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A-TEC servis s.r.o.
Orlovská 22
713 00  Ostrava
tel. 069/622 3041-44
fax. 069/622 3049
e-mail: jiri_janovsky@a-tec.cz

Naše společnost Vám nabízí následující produkty a služby:

� Vozid la  pro svoz odpadu HALLER
nástavby o objemu 15–28 m3 pro nádoby 110 litrů – 7 m3 vhodné pro
svoz domácího a průmyslového odpadu

� ZA M E TA C Í S T R O J E SCARAB
nástavby o objemu nádrže na smetí 2–7,5 m3 se širokou škálou dalších
přídavných zařízení, dodávky jsou možné také včetně výměnného
systému a dodávek nástaveb pro zimní údržbu chodníků a komunikací

� VO Z I D L A MULTICAR M 26
včetně veškerých nástaveb, ve spojení s výměnnou zametací nástavbou
SCARAB a nástavbami pro zimní údržbu představují špičkový produkt
pro celoroční údržbu chodníků a komunikací

� Opravy zametac í ch  s t ro jů  IFA
provádíme veškeré opravy samosběrných strojů IFA všech provedení
včetně zásilkového prodeje ND

ENVISAN s.r.o.
� bezplatné konzultace na adrese envisan-horovice@quick.cz

� sanace hornin a podzemních vod 

� vymezování pásem hygienické ochrany 
(PHO), pásem ochrany (PO), pásem 
ekologického rizika (PER)

� soudnû-znalecké posudky z oblasti 
ochrany podzemních vod a metodiky 
prÛzkumu

Ing. RNDr. Ivan LANDA, DrSc. 
267 53 ÎEBRÁK, pp. 26 
tel.: 0602 - 363 541, fax: 0316 - 533 957

Zkuste levně a rychle zpracovávat 
kovový odpad na aligátorových nůžkách

Kdo šetří má za tři

STRA spol. s r. o.
Zbraslav u Brna 300

Tel./fax: 0502/45 31 81

mobil: 0602/75 07 91

e-mail: stra@volny.cz
http://www.stra.cz

Kajman a páračkách 
elektrokabelů Bobr.

Redakce: Ing. Jaroslav Peterka, CSc., Ing. Dalibor Skácel
tel./fax: 048/53 53 192, 53 53 167, 0605/806 635
E-mail: daliborskacel@hotmail.com, energie@cemc.cz

Distribuce:
ČR: dupress@tnet.cz, 
SR: rizuda@pobox.sk

Váš partner pro
- odpady
- recyklaci
- demolice
- lomovou výrobu

oznamuje, že došlo ke změně sídla firmy.

Naše nové sídlo najdete na adrese:
383 01 Prachatice

Velké náměstí čp. 35
Tel.: +420 338 311 304
Fax: +420 338 311 305

info@remex.cz www.remex.cz

Čísla mobilních telefonů:
Provoz: +420 602 218 595
Správa: +420 602 611 664



Freon R 12 z chladicího okruhu v celkovém mnoÏství 

67,9 kilogramÛ je zatím bezpeãnû skladován a pfiipraven 

k dal‰ímu odstranûní. Pûnová izolace se zne‰kodÀovala i spolu

s pfiípadnû obsaÏen˘m freonem ve spalovnû. 

Odpoledne 23. kvûtna pak byla z doãasného úloÏi‰tû 

odvezena poslední ledniãka. Tím se uzavfiela dlouhá pouÈ 

ledniãek, která zaãala dobr˘m úmyslem v roce 1996. Oproti 

pfiedepsan˘m 55 kalendáfiním dnÛm bylo k odvezení 

a odstranûní celkem 18 656 kusÛ ledniãek potfieba jen 38 dnÛ.

Z uvedeného mnoÏství lednic bylo 5116 kusÛ typu bez freonÛ,

4880 kusÛ s freony pouze v chladicím okruhu, 3723 kusÛ 

obsahovalo freon pouze v izolaãní v˘plni a 4937 kusÛ 

obsahovalo freon jak v chladicím okruhu, tak i v tepelné izolaci.

V rámci provádûné evidence byly zji‰Èovány i poãty ledniãek 

podle v˘robních znaãek.

Prostor doãasnû uloÏen˘ch ledniãek byl následnû prozkoumán

z hlediska eventuálního zneãi‰tûní olejem a nebyla zji‰tûna 

jakákoli kontaminace pÛdy. Byla proto provedena technická 

a následnû je realizována biologická rekultivace. PÛvodní majitel

pozemku se jiÏ tû‰í, jak ho bude moci opût zemûdûlsky vyuÏívat.

O tom, v jakém mnoÏství unikly ‰kodlivé látky do ovzdu‰í 

mÛÏeme jen spekulovat.

Do konce leto‰ního roku, jak pfiedpokládal projekt, bude tedy

problém vyfiazen˘ch ledniãek uloÏen˘ch na poli u Kácova 

koneãnû zcela vyfie‰en. ZÛstávají ov‰em proinvestované miliony

a nezmûrné úsilí mnoha obãanÛ i odborníkÛ vyfie‰it tento 

zapeklit˘ ekologick˘ ofií‰ek. Doufejme, Ïe draze zaplacené 

zku‰enosti z tohoto pfiípadu pomohou vyhnout se podobn˘m

kauzám pfii fie‰ení povinného zpûtného odbûru dal‰ích v˘robkÛ,

vãetnû chladniãek, jak pfiedepisuje nov˘ zákon o odpadech.

FOTO ARCHIV RETHMANN-JE¤ALA RECYKLING                                   (tr)
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Vyřazené ledničky jsou
jednou z komodit 
odpadů, které mají svou
specifiku. Je to tím, že
jak v chladicím systému,
tak v některých 
izolačních materiálech
jsou přítomny látky 
poškozující ozónovou
vrstvu Země – freony.
Vedle toho ledničky 
obsahují kompresorový
olej, který při úniku 
může kontaminovat 
půdu, případně 
podzemní vody. Proto je
zájem nepoužívané 
ledničky soustředit 
a ekologicky zneškodnit.

Pfied ‰esti lety se této aktivity ujal

soukromník Václav Kmoch z firmy

Ekotron, kter˘ se státní podporou

zaãal budovat poblíÏ mûsteãka

Kácov továrnu na likvidaci tûchto zafiízení. Do roku 1998, kdy

mûl b˘t cel˘ projet hotov, byla v‰ak postavena na louce pouze

holá hala. Státní fond Ïivotního prostfiedí, kter˘ poskytl dotaci,

mezi tím investoval dal‰í tfii miliony korun do sbûru a svozu sta-

r˘ch lednic z celé republiky. A tak na poli poblíÏ fieky Sázavy za

nûkolik let vyrostla ohromná halda s témûfi dvaceti tisíci kusy led-

niãek. 

Na hromadu nezaji‰tûn˘ch ledniãek, ale i na nebezpeãí 

kontaminace pÛdy, spodních vod a na moÏnost úniku freonÛ 

do ovzdu‰í, poukazovali jak místní obãané a jejich zastupitelé,

tak rÛzné ekologické organizace jiÏ dlouhou dobu. I kdyÏ bylo

zfiejmé, Ïe pÛvodní projekt zkrachoval, dlouho se s lednicemi nic

nedûlo. Nebylo totiÏ jasné, komu vlastnû to „harampádí“ patfií.

Teprve po vyfie‰ení tohoto pro právního laika nepochopitelného

problému mohl úfiad Stfiedoãeského kraje vypsat v˘bûrové fiízení

na odstranûní ledniãek, opût za finanãního pfiispûní Státního 

fondu Ïivotního prostfiedí ve v˘‰i sedmi milionÛ korun. 

V˘bûrové fiízení na akci s názvem Zne‰kodnûní a recyklace

lednic nashromáÏdûn˘ch v lokalitû Kácov vyhrála firma

Rethmann-Jefiala Recycling, s. r. o. spolu s firmou Praktik

Liberec, s. r. o. jako subdodavatelem, kter˘ bude zaji‰Èovat 

ekologickou likvidaci. Smlouva o poskytnutí dotace byla 

podepsána zaãátkem dubna leto‰ního roku s tím, Ïe bude 

zaji‰tûno tfiídûní a evidence odváÏen˘ch lednic podle druhÛ a Ïe

finanãní ãástka bude uvolnûna aÏ po prokázání ekologické 

likvidace tûchto zafiízení. Jako supervizor byly vybrány

Stfiedoãeské komunální sluÏby, s. r. o.

Dne 16. dubna byla akce zahájena pfiedepsan˘m tfiídûním, 

evidencí a pfievozem ledniãek do recyklaãního centra 

subdodavatele v Liberci. Zde se ledniãky obratem demontovaly,

z chladicího okruhu se odsál freon a kompresorov˘ olej, 

u adsorbãních ledniãek byl odsát ãpavek, odstranila se tepelná

izolace a Ïelezná kostra a sklo se odvezly do sbûrn˘ch surovin.

Konec ledniček v Kácově
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TiráÏ
Dobrovolná dohoda ve stavebnictví

Jak informoval Zpravodaj MÎP ã. 6/2002 byla v dubnu leto‰ního roku podepsána Dohoda o spolu-
práci mezi Ministerstvem Ïivotního prostfiedí, Svazem podnikatelÛ ve stavebnictví a sdruÏením
Stavíme ekologicky. Ve stejném ãísle Zpravodaje je zvefiejnûno i úplné znûní Dohody. 
Dohoda obsahuje v‰ak prakticky jen samé obecné proklamace typu „...zlep‰it a prohloubit integraci zá-

leÏitostí Ïivotního prostfiedí do v‰ech oblastí své ãinnosti.“. V celé dohodû jsme nena‰li jedinou zmínku
o recyklaci stavebních materiálÛ ãi vyuÏívání recyklátÛ ãi jin˘ch tzv. alternativních stavebních materiálÛ.
Leda, Ïe by to bylo za‰ifrováno v nûkterém z následujících cílÛ, na které se spolupráce chce zamûfiit:
� zavádûní environmentálních systémÛ fiízení v oboru stavebnictví, které vedou ke kontinuál-
nímu omezování zneãi‰Èování a minimalizaci odpadÛ (EMAS, EMS),

� vyuÏívání dal‰ích dobrovoln˘ch nástrojÛ pfii realizaci investiãních akcí, zejména: ekologicky
‰etrné v˘robky, principy ãist‰í produkce, dobrovolné dohody, LCA (hodnocení Ïivotního cyk-
lu v˘robkÛ), ekodesign, prodlouÏenou odpovûdnost v˘robce, greener purchasing (pfiednost-
ní nakupování a vyuÏívání ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ a v˘robkÛ firem, které implemento-
valy environmentální pfiístupy ve v˘robním procesu)...,

� zaãlenûní mal˘ch a stfiedních podnikÛ do procesu zavádûní EMS/EMAS a na dal‰ích dobro-
voln˘ch aktivitách smûfiujících k ochranû Ïivotního prostfiedí,

� prosazování postupÛ smûfiujících k vy‰‰ímu vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ.
Jedna ze smluvních stran Dohody – sdruÏení Stavíme ekologicky – je podle Zpravodaje MÎP jed-

ním ze signatáfiÛ Mezinárodní deklarace o ãist‰í produkci na 7. semináfii UNEP o ãist‰í produkci, kte-
r˘ MÎP pofiádalo koncem leto‰ního dubna. Je s podivem, Ïe k pfiípravû zmínûné dohody nebyla také
pfiizvána Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálÛ. Bylo by to symbolem ocenûní toho, co
tato asociace za 7 let své ãinnosti na poli stavebních odpadÛ a vyuÏívání recyklátÛ vykonala, jednak
a hlavnû by to nepochybnû pfiispûlo ke zkonkrétnûní cílÛ uzavfiené dobrovolné dohody.                    (op)

Poslední vyhláška je na světě
Dne 27. kvûtna byla pfiijata zatím poslední z provádûcích vyhlá‰ek, které pfiedpokládá zákon 

ã. 185/2001 Sb., o odpadech. Je to vyhlá‰ka MÎP ã. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpÛsobu pro-
vedení zpûtného odbûru nûkter˘ch v˘robkÛ, âástka 89.
Vyhlá‰ka má jen 4 paragrafy. Paragraf 1 definuje, co se rozumí pod pojmem zpûtn˘ odbûr, na jaké v˘-

robky se vztahuje a na které ne. Vlastním podrobnostem zpÛsobu provedení zpûtného odbûru se vûnu-
je § 2, kter˘ v odst. 2 vyjmenovává tfii moÏnosti, jak povinná osoba mÛÏe zajistit zpûtn˘ odbûr. Tfietí pa-
ragraf je vûnován informování prodejcÛ a spotfiebitelÛ. Vyhlá‰ka nabyla úãinnosti 10. ãervna 2002.

Pražská novela už vyšla

Zákon, kter˘m se mûní zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (tzv. praÏská novela) dostal ãíslo 275/2002 Sb. a vy‰el v ãástce 102.
Tato novela, vedle jiÏ existujícího místního poplatku za provoz systému shromaÏìování, ... a od-

straÀování komunálních odpadÛ, dává obcím moÏnost vybírat od fyzick˘ch osob úhradu za shromaÏ-
ìování,... a odstraÀování komunálních odpadÛ nebo poplatek za komunální odpad. S úãinností od 
1. ledna 2003 si tak obce budou moci vybrat, kterou alternativu plateb za odpady od obãanÛ zvolí.

Sdělení odboru odpadů MŽP

k poÏadavkÛm na Ïadatele o schválení náplnû ‰kolení pro hodnocení nebezpeãn˘ch vlast-
ností odpadÛ...
Zákon o odpadech stanovuje v § 7 odst. 6 písm. c) a odst. 7 písm. c), jako jeden z poÏadavkÛ na

odbornou zpÛsobilost povûfien˘ch osob, absolvování ‰kolení pro hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností
odpadÛ. NáplÀ ‰kolení pro hodnocení vlastností oznaãen˘ch kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13
a H14 schvaluje Ministerstvo Ïivotního prostfiedí, pro hodnocení vlastností H4 - H11 schvaluje náplÀ
‰kolení Ministerstvo zdravotnictví. 
Obsah ‰kolení stanovuje v § 3 vyhlá‰ka ã. 376/2001 Sb, o hodnocení nebezpeãn˘ch odpadÛ. âaso-

vá nároãnost ‰kolení se pfiedpokládá min. v rozmezí 30 aÏ 35 hodin s pfiedpokladem aktualizace obsa-
hu ‰kolení podle zmûn právní úpravy. Plné znûní tohoto Sdûlení vyjmenovává dále náleÏitosti, které mu-
sí Ïádost o schválení náplnû ‰kolení obsahovat a bylo publikováno ve Vûstníku MÎP 2002, âástka 6.
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Jednou za mûsíc za dva se pou‰tím 
do speciální domácí práce. Tfiídím do‰lou po‰tu.
Probírám se stohem za tu dobu nahromadûn˘ch
dopisÛ a prospektÛ, které obsahují rÛzné v˘pisy,
pozvánky, vzkazy, propagaãní materiály a nabídky
na v‰e moÏné a nemoÏné. Znamená to vyfiídit 
urgentní, odsunout ménû dÛleÏité a zahodit 
nepodstatné. Za tu dobu nashromáÏdím znaãn˘
objem papíru, kdy po zaloÏení dÛleÏit˘ch 
dokumentÛ mi stále je‰tû zbude v˘znamn˘ podíl
poti‰tûného papíru, kter˘ dávám pochopitelnû do
sbûru. Jak to tak vypadá, mají pravdu ti, ktefií
v rozporu s trendy elektronické komunikace, tvrdí,
Ïe mnoÏství odpadÛ stále poroste. A to je první
aspekt, kter˘ v souvislosti s roãenkou 
odpadového hospodáfiství ãasopisu zasluhuje 
pozornost.

Leto‰ní rok je v odpadovém hospodáfiství 
v˘znamn˘ nejen tím, Ïe zaãal platit nov˘, jiÏ tfietí
zákon o odpadech, ale i zcela nov˘ zákon 
o obalech. Zákony jsou pochopitelnû prÛbûÏnû
doplÀovány provádûcími vyhlá‰kami, nafiízeními
vlády a dal‰ími právními a technick˘mi pfiedpisy.
Upfiímnû lituji ty, ktefií teprve nyní zjistili, Ïe se stali
ze zákona subjekty, mající pfiehr‰el pod sankcí 
vymahateln˘ch povinností. Sice neznalost zákonÛ
neomlouvá, ale kdo se v tom má vyznat? A to je
druh˘ aspekt plynoucí i z roãenkov˘ch textÛ.

V˘znamnou specialitou tohoto legislativního
procesu v souvislosti s odpady je skuteãnost, Ïe
zákon o odpadech je jiÏ po tfietí novelizován. Mají
proto pravdu ti a není jich málo, ktefií konstatují, 
Ïe odpadovému hospodáfiství by dnes pfiedev‰ím
pomohla právní stabilita. âesky fieãeno: AÈ zákon,
byÈ je jakékoli kvality, platí beze zmûn alespoÀ pár
let. Stálé zmûny vná‰ejí nejistotu, zmatek, 
nepfiehlednost a tím také zpochybÀují 
vynaloÏenou práci na novém a lep‰ím, ale hlavnû
s Evropou kompatibilním právu. To je tfietí obecnû
dÛleÏit˘ aspekt.

O ãem se diskutuje právû v tûchto dnech, jsou
v˘sledky voleb, které dopadly tak jak dopadly.
Mnozí si proto kladou otázku, zda bude mít nové
politické uspofiádání nûjak˘, a pokud ano, tak jak˘
vliv na fiízení odpadového hospodáfiství státní
správou. A to je zatím ta nejnovûj‰í otázka 
dne‰ních dní.
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Technika ochrany prostredia
TOP 2002

Po ôsmom roãníku medzi-
národnej konferencie „Te-
chnika ochrany prostredia –
TOP 2002“ urãite môÏeme
tvrdiÈ, Ïe konanie tejto v˘-
znamnej konferencie na
Slovensku zaãiatkom leta je
uÏ tradíciou. Veì predchád-
zajúce roãníky sa konali pravi-
delne v poslednom júnovom
t˘Ïdni, len tento rok v˘nimoã-
ne 22. – 23. mája v Úãelovom
zariadení Kancelárie Národnej
rady SR v âastej - Papierniã-
ke. Je tradíciou aj skutoãnosÈ,
Ïe konferencia sa koná pod
zá‰titou ministra Ïivotného
prostredia SR a rektora Slo-
venskej technickej univerzity
v Bratislave.
Od prvého roãníka sa kon-

ferencia v trojroãn˘ch cykloch
vracia k problémom úpravy,
recyklácie a zne‰kodÀovania
odpadov. Tento rok sa predis-
kutovávali najmä problémy
úpravy odpadov. Prezentova-
lo sa 164 úãastníkov z piatich
‰tátov, v ‰iestich sekciách od-
znelo 56 predná‰ok, bolo vy-
staven˘ch 27 posterov a svo-
je technológie, v˘robky pre-
zentovalo 7 firiem. 
V rámci konferencie uÏ po

tretíkrát boli udelené CENY
TOP v troch kategóriách: 

� environmentálna technika
(udeºuje dekan Strojníckej
fakulty STU v Bratislave):
firma KURUC, Zhodnoco-
vanie obalov TETRAPAC,

� progresívna idea (udeºuje
minister Ïivotného prostre-
dia SR): Pavol Dauãík, Ivan
Maìar, Alojz âerÀansk˘,
Ján Cvengro‰, Technológia
BLOWDEC na regeneráciu
opotrebovan˘ch minerál-
n˘ch olejov,

� ‰tudentská práca (udeºuje
riaditeº Slovenskej agentúry
Ïivotného prostredia CO-
HEM v Bratislave): Eva Ga-
‰paríková, Vplyv teploty na
rozklad primárneho kalu,
Fakulta chemickej a potra-
vinárskej technológie STU
v Bratislave.

Îiv˘ ohlas medzi úãastník-
mi vyvolal aj ladies program –
exkurzia v Slovenskej ºudovej

majolike Modra, prehliadka
Galérie Ignáca Bizmayera
v Modre, ochutnávka vín.

Záverom srdeãne poz˘va-
me na 9. roãník TOP 2003,
ktor˘ bude zameran˘ na re-
cykláciu odpadov a bude sa
konaÈ opäÈ v priestoroch ÚZ
Kancelárie NR SR v âastej –
Papierniãke v termíne 24. –
25. 6. 2003.

Doc. Ing. ªubomír ·oo‰, 
PhD.

Ing. ªudovít Kolláth, PhD.
Katedra v˘robnej techniky 

Strojnícka fakulta STU
v Bratislave

Poznámka redakce: 
Jako dlouholetí mediální

partnefii této konference s us-
pokojením sledujeme, jak si
konference TOP udrÏuje své
postavení nejv˘znamnûj‰í od-
padáfiské akce na Slovensku,
zatímco jiné konference vzni-
kají a zase zanikají ãi pouze
pfieÏívají. 
Dokonce i úãast z âeské

republiky, kde si rozhodnû ne-
mÛÏeme stûÏovat na nedo-
statek odborn˘ch akcí, stále
roste. Zatímco v prvních roã-
nících konference byla ãeská
úãast spí‰e symbolická, letos
hlavnû Moravané tvofiili v˘-
znamnou ãást posluchaãÛ
i pfiedná‰ejících. Nechce se
nám vûfiit, Ïe by vzdálenost
byla hlavním dÛvodem malé-
ho poãtu úãastníkÛ z âech.
Konference TOP se totiÏ

v˘znamnû li‰í od konferencí
konan˘ch v âesku. Je totiÏ
vûnována pfiedev‰ím prezen-
taci nov˘ch poznatkÛ v oboru
pfiedními odborníky z vyso-
k˘ch ‰kol i firem. Co mÛÏeme
totiÏ podle na‰eho názoru
Slovensku my v âesku závi-
dût, je mnohem uÏ‰í spoluprá-
ce vysoko‰kolsk˘ch pracovi‰È
s firmami a autoritu odborníkÛ
z vysok˘ch ‰kol v praxi.
Poãítáme s tím, Ïe nûkteré

pfiíspûvky z leto‰ní konferen-
ce Technika ochrany prostre-
dia postupnû otiskneme v na-
‰em ãasopise.

(op)

Metan na skládce

Budoucnost spalování
odpadů

Elektronický trh 
recyklace baterií

Nové směrnice 
o odpadech plastů

chu se omezuje tvorba kanálÛ.
Voda z „odpadového biofiltru“
je z velké ãásti vedena zpût,
ãímÏ se zamezuje vysu‰ení
a ztrátû funkce biofiltru. Po-
kusy  na skládce dosud pokra-
ãují a pracuje se na dokona-
lém vysvûtlení v‰ech fungují-
cích mechanismÛ.

Müll und Abfall, 33, 2001, 
ã. 10 

V souãasné dobû je v Nûmec-
ku v provozu 62 komunálních
spaloven odpadu, jejichÏ cel-
ková kapacita ãiní 14,06 mil.
tun roãnû. Plánuje se stavba
dal‰ích 14 spalovacích zafiíze-
ní. Za souãasné situace je tfie-
ba zpracovat spolehlivou pro-
gnózu oãekávaného mnoÏství
zbytkového odpadu a prognó-
zu vytíÏenosti spalovacích za-
fiízení. PrÛmûrn˘ poplatek 
za spalování odpadu ãiní asi
304 DM/t, u nov˘ch zafiízení
250 DM/t. Komunální spalovny
odpadu pfiedstavují technicky
nejdokonalej‰í fie‰ení odstra-
Àování zbytkového sídelního
odpadu zpÛsobem ‰etrn˘m
pro Ïivotní prostfiedí. Proto je
tfieba, aby nebyly ru‰eny na-
pfiíklad z ekonomick˘ch nebo
politick˘ch dÛvodÛ. 
Ve ·v˘carsku se podafiilo

najít kompromis pomocí doho-
dy svazÛ. Urãité frakce Ïivno-
stensk˘ch a prÛmyslov˘ch od-
padÛ, kaly, masokostní mouã-
ka a tuk se vyuÏívají ke spalo-
vání spolu s jin˘mi palivy, za-
tímco spalovny pfiebírají k od-
stranûní zbytkov˘ sídelní ko-
munální odpad. Podobné fie-
‰ení by bylo vhodné i v SRN.
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 7 

V roce 1999 byl v SRN zave-
den elektronick˘ trh se star˘mi
bateriemi – systém GRS. Ele-
ktronické fie‰ení spojuje v‰ech-
ny stupnû zhodnocení baterií
do jednoho informaãního obû-
hu a je vhodné i pro jiné v˘rob-
ky, u nichÏ existuje systém
zpûtného odbûru. V˘robce ne-
bo dovozce baterií, kter˘ má
zájem o pfiipojení, uzavfie
smlouvu a zaplatí poplatek
podle poãtu, typu a hmotnosti
baterií prodávan˘ch v SRN.
Systém informuje v‰echny zú-
ãastnûné, dává k dispozici
sbûrné nádoby, organizuje od-
voz, tfiídûní a zhodnocení nebo
odstranûní. Na kvóty zne‰kod-
nûní baterií se kaÏdé 3 roky vy-
pisuje vefiejná soutûÏ. 
Systém zaji‰Èuje kompletní

zpûtn˘ odbûr baterií aÏ po re-
cyklaci on-line, fiídí jej a doku-
mentuje. Na systém je napoje-
no 432 v˘robcÛ a dovozcÛ ba-
terií. Potfieba sbûrn˘ch nádob
nebo odvozu pln˘ch nádob se
hlásí prostfiednictvím call-cent-
ra. Call-centrum hlásí data po-
mocí internetového spojení 
e-trhu, kter˘ je tfiídí podle smû-
rovacích ãísel, druhu nádob
atd. a ukládá do databanky. 
97 % úkonÛ je fiízeno pouze
pfies internet. 
Entsorga-Magazin, 20, 2001,

ã. 4 

Zlep‰ení oxidace metanu nu-
cen˘m provzdu‰Àováním pod
tûsnûním skládky je jednou
z moÏností sníÏení emisí meta-
nu ze skládky. V rámci dvoule-
tého v˘zkumného programu
na skládce Braambergen byla
jiÏ po ‰esti mûsících zji‰tûna
redukce emisí metanu. Na
skládce bylo na plo‰e 2 ha
umístûno 400 tyãí, které jsou
na spodním konci v délce 
1,5 m perforované. Tûmito vût-
racími otvory se stfiídavû pfiivá-
dí a odsává vzduch. Pfiivádûn˘
vzduch zpÛsobuje rychlou ae-
robizaci tûlesa skládky a pfie-
ru‰uje emise produktÛ anae-
robního rozkladu, tj. pfiedev‰ím
metanu. Tyto produkty se
v provzdu‰nûné vrstvû odpadu
oxidují efektivnûji neÏ v horní
krycí vrstvû. Tím se vytvofií 
2,5 m siln˘ biofiltr. Odsát˘
vzduch se ãistí v biofiltru
a zmûnou smûru proudu vzdu-

V˘bor pro Ïivotní prostfiedí
OSN pfiijal soubor technick˘ch
pfiedpisÛ k nakládání s odpady
plastÛ. Pfiedpisy jsou v soula-
du s pfiíslu‰n˘mi standardy
Basilejské úmluvy o kontrole
a dohledu nad zásilkami ne-
bezpeãn˘ch odpadÛ.

Warmer Bulletin - Enews,
2002, ã. 4



s p e k t r um

ODPADOVÉ FÓRUM 07-8/2002

7

Sanační technologie V

Průzkum v Londýně

Indikátory odpadů
v Jižní Africe

Malorka a integrované 
odpadové hospodářství

Pro zplyňováním 
bioodpadů 

Regenerace vs. 
spalování odpadních 

olejů Koncem kvûtna se v Seãi ko-
nal jiÏ pát˘ roãník konference
Sanaãní technologie, kterou
tradiãnû pofiádá Vodní zdroje
EKOMONITOR, s. r. o., Chru-
dim. Ve snaze nesklouznout
do stereotypu se organizáto-
rÛm podafiilo získat nové pfied-
ná‰ející a umoÏnit tak úãastní-
kÛm, ktefií vût‰inou na tuto
konferenci jezdí opakovanû,
získat pohled na pfiedmûtnou
problematiku zase z jiného úh-
lu. Konferenci zahájily pfied-
ná‰ky zástupcÛ SFÎP o finan-
cování sanací a rekultivací
a o jejich zku‰enostech s pro-
jekty z této oblasti. Zástupci
NKÚ zase seznámili úãastníky
s tím, jak se na tento problém
dívá Nejvy‰‰í kontrolní úfiad
a jaké jsou v˘sledky a závûry
kontrol NKÚ, t˘kajících se pou-
Ïití prostfiedkÛ státu na sanace
ekologick˘ch ‰kod. O zku‰e-
nostech s uplatÀováním záko-
na ã. 199/2001 Sb. pfii v˘bûro-
v˘ch fiízeních v oblasti odstra-

Àování ekologick˘ch ‰kod
z pohledu Ministerstva financí
promluvili pfied plénem zase
zástupci zmínûného minister-
stva. Po del‰í odmlce RNDr.
Jan Gruntorád z odboru ekolo-
gick˘ch ‰kod MÎP informoval
o tom, jak postoupilo plnûní
databáze SESEZ (Systém evi-
dence star˘ch ekologick˘ch
zátûÏí) a jaké jsou souãasné
moÏnosti vyuÏívání informací
v ní obsaÏen˘ch. Dále pak
probûhl tradiãnû obsaÏn˘ kva-
litní odborn˘ program.
V minul˘ch letech probíhaly

vÏdy na jafie v Seãi dvû podob-
né konference BIODEGRA-
DACE a SANAâNÍ TECH-
NOLOGIE. Letos byl jen pát˘
roãník druhé jmenované kon-
ference a jsme zvûdavi, zda
pfií‰tí rok bude zase jen tato
konference nebo zda se bude
stfiídat s Biodegradacemi. Or-
ganizátofii nám to jistû jiÏ brzy
sdûlí.

(op)

FOR ECO, odpady a drtiče kuchyňského odpadu

Koncem kvûtna leto‰ního ro-
ku se po roãní odmlce opût
konal v PraÏském veletrÏním
areálu LetÀany osm˘ meziná-
rodní veletrh Ïivotního pro-
stfiedí FOR ECO souãasnû 
s veletrhem FOR HABITAT.
Leto‰ního roãníku FOR ECO
se zúãastnilo 34 vystavovate-
lÛ, z nichÏ pût se pfiihlásilo do
skupiny Odpadového hospo-
dáfiství. Ministerstvo Ïivotního
prostfiedí a âeská asociace
odpadového hospodáfiství by-
ly uvedeny pod konzultaãní,
poradenskou a informaãní ãin-
ností. Typické „odpadáfiské fir-
my“ zde byly jen ODES s. r. o.,
z Jaromûfie nabízející rÛzná
zafiízení k úpravû odpadÛ,
van Gansewinkel, a. s., spo-
leãnost zaji‰Èující komplexní
nakládání s odpady a RE-
FLEX Zlín, s. r. o., dodávající
sklolaminátové kontejnery na
sbûr tfiídûného odpadu.
Není jistû bez zajímavosti,

Ïe jedinou cenu GRANT
PRIX FOR ECO 2002 získala
firma REFLEX Zlín, s. r. o., za
jednoduch˘ podzemní kontej-
ner s objemem 3 a 5 m3, 
o kterém jsme psali i na
stránkách na‰eho ãasopisu
(10/2001).

âestné uznání GRAND
PRIX FOR HABITAT 2002
získala firma A.F.S. INTEER-
NATIONAL, s. r. o., za drtiã
kuchyÀského odpadu WAVE.
Tato a je‰tû jedna firma nabí-
zely drtiãe kuchyÀsk˘ch od-
padÛ na veletrhu FOR HABI-
TAT. Zaujaly mû pfiedev‰ím
neochvûjn˘m pfiesvûdãením,
Ïe právû tyto drtiãe jsou to,
co vyfie‰í problém odstraÀo-
vání domovních odpadÛ, coÏ
bylo je‰tû podepfieno propa-
gaãním heslem „Drtiã ku-
chyÀského odpadu – známka
moderní kuchynû pro III. tisí-
ciletí“. 
O kuchyÀsk˘ch drtiãích se

obãas v oblasti odpadového
hospodáfiství mluvilo i u nás.
Poukazuje se také na ten
fakt, Ïe ve tfiech zemích
Evropské unie jsou tyto drtiãe
pfiímo zakázány. Je pochopi-
telné, Ïe v˘robci tûchto zafií-
zení své v˘robky i jejich úãel-
nost vychvalují. Bylo by vhod-
né se proto k tomuto tématu
vrátit a rozebrat jak z pohledu
ãistíren odpadních vod, tak 
i z hlediska koncepce odpa-
dového hospodáfiství u nás.
âekáme na va‰e názory.

(tr)

¤ada studií dokazuje, Ïe ãlen-
ské státy EU nepodporují rege-
neraci odpadních olejÛ, ale na-
opak ‰iroce vyuÏívají odpadní
oleje jako prÛmyslové palivo.
Kritická anal˘za dostupné lite-
ratury o regeneraci a spalování
odpadních olejÛ by mûla po-
slouÏit revizi smûrnice EK. 

Warmer Bulletin - Enews,
2002, ã. 6

Britská organizace RRF (Re-
source Recovery Forum) finan-
covala extenzivní prÛzkum do-
movního odpadu v Lond˘nû.
Zab˘vá se dvûma klíãov˘mi
problémy: co oãekávají domác-
nosti od souãasného manage-

Vláda Jihoafrické republiky
dává k vefiejné diskusi envi-
ronmentální indikátory, mezi
kter˘mi je rovnûÏ nûkolik v˘-
znamn˘ch indikátorÛ pro od-
padové hospodáfiství. V zemi
je produkce odpadÛ 0,7 kg na
osobu dennû. Chybí pfiíslu‰ná
legislativa pro nakládání s od-
pady a vhodné technologie pro
úpravu odpadÛ, proto se proje-
vují negativní vlivy na lidské

V záfií roku 2001 byl otevfien
na Malorce Park environmen-
tálních technologií, kter˘ je nej-
vût‰ím recyklaãním zafiízením
ve ·panûlsku. Na Malorce se
roãnû produkuje 470 tis. tun
odpadu, z nûhoÏ 65 procent je
spalováno s vyuÏitím energie.
Novû otevfien˘ komplex recyk-
laãního parku zahrnuje jednot-
ku na v˘robu metanu, kompo-
stárnu, úpravu popela, tfiídírnu
obalÛ, fiízenou skládku a zafií-
zení na úpravu Ïivoãi‰ného
a nemocniãního odpadu.
Warmer Bulletin, 2002, ã. 82

Poradenská firma Juniper
zpracovala zprávu o v˘znamu
zplyÀování biomasy. Uvádí nû-
které v˘hody zplyÀování oproti
spalování, napfi. niÏ‰í emise,
niÏ‰í náklady decentralizova-
n˘ch zafiízení a men‰í rozmûry
budov a komínÛ. V pfií‰tích de-
seti letech se pfiedpokládá vy-
budování 200 aÏ 1000 zplyÀo-
vacích a pyrol˘zních zafiízení
po celém svûtû, z toho 47 pro-
cent v Evropû.
Warmer Bulletin, 2002, ã. 82

mentu odpadového hospodáfi-
ství a jaké druhy pobídek a zá-
bran lze zapojit do systému na-
kládání s odpady. Z prÛzkumu
vypl˘vá, Ïe více neÏ polovina
Lond˘ÀanÛ recykluje málo ne-
bo vÛbec. Aby se maximálnû
vyuÏily pfiíleÏitosti pro zapojení
vefiejnosti, mûly by b˘t pfiíslu‰-
né v˘zvy urãeny rÛzn˘m skupi-
nám úãastníkÛ.
Warmer Bulletin, 2002, ã. 82 

zdraví a Ïivotní prostfiedí. Jsou
navrÏeny indikátory – celkové
mnoÏství tuhého odpadu na
obyvatele, pomûr celkové plo-
chy skládek k poÏadované plo-
‰e, produkce nebezpeãného
odpadu, plocha skládek ne-
bezpeãného odpadu, podíl re-
cyklace jednotliv˘ch materiálÛ
a procentuální podíl Ïádostí
o povolení skládek z celkové-
ho poãtu udûlen˘ch povolení
podle tfiíd skládek.
Warmer Bulletin, 2002, ã. 82
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Perspektivy obcí na trhu odpadů 

V ãervnu 2001 probûhla ve
Frankfurtu konference vûno-
vaná perspektivám obcí na tr-
hu odstraÀování odpadÛ. Nû-
meck˘ zákon o obûhovém
hospodáfiství a odpadech pfii-
nesl soukromému odpadové-
mu hospodáfiství pouze ãás-
teãnou liberalizaci a nezbavil
vefiejnoprávní sektor zodpo-
vûdnosti za nakládání s odpa-
dy z domácností a Ïivnosten-
ského odpadu podobného do-
movnímu. Dochází ov‰em ke
sniÏování mnoÏství Ïivnosten-
ského odpadu, protoÏe maji-
telé tohoto odpadu ãasto volí
zvlá‰tní zpÛsoby zhodnocení
a neplní povinnost pfienechání
odpadu. 

Jako fie‰ení se nabízí vyme-
zení definice energetického
zhodnocení, zpfiísnûní povin-
nosti oddûlování odpadÛ ke
zhodnocení a k odstranûní,
ustanovení povinnosti absolut-
ního oddûlení odpadÛ s povin-
ností pfienechání, omezení
sbûru odpadÛ soukrom˘mi fir-
mami. Obce se budou muset
pfiizpÛsobit souãasnému práv-
nímu stavu a pfieorientovat se.
Roz‰ífiení povinnosti pfiene-
chání odpadÛ není reálné, spí-
‰e se poãítá s roz‰ífiením hos-
podáfiské ãinnosti obcí. Bude

také nutno stanovit vysoké
standardy a zamezit tím pfied-
stíranému zhodnocení odpadÛ. 

Je otázkou, omezí-li se ãin-
nost obcí na kontrolu a fiízení
tokÛ odpadu nebo zda se ob-
ce budou podílet aktivnû na
zhodnocování odpadÛ v rámci
privatizace komunálních slu-
Ïeb. Obce budou muset pro-
kázat konkurenceschopnost.
Základním mûfiítkem u ve‰ke-
r˘ch v˘konÛ a aktivit je hospo-
dárnost. 

Na konferenci zaznûl poÏa-
davek liberalizace trhu odpa-
dÛ. Zástupce BDE Kolín nad
R˘nem pfiedstavil koncepci
odstraÀování domovního od-
padu, podle níÏ by mûlo b˘t
umoÏnûno nakládání s do-
movním odpadem ãistû sou-
krom˘mi firmami. Z liberaliza-
ce by mûli uÏitek i obãané,
protoÏe by byl kladen dÛraz na
zájmy spotfiebitele. O sklád-
kování nevyuÏitelného odpadu
by soukrom˘ sektor patrnû ne-
mûl zájem, pfiesto by se musel
podílet na nákladech na ná-
slednou péãi. Aby nebyl sou-
krom˘ sektor zv˘hodnûn, mu-
sely by obce mít moÏnost pro-
vozovat stejnou ãinnost.
Müll und Abfall, 33, 2001,

ã. 9, 10 

Energie z trávy

Sběr plastových obalů
v Dánsku

Americká dohoda 
o recyklaci koberců

Změny konzumního 
chování lidí

Odpadové hospodářství
v Číně

Použití odpadů plastů
jako náhrady uhlí

Zálohový systém
v Izraeli - pobídka 

k recyklaci

Spolupráce německých
podniků OH 

se zahraničím

V Izraeli vstoupil v platnost
zákon o zálohovan˘ch obalech
na nápoje. Vláda doufá, Ïe zá-
kon pfiispûje k ‰etfiení zdrojÛ.
Neziskové sdruÏení, které za-
stupuje 85 procent v˘robcÛ
nápojov˘ch obalÛ a obchod-
ních fietûzcÛ v Izraeli, zodpoví-
dá za pofiízení a rozmístûní au-
tomatÛ na zálohované obaly.

Warmer Bulletin, 2002, ã. 83

Pilotní projekt v dánském
Nyborgu ukázal, Ïe obãany lze
motivovat k odevzdávání pla-
stov˘ch lahví a kelímkÛ do
sbûrn˘ch míst. V prÛmûru ode-
vzdali lidé 55 procent tûchto

plastov˘ch obalÛ. V roce 1998
byla celková spotfieba plasto-
v˘ch obalÛ v Dánsku 172 tis.
tun. Z domácností se kaÏdo-
roãnû sebere 10 tis. tun plasto-
v˘ch lahví a kelímkÛ. Odbyt re-
cyklátÛ na dánském trhu je ale
nepatrn˘, obzvlá‰tû pro víãka,
která jsou ãasto z polypropyle-
nu. Na druhé stranû existuje
znaãn˘ potenciál pro odbyt
v zahraniãí.

Warmer Bulletin, 2002, ã. 83

Americká vláda se dohodla
se zástupci prÛmyslu na pro-
gramu organizace CARE
(Carpet America Recovery
Effort – opatfiení k vyuÏití sta-
r˘ch kobercÛ). Kalifornská
agentura pro ochranu Ïivotní-
ho prostfiedí uzavfiela s kon-
sorciem prÛmyslu, s institutem
prÛmyslu v˘roby kobercÛ

a textilií a se zástupci státní
administrativy a místních sa-
mospráv 15 státÛ dohodu, tzv.
Národní dohodu o recyklaci
kobercÛ. Pfiíkladem vyuÏití sta-
r˘ch kobercÛ jsou náhradní ko-
bercové díly, které obsahují 52
procent recyklátÛ.

Warmer Bulletin, 2002, ã. 83 

Ceny zboÏí dlouhodobé spo-
tfieby klesají pfii souãasném
nárÛstu mezd, ãímÏ se zvy‰ují
náklady na opravy. Motivace li-
dí dávat si opravit spotfiební
pfiedmûty klesá a roste ten-
dence chovat se dle modelu
‘vyhoì a kup nové’. Dánská
agentura pro ochranu Ïivotní-
ho prostfiedí EPA vydala v li-
stopadu 2000 dokument, ve
kterém jsou uvedeny iniciativy
na pomoc prevenci odpadÛ
zmûnou chování spotfiebitelÛ
smûrem k podpofie oprav a re-
cyklace spotfiebních pfiedmûtÛ.

Warmer Bulletin, 2002, ã. 83 

V âínû je ve‰keré nakládání
s odpady v kompetenci obcí.
V souãasné dobû udûlala ze-
mû první krok ke zlep‰ení situ-
ace v odpadovém hospodáfi-
ství, a to zavedením potfiebné
legislativy v oblasti tuh˘ch
a nebezpeãn˘ch odpadÛ. DÛ-
leÏit˘m úkolem je nyní vynuco-
vání plnûní legislativních opat-
fiení a vzdûlávání vefiejnosti.

Warmer Bulletin, 2002, ã. 83 
Na fakultû zemûdûlství a geo-
logie Univerzity státu Nové
Mexiko byl realizován pilotní
projekt k minimalizaci odpadu.
DvoustupÀovou biofermentací
s produkcí metanu byl zpraco-
ván odpad trávy, kter˘ tvofií
sloÏku komunálního odpadu.
PrÛsaky se recirkulovaly pfies
pevnou fázi a opûtnû zpraco-
valy na metan. V˘sledky uká-
zaly, Ïe 67 procent tûkavé pev-
né fáze z odpadu lze pfiemûnit
bûhem 6 mûsícÛ na plynnou
fázi. Byl vyvinut matematick˘
model vyjadfiující funkãní zá-
vislost pH a dal‰ích parametrÛ.
Waste Management, 22, 2002,

ã. 1

Nizozemská vláda fiídila pro-
jekt environmentálního posu-
zování náhrady uhlí palivem
z plastového odpadu. Kromû
toho bylo v rámci projektu pro-
vedeno srovnání se spalová-
ním biomasy. K hodnocení se

pouÏilo 7 environmentálních
indikátorÛ – mnoÏství vyrobe-
né energie, klimatické zmûny,
kyselé de‰tû, pfiehnojení, emi-
se uhlovodíkÛ, rozptyl toxic-
k˘ch látek a mnoÏství skládko-
vaného zbytkového odpadu.
Z v˘sledkÛ v˘zkumu vyplynu-
lo, Ïe hlavním pfiínosem náhra-
dy uhlí je sníÏení emisí sklení-
kov˘ch plynÛ, sníÏení spotfieby
fosilních paliv a men‰í mnoÏ-
ství odpadÛ urãen˘ch na
skládky. Environmentální indi-
kátory vypoãtené na jednotku
vyrobené elektfiiny jsou v pod-
statû stejné, a to jak pro pfií-
rodní zdroje, tak i pro odpady
plastÛ.

Warmer Bulletin, 2002, ã. 83

V zahraniãí nab˘vá spolupráce
mezi soukrom˘mi podniky a ve-
fiejn˘mi institucemi – public-pri-
vate partnership stále více na
v˘znamu. Z v˘zkumu technické
univerzity Darmstadt vyplynulo,
Ïe se zahraniãím spolupracují
vût‰inou velké nûmecké podni-
ky, mal˘m a stfiedním podnikÛm
brání ve spolupráci nedostatek
informací a hospodáfiská rizika,
navíc jsou ãasto pfiíli‰ úzce spe-
cializované. Podle ankety ne-
spolupracuje 65 procent nû-
meck˘ch podnikÛ na zne‰kod-
Àování odpadu s vefiejn˘mi in-
stitucemi v Nûmecku ani v za-
hraniãí. 7 ze 115 podnikÛ plá-
nuje podobnou spolupráci v bu-
doucnu. 17 procent podnikÛ
provozuje public-private part-
nership v zahraniãí, ale ne
v SRN. Zahraniãní spolupráci
tohoto druhu provozují velké
podniky, orientují se zejména
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Česko-německá kooperační burza

Vlivy politiky OH 
na zaměstnanost

Vylepšování sběru 
škodlivých látek

Povinné používání 
zařízeníVývoj odpadového 

hospodářství

Alternativy efektivní 
práce s veřejností

Vliv nakládání 
s komunálním odpadem
na klimatické změny

Dne 13. ãervna leto‰ního roku
se uskuteãnila Kooperaãní bur-
za ãesk˘ch a nûmeck˘ch firem
s názvem Obnovitelné zdroje,
alternativní energie, technika
Ïivotního prostfiedí a zpracová-
ní a zhodnocování odpadÛ.
Jednání se konalo v Karlov˘ch
Varech v rámci 5. Mezinárodní
konference o komunálních
aspektech mûstské dopravy,
která probíhala v karlovarském
LázeÀském hotelu Thermal.

Organizátorem Kooperaãní
burzy byly Regionální hospo-
dáfiská komora Poohfií se síd-
lem v Sokolovû, Thüringen
Aussenwirtschaftsförderge-
sellschaft mbH Suhl a K&W
Kontakt und Wirtschaftsbüro
se sídlem v Thüringenu
a v Chebu. Setkání se zúãast-
nilo 20 ãesk˘ch a 12 nûmec-
k˘ch firem oborovû orientova-
n˘ch. Na programu jednání
bylo pfiedev‰ím navázání
oboustran˘ch kontaktÛ a vzá-

jemné informování o moÏ-
nostech spolupráce. Na jed-
nání byla pfiednesena infor-
mace o procesu zpracování
koncepcí odpadového hospo-
dáfiství v ãesk˘ch krajích
a o moÏnostech potenciálního
zapojení nûmeck˘ch firem do
procesu realizace cílÛ kraj-
sk˘ch koncepcí formou spolu-
úãasti na pilotních projektech.
Nûmecká strana projevila
o tuto spolupráci zájem.

Bylo dohodnuto, Ïe ãeská
strana prostfiednictvím âes-
kého ekologického manaÏer-
ského centra pfiipraví nabídku
projektÛ, ze kter˘ch by part-
nefii z DuryÀska mohli vybrat
takové, na kter˘ch by formou
podpory pilotních projektÛ
participovali. Na kooperaãní
burze byly diskutovány i moÏ-
nosti finanãní podpory pro-
stfiednictvím programÛ Deut-
sche Ausgleichsbank DtA. 

(hv)

Neoznaãené pfiíspûvky
z databází CeHO 

VÚV TGM

Poradci spolupracující s Ev-
ropskou komisí provedli roz-
sáhlé hodnocení dopadÛ alter-
nativních fie‰ení nakládání
s odpady na klimatické zmûny.
Jejich studie dochází k závûru,
Ïe vysoce kvalitní fiízené
skládkování papíru a organic-
kého odpadu by mohlo b˘t v˘-
hodnûj‰í variantou neÏ recyk-
lace nebo kompostování.

Warmer Bulletin, 2002, ã. 83

na Polsko, âR, Chorvatsko
a ·panûlsko, celkem jsou ãinné
v 34 zemích. Základním pfied-
pokladem úspûchu v zahraniãí
jsou pfiíznivé ceny za zne‰kod-
Àování odpadu, dokonalá zna-
lost partnerské zemû, zákonÛ,
trhu a schopnost odhadnout ri-
ziko. 

Müll und Abfall, 33, 2001, 
ã. 11

Evropská komise zvefiejnila
zprávu o vlivu odpadové politi-
ky na zamûstnanost, kterou vy-
pracovala britská poradenská
firma Risk and Policy Analysis
Ltd.  V odpadovém prÛmyslu je
v souãasné dobû v rámci 
EU zamûstnáno 200 000 aÏ
400 000 lidí. Zmûny v nakládá-
ní s odpady mohou vést k vût-
‰í poptávce po sluÏbách v této
oblasti, ale to je‰tû nezname-
ná, Ïe budou vytvofieny nové
pracovní pfiíleÏitosti.

Warmer Bulletin, 2002, ã. 82

Ve spolupráci univerzity
a mûsta Giessen byla prove-
dena dotazníková akce, na níÏ
se podílelo 266 obãanÛ. Na
základû jejích v˘sledkÛ byly
zformulovány tyto zásady ús-
pû‰né práce s vefiejností. Práci
s vefiejností je nutno zamûfio-
vat na konkrétní cílové skupi-
ny. Musí b˘t neustálá a oslovo-
vat mladé lidi, ktefií budou
v budoucnu vychovávat dal‰í
generaci. Je nutno propagovat

internetové stránky o odpado-
vém hospodáfiství a dbát na to,
aby byly zajímavé a aktuální.
Ti‰tûné informaãní materiály
musejí b˘t k dispozici i v cizích
jazycích. Je nutno vyuÏívat
existující zájem obyvatelstva
o odpadové hospodáfiství.
Jako neefektivní se naopak
ukázaly filmy o odpadovém
hospodáfiství, které mají vyso-
ké náklady a dostanou se pou-
ze k omezené skupinû obãa-
nÛ. Osobní poradenství je pfies
vysoké náklady a nároky na
personál velmi efektivní, ale
pfiedpokládá iniciativu obãanÛ. 

Müll und Abfall, 33, 2001, 
ã. 11

Mobilní sbûr ‰kodliv˘ch látek
v domácnostech zaznamenal
v okrese Kassel od roku 1998
pokles sebraného mnoÏství.
Hessenská firma na odstraÀo-
vání odpadu HIM a pfiíslu‰n˘
okres se vûnovali práci s vefiej-
ností, aby dosáhli vy‰‰í akcep-
tace ze strany obyvatelstva.
K propagaci sbûru byl vyuÏit in-
fobus, pracovníci pouãovali ob-
ãany o prospû‰nosti sbûru
‰kodliv˘ch látek, rozdávali v˘-
herní losy, které mûli obãané
pfii sbûru odevzdat. Informaãní
kampaÀ podpofiil i místní tisk.
„Mobil“ objíÏdí v‰ech 29 mûst
a obcí okresu 3x do roka, kaÏ-
d˘ turnus trvá 3 mûsíce a ‰kod-
livé látky se sváÏejí z celkem
105 stanovi‰È v okrese. Mobilní
sbûr ‰kodliv˘ch látek slouÏí
kromû domácností i Ïivnosten-
sk˘m firmám, mnoÏství odpadu
je v‰ak omezeno na 100 kg na
jednoho dodavatele. Pfii vût‰ím
mnoÏství byl v nûkter˘ch letech
zorganizován pro Ïivnostenské
firmy zvlá‰tní sbûr. V˘sledek
informaãní kampanû byl pozi-
tivní, mnoÏství ‰kodliv˘ch látek
v domovním odpadu pokleslo
oproti roku 1998 z 341 tun na
97 tun.

Entsorga-Magazin, 20, 2001,
ã. 4 

odpadu z domácností neustále
narÛstá, ukazuje se, Ïe strate-
gii prevence odpadu nelze
uplatÀovat aÏ pfii spotfiebû
zboÏí, ale jiÏ pfii v˘robû. SloÏe-
ní odpadu se velmi zmûnilo,
rozvoj poãítaãového a zábav-
ního prÛmyslu s sebou nese
zv˘‰ení mnoÏství ‰rotu z elek-
troniky, zv˘‰il se podíl plasto-
v˘ch obalÛ a papíru. V tûchto
oblastech by bylo vhodné roz-
dûlení nákladÛ na odstraÀová-
ní podle pÛvodce odpadu, do-
sud nesou náklady obce.
MnoÏství zbytkového odpadu
se sníÏilo na polovinu díky
sbûru a zpracování hodnot-
n˘ch látek. Spory o tepelné
zhodnocení odpadu ve Fürthu
vyhráli jiÏ v 90. letech jeho kri-
tici. V dubnu 1999 zaãala stav-
ba tepelného zafiízení s tech-
nologií Thermoselect v Ans-
bachu, ale jeho uvedení do
provozu rovnûÏ ztroskotalo.  
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 7

Po nabytí úãinnosti nûmecké-
ho zákona o obûhovém hos-
podáfiství a odpadech se od-
pady ãasto pouze z dÛvodu
úspory nákladÛ vyváÏejí a re-
gionální trh odstraÀování od-

padu je nedostateãnû záso-
ben. Zejména vefiejnoprávní
zafiízení b˘vají nedostateãnû
vytíÏena a jejich provozovatelé
by si pfiáli moÏnost fiízení toku
odpadÛ, napfi. pomocí závaz-
ného plánu odpadového hos-
podáfiství. Byly zkoumány dÛ-
sledky a hranice takového plá-
nu, zejména z hlediska pfiidû-
lování odpadu k odstraÀování
v urãitém zafiízení. 

Z hlediska majitele odpadu
mÛÏe toto závazné pfiidûlení
odpadu urãitému zafiízení zna-
menat naru‰ení svobody vyko-
návání povolání nebo zásah
do svobody vlastnictví, proto
musí b˘t právnû náleÏitû pod-
loÏeno. Závazn˘ plán odpado-
vého hospodáfiství mÛÏe také
zasahovat do samosprávy ob-
ce. Obce v‰ak mají samosprá-
vu pouze v rámci zákona a zá-
vazn˘ plán podle zákona
o obûhovém hospodáfiství
a odpadech ji smí omezovat.
Pfiípadné spory je nutno fie‰it
v rámci obsáhlého zváÏení zá-
jmÛ a pfiípustnost závazného
pfiidûlení odpadu posuzovat in-
dividuálnû. 
Müll und Abfall, 33, 2001, ã. 7 

Na pfiíkladu mûsta Fürth byla
sledována promûna odpado-
vého hospodáfiství za posled-
ních 14 let. Lze pozorovat ná-
sledující tendence. MnoÏství
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roãenka

¤e‰ení odpadového hospodáfiství (dále
jen OH) âeské republiky je vymezeno glo-
bálními strategick˘mi dokumenty (Agenda
21), politikami EU a Státní politikou Ïivotní-
ho prostfiedí âR. Pro politiku odpadového
hospodáfiství je tûmito dokumenty defino-
vána fiada environmentálních poÏadavkÛ. 
UdrÏiteln˘ rozvoj v odpadovém hospo-

dáfiství bude vyÏadovat zmûny chování
podnikatelsk˘ch subjektÛ i obãanÛ tak, aby
se dafiilo sniÏovat negativní dopady odpadÛ
na Ïivotní prostfiedí. Pfiedejít vzniku odpadÛ
znamená vÏdy úsporu v úrovni podnikatel-
ské i obãanské. Jasné cíle udrÏitelného roz-
voje mohou vést k nov˘m moÏnostem
v hospodáfisk˘ch aktivitách zemû.
Zásady, kter˘mi se do budoucna musí

odpadové hospodáfiství âeské republiky
dÛslednû fiídit a implementovat je do pra-
xe, jsou charakterizovány pfiedev‰ím dÛra-
zem na vysokou míru ochrany Ïivotního
prostfiedí: Z toho vypl˘vá:
� Zásada ochrany prvotních zdrojÛ, ja-
koÏto primárního poÏadavku na minima-
lizaci nárokÛ na zdroje a zvy‰ování po-
dílu vyuÏívan˘ch druhotn˘ch surovin. 

� Zásada pfiedbûÏné opatrnosti, zejmé-
na ve prospûch integrovan˘ch environ-
mentálních technologií.

� Zásada prevence jako poÏadavek za-
bránit negativnímu dopadu odpadÛ na
Ïivotní prostfiedí hned u zdroje zneãi‰-
tûní. 

� Zásada „zneãi‰Èovatel platí“ - princip
ekonomické odpovûdnosti vypl˘vající ze
stanoviska, Ïe zneãi‰Èovatel zaplatí ná-
klady, které jeho zneãi‰tûní Ïivotního
prostfiedí zpÛsobuje. 

� Zásada „uÏivatel platí“ - princip sdílené
a diferencované odpovûdnosti - je sti-
mulaãní zásada, která tûm, ktefií zdroj
nebo v˘robek uÏívají, dává podnût k od-
povûdnému chování.

� Zásada integrace - otázky Ïivotního
prostfiedí obecnû a odpadového hospo-
dáfiství odvozenû je tfieba integrovat do
v‰ech oblastí a sektorÛ hospodáfiství, do
v‰ech úrovní rozhodování. 

� Zásada subsidiarity - rozhodovací pra-
vomoc a kompetence by mûly b˘t posu-
nuty na co nejniÏ‰í moÏnou, odbornû
zpÛsobilou úroveÀ rozhodování.

� Zásada nejlep‰í dostupné techniky
(BAT), jako kritéria pro stanovení inte-
grovan˘ch environmentálních paramet-
rÛ pro rozhodování o povolování v˘rob-
ních ãinností.

� Zásada substituce, náhrady nebezpeã-
n˘ch a ‰kodliv˘ch látek.

� Zásada sobûstaãnosti a proaktivnosti
fie‰ení jako v˘raz odpovûdnosti za fiízení
odpadového hospodáfiství. 

Souãasn˘ stav 
Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech, zá-

kon ã. 477/2001 Sb., o obalech a navazu-

jící provádûcí vyhlá‰ky platné od 1. 1. 2002
pfiedstavují dal‰í krok ve sbliÏování ãeské le-
gislativy s právním prostfiedím ãlensk˘ch
státÛ Evropské unie. Tyto nové právní pfied-
pisy jiÏ transponují pfiedpisy ES za oblast
odpadového hospodáfiství v plném rozsahu.
Problémy environmentální infrastruktury

v oblasti odpadÛ v âR spoãívají zejména
ve vysoké mûrné produkci odpadÛ, níz-
kém podílu tfiídûn˘ch a vyuÏívan˘ch odpa-
dÛ, dominantním podílu skládkování v na-
kládání s odpady a nutnosti sanace vyso-
kého poãtu star˘ch zátûÏí. 
Produkce odpadÛ v âR je stále pomûr-

nû vysoká. Podle pfiedbûÏné evidence by-
lo v roce 2000 vyprodukováno 41,4 milió-
nÛ tun. V tomto mnoÏství nejvût‰í podíl
tvofií odpady z energetiky, prÛmyslu a ze-
mûdûlství. Vykazovan˘ vysok˘ podíl pro-
dukce nebezpeãn˘ch odpadÛ (9,6 % z cel-
kové produkce odpadÛ) je ovlivnûn tím, Ïe
v porovnání s pfiedpisy ES mûla v roce
2000 ãeská legislativa pfiísnûj‰í parametry
pro zafiazení odpadu do kategorie „nebez-
peãn˘“. Pokud vezmeme v úvahu produk-
ci nebezpeãn˘ch odpadÛ v âR podle ne-
bezpeãn˘ch odpadÛ v EU, ãiní mnoÏství
3,7 % z celkové produkce. Proti roku 1999
do‰lo v souvislosti se zahájením provozu
nûkolika nov˘ch zafiízení na opûtovné vyu-
Ïití odpadu ve v˘robním procesu ke zv˘‰e-
ní mnoÏství odpadu vyuÏitého jako druhot-
ná surovina. 

Jak je již tradicí, obsahem prázdninového
dvojčísla časopisu je Ročenka odpadového hos-
podářství. Letošní rok je pro oblast odpadové-
ho hospodářství významný tím, že od začátku
roku je v platnosti již třetí zákon o odpadech
a zcela nový zákon o obalech. Samozřejmě, že
oba zákony jsou doplněny řadou prováděcích
předpisů a metodických pomůcek. Půl roku po
nabytí účinnosti zákona o odpadech byl tento
již ve třech případech novelizován. To sice ne-
svědčí o stabilitě v názorech na jednotlivé čin-
nosti v odpadovém hospodářství, ale je to daň
překotné snaze mít právo životního prostředí
ve všech jeho složkách co nejdříve kompatibil-
ní s evropskými předpisy. Důležité je i to, že

v návaznosti na nutnost přizpůsobení našeho
právního prostředí evropskému právu bylo
schváleno několik dalších zákonů, které s od-
padovým hospodářství přímo souvisí.

Tento rok je také výjimečný tím, že se dokon-
čují krajské koncepce odpadového hospodář-
ství jako významné podkladové dokumenty
pro rozvoj krajů. Neméně důležitá je rovněž
příprava Plánu odpadového hospodářství Čes-
ké republiky. Poněkud v ústraní však zůstal
základní podkladový materiál a to republiko-
vá koncepce odpadového hospodářství, která
byla dokončena koncem minulého roku, byla
předložena na jednání vlády, ale z formálních
důvodů byla stažena z dalšího projednávání.

Stav a vývoj odpadového hospodářství

ROČENKA
odpadového hospodářství



na kter˘ch mÛÏe b˘t ukládán nebezpeãn˘
odpad. Celková kapacita skládek v âR pro
v‰echny kategorie odpadÛ je v souãasné
dobû dostateãná, podle odhadu postaãí na
dal‰ích cca 50 let. V roce 2000 bylo na
skládky uloÏeno asi 11 mil. tun odpadÛ. 

Spalování
Spalování jako metoda zne‰kodnûní je

v porovnání se skládkováním velmi drahé,
a proto je v âR zne‰kodÀováno spalová-
ním jen malé procento celkové produkce
odpadÛ. Spalují se pfiedev‰ím odpady ka-
palné a odpady s vysok˘m energetick˘m
obsahem. Kromû spalování odpadÛ ve
speciálních spalovnách se spalování po-
volen˘ch druhÛ provádí ve ãtyfiech cemen-
táfisk˘ch pecích. 
V âR jsou v provozu tfii spalovny komu-

nálních odpadÛ: spalovna v Brnû s kapaci-
tou 240 tisíc tun odpadÛ roãnû, spalovna
v Praze-Male‰icích s projektovanou kapa-
citou 310 tisíc tun roãnû a spalovna
v Liberci s projektovanou kapacitou 96 ti-
síc tun roãnû. V roce 2000 bylo celkem
spáleno 337 tisíc tun komunálních odpa-
dÛ, tj. 7,5 % jejich celkové produkce.
Souãasnû je provozováno celkem 69

spaloven pro spalování prÛmyslov˘ch odpa-
dÛ. Projektovaná kapacita provozovan˘ch
spaloven prÛmyslov˘ch odpadÛ, které vyho-
vují ãesk˘m emisním limitÛm, ãiní asi 115 ti-
síc tun za rok. V roce 2000 bylo zne‰kodnû-
no spálením 2,9 % nebezpeãn˘ch odpadÛ.

Ostatní zpÛsoby a zafiízení
V˘znamnou skupinu tvofií zafiízení na

kompostování odpadÛ, kde se zpracováva-
jí pfiedev‰ím ostatní odpady (zejména ze
zpracování dfieva a papíru). Kapacita kom-
postáren je pro stávajicí produkci kompostu
v souãasné dobû dostateãná. Dal‰í skupinu
tvofií zafiízení nebo plochy na biologickou
dekontaminaci zemin zneãi‰tûn˘ch ropn˘-
mi látkami. I zde je kapacita pro nejbliÏ‰í ro-
ky dostateãná. SíÈ ostatních zafiízení na fy-
zikální a chemickou úpravu odpadÛ je velmi
rÛznorodá a pro stávající stav dostateãná.
Do budoucna bude nutné nûkteré kapacity
roz‰ífiit nebo vybudovat nové.

V˘vojové tendence a jejich 
zhodnocení
V posledních 10 letech bylo v oblasti od-

padového hospodáfiství v âR dosaÏeno
v˘znamného pokroku. Zejména byly vy-
tvofieny právní podmínky pro bezpeãné
nakládání s odpady, povolování a kontrolu
provozu zafiízení pro nakládání s nebez-
peãn˘mi odpady a podmínky pro evidenci
vzniku a nakládání s odpady. âR je jedním
z prvních signatáfiÛ Basilejské úmluvy
o kontrole pohybu nebezpeãn˘ch odpadÛ
pfies hranice státÛ a jejich zne‰kodÀování
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Neuspokojivé je nízké procento vyuÏíva-
n˘ch odpadÛ jako zdroje druhotn˘ch suro-
vin a energie. Pokud se t˘ká zafiízení na od-
straÀování odpadÛ, má âR v souãasné do-
bû dostateãnou kapacitu zejména pro sklád-
kování, které je stále nejbûÏnûj‰ím zpÛso-
bem nakládání s odpady. Pozitivním rysem
je, Ïe v souãasné dobû jsou podle platn˘ch
pfiedpisÛ provozovány pouze skládky tech-
nicky zabezpeãené. Stál˘m problémem zÛ-
stává sanace a rekultivace star˘ch skládek,
jejichÏ provoz byl ukonãen, protoÏe nespl-
Àovaly platné právní pfiedpisy. Sanace a re-
kultivace byla provedena u asi 50 % tûchto
uzavfien˘ch skládek. Rychlej‰í tempo sana-
cí je omezeno nedostatkem finanãních pro-
stfiedkÛ zejména obcí.
Spalován a energeticky vyuÏíván je

stále mal˘ podíl produkovan˘ch odpadÛ.
V roce 2000 bylo spáleno ve spalovnách
celkem 777 tisíc tun ve‰ker˘ch odpadÛ,
coÏ pfiedstavuje 1,9 %. 
Klíãov˘m problémem je malá vynutitel-

nost legislativy. âeská inspekce Ïivotní-
ho prostfiedí (âIÎP) není v souãasnosti
schopna pfiimûfienû monitorovat a kontro-
lovat procesy a ãinnosti v odpadovém hos-
podáfiství. Toky finanãních prostfiedkÛ ge-
nerované ze stávajících poplatkÛ nejsou
dostateãné na pokrytí nákladÛ. Ne v‰ech-
ny klíãové zájmové strany mají dostateãné
povûdomí a znalost strategie odpadového
hospodáfiství a ani komunikace mezi nimi
není dostateãná. Neexistuje komplexní
a konzistentní spolehlivá statistická zá-
kladna pro plánování, management a kon-
trolu vybavení v odpadovém hospodáfiství.

Nakládání s odpady
Prevence
KaÏd˘ producent odpadÛ v âR je ze zá-

kona povinen pfiedcházet vzniku odpadÛ,
sniÏovat jejich mnoÏství a nebezpeãné
vlastnosti, vyuÏívat produkované odpady
pfiedev‰ím ve vlastním provozu, pfiípadnû je
nabízet k vyuÏití jin˘m firmám. Teprve ne-
vyuÏitelné odpady mohou b˘t odstranûny.

VyuÏívání odpadÛ jako zdrojÛ druhot-
n˘ch surovin a recyklace
VyuÏívání odpadÛ jako druhotn˘ch suro-

vin (DS) a recyklace se v roce 2000 v po-
rovnání s minul˘mi lety zlep‰ily. Zejména
se zlep‰il separovan˘ sbûr vyuÏiteln˘ch
sloÏek z komunálních odpadÛ. Pfiesto je re-
cyklace a vyuÏívání odpadÛ stále na nízké
úrovni. VyuÏívají se pfiedev‰ím kovové od-
pady - Ïelezné i neÏelezné, v men‰í mífie
nûkteré kovonosné odpady, dále se vyuÏí-
vají odpady plastÛ, skla a sbûrov˘ papír. 

Skládkování
V provozu je celkem 352 skládek vyho-

vujících pfiedpisÛm, z toho je 36 skládek,

a jako ãlenská zemû OECD se podílí na
úkolech této organizace v oblasti odpado-
vého hospodáfiství.
I pfies probíhající restrukturalizaci podni-

kÛ a omezování v˘roby stále nejvíce odpa-
dÛ vzniká v odvûtví prÛmyslu a energetiky. 
Pozitivním rysem je podstatné zv˘‰ení

vyuÏívání odpadÛ jako druhotn˘ch surovin,
zejména zavádûním separovaného sbûru
vyuÏiteln˘ch sloÏek z komunálních odpadÛ
(sklo, papír, plasty), ale i nebezpeãn˘ch
sloÏek tûchto odpadÛ. Stál˘m problémem
zÛstává vyuÏitelnost nûkter˘ch takto se-
bran˘ch komodit, kde ãistota neodpovídá
poÏadavkÛm zpracovatele nebo chybí
zpracovatelské kapacity.
Prognózování v˘voje produkce odpadÛ,

zvlá‰tû v prostfiedí âR, kdy je‰tû není do-
konãena restrukturalizace prÛmyslu, je vel-
mi obtíÏné. V˘voj produkce odpadÛ a naklá-
dání s nimi rovnûÏ ovlivní zmûny, které bu-
dou vyvolány na‰ím vstupem do EU a pfii-
zpÛsobením se poÏadavkÛm smûrnic ES. 

Obecné priority odpadového 
hospodáfiství 
� Zpracovat plán odpadového hospodáfi-
ství,

� zavést do fiídicích a rozhodovacích pro-
cesÛ v OH principy partnerství, vyjedná-
vání a úãelné komunikace, 

� podstatnû posílit uplatÀování a prosazo-
vání zákonÛ, 

� pfiizpÛsobit administrativní, institucionál-
ní a informaãní zázemí pro obor stavu
v zemích EU, vãetnû pfievzetí úspû‰-
n˘ch metod a metodick˘ch postupÛ, 

� do systému odpadového hospodáfiství
zavést moderní metody pfiípravy a konti-
nuální aktualizace plánÛ,

� pfiipravit soubor úãinn˘ch nástrojÛ pro za-
bezpeãení kvality dat o OH, informace ur-
ãené pro nositele politického rozhodová-
ní i pro ‰irokou vefiejnost musí b˘t rele-
vantní, aktuální a snadno srozumitelné,

� vytvofiit a uplatÀovat standardy kvality
pro v˘znamné odpadové toky a naklá-
dání s nimi s vyuÏitím zahraniãních zku-
‰eností,

� pfiipravit systém finanãních podpor pro
klíãové investice do OH,

� posílit úlohu v˘zkumu a v˘voje v OH,
stanovit priority v˘zkumu odpovídající cí-
lÛm pro OH âR,

� vytvofiit a zavést praktické nástroje (indi-
kátory) pro fiízení systému a kontrolu
a porovnání stavu OH s okolím, 

� integrovat problematiku do v‰ech zásad-
ních koncepãních dokumentÛ, 

� zahájit proces integrovaného pfiístupu
k území.

PhDr. Vûra Havránková
âeské ekologické 

manaÏerské centrum
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Přehled produkce odpadů a zařízení 
Ministerstvo životního 

prostředí na základě zákona
o odpadech vede evidenci 
produkce a nakládání 
s odpady a evidenci zařízení
na využívání a odstraňování
odpadů. Tuto celostátní data-
bázi - Informační systém 
o odpadech (ISO) provozoval
pro MŽP Český ekologický
ústav. Rozhodnutím ministra
životního prostředí bylo 
koncem roku 2001 založe
no Centrum pro hospodaření 
s odpady (CeHO). Centrum 
bylo zřízeno jako jedna ze
sekcí Výzkumného ústavu 
vodohospodářského T. G. M,
kde má také sídlo. Základ
Centra tvoří pracovníci býva-
lého Informačního centra 
o odpadech ČEÚ a pracovníci
VÚV, kteří se zabývali odpa-
dy. Společně s pracovníky 
přešla do CeHO z ČEÚ i pra-
covní náplň, zejména pak 
provozování Informačního
systému o odpadech.

Odpad 
MnoÏství (t)

1999 2000

Odpad ze zemûdûlství a lesnictví 7 459 101 7 499 339
z toho nebezpeãn˘ 78 271 108 341

Odpad z dolování a tûÏby 2 353 360 2 566 312
z toho nebezpeãn˘ 10 835 11 347

PrÛmyslov˘ odpad 8 299 777 7 778 494
z toho nebezpeãn˘ 1 657 745 1 562 420

Odpad z energetiky (mimo radioaktivního) 7 856 106 9 704 284
z toho nebezpeãn˘ 430 368 525 951

Odpad z v˘roby a rozvodu vody 797 041 821 510
z toho nebezpeãn˘ 5 108 12 960

Odpad ze stavebnictví 3 839 358 4 813 585
z toho nebezpeãn˘ 107 965 111 296

Odpad z ãi‰tûní mûsta 1 055 568 1 119 387
z toho nebezpeãn˘ 94 368 243 391

Komunální odpad 3 498 295 4 257 795
z toho nebezpeãn˘ 9 659 19 469

Jin˘ odpad 1 559 124 2 048 962
z toho nebezpeãn˘ 301 159 488 275

Celkem 36 717 730 40 609 668
z toho nebezpeãn˘ 2 695 478 3 083 450

âlenûní je uvedeno podle nového tfiídûní OECD dle Questionnaire 2002 - Section Waste, kde byla pfiidána dal‰í 
odvûtví: odpad ze stavebnictví a odpad z ãi‰tûní mûsta.

Tabulka 1: Produkce odpadÛ v âR v roce 2000 podle pÛvodu v tfiídûní OECD 

Tabulka 2: Produkce odpadÛ v âR v ãlenûní podle krajÛ a kategorií odpadÛ

Rok 1999 2000

MnoÏství odpadu (t) MnoÏství odpadu (t)

Kraj nebezpeãn˘ ostatní celkem nebezpeãn˘ ostatní celkem

Hl. m. Praha 170 432 1 876 256 2 046 688 138 784 3 114 479 3 253 263

Stfiedoãesk˘ kraj 410 605 4 444 427 4 855 032 409 872 6 197 895 6 607 767

Jihoãesk˘ kraj 168 777 2 320 812 2 489 589 288 585 1 585 108 1 873 693

PlzeÀsk˘ kraj 148 202 1 596 356 1 744 558 229 747 1 831 139 2 060 886

Karlovarsk˘ kraj 61 517 870 533 932 050 37 569 811 512 849 081

Ústeck˘ kraj 84 306 5 818 184 5 902 490 136 147 5 905 945 6 042 092

Libereck˘ kraj 81 347 289 297 370 644 153 868 486 487 640 355

Královéhradeck˘ kraj 17 303 605 989 623 292 60 997 859 687 920 684

Pardubick˘ kraj 58 457 1 671 106 1 729 563 81 748 1 634 237 1 715 985

Vysoãina 57 621 1 449 559 1 507 180 109 933 1 694 499 1 804 432

Jihomoravsk˘ kraj 84 096 2 827 737 2 911 833 154 183 2 903 819 3 058 002

Olomouck˘ kraj 107 997 1 611 688 1 719 685 148 655 1 825 641 1 974 296

Moravskoslezsk˘ kraj 1 119 592 7 064 407 8 183 999 1 007 824 6 850 836 7 858 660

Zlínsk˘ kraj 125 226 1 267 364 1 392 590 125 538 1 822 557 1 948 095

âeská republika 2 695 478 33 713 715 36 717 730 3 083 450 37 526 218 40 609 668
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Informaãní systém o odpadech a zafiíze-
ních je celostátní databází, do které jsou
data získávána od pÛvodcÛ a oprávnû-
n˘ch osob prostfiednictvím okresních úfia-
dÛ na základû zákona ã. 125/1997 Sb.,
o odpadech, a k nûmu vydan˘ch provádû-
cích pfiedpisÛ. Tento systém bude v nové
verzi pracovat i na základû zákona 
ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû
nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, a k nûmu vyda-
n˘ch provádûcích pfiedpisÛ. První údaje
získané podle nové právní úpravy budou
k dispozici v roce 2003 a to za rok 2002.

V následujícím jsou uvedeny produk-
ce odpadÛ v roce 2000 a pro porovnání
i v roce 1999 a dále zafiízení na vyuÏívání
a odstraÀování odpadÛ, která byla v pro-
vozu ke konci roku 2001.

V tabulce 1 je uvedena produkce v‰ech
odpadÛ podle kategorií v ãlenûní podle pÛ-
vodu dle Odvûtvové klasifikace ekonomic-
k˘ch ãinností po skupinách dle OECD spo-
lu s produkcí komunálních odpadÛ v roce
1999 a 2000. V roce 2000 do‰lo v porovná-
ní s pfiedchozím rokem k zv˘‰ení produkce
odpadÛ, které se projevilo nejvíce u odpadÛ
z energetiky a stavebnictví. Naopak do‰lo
k mírnému poklesu produkce prÛmyslov˘ch
odpadÛ. Toto zv˘‰ení v‰ak nemusí b˘t ab-
solutní, protoÏe se jedná o krátkou ãasovou
fiadu a zv˘‰ení produkce mÛÏe b˘t ovlivnû-
no i zlep‰ující se evidencí.

V tabulce 2 je uvedena produkce odpa-
dÛ v jednotliv˘ch krajích v âR v roce 1999
a 2000 v ãlenûní podle kategorií odpadÛ.

V tabulce 3 je uvedena produkce prÛ-
myslov˘ch odpadÛ jednotliv˘ch prÛmyslo-
v˘ch odvûtví podle kategorií odpadÛ v ãle-
nûní podle pÛvodu dle Odvûtvové klasifi-
kace ekonomick˘ch ãinností, po skupinách
dle OECD v roce 1999 a 2000.

V tabulce 4 je uvedena produkce komu-
nálních odpadÛ v ãlenûní podle krajÛ v ro-
ce 1999 a 2000. RovnûÏ je uvedena pro-
dukce komunálních odpadÛ v pfiepoãtu na
jednoho obyvatele.

V tabulce 5 (na dal‰í stránce – pozn.
red.) je uveden pfiehled zafiízení na vyuÏí-
vání a odstraÀování odpadÛ, která byla
v provozu ke konci roku 2001. U skládek
jsou uvedena i odkali‰tû, na kter˘ch se
ukládají odpady.

Ing. Pavel Vejnar, CSc., 
Ing. Jaroslava Mlnafiíková

V˘zkumn˘ ústav vodohospodáfisk˘
T. G. M., Praha

Centrum pro hospodafiení s odpadyTabulka 4: Produkce komunálního odpadu

Tabulka 3: Produkce prÛmyslov˘ch odpadÛ v âR z hlediska pÛvodu podle OKEâ a tfiídûní
OECD 

Odpad MnoÏství (t)
1999 2000

Odpad z prÛmyslu potravináfiského a tabákového 1 828 674 1 056 777
z toho nebezpeãn˘ 82 823 59 781

Odpad z textilního a odûvního prÛmyslu 162 499 115 275
z toho nebezpeãn˘ 7 302 10 076

Odpad z koÏedûlného prÛmyslu 23 833 17 050
z toho nebezpeãn˘ 5 673 6 484

Odpad z dfievozpracujícího prÛmyslu 313 407 308 749
z toho nebezpeãn˘ 8 559 7 553

Odpad z v˘roby vlákniny, papíru a lepenky 693 920 554 764
z toho nebezpeãn˘ 35 554 49 422

Odpad z vydavatelství, tisku a reprodukce zvukov˘ch a obrazov˘ch map 28 123 32 995
z toho nebezpeãn˘ 4 384 16 245

Odpad z koksování a rafinérského zpracování ropy 73 003 61 174
z toho nebezpeãn˘ 63 051 53 051

Odpad z v˘roby chemick˘ch v˘robkÛ 359 654 405 366
z toho nebezpeãn˘ 149 041 147 094

Odpad z v˘roby pryÏov˘ch a plastov˘ch v˘robkÛ 119 525 87 575
z toho nebezpeãn˘ 12 949 31 105

Odpad z v˘roby z v˘roby ostatních nekovov˘ch minerálních v˘robkÛ 352 532 674 185
z toho nebezpeãn˘ 36 712 55 084

Odpad z v˘roby kovÛ vã. hutního zpracování 3 150 245 2 992 310
z toho nebezpeãn˘ 999 513 838 435

Odpad z v˘roby kovov˘ch konstrukcí, strojÛ, pfiístrojÛ, radiov˘ch, 
televizních a spojov˘ch zafiízení a vozidel 1 044 750 1 232 588

z toho nebezpeãn˘ 240 918 269 774

Odpad ze zpracovatelského prÛmyslu jinde neuvedeného 149 612 239 686
z toho nebezpeãn˘ 11 266 18 316

Celkem 8 299 777 7 778 494
z toho nebezpeãn˘ 1 657 745 1 562 420

Rok 1999 2000

produkce mnoÏství produkce mnoÏství
Kraj (t) (kg/obyv.) (t) (kg/obyv.)

Hlavní mûsto Praha 342 000 289,6 531 278 447,5

Stfiedoãesk˘ kraj 500 000 448,4 579 759 519,9

Jihoãesk˘ kraj 184 000 294,0 240 475 384,2

PlzeÀsk˘ kraj 142 000 257,6 213 063 386,5

Karlovarsk˘ kraj 128 000 420,5 147 378 484,1

Ústeck˘ kraj 521 000 630,0 364 283 440,5

Libereck˘ kraj 127 000 296,0 167 909 391,3

Královehradeck˘ kraj 174 000 316,0 170 971 310,4

Pardubick˘ kraj 123 000 241,9 186 684 367,1

Vysoãina 171 000 328,4 267 951 514,5

Jihomoravsk˘ kraj 372 000 327,6 407 269 358,6

Olomouck˘ kraj 264 000 411,8 205 059 319,9

Moravskoslezsk˘ kraj 769 000 601,7 528 300 413,4

Zlínsk˘ kraj 383 000 640,6 245 042 409,8

âeská republika 4 200 000 409,1 4 257 795 414,7
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Zafiízení na vyuÏívání a odstraÀování odpadÛ Poãet Projektovaná kapacita 
(t.r-1)

úprava a/nebo vyuÏití fyzikálními a chemick˘mi postupy 49 1 661 924

tfiídûní 11 243 130

recyklace, získávání sloÏek 42 1 522 089

regenerace (kyselin, zásad apod.) 16 6 400

solidifikace, vitrifikace 8 67 014

chemická úprava 48 536 053

úprava a/nebo vyuÏití biologick˘mi metodami 5 712 500

kompostování 18 245 100

biologická dekontaminace 48 212 529

anaerobní rozklad 4 49 000

zne‰kodnûní - -

spalovny 4 1 480

spalovny s vyuÏitím tepla 67 771 888

ostatní zafiízení pro spalování - -

cementáfiské pece 4 -

Skládky Poãet Projektovaná kapacita (m3) 

skládky celkem 371 169 365 983

z toho: skupina S I 83 16 150 026

skupina S II 67 49 103 739

skupina S III 175 70 324 812

skupina S IV 26 14 034 006

skupina S I + II 4 615 000

skupina S I + II + III 2 1 161 000

skupina S II + S III 4 2 614 950

skupina S II + S III + S IV 1 797 800

skupina S III + IV 9 14 564 650

odkali‰tû 21 38 583 460

Tabulka 5: Zafiízení na vyuÏívání a odstraÀování odpadÛ v roce 2001

Hlavní událostí mûsíce kvûtna pro aso-
ciaci bylo konání fiádné valné hromady
dne 24. 5. v PraÏském v˘stavním areálu
v LetÀanech. Na ní byla projednána zprá-
va o ãinnosti asociace za uplynulé obdo-
bí, ve které bylo zdÛraznûno její podstat-
né roz‰ífiení pfiijetím mnoha nov˘ch ãle-
nÛ, vyzdviÏena velmi úspû‰ná spoluprá-
ce s Ministerstvem Ïivotního prostfiedí
a s Poslaneckou snûmovnou pfii prosa-
zování stanovisek âAOH k nov˘m záko-
nÛm a aktivita pfii pfiípravû odborn˘ch
certifikací v odpadovém hospodáfiství.
Podstatnû se zv˘‰ila i prezentace na‰í
asociace v tisku a na semináfiích a zlep-
‰ila informovanost na‰ich ãlenÛ. 
Pfii projednávání strategie na dal‰í ob-

dobí byly jako priority stanoveny tvorba
a pfiipomínkování nov˘ch zákonÛ a vy-
hlá‰ek a PlánÛ odpadového hospodáfi-
ství, dal‰í rozvoj vzájemnû v˘hodné spo-
lupráce s ostatními tuzemsk˘mi  i zahra-
niãními subjekty v oblasti odpadového
hospodáfiství a pfiedev‰ím pak zavedení
odborn˘ch certifikací v odpadovém hos-
podáfiství do praxe. To valná hromada
podpofiila schválením úãasti âAOH na
zaloÏení spoleãnosti k udûlování odbor-
n˘ch certifikátÛ v odpadovém hospodáfi-
ství a v souladu s povûfiením MÎP byla
tato certifikace jiÏ i zapracována do návr-
hu Plánu odpadového hospodáfiství âR.
DÛvod, proã se tato valná hromada ko-

nala právû v PraÏském veletrÏním areálu
v LetÀanech nebyl náhodn˘, ale úzce
souvisel s obnoven˘m 8. mezinárodním
veletrhem Ïivotního prostfiedí FOR ECO,
kter˘ v tomto areálu soubûÏnû probíhal
od 23. do 26. kvûtna. Oproti pfiedchozí-
mu roãníku pfied dvûma lety byla úãast
vystavovatelÛ i náv‰tûvníkÛ na nûm nû-
kolikanásobná, coÏ svûdãí o zvy‰ujícím
se v˘znamu této akce.
Asociace se na tomto veletrhu pfiedsta-

vila svou samostatnou expozicí. V‰ichni
ãlenové obdrÏeli vstupenky zdarma
a mûli i v˘hodnou moÏnost buì vystavit
své prospekty a propagaãní materiály
zdarma v rámci asociace nebo se slevou
ve sv˘ch samostatn˘ch expozicích.
Vûfiíme, Ïe v pfií‰tím roce bude úãast je‰-
tû vût‰í a Ïe tento veletrh se jiÏ záhy sta-
ne hlavní prezentaãní akcí pro celé odpa-
dové hospodáfiství.

(pm)

Zpravodaj

Česká asociace 
odpadového hospodáčství

Surovinová politika a Plán odpadového hospodářství

Dne 27. 6. 2002 se konala porada zástupcÛ ministerstev Ïivotního prostfiedí, prÛ-
myslu a obchodu, krajsk˘ch úfiadÛ, zpracovatelÛ krajsk˘ch koncepcí hospodafiení
s odpady a dal‰ích odborníkÛ. Pfiedmûtem jednání byla vzájemná informace mezi
zpracovateli krajsk˘ch koncepcí hospodafiení s odpady a zpracovateli Regionálních
surovinov˘ch politik o postupu pfiípravy resortních koncepãních dokumentÛ. Úãastníci
schÛzky byli seznámeni s procesem pfiípravy regionálních surovinov˘ch politik, ve kte-
r˘ch je zpracovávána i problematika druhotn˘ch surovin. Z tohoto dÛvodu v‰ichni pfií-
tomní konstatovali nutnost vzájemné spolupráce mezi dotãen˘mi subjekty. 
Odpovûdnost za zpracování regionálních surovinov˘ch politik je sdílená mezi minis-

terstvy Ïivotního prostfiedí, prÛmyslu a obchodu, pro místní rozvoj a âesk˘m báÀsk˘m
úfiadem. ¤e‰ením regionálních surovinov˘ch politik je povûfiena âeská geologická
sluÏba spolu s Geofondem. K datu jednání jsou pfied dokonãením surovinové politiky
kraje Vysoãina a Olomouc, termín na dokonãení ostatních je do konce roku 2003.
Odpadové hospodáfiství vstupuje do Regionálních surovinov˘ch politik ve smyslu

náhrady prvotních surovin, zejména energetick˘ch a stavebních surovin. Bylo konsta-
továno, Ïe vhodnou spoluprací se zpracovateli krajsk˘ch koncepcí hospodafiení s od-
pady je moÏné získat údaje o kumulované produkci tûchto odpadÛ tak, aby bylo moÏ-
né s nimi jako s druhotn˘m zdrojem v surovinové politice poãítat. 
Jednotlivé hotové Regionální surovinové politiky budou postupnû pfiedávány pfií-

slu‰n˘m krajsk˘m úfiadÛm a prezentovány vefiejnosti. 
(vh)
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Hierarchie nakládání s odpady: 
skládky a/nebo spalovny?
EVROPSKÁ UNIE âESKÁ REPUBLIKA

Dokumenty Dokumenty
- 6. akãní program EU pro Ïivotní prostfiedí - Státní politika ÎP 2001
na období 2001 – 2010 - Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû

- Revidovaná strategie odpadového hospodáfiství nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ
EU (1996) 

Priority (ãlánky Strategie ã. 13 - 23) Priority (§ 10, 11 zákona)
Hlavní prioritou je prevence (pfiedcházení vzniku, KaÏd˘ je povinen pfiedcházet vzniku odpadÛ, omezovat
omezení obsahu nebezpeãn˘ch látek), následuje jejich mnoÏství a nebezpeãné vlastnosti. KaÏd˘ má
zhodnocení (opakované pouÏití, recyklace, energetické povinnost zajistit pfiednostnû vyuÏití odpadÛ pfied jejich
vyuÏití) a nakonec bezpeãné odstranûní. V konkrétních odstranûním, musí ale b˘t zaji‰tûny technické
pfiípadech je vÏdy je tfieba zvaÏovat ekonomické a ekonomické pfiedpoklady. Materiálové vyuÏití má
a sociální náklady. pfiednost pfied energetick˘m vyuÏitím. UloÏením na

skládku mohou b˘t odstranûny pouze ty odpady, 
u nichÏ jin˘ zpÛsob odstranûní není dostupn˘. 

Prevence (ãl. 30 - 39) Prevence (kap. VI.4 SPÎP)
Je tfieba podporovat zejména postupy ãist‰í produkce, Základním poÏadavkem Státní politiky Ïivotního
omezování nebezpeãnosti odpadÛ, zavádûní norem ES prostfiedí je sniÏování mnoÏství odpadÛ, zejména
pro obsahy nebezpeãn˘ch látek (napfiíklad tûÏk˘ch nebezpeãn˘ch, pfiedcházením jejich vzniku. Státní
kovÛ) ve v˘robcích, podporovat recyklaci, systémy politika poÏaduje prosazovat ekonomické nástroje 
environmentálního auditingu (EMAS), anal˘zy Ïivotního vedoucí k pfiedcházení vzniku odpadÛ a stimulující jejich
cyklu a informovanost spotfiebitelÛ. navrácení do v˘robního cyklu.

VyuÏívání (ãl. 40 - 48) Zhodnocení (§ 10, 11, 23 zákona)
Obecnû je preferováno materiálové zhodnocení pfied KaÏd˘ má povinnost zajistit pfiednostnû vyuÏití odpadÛ
zhodnocením energetick˘m, protoÏe má vy‰‰í úãinek pfied jejich odstranûním, musí ale b˘t zaji‰tûny 
pro prevenci vzniku odpadÛ, vÏdy je v‰ak tfieba vzít technické a ekonomické pfiedpoklady. Materiálové 
v úvahu environmentální a ekonomické efekty obou vyuÏití má pfiednost pfied energetick˘m vyuÏitím.
moÏností. Nûkdy mÛÏe b˘t energetické zhodnocení Za energetické vyuÏití odpadÛ se spalování povaÏuje 
v˘hodnûj‰í. Definice recyklace by mûla b˘t omezena pouze tehdy, jestliÏe pouÏit˘ odpad nepotfiebuje 
na materiálové vyuÏívání. Energetické zhodnocení podpÛrné palivo a vznikající teplo se vyuÏije, nebo je 
musí zajistit efektivní vyuÏití vyrobené energie. odpad pouÏit jako palivo v zafiízeních na v˘robu

energie nebo materiálÛ.

OdstraÀování (ãl. 49 - 56) OdstraÀování (§ 20 - 23)
OdstraÀování zahrnuje pfiedev‰ím spalování bez OdstraÀování odpadÛ jsou podle zákona ãinnosti
energetického zhodnocení a skládkování. Náklady na pfievzaté ze smûrnic ES - pfiedev‰ím spalování,
odstraÀování odpadÛ by mûly zahrnovat ve‰keré fyzikálnû-chemická a biologická úprava, ukládání na
náklady, vãetnû napfiíklad nákladÛ na uzavfiení skládku a do podzemních prostor. PÛvodce odpadÛ je
a následnou péãi o zafiízení. Pfii spalování je redukován povinen shromaÏìovat odpady utfiídûné. Provozovatel
objem, ale bez energetického vyuÏití nepfiispívá skládky je povinen vytváfiet finanãní rezervu na zaji‰tûní
k úspofie zdrojÛ. Proto je podporováno energetické péãe o skládku i po ukonãení provozu, a to po dobu
zhodnocení. Skládkování je aÏ posledním fie‰ením, nejménû 30 let.
i kdyÏ mÛÏe b˘t jedinou vhodnou formou. Odpady by 
mûly b˘t pfied skládkováním tfiídûny a upraveny. 

1. Teorie a praxe v nakládání 
s odpady: strategické zámûry
a souãasn˘ stav
Jak vypl˘vá ze srovnání základních prin-

cipÛ uveden˘ch ve strategick˘ch zámûrech
vyspûl˘ch státÛ, je v‰eobecnû uznávanou
prioritou odpadového hospodáfiství omezo-
vání vzniku odpadÛ, následuje vyuÏívání
odpadÛ a nakonec bezpeãné odstranûní
odpadÛ. Pro pfiíklad je v tabulce 1 uvedeno
porovnání obsahu strategick˘ch dokumen-
tÛ Evropské unie a âeské republiky.
Pfies obecnû pfiijímané priority se zatím

ve vyspûl˘ch státech nepodafiilo zamezit

Tabulka 1: Porovnání obsahu strategick˘ch dokumentÛ Evropské unie a âeské republiky

nárÛstu mnoÏství vznikajících odpadÛ. Ve
Spojen˘ch státech byl v posledním deseti-
letí minulého století zaznamenán prÛmûr-
n˘ 3,9% roãní nárÛst produkce odpadÛ.
RovnûÏ v zemích EU a EFTA se mnoÏství
odpadÛ mezi roky 1990 a 1995 zv˘‰ilo
o 10 % /1/. Ve stejném období se mnoÏství
komunálních odpadÛ v evropsk˘ch zemích
OECD zv˘‰ilo o 11 % a je pfiedpovídán
dal‰í nárÛst (zv˘‰ení o dal‰ích 40 % (!) do
roku 2020 oproti 450 kg/obyvatele/rok
v roce 2000) /2, 6/.
Je tedy zfiejmé, Ïe pfies zvy‰ující se po-

zornost vûnovanou omezování vzniku od-
padÛ nemÛÏe pfii souãasném stavu vûdy

a techniky Ïádná vyspûlá spoleãnost ná-
rÛst vznikajících odpadÛ eliminovat. Proto
je tfieba hledat ekonomicky a environmen-
tálnû nejlep‰í zpÛsoby nakládání s odpa-
dy, které jiÏ vznikly. Uznávané pofiadí tûch-
to zpÛsobÛ je následující: 
� tfiídûní odpadÛ v místû jejich vzniku

s následnou recyklací vyuÏiteln˘ch su-
rovin, 

� tepelné vyuÏití odpadÛ (spalování), 
� odstraÀování odpadÛ (spalování bez te-

pelného vyuÏití, skládkování).
Podíl zpÛsobÛ nakládání s komunálními

odpady ve vybran˘ch evropsk˘ch zemích
je pro ilustraci uveden v tabulce 2 pfievza-
té z /1/.

2. Od skládkování 
ke spalování
PfievaÏujícími zpÛsoby nakládání s od-

pady jsou vyuÏívání, spalování (s vyuÏitím
tepelné energie), skládkování.

2.1. VyuÏívání odpadÛ
VyuÏívání se na poãátku svého ‰ir‰ího

rozvoje (od poloviny sedmdesát˘ch let)
zdálo b˘t ideálním a trval˘m fie‰ením pro-
blému ochrany Ïivotního prostfiedí. Po-
stupnû se v‰ak ukázalo, Ïe i vyuÏívání od-
padÛ má svá omezení spoãívající ve sku-
teãnosti, Ïe úpln˘ uzavfien˘ kolobûh látek
není na rozdíl od pfiírodních systémÛ
v ekonomickém systému provediteln˘ –
vÏdy vznikají energetické ztráty ve formû
odpadní tepelné energie, stoprocentní ne-
mÛÏe b˘t z technického a ekonomického
hlediska ani obûh pouÏit˘ch materiálÛ.
V˘znamná je otázka separace a kon-

centrace odpadÛ v takov˘ch mnoÏstvích,
aby se zpracování dalo technicky uskuteã-
nit a aby nûkteré sloÏky odpadu zápornû
neovlivÀovaly vlastnosti nov˘ch v˘robkÛ.
Omezení lze spatfiovat i v obtíÏné praktic-
ké realizovatelnosti nûkter˘ch ambicióz-
ních zámûrÛ, byÈ sebelépe technicky, eko-
nomicky i legislativnû pfiipraven˘ch. 
Pfies nûkterá ãasová, ekonomická

a technická omezení v‰ak je nepochybné,
Ïe recyklace bude i v pfií‰tích desetiletích
úãinn˘m zpÛsobem nakládání s odpady.
Ze zku‰eností vypl˘vajících z v˘voje u nás
i ve vyspûl˘ch prÛmyslov˘ch zemích lze
vyvodit následující závûry:
� Podíl vyuÏívání odpadÛ v âR na celko-
vém vznikajícím mnoÏství odpadÛ lze od-
hadnout na 20 – 25 % /3/. Nûkteré zahra-
niãní údaje nasvûdãují tomu, Ïe by podíl
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Tabulka 2: Nakládání s komunálními odpady ve vybran˘ch evropsk˘ch zemích 

Stát Rok Produkce Skládkování Spalování Kompostování VyuÏítí
mil. t/r % % % %

Dánsko 1996 2,8 35 17 14 34

Francie 1993 24,8 49 39 6 6

Itálie 1997 27,0 80 7 10 3

Nûmecko 1996 50,0 34 18 10 38

Nizozemsko 1998 8,1 12 42 7 39

Norsko 1995 3,0 62 15 1 22

Rakousko 1996 2,6 35 17 14 34

·panûlsko 1997 17,2 74 6 17 3

·védsko 1997 3,6 30 36 8 26

·v˘carsko 1996 4,3 13 45 11 31

UK 1998 28,0 83 8 1 8

vyuÏití mohl b˘t vy‰‰í (USA 40 – 50 %),
i tak ale existují urãité hranice. O tûchto li-
mitech se vedou diskuse, vût‰ina autorÛ
se shoduje v názoru, Ïe hranice vyuÏití ko-
munálních odpadÛ se pohybuje mezi 30 –
55 %. Pfiitom horní hranice byla dosaÏena
jen v nûkolika málo pfiípadech a to je‰tû ve
velikostnû omezen˘ch lokalitách /1/.
� VyuÏití nemusí b˘t vÏdy lep‰í neÏ odstra-
nûní odpadÛ. V mnoha vyspûl˘ch zemích
je vyuÏití dávána pfiednost v pfiípadû, Ïe pfii
nûm vzniká ménû ‰kodlivin a je z dlouho-
dobého hlediska ekonomické. Na základû
tohoto pragmatického pfiístupu bylo napfií-
klad ve ·v˘carsku dosaÏeno 75 % podílu
recyklace PET lahví, ostatní plastové od-
pady z domácností jsou spalovány spolu
s komunálními odpady /4/.
V poslední dobû jsme svûdky narÛstající-

ho tlaku státu na zv˘‰ení podílu vyuÏití (viz
napfiíklad zákon ã. 477/2001 Sb., o oba-
lech). Îádn˘ pfiíkaz ani nástroj v‰ak sám
o sobû nezv˘‰í objem vyuÏití prÛmyslov˘ch
odpadÛ. Je zapotfiebí rozvíjet integrální
strategie hospodafiení se zdroji zahrnující
i podporu vyuÏívání odpadÛ. Doporuãit lze
pfiístup zaloÏen˘ na dobrovolnosti. PrÛmysl
by sám mûl mít moÏnost rozhodovat o opti-
málních postupech k dosaÏení stanove-
n˘ch cílÛ. Je tfieba podporovat zájem o dru-
hotné suroviny a recyklovatelné v˘robky,
nikoliv v‰ak za cenu neúnosného zatíÏení
v˘robcÛ nebo spotfiebitelÛ.

2.2. Skládkování odpadÛ
Skládkování je historicky nejstar‰ím

a dosud pfievaÏujícím zpÛsobem odstraÀo-
vání odpadÛ. Jeho odpÛrci argumentují
pfiedev‰ím tím, Ïe nebezpeãné vlastnosti
skládkovan˘ch odpadÛ se v fiadû pfiípadÛ
nemûní. V dlouhodobém ãasovém hori-
zontu lze pfiedpokládat postupné uvolÀo-
vání uloÏen˘ch látek do prostfiedí. Budoucí
generace tak zdûdí zátûÏ, která ji mÛÏe
ohrozit, coÏ je v rozporu s principem udrÏi-
telného rozvoje. KaÏdá skládka – a zejmé-

na skládka nebezpeãn˘ch odpadÛ – vyÏa-
duje stálé monitorování i po jejím uzavfiení.
Navíc skládkování mÛÏe vést ke ztrátû
moÏného materiálového a energetického
vyuÏití uloÏen˘ch odpadÛ. 
S vût‰inou uveden˘ch argumentÛ lze

souhlasit. âasto pouÏívan˘ slogan, Ïe
skládky pfiedstavují ãasovanou bombu,
v‰ak povaÏuji alespoÀ v ãesk˘ch podmín-
kách za nadnesen˘. Je tfieba konstatovat,
Ïe v této oblasti do‰lo v posledním deseti-
letí k v˘raznému zlep‰ení. V roce 1996,
kdy skonãila platnost provozování skládek
podle zvlá‰tních podmínek, bylo u nás pro-
vozováno celkem 1277 skládek, z nichÏ
jen 321 vyhovovalo pfiedpisÛm. Nevyhovu-
jící skládky byly uzavfieny a v souãasnosti
je v provozu 352 skládek, splÀujících poÏa-
davky platn˘ch pfiedpisÛ. Vût‰ina z nich by-
la vybudována po roce 1990. Pfietrváva-
jícím problémem je spí‰e nevyjasnûnost fi-
nancování sanace a rekultivace star˘ch
uzavfien˘ch skládek /5/.
Zdá se, Ïe kompromisním fie‰ením by

mohlo b˘t dokonãení v˘stavby environ-
mentálnû vyhovujících skládek, s jejichÏ
kapacitou bylo uvaÏováno, ale nezahajo-
vání pfiípravy v˘stavby nov˘ch skládek
pfied vypracováním plánÛ odpadového
hospodáfiství krajÛ. Do budoucna pak lze
oãekávat spí‰e sníÏení poãtu provozova-
n˘ch skládek, modernizovan˘ch na kom-
plexní centra pro nakládání s odpady. 
V posledních letech vzniklo mnoho re-

gulativních podnûtÛ k odklonu od sklád-
kování. K nejv˘raznûj‰ím patfií smûrnice
Rady 99/31/ES o skládkování odpadÛ, pl-
nû transponovaná do nov˘ch ãesk˘ch zá-
konÛ (zákona o odpadech a zákona
o obalech). Cílem poÏadavkÛ uveden˘ch
ve Smûrnici je pfiispût k omezení mnoÏ-
ství biologicky rozloÏiteln˘ch komunál-
ních odpadÛ ukládan˘ch na skládky a tím
sníÏit tvorbu metanu ze skládek pro zmír-
nûní globálního oteplování v dÛsledku tzv.
skleníkového efektu a podpofiit oddûlen˘

sbûr, tfiídûní a vyuÏívání organick˘ch od-
padÛ.
Vzhledem k v˘‰e diskutovan˘m moÏnos-

tem vyuÏívání odpadÛ a souãasnû vzhle-
dem k nutnosti postupnû omezovat sklád-
kování biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ lze
pozitivnû vnímat zájem, kter˘ je ve vyspû-
l˘ch státech vûnován spalování odpadÛ.

2.3. Spalování odpadÛ
Spalování odpadÛ v˘raznû sniÏuje hmot-

nost odpadÛ (aÏ o 70 %) i jejich objem (aÏ
o 90 %) a umoÏÀuje vyuÏít tepelnou ener-
gii vloÏenou do odpadu pfii jeho vzniku.
Spálením jedné tuny odpadÛ lze získat te-
pelnou energii k v˘robû tfií tun páry.
Spalování odpadÛ v moderních spalova-

cích zafiízeních vybaven˘ch ãi‰tûním spalin
je z hlediska ochrany Ïivotního prostfiedí
zcela bezpeãn˘m procesem, roz‰ífien˘m
ve v‰ech státech s vysokou úrovní péãe
o Ïivotní prostfiedí. Ve ·v˘carsku se spalu-
je 77 % vznikajících odpadÛ, v Japonsku 
67 %, v Dánsku 54 %, ve Francii 38 %,
v Nizozemsku 34 %, v Nûmecku a USA 
17 % atd. PrÛmûr zemí EU je asi 20 %
spalování v‰ech komunálních odpadÛ 
a 6 – 10 % spalování prÛmyslov˘ch odpadÛ.
V âeské republice jsou v 67 spalovnách

prÛmyslov˘ch a zdravotnick˘ch odpadÛ
spalována asi 2 % odpadÛ. Ve tfiech vel-
k˘ch spalovnách komunálních odpadÛ by-
lo v roce 2000 spáleno 7,5 % vznikl˘ch ko-
munálních odpadÛ.
Stejnû jako v pfiípadû recyklace a sklád-

kování je i na spalování odpadÛ vyvíjen
v posledních letech legislativní tlak na in-
vestory a provozovatele, smûfiující ke stá-
lému zpfiísÀování poÏadavkÛ na provoz spa-
lovacích zafiízení. Smûrnice Rady z roku
1989, t˘kající se omezení zneãi‰Èování
ovzdu‰í existujícími nebo nov˘mi spalovna-
mi komunálních odpadÛ (89/429/EHS, resp.
89/369/EHS), stanovily konec roku1996 ja-
ko datum, od kterého pro existující i nové
spalovny platí nové zpfiísnûné emisní stan-
dardy pro základní zneãi‰Èující látky. V˘-
sledkem byla situace podobající se situaci
ve skládkování v âeské republice po pfiijetí
pfiísn˘ch environmentálních zákonÛ poãát-
kem devadesát˘ch let: mnoho provozova-
n˘ch zafiízení bylo uzavfieno, protoÏe nemo-
hla splÀovat nové standardy a jejich rekon-
strukce by byla neekonomická. V roce 2000
bylo v Evropû v provozu 304 spaloven (s vy-
uÏitím tepla) o celkové kapacitû 50 mil. tun.
Zatímco v osmdesát˘ch letech byla prÛmûr-
ná kapacita nové spalovny 125 kt/r, o 10 let
pozdûji jiÏ 195 kt/r a v roce 2000 byla prÛ-
mûrná velikost nové spalovny 240 kt/r.
Druh˘m v˘znamn˘m legislativním ak-

tem v EU byla jiÏ zmínûná smûrnice Rady
99/31/ES o skládkování odpadÛ, jejímÏ
dÛsledkem je celoevropská potfieba v˘-
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stavby nov˘ch spaloven jako rozhodující-
ho opatfiení vedoucího ke splnûní poÏa-
davkÛ na postupné omezování mnoÏství
biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ ukláda-
n˘ch na skládky.
Napfiíklad ve Spojeném království (kde

podíly zpÛsobÛ nakládání s komunálními
odpady zhruba odpovídají ãesk˘m pomû-
rÛm, pfiedev‰ím ve skládkování více neÏ 
80 % komunálních odpadÛ v roce 1995,
a tedy v odsunu plnûní poÏadavkÛ smûrni-
ce o 4 roky) vypracovala EA (UK Environ-
ment Agency) dva scénáfie, jak se s poÏa-
davky smûrnice vyrovnat. První z nich ori-
entovan˘ na vyuÏívání vyÏaduje pfii 3 % rÛ-
stu produkce odpadÛ v˘stavbu 192 kom-
postáren (kapacita 20 kt/r kaÏdá) a 44 spa-
loven (kapacita 300 kt/r kaÏdá). Druh˘ scé-
náfi (orientovan˘ na vyuÏití energie spalo-
váním) vyÏaduje dokonce 69 spaloven.
V âeské republice by podle doporuãení

v /5/ mûla b˘t ke splnûní smûrnice usku-
teãnûna do roce 2010 v˘stavba kapacit pro
spalování komunálních odpadÛ v rozsahu
alespoÀ 800 kt/r a v˘stavba kapacit ke
kompostování v rozsahu alespoÀ 700 kt/r.
Dal‰í nárÛst je pfiedpokládán k cílovému
roku smûrnice, tj. k roku 2020. V tûchto
úvahách jsou samozfiejmû pfiednostnû za-
hrnuta opatfiení smûfiující k omezování
vzniku odpadÛ a k jejich vyuÏití ãi recykla-
ci. Pfii porovnání se situací v UK lze nazna-
ãené odhady povaÏovat za velmi stfiízlivé.
Za tfietí regulativní nástroj, kter˘ dále

omezí vliv spalování odpadÛ na Ïivotní pro-
stfiedí i pfii pfiedpokládaném nárÛstu poãtu
spaloven, je smûrnice Rady 2000/76/ES
o spalování, která nejpozdûji do konce roku
2006 nahradí v˘‰e uvádûné smûrnice t˘ka-
jící se spalování odpadÛ. Smûrnice klade na
spalování komunálních odpadÛ i nebezpeã-
n˘ch odpadÛ stejné poÏadavky, a to v zása-
dû na úrovni dosud platné smûrnice Rady
94/67/ES pro spalování nebezpeãn˘ch od-
padÛ. Navíc zpfiísÀuje poÏadavky na ãi‰tûní
odpadních vod ze spaloven. Souãasnû bu-
de roz‰ífiena moÏnost spoluspalování odpa-
dÛ s palivy (napfiíklad v cementárnách), za
vymezen˘ch podmínek ochrany ovzdu‰í,
vody a pÛdy. Je tfieba pfiipomenout, Ïe exis-
tující ãeská legislativa jiÏ nûkteré poÏadavky
akceptovala (napfiíklad emisní limity pro
PCDD a PCDF i pro spalovny komunálních
odpadÛ s platností od 1. 5. 2003), dal‰í po-
Ïadavky jsou zakotveny v novém zákonû ã.
86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í.

3. Postoje vefiejnosti
Pfiedpokládan˘ nárÛst poãtu spaloven ji-

stû znovu podnítí zájem vefiejnosti o otáz-
ky spojené s jejich provozem. Tento zájem
je tfieba podporovat – prostfiednictvím ob-
jektivnû vedeného dialogu je moÏné nejen
vysvûtlovat zdánlivé problémy, ale i ak-

ceptovat pfiipomínky k nevyfie‰en˘m as-
pektÛm konkrétních projektÛ. Navíc je ta-
kov˘ dialog cestou, jak v praxi naplÀovat
poÏadavky mezinárodních úmluv (Aarhus-
ká úmluva o zv˘‰ení úãasti vefiejnosti na
rozhodovacích procesech) a zákonn˘ch
pfiedpisÛ (napfi. zákon ã.123/1998 Sb.,
o právu na informace o Ïivotním prostfiedí,
zákon ã.100/2001 Sb., o posuzování vlivu
na Ïivotní prostfiedí). 
Mezi nejãastûji diskutovaná témata patfií:

Emise ze spalovacích procesÛ
Jak uÏ bylo uvedeno, smûrnice ES (a te-

dy i odpovídající ãeské pfiedpisy) stanovují
stále pfiísnûj‰í emisní limity a podmínky
k jejich prÛbûÏnému monitorování. Spa-
lovací zafiízení spadají rovnûÏ pod reÏim
smûrnice Rady 96/61/ES o integrované
prevenci a omezování zneãi‰tûní (IPPC),
u nás pod zákon ã. 76/2002 Sb., o inte-
grované prevenci a o omezování zneãi‰tû-
ní. Souhrnnû je moÏno uvést, Ïe povolené
emise ze spaloven, aÈ uÏ se jedná o tuhé
emise, emise plynÛ, tûÏké kovy, dioxiny
apod. vycházejí z poÏadavku minimalizace
vlivÛ na Ïivotní prostfiedí a jsou mnohem
men‰í, neÏ napfiíklad emise z dopravy.
âasté dotazy jsou zejména k emisím di-

oxinÛ. Dioxiny zahrnují skupinu asi 200
chlorovan˘ch organick˘ch slouãenin, z ni-
chÏ jen malá ãást je toxická. Vyjadfiují se
v ekvivalentní koncentraci (TEQ) nejtoxiã-
tûj‰í formy 2,3,7,8 – tetrachlordibenzeno-
dioxin TCDD. Problém emisí dioxinÛ ze
spaloven (limit 0,1 nanogramu/m3) je
znaãnû zveliãován. Dioxiny vznikají ve
v‰ech spalovacích procesech za pfiítom-
nosti Cl a kyslíku – napfiíklad v elektrár-
nách, v cementárnách, v krematoriích, pfii
provozu tryskov˘ch letadel, autobusÛ, die-
selov˘ch motorÛ, pfii nefiízeném spalování
na zahradách, pfii roÏnûní, pfii koufiení ci-
garet, ale téÏ pfii sopeãné ãinnosti nebo pfii
lesních poÏárech. O skuteãném podílu
spaloven svûdãí údaj ‰v˘carského minis-
terstva Ïivotního prostfiedí: V roce 2000
byla celková emise ze spaloven 16 g dio-
xinu (TEQ), zatímco z nekontrolovaného
spalování v domácnostech se emitovalo
27 – 30 gramÛ, a to navzdory skuteãnosti,
Ïe asi jenom 1 – 2 % domovních odpadÛ
je spalováno ilegálnû, zatímco 47 % je
spalováno ve spalovnách. Podle odhadÛ
EA UK bylo pfii jednom slavnostním 15mi-
nutovém ohÀostroji na konci tisíciletí emi-
továno tolik dioxinÛ jako pfii 120 letech
provozu lond˘nské spalovny, jejíÏ kapacita
je 420 kt/r.
Úãinky na zdraví
Bylo prokázáno /1/, Ïe negativní vliv

spaloven na zdraví obyvatel je pfii respek-
tování pfiedepsan˘ch emisních limitÛ ve
srovnání s jin˘mi vlivy prakticky zanedba-
teln˘. 

Podle odhadÛ UK EA se na poãtu úmrtí
zpÛsoben˘ch zneãi‰tûním ovzdu‰í podílejí
emise ze spaloven dodrÏujících platné (ni-
koliv pfiipravované je‰tû pfiísnûj‰í) limity
pouze 0,01 %.
Vliv pfiepravy odpadÛ
Pfieprava odpadÛ (napfiíklad doprava do

spalovny) má nepochybnû nepfiízniv˘ vliv
na Ïivotní prostfiedí v lokalitû, kter˘ musí
b˘t v projektu podrobnû analyzován. Sou-
ãasnû v‰ak musí b˘t porovnáván s jin˘m
zpÛsobem vyuÏívání nebo odstraÀování
odpadÛ – napfiíklad s pfieváÏením odpadÛ
na skládku nebo s pfiesunem odpadÛ pfii
recyklaci. Citlivû by mûla b˘t v této souvis-
losti zvaÏována velikost spalovny – nûkdy
se vyskytující pocity obyvatel Ïijících
v okolí spalovny, Ïe „doplácejí“ na obyva-
tele ze ‰ir‰í svozové oblasti, jsou sice pfie-
váÏnû subjektivního charakteru, ale nelze
je pfiehlíÏet.
Recyklace namísto spalování
Povinnost dávat pfiednost materiálové-

mu vyuÏití odpadÛ pfied jejich energetic-
k˘m vyuÏitím je zakotvena v zákonu o od-
padech a mûla by b˘t vÏdy analyzována,
s pfiihlédnutím k technick˘m a ekonomic-
k˘m aspektÛm. Spalování s vyuÏitím tepla
by mûlo tvofiit souãást integrovaného od-
padového hospodáfiství, které by pfiede-
v‰ím podporovalo omezování vzniku od-
padÛ a vytváfielo podmínky pro recyklaci
a kompostování. Do spalovacích zafiízení
by se mûly dostat pfiedev‰ím odpady, kte-
ré nelze vyuÏít jinak.
Zku‰enosti naznaãují, Ïe ãím více je

vefiejnost o otázkách spojen˘ch s od-
padov˘m hospodáfistvím informována
a ãím lépe jim rozumí, tím spí‰e je
schopna pfiijímat navrhovaná fie‰ení –
vãetnû v˘stavby spaloven. Tato infor-
movanost v‰ak nemÛÏe b˘t chápána ja-
ko jednorázová kampaÀ a svoji roli v ní
mají v‰ichni aktéfii.
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Pomůcka pro odpadáře
Nové právní prostředí, ve snaze zkvalitnit

proces předcházení s odpady a nakládání 
s nimi, včetně obalů a odpadů z obalů, klade
velké nároky téměř na všechny fyzické a práv-
nické osoby. Vedle povinností, které vyplývaly
z minulého zákona platného od roku 1997, 
nový zákon specifikuje další nové úkoly.
Existuje řada různých pomůcek v psané i elek-

tronické podobě, které z různých objektivních
důvodů nemohou být nikdy zcela úplné, 
aktuální a vyčerpávající. I časopis Odpadové
fórum chce napomoci zvládnout tuto náročnou
oblast s prioritním cílem péče o naše prostředí
a zdroje. Následují text je jedním z nástrojů,
který má usnadnit orientaci v právních předpi-
sech a poskytnout další nezbytné informace.

Pfiehled právních norem schválen˘ch v roce 2001
a 2002 (stav k 18. 6. 2002)
ODPADY
� Zákon ã. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal-
‰ích zákonÛ (zákon o odpadech), âástka 71

� Vyhlá‰ka MÎP a MZd ã. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpeã-
n˘ch vlastností odpadÛ, âástka 143

� Vyhlá‰ka MÎP ã. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog od-
padÛ, Seznam nebezpeãn˘ch odpadÛ a seznamy odpadÛ a stá-
tÛ pro úãely v˘vozu, dovozu a tranzitu odpadÛ a postup pfii udû-
lování souhlasu k v˘vozu, dovozu a tranzitu odpadÛ (Katalog
odpadÛ), âástka 145

� Vyhlá‰ka MÎP ã. 382/2001 Sb., o podmínkách pouÏití uprave-
n˘ch kalÛ na zemûdûlské pÛdû, âástka ã. 145

� Vyhlá‰ka MÎP ã. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, âástka 145

� Vyhlá‰ka MÎP ã. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovan˘mi
bifenyly... (o nakládání s PCB), âástka 145

� Vyhlá‰ka MÎP ã. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpÛsobu pro-
vedení zpûtného odbûru nûkter˘ch v˘robkÛ, âástka 089

NOVELY ZÁKONA O ODPADECH
� Zákon ã. 477/2001 Sb., § 54, âástka 172
� Zákon ã. 76/2002 Sb., § 53, âástka 034
� Zákon ã. 275/2002 Sb., kter˘m se mûní zákon ã. 185/2001
Sb., o odpadech a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znû-
ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (nabude úãinnosti 1. ledna 2003), âást-
ka 102

OBALY
� Zákon ã. 477/2001 Sb., o obalech a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
(zákon o obalech)

� Vyhlá‰ka MPO ã. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání
s obaly, âástka 51

� Vyhlá‰ka MPO ã. 116/2002 Sb., o zpÛsobu oznaãování vratn˘ch
zálohovan˘ch obalÛ, âástka 51

� Vyhlá‰ka MÎP ã. 117/2002 Sb., o rozsahu a zpÛsobu vedení
evidence obalÛ a ohla‰ování údajÛ z této evidence, âástka 51

� Nafiízení vlády ã. 111/2002 Sb., kter˘m se stanoví v˘‰e zálohy
pro vybrané druhy vratn˘ch zálohovan˘ch obalÛ, âástka 49

Integrovaná prevence 
� Zákon ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování
zneãi‰tûní, o integrovaném registru zneãi‰Èování a o zmûnû nû-
kter˘ch zákonÛ (zákon o integrované prevenci), âástka 034.

Ostatní související
� Zákon ã. 36/2002 Sb., úplné znûní zákona ã. 147/1996 Sb.,
o rostlinolékafiské péãi a zmûnách nûkter˘ch souvisejících zá-
konÛ, jak vypl˘vá z pozdûj‰ích zmûn, âástka 014

ShromaÏìování § 4 písm. f)

Soustfieìování § 3 písm. 
d) vyhlá‰ky 
ã. 383/2001 Sb.

Sbûr § 4 písm. i)

V˘kup § 4 písm. j)

Tfiídûní nepfiímo § 4 
písm. k)

Pfieprava a doprava Dohoda ADR, 
¤ád RID

Skladování § 4 písm. g)

Úprava § 4 písm k), 
pfiíloha ã. 4 
a ã. 11

VyuÏívání § 4 písm. l), 
pfiíloha ã. 3

- materiálové § 4 písm. m)

- energetické § 4 písm. a)

- na povrchu terénu § 10 písm. k) 
vyhlá‰ky 
ã. 383/2001 Sb.

- v podzemích prostorách § 10 písm. l) 
vyhlá‰ky 
ã. 383/2001 Sb.

- recyklace pfiíloha ã. 3

OdstraÀování §4 písm. o), 
pfiíloha ã. 4

Uvedení v˘robku do obûhu § 4 písm. s)

Tabulka 1: Schéma hlavních ãinností podle zákona ã. 185/2001
Sb., o odpadech, pokud není uvedeno jinak

ODPADOVÉ HOSPODÁ¤STVÍ, 
§ 4 písm. c)

P¤EDCHÁZENÍ VZNIKU 
ODPADÒ

§ 10

NÁSLEDNÁ PÉâE 
O ULOÎENÉ ODPADY

§ 21 odst. 1, 2

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
§ 4 písm. d)
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Tabulka 2: Vybrané hlavní subjekty uvedené v zákonu ã. 185/2001 Sb., o odpadech

� Zákon ã. 55/2002 Sb., úplné znûní záko-
na ã. 167/1998 Sb., o návykov˘ch lát-
kách a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích záko-
nÛ, jak vypl˘vá z pozdûj‰ích zmûn, âást-
ka 024

� Vyhlá‰ka Ministerstva zdravotnictví ã.
82/2002 Sb., kterou se mûní vyhlá‰ka
Ministerstva zdravotnictví ã. 304/1998
Sb., kterou se stanoví pfiípady, kdy se
nevyÏaduje v˘vozní povolení k v˘vozu
pomocn˘ch látek, podrobnosti o eviden-
ci návykov˘ch látek, pfiípravkÛ a prekur-
sorÛ a o dokumentaci návykov˘ch látek,
ve znûní vyhlá‰ky ã. 143/2000 Sb., âást-
ka 036

� Vyhlá‰ka Ministerstva zemûdûlství ã.
91/2002 Sb., o prostfiedcích na ochranu
rostlin, âástka 040

- Zákon ã. 100/2001 Sb., o posuzování vli-
vÛ na Ïivotní prostfiedí a o zmûnû nûkte-
r˘ch souvisejících zákonÛ (zákon o po-
souzení vlivÛ na Ïivotní prostfiedí)

� Zákon ã. 254/2001 Sb., o vodách
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (vodní zá-
kon), âástka 098

� Zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu-
‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ
(zákon o ochranû ovzdu‰í), âástka 038

� Zákon ã. 134/2002 Sb., kter˘m se mûní
zákon ã. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, âástka 57 – 
§ 181e – Nakládání s nebezpeãn˘mi od-
pady

� Zákon ã. 205/2002 Sb., kter˘m se mûní
zákon ã. 22/1997 Sb., o technick˘ch po-
Ïadavcích na v˘robky a o zmûnû a dopl-
nûní nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ, âástka 082

Sdûlení Ministerstva Ïivotního 
prostfiedí
� 4. Sdûlení odboru odpadÛ MÎP k uvede-
ní norem t˘kajících se skládkování do
souladu s vyhlá‰kou ã. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady,
Vûstník 2/2002

� 12. Sdûlení sekretariátu rozkladové ko-
mise o v˘kladech právních pfiedpisÛ, pfii-
jat˘ch v˘kladovou komisí ministra Ïivot-
ního prostfiedí ã. 3/2002 – Plnûní povin-
ností podle ustanovení § 10 a § 12 záko-
na o obalech a ã. 4/2002 – Ukládání
sankcí za nezaji‰tûní zpûtného odbûru
obalu a vyuÏití odpadÛ z obalÛ

� 19. Sdûlení odboru odpadÛ MÎP o povû-
fiení odborného subjektu k odborn˘m
a registraãním ãinnostem, Vûstník MÎP
5/2002

� 20. Sdûlení odboru odpadÛ MÎP k poÏa-
davkÛm na Ïadatele o schválení náplnû
‰kolení pro hodnocení nebezpeãn˘ch
vlastností odpadÛ dle § 7 odst. 6 a 7 zá-
kona ã. 185/2001 Sb., o odpadech,
Vûstník MÎP 6/2002

Subjekt Hlavní pfiedmût ãinnosti - povinnosti Odkaz na hlavní § zákona

Osoba Práva a povinnosti § 1
Zbavování se movité vûci § 3

Vlastník ¤ízení o odstranûní pochybností § 3 odst. 3
DrÏitel PCB § 27

PÛvodce odpadÛ Definice §4 písm. p) a dal‰í
Zafiazování odpadÛ § 5
Povinnosti § 16, § 17 odst. 5
Kaly, oxid titaniãit˘, azbest § 33 odst. 2, § 34, 35
Plán odpadového hospodáfiství § 41 a 44
Poplatky za ukládání odpadÛ § 45, 46

Oprávnûná osoba Definice § 4 písm. r) a dal‰í

Povûfiená osoba Hodnocení nebezpeãn˘ch vlast. o. § 7, 8, 9

Odborn˘ zástupce Hodnocení nebezpeãn˘ch vlast. o. § 7 odst 8, 9

KaÏd˘ V‰eobecné povinnosti, § 10, 11, 12,
Autovraky § 37

Odpadov˘ hospodáfi Definice a povinnosti § 15

Fyzické osoby Komunální odpad § 17 odst. 4
Poplatky za provoz systému § 84
Pfiestupky - autovraky § 69

Právnická a fyzická V˘roba v˘robkÛ, dovoz, uvádûní § 10 odst. 2 a 3, § 31
osoba oprávnûná na Zpûtn˘ odbûr nûkter˘ch § 38
k podnikání v˘robkÛ - „povinná osoba“

Nakládání s nebezpeãn˘mi odpady § 13

Nakládání s odpady 

– Evidence a ohla‰ování odpadÛ a zafiízení § 39

– Sankce § 66, 67 

Provozování zafiízení k vyuÏití § 12 odst. 3 § 19, 20
nebo odstranûní

Provozovatel skládky § 21

Provozování zafiízení ke sbûru § 12 odst. 3, § 18
nebo v˘kupu odpadÛ

Úãast na pfiepravû § 24

Evidence pfii pfiepravû nebezpeãn˘ch § 40
odpadÛ

Nakládání s vybran˘mi v˘robky, § 25, 27, 29, 31, 34, 35
odpady a zafiízeními

Právnická a fyzická osoba, PouÏívání kalÛ § 33
která uÏívá pÛdu

Provozovatel skládky Zvlá‰tní ustanovení pro skládkování § 21
Poplatky za uloÏení odpadÛ § 46
Finanãní rezerva pro rekultivaci § 49, 50, 51

Odesílatel, pfiíjemce Evidence nebezpeãného odpadu § 40

Oznamovatel Definice § 53
V˘voz, dovoz a tranzit odpadÛ § 54 - 65

Pfiíjemce Definice § 53
V˘voz, dovoz a tranzit § 54 - 65
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Názvosloví
Pfii proãítání zákona o odpadech, ale i souvisejících pfiedpisÛ,

musí b˘t kaÏd˘ pfiekvapen mnoÏstvím nov˘ch i staronov˘ch pojmÛ,
návazností a souvislostí. Orientovat se v této hou‰tinû právnick˘ch
pojmÛ mÛÏe b˘t nároãné i pro toho, kdo zvládl pfiedchozí právní
normy. I kdyÏ se mÛÏe zdát, Ïe pouÏívání správn˘ch pojmÛ je jen
hra se slovíãky, kaÏd˘ se velmi rychle pfiesvûdãí, Ïe nejde jen
o pfiedepsanou evidenci, ale mnohdy o dÛleÏitou souãást napfiíklad
podnikatelské ekonomiky. Je tedy nezbytné si nejdfiíve pfiisvojit
a respektovat náplÀ jednotliv˘ch pojmÛ definovan˘ch jak v zákonu,
tak i ve vyhlá‰kách. Pro usnadnûní orientace v základních ãinnos-
tech souvisejících s odpadov˘m hospodáfiství je v tabulce 1 uve-
deno schéma hlavních ãinností podle zákona ã. 185/2001 Sb.,
o odpadech, s odkazy, kde je uvedena základní definice.

Subjekty odpadového hospodáfiství
Vedle mnoÏství pojmÛ obsahuje právní norma odpadového hos-

podáfiství také velké mnoÏství subjektÛ, kter˘m jsou pfiedepsány
konkrétní povinnosti. Neplnûní definovan˘ch povinností je pro fy-
zické osoby oprávnûné k podnikání a pro právnické osoby pod ne-
mal˘mi finanãními sankcemi. Ale i subjekty oznaãené jako „oso-
ba“ nebo „kaÏd˘“ mohou b˘t obcí pokutovány v rámci obecn˘ch
právních pfiedpisÛ o pfiestupcích, pokud se chovají v rozporu s tím-
to, ale i jin˘mi souvisejícími zákony.
Nemûlo by v‰ak b˘t prioritní hrozit hned na poãátku sankcemi ãi

pokutami. Pfiedcházet by mûlo vysvûtlování a prosazování zámû-
rÛ strategie odpadového hospodáfiství ve formû obecné i speciál-
ní osvûty laické i odborné vefiejnosti, tzn. kaÏdého z nás.
Tabulka 2 uvádí vybrané subjekty, tak jak jsou uvedeny v záko-

nu o odpadech, s uvedením hlavního pfiedmûtu ãinnosti a s odka-
zem na pfiíslu‰n˘ paragraf zákona. Nejde o zcela vyãerpávající
pfiehled. I tak naznaãuje, Ïe prakticky kaÏd˘, aÈ vystupuje jako ob-
ãan, podnikatel, zemûdûlec, zamûstnanec nebo vefiejn˘ pfiedsta-
vitel, má fiadu povinností, které ukládá zákon.

Tfii v˘znamné povinnosti pÛvodcÛ
Za zdÛraznûní stojí tfii skupiny povinností, z nichÏ dvû jsou zce-

la nové a které jsou specifikovány limity produkce odpadÛ.
JestliÏe pÛvodce odpadÛ a oprávnûná osoba nakládá roãnû 

s více neÏ 100 tunami nebezpeãného odpadu, musí zaji‰Èovat
odborné nakládání s odpady prostfiednictvím odpadového hos-
podáfie (§ 15). Podle orientaãních odhadÛ by mûlo b˘t na území
âeské republiky tûchto subjektÛ kolem 1800!
Pokud pÛvodci a oprávnûné osoby produkují nebo nakládají za

rok s více neÏ 50 kilogramy nebezpeãn˘ch odpadÛ nebo 50 tu-
nami ostatních odpadÛ, musí provádût pravdivou evidenci
a tuto zasílat kaÏdoroãnû pfiíslu‰nému okresnímu úfiadu (§ 39).
Odhaduje se, Ïe takov˘chto subjektÛ mÛÏe b˘t na území na‰í re-
publiky více jak tfiicet tisíc! 
PÛvodci odpadÛ, ktefií produkují roãnû více neÏ 10 tun nebez-

peãného nebo 1000 tun ostatního odpadu, musí zpracovávat
plán odpadového hospodáfiství pÛvodce (§ 44). Zde se odha-
duje, Ïe jde témûfi o 5000 subjektÛ!
Pfii rÛzn˘ch diskusích je ãasto kladena otázka, zda pÛvodce od-

padÛ nebo oprávnûná osoba, která neprodukovala nebo nepro-
dukuje zcela nebo pravidelnû uvedené limitní hodnoty odpadÛ,
musí uvedené povinnosti plnit. Je v‰eobecnû doporuãováno ve
vlastním zájmu vést evidenci a mít odborníka, se kter˘m je moÏ-
no konzultovat nejasné otázky kolem nakládání s odpady a pfii-
pravovat si podklady napfiíklad v rámci provozních fiádÛ nebo pl-
nûní jin˘ch pfiedpisÛ pro plán odpadového hospodáfiství. Tyto prá-
ce nejsou v Ïádném pfiípadû zbyteãné. Naopak pomáhají pÛvodci
nebo oprávnûné osobû mít dostateãn˘ pfiehled o odpadovém hos-
podáfiství firmy, podniku, provozovny apod. To mÛÏe mít vliv neje-
nom na úroveÀ hospodafiení organizace, ale i pfii hodnocení vlivu
subjektu na Ïivotní prostfiedí, ale také pfii vytváfiení v˘hodnûj‰í po-
zice v konkurenãním prostfiedí.

(tr)

Přehled užitečných internetových stránek
Název Adresa www-stránek 
Odpadové servery
Katalog odbytu odpadÛ http://www.recyklace.net
Odborn˘ portál pro Ïivotní prostfiedí http://www.enviweb.cz
Odpadové fórum http://www.cemc.cz/odpforum/odpforum.htm
Odpady &doprava http://doprava.odpady.cz
PETrecycling http://www.petrecycling.cz
·rotafisk˘ info server http://www.sroty.cz
Státní správa
Centrum pro hospodafiení s odpady http://www.vuv.cz/ceho/ceho.html
âeská inspekce Ïivotního prostfiedí  http://www.cizp.cz
âesk˘ ekologick˘ ústav http://www.ceu.cz
âesk˘ geologick˘ ústav http://www.cgu.cz
âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav http://www.chmi.cz
Elektronická knihovna MÎP http://www.env.cebin.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj http://www.mmr.cz
Ministerstvo prÛmyslu a obchodu http://www.mpo.cz
Ministerstvo zdravotnictví  http://www.mzcr.cz
Ministerstvo Ïivotního prostfiedí http://www.env.cz
Národní informaãní stfiedisko âR http://www.nis.cz
Poslanecká snûmovna PâR http://www.psp.cz
Senát PâR http://www.senat.cz
Státní fond Ïivotního prostfiedí âR http://www.sfzp.cz
Úfiad vlády âeské republiky http://www.vlada.cz
Úfiady a instituce v âR http://www.statnisprava.cz
V˘zkumn˘ ústav vodohospodáfisk˘ http://www.vuv.cz)
T. G. Masaryka 

Vysoké ‰koly
Centrum pro otázky Ïivotního prostfiedí http://www.czp.cuni.cz
University Karlovy 
Fakulta metalurgie a materiálového http://www.fmmi.vsb.cz
inÏen˘rství, V·B-TU Ostrava 
Fakulta technologická Univerzity Tomá‰e http:ft.utb.cz
Bati ve Zlínû
Fakulta Ïivotního prostfiedí UJEP v Ústí n/L http://fzp.ujep.cz/fzp
Hornicko-geologická fakulta, http://www.hgf.vsb.cz/hgf/hgf.htm
Institut environmentálního inÏen˘rství 
Katedra chemie Ïivotního prostfiedí http://thorin.chemi.muni.cz/kchzpe
a ekotoxikologie PF MU Brno 
Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita v Brnû http://mendelu.cz
Pfiírodovûdecká fakulta Masarykovy univerzity http://www.sci.muni.cz
Technická fakulta âeské zemûdûlské univerzity http://www.tf.czu.cz
Univerzita Palackého Olomouc http://www.upol.cz
Univerzita Pardubice http://www.upce.cz
V·CHT Praha http://www.vscht.cz
Profesní sdruÏení
Asociace pÛvodcÛ a subjektÛ http://www.apusoplus.cz
nakládajících s odpady 
Centrum ãist‰í produkce http://www.cpc.cz
CZ Biom - âeské sdruÏení pro biomasu http://www.vurv.cz/czbiom
âeská spoleãnost Ïivotního prostfiedí http://www.csvts.cz/cse
âeské ekologické manaÏerské centrum http://www.cemc.cz
Eko-Kom http://www.ekokom.cz
SYBA - Obalová asociace http://www.bnet.cz/syba
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Commission Decision 2001/118/EC of 16 January 2001 amen-

ding Decision 2000/532/EC as regards the list of wastes

Rozhodnutí Komise 2001/118/ES ze 16. 1. 2001 pozmûÀují-
cí rozhodnutí 2000/532/ES t˘kající se seznamu odpadÛ

Commission Decision 2001/119/EC of 22 January 2001 amen-

ding Decision 2000/532/EC replacing Decision 94/3/EC establis-

hing a list of wastes pursuant to Article 1(a) of Council Directive

75/442/EEC on waste and Council Decision 94/904/EC establis-

hing a list of hazardous waste pursuant to Article 1(4) of Council

Directive 91/689/EEC on hazardous waste

Rozhodnutí Komise 2001/119/ES z 22. ledna 2001 pozmû-
Àující  rozhodnutí 2000/532/ES nahrazující rozhodnutí 94/3/ES
zavádûjící seznam odpadÛ v souladu s ãl. 1(a) smûrnice Rady
75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES zavá-
dûjící seznam nebezpeãn˘ch odpadÛ v souladu s ãl. 1(4)
smûrnice Rady 91/689/EHS o nebezpeãn˘ch odpadech

Commission Decision 2001/171/EC of 19 February 2001 estab-

lishing the conditions for a derogation for glass packaging in rela-

tion to the heavy metal concentration levels established in

Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste  

Rozhodnutí Komise 2001/171/EC z 19. února 2001 ustano-
vující podmínky pro odchylky u sklenûn˘ch obalÛ ve vztahu
k mífie koncentrace tûÏk˘ch kovÛ stanoven˘ch ve smûrnici
94/62/ES o obalech a obalov˘ch odpadech

Commission Decision 2001/663/EC  of 15 June 2001 relating to

a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of

the EEA Agreement (COMP/34.950 - Eco-Emballages) 

Rozhodnutí Komise 2001/663/ES z 15. ãervna 2001 t˘kající
se postupu podle ãl. 81 Smlouvy o ES a ãl. 53 Dohody o EHP
(COMP/34.950 - Eco Emballages) 

Commission Decision 2001/524/EC of 28 June 2001 relating to

the publication of references for standards EN 13428:2000, EN

13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431,  and EN 13432:2000 in

the Official Journal of the European Communities in connection

with Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste 

Rozhodnutí Komise 2001/524/ES z 28. ãervna 2001 t˘kající
se publikace odkazÛ na normy EN 13428:2000, EN
13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 a EN 13432: 2000
v Úfiedním vûstníku ES v souvislosti se smûrnicí 94/62/ES
o obalech a obalov˘ch odpadech 

Commission Regulation  (EC) No 1800/2001 of 13 September

2001 amending Council Regulation (EC) No 1420/1999 and

Regulation (EC) No 1547/1999 as regards shipments of certain ty-

pes of waste to Guinea

Nafiízení Komise (ES) ã. 1800/2001 ze 13. 9. 2001 pozmûÀu-
jící nafiízení Rady (ES) ã. 1420/1999 a nafiízení (ES) 
ã. 1547/1999 t˘kající se zásilek urãit˘ch druhÛ odpadÛ do
Guineje

Commission Decision  2001/837/EC of 17 September 2001 re-

lating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article

53 of the EEA Agreement (Cases COMP/34493 - DSD;

COMP/37299 - Edelhof and DSD; COMP/37291 - Rethmann and

DSD; COMP/37288 - ARGE and five others and DSD;

COMP/37287 - AWG and five others and DSD; COMP/37526 

- Feldhaus and DSD; COMP/37524 - Nehlsen and DSD;

COMP/37252 - Schoenmackers and DSD; COMP/37250 

- Altvater and DSD; COMP/37246 - DASS and DSD;

COMP/37245 - Scheele and DSD; COMP/37244 - SAK and DSD;

COMP/37243 - Fischer and DSD; COMP/37242 - Trikenens and

DSD; COMP/37267 - Interseroh and DSD) 

Rozhodnutí Komise  2001/837/ES ze 17. 9. 2001 t˘kající se
postupu podle ãlánku 81 Smlouvy o ES a ãlánku 53 Dohody
o EHP (Pfiípady COMP/34493 - DSD; COMP/37299 - Edelhof
and DSD; COMP/37291 - Rethmann and DSD; COMP/37288 
- ARGE and five others and DSD; COMP/37287 - AWG and fi-
ve others and DSD; COMP/37526 - Feldhaus and DSD;
COMP/37524 - Nehlsen and DSD; COMP/37252 - Schoen-
mackers and DSD; COMP/37250 - Altvater and DSD;
COMP/37246 - DASS and DSD; COMP/37245 - Scheele and
DSD; COMP/37244 - SAK and DSD; COMP/37243 - Fischer
and DSD; COMP/37242 - Trikenens and DSD; COMP/37267 
- Interseroh and DSD) 

Commission Decision 2001/753/EC of 17 October 2001 con-

cerning a questionnaire for Member States reports  on the imple-

mentation of Directive 2000/53/EC of the European Parliament

and of the Council on end-of life vehicles 

Rozhodnutí Komise 2001/753/ES ze 17. 10. 2001 t˘kající se
dotazníku pro zprávy ãlensk˘ch státÛ o provádûní smûrnice
2000/53/ES Evropského parlamentu a Rady o vyfiazen˘ch vo-
zidlech  

Commission Regulation (EC) No 2557/2001 of 28 December

2001 amending Annex V to Council Regulation (EEC) No 259/93

on the supervision and control of shipments of waste within, into

and out of the European Community 

Nafiízení Komise (ES) ã. 2557/2001 z 28. 12. 2001, kter˘m se
pozmûÀuje pfiíloha V nafiízení Rady (EHS) 259/93 o dozoru
a kontrole zásilek odpadÛ v rámci, do a ze Spoleãenství 

Commission Decision 2002/151/EC of 19 February 2002 on mi-

nimum requirements for the certificate of destruction issued in

accordance with Article 5 (3) of Directive 2000/53/EC of the

European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles

Rozhodnutí  Komise 2002/151/ES z 19. 2. 2002 o minimu po-
ÏadavkÛ pro osvûdãení o se‰rotování vydávaném v souladu
s ãl. 5 odst. 3 smûrnice 2000/53/ES Evropského parlamentu
a Rady o vyfiazen˘ch vozidlech

Commission Decision 2002/204/EC of 30 October 2001 on the

waste disposal system for car wrecks implemented by the

Netherlands

Rozhodnutí Komise 2002/204/ES z 30. 10. 2001 o systému
odstraÀování odpadÛ z vrakÛ vozidel, kter˘ je realizován
v Nizozemsku

Relevantní dokumenty Evropského společenství
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY - DOPLNĚNÍ SEZNAMU UVEDENÉHO V ROČENCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Z ČERVENCE-SRPNA 2001, STAV K 30. 4. 2002
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Seznam osob,
KTERÉ BYLY MINISTERSTVEM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ 
POVĚŘENY K HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ (STAV KE DNI 31. 12. 2001)

V souladu s ustanovením § 2 vyhlášky MŽP č. 339/1997 Sb., o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví 
společný seznam osob pověřených k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle § 4 odst.4
zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech.

Povûfiená osoba âísla nebezpeãn˘ch vlastností odpadÛ, Odpovûdná osoba, 
k jejichÏ hodnocení je povûfiena na kterou je povûfiení vázáno

1. Státní zdravotní ústav 8, 9, 10, 11 MUDr. Magdalena Zimová, CSc.
·robárova 48, 100 00 Praha 10

2. Krajská hygienická stanice 8, 9, 10, 11 MUDr. Jaroslav Volf
Partyzánské nám. 7, 728 92 Ostrava MUDr. Anna Hrnãífiová

3. Okresní hygienická stanice 8, 9, 10, 11 MUDr. Jarmila Minksová
Tfi. Palackého 121, 738 02 Fr˘dek Místek 8, 9, 10 MUDr. Hana StfiíÏová

4. Krajská hygienická stanice 8, 9, 10 Ing. Radomír Vávra, CSc.
Moskevská 15, 400 78 Ústí nad Labem 8, 9, 10 MUDr. Eva Rychlíková

11 MUDr. Miriam Králová

5. Ing. Milena Veverková, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Milena Veverková
UNIVERSA Stfiekovská 1345/16, 182 00 Praha 8

6. Ekos Hradec Králové, a. s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Pavla Finfrlová
Ponchov 433, 503 41 Hradec Králové

7. Ing. TaÈána Dytrychová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12
K lodûnici 89/2, 400 03 Ústí nad Labem

8. Ing. Ladislava Kuãná 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12
Luh 1874/25, 755 01 Vsetín 

9. APLEKOM Praha s. r. o. 7 RNDr. Martin Lang
Smaragdová 503, 150 00 Praha 5

10. LABTECH spol. s. r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 RNDr. Dalibor Kolãava
Polní 23/25, 639 00 Brno

11. P - EKO s. r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Václav Du‰ek
Masarykova 109/62, 400 01 Ústí nad Labem

12. Ing. Vlastimil Palou‰ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12
Louãka 182, 756 44 Louãka

13. Ing. Oldfiich Petira, CSc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Hrubínova 1467, 500 02 Hradec Králové

14. PURUM s. r. o. 
Fibichova 2, 130 00 Praha 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Jan Chramosta

15. Projektov˘ ústav dopravních a inÏen˘rsk˘ch staveb 7 RNDr. Vûra Kameníãková
Nad Vodovodem 2/169, PO BOX 120, Praha 10

16. Ing. Ivana ·vejdová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12
DruÏební 10, 772 00 Olomouc

17. Ing. Vladimír Procházka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Vladimír Procházka
Táborská 3, 772 00 Olomouc

18. OKD, DPB Paskov a. s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Karel Lach, CSc.
Rudé armády 637, Paskov, 739 21 Fr˘dek - Místek Ing. Zdenûk Rozehnal

RNDr. Václav Dombek, CSc

19. ÚNS - Laboratorní sluÏby s. r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ing. Miroslav Pern˘
Vítûzná 425, 284 03 Kutná Hora

20. Mgr. Vûra Dubanská, CSc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12
Na Zatlance 5, 150 00 Praha 5

21. Ing. Vlastimil Lad˘fi - LADEO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Jarmila Landová
Hornická 2627, 470 01 âeská Lípa

22. ZDAR a. s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Stanislav Plevaã
Jihlavská 759/4, 591 48 Îìár nad Sázavou
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23. V˘zkumn˘ ústav pro hnûdé uhlí, a. s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Václav Pí‰a
BudovatelÛ 2830, 434 37 Most

24. Ing. Lubomír Kováfi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12
Stupkova 4, 170 00 Praha 7

25. Krajská hygienická stanice 8, 9, 10, 11 MUDr. Marie Hrazdilová
Kabátníkova 10, 602 00 Brno

26. Ing. Jana Hejlová - EKO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Jana Hejlová
Bezruãova 435/II, 563 01 Lan‰kroun

27. ENVIRO-EKOANALYTIKA, s. r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Bedfii‰ka Hladíková
Nad Kun‰ovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifiíãí

28. EnviCon G s. r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Jaroslav Teska
Prosmycká 1, 410 02 Lovosice

29. ENVIKON 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Kvûtoslava Koneãná
Lesní 2581, 470 01 âeská Lípa 

30. Ing. Jifií Klicpera, CSc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Jifií Klicpera, CSc.
Za ‰kolkou 647, 533 41 Láznû Bohdaneã

31. Ecochem, a. s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Pavel Bernáth
Dolej‰kova 3, 182 00 Praha 8 Ing. Martina Kulovaná

Ing. Martina Vencelidesová
RNDr. Petr Kohout

32. VVUÚ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Karel Kofiínek
Pikartská 7, 716 07 Ostrava Radvanice

33. âKD Technické laboratofie a. s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 RNDr. Stanislav Tich˘
Na Harfû 9, 190 02 Praha 9

34. Ing. Petr HrÛza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Petr HrÛza
Tyr‰ova 669, 468 02 Rychnov u Jablonce n. N.

34. GEOtest Brno, a. s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ing. Ivana Schwarzerová
·mahova 112, 659 01 Brno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 RNDr. Pavel Kováfi

35. XANTE s. r. o. 1, 2, 3, 5, 7 Ing. Jitka Koneãná
Nivy 1528, 765 02 Otrokovice

36. Ing. Richard Forman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Richard Forman
Tachovská 75, 323 00 PlzeÀ

37. RNDr. Milo‰ Weiss - DWM ·ternberk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 RNDr. Milo‰ Weiss
Na Vyhlídce 24, 785 01 ·ternberk

38. MEGA a. s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Radomír V˘mola
471 21 StráÏ pod Ralskem

39. EMPLA spol. s r. o.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Ing. Stanislav Eminger, CSc.
ul. Jana Kru‰inky, 500 02 Hradec Králové 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Vladimír Plach˘

40. ANEC spol. s r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Ing. Franti‰ek Benda, CSc.
Skuherského 9, 370 01 âeské Budûjovice

41. ORGREZ, a. s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Milo‰ Maier
Hudcova 76, 657 97 Brno

42. Wastech a. s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Jana Krygelová
OstruÏinová 36, 106 00 Praha 10

43. Ing. Milo‰ Maier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12
Na Jánské 31, 710 00 Ostrava

44. INGEO spol. s r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Petr Heidler
Malé nám. 124, 500 03 Hradec Králové

45. OHGS s. r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Renata Frimlová
17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

46. M2K s. r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Helena Koláfiová
Jana Îelivského 1772/10, 130 00 Praha 3

47. Okresní hygienická stanice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ing. Marie Topinková
gen. Klapálka 1583, 272 00 Kladno 8, 9, 10, 11 MUDr. Magdalena Wantochová

48. Okresní hygienická stanice 8, 9, 10, 11 MUDr. Helena ·ebáková
Tûre‰kovové 2206, 734 01 Karviná - Mizerov

49. Ing. ZdeÀka Wolfová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ing. ZdeÀka Wolfová
A. Sovy 20, 747 05 Opava 5
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50. Ing. Petr Chytka - TRANTEX-TRANSA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Petr Chytka, CSc.
Hosov 22, 586 01 Jihlava

51. Ing. Jifiina Svobodová - DEPOS 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Jifiina Svobodová
âs. Armády 30, 405 01 Dûãín I

52. Ing. Ivo ·paãek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Ivo ·paãek
Janáãkova 1481, 763 61 Napajedla

53. AQUATEST - Stavební geologie a. s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Miroslava ·Èastná
SenováÏné nám. 7, 110 00 Praha 1 RNDr. Jaromír Polansk˘

54. EKOM s. r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 RNDr. Karel Mafiík, CSc.
Sokolovská 228, 190 00 Praha 9

55. AQG s. r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 RNDr. Jaromír Polansk˘
SenováÏné námûstí 7, 110 00 Praha 1

56. Vodní zdroje Chrudim spol. s r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Blahoslav Tefr
U Vodárny 137, 537 01 Chrudim 2

57. Zku‰ební ústav lehkého prÛmyslu, s. p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Petr Lázniãka
âechova 59, 370 65 âeské Budûjovice

58. Krajská hygienická stanice Stfiedoãeského kraje 8, 9, 10, 11 MUDr. Libu‰e Polanská
Dittrichova 17, 128 00 Praha 2 8, 10 Ing. Jana Chuchvalcová

9 Jifií Koláfi, prom. biolog

59. Ing. Libor LuÀáãek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Libor LuÀáãek
Poãátecká 4, 140 00 Praha 4

60. RNDr. Ivo ¤íha 1, 2, 3, 5, 7, 10 RNDr. Ivo ¤íha
BosonoÏská 13, 625 00 Brno

61. Moravské SCHB s. r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Milena Axmannová
Slavíkova 1744, 708 00 Ostrava-Poruba

62. RNDr. Zbynûk Ry‰lav˘, CSc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Zbynûk Ry‰lav˘, CSc.
Sametová 734, 460 01 Liberec

63. Ing. Ilja Potû‰il 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Ilja Potû‰il
Komenského 598, 330 12 Horní Bfiíza

64. Vodní zdroje Hole‰ov a. s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Vûra Nováková
Tovární 1423, 769 01 Hole‰ov

65. Stanislav ·abata, Ing.-CHEMTEP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Stanislav ·abata
Îitomírská 14/743, 101 00 Praha 10

66. Okresní hygienická stanice ve Fr˘dku-Místku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Tomá‰ Ocelka
Palackého 121, 738 02 Fr˘dek-Místek RNDr. Rostislav âunta

67. Ing. Jan Uhlífi-Explodul 1, 2, 3, 4, 5 Ing. Jan Uhlífi
Jiráskova 63, 533 53 Pardubice

68. Ing.Petr Duck˘ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Petr Duck˘
Hvûzdná 488, 460 01 Liberec

69. Ing. Stanislava Zemková 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Stanislava Zemková
ObráncÛ míru 818, 431 11 Jirkov

70. Ing. Jifií Mastaléfi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Jifií Mastaléfi
Gen. Janka 2/1154, 709 00 Ostrava

71. RNDr. Pavel Stierand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 RNDr. Pavel Stierand
Valtická 4143/3, 628 00 Brno

72. Ing. Monika Králová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Monika Králová
Liborova 552/3, 169 00 Praha 6

73. GHE, a. s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Kamil Hlou‰ek
Brandlova 6, 702 00 Ostrava

74. BEC odpady s. r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Pavel Russe
Ostromeãská 12, 130 00 Praha 3

75. Ing.Ladislav Kráãmar - EKOAUDIT E.I.A. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ing. Ladislav Kráãmar
Bukovany 39, 772 00 Olomouc

76. ACTHERM spol. s r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Jaroslava Salonová
Poãernická 624/64, 101 00 Praha 10

77. Ing. Jaroslava Salonová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Jaroslava Salonová
Palackého 4259, 430 01 Chomutov

78. Ing. Stanislav Plevaã 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Stanislav Plevaã
Sosnová 132, 470 01 âeská Lípa
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79. Jihoãeské SCHB s. r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Jaroslav PapeÏ
Rudolfovská 151/60, 370 01 âeské Budûjovice

80. Ing.Jaromír Málek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Jaromír Málek
Pod ‰kolou 245, 415 01 Teplice 

81. Ing. Petr ·vec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Petr ·vec
Mezifiíãská 1656, 756 61 RoÏnov pod Radho‰tûm

82. ENVISAN-GEM spol.s r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ing. Vít MatûjÛ
Dolní 2, 371 38 âeské Budûjovice

83. Ekoinvest Sokolov spol. s r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Zdenûk Ma‰ek
Komenského 123, 357 61 Bfiezová

84. Ing. Bfietislav Miklas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Bfietislav Miklas
·tefánikovo nám. 781/4, 460 01 Liberec

85. GEMATEST, spol. s r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ing. Alexandr Manda
Dr. Janského 954, 252 28 âerno‰ice II.

86. Ing. Stanislav Novák 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ing. Stanislav Novák
Prak‰ická 990, 688 01 Uhersk˘ Brod

87. Ing. Zdenûk âíÏek, CSc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Zdenûk âíÏek, CSc.
âechova 31, 320 00 PlzeÀ 

88. Ing. Vladana Gotvaldová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Vladana Gotvaldová
Hájkova 1632/3, 130 00 Praha 3

89. REO-RWE Entsorgung, s. r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Lubo‰ Kaãírek
·tûpánská 15, 120 00 Praha 2

90. RNDr. Libor Kofiistka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 RNDr. Libor Kofiistka
Ve Vi‰Àovce 308/36, 161 00 Praha 6

91. RNDr. Ivo DaÀhel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 RNDr. Ivo DaÀhel
Na nábfieÏí 71/213, 736 01 Havífiov - Mûsto

92. Mgr. Darina Liptáková, PhD. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Mgr. Darina Liptáková PhD.
Mezi ‰kolami 2321/2, 155 00 Praha 5-StodÛlky

93. EKORA s. r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ing. Pavel KoÈan
Nad Opatovem 2140/2, 140 00 Praha 4

94. Ing. Dagmar Sirotková 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Ing. Dagmar Sirotková
Horská 380, 261 01 Pfiíbram

95. Ing. Jifií Bure‰ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Jifií Bure‰
Ústecká 3052, 272 01 Kladno

96. ARDEO, s. r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ing. Jitka Blechová
PurkyÀova 1849, 470 01 âeská Lípa

97. G-servis spol. s r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Jaroslav ¤ízek
Sokolovská 44, 180 00 Praha 8

98. Ing. Michael Barchánek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12
28. osmého pluku 18/1055, 101 00 Praha 10

99. Ing. Zdenûk Veverka UNIVERSA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12
Stfiekovská 1345, 182 00 Praha 8

100. BP Consult, s. r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Doc. RNDr. Vûra Pacáková, CSc.
Stra‰nická 2, 102 00 Praha 10-Hostivafi

101. Ing. Jifií Pavlík 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Nechvílova 1838/15, 148 00 Praha 4-Chodov

102. Ing. Zby‰ek Bure‰ CSc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Na dolinách 31/3, 147 00 Praha 4

103. EKOSFERA spol. s r. o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ing. Eva Uhlífiová
U podjezdu 523, 400 07 Ústí nad Labem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ing. Miroslav Uhlífi

104. Ing. Petr Cihláfi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ing. Petr Cihláfi
Na ·tûpnici 743, 562 01 Ústí nad Orlicí

105. Ing. Katefiina Drbalová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Ing. Katefiina Drbalová
Lannova tfi. 92/53, 370 01 âeské Budûjovice

106. RNDr. Igor Tomek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 RNDr. Igor Tomek
Na poÏáfie 178, 760 01 Zlín

107. Dr. Ing. Jana Maturová-PYROKONTROL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Dr. Ing. Jana Maturová
Na Stezce 48/8, 717 00 Ostrava - Bartovice

Hana Pohofialá, Ministerstvo Ïivotního prostfiedí
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Přehled norem 

Z OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

âSN 01 0964 Pokyn pro zaãlenûní environmentálních aspektÛ do
norem v˘robkÛ

âSN ISO/TR 14025 Environmentální znaãky a prohlá‰ení 
- Environmentální prohlá‰ení typu III

âSN EN ISO 14040 Environmentální management - Posuzování Ïivotní-
ho cyklu - Zásady a osnova

âSN EN ISO 14041 Environmentální management - Posuzování Ïivotní-
ho cyklu - Stanovení cíle a rozsahu a inventarizaãní
anal˘za

âSN EN ISO 14042 Environmentální management - Posuzování Ïivotní-
ho cyklu - Hodnocení dopadÛ

âSN EN ISO 14043 Environmentální management - Posuzování Ïivotní-
ho cyklu - Interpretace Ïivotního cyklu

âSN ISO/TR 14049 Environmentální management - Posuzování Ïivotní-
ho cyklu - Pfiíklady aplikace ISO 14041 pro stano-
vení cíle a rozsahu inventarizaãní anal˘zy

âSN EN ISO 1043-1 Plasty - Symboly a zkratky - âást 1: Základní poky-
ny a jejich speciální charakteristiky

âSN EN ISO 1043-2 Plasty - Symboly a zkratky - âást 3: Zmûkãovadla
âSN EN ISO 11469 Základní identifikace a oznaãování v˘robkÛ z plastÛ
âSN 83 8001 Názvosloví odpadÛ (+ Zmûna 1)
âSN EN 12861 Mûì a slitiny mûdi - Odpad
âSN EN 2955 Letectví a kosmonautika - Recyklace odpadÛ titanu

a slitin titanu
âSN 42 0030 Ocelov˘ a litinov˘ odpad
âSN 42 1331 Odpady neÏelezn˘ch kovÛ a jejich slitin (+ Zmûna 1)
âSN 46 5735 PrÛmyslové komposty (+ Zmûna)
âSN EN 50195 Pfiedpis pro bezpeãné uÏití plnû zapouzdfien˘ch

PCB v praxi
âSN EN 50225 Pfiedpis pro bezpeãné uÏití plnû zapouzdfien˘ch

elektrick˘ch zafiízení plnûn˘ch olejem, která mohou
b˘t kontaminována PCB v praxi 

âSN EN 61429 Znaãení akumulátorov˘ch ãlánkÛ a baterií mezinárod-
ní recyklaãní znaãkou ISO 7000-1135 (+ Zmûna 1)

âSN 64 0003 Plasty. Zhodnocování plastového odpadu.
Názvosloví 

âSN 64 0005 Plasty. Základní znaãky a jednotky pouÏívané pfii
mechanickém zkou‰ení plastÛ

âSN EN 643 Seznam evropsk˘ch standardních druhÛ sbûrového
papíru

âSN 65 6690 Ropné oleje. Upotfiebené ropné oleje regenerova-
telné

âSN 80 1900 Textilní odpady. Základní názvosloví 
âSN EN ISO 11683 Obaly - Hmatatelné v˘strahy - PoÏadavky (+tisková

oprava)
âSN EN 13193 Obaly - Obaly a Ïivotní prostfiedí - Terminologie
âSN EN 13427 Obaly - PoÏadavky na pouÏívání evropsk˘ch norem

pro obaly a odpady z obalÛ
âSN EN 13428 Obaly - Specifické poÏadavky na v˘robu a sloÏení 

- Prevence sniÏováním zdrojÛ
âSN EN 13429 Obaly - Opakované pouÏití
âSN EN 13430 Obaly - PoÏadavky na obaly vyuÏitelné k recyklaci

materiálu
âSN EN 13431 Obaly - PoÏadavky na obaly vyuÏitelné jako zdroj

energie, vãetnû specifikace nejniÏ‰í v˘hfievnosti
âSN EN 13432 Obaly - PoÏadavky na obaly vyuÏitelné ke kompo-

stování a biodegradaci - Zku‰ební schéma a krité-
ria hodnocení pro koneãné pfiijetí obalu

âSN CR 13504 Obaly - VyuÏití materiálu - Kritéria pro nejmen‰í ob-
sah recyklovaného materiálu

âSN CR 13686 Obaly - Optimalizace energetického vyuÏití odpadÛ
z obalÛ

âSN CR 13688 Obaly - Recyklace materiálu - Zpráva o poÏadav-
cích na látky a materiály pro pfiedcházení trvalému
omezování recyklace

âSN CR 13695-1 Obaly - PoÏadavky na mûfiení a ovûfiování ãtyfi tûÏ-
k˘ch kovÛ a jin˘ch nebezpeãn˘ch látek pfiítomn˘ch
v obalech a jejich uvolÀování do okolního prostfiedí
- âást 1: PoÏadavky na mûfiení a ovûfiování ãtyfi
tûÏk˘ch kovÛ pfiítomn˘ch v obalech

âSN 77 0000 Názvosloví obalové techniky. Obecné a základní
názvy 

âSN 77 0020 Balení. V‰eobecné poÏadavky na obaly
âSN 77 0050 Oznaãování nákladÛ. Spoleãná ustanovení 
âSN 77 0052-2 Obaly - Odpady z obalÛ - âást 2: Identifikaãní zna-

ãení obalÛ pro následné vyuÏití odpadu z obalÛ 
âSN 77 0053 Obaly - Obalové odpady - Pokyny a informace 

o nakládání s pouÏit˘m obalem 
âSN 77 0054 Obaly - PoÏadavky na vratné spotfiebitelské obaly
âSN 77 06.. Obaly. Pfiepravní balení
âSN 77 0610 Mechanické zkou‰ky pfiepravních obalÛ na nebez-

peãné zboÏí. V‰eobecná a spoleãná ustanovení
âSN EN 12176 Charakterizace kalÛ - Stanovení pH
âSN EN 12255-8 âistírny odpadních vod - âást 8: Kalové hospodáfi-

ství
âSN EN 12879 Charakterizace kalÛ - Stanovení ztráty Ïíháním
âSN EN 12880 Charakterizace kalÛ - Stanovení ve‰ker˘ch látek 

a obsahu vody
âSN 75 7951 Jakost vod. Chemick˘ a fyzikální rozbor kalÛ.

Stanovení extrahovateln˘ch látek
âSN 83 0550-3 Fyzikálnû chemick˘ rozbor kalÛ. Stanovení celkové

su‰iny, zbytku po Ïíhaní a ztráty Ïíháním 
âSN EN ISO 8192 Jakost vod - Zkou‰ka inhibice spotfieby kyslíku akti-

vovan˘m kalem
âSN EN ISO 9509 Jakost vod - Stanovení inhibice nitrifikace aktivova-

ného kalu chemick˘mi látkami a odpadními vodami
âSN ISO 10348 Fotografie - Odpadní vody po zpracování 

- Stanovení obsahu stfiíbra
âSN ISO 6849 Fotografie - Odpadní vody po zpracování 

- Stanovení boru
âSN ISO 6850 Fotografie - Odpadní vody po zpracování 

- Stanovení dusiãnanÛ spektrometrickou metodou
za pouÏití brucinu

âSN ISO 7766-1 Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Anal˘za
kyanidÛ - âást 1: Stanovení hexakyanoÏeleznatanu
spektroskopicky

âSN ISO 7766-1 Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Anal˘za
kyanidÛ - âást 1: Stanovení hexakyanoÏeleznatanu
a hexakyanoÏelezitanu spektroskopicky

âSN 01 5110 Vzorkování materiálÛ. Základní ustanovení
âSN 01 5111 Vzorkování sypk˘ch a zrnit˘ch materiálÛ
âSN 65 0511 Vzorkování zrnit˘ch hmot
âSN 01 5112 Vzorkování kapaln˘ch a pastovit˘ch materiálÛ
âSN EN 12461 Biotechnologie - Velkov˘roba a v˘roba - Pokyny

pro manipulaci, inaktivaci a zkou‰ení odpadu
âSN P ENV 12506 Charakterizace odpadÛ - Anal˘za eluátÛ 
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- Stanovení pH, As, Cd, Cr (VI), Cu, Ni, Pb, Zn, Cl,
NO, SO

âSN EN 12740 Biotechnologie - Laboratofie pro v˘zkum, v˘voj 
a anal˘zu - Pokyny pro nakládání s odpady, jejich
zne‰kodÀování a zkou‰ení

âSN P ENV 12920 Charakterizace odpadÛ - Metodologie pro stanove-
ní vyluhovacích vlastností odpadÛ za speciálních
podmínek

âSN EN 13095 Biotechnologie - Kritéria úãinnosti systémÛ na od-
straÀování odpadních plynÛ

âSN EN 13137 Charakterizace odpadÛ - Stanovení celkového or-
ganického uhlíku (TOC) v odpadech, kalech a sedi-
mentech

âSN P ENV 13370 Charakterizace odpadÛ - Anal˘za eluátÛ 
- Stanovení amoniakálního dusíku adsorbovan˘ch
organicky vázan˘ch halogenÛ (AOX), konduktivity
rtuti, jednosytn˘ch fenolÛ, celkového organického
uhlíku, snadno uvolniteln˘ch kyanidÛ, fluoridÛ.

âSN JK 44 1304 Tuhá paliva - metody odbûru a úpravy vzorkÛ pro
laboratorní zkou‰ení (+ Zmûna 2) 

âSN 72 2030-1-15 Chemick˘ rozbor vysokopecní strusky
âSN 72 2041-1-24 Chemick˘ rozbor oceláfiské strusky
âSN 72 2050 ·kváry pro ‰kvárov˘ beton
âSN 72 2051 ·kvára ze spaloven tuh˘ch komunálních odpadÛ

pro stavební úãely 
âSN 72 2071-81 Popílek pro stavební úãely.
âSN 73 2402 Provádûní a kontrola konstrukcí z lehkého betonu 

z umûlého pórovitého kameniva 
âSN 83 5030 Úãinky a posuzování pachÛ - Stanovení parametrÛ

obtûÏování dotazováním panelového vzorku obyvatel
âSN 83 5031 Stanovení pachov˘ch látek ve venkovním ovzdu‰í

terénním prÛzkumem
âSN EN 1501-1 Vozidla pro odvoz odpadu a k nim pfiíslu‰ející vy-

klápûcí zafiízení - V‰eobecné poÏadavky na bez-
peãnost - âást 1: Automobily pro odvoz odpadu 
s vyklápûcím zafiízením vzadu

âSN 26 9354 Kontejnery. Základní tfiídûní
âSN EN ISO 10374 Kontejnery - Automatická identifikace 
âSN ISO 830 Kontejnery. Slovník
âSN EN 840-1 Pojízdné kontejnery na odpady - âást 1:

Kontejnery se dvûma koly a objemu od 80 l do 
390 l pro hfiebenové vyprazdÀovací zafiízení 
- Rozmûry a provedení

âSN EN 840-2 Pojízdné kontejnery na odpady - âást 2:
Kontejnery se ãtyfimi koly a objemu od 500 l do 
1 200 l s v˘klopn˘m(mi) víkem (víky) pro ãepové
a/nebo hfiebenové vyprazdÀovací zafiízení 
- Rozmûry a provedení

âSN EN 840-3 Pojízdné kontejnery na odpady - âást 3:
Kontejnery se ãtyfimi koly a objemu od 770 l do 
1 300 l s v˘suvn˘m(mi) víkem (víky) pro ãepové
a/nebo hfiebenové vyprazdÀovací zafiízení 
- Rozmûry a provedení

âSN EN 840-4 Pojízdné kontejnery na odpady - âást 4:
Kontejnery se ãtyfimi koly a objemu od 750 l do 
1 700 l s v˘klopn˘m(mi) víkem (víky) pro ‰iroké ãe-
pové vyprazdÀovací zafiízení nebo závûsné vyprazd-
Àovací zafiízení ozn. BG a/nebo ‰iroké hfiebenové
vyprazdÀovací zafiízení - Rozmûry a provedení

âSN EN 840-5 Pojízdné kontejnery na odpady âást 5: PoÏadavky
na provedení a zku‰ební postupy (+ Zmûna A1)

âSN EN 840-6 Pojízdné kontejnery na odpady - âást 6:
PoÏadavky na bezpeãnost a ochranu zdraví 
(+ Zmûna A1)

âSN 06 3090 Zafiízení pro termické zne‰kodÀování odpadÛ
âSN 07 7002 Likvidace tuh˘ch zbytkÛ po spalování uhlí
âSN ISO 10155 Stacionární zdroje emisí - Automatizovan˘ monito-

ring hmotnostní koncentrace ãástic 
- Charakteristiky, zku‰ební metody a specifikace

âSN ISO 10396 Stacionární zdroje emisí - Odbûr vzorkÛ pro auto-
matizované stanovení hmotnostních koncentrací
plynn˘ch sloÏek

âSN ISO 10780 Stacionární zdroje emisí - Mûfiení rychlosti a prÛto-
ku plynÛ v potrubí

âSN ISO 10849 Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní
koncentrace emisí oxidÛ dusíku - Charakteristiky
automatizovan˘ch mûfiicích metod

âSN EN 1911-1 Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stano-
vení HCl - âást 1: Vzorkování

âSN EN 1911-2 Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stano-
vení HCl - âást 2: Absorpce plynn˘ch slouãenin

âSN EN 1911-3 Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stano-
vení HCl - âást 3: Anal˘za absorpãního roztoku 
a v˘poãty

âSN EN 1948-1 Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní
koncentrace PCDD/PCDF - âást 1: Vzorkování

âSN EN 1948-2 Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní
koncentrace PCDD/PCDF - âást 2: Extrakce 
a ãi‰tûní

âSN EN 1948-3 Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní
koncentrace emisí oxidÛ âást 3: Identifikace 
a kvantitativní stanovení

âSN ISO 7934 Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní
koncentrace emisí oxidu sifiiãitého - Odmûrné sta-
novení chloristanem barnat˘m

âSN ISO 7935 Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní
koncentrace emisí oxidu sifiiãitého - Charakteristiky
automatizovan˘ch mûfiicích metod

âSN ISO 9096 Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní
koncentrace a hmotnostního toku tuh˘ch ãástic 
v potrubí - Manuální gravimetrická metoda

âSN 83 8030 Skládkování odpadÛ - Základní podmínky pro 
navrhování a v˘stavbu skládek

âSN 83 8032 Skládkování odpadÛ - Tûsnûní skládek 
âSN 83 8033 Skládkování odpadÛ - Nakládání s prÛsakov˘mi 

vodami ze skládek 
âSN 83 8034 Skládkování odpadÛ - Odplynûní skládek
âSN 83 8035 Skládkování odpadÛ - Uzavírání a rekultivace 

skládek 
âSN 83 8036 Skládkování odpadÛ - Monitorování skládek 
TNO 83 8039 Skládkování odpadÛ - Provozní fiád skládek
âSN 72 1006 Kontrola zhutnûní zemin a sypanin
âSN EN 13257 Geotextilie a v˘robky podobné geotextiliím 

- Vlastnosti poÏadované pro pouÏití pfii likvidaci 
tuh˘ch odpadÛ

âSN EN 13265 Geotextilie a v˘robky podobné geotextiliím 
- Vlastnosti poÏadované pro pouÏití v projektech
zadrÏování kapaln˘ch odpadÛ

âSN 80 61.. V˘robky z netkan˘ch textilií
âSN 44 7300 Úpravnické zafiízení. Názvosloví 
âSN 27 9107 Kladivové drtiãe. Základní parametry 
âSN 72 9101 Drtiãe. Názvosloví 
âSN 72 9201 Ml˘ny. Názvosloví
âSN 72 9301 Tfiídiãe. Názvosloví 
âSN EN 60335-2-16 Bezpeãnost elektrick˘ch spotfiebiãÛ pro domácnost

a podobné úãely. âást 2: Zvlá‰tní poÏadavky 
na drtiãe odpadkÛ z potravin (+ Zmûna 1)

(jk)
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STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Oblast ochrany vod:
1.1. program stfiední zdroje zneãi‰tûní
1.2. program ochrana zdrojÛ pitné vody

nebo opatfiení u zdrojÛ zneãi‰tûní na
území národních parkÛ a chránûn˘ch
krajinn˘ch oblastí

1.3. program prÛmyslové zdroje zneãi‰tûní
1.4. program roz‰ífiení nebo intenzifikace

stávajících obecních ãistíren odpad-
ních vod

1.5. program roz‰ífiení kanalizaãních systé-
mÛ

1.6. program zaji‰tûní likvidace komunál-
ních odpadních vod s vyuÏitím jiÏ vy-
budovan˘ch âOV

Oblast ochrany ovzdu‰í:
2.1. program sniÏování emisí látek zneãi‰Èu-

jících ovzdu‰í u mal˘ch a stfiedních
zdrojÛ zneãi‰Èování provozovan˘ch za
úãelem vefiejnû prospû‰n˘ch ãinností

2.2. program sniÏování emisí látek zneãi‰-
Èujících ovzdu‰í u zdrojÛ zneãi‰Èování
ovzdu‰í

2.3. program vyuÏívání kogeneraãních
jednotek

2.4. program rozvoje infrastruktury mal˘ch
obcí

2.5. program sníÏení emisí tûkav˘ch orga-
nick˘ch slouãenin

2.6. program ochrany ozónové vrstvy Zemû
2.7.1. program na zpracování konceptÛ sni-

Ïování emisí a imisí
2.7.2. program realizace konceptÛ sniÏování

emisí a imisí zneãi‰Èujících látek

Ochrana pfiírody, krajiny a pÛdy
3.1. program péãe o pfiírodní prostfiedí
3.1.1. program zakládání prvkÛ územních

systémÛ ekologické stability (ÚSES)
3.1.2. program obnova v˘znamn˘ch krajin-

n˘ch prvkÛ – alejí, o‰etfiování památ-
n˘ch a cenn˘ch star˘ch stromÛ, ob-
nova historicky cenn˘ch nebo památ-
kovû chránûn˘ch parkÛ a okrasn˘ch
zahrad

3.1.3. program zabezpeãení mimoprodukã-
ních funkcí lesa a k pfiírodû ‰etrné
hospodafiení v lesích

3.1.4. program péãe o zamokfiená území
a vodní plochy

3.1.5. program realizace schválen˘ch plánÛ
péãe o zvlá‰tû chránûná území

3.1.6. program v˘kupu pozemkÛ ve zvlá‰tû
chránûn˘ch územích

3.1.7. program realizace schválen˘ch zá-
chrann˘ch programÛ zvlá‰tû chránû-
n˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ

3.1.8. program péãe o pÛdu
3.1.9. program regenerace urbanizované

krajiny

Oblast nakládání s odpady:
4.1. program podpory sanací a rekultivací

star˘ch skládek
4.2. program na podporu vyuÏití a zne‰-

kodnûní odpadÛ
4.3. program na zpracování koncepcí hos-

podafiení s odpady

Oblast technologie a v˘roby:
5.1. program nejlep‰ích dostupn˘ch tech-

nik (BAT)
5.2. program zavádûní systému fiízení

podnikÛ a auditÛ z hlediska Ïivotního
prostfiedí (Program EMAS)

5.3. program na podporu vybudování in-
frastruktury ekologizované MHD

7.1. monitorování kvality atmosféry
7.2. monitorování povrchov˘ch a podzem-

ních vod
7.3. monitorování sráÏek k ochranû oby-

vatelstva  a krajiny pfied povodnûmi
a suchem

8.1. program na zne‰kodnûní rizikového
materiálu Ïivoãi‰ného pÛvodu

8.2. program na likvidaci velmi nebezpeã-
n˘ch konfiskátÛ Ïivoãi‰ného pÛvodu
nebezpeãn˘ch z hlediska pfienosu BSE

9. Program na zlep‰ení stavu krajiny
a jejího vyuÏití v oblastech severo-
západních âech naru‰en˘ch tûÏ-
bou hnûdého uhlí

9.1. program odstranûní star˘ch dÛlních
dûl bránících rozvoji území

9.2. program nauãné stezky
9.3. program zeleÀ prÛmyslové krajiny
9.4. program technicko-hygienické v˘stavby
9.5. program zalesnûní a zatravnûní
9.6. program udrÏení vody v krajinû

10. Program podpory enviromentálního
vzdûlávání, osvûty a Místní agendy 21

A. Podpora investiãních projektÛ na
vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ
energie

1.A. Investiãní podpora enviromentálnû
‰etrn˘ch zpÛsobÛ vytápûní a ohfievu
TUV pro byty a rodinné domy pro fy-
zické osoby

2.A. Investiãní podpora enviromentálnû
‰etrn˘ch zpÛsobÛ zásobování energií
v obcích a ãástech obcí

3.A. Investiãní podpora env. ‰etrn˘ch zpÛ-
sobÛ vytápûní a ohfievu TUV ve ‰kol-
ství, zdravotnictví, v objektech sociál-
ní péãe a v úãelov˘ch objektech ne-
ziskového sektoru

4.A. Investiãní podpora vytápûní tepeln˘mi
ãerpadly v obytn˘ch budovách, vãet-
nû rodinn˘ch domÛ pro fyzické osoby

5.A. Investiãní podpora v˘stavby mal˘ch
vodních elektráren

6.A. Investiãní podpora v˘stavby vûtrn˘ch
elektráren

7.A. Investiãní podpora v˘stavby zafiízení
pro spoleãnou v˘robu elektrické ener-
gie a tepla z biomasy a z bioplynu

8.A. Investiãní podpora enviromentálnû
‰etrn˘ch zpÛsobÛ vytápûní a ohfievu
TUV v úãelov˘ch zafiízeních

9.A. Investiãní podpora oprav a rekon-
strukcí solárních systémÛ v zemûdûl-
ství

10.A. Slunce do ‰kol - instalace demon-
straãních fotovoltaick˘ch nebo fototer-
mick˘ch zafiízení

B. Podpora vybran˘ch neinvestiãních
projektÛ v oblasti vyuÏívání obno-
viteln˘ch zdrojÛ energie

1.B. Podpora vzdûlávání, propagace, osvû-
ty a poradenství v rámci celostátní stra-
tegické kampanû na podporu vyuÏívá-
ní obnoviteln˘ch zdrojÛ energie

2.B. Podpora vydávání kniÏních publikací
v oblasti OZE

Program podpory Evropské unie pro ob-
last Ïivotního prostfiedí ISPA v oblastech:
- zaji‰tûní  kvality vod
- zaji‰tûní a zv˘‰ení kvality ovzdu‰í a ochra-
na klimatu Zemû

- nakládání s odpady v komunálním sektoru

BliÏ‰í informace a kontaktní adresy:
Státní fond Ïivotního prostfiedí âR
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
tel: 02/67 99 43 00,  fax:02/72 93 65 97
e-mail: kancelar@sfzp.cz 
http://www.sfzp.cz

Přehled vyhlášených programů
Státní fond životního prostředí ČR sděluje, že přijímá žádosti o finanční 
podporu akcí a projektů v rámci následujících vyhlášených programů:
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Krajské koncepce odpadového hospodářství

Kraj Îadatel o podporu Zpracovatel Smlouva o podpofie Dotace SFÎP Informace
ze SFÎP âR uzavfiena (tis. Kã)

Jihomoravsk˘ Regionální rozvojová ECO-Management, s. r. o., Brno 13. 8. 2001 1 900 www.kr-jihomoravsky.cz
agentura jiÏní Moravy www.enviweb.cz

Odpadové fórum 4/2002

Vysoãina Regionální rozvojová Dekont Umwelttechnik, s. r. o., Zlín 29. 8. 2001 2 184 www.dekont.cz
agentura Vysoãina, 
Jihlava

Královehradeck˘ Okresní hospodáfiská ISES, s. r. o., Praha 1. 10. 2001 1 255 www.ises.cz
komora v Jiãínû Odpadové fórum 3/2002 

Moravskoslezsk˘ SdruÏení pro obnovu FITE, a. s., Ostrava 15. 6. 2001 2 102 
a rozvoj severní Moravy 
a Slezska, Ostrava

Pardubick˘ SdruÏení obcí a mûst ISES, s. r. o., Praha 12. 7. 2001 1 016 www.ises.cz
Orlice, Îamberk

Stfiedoãesk˘ Regionální rozvojová ISES, s. r. o., Praha   20. 8. 2001 3 218 www.rra-strednicechy.cz
agentura Stfiední âechy, a SKS, s. r. o., Kladno www.ises.cz
Kladno

Ústeck˘ SESO, Litvínov Regionální rozvojová agentura, a. s., 28. 3. 2001 3 956 www.rra.cz
Most Odpadové fórum 5/2002

Libereck˘ Libereck˘ kraj ISES, s. r. o., Praha 27. 2. 2002 1 932 www.ises.cz
Odpadové fórum 6/2002

PlzeÀsk˘ PlzeÀsk˘ kraj BOHEMIAPLAN, s. r. o,. PlzeÀ 26. 2. 2002 2 400 www.kr-plzensky.cz
www.bohemiaplan.cz

Olomouck˘ Olomouck˘ kraj FITE, a. s., Ostrava 6. 6. 2002 2 408

Zlínsk˘ Zlínsk˘ kraj Dekont Umwelttechnik, s. r. o., Zlín 13. 3. 2002 2 184 www.dekont.cz

Jihoãesk˘ Svaz mûst a obcí ECOtrend s. r. o., Praha 10. 6. 2002 2 080 Odpadové fórum 6/2001 
Jihoãeského kraje a 9/2001

Karlovarsk˘ Karlovarsk˘ kraj EKOINVEST Sokolov, s. r. o. ve stádiu pfiípravy 1 599 www.kr-karlovarsky.cz

Praha - - - - www.praha-mûsto.cz

KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ SFŽP ČR
Kraj Mûsto Adresa Telefon

Praha 148 00 Praha 11 Kaplanova 1931/1 02/67 994 350

Stfiedoãesk˘ 148 00 Praha 11 Kaplanova 1931/1 02/67 994 420

PlzeÀsk˘ 306 32 PlzeÀ Kopeckého sady 11, 019/70 339 10
Slovanská alej 26 019/761 41 15

Karlovarsk˘ 360 21 Karlovy Vary Bud. B, Závodní 353/88 017/350 24 98

Ústeck˘ 400 01 Ústí n/Labem Velká Hradební 8 047/524 14 32

Libereck˘ 460 47 Liberec U Nisy 6a 048/511 03 88

Královehradeck˘ 502 10 Hr. Králové Tfi. âSA 419 049/585 32 01

Pardubick˘ 530 03 Pardubice ·trossova 44 040/685 91 56

Jihoãesk˘ 371 03 â. Budûjovice Mánesova 3 038/635 19 95

Moravskoslezsk˘ 702 00 Ostrava Proke‰ovo nám. 8 069/628 20 56

Olomouck˘ 772 00 Olomouc Blanická 1 068/524 46 16

Jihomoravsk˘ 602 00 Brno Koli‰tû 17 05/42 16 45 86

Vysoãina 586 01 Jihlava Fritzova 4 066/730 87 23

Zlínsk˘ 760 01 Zlín Zarámí 88 067/721 10 02, kl. 221

Plán odpadového 
hospodářství ČR

JiÏ nûkolik mûsícÛ probíhají práce na
Plánu odpadového hospodáfiství âR.
V posledním ãervnovém t˘dnu vstoupi-
la jeho pfiíprava do dal‰í etapy, kdy po
spoleãnosti DHV CR, s. r. o., pfiebírá
odpovûdnost a koordinaci prací MÎP
a pracovní skupinu budou tvofiit jak pra-
covníci odboru odpadÛ, tak externí od-
borníci. 
Byl stanoven velmi podrobn˘ harmo-

nogram prací. Napfiíklad návrh závazné
ãásti plánu má b˘t pfiedán zástupcÛm
krajÛ a zpracovatelÛm krajsk˘ch kon-
cepcí k vyjádfiení jiÏ 25. 7. Vnûj‰í pfiipo-
mínkové fiízení této ãásti plánu probûh-
ne  v dobû 9. 8. – 27. 9. 
Vnûj‰í pfiipomínkové fiízení celého

plánu má probûhnout 14. – 24. 10.
a koneãn˘ termín pfiedání návrhu POH
âR do vlády je 31. 10. t.r.
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Z VùDY A V¯ZKUMU

Projekty  z databáze Centrální  evidence projektů
Fyzické a právnické osoby, které obdržely v oblas-

ti výzkumu a vývoje prostředky ze státního rozpočtu
České republiky prostřednictvím jednotlivých
ústředních orgánů (Grantovou agenturou ČR,
Akademií věd ČR nebo jednotlivými ministerstvy),
jsou povinny poskytnout veřejnosti informace o pro-
váděném výzkumu a vývoji, zajistit přístup veřej-
nosti k výsledkům této činnosti a umožnit využití zís-
kaných výsledků podle podmínek stanovených při
poskytnutí rozpočtových prostředků, pokud zvláštní
předpisy nestanoví jinak (např. se neřídí zákonem
č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve
znění pozdějších předpisů). 
Jednou ze základních podmínek účelového finan-

cování výzkumu a vývoje je předání údajů do
Centrální evidence projektů financovaných ze státní-
ho rozpočtu. 
Centrální evidence projektů je provozována Radou

vlády ČR pro výzkum a vývoj, která je poradním
a odborným orgánem vlády ČR v oblasti výzkumu
a vývoje. Databáze CEP je provozována Úřadem vlá-
dy od roku 1993 a je veřejně přístupná na internetu
(http://www.vláda.cz, http://www.vyzkum.cz). 
Dále je uveden přehled projektů, které řešily v ro-

ce 2001 tematiku související s odpady. Projekty
jsou rozděleny do skupin podle zadavatele, u kaž-
dého projektu je uveden jeho název, řešitel, nositel,
sídlo nositele, doba řešení.                                        (jk)

AKADEMIE VùD âR

Detoxifikace polyhalogenovan˘ch dibenzo-p-dioxinÛ 
a benzofuranÛ na katalyzujících povr‰ích anorganick˘ch sorbentÛ 
Ing. Vladimír Pekárek, CSc., Ústav chemick˘ch procesÛ AV âR, Praha,
1999 – 2001 
Kontinuální poloprovozní zafiízení pro detoxifikaci perzistentních
organick˘ch látek (PCB, PCDD/F) v popílcích, karbonov˘ch 
absorberech a pÛdách
Ing. Vladimír Pekárek, CSc., Ústav chemick˘ch procesÛ AV âR, Praha,
2001 – 2003 
Potrubní doprava hromadn˘ch substrátÛ
Ing. Pavel Vlasák, CSc., Ústav pro hydrodynamiku AV âR, Praha, 
2000 – 2004 
VyuÏití kaustobiolitÛ pro pfiípravu uhlíkov˘ch materiálÛ 
a zpracování odpadÛ 
Doc. RNDr. Pavel Straka, CSc., Ústav struktury a mechaniky hornin AV
âR, Praha, 2000 – 2004 

VyuÏití kompatibilizace polymerních smûsí pfii recyklaci odpadních
plastÛ a v˘voji nov˘ch materiálÛ
RNDr. Ivan Forteln˘, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV âR,
Praha, 2000 – 2003 
VyuÏití rozpou‰tûcích reakcí oxidÛ Cu, Ni a Zn k jejich recyklaci
z prÛmyslov˘ch odpadÛ 
RNDr. Tomá‰ Grygar, CSc., Ústav anorganické chemie AV âR, ¤eÏ
u Prahy, 2000 – 2002 

GRANTOVÁ AGENTURA âR

Acidifikaãní procesy v sulfidov˘ch odpadech
Doc. Ing. Martin Mandl, CSc., Masarykova univerzita v Brnû, Brno,
2000 – 2002
Akumulaãní biotechnologick˘ cyklus
Ing. Franti‰ek Straka, CSc., Ústav pro v˘zkum a vyuÏití paliv, a. s.,
Praha-Bûchovice, 1997 – 2002 
Bezodpadové zpracování kovonosn˘ch oxidick˘ch odpadÛ
Ing. Miroslav Krayzel, VÍTKOVICE – V˘zkum a v˘voj, spol. s r. o.,
Ostrava – Vítkovice, 2001 – 2003 
Biodegradovatelné polymery produkované Claviceps spp. 
z obnoviteln˘ch zdrojÛ
RNDr. Miroslav Flieger, CSc., Mikrobiologick˘ ústav AV âR, Praha,
2000 – 2002 
Biometalurgická recyklace kovonosn˘ch odpadÛ 
Doc. Ing. Dana Kri‰tofová, CSc, Vysoká ‰kola báÀská – Technická 
univerzita v Ostravû, Ostrava-Poruba, 1999 – 2001
Cílená pfiemûna C9 aromatick˘ch uhlovodíkÛ na katalyzátorech 
na bázi molekulov˘ch sít. Experiment a simulace procesu 
Ing. Jifií âejka, CSc., Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského 
AV âR, Praha, 1999 – 2001 
Ekofyziologie a aplikace isolátÛ arbuskulárních mykorrhizních hub
z naru‰en˘ch pÛd 
Mgr. Miroslav Vosátka, CSc., Botanick˘ ústav AV âR, PrÛhonice, 
1999 – 2001 
Ekotoxikologické hodnocení odpadÛ a úãinnosti jejich fixace
Mgr. Marek Koutn˘ Ph.D., Univerzita Tomá‰e Bati ve Zlínû, Zlín, 
2000 – 2003 
Elektrické v˘boje za atmosférického tlaku pro destrukci 
nejdÛleÏitûj‰ích polutantÛ 
Doc. Ing. Stanislav Pekárek, CSc., âeské vysoké uãení technické
v Praze, Praha, 1999 – 2001 
Energetické spalování odpadu a biomasy 
Ing. Miroslav Punãocháfi, CSc., Ústav chemick˘ch procesÛ AV âR,
Praha, 1997 – 2002 
Experimentální v˘zkum prefabrikovan˘ch bentonitov˘ch bariér 
navrhovan˘ch pro izolování vysoce radioaktivního odpadu 
v hlubinném úloÏi‰ti
Ing. Jaroslav Pacovsk˘, CSc., âeské vysoké uãení technické v Praze,
Praha, 1999 – 2001 
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Fixace nebezpeãn˘ch prÛmyslov˘ch odpadÛ
Doc. Ing. Milan Vondru‰ka, CSc., Univerzita Tomá‰e Bati ve Zlínû, Zlín,
1999 – 2001
Genetická charakterizace kmenÛ degradujících chlorbenzoáty
Ing. Lenka PavlÛ Ph.D., Mikrobiologick˘ ústav AV âR, Praha, 
1999 – 2002 
Charakteristika pÛdního spoleãenstva mikroorganismÛ 
prostfiednictvím anal˘zy lipidick˘ch biomarkerÛ
RNDr. Dana Elhottová, Ústav pÛdní biologie AV âR, âeské Budûjovice,
1999 – 2001 
Chemie pórové vody ãesk˘ch bentonitÛ
Ing. Eva Hynková Ph.D., âeské vysoké uãení technické v Praze, Praha,
2001 – 2004 
Intenzifikace kalového hospodáfiství a moÏnosti potlaãení pûnûní
na ãistírnách odpadních vod pomocí radiaãní technologie
Doc. Ing. Pavel Jeníãek, CSc., Vysoká ‰kola chemicko-technologická
v Praze, Praha, 2000 – 2002 
Komplexní studium moÏnosti sanace odkali‰È a poklesov˘ch kotlin
v kontextu revitalizace krajiny po báÀské ãinnosti
Doc. Ing. Vladimír Slivka, CSc., Vysoká ‰kola báÀská – Technická
univerzita v Ostravû, Ostrava-Poruba, 2001 – 2003 
Kopyrol˘za a zkapalnûní uhlí s organick˘mi odpady
Prof. Ing. Kamil Wichterle DrSc., Vysoká ‰kola báÀská – Technická 
univerzita v Ostravû, Ostrava-Poruba, 2001 – 2003 
Mapování rekultivaãní vyuÏitelnosti hornin severoãeské pánve
a návrh metodiky vytváfiení optimálního pÛdního profilu 
na rekultivovan˘ch plochách SHP
Ing. Marcela ·afáfiová, V˘zkumn˘ ústav pro hnûdé uhlí a. s., Most, 
2001 – 2003 
Metodika mikrogravimetrick˘ch prací a jejich aplikace 
v environmentální geologii
RNDr. Vratislav Blecha, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Praha, 
2000 – 2002 
Mikroreologie tavenin polymerních smûsí 
RNDr. Ivan Forteln˘, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV âR,
Praha, 1999 – 2001 
Modul pro plazmové zne‰kodÀování plynn˘ch toxick˘ch látek 
produkovan˘ch spalovnami nebezpeãn˘ch odpadÛ 
Prof. Ing. Zdenûk BÛÏek, CSc., Vysoká ‰kola báÀská – Technická 
univerzita v Ostravû, Ostrava-Poruba, GA âR, 2000 – 2002 
MoÏnosti vyuÏití odpadních sorbentÛ pro odsifiování ve fluidních
spalovacích zafiízeních
Ing. Bohumír âech, Vysoká ‰kola báÀská – Technická univerzita
v Ostravû, Ostrava-Poruba, 2000 – 2002 
MoÏnosti vyuÏití popílkÛ s vy‰‰ím obsahem síranÛ ve stavebnictví 
Doc. Ing. Karel Kulísek, CSc., Vysoké uãení technické v Brnû, Zlín,
2000 – 2002
Ohodnocení kritick˘ch napûÈovû-deformaãních stavÛ hornin 
na základû ultrazvukové emise (laboratorní v˘zkum)
RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc., Ústav struktury a mechaniky hornin 
AV âR, Praha, 2000 – 2002 
Program EMAS a vyuÏití odpadního tepla v prÛmyslu
Prof. Ing. Jifií Petrák, CSc., âeské vysoké uãení technické v Praze,
Praha, 2000 – 2002 
Recyklace hutnick˘ch odpadÛ ze star˘ch zátûÏí
Ing. Vlastimil ¤epka, Vysoká ‰kola báÀská – Technická univerzita
v Ostravû, Ostrava-Poruba, 2001 – 2003 
Role arbuskulárních mykorrhizních hub v pfiíjmu a akumulaci 
tûÏk˘ch kovÛ rostlinami 
RNDr. Jana Rydlová, Botanick˘ ústav AV âR, PrÛhonice, 1999 – 2001
Selekce ligninolytick˘ch hub vhodn˘ch pro remediaci vody a pÛdy
kontaminované syntetick˘mi barvami 
RNDr. âenûk Novotn˘, CSc., Mikrobiologick˘ ústav AV âR, Praha, 
2000 – 2002

Simulaãní model filtru s vertikální sesuvnou vrstvou
Doc. Ing. Franti‰ek Hrdliãka, CSc., âeské vysoké uãení technické
v Praze, Praha, 1999 – 2001 
SloÏení sedimentÛ ve vodních nádrÏích a jejich kontaminace
RNDr. Martin ·Èastn˘, CSc., Ústav struktury a mechaniky hornin AV âR,
Praha, 2000 – 2002 
Srovnání úãinnosti aplikace ligninolytick˘ch hub a metody 
kompostování pfii remediaci kontaminovan˘ch pÛd 
RNDr. Václav ·a‰ek, CSc., Mikrobiologick˘ ústav AV âR, Praha, 
1999 – 2001
Studie vlivÛ vzniku POP látek pfii spalování odpadních olejÛ 
v komerãnû dostupn˘ch kotlích mal˘ch v˘konÛ, s cílem sníÏení 
jejich tvorby
Ing. Tomá‰ Ocelka, Okresní hygienická stanice Fr˘dek-Místek, Fr˘dek-
Místek, 2001 – 2003 
Studium biologick˘ch pûn na aktivaãních ãistírnách v âR 
– charakterizace pûnotvorného potenciálu aktivovaného kalu a vliv
detergentÛ
Ing. Iveta RÛÏiãková Ph.D., Vysoká ‰kola chemicko-technologická
v Praze, Praha, 2001 – 2004 
Studium faktorÛ ovlivÀujících procesy iniciace a ‰ífiení trhlin 
v kovov˘ch konstrukãních materiálech
Ing. Radek Novotn˘ Ph.D., Vysoká ‰kola chemicko-technologická
v Praze, Praha, 2000 – 2002 
Studium metabolismu a vztahu rhizosferních mikroorganismÛ
s rostlinn˘mi systémy pfii odbourávání organick˘ch slouãenin 
kontaminujících Ïivotní prostfiedí
Doc. Ing. Tomá‰ Macek, CSc., Ústav organické chemie a biochemie 
AV âR, Praha, 2001 – 2003 
Studium mobility anorganick˘ch polutantÛ pfii zvûtrávání 
minerálních odpadÛ (strusek a ‰kvár) jako nástroj posouzení jejich
pfiípadné valorizace
Mgr. Vojtûch Ettler Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Praha, 2001 – 2004 
Vodní hospodáfiství skládek komunálního odpadu a eliminace
‰kodliv˘ch látek z prÛsakov˘ch vod 
Prof. Ing. Josef Mal˘, CSc., Vysoké uãení technické v Brnû, Zlín, 
2000 – 2002
VyuÏití odpadních paliv v kogeneraãním cyklu
Doc. Ing. Ladislav Ochrana, CSc., Vysoké uãení technické v Brnû,
Brno, 2001 – 2003 
V˘voj filtru se sesuvnou vrstvou pro ãi‰tûní spalin energetick˘ch
zafiízení a spaloven
Doc. Ing. Franti‰ek Hrdliãka, CSc., âeské vysoké uãení technické
v Praze, Praha, 2001 – 2003 
V˘zkum korozní odolnosti vysokolegovan˘ch materiálÛ 
v oxidaãních prostfiedích
Prof. Ing. Vladimír âíhal, DrSc., Vysoká ‰kola báÀská – Technická
univerzita v Ostravû, Ostrava – Poruba, 2000 – 2002 
V˘zkum termochemick˘ch a fyzikálních vlastností odpadÛ s cílem
optimalizace spalování a hledání alternativních zpÛsobÛ zpracování
Prof. Ing. Karel Obrouãka, CSc., Vysoká ‰kola báÀská – Technická 
univerzita v Ostravû, Ostrava-Poruba, 2001 – 2003 
Zhodnocení nebezpeãn˘ch odpadÛ na bázi oxidÛ Ïeleza s podílem
tûÏk˘ch kovÛ (ocelárensk˘ kal) jako nového typu aditiva 
do stavebních hmot
Doc. RNDr. Franti‰ek ·kvára, DrSc., Vysoká ‰kola chemicko-
-technologická v Praze, Praha, 1999 – 2001

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJÒ

VyuÏití vodní dopravy v odpadovém hospodáfiství
Ing. Dagmar Sirotková, V˘zkumn˘ ústav vodohospodáfisk˘ TGM, Praha,
2001 – 2002 
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MINISTERSTVO PRÒMYSLU A OBCHODU

Bruska usní za mokra
Karel Majzlík, ELFE spoleãnost s ruãením omezen˘m, Krnov, 1999 – 2001 
Centrum pro v˘zkum a v˘voj technologií a zafiízení na zpracování
odpadních surovin s obsahem tûÏk˘ch a drah˘ch kovÛ
Ing. Zdenûk Kunick˘, Kovohutû Pfiíbram, a. s., Pfiíbram, 1999 – 2001
Dekontaminace rizikov˘ch v˘luhov˘ch vod pro remediaci 
ekologick˘ch zátûÏí 
Ing. Miroslav Janeãek, CSc. Ing. Miloslav Slezák, CSc., V˘zkumn˘
ústav organick˘ch syntéz a. s., Rybitví, 1997 – 2001
Technologie zpracování materiálu z kontaminovaného kolejového loÏe
Ing. Bohumil Novotn˘, DUFONEV R.C., a. s., Brno, 1999 – 2001
V˘voj technologie a zafiízení pro v˘robu energoplynu zplyÀováním
tfiídûného odpadu
Ing. Jan Najser, ATEKO a. s., Hradec Králové, 2000 – 2001 
V˘zkum a v˘voj aparátÛ pro technologii v˘roby obkladov˘ch desek
z recyklovaného odpadního skla a v˘stavba demonstraãní v˘robní linky
Ing. Václav Urbánek, CHEMCOMEX Praha, a.s., Praha, 2001 – 2003 
V˘zkum a v˘voj technologie v˘roby velkorozmûrov˘ch 
sklosilikátov˘ch desek z odpadového skla a písku nahrazujících
pfiírodní obkladové materiály
Ing. Václav Urbánek, CHEMCOMEX Praha, a.s., Praha, 2000 – 2001 
Zpracování odpadu – pouÏit˘ch PET lahví – na technické textilní
aplikace.
Ing. Josef Kimmer, VÚLV spol. s r.o., ·umperk, 2001 – 2003

MINISTERSTVO ·KOLSTVÍ, MLÁDEÎE A TùLOV¯CHOVY

CYCLEPLAST – Chemická a mechanická recyklace plastÛ a kompozitÛ
RNDr. Jana Kováfiová, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV âR,
Praha, 1999 – 2001 
E! 2392 EAW Energie a odpady
Ing. Jaromír Kouba, ANECLAB s.r.o., âeské Budûjovice, 2001 – 2002 
Integrované modelování – metabolická a kinetická charakterizace
biomasy v systémech pro ãi‰tûní odpadní vody
Prof. Ing. Jifií Wanner, DrSc., Vysoká ‰kola chemicko-technologická
v Praze, Praha, 1999 – 2001 
Materiálovû technologické v˘zkumné centrum
Prof. Ing. Ωudovít Dobrovsk˘, CSc., Vysoká ‰kola báÀská – Technická
univerzita v Ostravû, Ostrava – Poruba, 2000 – 2004 
Molekulární a biochemická rozdílnost bakterií degradujících 
chlorbenzoové kyseliny
Ing. Vladimír Brenner, CSc., Mikrobiologick˘ ústav AV âR, Praha, 
1998 – 2001 
Optimalizace mikrobní produkce kyseliny mléãné
Prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc., Vysoká ‰kola chemicko-technologická
v Praze, Praha, 1998 – 2001 
PREWIN (databázov˘ program, jehoÏ cílem je zlep‰ení technické
úrovnû spaloven komunálního odpadu)
Ing. Josef Cizner, CSc., SVÚM a.s., Praha, 2001 – 2003 
Rubrika „Z VùDY A V¯ZKUMU“ v odborném mûsíãníku 
ODPADOVÉ FÓRUM
Ing. Tomá‰ ¤ezníãek, âeské ekologické manaÏerské centrum, Praha,
2001 – 2002 
Selektivní separace M(1+), M(2+) a M(3+) radionuklidÛ zejména Cs,
Sr a aktinidÛ z nukleárních odpadÛ pomocí chelatujících 
hydrofobních klastrov˘ch aniontÛ
Ing. Bohuslav âásensk˘, CSc., KATCHEM, spol. s r. o., Praha, 2000 – 2001 
Umbrella pro dfievafiské v˘robky a technologie zpracování dfieva
Dr. Ing. Petr Horáãek, Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita
v Brnû, Brno, 1996 – 2002 

Vliv spoluspalovaní uhlí a biomasy na emise ‰kodlivin z domácích
topeni‰È 
Doc. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., Vysoká ‰kola báÀská – Technická
univerzita v Ostravû, Ostrava-Poruba, 1998 – 2001 
Vysoce flexibilní ale robustní proces pro separaci radionuklidÛ
z radioaktivních odpadÛ (SUSRAD)
Ing. Jan John, CSc., âeské vysoké uãení technické v Praze, Praha,
1998 – 2001 
VyuÏití odpadÛ potravináfiského a fermentaãního prÛmyslu 
a mûstsk˘ch odpadÛ
Prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc., Vysoká ‰kola chemicko-technologická
v Praze, Praha, 2001 – 2003 

MINISTERSTVO ZEMùDùLSTVÍ

Perzistentní organické polutanty v odpadních látkách 
a zemûdûlsk˘ch pÛdách
Ing. Radim Vácha, V˘zkumn˘ ústav meliorací a ochrany pÛdy Praha,
Praha, 2001 – 2005 
Sorbenty na bázi huminov˘ch kyselin k zachycování amoniaku
z prostfiedí ustájení drÛbeÏe a prasat
Ing. Josef Kozler, CSc., V˘zkumn˘ ústav anorganické chemie, a. s., 
Ústí nad Labem, 1999 – 2001 
Technologie nestájového chovu ovcí pro marginální oblasti 
a podniky ekologického zemûdûlství
Ing. Vûra Mátlová, V˘zkumn˘ ústav Ïivoãi‰né v˘roby, Praha, 
2001 – 2005 
Úprava Ïivoãi‰n˘ch a rostlinn˘ch odpadních produktÛ a jejich 
vyuÏití v krmn˘ch smûsích pro brojlery a nosnice
Prof. MVDr. Ing. Pavel Such˘, CSc., Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno, Brno, 2001 – 2004 
VyuÏití kafilerních materiálÛ k v˘robû biopreparátÛ a hydrolyzátÛ
Ing. Jifií Kuãera, CSc, V˘zkumn˘ ústav potravináfisk˘, Praha, 
2001 – 2004 
Zpracování a vyuÏití odpadního mycelia po v˘robû potravináfiské
kyseliny citronové pro dal‰í prÛmyslové aplikace.
Ing. Milo‰ Beran, V˘zkumn˘ ústav potravináfisk˘, Praha, 2000 – 2003 

MINISTERSTVO ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ

Intenzifikace sbûru, dopravy a tfiídûní komunálních odpadÛ
Ing. Libu‰e Bene‰ová, CSc., Univerzita Karlova v Praze,
Pfiírodovûdecká fakulta, Praha, 2000 – 2003 
Nakládání s odpady a náhrada technologick˘ch paliv palivy 
vyroben˘mi z odpadÛ
Dr. Ing. Zdenûk Pospíchal, Vysoké uãení technické v Brnû, Brno, 
2000 – 2002 
PCB/PCT
Ing. Jifiina Barchánková, V˘zkumn˘ ústav vodohospodáfisk˘ TGM,
Praha, 2001 – 2004 
Recyklaãní programy
Ing. Josef Durdil, CSc., ECO trend s. r. o., Praha, 2001 – 2005 
VyuÏití metody hodnocení Ïivotního cyklu v˘robkÛ (LCA) 
v âeské republice
Ing. Kvûtoslava Remtová, CSc., Vysoká ‰kola ekonomická v Praze,
Praha, 2000 – 2001
V˘voj nov˘ch kompozitních materiálÛ z recyklovan˘ch hmot 
pro konkurenceschopnûj‰í v˘robky
Ing. Zdenûk Kruli‰, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV âR,
Praha, 2000 – 2002
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Diplomové práce
TEMATICKY ZAMĚŘENÉ NA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Uvedené práce jsou evidované v Souborném
katalogu diplomových prací, který vede
Centrum pro hospodaření s odpady VÚV T.G.M.
v Praze-Podbabě.

Práce obhájené na českých vysokých 
školách v roce 2001

HAVRÁNEK, M. 
Emise skleníkov˘ch plynÛ ze sektoru odpadÛ v âR.
Praha, CZE, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta pfiírodovûdec-
ká, Ústav pro Ïivotní prostfiedí, 2001. 

HNANÍâKOVÁ, Lada 
Anaerobní rozklad polyvinylalkoholu modifikovaného bílko-
vinn˘m hydrolyzátem.
Zlín, CZE, Univerzita Tomá‰e Bati ve Zlínû, Fakulta technologic-
ká, Ústav technologie Ïivotního prostfiedí a chemie, 2001. 

KOZÁKOVÁ, Jarmila    
Testy biorozkladu produktÛ zpracování bílkovinn˘ch odpadÛ.
Zlín, CZE, Univerzita Tomá‰e Bati ve Zlínû, Fakulta technologic-
ká, Ústav technologie Ïivotního prostfiedí a chemie, 2001. 

PROST¤EDNÍKOVÁ, Magda
OdstraÀování bílkovinného podílu z filtraãního koláãe.
Zlín, CZE, Univerzita Tomá‰e Bati ve Zlínû, Fakulta technologic-
ká, Ústav technologie Ïivotního prostfiedí a chemie, 2001. 

PUMPRLOVÁ, Petra
Stabilizace/solidifikace nespalitelného prÛmyslového odpa-
du pomocí asfaltov˘ch emulzí.
Zlín, CZE, Univerzita Tomá‰e Bati ve Zlínû, Fakulta technologic-
ká, Ústav technologie Ïivotního prostfiedí a chemie, 2001. 1. mís-
to v soutûÏi o Cenu Karla Velka

TICHÁ, Marcela  
Ekotoxikologické hodnocení odpadÛ.
Zlín, CZE, Univerzita Tomá‰e Bati ve Zlínû, Fakulta technologic-
ká, Ústav technologie Ïivotního prostfiedí a chemie, 2001. 

DU·EK, Jan
Inovace linky na surovinové vyuÏití elektrárenského popílku
v âEZ a. s. Elektrárny Chvaletice.
Praha, CZE, âeská zemûdûlská univerzita v Praze, Fakulta
technická, katedra technologick˘ch zafiízení staveb, 2001. 

FI·ÁKOVÁ, Renáta  
Inovace linky pro zpracování pouÏitého rostlinného oleje
Eko Elza LuÏany.
Praha, CZE, âeská zemûdûlská univerzita v Praze, Fakulta
technická, katedra technologick˘ch zafiízení staveb, 2001. 

IVANâÁK, Petr     
Inovace linky na komplexní zpracování obchodního odpadu
v podniku VelkotrÏnice - Lipence spol. s.r.o.
Praha, CZE, âeská zemûdûlská univerzita v Praze, Fakulta
technická, katedra technologick˘ch zafiízení staveb, 2001. 

JANÁK, Tomá‰      
Návrh v˘stavby linky na tfiídûní tuhého komunálního odpadu
pro obce v lokalitû Ledeã nad Sázavou.
Praha, CZE, âeská zemûdûlská univerzita v Praze, Fakulta
technická, katedra technologick˘ch zafiízení staveb, 2001. 

KUBÍK, Tomá‰      
Návrh v˘stavby linky na zpracování dfievûného odpadu
u podniku Regios, a. s. Úholiãky.
Praha, CZE, âeská zemûdûlská univerzita v Praze, Fakulta
technická, katedra technologick˘ch zafiízení staveb, 2001. 

JANÁK, Tomá‰      
Inovace v˘robní linky pro zpracování odpadního dfieva
a dfievotfiísky v dfievozpracujícím druÏstvu Lukavec.
Praha, CZE, âeská zemûdûlská univerzita v Praze, Fakulta
technická, katedra technologick˘ch zafiízení staveb, 2001. 

¤EZÁâOVÁ, Martina 
Inovace kotelny pro moÏnost palivového vyuÏití spaliteln˘ch
komunálních a dfievních odpadÛ v podniku Ligmet a. s. Milín.
Praha, CZE, âeská zemûdûlská univerzita v Praze, Fakulta
technická, katedra technologick˘ch zafiízení staveb, 2001. 

STEINOVÁ, Petra   
Návrh v˘stavby linky k energetickému vyuÏití slámy u pod-
niku Agrofarma Cholupice, s. r. o., Praha 4.
Praha, CZE, âeská zemûdûlská univerzita v Praze, Fakulta
technická, katedra technologick˘ch zafiízení staveb, 2001. 

TUMA, Milan       
Inovace linky pro tfiídûní sbûrového papíru v podniku A.S.A.
Praha - ëáblice.
Praha, CZE, âeská zemûdûlská univerzita v Praze, Fakulta
technická, katedra technologick˘ch zafiízení staveb, 2001. 

VESEL̄ , Jan       
Inovace v˘robní linky drcení a tfiídûní stavební suti v podni-
ku ·vestka spol. s r. o. Praha - StodÛlky.
Praha, CZE, âeská zemûdûlská univerzita v Praze, Fakulta
technická, katedra technologick˘ch zafiízení staveb, 2001. 

VONDRU·KA, Jan    
Inovace linky ke zpracování dfievního odpadu s ohledem na
jeho vyuÏití pro podnik Sklady - Regata a. s., Praha Ruzynû.
Praha, CZE, âeská zemûdûlská univerzita v Praze, Fakulta
technická, katedra technologick˘ch zafiízení staveb, 2001. 

MUSÍLKOVÁ, Eva
Biodegradace nûkter˘ch typÛ organick˘ch barviv v odpad-
ních vodách.
Praha, CZE, Vysoká ‰kola chemicko-technologická v Praze,
Fakulta technologie ochrany prostfiedí, Ústav technologie vody
a prostfiedí, 2001. 

PRU·A, Zbynûk 
Hodnocení obsahu tûÏk˘ch kovÛ v odpadních vodách 
z cechu Barviva.
Praha, CZE, Vysoká ‰kola chemicko-technologická v Praze,
Fakulta technologie ochrany prostfiedí, Ústav technologie vody
a prostfiedí, 2001. 

JI¤ÍâEK, Marek
Zne‰kodÀování odpadÛ s vyuÏitím procesu stabilizace.
Praha, CZE, Vysoká ‰kola chemicko-technologická v Praze,
Fakulta technologie ochrany prostfiedí, Ústav technologie vody
a prostfiedí, 2001. 

·VAGR, Andrej 
Zhodnocení poÏadavkÛ smûrnice IPPC na vybrané ãinnosti
v odpadovém hospodáfiství.
Praha, CZE, Vysoká ‰kola chemicko-technologická v Praze,
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Fakulta technologie ochrany prostfiedí, Ústav technologie vody
a prostfiedí, 2001. 

NIMRICHTROVÁ, Kamila 
Problematika nakládání s komunálním odpadem v Praze 
- zamûfiení na nebezpeãn˘ komunální odpad.
Praha, CZE, Vysoká ‰kola ekonomická v Praze, Fakulta národo-
hospodáfiská, katedra Ïivotního prostfiedí, 2001. 

DVO¤ÁK, Petr 
Hydrometalurgické zpracování vysokopecních a oceláfi-
sk˘ch úletÛ.
Praha, CZE, Vysoká ‰kola chemicko-technologická v Praze,
Fakulta chemické technologie, 2001. 1 sv.
odpady prÛmyslové; pec vysoká; prÛmysl oceláfisk˘. 2. místo
v soutûÏi o Cenu Karla Velka

Práce obhájené na slovenských vysokých
školách
GROS, Peter 
Dvojkomorov˘ briketovací lis.
Bratislava, SVK, Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Fakulta strojnícka, Katedra v˘robné techniky, 2001. 3. místo
v soutûÏi o Cenu Karla Velka

MOLNÁROVÁ, Silvia
Ekonomické a legislatívne aspekty harmonizácie environ-
mentálneho práva - aplikácia na nebezpeãné odpady.
Bratislava, SVK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta 
obchodná, Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru, 2001. 

PROKOPâÁK, Peter 
Hospodárenie s obalov˘m odpadom v SR.
Bratislava, SVK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta 
obchodná, Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru, 2001. 

KUBICOVÁ, Bohdana
Ekologické aspekty obalov na Slovensku.
Bratislava, SVK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta 
obchodná, Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru, 2001. 

PO·TRKOVÁ, Silvia
Ekologické aspekty obalov TetraPak.
Bratislava, SVK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta 
obchodná, Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru, 2001. 

NAGYOVÁ, Andrea  
MoÏnosti vyuÏitia separovaného zberu odpadu v stredis-
kách cestovného ruchu [Dunajská Streda].
Bratislava, SVK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta 
obchodná, Katedra sluÏieb a cestovného ruchu, 2001.

KRIÎANOVÁ, Linda 
Odpadové hospodárstvo a sluÏby s ním spojené v okrese ·aºa.
Bratislava, SVK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta 
obchodná, Katedra sluÏieb a cestovného ruchu, 2001. 

BRINDZÁK, Richard 
Návrh projektu riadenej skládky tuhého komunálneho odpa-
du III. stavebnej triedy v Ladmanovciach, okres Trebi‰ov.
Ko‰ice, SVK, Technická univerzita v Ko‰iciach, Fakulta staveb-
ná, Katedra environmentalistiky, 2001. 

HLAVATÍK, Ωubo‰   
VyuÏitie tuh˘ch odpadov z Oravsk˘ch ferozlitinárskych 
závodov, a. s. Istebné v stavebnictve.
Ko‰ice, SVK, Technická univerzita v Ko‰iciach, Fakulta staveb-
ná, Katedra environmentalistiky, 2001. 

KASZYCKÁ, Zuzana  
MoÏnosti vyuÏitia odpadov z fluidného spaºovania uhlia
v stavebnictve.

Ko‰ice, SVK, Technická univerzita v Ko‰iciach, Fakulta staveb-
ná, Katedra environmentalistiky, 2001. 

KUN·TÁR, Miroslav 
Návrh projektu sanácie starej environmentálnej záÈaÏe
v Brezne.
Ko‰ice, SVK, Technická univerzita v Ko‰iciach, Fakulta staveb-
ná, Katedra environmentalistiky, 2001. 

JANâI, Ján
Hodnotenie úãinnosti ãistenia odpadov˘ch vôd - exkremen-
tov na farme o‰ípan˘ch vo Veºkom Cetíne.
Nitra, SVK, Slovenská poºnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta agronomická, Katedra ochrany Ïivotného prostredia
a zoológie, 2001. 

KRÁLOVSK ,̄ Peter 
Návrh metódy ãistenia spalín vo spalovnû nebezpeãného 
odpadu.
Ko‰ice, SVK, Technická univerzita v Ko‰iciach, Fakulta v˘rob-
n˘ch technologií, Pre‰ov, katedra manaÏmentu a environmenta-
listiky, 2001. 

NAME·PETRA, Viliam 
Návrh systému separácie a recyklácie tuhého komunálného
odpadu v Pre‰ove.
Ko‰ice, SVK, Technická univerzita v Ko‰iciach, Fakulta v˘rob-
n˘ch technologií, Pre‰ov, katedra manaÏmentu a environmenta-
listiky, 2001. 

REHÁKOVÁ, Margita 
Hospodarenie s odpadmi v okrese Skalica.
Nitra, SVK, Univerzita Kon‰tantína Filozofa v Nitre, Fakulta 
prírodn˘ch vied, Katedra ekológie a environmentalistiky, 2001. 

TOMOVÁ, Monika 
Hospodarenie s odpadmi v katastrálnom území mesta
Partizánske.
Nitra, SVK, Univerzita Kon‰tantína Filozofa v Nitre, Fakulta 
prírodn˘ch vied, Katedra ekológie a environmentalistiky, 2001. 

ZVERKOVÁ, Gabriela 
Hospodarenie s odpadmi v okrese Hlohovec.
Nitra, SVK, Univerzita Kon‰tantína Filozofa v Nitre, Fakulta 
prírodn˘ch vied, Katedra ekológie a environmentalistiky, 2001. 

BERNÁT, Slavomír 
Odpadové hospodárstvo v okrese Nitra.
Nitra, SVK, Univerzita Kon‰tantína Filozofa v Nitre, Fakulta 
prírodn˘ch vied, Katedra ekológie a environmentalistiky, 2001. 

JURÁ·OVÁ, Erika 
Odpadové hospodárstvo mesta Liptovsk˘ Mikulá‰ 
na priklade vybran˘ch producentov odpadov.
Nitra, SVK, Univerzita Kon‰tantína Filozofa v Nitre, Fakulta 
prírodn˘ch vied, Katedra ekológie a environmentalistiky, 2001. 

KUâERAVCOVÁ, Alena 
Odpadové hospodárstvo v okrese Michalovce.
Nitra, SVK, Univerzita Kon‰tantína Filozofa v Nitre, Fakulta 
prírodn˘ch vied, Katedra ekológie a environmentalistiky, 2001. 

LORINCZOVÁ, Nikoleta 
Vhodnost územia pre budovanie skládok odpadov v okrese
Nové Zámky.
Nitra, SVK, Univerzita Kon‰tantína Filozofa v Nitre, Fakulta prí-
rodn˘ch vied, Katedra ekológie a environmentalistiky, 2001. 

NEUPAUEROVÁ, Zuzana 
Odpadové hospodárstvo v okrese Spi‰ská Nová Ves.
Nitra, SVK, Univerzita Kon‰tantína Filozofa v Nitre, Fakulta prí-
rodn˘ch vied, Katedra ekológie a environmentalistiky, 2001. 

(jk)
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Vysoké uãení technické v Brnû
Fakulta chemická 
Ústav chemie a technologie ochrany 
Ïivotního prostfiedí
Veslafiská 230
673 00 Brno

Mendelova zemûdûlská 
a lesnická univerzita v Brnû
Fakulta agronomická
Ústav krajinné ekologie
Zemûdûlská 1
613 00 Brno

Mendelova zemûdûlská 
a lesnická univerzita v Brnû
Fakulta agronomická
Ústav zemûdûlské, potravináfiské 
a environmentální techniky
Zemûdûlská 1
613 00 Brno

Masarykova univerzita v Brnû
Pfiírodovûdecká fakulta 
Katedra biochemie
Kotláfiská 2
611 37 Brno

Masarykova univerzita v Brnû
Pfiírodovûdecká fakulta
Katedra Chemie Ïivotního prostfiedí 
a ekotoxikologie
Veslafiská 230B
637 00 Brno

Vysoké uãení technické v Brnû
Fakulta stavební
Ústav vodního hospodáfiství krajiny
ÎiÏkova 17
662 37 Brno

Vysoké uãení technické v Brnû
Fakulta strojního inÏen˘rství 
Ústav procesního a ekologického
inÏen˘rství
Odbor ekologického inÏen˘rství
Technická 2
616 69 Brno

Technická univerzita v Liberci
Hálkova 6
461 17 Liberec

Univerzita Palackého
Pfiírodovûdecká fakulta 
Katedra ekologie 
tfi. Svobody 26
771 46  Olomouc

Vysoká ‰kola báÀská TU Ostrava
Hornicko-geologická fakulta 
Institut environmentálního inÏen˘rství
tfi. 17. listopadu 15
708 33 Ostrava

Vysoká ‰kola báÀská TU Ostrava
Fakulta strojní
Katedra energetiky
tfi. 17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba

Vysoká ‰kola báÀská TU Ostrava
Fakulta metalurgie a materiálového 
inÏen˘rství
Katedra ochrany Ïivotního prostfiedí
v prÛmyslu
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba

Univerzita Pardubice, FCHT
Ústav ochrany Ïivotního prostfiedí
Doubravice 41
532 10 Pardubice

âeská zemûdûlská univerzita v Praze
Technická fakulta
Katedra technologick˘ch zafiízení staveb
Kam˘cká 129
165 21 Praha 6-Suchdol

âeské vysoké uãení technické
Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného 
inÏen˘rství
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Vysoká ‰kola chemicko-technologická
Fakulta chemicko-inÏen˘rská
Ústav analytické chemie
Technická 5
166 28 Praha 6

Vysoká ‰kola chemicko-technologická
Fakulta technologie ochrany prostfiedí

Přehled vysokých škol ,
které se věnuj í  problematice nakládání  s  odpady

Ústav chemie ochrany prostfiedí
Technická 5
166 28 Praha 6

Vysoká ‰kola chemicko-technologická
Fakulta technologie ochrany prostfiedí
Ústav technologie vody a prostfiedí
Technická 5
166 28 Praha 6

Vysoká ‰kola chemicko-technologická
Fakulta chemické technologie
Ústav polymerÛ
Technická 5
166 28 Praha 6

âeské vysoké uãení technické 
v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálnû inÏen˘rská
Katedra jaderné chemie
Bfiehová 7
115 19 Praha 1

Univerzita Karlova
Pfiírodovûdecká fakulta 
Ústav pro Ïivotní prostfiedí
Benátská 2
128 01 Praha 2

Vysoká ‰kola ekonomická
Fakulta národohospodáfiská
Katedra Ïivotního prostfiedí
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Univerzita Tomá‰e Bati
Fakulta technologická
Ústav technologie Ïivotního prostfiedí
a chemie
nám. T. G. Masaryka 275
762 72 Zlín

Univerzita J. E. Purkynû
Fakulta Ïivotního prostfiedí
Stará 2550
400 11 Ústí nad Labem

Vysoká vojenská ‰kola pozemního vojska
Sídli‰tû V. Nejedlého
682 03 Vy‰kov
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Základní principy
při zpracovávání koncepčních materiálů

Princip blízkosti 
Zásada, která je nûkdy oznaãována jako

princip sousedství a blízkosti, zname-
ná, Ïe by odpad mûl b˘t zpracován tam,
kde vznikl. OdráÏí nejen elementární po-
Ïadavek, aby byly minimalizovány náklady
na pfiepravu, ale v prvé fiadû ekologická ri-
zika spojená s jejich pfiemísÈováním (emi-
se z mobilních zdrojÛ) a souãasnû i jejich
moÏn˘m únikem do Ïivotního prostfiedí
(ÎP) pfii pfiepravû a manipulaci. Vyjadfiuje
i etickou kategorii, kdy si kaÏd˘ uvûdomu-
je, Ïe nemÛÏe vyváÏet svÛj odpad do ji-
n˘ch regionÛ ãi dokonce státÛ. Obecnû by
tudíÏ mûlo platit, Ïe nejménû nebezpeãné
odpady jsou zpracovávány/ukládány pro
dal‰í vyuÏití jiÏ v místû vzniku, napfi. kom-
postování zbytkÛ potravin ve speciálních
kontejnerech u podnikÛ hromadného stra-
vování (bûÏné v USA a v nûkter˘ch ãás-
tech SRN), ‰tûpkování vûtví a komposto-
vání spolu se zahradní zelení v podnicích
mûstsk˘ch sluÏeb atp. Nejnebezpeãnûj‰í
odpady s technologicky nároãn˘m zpraco-
váním jsou pak odstraÀovány v závislosti
na objemech buì v okresních nebo regio-
nálních stfiediscích (technologick˘ch par-
cích nakládání s odpady). 

Nûkdy uplatÀovan˘ princip sobûstaã-
nosti prosazovan˘ na národní úrovni (ãlá-
nek 4.3b Nafiízení Rady 259/93/ES) pfii
zpracovávání odpadÛ by vÏdy mûl b˘t
podpofien ekonomickou rozvahou zpraco-
vávanou tím, kdo v daném segmentu trhu
odpadového hospodáfiství (OH) chce pod-
nikat. Netriviálním dÛsledkem pak je, Ïe

v koncepãních materiálech lze stanovovat
pouze orientaãní poãet jednotliv˘ch zafií-
zení pro sbûr, tfiídûní, zpracování, vyuÏití ãi
odstraÀování odpadÛ, poãet a velikost
skládek ãi v poslední dobû nekriticky pro-
sazovan˘ch spaloven komunálních odpa-
dÛ (KO), a to jako dÛleÏitou informaci pro
rozhodování podnikatelsk˘ch subjektÛ. 

Princip sobûstaãnosti má i dal‰í rozmûr,
neboÈ z nûho vypl˘vá princip nezadluÏo-
vání se, vyjadfiující nezbytné úsilí rozvíjet
jen takov˘ systém OH, kter˘ nezpÛsobí
zatíÏení místních ãi státního rozpoãtu. To
mÛÏe vést k tomu, Ïe bude dána pfiednost
kompostování, energetickému spoluspalo-
vání organick˘ch a spaliteln˘ch odpadÛ
v elektrárnách, teplárnách, cementárnách
atp., pfied budováním velk˘ch spaloven
s investiãními náklady pfievy‰ujícími 2 mld
Kã. Bez pov‰imnutí nelze pfiejít, Ïe v EU
jsou pfiitom urãité snahy o to, aby novû pfii-
jímané státy, které jsou ekonomicky slab‰í
tento princip poru‰ovaly jiÏ z toho dÛvodu,
Ïe vytváfií v˘hodné podmínky pro v˘robce
vy‰‰í technologie z EU. 

Zajímavé je, Ïe ani v EU není zatím for-
mulován dal‰í logicky znûjící princip, kter˘
je oprávnûnû prosazován nezávisl˘mi
ekologick˘mi iniciativami, a to, Ïe odpad
(podle na‰eho názoru alespoÀ ten skuteã-
nû nebezpeãn˘) má b˘t zpracován/od-
stranûn v té lidské generaci, ve které
vznikl. Je to moÏná proto, Ïe jde zatím
o idealistick˘ princip, neboÈ jak spotfieba
v‰ech neobnoviteln˘ch surovin, tak pro-
dukce odpadÛ se zatím i v EU dûje na úkor

generací budoucích. Proto tento princip
zatím vyvolává u politikÛ zpravidla úsmûv.

Princip ekologie trhu a trvale 
udrÏitelného rozvoje 

Tento integrální princip, kter˘ se vztahu-
je i k OH, vyjadfiuje, Ïe v koncepãních ma-
teriálech by nemûlo b˘t navrhováno nic,
co by omezovalo budování a udrÏování
pruÏného trhu v˘roby a sluÏeb. Je zajíma-
vé, Ïe tento stûÏejní princip uplatÀovan˘
v mnoha smûrnicích EU je negován ochra-
náfisk˘mi opatfieními siln˘ch ekonomik
v segmentech trhu majících vliv na rÛst
HDP âR a tím i na financování ekologie,
péãi o krajinu atp. a tím i na kvalitu OH.
Jen tak namátkou lze uvést ochranu pra-
covního trhu ãi trhu se zemûdûlsk˘mi
a prÛmyslov˘mi v˘robky.

S tímto principem souvisí i princip efek-
tivní rovnováhy mezi ekonomick˘m roz-
vojem a ochranou ÎP. Tento princip má
své pozitivní stránky, tj. mají se pouÏívat ty
metody a technologie, na které máme fi-
nanãní prostfiedky (viz níÏe), ale i negativní
v podobû tzv. Bushovy doktríny, kdy mají
b˘t upfiednostÀovány národní zájmy pfied
zájmy celého lidstva. Zde se pfiedpokládá,
Ïe na ekologii lze vûnovat pouze takové fi-
nanãní zdroje, které daná národní ekono-
mika vyprodukuje bez toho, Ïe bude ohro-
Ïen její trvale udrÏiteln˘ rozvoj. Ve svém
dÛsledku to znamená, Ïe by kaÏd˘ demo-
kratick˘ stát mûl ve svém ekonomickém
zájmu dodrÏovat jen takové podmínky, na
které jeho ekonomika má. Popravdû je nut-
no upozornit, Ïe jde o princip nesprávn˘,
zvlá‰tû v pfiípadû emisí, kdy jde o globální
ovlivÀování ÎP i v tûch zemích, které emi-
se zatím produkují díky nízké hospodáfiské
úrovni omezenû. Zcestnost tohoto princi-
pu, kter˘ ne vÏdy je chápán negativisticky,
spoãívá v tom, Ïe ekologické ‰kody rozvi-
nutûj‰ích státÛ jsou pfiená‰eny na státy
ekonomicky slab‰í.

S tímto principem lze dát do souvislosti
princip ekologicky nejlep‰í proveditelné
metody a dosaÏitelné technologie. Ten
pfiedpokládá, Ïe navrhovaná a pfiijatá
opatfiení v OH jsou v˘sledkem anal˘zy
v‰ech faktorÛ majících vliv nejen na vznik
a zpracování odpadÛ, ale i místních zvlá‰t-
ností, stupnû ekonomického rozvoje atp.
a vede za dan˘ch podmínek k nejmen‰ím
ekonomick˘m ztrátám, ovlivnûní ÎP a po-
zitivnû ovlivÀuje sociální struktury, tj. za-
mûstnanost, vzdûlanost. DÛsledkem pfiije-
tí tohoto principu je, Ïe koncepce OH by

Jako spoluřešitelé koncepce odpadového hospodářství jedno-
ho z krajů ČR, která byla zadána jako jedna z posledních, jsme
zvýhodněni možností ostřeji vidět některé problémy, které se s
rozdílným stupněm úspěšnosti pokoušeli překonat kolegové, je-
jichž koncepce či plány nakládání s odpady byly již veřejnosti
předloženy. Jde přitom o dokumenty, které mají být zapracová-
ny do legislativních dokumentů s vysokým stupněm závaznosti.
Při zpracování analytické části a hlavně v průběhu veřejných
slyšení některých z již zpracovaných koncepcí docházíme po-
stupně k názoru, že rozhodující se nestává pouze odborná prů-
prava a úsilí zpracovatelů zpracovat co nejkvalitnější koncepční
materiály, ale hlavně to, jaké principy považují za základní a
jak tyto principy chápají. 
Vysvětlování těchto základních principů autoři z nepochopitel-

ných důvodů nevěnují příliš velkou pozornost. Mnohdy je pova-
žují za triviální a navíc za axiomy, které nepodléhají podle je-
jich nevysloveného mínění dalšímu dokazování. To považujeme
za nesprávné, což se níže pokusíme dokázat, neboť si tyto prin-
cipy mohou vzájemně odporovat.
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roãenka

mûla zohlednit reálné finanãní zdroje stá-
tu, kraje ãi regionu s vyãlenûním prioritních
problémÛ, mezi které patfií rozvoj volného
trhu v oblasti OH, pfii zv˘‰ení pracovních
pfiíleÏitostí v daném regionu, a to jak
z krátkodobého, tak hlavnû dlouhodobého
v˘hledu. V OH to znamená, Ïe je vÏdy nut-
no pfiihlédnout k ekonomick˘m moÏnos-
tem daného regionu a vûnovat pozornost
technologiím OH, které nepovedou k vy-
ãerpání finanãních zdrojÛ a k útlumu roz-
voje prÛmyslu, zemûdûlství, ‰kolství, zdra-
votnictví, kultury atp. 

Z obou principÛ vypl˘vá, Ïe nejde o nej-
lep‰í hegelovsky ideální proveditelnou me-
todu ãi dostupnou techniku, ale o tu tech-
nologii, kterou si daná spoleãnost za da-
n˘ch ekonomick˘ch a hospodáfisk˘ch
podmínek mÛÏe dovolit. Platí, Ïe nejen za-
ostávání technologie ãi metody za stavem
ekonomiky, ale i pfiedbíhání, napfi. zavádû-
ním nepfiijatelnû nákladn˘ch dovozov˘ch
technologií, ve svém dÛsledku vedou
k znaãn˘m ztrátám a zaostávání hospo-
dáfiství jako celku díky odãerpání finanã-
ních zdrojÛ. 

VÏdy je pfiitom nutno respektovat princip
odpadového hospodáfiství EU a to, Ïe je
nutno respektovat specifické národní
podmínky, coÏ lze pfievézt i na regionální
podmínky. Vypl˘vá z toho, Ïe je nutno prio-
ritnû rozvíjet národní trhy, a to zvlá‰tû
u státÛ se slabou ekonomikou, které ne-
mají v trÏní v˘mûnû nic jiného neÏ pfiírodní
zdroje, a proto jsou jejich pfiírodní zdroje
a tím i ÎP vyuÏíváno siln˘mi zahraniãními
firmami. V regionálním mûfiítku pak to, Ïe
by OH mûlo b˘t tûsnû propojeno s rozvo-
jem dal‰ích segmentÛ trhu, napfi. zemûdûl-
ství, prÛmyslu, lázeÀství, cestovního ruchu
apod. 

Princip hierarchie odpadového 
hospodáfiství 

Posloupnost priorit pfii v˘bûru a rozho-
dování o postupech pfii dal‰ím nakládání
s odpady: 
a) Pfiedcházení vzniku odpadÛ a sniÏo-
vání jejich objemu, kter˘ lze roz‰ífiit
i o sniÏování mnoÏství, podílu ãi sniÏování
nebezpeãn˘ch vlastností odpadÛ, napfi. za-
vádûním zafiízení s del‰í dobou Ïivotnosti,
materiálovû ménû nákladnou údrÏbou. 
b) Opûtovného vyuÏívání, coÏ pfiedsta-
vuje opakované vyuÏití v˘robkÛ (repase
zafiízení, protektorování pneumatik) nebo
jejich ãástí za stejn˘m ãi jin˘m úãelem, ne
v‰ak tak, Ïe jsou napfi. dováÏeny do sou-
sedících státÛ nepotfiebné panely z rozebí-
ran˘ch obytn˘ch domÛ, auta s ukonãenou
Ïivotností atp.
c) Recyklace s následn˘m vyuÏitím pfii
opûtovném zpracování odpadÛ tak, aby je
bylo moÏno pouÏít jako surovinu (napfi. od-

pad zelené skalice z v˘roby titanové bûlo-
by) a nebo v rámci tzv. materiálového vyu-
Ïití, napfi. po regeneraci pouÏit˘ch olejÛ,
po dekontaminaci zemin pfii terénních
úpravách, pfiepracovaného olova z aku-
mulátorÛ, získání tûÏk˘ch kovÛ z kalÛ, vy-
uÏití kompostÛ pfii rekultivaci tûÏbou deva-
stovan˘ch území. 
d) VyuÏití odpadÛ jako alternativního
zdroje energie a to formou spoluspalování
v rámci jiÏ provozovan˘ch elektráren, tep-
láren bez nutnosti budování spaloven KO. 
e) Doãasné uloÏení tûch odpadÛ, které
zatím nedokáÏeme zpracovat na úrovni
nejlep‰í dosaÏitelné technologie, napfi. ka-
ly s vysok˘mi obsahy kovÛ, vytfiídûné plas-
ty, pneumatiky atp., na ekologicky zabez-
peãen˘ch skládkách. 
f) Odstranûní, kdy odpad zpravidla trvale
uloÏíme na skládku nebo spálíme ve spa-
lovnû. 

Pfii fiízení a budování hierarchie OH pfii-
tom platí princip subsidiarity, kdy jsou
rozhodovací pravomoci a kompetence po-
sunuty na co nejniÏ‰í moÏnou, odbornû
zpÛsobilou úroveÀ rozhodování, tj. ãásteã-
nû na úroveÀ obce a kraje, které rozhodu-
jí o sv˘ch finanãních prostfiedcích.

Princip integrace 
V‰echny ãinnosti mající vliv na ÎP a ne-

bo s ÎP souvisejí musí b˘t integrovány do
v‰ech oblastí a sektorÛ hospodáfiství, do
v‰ech úrovní rozhodování a naopak,
v‰echny sektory hospodáfiství musí najít
svÛj integrální odraz v opatfieních na
ochranu ÎP ovlivÀující dynamiku rozvoje
hospodáfiství, vzdûlání atp. V praxi to zna-
mená, Ïe rozvoj ochrany ÎP nelze napfi.
rozvíjet bez ohledu na zamûstnanost a so-
ciální zvlá‰tnosti ve státû ãi regionu. Je
obecnû známo, Ïe rozvoj kteréhokoliv
segmentu hospodáfiství na úkor segmentÛ
ostatních vede ke znaãn˘m ekonomick˘m
a tím i ekologick˘m ztrátám. Z tohoto po-
hledu se mÛÏe zdát problematick˘ eufé-
misticky pojat˘ princip trvale udrÏitelné-
ho rozvoje odpadového hospodáfiství
(AEA Technology, 2001), neboÈ jde o úzce
oborov˘ aÏ sektáfisk˘ princip, podle které-
ho se nesprávnû pfiedpokládá, Ïe pro
zdraví, sociální a kulturní rozvoj lidí je roz-
hodující pouze nakládání s odpady místo
‰ífieji chápaného trvale udrÏitelného roz-
voje spoleãnosti. 

Proto koncepce OH musí b˘t tûsnû pro-
pojeny s koncepcemi regionálního rozvoje
prÛmyslu, zemûdûlství, zdravotnictví, lá-
zeÀství, energetiky, kultury, vzdûlání
apod., a to jiÏ jen proto, Ïe objemy vypro-
dukovan˘ch odpadÛ a moÏnosti zavádûní
moderních technologií na jejich minimali-
zaci, vyuÏití ãi odstranûní jsou závislé na
v˘‰i HDP, tj. na stavu hospodáfiství. 

Princip odstraÀování odpadÛ 
za kaÏdou cenu 

Princip prosazovan˘ v mnoha koncepã-
ních materiálech, a to i pfiesto, Ïe v doku-
mentech MÎP je správnû prosazován prin-
cip spoleãensky pfiijatelné míry ekolo-
gick˘ch a zdravotních rizik znamenající,
Ïe dosaÏení nulového rizika „není vÏdy
z hlediska ÎP nutné a je obvykle spojeno
s neúmûrn˘mi náklady“ (Zpravodaj MÎP
8/VIII/96, pfiíloha). Proti tomu stojí princip
pfiedbûÏné opatrnosti, kter˘ opomíjí, Ïe
pfii jakémkoli odstraÀování odpadÛ ãi zne-
ãi‰tûní dochází téÏ ke spotfiebû neobnovi-
teln˘ch surovin, ke vzniku zkoncentrova-
n˘ch, mnohdy je‰tû ‰kodlivûj‰ích látek
a tudíÏ ve svém dÛsledku i k trvalému po-
‰kození ÎP. Proto i pfii sebevût‰í opatrnos-
ti pfii nakládání s odpady, ale i jakékoliv an-
tropogenní ãinnosti nevylouãíme v‰echny,
zvlá‰tû sebemen‰í pochyby o moÏn˘ch
negativních dÛsledcích, coÏ tento princip
vyÏaduje. 

Princip pfiedbûÏné opatrnosti je defino-
van˘ v Deklaraci z Rio de Janeiro (1992)
následovnû: „Tam, kde existuje hrozba
váÏného nebo nevratného po‰kození, ne-
dostatek úpln˘ch vûdeck˘ch informací ne-
smí b˘t pouÏit jako dÛvod k odloÏení ná-
kladovû efektivních opatfiení, jeÏ napomo-
hou pfiedcházet zhor‰ování Ïivotního pro-
stfiedí.“ Znamená to, Ïe je nutno pfiijímat jiÏ
v souãasnosti opatfiení s cílem pfiedcházet
moÏn˘m ‰kodám na ÎP nebo hrozbám pro
lidské zdraví v budoucnosti, za efektivnû
vynaloÏen˘ch nákladÛ. Variací tohoto prin-
cipu je princip nulov˘ch emisí, podle kte-
rého snaha o minimální produkci emisí (jak
do ovzdu‰í, tak i do podzemních ãi povr-
chov˘ch vod) mÛÏe b˘t kontraproduktivní
a proto lze souhlasit s názorem âEÚ
(2000), Ïe „úãelem dobrého systému zne-
‰kodÀování odpadÛ by nemûly b˘t nulové
emise, ale emise kompatibilní se ÎP, tj.
blízké stavu v pfiírodû“.

Na závûr konstatujeme, Ïe jakékoliv
koncepãní materiály, a to nejen t˘kající
se odpadového hospodáfiství, by nemû-
ly b˘t zpracovávány odtrÏenû od reál-
n˘ch moÏností na‰eho státu, kter˘ je
silnû zadluÏen (v roce 2002 se oãekává
dluh ve v˘‰i 467,5 mld. Kã). Mûly by b˘t
skuteãn˘m pfiíspûvkem nejen k rozvoji
oboru, v daném pfiípadû odpadového
hospodáfiství, ale i pfiíspûvkem ke vzni-
ku dal‰ích pracovních pfiíleÏitostí, ne-
mûly by vést k zadluÏení státu ãi vefiej-
n˘ch rozpoãtÛ a vÏdy by mûly b˘t pro-
pojeny s rozvojem dal‰ích sektorÛ trhu,
tj. prÛmyslu, zemûdûlství, lázeÀství, tu-
ristiky, vzdûlání, v˘zkumu atp. 

Ivan Landa, Adam Bor˘sek 

Envisan, s. r. o.
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VIZITKY KE ZMùNù TELEFONÒVIZITKY KE ZMùNù TELEFONÒ
� Jak v‰ichni víte, 21. – 22. záfií t. r. se budou 
v celé republice mûnit telefonní ãísla.

� Dáváme vám moÏnost sdûlit v‰em nová 
telefonní ãísla formou vizitky oti‰tûné 
v ãasopisu ODPADOVÉ FÓRUM.

� Vizitky by mûly mít obvyklou grafickou úpravu, 
velikost 50x90 mm, vyti‰tûny budou 
plnobarevnû jednostrannû na silnûj‰ím papíru
(polokarton) a opatfieny perforací pro snadné
oddûlení.

� Pfiíklad takové vizitky – viz obrázek:

� Cena za oti‰tûní vizitky je 3000 Kã (bez DPH).
� Ti, ktefií budou mít v daném ãísle inzerát 
o velikosti 1/4 strany a vût‰í, budou mít vizitku
oti‰tûnu v ãasopisu zdarma.

� Tato nabídka platí poãínaje záfiijov˘m ãíslem
aÏ do konce roku.

âESKÉ EKOLOGICKÉ MANAÎERSKÉ CENTRUM
CZECH ENVIRONMENT MANAGEMENT CENTER

neziskové sdruÏení pro prÛmyslovou ekologii / not-for-profit association

CEMC, Jevanská 12, P. O. Box 161, 100 31 Praha 10
od 22. 9. 2002 tel.: 2 74 78 44 47-8, fax: 2 74 77 58 69
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� Soubor platných právních před-
pisů (k 12. 4. 2002) pro oblasti
odpadového a obalového
hospodářství – plné texty 
i s možností vyhledávání 
a tisku
� Popis a demonstrační 
verze programů pro od-
padové hospodářství 
a další agendu související
s legislativou životního pro-
středí v podnicích od třech
známých softwarových firem
� Úplný ročník 2001 časopisu
Odpadové fórum – obsahy i plné
texty s možností vyhledávání podle 
zadaných hesel

Rukověť odpadového hospodářství
i s CD-ROMem lze objednat

u vydavatele poštou na adrese:
České ekologické manažerské

centrum, Jevanská 12, 
100 31 Praha 10 nebo 

faxem: 02/74 77 58 69 či 
e-mailem: czemc@cemc.cz.

Cena: 250 Kč
(včeně 5 % DPH).

Každý, kdo si předplatí 
časopis ODPADOVÉ FÓRUM

do konce roku 2002, obdrží
CD-ROM pro odpadové 

hospodářství zdarma!

Ruk věť
odpadového 
hospodářství

2001 - 2002

(třetí vydání oblíbené příručky)

Tištěná část Rukověti odpadového hospodářství obsahuje mimo jiné:
� Výtah ze Státní politiky životního prostředí
� Zákon o odpadech
� Poznámky k zákonu o odpadech
� Komentář k funkci odpadového hospodáře
� Výklad k poplatku za komunální odpad
� Vyhlášku o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
� Výklad k nové právní úpravě kategorií odpadu, nebezpečným 

vlastnostem a jejich hodnocení
� Metodický pokyn k zařazování odpadů na zelený seznam
� Zákon o obalech
� Rozbor povinností podle zákona o obalech

CD-ROM 
pro odpadové 

hospodářství, 

který je součástí 

Rukověti, 

obsahuje: 


