s tímto v˘stavi‰tûm.
Hlavním spolupofiadatelem a garantem

odbornosti je nûmeck˘ svaz soukrom˘ch
podnikÛ v odpadovém hospodáfiství BDE.
Veletrh by mûl mimo jiné pfiispût ke glo-
bálnímu transferu know-how v oblasti od-
padového hospodáfiství a dát tak nové im-
pulsy k rozvoji tohoto oboru, pod heslem
Tvofime svou budoucnost.
Nabídka je soustfiedûna do osmi hlav-

ních oborÛ:
Odpad – recyklace
Spalování – energie
Technika – logistika
SluÏby Ïivotnímu prostfiedí – víceúãelo-

vost, komunální sluÏby
Voda – odpadní voda, kanalizace
Vzduch – hluk
Ochrana pfied úrazy – bezpeãnost práce
V˘zkum – organizace.
KaÏd˘ den veletrhu bude mít své vlastní

denní motto – první den Smûrem k no-
v˘m úkolÛm, dal‰í dny pak Ekonomie

v souladu s ekologií, Nové technologie
a cesty opûtovného zhodnocení, SluÏ-
by ve znamení ochrany Ïivotního pro-
stfiedí a poslední, pát˘ den pak Budouc-
nost proÏít dnes. S tím souvisí i ‰irok˘ do-
provodn˘ odborn˘ program veletrhu, od
kongresÛ, sympozií a semináfiÛ, pódio-
v˘ch diskusí, exkursí aÏ po spektakulární
umûleckou akci – globální skulpturu 1000
„lidí z odpadu“. K tomu se je‰tû bude konat
napfi. pfiehlídka komunálních vozidel, bur-
za pracovních pfiíleÏitostí a první celoev-
ropské setkání spoleãností udûlujících cer-
tifikát Odborn˘ podnik pro nakládání s od-
pady (Entsorgungsfachbetrieb). To pro-
bûhne 24. záfií a vystoupí na nûm s referá-
tem i v˘konn˘ fieditel SdruÏení pro udûlo-
vání certifikace Odborn˘ podnik pro naklá-
dání s odpady (SUCO).
Trochu jako z jiného svûta zní tvrzení po-

fiadatelÛ, Ïe ENTSORGA jako první vele-
trh Ïivotního prostfiedí na svûtû bude CO2
neutrální. To znamená, Ïe zatíÏení Ïivot-
ního prostfiedí CO2 vystavovateli a ná-
v‰tûvníky má b˘t v plné mífie kompenzo-
váno nûkolika stovkami tisíc stromÛ za
tímto úãelem vysázen˘ch na podzim minu-
lého roku na nûkolika desítkách hektarÛ
zdevastovan˘ch pozemkÛ v okolí.
Pfiesto, Ïe ãesk˘m vystavovatelÛm na

tento v˘znamn˘ veletrh Ministerstvo prÛ-
myslu a obchodu zatím nijak nepfiispívá,
lze s potû‰ením konstatovat, Ïe i z na‰í re-
publiky se na tento veletrh pfiihlásilo nûko-
lik vystavovatelÛ. Opût tedy budeme mít
na tomto v˘znamném veletrhu své zastou-
pení, i kdyÏ jich stále je‰tû nebude tolik, ja-
ko napfi. z Rakouska. Snad se po vstupu
do Evropské unie i tato situace zlep‰í.
Jak bylo trefnû konstatováno Máme tuto

zemi jen pÛjãenou od sv˘ch dûtí, a tak
bychom si i u nás mûli plnû uvûdomit sou-
ãasnou obrovskou odpovûdnost za stav na-
‰í zemû, a proto Vás tímto srdeãnû zveme
k náv‰tûvû tohoto jedineãného veletrhu.

(pm), redakãnû upraveno

Dal‰í pfiihlá‰ku za pfiidruÏeného ãlena asoci-
ace podala spoleãnost SEPAS, a. s., která 
se zab˘vá recyklací a v˘robou plastÛ a firma
MICRON – Bohumil ·vára ing., která se zab˘-
vá nakládáním s nebezpeãn˘mi odpady. O fiád-
né ãlenství poÏádala také spoleãnost 
REO-RWE Entsorgung, s. r. o., která patfií k na-
‰im nejvût‰ím spoleãnostem na trhu s odpady.

V˘konn˘ fieditel jednal s pfiedstaviteli part-
nersk˘ch spoleãností APUSO, APUSO plus
a. s. a SPDS-APOREKO o jejich moÏné
úãasti pfii zavádûní nové odborné certifikace
v odpadovém hospodáfiství. Dále probûhla
i jednání se zpracovateli PlánÛ odpadového
hospodáfiství jednotliv˘ch krajÛ, ktefií mají téÏ
zájem o zapracování informací o odborné
certifikaci Odborn˘ podnik pro nakládání
s odpady do plánÛ, jako urãité podmínky pro
udûlování souhlasÛ a úãasti ve v˘bûrov˘ch
fiízení. O samotné certifikování odpadov˘ch
firem projevilo zájem jiÏ nûkolik renomova-
n˘ch certifikaãních organizací.

Prezident asociace Ing. Sekera-Bodo se
zúãastnil jako ãestn˘ host mezinárodní konfe-
rence o odpadech v Eisenstadtu u Vídnû a v˘-
konn˘ fieditel tiskové konference k pfiipravova-
né mezinárodní v˘stavû ENTSORGA v Kolínû
nad R˘nem. O pfiípravû a zavádûní nov˘ch
odborn˘ch certifikací u nás a v Evropû probí-
hala dal‰í jednání s partnersk˘mi organizace-
mi v Rakousku a Nûmecku a zájem o jejich
zavedení na Slovensku projevila i tamní part-
nerská organizace APOH. Asociace obdrÏela
pozvánky na zasedání valn˘ch hromad part-
nersk˘ch organizací – celoevropské FEAD,
nûmecké VAK a rakouského VÖEB a dostala
i nabídku na ãlenství v celosvûtové odpadáfi-
ské organizaci ISWA, coÏ dokládá vzrÛstající
v˘znam asociace nejen u nás, ale i ve svûtû.

(pm)

Zpravodaj

Česká asociace odpadového 
hospodáčství
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Právní aspekty odstraňování
starých ekologických zátěží
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Staré ekologické zátûÏe lze definovat
jako zneãi‰tûní Ïivotního prostfiedí nad pfií-
pustnou (únosnou) míru dlouhodobou ãin-
ností v uplynul˘ch letech („utajená“ zásad-
ní havarijní skuteãnost nebo „dlouhodobá
kapka ke kapce zneãi‰Èující prostfiedí“).
Tyto zátûÏe se vesmûs z pohledu

ochrany Ïivotního prostfiedí koncentrují do
konkrétních vodních útvarÛ (zejména pod-
zemních vod) a pozemkÛ (horninového
prostfiedí).
Zcela logicky nelze vylouãit ani hava-

rijní (neÏádoucí, netolerované – nepovole-
né) úniky závadn˘ch látek do prostfiedí
v souãasnosti. Selhání lidí a techniky je
bohuÏel, pfies v‰echna permanentnû pro-
vûfiovaná preventivní opatfiení, stále sou-
ãástí bûÏného Ïivota. Potlaãit bychom mû-
li pfiedev‰ím letité, skryté pÛsobení drob-
n˘ch únikÛ a jejich kumulaci.
V právním fiádu âeské republiky není

speciální zákon upravující fie‰ení star˘ch
ekologick˘ch zátûÏí, resp. sanaãních pra-
cí. Pfiedstava Ministerstva Ïivotního pro-
stfiedí o pfiijetí zákona o posuzování ekolo-
gick˘ch ‰kod (o chemick˘ch a ekologic-
k˘ch zátûÏích) se realizovala ve vûcném
zámûru zákona, dal‰í práce poté nenásle-
dovaly (od roku 2001).
Pfii odstraÀování star˘ch ekologic-

k˘ch zátûÏí (sanaãních pracích) mohou
nastat dva mezní pfiípady:
� známe pÛvodce zneãi‰tûní, resp. sub-

jekt, kter˘ dobrovolnû pfiistupuje k po-
vinnosti sjednat nápravu (A),

� známe pÛvodce zneãi‰tûní, kter˘ neko-
ná (a nehodlá konat) v zájmu odstranû-
ní zneãi‰tûní, nebo pÛvodce není znám
(B).

A)
Pfii této evidentnû jednodu‰‰í varian-

tû nemusí pfiíslu‰n˘ správní úfiad meri-
tornû rozhodovat o povinnosti odstraÀo-
vat prokázané zneãi‰tûní. NavrÏen˘ zpÛ-
sob sanace (tedy v˘stup po anal˘zách sta-
vu zneãi‰tûní doprovázené rizikovou ana-
l˘zou, která komplexnû zhodnotí moÏné
vlivy zji‰tûného zneãi‰tûní na pfiíslu‰né
sloÏky Ïivotního prostfiedí a zdraví obyva-

tel) se projedná s pfiíslu‰n˘mi správními
úfiady. Po uskuteãnûní II. etapy reformy
vefiejné správy (po 1. 1. 2003) tedy zá-
sadnû s pfiíslu‰n˘m obecním úfiadem
obce s roz‰ífienou pÛsobností, pfiípadnû
podle rozsahu práce i s pfiíslu‰n˘m kraj-
sk˘m úfiadem. V rámci tûchto úfiadÛ pÛjde
o odbory Ïivotního prostfiedí. Správní úfia-
dy posoudí pfiedloÏen˘ návrh konkrétních
sanaãních prací z pohledu rozhodujících
zákonÛ, odsouhlasí ho a mûly by aktivnû
upozornit Ïadatele na potfiebné dal‰í sou-
hlasy (povolení) spojené s legalizováním
sanaãních prací.
Z pohledu sanace vod (pfieváÏnû pod-

zemních) pÛjde o:
� povolení k ãerpání zneãi‰tûn˘ch pod-

zemních vod (§ 8 odst. 1 písm. e) záko-
na o vodách ã. 254/2001 Sb., v platném
znûní,

� povolení k souvisejícímu vodnímu dílu 
(§ 15 odst. 1 zákona o vodách),

� povolení k jinému nakládání s povrcho-
v˘mi vodami (§ 8 odst. 1 bod 5 zákona
o vodách),

� závadné rozhodnutí o stanovení v˘jimky
k aplikaci látky do povrchov˘ch vod 
(§ 39 odst. 7 zákona o vodách).
V rámci sanace vod mohou vznikat od-

pady, se kter˘mi se nakládá, a to i v pfiípa-
dû, Ïe z lokality odstraÀujeme zneãi‰tûnou
zeminu, kterou v pfiíslu‰ném zafiízení (na
pfiíslu‰ném místû) upravujeme napfi. pro-
cesem biodegradace. V tûchto pfiípadech
tedy pÛjde o:
� souhlas k nakládání s nebezpeãn˘m

odpadem (§ 16 odst. 3 zákona o odpa-
dech ã. 185/2001 Sb., v platném znûní)

� souhlas k provozu zafiízení k odstra-
Àování nebo vyuÏití odpadÛ (§ 14
odst. 1 zákona o odpadech),

� prÛbûÏné vedení evidence odpadÛ, pfií-
padnû plnûní ohla‰ovací povinnosti 
(§ 39 odst. 1 zákona o odpadech).
Je tfieba pfiipomenout, Ïe odpad pro-

dukovan˘ pfii sanaãních pracích mÛÏe b˘t
pfiedán (s pfiechodem vlastnictví) pouze
provozovateli zafiízení k vyuÏití, odstranû-
ní, sbûru nebo v˘kupu odpadÛ a osobû vy-
uÏívající ho v kvalitû vstupní suroviny.

Pokud se pfii sanaãních pracích vyuÏívá
technologií spojen˘ch se zneãi‰Èováním
ovzdu‰í, je tfieba respektovat zákon 
ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, to
znamená definovat pfiíslu‰n˘ stacionární
zdroj zneãi‰Èování, zafiadit ho do pfiíslu‰né
kategorie a od toho odvodit plnûní pfiíslu‰-
n˘ch povinností.
Sanaãní práce jsou také propojeny se

zákonem ã. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivÛ na Ïivotní prostfiedí. Tento pfiedpis
zavádí systém povinného posuzování a fa-
kultativního posuzování (vazba na závûr
zji‰Èovacího fiízení). Povinnû se posuzují
zafiízení pro nakládání s nebezpeãn˘mi
odpady (bez limitu) a pro nakládání
s ostatními odpady (nad 30 tisíc tun/rok).
Zji‰Èovací fiízení se vyÏaduje napfi. u ãer-
pání podzemní vody nad 50 tisíc m3/rok.
Tento zákon ve svém ustanovení § 23
odst. 7 umoÏÀuje, aby pfiíslu‰n˘ úfiad
upustil od posuzování zámûru, pokud jím
zmírÀujeme a odvracíme dÛsledky událos-
ti závaÏnû a bezprostfiednû ohroÏující Ïi-
votní prostfiedí a zdraví obyvatel. 
Potlaãení následkÛ havarijních stavÛ

tento obsah zcela naplÀuje, u star˘ch eko-
logick˘ch zátûÏí se konkrétní pfiípad musí
z pohledu rozsahu (zamûfiení) sanaãních
prací posoudit dle zmínûného zákona indi-
viduálnû.

B)
Podstatnû sloÏitûj‰í je pfiípad, kdy po-

vinn˘ subjekt neodstraÀuje starou zátûÏ
(nepfiipravuje sanaãní práce) a to s odka-
zem na absenci finanãních prostfiedkÛ, ne-
jasnosti ohlednû pÛvodu zneãi‰tûní, jeho
faktick˘ch vlivÛ na kvalitu vod, pÛdy apod.
Nejménû Ïádoucí je pfiípad, kdy pÛvodce
staré zátûÏe nemÛÏe b˘t jiÏ fakticky ãi
právnû identifikován.
V tûchto pfiípadech se nejvíce pouÏívá

uloÏení opatfiení sanace podle ustano-
vení § 42 odst. 1 zákona o vodách.
V krajním pfiípadû bychom mohli pou-

Ïít uloÏení opatfiení podle ustanovení 
§ 14 písm. c) zákona ã. 334/1992 Sb.,
o ochranû zemûdûlského pÛdního fondu,
v platném znûní, a to pokud bychom nafii-
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zovali sníÏení zneãi‰tûní zemûdûlského
pÛdního fondu z pohledu pfiekroãení pfií-
pustného obsahu ‰kodliv˘ch látek v pÛdû.
Pokud uloÏíme plnûní nápravného

opatfiení – sanaãní práce tímto rozhodnu-
tím zahrnující i sanaãní ãerpání podzem-
ních vod, tak jiÏ nemusíme tato ãerpání po-
volovat dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. e)
vodního zákona (ustanovení § 115 odst.
16 téhoÏ zákona).
V pfiípadû, Ïe není pÛvodce zneãi‰tû-

ní znám, ukládáme nápravné opatfiení
nabyvateli majetku, se kter˘m je závadn˘
stav provázán. Takto se ov‰em postupuje
v pfiípadû, Ïe nabyvatel majetek získal dle
zákona ã. 92/1991 Sb., o podmínkách
pfievodu majetku státu na jiné osoby,
a to s vûdomím ekologické zátûÏe, a byla-
li s ním uzavfiena o tom zvlá‰tní smlouva,
nebo mu byla poskytnuta sleva z kupní
ceny z dÛvodu právû tohoto závadného
stavu.
Pokud ov‰em opatfiení k nápravû nel-

ze uloÏit dle pfiedchozí úvahy, tak od-
stranûní staré ekologické zátûÏe je pfie-
váÏnû záleÏitostí ãasu a „moudré pfiírody“,
nebo státu (ten ov‰em má vÛli, ale nemá
dost finanãních prostfiedkÛ).
Pouze v pfiípadû, Ïe hrozí závaÏné

ohroÏení nebo zneãi‰tûní vod, tak pfií-
slu‰n˘ správní úfiad (obecní úfiad obce
s roz‰ífienou pÛsobností) uloÏí povinnost
odstranit tuto zátûÏ odbornû zpÛsobilé
osobû, a to za prostfiedky státu. Pfiíslu‰né
finance se soustfieìují na zvlá‰tním úãtu
Ústfiedního vodoprávního úfiadu (MÎP).
Vlastní posuzování podkladu (projektu

sanaãních prací) vãetnû odkazu na souvi-

sející povolení (souhlasy) platí pak v roz-
sahu pfiedchozí kapitoly.
Pfii fie‰ení a posuzování konkrétních

star˘ch zátûÏí ve specifikovan˘ch loka-
litách musí správní úfiad pfiihlíÏet ke stan-
dardÛm kvality vody a pÛdy. Ani zde není
obecnû situace podchycena právními
pfiedpisy.
Standardy kvality povrchov˘ch vod

jsou uvedeny v nafiízení vlády ã. 61/2003
Sb., kter˘m se mimo jiné stanoví ukazate-
le a hodnoty pfiípustného zneãi‰tûní povr-
chov˘ch vod.
Standardy kvality zemûdûlského pÛd-

ního fondu jsou uvedeny ve vyhlá‰ce
MÎP ã. 13/1994 Sb., o podrobnostech
ochrany této pÛdy.
Standardy kvality podzemních vod a pÛ-

dy ostatní nejsou v âeské republice stano-
veny. 
Správní úfiady tedy podpÛrnû vycházejí

v tomto ohledu z Metodického pokynu
Ministerstva Ïivotního prostfiedí z 31. 7.
1996. Tato pomÛcka je orientována právû
na práce spojené s odstraÀováním star˘ch
ekologick˘ch zátûÏí.
Je zde urãit˘ problém z hlediska právní

závaznosti (sv˘m zpÛsobem závazné uka-
zatele uvedené mimo rámec obecnû zá-
vazného pfiedpisu) i vûcné stránky (rozsah
kontaminantÛ v ãasovém sledu).
Pokyn obsahuje kritéria A (pfiirozen˘,

pfiírodní stav), kritéria B (jejich pfiekroãení
signalizuje moÏné negativní vlivy), kritéria
C (jejich pfiekroãení pfiedstavuje v˘znam-
né riziko pro zdraví a Ïivotní prostfiedí
s ohledem na pfiedpokládané vyuÏití úze-
mí a vod). Pfii pfiekroãení kritérií C se musí

správní úfiad váÏnû zab˘vat okolnostmi re-
alizace sanaãních prací.

Závûr
Právní pfiedpisy ochrany Ïivotního pro-

stfiedí regulující fie‰ení star˘ch ekologic-
k˘ch zátûÏí (sanaãních prací) musí garan-
tovat:
1) dosaÏení poÏadované úrovnû sa-

naãního procesu pfiedstavované sní-
Ïením (odstranûním) neÏádoucích lá-
tek z vodního a pÛdního prostfiedí,

2) bezpeãné provedení sanaãních pra-
cí na místû samém (ãi v souvisejících
prostorách – zafiízeních) tak, aby pfii-
tom nedo‰lo k neÏádoucímu ovlivnûní
Ïivotního prostfiedí a zdraví.
Právní normy specifikují povinnosti

pfiíslu‰n˘ch správních úfiadÛ (obecní úfiad
obce s roz‰ífienou pÛsobností, krajsk˘
úfiad, âeská inspekce Ïivotního prostfiedí)
pfii posuzování Ïádosti (ukládání opatfiení)
o odstranûní staré ekologické zátûÏe a její
legalizaci i fie‰ení akutního pfiípadu zátûÏe
ohroÏující v˘znamnû vodní útvar a souãas-
né neznalosti jejího pÛvodce.
Velmi aktivním pomocníkem jsou zde

právní pfiedpisy na úseku vody (ale s tûmi
si vÏdy nevystaãíme).
Lze si jenom pfiát rychlé zasunutí pro-

blematiky odstraÀování star˘ch ekologic-
k˘ch zátûÏí do historie a odpovûdné sub-
jekty, které svoje aktivity „nedoprovodí“ no-
v˘mi haváriemi s dlouhodob˘mi negativní-
mi úãinky na Ïivotní prostfiedí.

JUDr. Ing. Emil Rudolf
e-mail: uohk@env.cz

Jak řeší staré zátěže v krajích?
Ve snaze vyuÏít informací, které byly

shromáÏdûny pfii zpracovávání kraj-
sk˘ch koncepcí odpadového hospo-
dáfiství, a zároveÀ ve snaze získat pfie-
hled, co v oblasti sanací jednotlivé kraj-
ské úfiady podnikají a jaké plány mají
v nejbliÏ‰í budoucnosti, jsme oslovili
vedoucí odborÛ Ïivotního prostfiedí

Z tfiinácti osloven˘ch krajÛ nám od-
povûdûlo jedenáct. I kdyÏ vypovídací
hodnota jednotliv˘ch odpovûdí je roz-
dílná, pfiesto dûkujeme touto cestou
tûm pracovníkÛm krajsk˘ch úfiadÛ, kte-
fií se na jejich vypracování podíleli. Zde
jsou poloÏené otázky:

v‰ech krajsk˘ch úfiadÛ a poÏádali je
o odpovûdi na dvû níÏe uvedené otázky.
Magistrát hl. m. Prahy jsme neoslovili,
jednak proto, Ïe zde nezpracovávali
koncepci odpadového hospodáfiství,
a jednak proto, Ïe v rámci pfiílohy Od-
pady a Praha by mûla pfiijít fiada i na sta-
ré ekologické zátûÏe na území Prahy.

1. Máte ve va‰em kraji zpracován pfiehled star˘ch ekologick˘ch zátûÏí a odhad rizika z nich plynoucího pro
zdraví obyvatel a pro okolní Ïivotní prostfiedí? MÛÏete uvést poãet lokalit, eventuálnû jejich celkovou plochu,
pfiípadnû jmenovat ty, které povaÏujete za nejrizikovûj‰í?
2. MÛÏete jmenovat ty staré zátûÏe na území va‰eho kraje, jejichÏ sanace jiÏ probíhají nebo se pfiipravují 

a na nichÏ se vá‰ krajsk˘ úfiad nûjak˘m zpÛsobem podílí?

Jihoãesk˘ kraj
1. V roce 2001 bylo Ministerstvu Ïivotní-

ho prostfiedí pfiedloÏeno ke stanovisku cel-
kem 62 vyhodnocení závazkÛ podnikÛ

z hlediska ochrany Ïivotního prostfiedí (tj.
ekologick˘ch ãástí privatizaãních projek-
tÛ). Z celkového poãtu se 56 vztahovalo
k majetku ve správû Pozemkového fondu

âeské republiky a z tohoto poãtu bylo 24
ãestn˘ch prohlá‰ení. Dal‰í vyhodnocení se
vztahovala po jednom na Transgaz, s. p.,
VOP s. p. (Vojensk˘ opravárensk˘ pod-
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spoleãností, u kter˘ch jsou provádûny sa-
naãní práce, vãetnû monitoringu nebo po-
stsanaãního monitoringu, a nebo pouze
ruãní sbûr volné fáze ropn˘ch uhlovodíkÛ.
V souãasné dobû provádí krajsk˘ úfiad je‰-
tû doplÀování evidence zátûÏí (napfi. pfie-
hled star˘ch skládek) a aktualizuje ji.

2. Za nejrizikovûj‰í povaÏujeme akci ve-
denou pod názvem „Sanace chlorovan˘ch
uhlovodíkÛ v podzemní vodû v pfiedpolí
prameni‰tû Bzenec“. Pfiedmûtem sanace
je ochrana podzemní vody jímané k vodo-
hospodáfisk˘m úãelÛm v prameni‰ti Bze-
nec. PÛvodcem tohoto zneãi‰tûní je spo-
leãnost Kovo Bzenec (nyní Unikov), která
pouÏívala od poãátku 70. let minulého sto-
letí aÏ do roku 1993, tedy více neÏ 20 let,
chlorované uhlovodíky pfii odma‰Èování
kovov˘ch dílcÛ. Pfii manipulaci a skladová-
ní tûchto látek do‰lo ke kontaminaci horni-
nového prostfiedí a podzemních vod.
Z dÛvodu ukonãení ãinnosti okresních

úfiadÛ pfie‰la povinnost od 1. 1. 2003 vy-
dávat pfiíslu‰ná povolení k sanaãním ãer-
pání na krajské úfiady. Od zaãátku tohoto
roku byla evidována Krajsk˘ úfiadem Ji-
homoravského kraje jedna Ïádost o po-
volení k sanaãnímu ãerpání, a to spoleã-
ností Vodní zdroje Chrudim, s. r. o., za-
stupující spoleãnost âEPRO, a. s. Jedná
se o lokalitu Rousínov, v místû ãerpací
stanice pohonn˘ch hmot, kde byla opût
zji‰tûna zv˘‰ená kontaminace podzem-
ních vod nepolárními extrahovateln˘mi
látkami. Z tohoto dÛvodu bylo tfieba za-
hájit sanaãní ãerpání. V podstatû se jed-
ná o doãerpání kontaminovan˘ch pod-
zemních vod, které po dekontaminaci bu-
dou zpûtnû vypou‰tûny do podzemních
vod stávajícím vrtem.

Ing. Anna Hubáãková
odbor Ïivotního prostfiedí 

a zemûdûlství
Krajsk˘ úfiad Jihomoravského kraje

E-mail:
hubackova.anna@kr-jihomoravsky

Karlovarsk˘ kraj
1. Pfiehled star˘ch zátûÏí byl zpracován

v roce 1996, materiál byl pozdûji aktualizo-
ván. Je k dispozici na krajském úfiadû a je-
ho souãástí je i vyhodnocení rizika. V této
souvislosti doporuãujeme jasnû specifiko-
vat a rozli‰ovat pfii pouÏití pojmu staré eko-
logické zátûÏe, zda jde o skládky nebo
o zneãi‰tûní zpÛsobené jinou ãinností.

2. Krajsk˘ úfiad nemusí b˘t ze zákona in-
formován o v‰ech sanaãních pracích, kte-
ré v kraji probíhají. Pfiíkladem rozsáhlé
provádûné sanace je úloÏi‰tû HCH (hexa-
chlorcyklohexanu – izomerÛ z v˘roby LIN-

nik), DIAMO s. p. a Okresní úfiad Jindfii-
chÛv Hradec. Dal‰í dvû se t˘kaly bytov˘ch
objektÛ Generálního fieditelství âesk˘ch
drah.
Zneãi‰tûní zeminy v ukazateli NEL bylo

prokázáno u kompresní stanice 10 ve Ve-
selí nad LuÏnicí a trasového uzávûru 19
v Radouni. Dále bylo v tomto ukazateli ta-
ké prokázáno zneãi‰tûní zemin v areálu
kravína v obci Klec.

2. V souãasné dobû je na území Jiho-
ãeského kraje registrováno 162 star˘ch
ekologick˘ch zátûÏí. Z hlediska priorit kra-
je lze zejména fiíci, Ïe sanace v Sobûslavi
nabyvatele Jihoãeské dfievafiské závody 
a. s. probíhá. ZÛstává nedofie‰ena sanace
rizikové staré zátûÏe v prostoru obalovny
Milevsko, která nebyla dokonãena z dÛvo-
du ukonãení financování ze strany Fondu
národního majetku. Nadále platí, Ïe sana-
ce je ukonãena pouze u 14 lokalit.
V roce 2001 nebyla âeská inspekce Ïi-

votního prostfiedí poÏádána o vydání roz-
hodnutí na odstranûní staré ekologické zá-
tûÏe, pfiestoÏe subjekty mají uzavfieny
ekologické smlouvy. Toto odÛvodÀují neji-
stotou t˘kající se financování prací. V˘bû-
rová fiízení na dodavatele sanací nebyla
v roce 2001 zahájena.

Hana Pacáková
odbor Ïivotního prostfiedí, 

zemûdûlství a lesnictví
Krajsk˘ úfiad Jihoãeského kraje

E-mail: pacakova@kraj–jihocesky.cz

Jihomoravsk˘ kraj
1. Pro Jihomoravsk˘ kraj je pfiehled

star˘ch ekologick˘ch zátûÏí zpracován
na podkladû rozhodnutí, které byly vydá-
ny âeskou inspekcí Ïivotního prostfiedí.
Jedná se pfieváÏnû o spoleãnosti, kde
probíhá sanaãní ãerpání vãetnû monito-
ringu nebo postsanaãního monitoringu
a nebo pouze ruãní sbûr volné fáze rop-
n˘ch uhlovodíkÛ.
Dále byl Krajskému úfiadu Jihomorav-

ského kraje pfiedán Ministerstvem Ïivot-
ního prostfiedí seznam priorit pro odstra-
Àování star˘ch ekologick˘ch zátûÏí, aktu-
alizovan˘ za rok 2002 pro Jihomoravsk˘
kraj.
V rámci pfievodu kompetentce státní

správy a ustanovení zákona ã. 320/2001
Sb., o zmûnû a zru‰ení nûkter˘ch zákonÛ
v souvislosti s ukonãením ãinnosti okres-
ních úfiadÛ, nám byly postoupeny spisy
spoleãnû s vydan˘mi rozhodnutími o po-
volení k sanaãnímu ãerpání podle ustano-
vení § 8 písm. e) zákona ã. 254/2001 Sb.,
o vodách a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ.
Podle nynûj‰ích informací Krajsk˘ úfiad Ji-
homoravského kraje eviduje devatenáct

DANU) ve v˘sypce lomu Hájek. Nûkolik
desítek miliónÛ korun proinvestuje do kon-
ce tohoto roku Fond národního majetku na
sanaci b˘val˘ch provozÛ plynáren v A‰i,
Franti‰kov˘ch Lázních, Chebu a Kraslicích
– provádí firma Vodní zdroje Praha a. s.

Ing. Eli‰ka Vr‰ecká
odbor Ïivotního prostfiedí 

a zemûdûlství
Krajsk˘ úfiad Karlovarského kraje

E-mail: 
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky

Královéhradeck˘ kraj
1. V Královéhradeckém kraji byla prove-

dena evidence a kategorizace ekologick˘ch
zátûÏí. Na území kraje se nacházejí staré
ekologické zátûÏe a devastace charakteru
star˘ch skládek a kontaminovan˘ch prÛmy-
slov˘ch objektÛ. NejváÏnûj‰í situace se t˘-
ká star˘ch zátûÏí v okresech Trutnov, Jiãín
a Hradec Králové, které navíc nebyly dosud
sanovány. ¤ada ekologick˘ch zátûÏí zÛstá-
vá nefie‰ena pfiedev‰ím tam, kde náklady
na sanaci pfiesahují cenu vlastních nemovi-
tostí nebo nejsou vyjasnûny vlastnické
vztahy. 
Nejrizikovûj‰í staré ekologické zátûÏe,

u kter˘ch se pfiedpokládá silné negativní
pÛsobení, jsou v Královéhradeckém kraji
v následujících lokalitách: âibuz, Tfiebecho-
vice p. Orebem, Rusek, Svatojansk˘ Újezd,
Lískovice u Ostromûfie, Jiãín, Hofiice, Jetfii-
chov, Broumov – Olivûtín, Krãín u Nového
mûsta nad Metují, Radeã, Mladé Buky,
DvÛr Králové n. Labem, Pofiíãí u Trutnova
a v okrese Rychnov nad KnûÏnou je s tou-
to klasifikací celkem 17 star˘ch ekologic-
k˘ch zátûÏí (z tohoto dÛvodu je neuvádíme
s v˘ãtem lokalit).

2. Královéhradeck˘ kraj se podílí na fie-
‰ení sanace skládky nebezpeãn˘ch odpa-
dÛ „Jetfiichov-PASA“. Obci Jetfiichov byl
poskytnut finanãní pfiíspûvek na zpracová-
ní projektové dokumentace sanace sklád-
ky. V˘hledovû lze pfiedpokládat, Ïe tato
problematika bude urãit˘m zpÛsobem za-
hrnuta do grantov˘ch programÛ Králové-
hradeckého kraje.

RNDr. Miroslav Krejzlík
odbor Ïivotního prostfiedí 

a zemûdûlství
Krajsk˘ úfiad Královéhradeckého kraje

E-mail: 
mkrejzlik@kr-kralovehradecky.cz

Libereck˘ kraj
1. Pfiehled star˘ch ekologick˘ch zátûÏí

a odhad jejich rizikovosti byl zpracováván
pro jednotlivé okresy v rámci projektu MÎP
âR v roce 2000. V˘stupem projektu SEZ
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pro území Libereckého kraje je 93 ekolo-
gick˘ch zátûÏí (skládek) o rÛzném rozsahu
i riziku, vysoká nebo neznámá rizikovost je
pfiifiazena sedmnácti lokalitám. Jedná se
v‰ak pouze o skládky v minulosti provozo-
vané a také „divoké“ skládky. Mezi nejrizi-
kovûj‰í lokality podle této databáze a pod-
le na‰ich informací patfií: Bransk˘ kopec
(odpady ukládal podnik b˘v. Autobrzdy Ji-
lemnice), Kadefiavec (TS Turnov), Klímko-
vice (AXL a. s.), Rváãov (Lomnice n. Po-
pelkou), Kozly u âeské Lípy, Kamenick˘
·enov, Zákupy, Îelezn˘ Brod (Brodec –
Na Vápence), Chlístov u Îelezného Bro-
du, Raspenava (Vápenn˘ vrch), KORTAN
s. r. o. Hrádek.
Pokud jde o ostatní staré ekologické zá-

tûÏe, poslední pfiehled uvedl zpracovatel
krajské odpadové koncepce v loÀském ro-
ce a zdrojem dat mu byl Regionální se-
znam priorit pro odstraÀování star˘ch eko-
logick˘ch ‰kod. Tûchto lokalit je 30, z nich
v‰ak nûkteré jsou jiÏ sanovány ãi v proce-
su sanace. 
V tomto seznamu v‰ak není uvedena na-

pfiíklad pravdûpodobnû nejzávaÏnûj‰í stará
zátûÏ na území kraje – oblast v okolí Mi-
monû postiÏená tûÏbou uranové rudy, a to
jak dÛlní tûÏbou, tak zejména tûÏbou che-
mickou. Zde probíhá v souãasnosti dlouho-
dobá sanace kontaminovan˘ch pod-
zemních vod (firma DIAMO, s. p.) 
Dal‰í problematické oblasti jsou rovnûÏ

na âeskolipsku – b˘valé vojenské území
Ralsko a SAP MimoÀ (Severoãesk˘ asa-
naãní podnik) – zneãi‰tûní chlorovan˘mi
uhlovodíky.

2. V souãasné dobû nebûÏí Ïádná sana-
ce, na níÏ by se krajsk˘ úfiad podílel.

Ing. Markéta Miklasová
odbor Ïivotního prostfiedí 

a zemûdûlství
Krajsk˘ úfiad Libereckého kraje

E-mail: 
marketa.miklasova@kraj-lbc.cz

Moravskoslezsk˘ kraj
1. Je velmi obtíÏné uvádût jakákoliv ãís-

la, pokud není jednoznaãnû specifikováno,
co se myslí pod pojmem staré zátûÏe. Na
území Moravskoslezského kraje se nachá-
zí vût‰í mnoÏství lokalit – skládek, které lze
povaÏovat za staré zátûÏe. V souladu se
Systémem evidence zátûÏí MÎP se jedná
o více jak 170 skládek.
Riziko tûchto star˘ch skládek na Ïivotní

prostfiedí vût‰inou není vysoké. Skládky
jsou prÛbûÏnû fie‰eny v závislosti na kon-
krétní lokalitû a finanãních moÏnostech da-
ného vlastníka. Vzhledem k tomu, Ïe ãást
území Moravskoslezského kraje se nachá-
zí v tzv. ostravsko-karvinské aglomeraci,

která je poznamenána rozsáhl˘m rozvo-
jem tûÏkého prÛmyslu, nachází se na úze-
mí kraje dal‰í mnoÏství star˘ch ekologic-
k˘ch zátûÏí mimo skládky. 
Nûkteré z nich, napfi. odvaly po hornické

ãinnosti, jiÏ byly v minulosti rekultivovány
a zaãlenûny do krajiny, popfi. byly vyuÏity
jako zdroj surovin (odvaly z hutí). Nûkteré
z nich procházejí nákladn˘m a ãasovû ná-
roãn˘m systémem zahrnujícím doprÛ-
zkum, anal˘zu rizika a samotnou sanaci
(napfi. území b˘valé koksovny Karolina,
Dolní oblast Vítkovic, prÛmyslové areály
Tfiineck˘ch Ïelezáren, Válcoven plechu ve
Fr˘dku-Místku, v Opavû-Komárov).
Pfiehled problematiky star˘ch zátûÏí ob-

sahuje také jiÏ zpracovaná Koncepce na-
kládání s odpady v Moravskoslezském kra-
ji, popfi. analytická ãást Plánu odpadového
hospodáfiství Moravskoslezského kraje.

2. Pfiímo ze zákona není dosud kraj jed-
noznaãnû stanoven jako nepominuteln˘
subjekt v daném procesu. Pfiesto probíhá
celá fiada jednání, na která jsou zástupci
kraje pfiiz˘váni (napfi. problematika ochra-
ny prameni‰tû Ostrava – Nová Ves, lagu-
ny Ostramo). ObdrÏeli jsme fiadu materiá-
lÛ, zejména roãní zprávy, (napfi. z ãerpa-
cích stanic pohonn˘ch hmot).
Samotné fie‰ení star˘ch zátûÏí souvisí

mimo jiné s vydáváním rozhodnutí na úse-
ku odpadáfiském nebo vodohospodáfi-
ském. I z tûchto dÛvodÛ se jiÏ u nûkter˘ch
spoleãností krajsk˘ úfiad úãastní kontrolních
dnÛ fie‰ení star˘ch ekologick˘ch zátûÏí
v návaznosti na ekologickou smlouvu
s Fondem národního majetku (napfi. Likvi-
dace chemické ãásti koksovny spoleãnosti
VÍTKOVICE, a. s., Autopal Nov˘ Jiãín, 
KOMAS Opava Komárov). 
V souvislosti s podílem kraje na sanacích

star˘ch zátûÏí je nutno rovnûÏ zmínit usne-
sení vlády k posílení zdrojÛ pro revitalizaci
Moravskoslezského kraje, na základû kte-
rého se mezirezortní komise (vãetnû zá-
stupcÛ kraje) zab˘vá dal‰ími desítkami pro-
jektÛ se vztahem k vypofiádání ekologic-
k˘ch závazkÛ.

Ing. Milan Machaã
odbor Ïivotního prostfiedí

Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského
kraje

E-mail: 
milan.machac@kr.moravskoslezsky.cz

Olomouck˘ kraj
1. Seznamy star˘ch ekologick˘ch zátû-

Ïí na území krajÛ zpracovaly v minulosti
územní odbory Ministerstva Ïivotního pro-
stfiedí ve spolupráci s oblastními inspekto-
ráty âeské inspekce Ïivotního prostfiedí
a okresními úfiady. Aktualizace seznamÛ

byla provedena v roce 2002 odborem
ekologick˘ch ‰kod MÎP. Pfii zpracování
seznamu bylo provedeno rovnûÏ hodno-
cení rizikovosti jednotliv˘ch lokalit podle
stanoven˘ch kritérií s postupnû klesající
váhou:
- prokázané nebo pravdûpodobné ohro-
Ïení zdroje pitné vody pro hromadné zá-
sobování obyvatelstva,

- prokázané nebo pravdûpodobné ohro-
Ïení zdroje pitné vody pro lokální záso-
bování vodou,

- nebezpeãnost kontaminace – chemick˘
typ zneãi‰tûní,

- rozsah kontaminovaného území, poãet
zasaÏen˘ch podnikÛ, hromadné zneãi‰-
tûní areálu ãi prÛmyslov˘ch zón,

- migrovatelnost – geologické a hydrogeo-
logické podmínky na lokalitû.
V seznamu priorit pro odstraÀování sta-

r˘ch ekologick˘ch zátûÏí je uvedeno 39 lo-
kalit na území Olomouckého kraje. Podle
v˘‰e uveden˘ch kritérií vyhodnotilo MÎP
jako nejrizikovûj‰í lokalitu v areálu Sigmy
Lutín a. s.
V rámci projektu MÎP byl v letech

1998–2000 zpracován materiál Zhodnoce-
ní rizikovosti uzavfien˘ch skládek na Ïivot-
ní prostfiedí, zaloÏení klasifikaãního regist-
ru tûchto skládek s návrhem potfiebn˘ch
sanaãních opatfiení a stanovení priorit sa-
nací. Na území Olomouckého kraje bylo
tímto zpÛsobem posouzeno nûkolik desí-
tek skládek. Následnû byla vyhodnocena
jejich rizikovost, a to ve ‰kále rizikovosti
vysoké, stfiední, nízké a Ïádné. Celkem
bylo vyhodnoceno s rizikovostí vysokou 31
skládek, se stfiední 55, s nízkou 71
a s Ïádnou 19 skládek.
V prÛbûhu posledních ãtyfi – pûti let byly

u nûkter˘ch skládek s rizikovostí vysokou ãi
stfiední zahájeny, popfi. jiÏ dokonãeny rekul-
tivaãní práce, a to, podle na‰ich informací,
v pfiípadû 15 skládek. Nûkteré skládky bez
rizika pro Ïivotní prostfiedí (inertní odpady)
byly rekultivovány biologickou cestou. Dále
se rekultivace nûkter˘ch skládek projekãnû
pfiipravují, ãi jsou jiÏ pfiipraveny. 
Za nejrizikovûj‰í pro Ïivotní prostfiedí je

nutno povaÏovat skládky, které byly ne-
vhodnû zaloÏeny v prostfiedí pfiíhodném
pro eventuální ‰ífiení kontaminace, napfi.
v blízkosti vodních tokÛ, kdy je navíc pod-
loÏí skládek dobfie propustné, a na kter˘ch
byly v minulosti ukládány jak komunální,
tak i prÛmyslové odpady.

2. Kraj se v souãasné dobû podílí na pfií-
pravû sanace zneãi‰tûní v areálech firmy
MORA MORAVIA, a. s. v Mariánském
Údolí, a to úãastí sv˘ch zástupcÛ ve v˘bû-
rové komisi na dodavatele realizace opat-
fiení vedoucích k nápravû star˘ch ekolo-
gick˘ch zátûÏí.
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V minulosti organizoval Olomouck˘ kraj
semináfi, zab˘vající se odbornou proble-
matikou tzv. „Brownfields“, to je o pozem-
cích a nemovitostech uvnitfi urbanizované-
ho území, které ztratily svoji funkci a vyu-
Ïití a mají pravdûpodobnû ekologickou zá-
tûÏ.

Ing. Josef Veselsk˘ 
odbor Ïivotního prostfiedí 

a zemûdûlství
Krajsk˘ úfiad Olomouckého kraje

E-mail: 
j.veselsky@kr-olomoucky.cz

Pardubick˘ kraj
1. Pfiehled star˘ch ekologick˘ch zátûÏí

je souãástí zpracované Koncepce odpa-
dového hospodáfiství Pardubického kraje.
Na území kraje se nacházejí staré ekolo-
gické zátûÏe a devastace charakteru sta-
r˘ch skládek a kontaminovan˘ch prÛmy-
slov˘ch objektÛ. NejváÏnûj‰í situace se
t˘ká star˘ch zátûÏí na území b˘val˘ch
okresÛ Pardubice (areál a. s. ALIA-
CHEM) a Chrudim (skládka Bor u Skutãe
a Hodonín). ¤ada ekologick˘ch zátûÏí zÛ-
stává nefie‰ena pfiedev‰ím tam, kde ná-
klady na asanaci pfiesahují cenu vlastních
nemovitostí nebo nejsou vyjasnûna vlast-
nická práva. 
V˘bûr nejvût‰ích ekologick˘ch zátûÏí na

území Pardubického kraje:
� Okres Chrudim
Bor u Skutãe – Proseã – zatíÏení hor-

ninového prostfiedí chlorovan˘mi uhlovodí-
ky. Náklady na sanaci: 54 mil. Kã (odborn˘
odhad). I etapa prací v hodnotû 9 mil. Kã
byla v roce 2002 dokonãena. V souãasné
dobû probíhají intenzivní jednání o zaji‰tû-
ní zb˘vajících finanãních prostfiedkÛ pro II.
etapu prací, která spoãívá v odstranûní
zneãi‰tûn˘ch zemin.
Hodonín – sanace staré skládky nebez-

peãn˘ch odpadÛ (STS SlatiÀany, s. p. v li-
kvidaci) – zatíÏení horninového prostfiedí
chlorovan˘mi pesticidy. Náklady na sana-
ci: 50 mil. Kã (odborn˘ odhad). Je zpraco-
ván provádûcí projekt sanace, práce neby-
ly zahájeny z dÛvodu nezaji‰tûní finanã-
ních prostfiedkÛ. 
Transporta Chrudim – Medle‰ice – za-

tíÏení podloÏí chlorovan˘mi uhlovodíky.
Náklady na sanaci: 30 mil. Kã (odborn˘
odhad). V souãasné dobû âIÎP Hradec
Králové uloÏila Transportû, státnímu pod-
niku v likvidaci provést doprÛzkum a aktu-
alizaci anal˘zy rizik.
� Okres Pardubice
Aliachem – Synthesia Semtín – pro-

vedení sanace celého areálu (je zpraco-
vaná aktualizovaná anal˘za rizik) Pfied-
pokládané finanãní náklady: cca 1,3 mili-
ardy Kã.

PlzeÀsk˘ kraj
1. + 2. Souãasné dostupné informace

o star˘ch ekologick˘ch zátûÏích na území
PlzeÀského kraje jsou uvedeny v Krajské
koncepci hospodafiení s odpady PlzeÀské-
ho kraje, která je k dispozici na stránkách
zpracovatele (www.bohemiaplan.cz).

Ing. Václav Li‰ka
odbor Ïivotního prostfiedí

Krajsk˘ úfiad PlzeÀského kraje
E-mail: vaclav.liska@kr-plzensky.cz

Ústeck˘ kraj
1. Krajsk˘ úfiad Ústeckého kraje pfiehled

star˘ch ekologick˘ch zátûÏí dosud nezpra-
covával, touto problematikou se zab˘vá
MÎP, které vypracovalo projekt, jehoÏ v˘-
sledkem je program (databáze) – Systém
evidence star˘ch ekologick˘ch zátûÏí
(SEZ). Databáze je pfiístupná na interneto-
vé stránce: www.vuv.cz/sez a lze zde na-
lézt informace o star˘ch zátûÏích v celé
âR, vãetnû Ústeckého kraje.

2. Kraj se podílí na sanaci staré zátûÏe le-
ti‰tû Îatec, zhotovitel sanace b˘valého le-
ti‰tû bude vybrán v nejbliÏ‰í dobû FNM ve
spolupráci s Krajsk˘m úfiadem Ústeckého
kraje na základû vefiejné obchodní soutûÏe.

Mgr. Romana Koneãná 
tisková mluvãí 

Krajsk˘ úfiad Ústeckého kraje
E-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

Kraj Vysoãina
1. V kraji Vysoãina je celkem 165 zmapo-

van˘ch star˘ch ekologick˘ch zátûÏí, z nichÏ
tfii nesou velmi vysokou rizikovost. Jsou to
skládka nebezpeãn˘ch odpadÛ Pozìátky,
skládka galvanick˘ch kalÛ Nov˘ Rychnov
na Pelhfiimovsku a skládka komunálního
a prÛmyslového odpadu Mars Svratka. Dá-
le je zde 14 zátûÏí s vysok˘m stupnûm rizi-
ka, 48 zátûÏí se stfiedním stupnûm rizika
a zbyl˘ch 100 zátûÏí mají nízkou nebo mini-
mální rizikovost. Tyto údaje jsou pfiehlednû
zpracovány v návrhu krajské koncepce od-
padového hospodáfiství.

2. Krajsk˘ úfiad kraje Vysoãina se nepo-
dílí na Ïádné sanaci star˘ch ekologick˘ch
zátûÏí. Rozpoãet kraje není dostateãnû di-
menzován na podporu sanaãních prací.
Pfiesto nûkolik sanací probíhá a probíhají
téÏ pfiípravy dokumentací pro Ïádosti obcí
na SFÎP o pomoc s rekultivací star˘ch zá-
tûÏí, napfi. Chotûbofi – Lapíkov.

Ing. Zdenûk Fixa
odbor Ïivotního prostfiedí

Krajsk˘ úfiad Kraje Vysoãina
E-mail: fixa.z@kr-vysocina.cz

�

Paramo – sanace star˘ch úloÏi‰È odpa-
dÛ z rafinace ropy (âasy, Hlaveãník, Zde-
chovice, Blato). Sanace v lokalitû âasy jiÏ
probíhá (hradí FNM).
� Okres Svitavy
Vranová Lhota – ·toly, úloÏi‰tû ve sta-

r˘ch podzemních ‰tolách, nebezpeãí velké
kontaminace podzemních vod (ropné lát-
ky, PCB, tûÏké kovy, atd.). Náklady na od-
stranûní: 20 – 25 mil. Kã (odborn˘ odhad)
M·LZ a. s., Velké Opatovice, divize

Bfiezina – dÛl Anna – zneãi‰tûní podzem-
ních vod fenoly z dechtofenolové laguny.
Náklady na odstranûní: 20 mil. Kã (odbor-
n˘ odhad)
Podnik sluÏeb a bytového hospodáfi-

ství Svitavy s. p. „v likvidaci“ – zneãi‰-
tûní podzemních vod a zemin chlorovan˘-
mi uhlovodíky. Náklady na odstranûní: 25
mil. Kã (odborn˘ odhad)
� Okres Ústí nad Orlicí
Isolit, s. p. , Jablonné nad Orlicí – za-

saÏeny podzemní vody, kontaminovány
povrchové vody (Tichá Orlice), ohroÏena
âOV Jablonné nad Orlicí. Náklady na od-
stranûní: 15 – 20 mil. Kã (odborn˘ odhad). 
OEZ, s. r. o. Letohrad – skládka, ka-

tastrální území Píseãná – zneãi‰tûní pod-
zemní vody, tûleso skládky bylo v roce
1998 vymístûno, podzemní vody je nutno
sanovat. Náklady na odstranûní: údaj není
k dispozici. 
ELTES CZ s. r. o. (Tesla, s. p.) Jablon-

né nad Orlicí – zasaÏeny podzemní vody,
kontaminovány povrchové vody (Tichá Or-
lice). Sanace podzemních vod byla zahá-
jena v roce 1989 a dosud pfieru‰ovanû
probíhá. Náklady na odstranûní: údaj není
k dispozici.

2. V souãasné dobû probíhá sanace
v oblasti Boru u Skutãe – Proseã I. etapa,
která zaji‰Èuje hydraulickou clonu k zame-
zení ‰ífiení zneãi‰tûní. Vlastní sanaci pro-
vádí odborná firma. Pardubick˘ kraj
schválil dotaci obci Proseã u Skutãe ve v˘-
‰i 2,5 miliónu korun na provoz I. etapy
v roce 2003.
Pardubick˘ kraj v roce 2002 schválil do-

taci obci Hodonín ve v˘‰i 400 tisíc korun
na zaji‰tûní zpracování provádûcího pro-
jektu sanaãních prací s cílem akci pfiipravit
k zahájení.
V roce 2002 probûhla první etapa sana-

ce na území Vranové Lhoty – odstranûní
materiálÛ uloÏen˘ch ve star˘ch podzem-
ních ‰tolách. Tato ãinnost byla provedena
pod dohledem pracovníkÛ OkÚ Svitavy.

Ing. Josef Hejduk
odbor Ïivotního prostfiedí 

a zemûdûlství
Krajsk˘ úfiad Pardubického kraje

E-mail: 
josef.hejduk@pardubickykraj.cz
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Popis technologie propustn˘ch 
reaktivních stûn
Propustná reaktivní stûna mÛÏe b˘t in-

stalována jako stûna kontinuální ãi jako
tzv. systém „trycht˘fi-brána“ („funnel-and-
gate“). Kontinuální stûna (obrázek 1) tvo-
fiená propustnou reaktivní v˘plní je nej-
jednodu‰‰í formou propustné reaktivní
stûny.
Systém „trycht˘fi-brána“ (obrázek 2) má

ãást tvofienou nepropustnou podzemní
stûnou, která svádí podzemní vody do re-
aktivní ãásti. PouÏití této konfigurace pod-
zemní stûny ãasto umoÏÀuje lep‰í zachy-
cení kontaminaãního mraku a optimálnûj‰í
umístûní reaktivní ãásti. Na lokalitách s pfií-
li‰ heterogenním proudûním podzemních
vod umoÏÀuje systém „trycht˘fi-brána“
umístûní reaktivní brány v propustnûj‰í
ãásti kolektoru a tam, kde není distribuce
kontaminantÛ uniformní umoÏÀuje tento
systém lep‰í homogenizaci koncentrací
kontaminantÛ pfied vstupem do reakãní
brány.
PouÏití technologie s více branami je

vhodné tam, kde je tfieba zajistit poÏado-
vanou dobu zdrÏení, pfiedev‰ím na lokali-
tách, kde je kontaminaãní mrak ‰irok˘, pfii
vysoké rychlosti proudûní a tam, kde je ve-
likost reaktivní brány omezena zpÛsobem
instalace (napfi. kesony).
Reaktivní médium vhodné pro pouÏití ja-

ko náplÀ PRS musí splÀovat podmínku
kompatibility s okolním horninov˘m pro-
stfiedím. Nemûlo by tedy zpÛsobovat ne-

Ïádoucí chemické reakce nebo vytváfiet
toxické vedlej‰í produkty pfii reakci s látka-
mi obsaÏen˘mi v kontaminované vodû
a nemûlo by také pÛsobit jako zdroj zne-
ãi‰tûní. 
Z tohoto poÏadavku vypl˘vá nutnost dÛ-

kladného poznání a charakterizace uvaÏo-
vaného reaktivního média. Z dÛvodu udr-
Ïení zaji‰tûní ekonomické rentability by
mûl reaktivní materiál udrÏet své poÏado-
vané vlastnosti po dlouhou dobu a pofiizo-
vací náklady by mûly b˘t nízké. ZároveÀ
by mûl mít reaktivní materiál takovou zrni-
tost, resp. propustnost, aby minimálnû
omezoval proudûní podzemní vody. 

Biologick˘ prvek v reaktivních 
stûnách
VyuÏití biologického prvku v podzem-

ních stûnách je pomûrnû novou záleÏitostí
a vychází z pfiedpokladu moÏnosti vyuÏití
transformace jednotliv˘ch polutantÛ rÛzn˘-
mi biochemick˘mi reakcemi. Biodegrada-
ce organick˘ch a biopfiemûna anorganic-
k˘ch látek mÛÏe probíhat jak v aerobním,
tak i anaerobním prostfiedí, a to v závislos-
ti na typu chemické látky. Pfied vlastní apli-
kací bioreaktivní stûny je proto nutné nej-
prve urãit, zda polutant, kter˘ je pfiedmû-
tem zájmu, je biodegradovateln˘, popfi. bi-
otransformovateln˘, jaké jsou nejúãinnûj‰í
biologické mechanismy jeho odstranûní ãi
pfiemûny (aerobní vs. anaerobní) a jak
rychle biodegradaãní ãi biotransformaãní
proces probíhá.  

Princip biologické propustné reak-
tivní stûny
Biobariéra pracuje na principu biofiltru,

kdy mikroorganismy rozkládají organické
polutanty (popfi. pfiemûÀují inorganické
látky) na ménû nebezpeãné ãi ne‰kodné
produkty (napfi. CO2, vodu). Biologické
bariéry jsou konstruovány v podstatû te-
dy jako biofiltry, kde je na vhodné reaktiv-
ní náplni ukotven mikrobiální biofilm. Bio-
film je tenká vlhká vrstva pokr˘vající ãás-
tice reaktivní náplnû a na níÏ dochází
k vlastní degradaci polutantu. 
Na rozdíl od klasické reaktivní stûny

jsou polutanty v biobariéfie odstraÀovány
dvûma cestami: pfii prÛchodu bioreaktivní
stûnou jsou kontaminanty nejprve sorbo-
vány na reaktivní médium a následnû pak
odbourány ãi pfiemûnûny pÛsobením spe-
cifick˘ch mikroorganismÛ.
Mechanismus odstranûní kontaminantÛ

z podzemní vody v biobariéfie mÛÏe b˘t
rozdûlen na dvû následující fáze:
� nedestruktivní – kdy je pfii prÛtoku

podzemní vody biobariérou kontami-
nant fixován pomocí sorpce do reak-
tivní náplnû, tento proces mÛÏe b˘t
vratn˘ (moÏnost zpûtného odstranûní
kontaminantu vs. nebezpeãí zpûtného
vyplavování kontaminace z reaktivní-
ho média do podzemní vody) a mÛÏe
v˘znamnû ovlivnit ekonomiku procesu
(moÏnost regenerace reaktivní nápl-
nû);

� destruktivní – kdy jsou kontaminanty bi-
odegradovány ãi biotransformovány na
ne‰kodné produkty, popfi. na ménû ne-
bezpeãné slouãeniny.

Velmi dÛleÏit˘m aspektem aplikace bi-
obariér je v˘bûr vhodného reaktivního
média. Vhodné „bioreaktivní“ médium
musí splÀovat nejen v‰echny podmínky
tak jako v klasické PRS, ale zároveÀ ta-
ké musí vytváfiet vhodné prostfiedí pro
mikroorganismy. Zejména nesmí b˘t pro
mikroorganismy toxické, inhibovat ãi ji-
n˘m zpÛsobem ovlivÀovat  metabolickou
aktivitu mikroorganismÛ a zároveÀ musí
umoÏnit dostateãné osídlení povrchu
mikroorganismy a tím vytvofiení aktivní
vrstvy biofilmu. 
Neménû dÛleÏit˘m faktorem aplikace

propustné stûny na principu biofiltru je ta-
ké zaji‰tûní potfiebn˘ch optimálních para-
metrÛ procesu. Uvnitfi biobariéry je tfieba
neustále udrÏovat optimální podmínky,
mezi které patfií pfiedev‰ím vlhkost, pH,

Biologický prvek 
při aplikacích podzemní reaktivní stěny
V posledních letech je patrný významný rozvoj technologie

aplikací propustných reaktivních stěn (dále jen PRS). Propustná
reaktivní stěna může být definována jako pasivní in-situ zóna
tvořená reaktivním materiálem, který rozkládá nebo imobilizu-
je kontaminanty, které v přirozeném režimu proudí napříč tou-
to zónou. Reaktivní médium rozkládá, sorbuje, sráží nebo jinak
odstraňuje organické látky, kovy, radionuklidy či jiné polutan-
ty. Tyto stěny mohou obsahovat reakční činidla pro rozklad or-
ganických těkavých látek, cheláty pro imobilizaci kovů, živiny
a kyslík pro podporovanou biodegradaci nebo jiná činidla.

Na laboratorní výzkum z počátku devadesátých let minulého
století navázaly první reálné aplikace, a to především reaktiv-
ních stěn s náplní Fe(0) pro rozklad chlorovaných alifatických
uhlovodíků. V současnosti je pozornost věnována zejména vý-
voji reaktivních náplní pro odbourání různých typů organického
i anorganického znečištění podzemních vod. Hlavní výhodou
použití propustných reaktivních stěn jsou nízké provozní nákla-
dy (prakticky spojené pouze s monitoringem) a minimální ome-
zení využití dotčeného území.
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teplota, koncentrace nutrientÛ a v pfiípadû
aerobních bariér také zaji‰tûní dostateãné
koncentrace kyslíku. 
Jako reaktivní náplnû vhodné pro biolo-

gické osídlení se pouÏívají zejména anor-
ganické nosiãe typu aktivního uhlí, perlitu,

zeolitu ãi nosiãe organického pÛvodu jako
napfiíklad huminové látky, piliny, kompost,
ra‰elina, dfievné ‰tûpky. 
Uplatnûní biologick˘ch procesÛ v pro-

pustn˘ch reaktivních bariérách mohou b˘t
následující:

� anaerobní degradace, kde reaktivní mé-
dium propustné stûny obsahuje orga-
nick˘ materiál, kter˘ stimuluje mikrobiál-
ní aktivitu a vede k degradaci síranÛ ãi
dusiãnanÛ. Tento proces mÛÏe také
vést k vysráÏení tûÏk˘ch kovÛ (napfi.:
Ag, Cd, Co, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn);

� anaerobní redukce, kde reaktivní médi-
um je oÏiveno pomocí skupiny baktérií
schopn˘ch redukovat síru, tzv. „sulpha-
te reducing bacteria“(napfi. Desulfovib-

rio sp. ãi Shewanella sp.), jejichÏ typic-
k˘m rysem je vyuÏívání síry a jejích oxi-
dovan˘ch forem jako pfiíjemce elektro-
nu. Kromû transferu elektronÛ z ener-
getického substrátu na síran jsou tyto
baktérie také schopny redukovat rÛzné
kovy i nekovy, popfi. je sráÏet jako sul-
fidy kovÛ;

� aerobní biodegradace, kdy jsou napfií-
klad do reaktivní stûny aplikovány oxi-
daãní ãinidla (O2) za úãelem podpory
pfiirozené biodegradace organické
kontaminace, napfi.: BTEX /2/ (tzv. pod-
porovaná pfiirozená atenuace) nebo
pfiímo dávkován vhodn˘ biopreparát
spolu s dal‰ími sloÏkami (napfi. Ïiviny,
surfaktanty) pro maximální moÏnou mí-
ru intenzifikace biodegradaãního pro-
cesu (tzv. intezifikovaná biodegrada-
ce).

Technologické uspofiádání biologické
reaktivní stûny
Technologické uspofiádání biobariéry je

velmi podobné klasické reaktivní propust-
né stûnû, nicménû je tfieba si uvûdomit, Ïe
zanesení biologického prvku do bariéry
a zejména pak nutnost zaji‰tûní optimál-
ních podmínek pro mikroorganismy pfií-
tomné v biobariéfie mÛÏe znamenat nut-
nost urãit˘ch technologick˘ch úprav kon-
strukce PRS a mÛÏe pfiinést fiadu obtíÏí. 
Jedním z nejvût‰ích problémÛ v pfiípadû

aerobní bariéry je zaji‰tûní dostateãného
mnoÏství kyslíku a udrÏení optimálního pH
v celé biobariéfie; v pfiípadû anaerobní
PRS je to pak zejména udrÏení vhodné
teploty a pH v celém reaktivním médiu
(anaerobní proces je pomûrnû citliv˘ na
zaji‰tûní urãit˘ch specifick˘ch podmínek,
a to zejména pro rÛst methanogenních
baktérií – pH 6,6 – 7,6 a teplota v mesofil-
ním rozmezí 32 – 41 °C) a odvod vyprodu-
kovaného bioplynu. 
Problém zaji‰tûní vhodné teploty a pH

v‰ak vût‰inou b˘vá vyfie‰en tím, Ïe se
u praktick˘ch aplikací anaerobních biolo-
gick˘ch PRS nepouÏívají striktnû anae-
robní baktérie, ale fakultativní, které ne-
jsou tak citlivé na zmûny v prostfiedí a je-
jichÏ rÛst a mnoÏení je dostateãnû rychlé
i pfii niÏ‰ích teplotách. Dal‰ím problémem
v pfiípadû vyuÏití biobariéry mÛÏe b˘t pak

Obrázek 1: Schéma kontinuální propustné reaktivní stûny /2/

Obrázek 2: Schéma propustné reaktivní stûny systému trycht˘fi-brána /2/

Obrázek 3: Pfiíklad uspofiádání monitorovacích vrtÛ kontinuální propustné reaktivní stûny /2/
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zarÛstání stûny biomasou, tzv. „biofou-
ling“, jehoÏ dÛsledkem mÛÏe dojít ke sní-
Ïení propustnosti reaktivní stûny, coÏ
mÛÏe vést k neÏádoucímu vzdouvání
hladiny podzemní vody a k obtékání bio-
bariéry.
Za optimální a levné technologické fie‰e-

ní zaji‰tûní dodávky biopreparátu, Ïivin,
popfi. dal‰ích aditiv a v pfiípadû aerobních
stûn také pfiívodu kyslíku je v souãasné
dobû povaÏováno vyuÏití monitorovacích
vrtÛ. Typická monitorovací síÈ je tvofiena
systémem nûkolika vrtÛ (Obrázek 3), které
slouÏí ke sledování kvality vody okolního
prostfiedí (A), úrovnû a koncentrace konta-
minace (B), probíhajících procesÛ v PRS
(C), úãinnosti bariéry (D), pfiípadného ob-
tékání PRS (E) a migrace kontaminantu
do okolí (G).
V pfiípadû aplikace biobariéry je moÏné

pro dodávku biopreparátu, potfiebn˘ch
aditiv a kyslíku do biologické PRS vyuÏít
monitorovací vrty typu C slouÏící ke sledo-
vání procesÛ v biobariéfie; pfiíp. lze pak vy-
uÏít vrty B pro aeraci kontaminované vody
a tím zaji‰tûní dostateãného pfiísunu kyslí-
ku do PRS. Klasick˘ monitorovací systém
PRS je v‰ak nutné v tomto pfiípadû doplnit
zároveÀ o vhodné rozvodné zafiízení (hori-
zontální a vertikální) umoÏÀující pfiívod
dávkovan˘ch látek do v‰ech ãástí bariéry.
Monitoring biologické reaktivní bariéry

probíhá obdobn˘m zpÛsobem jako u kla-
sické PRS, nicménû v závislosti na typu
ãi‰tûného kontaminantu a zpÛsobu jeho
odstranûní je nutné pamatovat na sledo-
vání nûkter˘ch dal‰ích parametrÛ. Napfií-
klad v pfiípadû uplatnûní anaerobní reduk-
ce kovÛ je nutné sledovat geochemické
sloÏení prostfiedí, protoÏe nevhodné zmû-
ny v geochemii mohou vést ke zpûtné mo-
bilizaci vysráÏen˘ch kovÛ. V pfiípadû ae-
robní degradace organického zneãi‰tûní
(napfi. BTEX) je pak nutné monitorovat ná-
rÛst biomasy, kter˘ mÛÏe vést ke sníÏení
hydraulické propustnosti bariéry a také
vzdu‰niny odcházející z biobariéry. 
Vlastní umístûní biobariéry je stejnû tak

jako v pfiípadû klasické PRS podmínûno
dÛkladn˘m zmapováním kontaminované
lokality, a to zejména charakterizací geolo-
gick˘ch, hydrogeologick˘ch a klimatick˘ch
podmínek, systému proudûní podzemních
vod, geochemického sloÏení prostfiedí
a typu pfiítomného zneãi‰tûní.
Pfii konstrukci biofiltraãních bariér je

pouÏíváno klasick˘ch postupÛ. Po vyhlou-
bení zemního v˘kopu je do vhodné hloub-
ky umístûno reaktivní médium, na které je
v pfiípadû potfieby naoãkován schválen˘
bakteriální preparát, umístûny systémy
provzdu‰Àovacích, monitorovacích vrtÛ
a vrty slouÏící k zaji‰tûní dodávky nutn˘ch
aditiv (napfi. biopreparátu, Ïivin) a povrch

je zasypán inertním materiálem, popfi. 
mÛÏe b˘t i zatravnûn. Vût‰ina bariér 
je konstruována o rozmûrech minimálnû
10 x 2 x 4 m (délka – ‰ífika – v˘‰ka) a ob-
jem náplnû ãiní zhruba 50 – 80 m3 v zá-
vislosti na objemové hmotnosti pouÏitého
reakãního média.

Pfiíklady praktické aplikace 
biobariéry 
Technologie biobariéry byla do souãas-

nosti jiÏ odzkou‰ena na nûkolika lokali-
tách, a to jak v poloprovozním, tak i v pro-
vozním mûfiítku.
Napfiíklad technologie aerobních bio-

bariér byla aplikována na lokalitû v Itálii
kontaminované  aromatick˘mi uhlovodíky.
Bûhem pilotní zkou‰ky do‰lo k poklesu su-
mární koncentrace ropn˘ch uhlovodíkÛ 
z 8 000 µg/l na ménû neÏ 200 µg/l. Mûfie-
ním koncentrací ropn˘ch uhlovodíkÛ
v pÛdním vzduchu bylo ovûfieno, Ïe domi-
nujícím procesem odstranûní organick˘ch
látek je aerobní biologická mineralizace
a nikoliv stripování tûkav˘ch organick˘ch
látek a jejich pfiechod v plynné formû do
nesaturované zóny. V souãasnosti probí-
hajícím pln˘m provozem biobariéry bylo
dosaÏeno úrovnû zneãi‰tûní pod 10 µg/l.
Stejná technologie byla pouÏita také

v severní Anglii pro zamezení ‰ífiení konta-
minace podzemních vod BTEX, naftale-
nem a fenoly (b˘val˘ plynárensk˘ provoz).
Bûhem první pilotní zkou‰ky byl pozoro-
ván maximální pokles koncentrací po 
7 dnech u BTEX 1,3 mg/l.den, naftalenu
0,9 mg/l.den a fenolu 0,9 mg/l.den. Druhá
pilotní zkou‰ka vykázala po 3 dnech po-
klesy obsahu BTEX v podzemní vodû 
0,5 mg/l.den, naftalenu 0,015 mg/l.den
a fenolu 0,27 mg/l.den. Na základû v˘-
sledkÛ pilotních zkou‰ek byl instalován
provozní technologick˘ systém, kter˘ po-
tvrdil dobrou úãinnost této metody.
Pfiíkladem aplikace biologicky zprostfied-

kované redukce anionÛ mÛÏe b˘t tzv. de-
nitrifikaãní biobariéra, která pracuje na
principu propustné reaktivní stûny s náplní
organického uhlíku (v pevné fázi) vybudo-
vané napfiíã proudu podzemních vod konta-
minovan˘ch dusiãnany. Reaktivní náplÀ, or-
ganick˘ uhlík, je oÏivena baktériemi kmene
Pseudomonas sp. V˘sledky tûchto studií
naznaãují, Ïe je moÏné dosáhnout dosta-
teãnû rychlé denitrifikace a tím sníÏení ob-
sahu NO3

- z koncentrací typick˘ch pro od-
padní vody (5 – 50 mg/l NO3

-–N) aÏ na úro-
veÀ pod 10 mg/l NO3

-–N (limit WHO pro pit-
nou vodu).

Závûr
VyuÏití biologického ãinitele pfii aplika-

cích PRS mÛÏe b˘t vhodn˘m doplÀkem
klasické propustné reaktivní stûny, a to

v závislosti na druhu odstraÀované konta-
minace. Technologie biobariéry byla jiÏ 
úspû‰nû odzkou‰ena na nûkolika lokali-
tách, a to jak v poloprovozním, tak i pro-
vozním mûfiítku.
Také spoleãnost DEKONTA, a. s., se za-

b˘vá praktick˘m vyuÏitím biobariér pfii sa-
naci star˘ch ekologick˘ch zátûÏí. Tato pro-
blematika je fie‰ena v rámci v˘zkumného
úkolu MPO „V˘zkum a v˘voj technologií
k sanaci kontaminovan˘ch podzemních
vod a prÛsakov˘ch vod z úloÏi‰È skládek
odpadÛ“ ve spolupráci s VÚANCH, Ústí
n./L a ENACON, s. r. o. Praha. V minulém
roce byly provedeny laboratorní ovûfiení
aplikace aerobní biobariéry na kolonách
na zneãi‰tûní typu PAU a NEL; v souãas-
nosti je pfiipravována poloprovozní aplika-
ce aerobní biobariéry.
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Oddûlení úpravy nerostn˘ch surovin Institutu hornického in-
Ïen˘rství a bezpeãnosti je pedagogicko-v˘zkumn˘m pracovi‰tûm
zab˘vajícím se v˘chovou studentÛ a aplikovanou vûdecko-v˘-
zkumnou ãinností v oblasti úpravy surovin a recyklace odpadÛ.
Vzniklo postupnou transformací b˘valé katedry úpravnictví a od-
dûlení úpravnictví a technologií pro ochranu Ïivotního prostfiedí
HGF V·B-TU Ostrava. 

PÛvodní zamûfiení v˘zkumné ãinnosti bylo orientováno témûfi
v˘hradnû na problematiku úpravy a zpracování nerostn˘ch suro-
vin (uhlí, rud a nerudn˘ch surovin). V souãasné dobû je pracovi‰-
tû zamûfieno zejména na aplikovan˘ v˘zkum v oblasti vyuÏití
a recyklace rÛzn˘ch druhÛ odpadÛ, v oblasti úpravy a vyuÏití
ãern˘ch a hnûd˘ch uhlí a v˘roby a zpracování kameniva a jin˘ch
stavebních surovin. V˘zkumná ãinnost je realizována pfiedev‰ím
formou fie‰ení problémÛ vycházejících z poÏadavkÛ podnikové
sféry, eventuálnû formou grantov˘ch projektÛ a prací doktorand-
ského studia. 

Pracovi‰tû je pfiístrojovû i personálnû dobfie vybaveno zejména
v rámci tzv. mechanick˘ch recyklaãních technologií, zahrnujících:
� drcení, mletí a tfiídûní odpadÛ a jin˘ch surovin,
� rozdruÏovací (separaãní) procesy pro oddûlování jednotliv˘ch

sloÏek odpadÛ (gravitaãní, magnetické a flotaãní metody sepa-
race).
Ve spolupráci s vybran˘mi pracovi‰ti jednotliv˘ch fakult univer-

zity je schopno realizovat rovnûÏ v˘zkumnou ãinnost v oblasti hy-
drometalurgick˘ch (chemick˘ch), eventuálnû pyrometalurgick˘ch
recyklaãních technologií. Oddûlení je rovnûÏ vybaveno potfiebnou
analytickou technikou. 

V rámci v˘zkumn˘ch projektÛ z oblasti odpadÛ byla bûhem let
fie‰ena jak problematika recyklace a vyuÏití odpadÛ nekovov˘ch,
tak i odpadÛ kovov˘ch a kovonosn˘ch. 

V oblasti pedagogické je oddûlení úpravy surovin a recyklace
nositelem studijního oboru Úpravnictví (dfiívûj‰í název Úpravnictví
a ekotechnologie) zamûfieného na v˘chovu specialistÛ v oboru
úpravy surovin a recyklace odpadÛ a nabízí rovnûÏ doktorské stu-
dium vûdního oboru „Úpravnictví“. Pro ostatní obory hornicko-ge-
ologické fakulty pak zaji‰Èuje v˘uku speciálních pfiedmûtÛ z oblas-
ti úpravy surovin a recyklace a vyuÏití odpadÛ. V souãasné dobû
je pfiipraven k otevfiení zcela nov˘ studijní obor pod názvem „Úpra-
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2002)“, 22 – 23. 5. 2002, s. 13 – 16, âastá-Papierniãka,
Slovenská republika, ed. Slovenská technická univerzita
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14. ¤EPKA, VL., BOTULA J.: Oddûlení pevné fáze s obsahem rtu-
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zpráva doplÀkové ãinnosti 500670 , V·B-TU Ostrava, kvûten
aÏ ãerven 2000. 

15. KRI·TOFOVÁ, D., SEIDLEROVÁ, J., BOTULA, J., TUâKOVÁ,
E.: MoÏnosti vyuÏití sloÏek amortizaãního elektroodpadu a vliv
zpracování obrazovek na vyluhovatelnost silikátové strusky
‰achtové pece. Závûreãná zpráva smlouvy o spolupráci pfii re-
alizaci projektu MPO FB-C2/30/99 s názvem Centrum pro v˘-
zkum a v˘voj technologií na zpracování odpadních surovin
s obsahem drah˘ch a tûÏk˘ch kovÛ. Ostrava, prosinec 2000.

16. âECHOVÁ, D.: Vliv skládkování tuhého komunálního odpadu
na kvalitu podzemních vod a moÏnosti vyuÏití bioplynu.
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1. Úvod
Odpadní kaly vznikající v rÛzn˘ch prÛmyslov˘ch procesech

a technologiích obsahují ãasto toxické sloÏky a pfiedstavují pro-
to zv˘‰ené riziko pro Ïivotní prostfiedí. Produkce kalÛ v âeské
republice neustále stoupá a sv˘m roãním objemem pfiedstavuje
jednu z nejroz‰ífienûj‰ích odpadov˘ch komodit. Vliv kalÛ na
okolní ekosystémy není proto zanedbateln˘. 

Jedná se vlastnû o disperzní média, která se velmi snadno
a intenzivnû kontaktují s okolím, pfiiãemÏ kontakt mÛÏe probíhat
jak z tuhé fáze kalu, tak i z kalové vody. Proto je dÛleÏité zbavit
tyto odpady nebezpeãn˘ch vlastností a umoÏnit jejich pfiípadné
vyuÏití. Jednou z progresivních fyzikálnû-chemick˘ch metod je-
jich úpravy je stabilizace.

Podle pfievládajícího mnoÏství organick˘ch nebo anorganic-
k˘ch látek se rozli‰ují hnilobné kaly s nadbytkem organick˘ch lá-
tek podléhajících biologick˘m rozkladÛm a kaly nehnilobné, kte-
ré obsahují pfiebytek anorganick˘ch nebo nerozloÏiteln˘ch orga-
nick˘ch látek. Z nehnilobn˘ch kalÛ pfiedstavují v˘znamn˘ zdroj
zneãi‰tûní z hlediska vlivu na Ïivotní prostfiedí brusné kaly a gal-
vanické kaly.

Brusné kaly jsou tvofieny pfieváÏnû zbytky olejÛ, brusn˘m mate-
riálem, pfiídavkem emulgátorÛ a zbytky oceli a sv˘m mnoÏstvím
a charakterem pfiedstavují problematick˘ odpad, vyÏadující doko-
nalé odstranûní. 

Galvanické kaly tvofiené polymetalick˘mi slouãeninami vznika-
jí pfii sráÏení tûÏk˘ch kovÛ z odpadních vod a vyãerpan˘ch elek-
trolytick˘ch lázní v provozech povrchov˘ch úprav kovov˘ch v˘-
robkÛ a polotovarÛ. V závislosti na v˘robním procesu mají ka‰o-
vitou aÏ pastovitou konzistenci a promûnlivé chemické sloÏení.
Vedle hlavních neÏelezn˘ch kovÛ, jako jsou zinek, nikl, chrom
a mûì obsahují aÏ 10 % hm. Ïeleza spoleãnû s dal‰ími neãisto-
tami, zejména manganem, olovem, kadmiem a jin˘mi kovy, je-
jichÏ koncentrace se pohybuje v rozmezí 0,5 aÏ 2 %. 

V dÛsledku snadné vyluhovatelnosti nebo interakce s jin˘mi
látkami mÛÏe dojít k jejich samovolnému uvolnûní a následné mi-
graci do podzemních vod nebo do ovzdu‰í. Proto je vedle eko-
nomick˘ch dÛvodÛ i ekologicky prospû‰nûj‰í vyuÏití galvanic-
k˘ch kalÛ jako druhotné suroviny k metalurgické v˘robû kovÛ.
Roãní produkce galvanick˘ch kalÛ v âeské republice je nûkolik
tisíc tun a nejvût‰í podíl tvofií kaly zinkové. 

Stabilizace/solidifikace odpadních kalů 
s využitím anorganických pojiv
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2. Úprava a využití kalů
Úãelem úpravy kalÛ stabilizací je imobilizace kontaminaãní sloÏ-

ky kalu v pevné matrici stabilizovaného materiálu. Hlavním kritéri-
em pro posouzení úspû‰nosti tohoto procesu jsou testy vyluhova-
telnosti /1/. Kromû standardního vodného v˘luhu mohou b˘t reali-
zovány i v˘luhy kyselé simulující podmínky v Ïivotním prostfiedí,
kter˘m mÛÏe b˘t odpad vystaven. Kyselé v˘luhy lze získat pomo-
cí roztokÛ minerálních kyselin (napfi. smûsi kyseliny sírové a kyse-
liny dusiãné), které odpovídají reáln˘m kysel˘m de‰ÈÛm, nebo pfií-
davkem organick˘ch kyselin, napfi. kyseliny octové uplatÀující se
pfii vyluhovacích procesech ve skládkách. 

Pfii solidifikaci brusn˘ch kalÛ bylo dosaÏeno nízké vyluhovatel-
nosti pfiídavkem pfiírodního sorbentu k pfiíslu‰nému pojivu /2/.
Z rÛzn˘ch sorbentÛ, které byly vyzkou‰eny (bentonit, Vapex,
Nowap), se jevil jako nejvhodnûj‰í, zejména z hlediska ekonomic-
kého, jíl komerãního oznaãení BD. V˘hodn˘ byl rovnûÏ pfiídavek
popílku, kdy hodnota CHSK v˘luhu sice stoupla, ale souãasnû
vzrostla i pevnost vzorku solidifikátu. 

Pro zpracování galvanick˘ch kalÛ, které mají pomûrnû vysoké
obsahy vlhkosti, jsou nejv˘hodnûj‰í hydrometalurgické postupy.
Vzhledem k pomûrnû vysokému obsahu zinku, niklu, chromu
a mûdi (5 – 12 %) pfiedstavují galvanické kaly ve srovnání se
souãasnû tûÏen˘mi rudami relativnû hodnotnou surovinu pro zís-
kávání neÏelezn˘ch kovÛ. Technologie pro zpracování odpad-
ních galvanick˘ch kalÛ vyvinuté v âeské republice i v zahraniãí
jsou zaloÏeny na jejich vyluhování v kysel˘ch nebo zásadit˘ch
roztocích a selektivním dûlení kovÛ z roztokÛ s vyuÏitím kapali-
nové extrakce, elektrotechnick˘ch metod a vhodn˘ch sráÏecích
postupÛ. 

Tyto technologicky a ekonomicky nároãné postupy lze nahradit
laboratornû odzkou‰enou technologií zpracování galvanick˘ch ka-
lÛ /3/ spoãívající v louÏení kalÛ ve zfiedûné kyselinû sírové, v rafi-
naci v˘luhu sráÏecími metodami a oddûlení zinkové uhliãitanové
sraÏeniny. DosaÏená ãistota recyklovan˘ch zinkov˘ch slouãenin je
postaãující pro jejich vyuÏití v metalurgickém nebo keramickém
prÛmyslu. 

Pfiesto v‰ak není vyfie‰eno úplné vyuÏití v‰ech obsaÏen˘ch ko-
vÛ a malé mnoÏství se bude vracet na skládku jako nebezpeãn˘
odpad. Uveden˘ zpÛsob vyuÏití galvanick˘ch kalÛ pro recyklaci
neÏelezn˘ch kovÛ fie‰í vedle ekologick˘ch problémÛ i sníÏení
mnoÏství kovÛ dováÏen˘ch do na‰í republiky ze zahraniãí.

Jin˘m pfiíkladem vyuÏití mÛÏe b˘t pfiidávání galvanick˘ch kalÛ
do cihláfiské suroviny. Za pfiísady dal‰ích látek vznikají z hydroxi-
dÛ tûÏk˘ch kovÛ pfii vypalování cihel a jin˘ch keramick˘ch v˘rob-
kÛ ve vodû nerozpustné alumokfiemiãitany. Takto vázané tûÏké
kovy témûfi nepfiecházejí do vodn˘ch v˘luhÛ a zabránûno je rov-
nûÏ jejich úniku jako ‰kodliv˘ch exhalátÛ do ovzdu‰í /4/. 

Z hlediska mnoÏství vznikajících galvanick˘ch kalÛ a obsahu pfií-
slu‰ného kovu se jeví jako perspektivní nikl. Úpravou spoãívající
v louhování a tavení bylo vyrobeno nûkolik poloproduktÛ s obsa-
hem aÏ 45 % niklu. Nejlep‰í v˘sledky v‰ak byly dosaÏeny s vyuÏi-
tím technologie elektrolytické rafinace, u které lze pfiedpokládat
komerãní uplatnûní v ãerné i barevné metalurgii. 

Elektrolytická rafinace se jeví jako vhodná technologická kon-
covka i pro zpracování fiady odpadÛ obsahujících mûì. I kdyÏ ve
vût‰inû pfiípadÛ nelze získat elektrolyticky ãistou mûì, nachází ta-
to polymetalická smûs uplatnûní ve vsázce pfii v˘robû nûkter˘ch
slitin, napfi. bronzÛ a mosazí /5/. 

3. Experimentální část
V uvedené práci byly vyuÏity dva typy odpadních kalÛ. Pro sle-

dování úãinnosti vyluhování v neutrálním a kyselém prostfiedí byl
vyuÏit  kal z brou‰ení skla /6/. Jako pojivo byl pouÏit portlandsk˘

Tabulka 1: Koncentrace kovÛ (mg/l) v neutrálních v˘luzích vzorku
kalu z brou‰ení skla a jeho solidifikované formy

Kov Cu Zn Cd Pb Cr Co

v˘luh pÛvodního vzorku 0,74 0,04 0,005 5,30 2,20 0,02

v˘luh solidifikátu 0,29 0,04 0,007 0,49 0,18 0,03

Tabulka 2: Koncentrace kovÛ (mg/l) v kysel˘ch v˘luzích solidifiko-
vané formy vzorku kalu z brou‰ení skla 

Kov pH Cu Zn Cd Pb Cr Co

v˘luh s pfiídavkem H2SO4+HNO3 4 0,41 0,008 0,007 0,06 0,07 0,03

v˘luh s pfiídavkem H2SO4+HNO3 1,6 0,37 0,008 0,007 0,06 0,07 0,03

v˘luh s pfiídavkem CH3COOH 4 0,57 0,03 0,008 1,81 0,12 0,03

Tabulka 3: Koncentrace kovÛ (mg/l) v kysel˘ch v˘luzích prÛmyslo-
vého solidifikátu vzorku kalu z brou‰ení skla

Kov pH Cu Pb Cr

v˘luh s pfiídavkem H2SO4+HNO3 4 0,50 0,36 0,15

v˘luh s pfiídavkem H2SO4+HNO3 1,6 2,58 2,63 0,15

v˘luh s pfiídavkem CH3COOH 4 0,18 0,17 0,15

v˘luh s pfiídavkem CH3COOH 1,6 24,60 25,46 25,0

Tabulka 4: Koncentrace kovÛ (mg/l) v neutrálních v˘luzích solidifi-
kátu vzorku galvanického kalu 

Kov Zn Ni Cu Cr Fe

v˘luh s 10 % vápna 1,78 0,93 0,09 0,23 0,93

v˘luh s 20 % vápna 0,06 0,12 0,09 0,27 <0,1

v˘luh s 20 % vápna (drcen˘ vzorek) 0,15 0,57 0,11 0,36 0,67

Tabulka 5: Koncentrace kovÛ (mg/l) v kysel˘ch v˘luzích solidifikátu
vzorku galvanického kalu (pH =3, pfiídavek 10 % vápna)

Kov Zn Ni Cu Cr Fe

v˘luh s pfiídavkem H2SO4+HNO3 0,43 0,32 0,08 0,38 <0,04

v˘luh s pfiídavkem CH3COOH 0,95 6,9 0,12 0,43 <0,04

Tabulka 6: Koncentrace kovÛ (mg/l) v neutrálních v˘luzích solidi-
fikátu vzorku galvanického kalu (pfii náhradû vápna popílkem)

Kov Zn Ni Cu Cr Fe

v˘luh s 10 % vápna + 10 % popílku 2,12 1,66 0,06 0,92 1,25

v˘luh s 20 % popílku 0,77 0,82 0,09 0,89 0,37

Tabulka 7: Koncentrace kovÛ (mg/l) v neutrálních v˘luzích solidi-
fikátu vzorku galvanického kalu 

Kov [mg/l] Cr Ni Cu Zn Fe

v˘luh s 10 % vápna 1,82 0,15 0,05 0,06 <0,10

v˘luh s 20 % vápna 2,44 0,22 0,19 0,15 <0,10

v˘luh s 20 % vápna (drcen˘ vzorek) 2,60 1,81 0,46 1,28 0,49

Tabulka 8: Koncentrace kovÛ (mg/l) v kysel˘ch v˘luzích solidifiká-
tu vzorku galvanického kalu (pH=3, pfiídavek 10 % vápna)

Kov Cr Ni Cu Zn Fe

v˘luh s pfiídavkem H2SO4 + HNO3 1,70 0,44 0,12 0,11 0,04

v˘luh s pfiídavkem CH3COOH 1,01 5,40 0,37 2,15 0,27

Tabulka 9: Koncentrace kovÛ (mg/l) v neutrálních v˘luzích solidi-
fikátu vzorku galvanického kalu (pfii náhradû vápna popílkem)

Kov Cr Ni Cu Zn Fe

v˘luh s 10 % vápna + 10 % popílku 1,94 1,52 0,43 0,72 0,30

v˘luh s 20 % popílku 0,44 1,71 0,38 0,98 0,35
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cement a jako aditiva bentonit a chlorid vápenat˘. Druh˘m typem
kalu byl galvanick˘ kal /7/ se zv˘‰en˘m obsahem zinku, chromu
nebo niklu. Jako stabilizaãní pojivo byl pouÏit vápenn˘ hydrát, kte-
r˘ byl ãásteãnû nahrazován elektrárensk˘m popílkem se zámûrem
provûfiit moÏnost náhrady relativnû drahého stabilizaãního ãinidla
vápna produkty, které vznikají jako odpady v energetickém prÛ-
myslu.

Získané v˘luhy byly analyzovány metodou atomové absorpãní
spektroskopie pro stanovení koncentrací kationtÛ tûÏk˘ch kovÛ,
které byly hlavními anorganick˘mi kontaminanty obou sledova-
n˘ch kalÛ.

4. Výsledky a diskuse
V˘sledky anal˘z vzorkÛ kalÛ z brou‰ení skla a vzorkÛ galvanic-

k˘ch kalÛ jsou uvedeny v tabulkách 1 aÏ 9.
Z uveden˘ch v˘sledkÛ je zfiejmé, Ïe u solidifikátu vzorku kalu

z brou‰ení skla má stabilizace pozitivní vliv na sníÏení mobility ka-
tiontÛ kovÛ, a to zejména v pfiípadû olova a chromu, coÏ jsou kon-
taminanty v tomto kalu nejvíce zastoupené. Kovy se ze solidifiko-
vané formy kalu neuvolÀují do v˘luhÛ ve vût‰í mífie ani pfii pÛso-
bení roztoku smûsi minerálních kyselin sírové a dusiãné. V kyse-
lém v˘luhu s pfiídavkem kyseliny octové se ponûkud zv˘‰ila kon-
centrace olova, chromu a mûdi, ale i v tomto pfiípadû bylo zastou-
pení kovÛ ve srovnání s neutrálním v˘luhem pÛvodního vzorku ka-
lu niÏ‰í (tabulka 1, 2).

Ovlivnûní intenzity kyselého vyluhování typem pouÏit˘ch kyselin
a hodnotou pH bylo sledováno u komerãního vzorku solidifikátu
kalu vznikajícího rovnûÏ v procesu brou‰ení skla. Koncentrace olo-
va, mûdi a chromu v kysel˘ch v˘luzích tohoto prÛmyslového vzor-
ku solidifikátu je uvedena v tabulce 3. Z v˘sledkÛ je zfiejmé, Ïe pfii
pouÏití roztoku smûsi minerálních kyselin jako louÏícího média se
ve v˘luhu zv˘‰il obsah mûdi a olova pfii sníÏení pH z hodnoty 4 na
hodnotu 1,6. K masivnímu uvolnûní kationtÛ kovÛ ze solidifikátu do
v˘luhu v‰ak do‰lo v pfiípadû v˘luhu s pfiídavkem kyseliny octové,
kdy pfii hodnotû pH 1,6 vzrostl jejich obsah více neÏ desetinásob-
nû. 

Vyluhovatelnost v kyselém a neutrálním prostfiedí byla sledová-
na rovnûÏ u tfií typÛ galvanick˘ch kalÛ. V prvém pfiípadû se jedna-
lo o vzorek kalu s vysok˘m obsahem zinku (tabulka 4 ,5, 6). 

Z v˘sledkÛ uveden˘ch v tabulce 4 je zfiejmé, Ïe zv˘‰ení pfiídav-
ku vápna znamenalo pevnûj‰í vazbu kovÛ v solidifikátu zejména
pro zinek a nikl, coÏ jsou nejvíce zastoupené kontaminanty. Vodné
v˘luhy byly realizovány jak ze solidifikátu v kompaktní formû (kost-
ka), tak ze solidifikátu drceného. Tyto pokusy mûly simulovat situ-
aci, kdy dochází k poru‰ení celistvosti bloku, napfi. vlivem pfiírodní
eroze. Podle pfiedpokladu se potvrdilo, Ïe materiál v kompaktní
formû je vÛãi v˘luhÛm odolnûj‰í neÏ materiál drcen˘. V kyselém
prostfiedí (tabulka 5) bylo vyluhování úãinnûj‰í v prostfiedí organic-
k˘ch kyselin. Z tabulky 6 je patrné, Ïe vyuÏití popílku ke stabiliza-
ci vzorku tohoto typu kalu je reálné. NejniÏ‰ích hodnot vyluhova-
telnosti bylo dosaÏeno dokonce pfii úplném nahrazení vápna po-
pílkem. 

Druh˘m sledovan˘m galvanick˘m kalem byl vzorek s vysok˘m
obsahem chromu. V˘sledky anal˘z v neutrálním a kyselém pro-
stfiedí jsou uvedeny v tabulkách 7, 8 a 9. 

Z v˘sledkÛ uveden˘ch v tabulce 7 vypl˘vá, Ïe stabilizace se po-
dobnû jako v pfiedchozím pfiípadû jevila jako úãinn˘ zpÛsob zne‰-
kodÀování tohoto odpadu pfii vyluhování solidifikátu v kompaktní

formû. Drcení solidifikátu pfied v˘luhem znamenalo znaãné zv˘‰e-
ní mobility pfiítomn˘ch kovÛ. SníÏení pfiídavku vápna pfii solidifi-
kaãním procesu nebylo v tomto pfiípadû na závadu a na rozdíl od
pfiedchozího vzorku byly nejpfiíznivûj‰í hodnoty koncentrací kovÛ
v neutrálních v˘luzích shledány pro desetiprocentní, tj. nejniÏ‰í pfií-
davek vápna. 

Kyselé v˘luhy (tabulka 8) byly úãinnûj‰í neÏ srovnatelné neu-
trální v˘luhy pro v‰echny sledované kovy s v˘jimkou chromu.
Tento kov vykazoval anomální chování i pfii porovnání v˘luhÛ
v prostfiedí anorganick˘ch a organick˘ch kyselin a jako jedin˘ odo-
lával lépe vyluhování kyselinou octovou. V tabulce 9 jsou uvedeny
v˘sledky neutrálního vyluhování solidifikátÛ s popílkem. Vy‰‰í pfií-
davek popílku pfiispíval k silnûj‰ímu zadrÏování hlavního kontami-
nujícího kovu, tj. chromu, zatímco pro ostatní kovy byla úãinnûj‰í
varianta s pfiídavkem vápna. 

Tfietí druh kalu se li‰il od pfiedchozích vzorkÛ nadmûrnou kon-
centrací niklu (6,05 mg/l), kter˘ v‰ak byl jedin˘m kontaminujícím
kovem obsaÏen˘m v nadlimitním mnoÏství. Pfii jeho úpravû bylo
zji‰tûno, Ïe tento typ kalu je obtíÏnû zpracovateln˘ do dostateãnû
tuhé formy a pro získání kvalitního solidifikátu bylo nutné pfiidat 40
% vápna. Porovnáním hodnot v˘luhÛ vzorku pfied solidifikací
s hodnotou kysel˘ch v˘luhÛ vzorku po provedené solidifikaci bylo
zji‰tûno, Ïe do kysel˘ch v˘luhÛ pfiecházejí kationty niklu v pod-
statnû men‰ím mnoÏství. Pfii vyluhování roztokem minerálních ky-
selin byla ve v˘luhu zji‰tûna koncentrace 0,08 mg/l. Vyluhování
s pfiídavkem kyseliny octové bylo ponûkud úãinnûj‰í (0,24 mg/l),
ale i za tûchto podmínek byl nikl v solidifikaãní matrici vázán mi-
mofiádnû pevnû. 

5. Závěr
Souãasn˘ celosvûtov˘ v˘voj v odpadovém hospodáfiství smûfiu-

je k procesÛm fyzikálnû-chemické úpravy odpadÛ tak, aby byly
zbaveny sv˘ch nebezpeãn˘ch vlastností a staly se vhodn˘mi pro
dal‰í vyuÏití. K takov˘m procesÛm patfií stabilizace odpadÛ, jejímÏ
úãelem je imobilizace kontaminujících sloÏek v pevné matrici sta-
bilizovaného materiálu, která vede ke sníÏení vyluhovatelnosti
‰kodliv˘ch látek do Ïivotního prostfiedí. Jako stabilizaãní pojivo byl
pro brusné kaly vyuÏit cement a pro galvanické kaly vápenn˘ hyd-
rát, kter˘ byl z dÛvodÛ ekologick˘ch a ekonomick˘ch postupnû na-
hrazován elektrárensk˘m popílkem. Ze získan˘ch v˘sledkÛ je zfiej-
mé, Ïe tento zpÛsob úpravy mÛÏe znaãnou mûrou pfiispût k imo-
bilizaci kontaminantÛ pfiítomn˘ch v odpadech, které se pak pro Ïi-
vé organismy stávají ménû toxické.
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servis

Legislativa

� Pfieprava odpadÛ uvnitfi Evropské unie (Abfalltransporte innerhalb der EU) 
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 22, s. 10
� Nové pfiedpisy pro staré akumulátory. Pfieprava nebezpeãného zboÏí
(Neue Vorschriften für Alt-Akkumulatoren. Gefahrguttransport) 
Recycling magazin, 58, 2003, ã. 1, s. 14 – 15
� âtyfii roky nafiízení o bateriích. Jeho realizace vyÏaduje je‰tû zlep‰ení
(Vier Jahre Batterieverordnung. Die Umsetzung ist noch verbesserungs-
bedürftig) 
Recycling magazin, 58, 2003, ã. 1, s. 10
� 2005 nebo „rok 5 pfied rokem 12“? Co se stane, kdyÏ se nic nepovolí?
(2005 oder „5 vor 12“? Was passiert, wenn nichts mehr passiert?) 
Müll und Abfall, 35, 2003, ã. 1, s. 16 – 29
� Téma odpad v Nûmeckém spolkovém snûmu a v zemsk˘ch parlamen-
tech (Thema Abfall im Deutschen Bundestag und in den Landesparla-
menten) 
Müll und Abfall, 35, 2003, ã. 1, s. 38 – 39
� Zne‰kodÀování starého dfieva podle nového nafiízení o starém dfievu
(Die künftige Entsorgung von Altholz nach der neuen Altholzverordnung) 
Müll und Abfall, 35, 2003, ã. 2, s. 52 – 58
� Téma odpad v Nûmeckém spolkovém snûmu a v zemsk˘ch parlamentech
(Thema Abfall im Deutschen Bundestag und in den Landesparlamenten) 
Müll und Abfall, 35, 2003, ã. 2, s. 86 – 87
� Právo. Odpad k vyuÏití nebo k odstranûní? (Recht. Abfall zur Verwertung
oder Beseitigung?) 
Recycling magazin, 58, 2003, ã. 4, s. 19
� Zákon o obchodu s odpady a emisemi (Waste and Emissions Trading Bill)
Wastes Management, 2003, ã. 1, s. 52

V˘voz a dovoz odpadÛ

� Pfieprava odpadÛ – kam dosáhne ruka nûmeck˘ch úfiadÛ? Platnost nû-
meckého standardu pro vyuÏití odpadÛ v jin˘ch ãlensk˘ch státech ES
(Abfalltransporte – wie weit reicht der Arm deutscher Behörden? Geltung
deutscher Umweltstandards für die Verwertung von Abfällen in anderen
Mitgliedstaaten der EG auf dem Prüfstand) 
Müll und Abfall, 35, 2003, ã. 1, s. 12 – 15
� V˘sledky ‰esté smluvní konference státÛ Basilejské úmluvy (Ergebnisse
der sechsten Vertragsstaatenkonferenz des Basler Übereinkommens)
Umwelt, 2003, ã. 2, s. 115 – 117

Informaãní systémy

� Virtuální evropské recyklaãní centrum zahajuje provoz: propojit know –
how (Das Virtual European Recycling Center nimmt Fahrt auf: Know –
how verknüpfen) 
Entsorga – Magazin, 21, 2002, ã. 10, s. 28 – 29

V˘chova, vzdûlávání, osvûta

� Svûtlá budoucnost pro vzdûlávání a ‰kolení v odpadech (A bright future
for waste education & training) 
Wastes Management, 2003, ã. 1, s. 55 – 56
� PrÛzkum postojÛ vefiejnosti k Ïivotnímu prostfiedí ve Skotsku (Survey of
public attitudes to the environment in Scotland) 
Warmer Bulletin, 2003, ã. 88, s. 16
� Men‰inová spoleãenství a nakládání s odpady (Minority communities
and waste management)
Warmer Bulletin, 2003, ã. 88, s. 17
� Odpadové hospodáfiství v Polsku: zlep‰ení recyklaãní osvûty a zmûny
v chování (Waste management in Poland: improving recycling awareness
& changing behaviour) 
Wastes Management, 2003, ã. 2, s. 39 – 42

Nakládání s odpady

� Na‰e mûsta mají b˘t ãist‰í – ptáme se jakou taktikou? Obklíãit, zaútoãit,
odtáhnout (Unsere Städte sollen sauberer werden – fragt sich mit welcher
Taktik? Umzingeln, angreifen, zurückziehen) 
Entsorga – Magazin, 21, 2002, ã. 10, s. 22 – 25
� Smlouvy o zne‰kodÀování odpadÛ nabízejí pokles nákladÛ aÏ k nulové-
mu tarifu: cesta z poplatkového trysku (Müll – Contracting bietet Kosten-
senkung zum Nulltarif: Weg aus dem Gebühren – Galopp) 
Entsorga – Magazin, 21, 2002, ã. 10, s. 30 – 32

� KdyÏ dosahuje komunální zne‰kodÀovatel za hranice své oblasti: pfiihlí-
Ïet k okolnostem (Wenn ein kommunaler Entsorger über seine Gebiets-
grenzen hinausgreift: Die Umstände anschauen) 
Entsorga – Magazin, 21, 2002, ã. 10, s. 42 – 43
� I administrace nabízí moÏnosti k v˘znamnému poklesu nákladÛ: Zapo-
menutá správa (Auch die Administration bietet Möglichkeiten zur bemer-
kungswerten Kostensenkung: Vergessene Verwaltung) 
Entsorga – Magazin, 21, 2002, ã. 10, s. 44 – 46
� Spoleãnost Lobbe vystoupila pfiekvapivû z polského obchodu – odstra-
Àování odpadÛ v Polsku (Lobbe steigt überraschend aus dem Polen –
Geschäft aus: Nicht gewachsen) 
Entsorga – Magazin, 21, 2002, ã. 10, s. 47
� Nechceme Ïádné kartely. Spolkov˘ svaz pro druhotné suroviny a zne‰-
kodÀování Ïádá posílení stfiedního stavu (Wir wollen keine Konzern –
Kartelle. bvse fordert Stärkung des Mittelstandes) 
Recycling magazin, 58, 2003, ã. 2, s. 14 – 15
� Nûmecké odpadové hospodáfiství Ïádá bezpeãnost plánování. Klesající
v˘nosy (BDE fordert Planungssicherheit. Sinkende Erträge) 
Recycling magazin, 58, 2003, ã. 2, s. 16
� Cesta ãasem – 30 let spoleãnosti HIM zab˘vající se odstraÀováním
zvlá‰tních odpadÛ (Zeitreise – 30 Jahre HIM)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 12, s. 14
� Lakovat ãistû – opatfiení ke sniÏování mnoÏství odpadÛ z lakoven (Sau-
ber lackieren) 
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 12, s. 41 – 43
� Berlín – v˘zva pro fiízení toku látek – organizace recyklace (Berlin – Eine
Herausförderung für das Stoffstrommanagement)
Müll und Abfall, 35, 2003, ã. 1, s. 4 – 6
� Struktura spoleãnosti DB Cargo jako odborného podniku pro nakládání
s odpady (Struktur DB Cargo als Entsorgungsfachbetrieb) 
Müll und Abfall, 35, 2003, ã. 1, s. 30 – 35
� Nová frakce odpadÛ v budoucnosti: datové odpady (Die neue
Müllfraktion der Zununft: Datenmüll) 
Müll und Abfall, 35, 2003, ã. 2, s. 94 – 97
� Odpad je v Rusku nejvût‰ím ekologick˘m problémem (Abfall ist das
grösste Umweltproblem. Russland) 
Umweltschutz, 2003, ã. 1/2, s. 12 – 17
� Stále je‰tû velká potfieba dohánûní – situace v Ïivotním prostfiedí v âes-
ké republice (Weiterhin grosser Nachholbedarf) 
Umweltschutz, 2003, ã.1/2, s. 24
� Nûmeck˘ âerven˘ kfiíÏ odmítá kritiku charit. Obchod s pouÏit˘mi ‰aty
(DRK weist Kritik an den Karitativen zurück. Gebrauchtkleider – Handel) 
Recycling magazin, 58, 2003, ã. 3, s. 16
� Odpadové hospodáfiství v Norsku (Waste management in Norway)
Warmer Bulletin, 2003, ã. 88, s. 4 – 7
Anglie – revize odpadové strategie (England – waste strategy review) 
Warmer Bulletin, 2003, ã. 88, s. 9 – 11
� Aktualizace bezodpadové koncepce (Zero waste update) 
Warmer Bulletin, 2003, ã. 88, s. 13
� ZÛstat pfii zemi v hospodafiení se zdroji (A down to earth approach to re-
source management) 
Warmer Bulletin, 2003, ã. 88, s. 14 – 16
� Americká Agentura Ïivotního prostfiedí zvaÏuje budoucnost (US EPA
considers the future) 
Warmer Bulletin, 2003, ã. 88, s. 22
� Australsk˘ prÛmysl PVC se zavazuje k odpovûdnosti za Ïivotní prostfie-
dí (Australian PVC industry steps up environment commitment)
Warmer Bulletin, 2003, ã. 88, s. 23
� Existuje dal‰í pouÏití po ukonãení Ïivotnosti – mohou v˘robky dostat
druhou ‰anci? (Is there an afterlife – can products be given a second
chance?) 
Wastes Management, 2003, ã. 1, s. 27 – 30
� UdrÏitelné odpadové hospodáfiství – problém energetick˘ (Sustainable
waste management – the energy question) 
Wastes Management, 2003, ã. 1, s. 34 – 35
� Praxe a problémy v nakládání s odpady v Guatemale (Waste manage-
ment practices & problems in Guatemala) 
Wastes Management, 2003, ã. 2, s. 27 – 30
� Zkrá‰lete své Polsko (Polish up your Polish)
Wastes Management, 2003, ã. 2, s. 31 – 34
� Odpadové hospodáfiství v Polsku – souãasnost a smûrnice pro budouc-
nost (Waste management in Poland – Now and future directions) 
Wastes Management, 2003, ã. 2, s. 35 – 38
� Smûrnice o elektro‰rotu, minimalizace odpadÛ a sbûr od krajÛ chodníkÛ
– monitorovací a fiídící systémy (WEEE Directive, Waste Minimisation and
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� Pilotní projekt k zavedení technicky jednoduchého postupu k mechanic-
ko – biologickému postupu pfiedúpravy odpadÛ v Brazílii (Pilotprojekt zur
Einführung technisch einfacher Verfahren zur mechanisch biologischen
Abfallvorbehandlung in Brasilien. Deponie. Abfallvorbehandlung) 
Müll und Abfall, 35, 2003, ã. 2, s. 64 – 69
� Nov˘ postup s kompostov˘m filtrem a biologick˘m pÛdním filtrem k ãi‰-
tûní silnû zatíÏené prÛsakové vody ze skládek (Ein neuartiges Verfahren
mit Kompostfilter und bewachsenen Bodenfilter zur Reinigung schwach
belasteter Deponiesickerwasser. Deponiesickerwasserbehandlung) 
Müll und Abfall, 35, 2003, ã. 2, s. 79 – 85
� Roz‰ífiení pojmu kompostování v Severním Lanarkshire (Spreading the
composting word in North Lanarkshire) 
Wastes Management, 2003, ã. 1, s. 22 – 25

Komunální odpady

� Celistvá prognóza sídelních odpadÛ (Ganzheitliche Prognose von
Siedlungsabfällen) 
Müll und Abfall, 35, 2003, ã. 1, s. 7 – 11
� Finanãní revize hospodafiení s komunálním odpadem ve Spojeném krá-
lovství (Financial review of the UK municipal waste management industry) 
Wastes Management, 2003, ã. 2, s. 19 – 21
� Aktuální zprávy Pracovní spoleãnosti pro vyuÏití sídelních odpadÛ ANS
napfi. k plánovan˘m limitním hodnotám pro komposty, o praktick˘ch dÛ-
sledcích nafiízení o skládkách pro provozovatele (ANS Arbeitskreis für
Nutzbarmachung von Siedlungsabfällen) 
Müll und Abfall, 35, 2003, ã. 2, s. 90 – 93

Autovraky

� Recyklace vozidel s ukonãenou Ïivotností se má plo‰nû roz‰ífiit.
Spoleãnost Interseroh chce investovat do plo‰ného systému (Altauto –
Recycling soll flächendeckend ausgeweitet werden. Interseroh) 
Recycling magazin, 58, 2003, ã. 1, s. 18
� Formovatelné nádrÏe osobních automobilÛ z oceli ulehãují recyklaci.
VyuÏití aut (Verformbare PKV – Tanks aus Stahl erleichtern das Recycling.
Autoverwertung) 
Recycling magazin, 58, 2003, ã. 2, s. 17
� Nafiízení o vozidlech s ukonãenou Ïivotností vstoupilo v platnost: v˘rob-
ci a dovozci budou v budoucnosti muset vozidla odebírat zpût a recyklo-
vat (Altfahrzeue – VO in Kraft getreten: Hersteller und Importeure müssen
künftig Fahrzeuge zurücknehmen und recyceln)
Umweltschutz, 2002, ã. 12, s. 5
� Pfiedúprava vozidel s ukonãenou Ïivotností. V˘sledky v˘zkumného zá-
mûru (Vorbehandlung von Altfahrzeugen. Ergebnisse eines Forschungs-
vorhabens) 
Umwelt, 2003, ã. 2, s. 117 – 119
� Spoleãnost MeWa staví v Rakousku nejvût‰í evropské zafiízení na úpra-
vu pneumatik (MeWa baut Europas größte Reifenaufbereitungsanlage in
Österreich) 
Recycling magazin, 58, 2003, ã. 3, s. 15
� Recyklace vozidel s ukonãenou Ïivotností: Jsou potfiebné vertikální spo-
lupráce (Altfahrzeug – Recycling: Vertikale Kooperationen erforderlich 
Recycling magazin, 58, 2003, ã. 4, s. 4
� Recyklace vozidel s ukonãenou Ïivotností – kam vede cesta?
(Autorecycling – Wohin führt der Weg?) 
Recycling magazin, 58, 2003, ã. 4, s. 12 – 15
� Pfiipraveni nebo ne, zaãíná se s demontáÏemi autovrakÛ (Ready or not,
here comes automobile dismantling) 
Warmer Bulletin, 2003, ã. 88, s. 8

Kaly

� MnoÏství ãistírensk˘ch kalÛ se mÛÏe dramaticky sníÏit: kyslík jako sti-
mulátor (Der Klärschlammanfall lässt sich dramatisch verringern:
Sauerstoff als Stimulanz) 
Entsorga – Magazin, 21, 2002, ã. 10, s. 34 – 36
� Vyhnívání s vysokou zátûÏí zlep‰uje hospodárnost v ãistírnû odpadních
vod: nov˘ tvar vyhnívacích vûÏí (Hochlastfaulung verbessert die
Wirtschaftlickeit in der Kläranlage: Abschied vom Ei) 
Entsorga – Magazin, 21, 2002, ã. 10, s. 37 – 39
� VyuÏití ãistírensk˘ch kalÛ (Quo vadis – Klärschlamm?) 
Umweltschutz, 2002, ã. 12, s. 24
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Kerbside Recycling –  Monitoring and Management Systems) 
Wastes Management, 2003, ã. 2, s. 43 – 45
� Obchodování s emisemi skleníkov˘ch plynÛ (Greenhouse Gas Emis-
sions Trading) 
Wastes Management, 2003, ã. 2, s. 51
� Zaji‰tûní kvality anal˘zy odpadÛ (Qualitätssicherung in der Abfallana-
lytik. Abfallanalyse) 
Müll und Abfall, 35, 2003, ã. 2, s. 74 – 78

Sbûr, svoz a skladování odpadÛ

� Ecohalte je nová koncepce ochrany Ïivotního prostfiedí v odpadovém
hospodáfiství: odmûna na kartû – kredit za odevzdané druhotné suroviny
v Nizozemsku (Ecohalte ist ein neues Umweltschutzkonzept in der Abfall-
wirtschaft. Belohnung auf der Karte) 
Entsorga – Magazin, 21, 2002, ã. 10, s. 26 – 27
� V odpadovém hospodáfiství platí zvlá‰tní pravidla hry. Nákladní automo-
bilová doprava (In der Entsorgungswirtschaft gelten besondere
Spielregeln. LKW – Transporte) 
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 22, s. 9
� Sbírat karton a papír oddûlenû? (Karton/Papier getrennt sammeln?) 
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 22, s. 13

Tfiídûní odpadÛ

� Alba na startu: investice ve velkém stylu. Svûtlo nahrazuje ruku – nové
zafiízení na tfiídûní a zu‰lechÈování (Alba am Start: Investitionen im großen
Stil. Licht ersetzt Hand) 
Entsorga – Magazin, 21, 2002, ã. 10, s. 48 – 49
� Zne‰kodÀovatelé odmítají dal‰í zatíÏení. Jak dalece tfiídit star˘ papír
(Entsorger lehnen weitere Belastungen ab. Altpapier: wieweit trennen) 
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 22, s. 12

Recyklace odpadÛ

� Zu‰lechÈování pouÏit˘ch plastov˘ch lahví (Veredelung von gebrauchten
Kunststoff – Flaschen) 
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 22, s. 7
� Nov˘ postup pro recyklaci PVC (Neues Verfahren für das PVC – Recycling) 
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 22, s. 26
� Nejasná definice zpÛsobuje zmatek. Recyklace papíru v EU (Unklare
Definition sorgt für Verwirrung. EU – Papier – Recycling) 
Recycling magazin, 58, 2003, ã. 1, s. 17
� Spoleãnost Rewindo – nov˘ spoleãník pfii recyklaci plastov˘ch oken
(Neuer Gesellschafter bei PVC – Fensterrecycling Gesellschaft Rewindo) 
Recycling magazin, 58, 2003, ã. 2, s. 7
� Zákaz skládkování star˘ch pneumatik povzbuzuje vyuÏití (Deponiever-
bot beflügelt Verwertung. Altreifen – Recycling) 
Recycling magazin, 58, 2003, ã. 2, s. 8 – 10
� Rok 2002 byl tûÏk˘. Star˘ textil (Das Jahr 2002 war schwierig. Alttextil) 
Recycling magazin, 58, 2003, ã. 2, s. 20
� Mobilní ãi‰tûní písku na dûtsk˘ch pískovi‰tích (Mobile Reinigung von Spielsand)
Recycling magazin, 58, 2003, ã. 2, s. 22
� Recyklace rozpou‰tûdel sniÏuje spotfiební hodnotu (Lösemittelrecycling
verringert Verbrauchswerte) 
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 12, s. 44 – 45
� TfiístupÀové ãi‰tûní vzduchu v zafiízení na recyklaci chladniãek (Drei
Stufen gegen R12) 
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 12, s. 50 – 51
� VídeÀsk˘ kbelík na sbûr upotfiebeného jedlého oleje (Wiener Ölsammel-
kübel WÖLI für Altspeiseöl)
Umweltschutz, 2003, ã. 1/2, s. 8
� Hadry na jedno pouÏití jsou ménû hodnotn˘m artiklem, ale s vysokou re-
levancí pro Ïivotní prostfiedí (Putzlappen, ein „C – wertiger“ Artikel, aber
mit hoher Umweltrelevanz! Einweg) 
Umweltschutz, 2003, ã.1/2, s. 34
� Recyklace mûdi (Abgekupfert. Kupfer – Recycling)
Recycling magazin, 58, 2003, ã. 3, s. 8 – 11
� Obor potfiebuje plánovací jistotu. Recyklace stavebních hmot (Eine
Branche braucht Planungssicherheit. Baustoff – Recycling) 
Recycling magazin, 58, 2003, ã. 3, s. 12 – 14
� Vefiejná recyklaãní síÈ (Community Recycling Network) 
Wastes Management, 2003, ã. 1, s. 20 – 21

Biologická a mechanicko – biologická úprava odpadÛ

� Pfiestavût kompostovací boxy na nové technologie zrání! (Kompostier-
boxe auf neue und moderne Rottetechnologie umrüsten!) 
Umweltschutz, 2002, ã. 9, s. 42
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Moderní technika ve sbûru a svozu
odpadÛ
13. 5., Praha
Semináfi a firemní prezentace
SSI Schäfer, s. r. o.,
E-mail: schaefer-at@volny.cz

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

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

Odpadní vody – Wastewater 2003
13. – 15. 5., Olomouc
5. mezinárodní konference a v˘stava
Asociace ãistírensk˘ch expertÛ âR
E-mail: jiri.wanner@vscht.cz, 
http://www.vscht.cz

Normotvorná pravomoc obcí v oblasti
Ïivotního prostfiedí
20. 5., Praha
Agentura D a V
E-mail: seminar@centrum.cz

Interní auditor EMS
20. – 21. 5.
Kurz
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz

Odpady 21
21. – 23. 5., Ostrava
3. roãník mezinárodní konference
SdruÏení pro rozvoj Moravskoslezského
kraje a FITE a. s., Ostrava
E-mail: kubos@fite.cz, 
http://www.fite.cz/odpady

Central&Eastern European
Conference on Packaging
22. – 23. 5., Brno
Konference
Obalová asociace SYBA
E-mail: syba@syba.cz, www.syba.cz

Vodovody a kanalizace 2003
26. – 28. 5., Praha, V˘stavi‰tû
9. Mezinárodní vodohospodáfiská v˘stava
SOVAK âR, Exposale, s. r. o.
E-mail: vodka@exposale.cz

Sanaãní technologie VI
28. – 29. 5., Nové Mûsto na Moravû
Odborná konference
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz

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

CIEPEC 2003
5. – 8. 6., Peking, âína
Mezinárodní v˘stava a kongres 
k ochranû Ïivotního prostÈedí
China Association of Environmental
Protection Industry/Reed Exhibitions
E-mail: ines.roosen@redexpo.co.uk

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

Aqua
10. – 12. 6., Trenãín, Slovensko
10. mezinárodní specializovaná v˘stava
vodního hospodáfiství, ochrany ÎP,
komunální techniky a rozvoje mûst a obcí
V˘stavisko TMM, a. s.
E-mail: tmm@tmm.sk

ODPADY A OBCE
11. – 12. 6., Hradec Králové
Konference v rámci cyklu Odpadové dny
EKO-KOM, a. s.
E-mail: kuchar@ekokom.cz
www.ekokom.cz

Umtech 2003
12. – 14. 6., Bremenhaven, SRN
Veletrh
KMN Kongress- und
MessegeselschaftNord, Rostock
E-mail: info@kmn-messe.de

Spalování a Ïivotní prostfiedí -2003
17. – 18. 6., Ostrava
VII. roãník mezinárodní konference
V·B – Technická univerzita Ostrava
E-mail: michal.stana@post.cz
www.vsb.cz/ke

International Congress for Battery
Recycling
18. – 20. 6., Lugano, ·v˘carsko
Kongres
ICM
E-mail: info@icm.ch

TOP 2003
24. – 25. 6., âastá-Papierniãka, SR
Mezinárodní konference se zamûfiením
na recyklaci odpadÛ
Tel.: +421/2/57 29 65 81, 
Fax: +421/2/52 49 78 09

Den technologického transferu
24. – 25. 6., âastá-Papierniãka, SR
Burza technologií pfii konferenci TOP 2003
BIC Group, s. r. o.
http://www.elv.bicgroup.sk

Metals and Energy Recovery
25. – 26. 6., Skelleftea, ·védsko
Symposium
Expolaris Kongresscenter
E-mail: torunn.tornblom@kongresscen-
ter.skelleftea.se

4th International symposium on
Waste Treatment Technologies
29. 6. – 2. 7., Sheffield, Velká Británie

Symposium
Univarsity of Sheffield
E-mail: j.sswithenbank@sheffield.ac.uk

DEGRADATION, STABILIZATION AND
RECYCLING OF POLYMERS
14. – 17. 7., Praha
42. Mikrosympozium o polymerech
Ústav makromolekulární chemie AV âR
E-mail: sympo@imc.cas.cz

Geotechnical Problems with Man-
made and Man-influenced Grounds
25. – 28. 8., Praha
XIII. evropská konference – sanace
skládek a ekologické zátûÏe
âVUT Praha
E-mail: vaniceki@fsv.cvut.cz, 
www.ecsmge2003.cz

Design, Operation and Economics of
Large Wastewater Treatment Plants
1. – 4. 9. Praha
9. specializovaná konference IWA
Asociace ãistírensk˘ch expertÛ âR
E-mail: jiri.wanner@vscht.cz, 
http://www.ace-cr.cz

TECOMEX 2003
9. – 11. 9., Mexico City, Mexiko
Mezinárodní odborn˘ veletrh a kongres
pro Ïivotní prostfiedí a recyklaci 
EXPO Consult + Service, s. r. o.
E-mail:expocs@sky.cz

OEKO-FOIRE
12. – 14. 9., Luxembourg, Lucembursko
Ekologick˘ veletrh
SFI Luxembourg S.A.
E-mail: fil@fil.lu

Kurz EMS
15. – 17. 9.
Krátkodob˘ kurz
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz

MSV 2003
15. – 19. 9., Brno, V˘stavi‰tû
45. Mezinárodní strojírensk˘ veletrh
Veletrhy Brno, a. s.
E-mail: msv@bvv.cz, www.bvv.cz/msv

Interní auditor EMS
18. – 19. 9.
Kurz
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz

EKOLOG, odborník pro tvorbu 
a ochranu Ïivotního prostfiedí
23. – 24. 9., Praha
Agentura D a V
E-mail: seminar@centrum.cz

ENTSORGA
23. – 27. 9., Köln, SRN
Mezinárodní veletrh pro Ïivotní prostfiedí
Zastoupení KölnMesse pro âR a SR
E-mail: besperat@koelnmesse.cz, 
www.entsorga.de

ODPADY-LUHAâOVICE
30. 9. – 2. 10., Luhaãovice
XI. Mezinárodní kongres a v˘stava
JOGA LUHAâOVICE, s. r. o.

E-mail: joga@jogaluhacovice.cz, 
www.jogaluhacovice.cz

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

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

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

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

RICICLA
22. – 25. 10., Rimini, Itálie
Veletrh obnovy materiálÛ, energie a
recyklace a veletrh svozov˘ch vozidel
E-mail: icscomps@mbox.vol.cz

ODPADY A PODNIKY
4. 11., Praha
Konference
E-mail: renata.zikova@economia.cz
www.odpady.ihned.cz

ISWA 2003
9. – 13. 11., Melbourne, Austrálie
Kongres – odpadové hospodáfiství
E-mail: info@ekokom.cz, 
http://www.iswa2003.net

POLEKO
18. – 21. 11, PoznaÀ, Polsko
Mezinárodní veletrh ekologie
Medzynarodowe Targi Poznanskie 
E-mail: info@mtp.com.pl, 
poleko.mtp.com.pl

Právní pfiedpisy v oblasti ochrany ÎP
2. – 4. 12.
Kurz
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz

POLLUTEC INDUSTRIE
2. – 5. 12., PafiíÏ, Francie
Veletrh – technika a technologie pro
tvorbu a ochranu ÎP
Active Communication
E-mail: active@telecom.cz

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

KALENDÁ¤
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Mezinárodní konference ODPADY 21
III. roãník

ODPADOVÉ HOSPODÁ¤STVÍ ST¤EDOEVROPSK¯CH ZEMÍ
v období pfiípravy jejich vstupu do EU

Ostrava, 21. – 23. kvûten 2003 – Hotel ATOM v Ostravû

Konferenci pofiádají
SdruÏení pro rozvoj Moravskoslezského kraje  a FITE a. s. Ostrava,

zá‰titu nad konferencí pfievzali
RNDr. Libor Ambrozek – ministr Ïivotního prostfiedí

Ing. EvÏen To‰enovsk˘ – hejtman Moravskoslezského kraje
Ing. Ale‰ Zedník – primátor statutárního mûsta Ostravy
Prof. Ing. Vítûzslav Zamarsk˘, CSc., – zmocnûnec vlády

pro Moravskoslezsk˘ kraj

Ve spolupráci s:
Ministerstvem Ïivotního prostfiedí

Mezinárodním Visegradsk˘m fondem
Krajskou hospodáfiskou komorou MS kraje

Agenturou pro regionální rozvoj a. s. Ostrava
a podnikem Ostravské v˘stavy a. s.

Konference je urãena pro:
pracovníky celostátních a regionálních orgánÛ, zástupcÛ mûst, obcí, v˘zkumn˘ch ústavÛ a vysok˘ch
‰kol, podnikatelské sféry a dal‰ích institucí a odborníky v odpadovém hospodáfiství.
První den konference je vûnován doprovodnému programu. V dopoledních hodinách se uskuteãní jednání 
zástupcÛ druÏebních mûst V4 – Ko‰ic, Mi‰kolce, Katovic a Ostravy a odpoledne se pro pfiihlá‰ené úãastníky
konference uskuteãní odborná exkurze, pfii níÏ se nav‰tíví spalovna nebezpeãn˘ch odpadÛ SPOVO a. s., 
dekontaminace území Karolina, která je ve fázi dokonãení, stará ekologická zátûÏ laguny OSTRAMO 
(DIAMO s. p.), areál OZO Ostrava s. r. o.  a areál b˘val˘ch Vysok˘ch pecí Ostrava.

Odborná témata konference:
2. den konference
Téma 1 Plány v odpadovém hospodáfiství  – I. nosné téma konference

Je pfiihlá‰eno celkem 13 pfiedná‰ek, úvodní referát pfiednese Ing. Ivana Jirásková, námûstkynû 
ministra Ïivotního prostfiedí.

Téma 2 Zpûtné odbûry v oblasti odpadového hospodáfiství.
Je pfiihlá‰eno celkem 9 odborn˘ch vystoupení zab˘vajících se zpûtn˘mi odbûry obalÛ, baterií 
a akumulátorÛ, chladniãek, záfiivek a olejÛ.

3. den konference
Téma 3 MoÏnosti vyuÏívání biomasy

Téma je tvofieno deseti odborn˘mi vystoupeními, které se pfieváÏnû zab˘vají zpracováním 
biologické sloÏky komunálních odpadÛ a jim podobn˘ch odpadÛ.

Téma 4 Krizové fiízení v odpadovém hospodáfiství.
Jedná se o ojedinûlé téma odborn˘ch konferencí v odpadovém hospodáfiství, které ale silnû 
nab˘vá na v˘znamu. Je pfiihlá‰eno celkem 6 odborn˘ch pfiihlá‰ek zab˘vajících se zejména 
problematikou spojenou s municipální sférou.

Druh˘ a tfietí den konference bude mít vÏdy slavnostní zahájení s vystoupením pfiedstavitelÛ, ktefií pfievzali nad
konferencí zá‰titu a zástupcÛ organizátorÛ konference.
Tradiãní jiÏ budou dva spoleãenské veãery s kulturním programem a obãerstvením. 
BliÏ‰í údaje a podrobn˘ seznam pfiedná‰ek je uveden na www.fite.cz/odpady a na tel. ãísle 597 479 238 –
Ing. Rostislav Kubo‰. Uzávûrka závazn˘ch pfiihlá‰ek je 5. 5. 2003, v˘jimeãnû 15. 5. 2003.

Na setkání v Ostravû se tû‰í organizátofii konference.

Ing. Pavel Barto‰ – pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel FITE a. s.
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Regelmäßige Anlage
ABFÄLLE UND PRAG
Sammlung von gefährlichen
Kommunalabfallbestandteilen

Schirmherr der Nummer
– KAP, GmbH
Umweltservice, Ingenieur- und
Beratungsdienstleistungen

Š iroká nabídka služ eb v  ochraně  životního 
prostř edí, hydrogeologii a nakládání s odpady

� ekologické poradenství
� administrativa v oblasti nakládání s odpady, zpracování 

provozních ř ádů  zař ízení pro nakládání s nebezpeč ný mi odpady
� prů zkumy, zhodnocení a sanace zneč iš tě ní zemin a podzemních

vod

� hydrogeologické prů zkumné práce
� ově ř ování vydatnosti a kvality vodních zdrojů
� biotechnologická dekontaminace zemin, stavebních materiálů ,

vod a kalů  zneč iš tě ný ch ropný mi uhlovodíky na bioplochách 
v okresech Karviná, Opava a Š umperk

� skládka odpadů  kategorie „ostatní“ a „nebezpeč né“ v Dolním
Beneš ově

TALPA - RPF, s. r. o. tel.: 596 237 019, 724 266 742

Holvekova 36 fax: 596 237 020

718 00 Ostrava - Kunčič ky e-mail: kus@talparpf.cz






