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Naše společnost Vám nabízí 
následující produkty a služby:

� VOZIDLA PRO SVOZ ODPADU

HALLER

nástavby o objemu 11 – 28 m3

pro nádoby 110 litrů – 7 m3

vhodné pro svoz domácího 
a průmyslového odpadu.

� ZAMETACÍ STROJE SCARAB

nástavby o objemu nádrže na
smetí 2 – 8 m3 se širokou škálou
dalších přídavných zařízení, 
dodávky jsou možné také včetně
výměnného systému a dodávek
nástaveb pro zimní údržbu 
chodníků a komunikací.

� VOZIDLA MULTICAR M 26 

A MULTICAR FUMO

včetně veškerých nástaveb, 
ve spojení s výměnnou zametací
nástavbou SCARAB a nástavbami
pro zimní údržbu představují 
špičkový produkt pro celoroční 
údržbu chodníků a komunikací.

A-TEC servis s. r. o.
Příborská 2320, 738 01 Frýdek-Místek

tel.: 596 223 041, fax: 596 223 049, 
e-mail: info@a-tec.cz

Společnost Tamtron s.r.o. vyrábí a dodává 
široké spektrum kvalitních elektronických vah.
Pro Vaše odpadové hospodářství jsou to například:
- Silniční prefabrikované váhy prověřené konstrukce
- Technologické i úředně ověřené palubní váhy nejen

pro svozové vozy
- Nakladačové váhy
- Váhy pro jeřáby a hydraulické ruky
- Váhy pro vysokozdvižné vozíky

Tamtron s.r.o., U Dýhárny 1162, Kralupy nad Vltavou
Tel.: 315 733 201 , Email: info@tamtron.cz

Silniční váha Tamtron 
– 18 m x 60 t

Váha ANV 
pro hydraulické ruky

Instalace tenzometrického 
snímače mezi šasí 

a nástavbou svozového vozu

Nakladačová váha

Vstříc budoucnosti!
Jsme středně velká rozvíjející se firma 
působící v oblasti recyklace.
K získávání nových zákazníků v České
republice hledáme vhodného kandidáta
na pozici:

Nákupčí (m/ž)
v oblasti elektroodpadu

Vaší náplní práce bude péče o stávající
zákazníky v regionu,získávání nových 
zákazníků z ostatních regionů a péče 
o tyto zákazníky.

Očekáváme odpovídající vzdělání 
s praxí (v oblasti zákaznického servisu).
Požadujeme schopnost samostatně 
a precizně pracovat, orientaci na 
zákazníka, motivaci, schopnost snášet
pracovní zatížení, flexibilitu v pracovní 
době, schopnost pracovat v týmu 
a koncepční myšlení. Předpokladem pro
komunikaci se zaměstnavatelem je 
znalost německého jazyka.

Nabízíme různorodou práci, příjemnou
pracovní atmosféru středně velké firmy,
motivovaný tým a zázemí stabilní 
společnosti.Zajistíme odpovídající čas 
k zapracování. Výše platu odpovídá 
pracovní pozici.

V případě zájmu o tuto pozici zašlete
prosím svůj životopis na adresu:

Iwan Koslow GmbH &Co.KG
z.Hd.Herrn Steffen Schulz

Röntgenstr.17 • D—84030 Landshut
Deutschland

Tel.:+49 871 97367-0

BAZAR nejen KOMUNÁLu
Již od roku 1997

TEPLICE
608 561 278
I DOVOZY z EU

Liaz MUT KOMBI
fekal + proplach
1990 � 4 + 4 m3

Multicar 4x4 26
fekal + proplach

4,8 t � EUR 2
1997 � 1.4 + 1 m3

777.000 + DPH

kontejner 6x2
Iveco

fekál 13 m3 hák
2002, 26 t, EUR 3

REPASE 2009
799.000 + DPH

sací bagr 8x4, 41 t
MAN MegaVac 

9 m3

2006 � jen 480 h
Z Á N O V N Í !

6.299.000 + DPH



relativního oživení poptávky, a dokázala, že
i dnes jsou čeští strojaři schopni přinést
něco nového na náročný trh. 

Nejlepší expozice, exponáty a techno-
logie byly oceněny prestižními cenami TOP
EXPO, GRAND PRIX a medailemi České
společnosti strojírenské technologie. Od 17
hodin první den veletrhů proběhlo setkání
vystavovatelů v čele s generálním ředitelem
společnosti ABF Ing. Jaroslavem Čížkem,
který uvedl slavnostní vyhlášení výsledků
soutěží. Ocenění ABF, a. s. za designové
zpracování expozice získala společnost
EKOLAMP, s. r. o. Ocenění GRAND PRIX
FOR WASTE & CLEANING 2011 si odne-
sly společnosti REFLEX ZLÍN, s. r. o.
za čtyřhrannou sklolaminátovou nádobu 
na sběr tříděného komunálního odpadu
a NEOVISION, s. r. o. za JETTY – robota
pro čištění a inspekci vzduchotechnického
potrubí. 

V rámci doprovodného programu veletr-
hu FOR WASTE & CLEANING 2011 pro-
běhl i diskusní panel: „Možnosti využití
bioodpadů v zemědělství, komunitní
kompostování, osvěta, Miss KOMPOST“

pořádaný společností Ekodo-
mov, o. s. Prezentovány byly
možnosti nastavení levné
a účinné spolupráce při zpra-
covávání vytříděných biolo-
gicky rozložitelných komunál-
ních odpadů zemědělci pro
jejich následné využití jako
organického hnojiva. Osvěta
je základem úspěšného sys-
tému nakládání s odpady. Bio-
odpady lze zpracovávat a vy-
užívat i na sídlišti. Na závěr
panelu byl vyhlášen VI. roč-
ník celonárodní soutěže
kompostů MISS KOMPOST.
Do 30. srpna 2011 můžete
přihlásit svůj kompost a získat
zajímavé ceny a uznání od-

borníků. Vyhlášení vítězů proběhne 11. září
2011 na Biodožínkách Countrylife v Nenačo-
vicích u Berouna. 

Souběžné průmyslové veletrhy poskytly
mnoho možností v navázání nových ob-
chodních kontaktů pro obchodníky a výrob-
ce různého zaměření a odborná veřejnost
měla možnost zhlédnout široké spektrum
výrobků a technologií výroby, které jsou
v dnešní době aktuální. Ocenění vystavo-
vatelé a seznamy všech zúčastněných
subjektů jsou pro Vás k dispozici na inter-
netových stránkách veletrhů: www.forin-
dustry.cz, www.forsurface.cz, www.forwas-
te.cz.

Z tiskové zprávy ABF 
Veletržní správa

FOTO ARCHIV REDAKCE

spektrum
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Souběžná prezentace tří úzce na sebe
navazujících klíčových odvětví průmyslu
v sobě spojuje již několikaletou tradici ko-
nání jarních veletrhů s průmyslovou témati-
kou v hlavním městě Praze. V letošním roce
se veletrhy představily od 3. do 5. května ve
složení FOR WASTE & CLEANING (naklá-
dání s odpady, recyklace, průmyslové a ko-
munální ekologie, úklidu a čištění), FOR
INDUSTRY (strojírenství) a FOR SURFACE
(povrchové úpravy).

V Pražském veletržním areálu Letňany
byly veletrhy slavnostně zahájeny vernisáží
ve vstupní hale přestřižením pásky Mgr. On-
dřejem Lněničkou – starostou městské části
Praha Letňany, Ing. Jiřím Jirkou – náměst-
kem ministra průmyslu a obchodu pro eko-
nomiku a Ing. Pavlem Sehnalem – předse-
dou představenstva společnosti ABF. Praž-
ský veletržní areál Letňany byl tři květnové
dny místem pro odborné komunikace úzce
navazujících oborů, doprovodné programy
na aktuální témata, předvádění moderních
trendů, zajímavé informace ze světa prů-
myslu a technologické spolupráce. 

Návštěvníci měli možnost zhlédnout ve
dvou výstavních halách novinky a trendy
představované více jak 250 společnostmi
z 11 zemí světa: Česká republika, Itálie,

OHLÉDNUTÍ ZA KVĚTNOVÝMI VELETRHY 

FOR WASTE & CLEANING 
FOR INDUSTRY 
FOR SURFACE 2011

Francie, Německo, Rusko, Slovensko,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-
Wan, Velká Británie. Ve srovnání s před-
chozím rokem se zvýšil počet výstavní plo-
chy u těchto veletrhů o 40 % a počet zúčast-
něných vystavovatelů se zvýšil o 17 %. 

Prezentace na jarních veletrzích před-
vedla to, s čím přicházejí firmy na trh v době

Škála výrobků nabízených společností 
Elkoplast, s. r. o. byla velmi široká

Reflex nabízel jak tradiční 
nadzemní laminátové 
kontejnery, tak varianty 
podzemní a polopodzemní

Podzemní 
kontejnery opravdu 
„frčí“ - z expozice 
společnosti Nord Engineering
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REDAKCE VÍTÁ NEOBJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY

ODPADOVÉ FÓRUM připravuje

Časopis 
ODPADOVÉ FÓRUM 

je mediálním 
partnerem akcí:

7. ročník mezinárodní
konference z cyklu
Odpadové dny
21. – 23. 9., 
Náměšť nad Oslavou DEŇ ODPADOVÉHO 

HOSPODÁRSTVA 2011
7. ročník kongresu

10. 11., Bratislava, Slovensko

Zářijové číslo bude mít jako ústřední téma PŘED-
CHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ. Redakční uzávěrka je
1. srpna, inzertní 11. srpna a číslo vyjde 31. srpna.

Do říjnového čísla jsme operativně zařadili v po-
slední době hojně diskutované téma POPÍLKY,
pojaté ovšem obecně jako ZBYTKY PO SPALO-
VÁNÍ UHLÍ. Redakční uzávěrka tohoto čísla je 
15. srpna, inzertní 15. září. Číslo vyjde 5. října.

Listopadové číslo má tradičně jako hlavní téma
ELEKTROODPAD. Vedle toho bude obsahovat ko-
merční přílohu ÚPRAVA ODPADŮ. V této příloze
nabídneme prostor k prezentaci výrobcům a prodej-
cům strojů a zařízení na třídění, drcení, lisování
a další způsoby úpravy odpadů.

Není to žádná věda. Příspěvky se posílají mailem
(na forum@cemc.cz) ve WORDu bez jakékoli grafické
úpravy. Ilustrační obrázky a fotografie jsou vítány, ale je
třeba je poslat navíc ještě samostatně jako obrázky
a musí mít dostatečné rozlišení (počet pixelů). 

Optimální délka článku je jedna tisková strana. To
obnáší cca 6200 znaků s mezerami čistého textu. Při
použití tabulek, grafů a obrázků (jsou vítány i ilustrativ-
ní) je počet znaků úměrně menší. Horní mez rozsahu
článku jsou obvykle 2 tiskové strany (cca 13 000 zna-
ků s mezerami čistého textu). Do tohoto rozsahu se
není nutno nutit, vítány jsou i kratičké články, ty mají
navíc větší šanci na dřívější zařazení do časopisu. 

V každém případě by délka článku měla být úměr-
ná jeho informační hodnotě. Rovněž je třeba brát
v úvahu, komu je ten příspěvek určen. Naprostá vět-
šina čtenářů jsou středo- a vysokoškoláci již delší

dobu profesně působící v odpadovém hospodářství.
Jsou to manažeři a další vedoucí pracovníci firem
působících v odpadovém hospodářství, specialisté
u významných producentů odpadů, příslušní refe-
renti ve veřejné správě (např. ze všech obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností), dále pak ze
škol a poradenských a podobných organizací.

Pro vědecké články podrobně popisující výsledky
řešení výzkumných projektů není časopis Odpadové
fórum vhodný, pro ty jsme založili elektronický
recenzovaný časopis WASTE FORUM (www.was-
teforum.cz). Nicméně širokou odbornou veřejnost
lze stručně s jejich hlavními výsledky prostřednic-
tvím Odpadového fóra seznámit. Rovněž přehledné
články (výsledky rešerší) na zajímavá témata, pokud
jejich rozsah bude přijatelný a seznam literatury
nepřesáhne rozumnou mez, jsou naopak vítány.

Redakční uzávěrka listopadového čísla je 3. října,
inzertní 13. října. Číslo vyjde 2. listopadu.

Prosincové číslo bude mít jako téma měsíce
KOMPOZITNÍ A VRSTVENÉ OBALY, mezi které
náleží i TETRAPAK. Redakční uzávěrka je 31. října,
termín pro příjem objednávek inzerce je 10. listopa-
du. Prosincové číslo vyjde 30. listopadu.

Klíčové články k vypsaným tématům jsou připra-
vovány na objednávku redakce. Přesto uvítáme
i další příspěvky k těmto tématům popisného, pole-
mického i kritického charakteru od odborníků z pra-
xe, veřejné správy i akademické obce. 

Redakce má zájem co nejvíce rozšířit okruh svých
přispěvatelů.

Snažíme se o tématickou pestrost

Jak psát a posílat příspěvky do redakce

Jednotlivá čísla nejsou monotématická. Na jedné
straně se snažíme na vypsaná témata získat pohle-
dy z více stran, na druhou stranu máme snahu, aby
každé číslo bylo tématicky co nejpestřejší. Aby i ten,
koho hlavní téma nezajímá, si v čísle pro sebe něco
přínosného našel. Proto lze do redakce zasílat přís-
pěvky bez ohledu na vypsaná témata. 

Jsme rádi, když kdokoli, kdo rozumí své věci, se
podělí o své poznatky, dobré i špatné zkušenosti,
návrhy či výhrady s námi i našimi čtenáři. 

Pochopitelně by to mělo souviset se zaměřením
časopisu. Jako publikační jazyk je vedle češtiny
možná i slovenština.

Redakce počítá s tím, že ne všichni odborníci jsou
zároveň dobrými spisovateli. Ale náplní práce redak-
ce je zaslaný článek upravit tak, aby byl srozumitelný
širší čtenářské obci a čtivý. Redakce si pochopitelně
vyhrazuje právo si mezi obdrženými příspěvky vybí-
rat, které otiskne (a kdy) a které ne (či v redukované
formě). Významně redakčně upravené texty automa-
ticky posíláme autorovi ke kontrole a schválení. 

Pokud si autor není jist, zda by redakce o jeho přís-
pěvek měla zájem a chce se předem vyvarovat pří-
padné zbytečné práce, může svůj záměr s redakcí
předem konzultovat telefonicky (+420) 274 784 448
nebo raději mailem forum@cemc.cz. 
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Než se pustíte do soustředěného studia 
seriózních přehledů a tabulek letošní 
Ročenky odpadového hospodářství, dopřejte si
rozcvičku ve své oblíbené rubrice Polemika. 
K otázce „Jsou sdělovací prostředky ve vztahu
k životnímu prostředí objektivní?“ se vyjádřily 
osobnosti, které k věci mají opravdu co říct. 
Škoda jen, že na naši výzvu nereagovali zástupci
z Hnutí Duha a Arnika. Zajímalo by nás, jak by se
do tématu obuli ti radikálnější z nás. Dostali kvalitní
prostor a nevyužili ho. 

To zástupce Greenpeace se na věc podíval
z úhlu, který naší polemice dosud scházel, a jsme
mu za to vděční.

Důležité je vědět, že o vyváženosti ekologických
informací v našich médiích právem panují 
určité pochybnosti. Publicitu zde získávají náměty,
které si čtenáře kupují výhradně emocemi. 
Jsou to, stále dokola, buď katastrofické věštby,
nebo analýzy počinů donkichotských ochranářů.
Zprávy výhradně negativní, vytvářející společenské
klima, ve kterém se pohříchu daří také 
nepřeberným politicko-ekonomicko-kriminálním
zájmům. Pozitivní výsledky každodenní mravenčí
práce odborníků jakoby nikoho nezajímaly. 
Ono se do nich totiž těžko strefuje. Chytračit nad
nimi, to dá fušku.

Čtenáře chci uklidnit. V médiích je tomu tak 
všude. Věda a výzkum se zabývají svými předměty
činnosti a s penězi sotva vyjdou. K mediální 
prezentaci získaných nezpochybnitelných faktů či
čísel jim finanční prostředky rozhodně nezbývají. 

Privátní média sama o sobě jim nepomohou, 
protože pokud nejsou ve vleku politických 
uskupení, jsou poslušnými vazaly svých 
inzerentů. Zkuste produktu inzerenta zkřížit 
cestu nějakým ekologickým nářkem. Cože? 
Kdo platí, poroučí!

Emoce stranou, je třeba hledat přesvědčivá 
fakta. A naučit se jim rozumět. Využívat jich! 
Novináři pak narazí na novou situaci. Zjistí, že 
srozumitelně a poutavě přetlumočené tabulky 
či přehledy mohou být pro čtenáře mnohem 
zajímavější než estrádní lamentace, půtky 
a šarvátky. Fakta a čísla začnou platit. 

A poroučet. 

Kdo platí,
poroučí!
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ké struktury v sousedním Německu (do roku
2022 by zde měly být odstaveny jaderné elekt-
rárny a energetiku celé země budou zabezpe-
čovat pouze plyn a obnovitelné zdroje, jejichž
výstavba se významně posiluje). Česká ekono-
mika má s německou obrovské styčné plochy
a výhledová analýza naší energetické politiky
s alternativami možných vývojových scénářů
(včetně „německé cesty“) je nevyhnutelná. Tlak
proti českému „jádru“ zřejmě poroste a měli
bychom být připraveni na každou eventualitu.
Kromě strašení zdražením cen elektřiny (faktic-
ky nepodloženým) pro české domácnosti z úst
našich politiků na toto důležité téma bohužel
doposud nic kloudného nevyšlo... 

PhDr. Beata Jirešová 
šéfredaktorka 

EKO ekologie a společnost
E-mail: iveri@centrum.cz

Neprovádíme 
soustavný monitoring

Rada provádí monitoring vysílá-
ní na základě svého vlastního
uvážení (jde o dlouhodobě plá-
novaný monitoring vytipovaných

provozovatelů/pořadů) a též na základě di-
váckých podnětů. Rada ovšem neprovádí
soustavný vyčerpávající monitoring a násled-
nou analýzu všech pořadů či příspěvků zabý-
vajících se problematikou životního prostředí,
a proto Vám odpověď na Vaši otázku nemůže
poskytnout. Lze pouze zmínit, že ve věci po-
řadu Nedej se byla v minulosti zahájena tři
správní řízení z moci úřední, vždy v případě
konkrétního vydání (dílu), jehož se týkalo po-
dezření na porušení zákona č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vy-
sílání. Dvě tato řízení byla již zastavena, neboť
podezření na porušení zákona se nepro-
kázalo.

JUDr. Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové

a televizní vysílání
E-mail: info@rrtv.cz

polemika

�

Životní prostředí & média
JSOU SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY OBJEKTIVNÍ?

Mimo hlavní proud
Na celkový pohled napříč mediál-
ním trhem si opravdu netroufám.
Pokud si nemám vymýšlet, mohu
uvést jen příklad mně velmi blízký

a tím je časopis Respekt, který vydáváme. Ten
lze obecně považovat za titul, který se k jakým-
koli společenským tématům staví otevřeně
a vyváženě. Rozhodně dává velký prostor
i názorům, které jdou mimo hlavní proud
a mohou být vnímány jako alternativní. To se
týká i problematiky životního prostředí.

Petr Babický
generální ředitel 

vydavatelství Economia
E-mail: petrbabicky@mybox.cz

Prostor pro obě strany
Respekt se problematice životní-
ho prostředí věnuje intenzivně od
svého založení a po celou dobu
byl vždy výrazně proochranářský.

Neznamená to, že bychom nedávali prostor
a nezohledňovali názory strany, která obvykle
mívá opačné zájmy (energetika, silničáři,
těžaři), ale prosazoval zpravidla přísnější
ochranu přírody proti ekonomickým tlakům
a ekologicky šetrnější alternativy. Příkladů je
bezpočet, ať už se týkají Temelína, prolomení
těžebních limitů, NP Šumava, změny klimatu
nebo dopravy.

Petr Třešňák
zástupce šéfredaktora

Respekt
E-mail: tresnak@respekt.cz

Životní prostředí se nenosí
Životní prostředí není to, co hýbe
a hýbalo českou společností. Pro-
to mu také česká média věnují
daleko méně pozornosti než

média na západ od Aše. Televize a rozhlasu
zařazují pořady o životním prostředí do dob,
kdy jejich sledovanost je minimální. V sou-
kromých rádiích se problematika životního

prostředí fakticky nevyskytuje vůbec. Tištěná
média jsou na tom o něco lépe, přesto slovo
dostávají především mainstremové názory. 

O životním prostředí se mluví většinou pou-
ze ve dvou případech – stala se nějaká
katastrofa nebo ekologičtí aktivisté brání
výstavbě tu silnice, tu přehrady, samozřejmě
s tím, co nás to bude zase stát. Pozitivních
příkladů je málo. Pátral jsem v paměti a přišel
jen na Hostětín a Jindřichovice pod Smrkem.
Ještě také v případě kuriozit, jako jsou třeba
každoroční svatební pochody žab. A je úplně
jedno, zda se jedná o tak zvaná seriózní
média nebo o bulvár. Prostě, životní prostředí
se v našich mediích zrovna nenosí. A poněva-
dž už prakticky neexistuje médium, které se
nehoní za čtenností nebo sledovaností, tak se
ještě pár let nosit nebude.

Dr. Aleš Bluma, DSc.
editor vědy a vzdělání

Literární noviny
E-mail: abluma@literarky.cz

Vše je v rukou lobbistů
Zpravodajství z oblasti životního
prostředí není v českých médiích
vyvážené. Politické (většinou sil-
ně lobbisticky zaměřené) sub-

jekty mají tradičně mnohem lepší propojení na
dominantní, široce záběrová média než odbor-
níci nebo aktivisté. Od těch se do tohoto typu
medií dostanou spíš jen jakási resumé výsled-
ků jejich činnosti, nebo jejich zjednodušené
a často bulvarizované verze. Odborníci a akti-
visté sice vládnou sféře nízko nákladových,
většinou odborných (často velice kvalitních)
medií, které však sleduje jen poměrně úzký
okruh čtenářů z řad široké veřejnosti. V hlav-
ních masmédiích je publikování ožehavých
ekologických témat často osobní zásluhou
konkrétních redaktorů, než oficiální koncepce.
Velký kus práce na tomto poli udělala např.
Česká televize.

V poslední době mě překvapilo, že jsem se
nesetkala se žádnou seriozní reakcí na tak váž-
nou a zásadní věc, jako je přestavba energetic-

Skandující davy! Vůbec není divu, že se
bouří občas poněkud zbytečně. Vždyť ani
pořádně nevědí, co si vlastně mají myslet,
a tak přitakají tomu, kdo je právě nejvíc
vidět. A to se nám v redakci vůbec nelíbí.
Máme za to, že zpravodajství z oblasti život-
ního prostředí v českých médiích není vyvá-
žené. Ale nejsme tu od toho, abychom soudi-

li, a tak jsme dali slovo několika povolaným
osobám.

Ne všichni oslovení se nám k položené otáz-
ce vyjádřili. Ne všechny odpovědi jsme pou-
žili, ne však proto, že se nám nehodily „do
krámu“, nýbrž proto, že nebyly vůbec k věci.
(Titulky přidala redakce)

Redakce
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Kdo má lepší raut, vyhrává!
Protože zpravodajství z oblasti
životního prostředí sleduji praktic-
ky denně, myslím, že můžu odpo-
vědně říci, že vyvážené zcela jis-

tě není. Ochránci životního prostředí mají dle
mého názoru dlouhodobě výrazně horší pří-
stup do medií z několika důvodů. Na rozdíl od
svých oponentů, například firmy ČEZ, si nemo-
hou dovolit platit armádu těch, kteří jim pomá-
hají proniknout do médií. Samozřejmě, že je
pro novináře lákavější přijít na tiskovou konfe-
renci ČEZ nebo Czech Coal, kde bude bohaté
občerstvení a ještě dostanou hodnotný dar,
než na tiskovou konferenci Greenpeace, kde
jim nabídneme jen suchá data a fakta, popřípa-
dě kávu a čaj. 

Většina důležitých médií, především hlavních
deníků, je dlouhodobě proti zeleně orientova-
ná. Ochrana životního prostředí je pro ně okra-
jové téma, na rozdíl například od Velké Británie
a Německa. Environmentální témata se často
objevují v ekonomických rubrikách, kde redak-
toři mají daleko větší napojení na byznys
a dávají mu větší prostor. Konkrétním příkla-
dem, který u mě v poslední době způsobil vel-
ké rozčarování, bylo informování o katastrofě
ve Fukušimě. Kritikům jádra byl dán minimální,
spíše žádný prostor, oproti kampani, často až
hysterické, propagující jadernou energii a ba-
gatelizující její rizika a nevýhody.

Jan Freidinger
Greenpeace

E-mail: jan.freidinger@greenpeace.org

Veřejnosti jsme 
maximálně otevřeni

Z pohledu MŽP se domníváme,
že zpravodajství z oblasti ŽP
v médiích ČR je vyvážené, a to
jak z pohledu jednotlivých složek

životního prostředí, tak i konkrétních odpado-
vých toků, jako např. komunálních odpadů
nebo vybraných nebezpečných odpadů. 

Nejpoužívanějším médiem je v tomto smě-
ru internet, proto jsou informace o ŽP pravi-
delně aktualizovány na adrese www.mzp.cz.
Tím se také MŽP snaží být v maximální míře
otevřené široké veřejnosti, odborníkům na
daná témata i organizacím majícím jako hlav-
ní zaměření ochranu životního prostředí.
Komunikace na mnoha úrovních probíhá
i prostřednictvím individuálních pracovních
skupin a nebo prostřednictvím Věstníku či
Zpravodaje MŽP. MŽP kontinuálně odpovídá
na dotazy související s ŽP prostřednictvím
elektronické pošty, vydává tiskové zprávy,
pořádá tzv. kulaté stoly nebo tiskové konfe-
rence. V budově MŽP působí Informační
a poradenské centrum MŽP. 

Ing. Jaromír Manhart
zástupce ředitelky odboru odpadů 

E-mail: jaromír.manhart@mzp.cz
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Média hrají na efekt
Zpravodajství v prvé řadě musí
být objektivní. Novinář by měl být
schopný oddělit fakta od názorů
a parciálních zájmů svých res-

pondentů. O tom, že je potřeba využívat jen
věrohodné a ověřené zdroje, ani nemluvím.

Objektivita zpravodajství, zejména zpravo-
dajství o životním prostředí, proto přímo souvi-
sí s odbornými předpoklady novináře, a to
nejen profesními, ale i základními odbornými
znalostmi popisované problematiky.

Otázky životního prostředí pak média bohu-
žel z mého pohledu až příliš často podávají
zatížené určitým názorem. Obvykle je to jejich
zařazením nebo nezařazením, často je to ale
také tím, že ve zprávě dostanou prostor jen ti
respondenti, kteří podporují jednoznačné
vyznění textu. Černá nebo bílá. Samostatnou
kapitolou je pak oblíbené zneužívání emocí
v podobě třeba nemocných dětí, které repor-
táž doprovázejí. 

Objektivní a vyvážené zpravodajství je při-
tom nezbytné pro svobodné vytváření názorů.
To, že o životním prostředí nejsme informova-
ní vždy korektně, ale není jenom vina noviná-
řů. Máme na tom svůj podíl i my čtenáři, divá-
ci a posluchači. Nejsme schopni dostatečně
odlišit kvalitní zpravodajství. Spokojíme se
s přejímáním informací a nejsme vždy schop-
ni určit různé způsoby manipulace s veřejným
míněním.

Co se týká Odpadového fóra, doufám, že
bude i nadále napomáhat dialogu uvnitř
„odpadářské“ komunity, přispívat k atmosféře
objektivní a nestranné výměny názorů
a postupnému prohlubování znalostí o této
problematice.

Bc. Jiří Sochor
vedoucí tiskového oddělení

Ministerstvo průmyslu a obchodu
E-mail: sochor@mpo.cz

Naprostá spokojenost
Domníváme se, že zejména
v rámci veřejnoprávních médií je
problematice životního prostředí
a environmentalistiky věnován

dostatečný prostor. Především oblasti jako
dodržování standardů při produkci zeměděl-
ských komodit, ochrana vodních zdrojů,
ochrana zvířat proti týrání a problematika
welfare, ochrana lesů, obnovitelné zdroje
energie nebo např. informovanost spotřebi-
telů o kvalitě zemědělských a potravinář-
ských produktů, jsou témata ze zemědělské-
ho sektoru, která se v mediích objevují velice
často.

Současně jsme toho názoru, že jednotlivé
subjekty, které se zabývají problematikou
ochrany životního prostředí, mají dostatek
možností, jak informovat veřejnost o konkrét-
ních nových poznatcích, problémech či kau-

zách. Zejména elektronická média jsou v tom-
to směru nenahraditelným prostředkem.

Samozřejmě, že i Ministerstvo zeměděl-
ství se v maximální možné míře snaží infor-
movat širokou zemědělskou veřejnost o pro-
blémech možných negativních dopadů ze-
mědělství na životní prostředí. A to i s ohle-
dem na fakt, že problematika ochrany život-
ního prostředí a poskytování veřejných stat-
ků je nedílnou součástí Společné zeměděl-
ské politiky EU.

Jde zejména o informační kampaně
v rámci Programu rozvoje venkova, rozvoj
a pravidelná aktualizace portálu eAGRI, kde
zemědělci najdou široké spektrum relevant-
ních informací. Dále jsou vydávány tematic-
ké příručky pro zemědělce k jednotlivým klí-
čovým bodům z oblasti ochrany životního
prostředí (Natura, agro-envi opatření, eroze
atd.).

Mgr. Armine Artouni
tiskové oddělení

Ministerstvo zemědělství ČR
E-mail: armine.artouni@mze.cz

Reakce 
z našeho Facebooku
Martina Číhalová: Ve zpravodajství
není dost informací o ŽP. Když se něco
objeví, tak je to „senzace“ typu Mexického
zálivu nebo nehody někde ve Fukušimě.
Kdyby lidé věděli, jak to chodí v jaderných
elektrárnách, tak by se proti nic nebouřili.
Věřím tomu, že ve Fukušimě i Černobylu
za nehodu mohl lidský faktor (ten bohužel
ovlivnit neumíme). Je toho víc, ale to by
bylo na rozsah několika stran, ne pár řád-
ků.

Eva Malušová: Souhlasím – zpravodaj-
ství nemá zájem podávat normální infor-
mace, honí se jen za senzacemi. Pokud se
objeví něco o odpadech, tak buď když hoří
skládka, nebo když k nám odpadky přive-
ze nějaký „německý“ případně „jinozemní“
podnikatel...

Antonín Sobek: Souhlasím s tím, že
v českém zpravodajství je příliš málo infor-
mací a varování týkajících se životního pro-
středí. Bohužel se není čemu divit. Je těž-
ké vysvětlit něco někomu, když jeho plat
závisí na nutnosti nepochopit to (Upton
Sinclair). Zarážející jsou i názory našeho
pana prezidenta, kvůli němuž je na náš
národ nahlíženo jako na nepřítele přírody,
jak jsem měl možnost zjistit v zahraničí.
Jen bych ještě rád podotkl, že ve Fukuši-
mě byla katastrofa způsobena přírodním
faktorem (který sice eliminovat nelze, ale
lze jej předvídat).
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met. Ten proces není řízený. Záchvěv změny
nastal za ministra Mika a ministryně Bízkové,
ale jinak předtím byla snaha nulová. Tento
stav je nezbytné zásadně změnit.

A kde je tedy zakopaný pes?
Je to v tom, že se ze životního prostředí

dělá politikum. Nemělo by být vyčleňováno
z běžného života. Už za paní Bízkové začaly
diskuse na téma Evropa 2020. Jednoznačně

roãenka

�

Dotace jako ekologická zátěž

Na rozehřátí se zamyslete nad stavem
našeho odpadového hospodářstvím
obecně.

Mnoho věcí se povedlo, a to zejména
v devadesátých letech. Tu další dekádu
musím bohužel hodnotit jako jedno velké pře-
šlapování, učení se, boj s lidskou hloupostí
a lobbingem. Podívejte se třeba na to, do jaké
míry jsou skládkaři dosud schopni blokovat
proces spalování odpadů.

Ztratili jsme spoustu času zejména ve vaz-
bě na omezování ukládání biologicky rozloži-
telného odpadu na skládky, což není dobrým
ukazatelem vůči Bruselu. Není splněn záva-
zek z roku 2010 a nemůže být splněn ani rok
2013, pokud tedy neuděláme nějakou čísel-
nou ekvilibristiku. Do roku 2020 je třeba
dohnat pokles BRO na 35 %. 

Nechci to hodnotit jenom špatně, udělalo
se hodně v separaci, v průmyslových odpa-
dech jsou také dobré výsledky, firmy se cho-
vají racionálně a odpady jsou využívány.
Opačné je to s komunálním odpadem, kde to
mimo separace a zpětného odběru dotažené
není, příliš mnoho skládkujeme. 

Kladnému vývoji však přispěla i specializo-
vaná média. Pro mě byly časopisy jako Odpa-
dové fórum a Odpady od devadesátých let
naučnou literaturou. Opravdu.

Proč jsme podle Vás pozadu 
za některými sousední státy?

Srovnávat se s Německem, Rakouskem či
Švýcarskem je velice náročné. Když jsem ale
dneska viděl zprávy z Neapole, kde najely
bagry do ulic a uklízely neskutečný nepořá-
dek, říkal jsem si, že jsme na tom ještě dobře.
Skládky máme zabezpečené, funguje sběr,
svoz i separace... 

Na druhé straně má dluhy občanská sféra.
Někde třeba schází sběrný dvůr, který si
nakonec obyvatelé udělají ze stanoviště kon-
tejnerů. Kdyby měli sběrný dvůr, věřím, že by
ho využili. Takhle vytvářejí divokou skládku.
Celkově vzato však klasické divoké skládky

Ing. Pavel Bartoš se zdá být takzvaným sběratelem funkcí
(viz krátký životopis v boxu). Pokud ho však znáte osobně,
zapomenete na předsudky. Je to sympaťák a nebojí se otev-
řeně promluvit.

Redakce 

Ing. Pavel Bartoš
19. 8. 1951 – Ing. – VŠB TU Ostrava, fakulta strojní,
obor elektro

Aktuální výkon funkcí:
- předseda představenstva a generální ředitel

a ředitel divize ekoinženýring FITE a.s.
- viceprezident HK ČR
- prezident „Sdružení pro rozvoj MSK“
- člen správní rady VŠB TU Ostrava
- člen „Rady vlády pro energetickou a surovinovou

strategii“
- člen Rady odpadového hospodářství  – MŽP
- člen Rady pro dobrovolné nástroje – MŽP

Profesní praxe:
- 1966-1969 Vítkovické železárny (VŽKG) odborné

učiliště
- 1969-1971 Vítkovické železárny (VŽKG) 

– provozní elektromontér
- 1971-1976 studium VŠB
- 1976-1989 OKD, Důl Prezident Gottwald 

– technik, elektroprojektant
- 1989-1991 OKD, Důl František (dříve Prezident

Gottwald) vedoucí odboru přípravy výroby
- 1991-1993 OKD, důl František, hlavní inženýr
- 1993 OKD, Báňská vývojová základna, hlavní 

inženýr
- 1993 – dosud FITE a.s., 

předseda představenstva, generální ředitel 
a ředitel divize ekoinženýring

vytvářené občany ustaly, nešvarem jsou teď
hlavně divoké skládky živnostenských odpa-
dů. A slabší sociální skupiny podle mě pálí
všechno, co hoří, aby ušetřily. Nelegální spa-
lování v rodinných topeništích je hodně fre-
kventované. A není to jen problém zimní sezo-
ny, ale i v létě, kdy lidé ohřívají vodu v kotlíku
a pálí, co mají. 

Také chci upozornit na systémovou chybu,
ve veřejných zakázkách, kdy jeden začne šet-
řit například na odpadovém hospodářství,
a druzí se mu začnou přizpůsobovat. V ně-
kterých zemích se u veřejných zakázek sa-
mostatně uvádějí náklady na odpadové hos-
podářství, případně na ekologické zabezpe-
čení. Ve výběrovém řízení je pak rozhodně
úspěšnější ta firma, která nešetří na těchto
věcech.

Myslíte, že je to v zákoně prosaditelné?
Kdyby byla vůle, tak ano. Ale ona chybí.

Není to společenskou prioritou. Podle mě je
ale nutné veřejné prostředky efektivně a účel-
ně utrácet. Dneska se vypisují výběrová řízení
na kdeco, firmy snižují náklady a na čem pak
mají ušetřit – třeba na odpadech. Na Minister-
stvu životního prostředí je dlouhodobá nesta-
bilita a ne všichni ve vysokých funkcích pro-
blematiku odpadů vnímají jako klíčovou.
Věřím, že současné vedení MŽP má tu sílu
věci napravit.
Jak vidíte přípravu zákona o odpadech?

Připravily se nové teze zákona o odpadech.
Já jsem pro to, aby zůstal samostatný zákon
o obalech, jako nový samostatný zákon by
měly být zpětné odběry výrobků s ukončenou
životností a novým samostatným zákonem by
mělo být řešeno odpadové hospodářství. 

Při vstupu do EU jsme slíbili, že snížíme
množství biologicky rozložitelného komunální-
ho odpadu ukládaného na skládkách. Zatím
musím konstatovat, že pro jeho splnění systé-
mově téměř nic centrálně nečiníme a celý
proces nikdo nekoordinuje. Spalovny vznikají
podle toho, jak se komu zlíbí, kapacity jakbys-
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požadovala spolupráci všech ministerstev
a to je správná cesta. Jestli se nenajde kon-
sensus, tak je to marné, a to bez útoku na
zelené. Je však třeba podotknout, že z toho
udělali politikum, a cokoli bylo třeba i dobré,
ale nehodilo se jim do krámu, šli proti tomu
a výsledek je takový, že chcete-li dneska něco
postavit (včetně toho co chtějí zelení), tak to
prostě nejde. Všichni pak sklízejí ovoce svého
negativismu vůči všemu. 

Našim velkým problémem je, že ekologie je
vnímána jako problém ministerstva životního
prostředí, to je zásadní omyl. Péče o životní pro-
středí musí být součástí každodenního života
a veškerých lidských činností. Ochrana životní-
ho prostředí musí být vnímána komplexně, ve
všech souvislostech a v globálním měřítku.

Uvedu malý příklad z Rakouska. Předloni
jsem si na jaře všiml, že v boji proti prašnosti
zametli a umyli doslova celou dědinu. Hasiči
to vzali pěkně od kostela, myli schody, cesty,
dělali to dva, tři dny, ale ten prach se dostal
pryč. Ale co je hlavní: když to udělala obec,
najednou jste viděli, že soukromníci vytáhli
hadice a umyli si dvorek. Příklady táhnou.

My tady vyrukujeme se zametacími vozy
někdy začátkem května, a ty prach ještě ako-
rát rozvíří. Vidíte někde u nás takový přístup?
A to máme neustálé problémy s prašností. 

roãenka �

lovém zařízení na spalování směsných komu-
nálních odpadů, škaredě řečeno ve spalovně,
prostě všechno bezpečně shoří, spaliny se
vyčistí a funguje to. V centru Vídně jsou tři
spalovny komunálního odpadu a je to považo-
váno za velmi dobré řešení.

Z náhradních paliv jsem poněkud nervózní,
protože se ptám: co se nebezpečného z této
části komunálních odpadů během mechanic-
ko – biologické úpravy odstraní? V zásadě
nic, ale přesto se chce tato složka spalovat
bez čištění spalin! 

Jaký vliv mají dotace?
Bereme je jako součást procesu, který při-

šel shůry a neptáme se, co nás stojí. Napří-
klad jsme se pustili do propočtů u fotovoltaiky,
při výkupní ceně 12 korun za kWh. Vezměme
si hrubý domácí produkt České republiky
a celkové emise CO2. Spočítáme-li to na měr-
nou jednotku, pak zjistíme, že právě přes ty
dotační peníze fotovoltaika vyprodukuje tolik
CO2 jako kdybychom spalovali černé uhlí! Je
to stejné. A podobných příkladů existuje
spousta. Takže – a to zelení nechtějí slyšet –
ty dotační peníze jsou vlastně ekologická
zátěž. Každá dotace! A je fuk, jestli jsou ty
peníze z Bruselu, nebo ne. 

Vždycky se musíme ptát, co nás vydělání
těch peněz někde jinde stojí. Všechno má
vždycky ekologický dopad. Vývoz „petek“ do
Číny, jakou to má logiku?! Nakoupíme zahra-
niční suroviny, uděláme umělé hmoty, využije-
me to jednou, vypijeme vodu a „šupajda“ s tím
do Číny. A pak si koupíme hračku, která za nic
nestojí a ještě je jedovatá?! A co kdyby to
Čína přestala dělat? To se pak nebudeme mít
do čeho obléci a děcka si nebudou mít s čím
hrát. Slyšel jsem úvahu, že když každý Číňan
bude chtít mít ponožky takového standardu
jako Evropan, tak Evropan nebude mít ponož-
ky. Protože všechno co se tam vyrobí, bude
stále pro Čínu málo. 

My máme globální ekonomiku, ale nemá-
me globální podmínky v podnikání. Hospodář-
ská soutěž je úplně rozházená, a to nám ješ-
tě v Evropě zavaří. Je to takový pštrosí
systém: co se odehrává třeba v Rusku nebo

Asii, to nás vůbec nezajímá, chceme jen čistý
vlastní píseček. 

Vezměte si těžbu plynu, při které údajně uni-
ká 5 – 7 % metanu do ovzduší, přitom se dal-
ších 10 % spotřebuje na pohon kompresorů
pro jeho dopravu , takže 15 % je pryč. A zatím-
co my spotřebováváme plyn, Rusové těží ve
větší míře uhlí a vesele ho pálí. Není lepší, aby
se ten plyn spálil v Rusku a my si tady vytěžili
svoje uhlí? A přitom ušetříme těch 10 % na
dopravě?  Jaký je ekologický přínos?

Když se podíváme na využití energie
z odpadů optikou teplo versus elektrika.
Není to lepší hnát všechno přes tu 
elektriku? Třeba z Chotíkova to budou
muset táhnout kilometry...

Proč máme stanovenou hierarchii nakládání
s odpady a nemáme stanovenou hierarchii vyu-
žívání uhlí nebo plynu? Ty klidně spalujeme, při-
tom je také možnost jejich materiálového využi-
tí. To mi vadí nejvíc, protože stále mluvíme
o přednosti materiálového využití odpadů a při-
tom to je nejméně hodnotná surovina, hlavně
komunální odpady.

Druhý problém je fyzikální,  jak dokážeme
vyrábět elektrickou energii. Vyrábíme ji s účin-
ností od cca 30% do 50 % a zbytek je teplo, to
máme navíc. V tom je nepoměr. V řadě elekt-
ráren využití tepla není možné, utíká do
ovzduší, jen aby mohli vyrábět elektriku. No
a u spaloven je to tak, že se je snažíme do
energetických systémů zabudovat, aby to
bylo ekonomicky i environmentálně efektivní.
V létě ani energie vyrobená ve spalovně
nemůže být plně využita, protože spotřeba
tepla je minimální. 

To aby se člověk pořád jenom 
rozčiloval. Co Vás naopak nejvíce těší?

Hlavně moje vnučky, mají 4 a 6 let. Ony
mají pocit, že děda umí všechno, přitom to
zdaleka není pravda. K Vánocům dostaly key-
board a chtěly, abych zahrál. Tak povídám:
„Vždyť to neumím.“ A ony: „Ale dědečku,
vždyť Ty umíš všechno!“ (smích)

Mám někdy problém s tím, kam se společ-
nost řítí, jak se chová, a co se děje v politice, to
je přeci neuvěřitelné. A když pomyslím na děti,
pouštíme je do nějakého světa, a musíme si
uvědomit, jak budou žít. Ale my to nezvládáme
a nevytváříme alespoň slušný předpoklad, aby
mohly žít alespoň tak jako naše generace. Spo-
lečnosti chybí pokora, sebereflexe, smysl pro
realitu. A je to i otázka médií. Je spoustu věcí,
které by se měly dostat do tisku, a když se podí-
váte, čím se média zabývají, to je naprosto šíle-
né. A to pro naše ratolesti není dobrý základ.

Přesto si dovolím být optimistou a věřím, že
se zejména v Evropě probudíme, začneme se
chovat odpovědně a racionálně, tak aby se
naši vnuci za nás nemuseli stydět. Věřím, že
to stojí za tu námahu.

Lucie Čecháková

Když se řekne energetické využití 
odpadů, tak i když to půjde dobře, 
do pěti až osmi let se postaví tři možná
čtyři spalovny. Ale stále tady bude přes
milion tun komunálu. Co by tedy mělo
nastoupit jako doplňkové řešení?

Podívejme se na komunální odpady. Vždyť
ony jsou z celkového pohledu vlastně margi-
nální. Není to rozhodující téma, ale hodně
viditelné a týká se to každého. Důležité je,
jaké mají skutečné vlastnosti. 

U nás se pořád mluví o tom, že je metoda
mechanicko-biologické úpravy efektivní, takže
si to rozdělíme na biosložku a výhřevné odpa-
dy jako „náhradní palivo“. Biosložku budeme
fermentovat a pak jí dáme bez užitku na
skládku. Na druhou stranu biomasu pro spa-
lování cíleně vyrábíme. Takže touto metodou
mnoho nevyřešíme a navíc se zbavíme asi 40
% energeticky využitelné frakce. V jednoúče-
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Odpadové hospodářství v roce 2009
Stejně jako v minulých letech přinášíme čtenářům Odpado-

vého fóra stručné shrnutí dat o odpadovém hospodářství
ohlašovaných do Informačního systému odpadového hospo-
dářství (ISOH), který je na CENIA, české informační agentuře
životního prostředí, provozován.

roãenka

�

Rok 2009 přinesl do zpracování a interpretace
dat podstatnou novinku. Aktualizovanou metodiku
výpočtu matematického vyjádření indikátorů Plá-
nu odpadového hospodářství, kdy byly zavedeny
dopočty produkce odpadů od producentů odpadů,
kteří nedosáhli stanovených limitů ohlašování, hlá-
šení nepodávali a do výpočtů zahrnuti nebyli. 

Díky této úpravě vzrostla celková produkce
odpadů na 32,3 mil. tun odpadů a produkce ko-
munálních odpadů (KO) na 1 obyvatele na 507
kg/rok, čímž jsme se v produkci KO na 1 obyvate-
le zařadili mezi ostatní země EU, kdy průměr EU
na 1 obyvatele se pohybuje okolo 520 kg/rok.

Nejvyšší celková produkce odpadů na území
jednotlivých krajů přepočtená na 1 obyvatele by-
la ohlášena v Praze a zároveň Praha je také kra-
jem s největší produkcí KO přepočtenou na jed-
noho obyvatele. Nejnižší celková produkce od-
padů byla hlášena z území kraje Vysočina a zde
bylo také vyprodukováno nejnižší množství KO
na jednoho obyvatele (tabulka 1).

Produkci různých složek KO v absolutním
množství i po přepočtu na 1 obyvatele uvádí
tabulka 2. Nejvíce odpadů katalogového čísla 
20 03 01 směsný komunální odpad v přepočtu
na jednoho obyvatele bylo produkováno ve Stře-
dočeském a naopak nejméně v Plzeňském kraji.
V produkci objemného odpadu na obyvatele
(katalogové číslo 20 03 07) je na špici Praha.
Nejméně se naopak vyprodukuje v kraji  Vysoči-
na a Jihočeském kraji. Nejvíce komunálních

odpadů kategorie nebezpečný (skupina 20
katalogu odpadů) bylo v přepočtu na jednoho
obyvatele hlášeno z území Moravskoslezského
kraje, nejméně naopak na Vysočině, Libereckém
a Karlovarském kraji. 

V produkci kompostovatelných biologicky
rozložitelných odpadů na jednoho obyvatele je
nejvýznamnější území Jihočeského kraje. Nejméně
bylo vyprodukováno ve Zlínském kraji. Naopak pro-
dukce biologicky rozložitelných komunálních
odpadů přepočtená na jednoho obyvatele je nej-
vyšší na území Prahy, nejnižší v Libereckém kraji.

Produkci vybraných materiálových složek KO
a podíl skládkování v jednotlivých krajích udává
tabulka 3. Nejvyšší produkce odpadů papíru na
jednoho obyvatele byla ohlášena ve Středočes-
kém kraji těsně následovaná Prahou a Pardu-
bickým krajem. Nejméně odpadů papíru na jed-
noho obyvatele bylo vyprodukováno na území
Karlovarského kraje. 

Poměrně vyrovnaná je situace v jednotlivých
krajích v produkci odpadů skla na jednoho oby-
vatele. 

Odpadů plastů na jednoho obyvatele bylo nej-
více vyprodukováno ve Středočeském kraji a nej-
méně v Libereckém kraji.

Neméně důležitým ukazatelem, jako je pro-
dukce odpadů, jsou také informace o nakládání
s nimi. V krajském srovnání jsme se zaměřili na
zatím bohužel stále nejčastější způsob na-
kládání s komunálními odpady, tedy skládkování

(kódy nakládání D1, D5, D12). Nejvíce odpadů
je skládkováno ve Středočeském kraji, nejméně
v Libereckém kraji.

Kterých odpadů vzniká nejvíce? Odpověď
dávají tabulky 4 a 5. V obou kategoriích jedno-
značně dominuje Zemina a kamení, ať již katalo-
gové číslo 17 05 04 nebo 17 05 03 (Zemina
a kamení obsahující nebezpečné látky. Druhým
odpadem kategorie ostatní s nejvyšší produkcí
je odpad 20 03 01 Směsný komunální odpad,
v kategorii nebezpečných odpadů to v roce
2009 byly odpady katalogového čísla 19 03 04
Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně
stabilizovaný a 16 01 04 Autovraky.

Co nás čeká v odpadovém 
hospodářství v roce 2011

Ohlašování dat o odpadovém hospodářství za
rok 2011 projde významnou změnou. Poprvé
bude většina ohlašovacích povinností prováděna
pouze elektronicky prostřednictvím Integrované-
ho systému plnění ohlašovacích povinností
(ISPOP) a dotkne se všech subjektů, které pře-
kročí ohlašovací limit 100 kg odpadů kategorie
nebezpečný, resp. 100 t odpadů kategorie ostat-
ní. S ohledem na skutečnost, že půjde o nový
způsob ohlašování, doporučujeme neponechat
hlášení na poslední den zákonné lhůty, tj. 15. 2.
2012, ale vše řešit s dostatečným předstihem.
O způsobu ohlašování bude probíhat informační
kampaň a potřebné informace budou k dostání
také na adrese http://www.ispop.cz.

Ing. Zuzana Dont Kábrtová
Ing. Jiří Valta

CENIA
E-mail: jiri.valta@cenia.cz

Tabulka 1: Produkce základních kategorií odpadů v jednotlivých krajích ČR v roce 2009

Celková produkce Celková produkce Celková produkce Celková produkce Celková produkce Celková produkce Celková produkce Celková produkce
odpadÛ odpadÛ N odpadÛ N odpadÛ O odpadÛ O odpadÛ kom. odpadÛ kom. odpadÛ

(t) (kg/ob.) (t) (kg/ob.) (t) (kg/ob.) (t) (kg/ob.)

Hlavní mûsto Praha 6 143 841 4 942,93 135 702 109,18 6 008 139 4 833,75 800 029 643,65

Stfiedoãesk˘ kraj 4 146 504 3 344,84 424 031 342,05 3 722 474 3 002,79 769 748 620,93

Jihoãesk˘ kraj 2 160 349 3 391,36 137 343 215,60 2 023 006 3 175,76 271 458 426,14

PlzeÀsk˘ kraj 2 003 295 3 507,18 57 397 100,48 1 945 899 3 406,69 250 717 438,93

Karlovarsk˘ kraj 902 018 2 928,99 32 691 106,15 869 327 2 822,84 138 910 451,06

Ústeck˘ kraj 3 197 098 3 823,69 386 315 462,03 2 810 783 3 361,67 475 926 569,20

Libereck˘ kraj 1 078 766 2 461,60 64 335 146,80 1 014 430 2 314,79 227 659 519,49

Královéhradeck˘ kraj 1 032 306 1 861,65 53 637 96,73 978 670 1 764,92 243 323 438,81

Pardubick˘ kraj 1 182 645 2 292,53 102 575 198,84 1 080 070 2 093,69 238 841 462,99

Vysoãina 744 381 1 444,48 48 683 94,47 695 698 1 350,01 214 166 415,59

Jihomoravsk˘ kraj 2 801 435 2 436,01 125 129 108,81 2 676 306 2 327,20 563 092 489,64

Olomouck˘ kraj 1 419 136 2 210,68 78 810 122,77 1 340 326 2 087,91 300 952 468,81

Zlínsk˘ kraj 891 810 1 508,21 69 934 118,27 821 876 1 389,94 246 164 416,31

Moravskoslezsk˘ kraj 4 563 701 3 652,84 444 808 356,03 4 118 893 3 296,81 583 259 466,85

Celkem 32 267 286 2 161 390 30 105 896 5 324 244
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Tabulka 2: Produkce vybraných složek komunálních odpadů v jednotlivých krajích ČR v roce 2009
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Hlavní mûsto Praha 475 074 382,21 93 418 75,16 1 598 1,29 194 674 156,62 120 259 96,75

Stfiedoãesk˘ kraj 487 760 393,46 46 349 37,39 1 804 1,46 341 435 275,42 75 330 60,77

Jihoãesk˘ kraj 169 269 265,72 22 045 34,61 1 188 1,87 201 600 316,48 28 080 44,08

PlzeÀsk˘ kraj 135 456 237,14 38 852 68,02 528 0,92 175 489 307,23 33 232 58,18

Karlovarsk˘ kraj 90 913 295,21 16 832 54,66 150 0,49 36 351 118,04 11 321 36,76

Ústeck˘ kraj 275 065 328,97 47 813 57,18 702 0,84 225 855 270,12 55 640 66,54

Libereck˘ kraj 154 748 353,11 22 541 51,43 230 0,52 48 237 110,07 13 565 30,95

Královéhradeck˘ kraj 154 843 279,24 15 406 27,78 430 0,78 94 178 169,84 20 531 37,03

Pardubick˘ kraj 136 740 265,07 20 288 39,33 456 0,88 70 196 136,07 42 861 83,08

Vysoãina 135 618 263,17 17 570 34,09 234 0,45 75 642 146,78 18 619 36,13

Jihomoravsk˘ kraj 376 106 327,05 67 495 58,69 1 263 1,10 155 658 135,35 48 531 42,20

Olomouck˘ kraj 194 456 302,92 28 215 43,95 424 0,66 125 155 194,96 27 656 43,08

Zlínsk˘ kraj 145 071 245,34 36 452 61,65 681 1,15 53 145 89,88 31 114 52,62

Moravskoslezsk˘ kraj 353 155 282,67 60 716 48,60 2 563 2,05 180 583 144,54 63 201 50,59

Celkem 3 284 273 533 995 12 253 1 978 198 589 939

Tabulka 3: Produkce vybraných materiálových složek komunálních odpadů a skládkování odpadů v jednotlivých krajích ČR v roce 2009
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Hlavní mûsto Praha 79 049 63,60 18 082 14,55 13 298 10,70 794 0,64 181 668 146,16

Stfiedoãesk˘ kraj 82 441 66,50 12 644 10,20 57 081 46,05 253 0,20 1 062 714 857,25

Jihoãesk˘ kraj 20 490 32,16 8 656 13,59 6 279 9,86 42 0,07 287 715 451,66

PlzeÀsk˘ kraj 28 894 50,59 7 768 13,60 6 238 10,92 95 0,17 261 421 457,67

Karlovarsk˘ kraj 6 389 20,75 2 910 9,45 2 122 6,89 35 0,11 144 282 468,50

Ústeck˘ kraj 28 106 33,61 6 614 7,91 6 052 7,24 41 0,05 464 945 556,07

Libereck˘ kraj 13 930 31,79 4 570 10,43 2 719 6,21 83 0,19 110 446 252,02

Královéhradeck˘ kraj 19 920 35,92 6 305 11,37 6 352 11,45 26 0,05 154 666 278,92

Pardubick˘ kraj 32 838 63,66 7 298 14,15 7 943 15,40 40 0,08 331 200 642,02

Vysoãina 12 205 23,68 7 855 15,24 4 859 9,43 108 0,21 230 660 447,60

Jihomoravsk˘ kraj 37 507 32,61 11 065 9,62 7 638 6,64 135 0,12 403 984 351,29

Olomouck˘ kraj 20 550 32,01 7 013 10,92 7 013 10,92 187 0,29 293 659 457,45

Zlínsk˘ kraj 18 893 31,95 6 338 10,72 4 947 8,37 52 0,09 181 057 306,20

Moravskoslezsk˘ kraj 29 097 23,29 12 043 9,64 14 434 11,55 31 0,02 595 463 476,62

Celkem 430 309 119 160 146 975 1921 4 703 879

Tabulka 4: Přehled odpadů kategorie ostatní s nejvyšší produkcí 
v roce 2009

Kat. ãíslo Název MnoÏství (t)

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod ãíslem 17 05 03 9 216 007

20 03 01 Smûsn˘ komunální odpad 3 284 171

17 04 05 Îelezo a ocel 2 939 921

17 01 01 Beton 1 153 055

17 01 02 Cihly 1 027 994

17 05 06 VytûÏená hlu‰ina neuvedená pod ãíslem 17 05 05 1 004 680

17 01 07 Smûsi nebo oddûlené frakce betonu, cihel, ta‰ek 
a keramick˘ch v˘robkÛ neuvedené pod ãíslem 17 01 06 935 943

10 01 02 Popílek ze spalování uhlí 803 446

19 12 02 Îelezné kovy 602 507

10 01 01 ·kvára, struska a kotelní prach (kromû kotelního prachu 
uvedeného pod ãíslem 10 01 04) 597 186

Tabulka 5: Přehled odpadů kat. nebezpečný s nejvyšší produkcí v r. 2009 

Kat. ãíslo Název MnoÏství (t)
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpeãné látky 588 637
19 03 04 Odpad hodnocen˘ jako nebezpeãn˘, ãásteãnû stabilizovan˘ 178 919
16 01 04 Autovraky 133 069
05 01 07 Kyselé dehty 103 887
17 09 03 Jiné stavební a demoliãní odpady (vãetnû smûsn˘ch 

stavebních a demoliãních odpadÛ) obsahující nebezp. látky 95 655
10 02 13 Kaly a filtraãní koláãe z ãi‰tûní plynu obsahující nebezp. látky 61 365
17 01 06 Smûsi nebo oddûlené frakce betonu, cihel, ta‰ek 

a keramick˘ch v˘robkÛ obsahující nebezpeãné látky 46 484
10 02 07 Pevné odpady z ãi‰tûní plynÛ obsahující nebezpeãné látky 43 645
06 02 01 Hydroxid vápenat˘ 40 195
19 03 06 Solidifikovan˘ odpad hodnocen˘ jako nebezpeãn˘ 35 665
07 01 08 Jiné destilaãní a reakãní zbytky 35 623
05 06 03 Jiné dehty 33 740
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Nakládání s obaly 
a odpady z obalů v roce 2009
V českém právním řádu je problém nakládání s obaly

a odpady z obalů řešen zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech
a o změně některých zákonů (zákon o obalech). O nakládání
s obaly v letech 2003 – 2008 jsme referovali v tomto časopisu
před rokem /1/, nyní se zaměříme na rok 2009.

roãenka

�

Oblast nakládání s obaly a vzniklými
odpady z obalů se stále rozvíjí a je pozitivní,
že materiálově bylo v roce 2009 recyklová-
no 69 % z celkového množství odpadů
z obalů. Celkově Česká republika využila
více než 75 % ze vzniklých odpadů z obalů.
V důsledku chybějících informací nebylo
možné určit, jakými zákonnými způsoby
bylo nakládáno se zbytkem vzniklých odpa-
dů z obalů, který činí 24 % z jejich celkově
vzniklého množství (graf 1). 

Míra, v jaké jsou obalové komodity vráce-
ny k recyklaci a k využití, je rozdílná. V roce

2009 byl v České republice na prvním místě
sběr a recyklace papírových obalů (94 %),
vysokého procenta recyklace se dosáhlo
také u skla (71 %), plastů a kovů (obě komo-
dity shodně 52 %). Podstatně menší podíl
recyklace byl u odpadních obalů ze dřeva,
kde stav recyklace dosahoval 33 %. Česká
republika v daném roce splnila požadavky
stanovené zákonem. Míra celkové recyklace
byla 69 % a celkové využití obalových odpa-
dů dosáhlo 76 % (graf 2).

Množství vzniklých odpadů z obalů mělo
v letech 2003 – 2008 meziročně stoupající

tendenci. V roce 2009 tato produkce dosá-
hla 894 tis. tun odpadů z obalů, což bylo
o 74 tis. tun méně než v roce 2008. Z tohoto
pohledu se v roce 2009 začaly projevovat
důsledky světové ekonomické krize, která se
promítla do ostatních hospodářských oblastí
již v roce 2008. Procentuální zastoupení
obalů podle jejich způsobu použití, tj. obaly
určené na jedno použití nebo opakovaně
použitelné obaly, resp. vratné obaly, které
byly v roce 2009 uvedené na trh anebo do
oběhu, poukazuje na skutečnost, že výrobci,
dovozci a distributoři upřednostňují obaly na
jedno použití (graf 3).

Přehled výroby, dovozu, přeshraniční
přepravy a vývozu obalů na území České
republiky z hlediska rozdělení obalů podle
jeho použití je znázorněný v grafu 4.

Další tříděnou komoditou jsou nápojové
kartony (obaly od mléka a džusů). Obaly

Recyklace – celkem

Energetické využití

Spalování ve spalovnách odpadů
s energetickým využitím

Způsob nakládání s odpady
z obalů – neurčeno

Graf 1: V|yužití vzniklých odpadů z obalů na území ČR v roce 2009 Graf 3: Podíl obalů na jedno použití a opakovaně použitelných obalů 
uvedených na trh a/nebo do oběhu v České republice v roce 2009

Graf 4: Množství obalů vyrobených v ČR, dovezených nebo 
přeshraničně přepravených do ČR a vyvezených z ČR v roce 2009

Graf 2: Míra využití a recyklace obalových odpadů v ČR v roce 2009
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POUŽITÉ ZDROJE:
/1/ Šepeľová, G., Špůr, J.: Hodnocení zpětného

odběru obalů a nakládání s nimi. Odpadové
forum. 14.07.2010, roč. 11, č. 7-8/2010, 
s. 30 – 32

/2/ Eurostat – statistický úřad Evropské unie
nacházející se v Lucembursku, jehož hlavním
úkolem je poskytování statistik na evropské
úrovni umožňující srovnávání mezi zeměmi
a regiony.

/3/ Příloha č. 3 zákona č. 477/2001 Sb., o oba-
lech a o změně některých zákonů, v platném
znění.

Ing. Gabriela Buda Šepeľová, 
PhD., Ing. Jaroslav Špůr

CENIA, česká informační agentura
životního prostředí

E-mail: gabriela.sepelova@cenia.cz,
jaroslav.spur@cenia.cz

z nápojových kartonů jsou odděleně sbíra-
né od roku 2005 a množství se neustále
zvyšuje. V roce 2009 bylo v České republi-
ce vytříděno a recyklováno celkem 16 %
nápojových kartonů z komunálních odpadů
(14 % v roce 2008). 

Závěrečné zhodnocení
Na základě zjištěných dat Eurostatu /2/

z roku 2008 Česká republika nadále dosa-
hovala recyklace obalových odpadů na
vysoké úrovni (67 %) a svými výsledky byla
srovnatelná s Rakouskem (68 %) nebo
s Lucemburskem (64 %). Například
v oblasti recyklace plastových obalových
odpadů s dosaženými 50 % se Česká
republika úspěšně dostala na druhou nej-
lepší pozici ze zemí EU, a to za Slovinsko
(56 %), a byla lepší než Německo (47 %)

nebo Švédsko (37 %). Míra recyklace plas-
tů v České republice a ve Švédsku v roce
2006 byla shodně 44 %.

Česká republika v daném roce splnila
požadavky směrnice ES. Míra recyklace
a využití obalových odpadů dlouhodobě
převyšuje (v průměru o 17 %) požadova-
nou úroveň, stanovenou zákonem /3/.

Poznámka
Data nakládání s obaly a vzniklými odpa-

dy z obalů za rok 2009 jsou zpracovávána
z databáze obalů a odpadů z obalů osob
zapsaných v Seznamu osob, které jsou
nositeli povinnosti zpětného odběru a vyu-
žití odpadu z obalů (databáze MŽP, kterou
zpracovává a provozuje CENIA) a z údajů
o obalech a odpadech z obalů od autorizo-
vané obalové společnosti EKO-KOM, a. s.

Předpisy související s nakládáním s odpady
ZA ROK 2010 A 2011

Rok 2010

� Vyhláška č. 54/2010 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech naklá-
dání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení
jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sbě-
ru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků
vybraných autogramů (o podrobnostech nakládání s autovraky)
(účinnost 25. 2. 2010)

� Vyhláška č. 61/2010 Sb.,
kkterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
(účinnost 1. 4. 2010, 1. 4. 2011, 1. 4. 2012)

� Vyhláška č. 65/2010 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech naklá-
dání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách
financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozaříze-
ními a elektroodpady) (účinnost 31. 3.2010)

� Zákon č. 137/2010 Sb.,
kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů
(zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) (účinnost 20. 5.
2010)

� Zákon č. 154/2010 Sb.,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tzv. „euronovela“)
(účinnost 1. 7. 2010)

� Vyhláška č. 170/2010 Sb.,
o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
(účinnost 15. 6. 2010)

� Vyhláška č. 76/2010 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlé-
kání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produk-
tů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb. (účinnost 26. 3. 2010)

� Vyhláška č. 337/2010 Sb.,
o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacio-
nárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé
organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těka-
vé organické látky (účinnost 3. 1. 2011)

� Vyhláška č. 285/2010 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech naklá-
dání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách
financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozaříze-
ními a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb. (účinnost 
1. 12. 2010)

Rok 2011

� Zákon č. 31/2011 Sb.,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost
k 18. 2. 2011)

� Zákon č. 77/2011 Sb.,
kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru zne-
čišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašo-
vacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(účinnost 25. 3. 2011)

� Vyhláška č. 158/2011 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech naklá-
dání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách
financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozaříze-
ními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů (účinnost 1. 7.
2011)

Redakce



ODPADOVÉ FÓRUM � 7-8/201114

Přehled schválených předpisů EU 
ZA OBDOBÍ OD 1. 6. 2010 DO 31. 5. 2011

roãenka

�

� Nařízení Komise (EU) č. 413/2010 ze dne 12. května 2010, kterým
se mění přílohy III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1013/ 2006  o přepravě odpadů, aby se zohlednily změny
přijaté rozhodnutím Rady OECD (2008) 156

� Nařízení Komise (EU) č. 595/2010 ze dne 2. července 2010, kte-
rým se mění přílohy VIII, X a XI nařízení (ES) č. 1774/2002 o vedlej-
ších produktech živočišného původu

� Nařízení Komise (EU) č. 757/2010 ze dne 24. srpna 2010 kterým
se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 850/2004 o persistentních organických znečišťujících látkách

� Nařízení Komise (EU) č. 756/2010 ze dne 24. srpna 2010 kterým
se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 850/2004 o persistentních organických znečišťujících látkách

� Nařízení Komise (EU) č. 790/2010 ze dne 7. září 2010, kterým se
mění přílohy VII, X a XI nařízení (ES) č. 1774/2002 o vedlejších pro-
duktech živočišného původu

� Nařízení Komise (EU) č. 837/2010 ze dne 23. září 2010, kterým
se mění nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých
druhů odpadů určených k využití do některých nečlenských zemí
OECD

� Rozhodnutí Komise 2010/571/EU ze dne 24. září 2010, kterým se
pro účely zohlednění vědeckého a technického pokroku mění přílo-
ha směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, co se
týče výjimek pro použití olova, kadmia, rtuti, šestimocného chrómu,
polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů

� Nařízení Komise (EU) č. 849/2010 ze dne 27. září 2010, kterým
se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002
o statistice odpadů

� Nařízení Komise (EU) č. 1015/2010 ze dne 10. listopadu 2010,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign praček pro
domácnost 

� Nařízení Komise (EU) č. 1016/2010 ze dne 10. listopadu 2010,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign myček nádobí
pro domácnost

� Nařízení Komise (EU) č. 1103/2010 ze dne 29. listopadu 2010,
kterým se stanoví pravidla podle směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2006/66/ES týkající se označování kapacity přenosných
sekundárních (schopných opětovného nabití) a automobilových
baterií a akumulátorů

� Rozhodnutí Komise 2010/731/EU ze dne 30.listopadu 2010, kte-
rým se stanoví dotazník pro podávání zpráv o provádění směrnice
2000/76/ES o spalování odpadu – současně se zrušuje rozhod-
nutí 2006/329/ES

� Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 
24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci
a omezování znečištění)

� Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým
se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živo-
čišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské
spotřebě a provádí směrnice Rady 97/78/ES pokud jde o určité
vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici
podle uvedené směrnice 

� Poznámka: S účinností ode dne 4. března 2011 se zrušuje naříze-
ní č. 1774/2002 a jeho novely (přehled je uveden v nařízení
142/2011)

� Směrnice Komise 2011/37/EU ze dne 30. března 2011, kterou se
mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

� Nařízení Komise (EU) č. 327/2011 ze dne 30. března 2011, kte-
rým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ventilátorů
poháněných elektromotory s příkonem v rozmezí od 125 W do 
500 kW

� Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým
se stanoví kriteria vymezující, kdy určité druhy kovového odpadu
přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamen-
tu a Rady 2008/98/ES

� Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2011, kterým se zřizuje
fórum pro výměnu informací v souladu s článkem 13 směrnice
2010/75/EU o průmyslových emisích (2011/C146/03)

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

E-mail: jindriska_jaresova@vuv.cz

Metodické pokyny a sdělení MŽP 
pro oblast 

odpadového hospodářství
Metodické návody, pokyny, sdělení a stanoviska jsou vydá-

vány ve Věstníku ministerstva životního prostředí, který je pří-
stupný na internetové stránce ministerstva v rubrice „Mini-
sterstvo/Periodika“ (http://www.env.cz/osv/edice.nsf/titletree).
V období od června 2010 do května 2011 vydal odbor odpadů
MŽP dvě sdělení a jeden metodický pokyn.

Sdělení odboru odpadů MŽP o výkladu MŽP k § 37a zákona 
č. 185/2001 Sb. ve znění zákona 154/2010 Sb. 
Věstník MŽP 7/2010

Sdělení odboru odpadů MŽP k problematice „Limitní hodno-
ty ukazatelů – interpretace výsledků zkoušek“
Věstník 2/2011

Metodický pokyn: Příprava zkušebního vzorku pro posouze-
ní odpadů na základě jejich vyluhovatelnosti a obsahu škod-
livin v sušině
Věstník 12/2010, s. 14 – 35

(jk)
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Normy v odpadovém hospodářství 
a souvisejících oblastech

roãenka
�

Následující seznam zahrnuje české technické normy, opravy a změny
norem, jejichž vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technic-
kou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v období od července
2010 do června 2011.

� ČSN P CEN/TS 14405 Charakterizace odpadů – Zkoušky vyluhovatel-
nosti – Perkolační zkouška s průtokem zdola nahoru (za specifikova-
ných podmínek)
Vydání: červen 2011
� ČSN EN 13965-2 Charakterizace odpadů – Názvosloví – Část 2:
Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady
Vydání: květen 2011. Jejím vydáním se ruší ČSN EN 13965-2 Charakteriza-
ce odpadů – Názvosloví – Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání
s odpady, vydaná 2005
� ČSN P CEN/TS 14243 Materiálové využití starých pneumatik – Speci-
fikace kategorií podle jejich rozměru(ů) a nečistot a metody stanovení
jejich rozměru(ů) a nečistot
Vydání: listopad 2010
� ČSN EN 14701-4 Charakterizace kalů – Filtrační vlastnosti – Část 4:
Stanovení odvodnitelnosti vyvločkovaných kalů 
Vydání: srpen 2010
� ČSN ISO 1928 Tuhá paliva – Stanovení spalného tepla kalorimetric-
kou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti
Vydání: říjen 2010. Jejím vydáním se ruší ČSN ISO 1928 Tuhá paliva – Sta-
novení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet
výhřevnosti; vydaná 1999
� ČSN P CEN/TS 15405 Tuhá alternativní paliva – Stanovení hustoty
pelet a briket
Vydání: únor 2011. Jejím vyhlášením se ruší ČSN P CEN/TS 15405 Tuhá
alternativní paliva – Metody pro stanovení hustoty pelet a briket, vydaná 2007
� ČSN P CEN/TS 15406 Tuhá alternativní paliva – Stanovení klenbování
hromadného materiálu
Vydání: únor 2011. Jejím vyhlášením se ruší ČSN P CEN/TS 15406 Tuhá
alternativní paliva – Metody pro stanovení klenbování hromadného materiá-
lu, vydaná 2007
� ČSN P CEN/TS 15639 Tuhá alternativní paliva – Stanovení mechanic-
ké odolnosti pelet
Vydání: únor 2011. Jejím vyhlášením se ruší ČSN P CEN/TS 15639 Tuhá alter-
nativní paliva – Metody pro stanovení mechanické odolnosti pelet; vydaná 2008
� ČSN EN 15149-1 Tuhá biopaliva – Stanovení rozdělení podle velikos-
ti částic – Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 
1 mm a většími
Vydání: duben 2011. Jejím vyhlášením se ruší ČSN P CEN/TS 15149-1
Tuhá biopaliva – Metody stanovení zrnitostního rozdělení – Část 1: Metoda
třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími, vydaná 2006
� ČSN EN 15149-2 Tuhá biopaliva – Stanovení rozdělení podle velikos-
ti částic – Část 2: Metoda třídění vibračním sítem s otvory o velikosti
3,15 mm a menšími
Vydání: duben 2011. Jejím vyhlášením se ruší ČSN P CEN/TS 15149-2
Tuhá biopaliva – Metody stanovení zrnitostního rozdělení – Část 2: Metoda
třídění vibračním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími, vydaná 2006
� ČSN EN 15210-2  Tuhá biopaliva – Stanovení mechanické odolnosti
pelet a briket – Část 2: Brikety
Vydání: květen 2011. Jejím vydáním se ruší ČSN P CEN/TS 15210-2 Tuhá
biopaliva – Metody stanovení mechanické odolnosti pelet a briket – Část 2:
Brikety, vydaná 2006
� ČSN EN 14588 Tuhá biopaliva – Terminologie, definice a popis
Vydání: červen 2011. Jejím vydáním se ruší ČSN P CEN/TS 14588 ČSN EN
14588 Tuhá biopaliva – Terminologie, definice a popis, vydaná 2005 
� ČSN EN 15105 Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu chloridů, sodíku
a draslíku rozpustných ve vodě
Vydání: červen 2011. Jejím vydáním se ruší ČSN P CEN/TS 15105 Tuhá
biopaliva – Metody stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpust-
ných ve vodě, vydaná 2006

� ČSN EN 15289 Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu celkové síry a cel-
kového chloru
Vydání: červen 2011. Jejím vydáním se ruší ČSN P CEN/TS 15289 Tuhá
biopaliva – Stanovení celkového obsahu síry a chloru, vydaná 2006
� ČSN EN 15859 Kvalita ovzduší – Certifikace automatizovaných měři-
cích systémů za odlučovači prachu stacionárních zdrojů – Měřítka
výkonu a postupy zkoušení
Vydání: říjen 2010
� ČSN EN ISO 21258 Stacionární zdroje emisí – Stanovení oxidu dus-
ného (N2O) – Referenční metoda: Metoda nedisperzní infračervené
spektrometrie
Vydání: listopad 2010
� ČSN EN ISO 25140 Stacionární zdroje emisí – Automatizovaná meto-
da pro stanovení koncentrace methanu za použití plamenového ioni-
začního detektoru (FID)
Vydání: březen 2011
� ČSN EN 1911 Stacionární zdroje emisí – Stanovení hmotnostní kon-
centrace plynných chloridů vyjádřených jako HCI – Normovaná refe-
renční metoda
Vydání: březen 2011. Jejím vydáním se ruší ČSN EN 1911-1 Stacionární
zdroje emisí – Manuální metoda stanovení HCI – Část 1: Vzorkování, ČSN
EN 1911-2 Stacionární zdroje emisí – Manuální metoda stanovení HCI –
Část 2: Absorpce plynných sloučenin, ČSN EN 1911-3  Stacionární zdroje
emisí – Manuální metoda stanovení HCI – Část 3: Analýza absorpčního roz-
toku a výpočty, vydané 1999
� ČSN EN 1948-4 Stacionární zdroje emisí – Stanovení hmotnostní
koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB – Část 4: Vzor-
kování a analýza dioxinům podobných PCB
Vydání: duben 2011. Jejím vydáním se ruší ČSN P CEN/TS 1948-4 Stacio-
nární zdroje emisí-Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxi-
nům podobných PCB – Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných
PCB, vydaná 2008
� ČSN EN 326-2 Desky na bázi dřeva – Odběr vzorků, nařezávání a kon-
trola-Část 2: Počáteční zkoušení typu a řízení výroby 
Vydání: duben 2011
� ČSN EN 312 Třískové desky – Požadavky
Vydání: duben 2011. Jejím vydáním se ruší ČSN EN 312 Třískové desky –
Požadavky, vydaná 2004
� ČSN EN 14116+A2 Nádrže na přepravu nebezpečného zboží – Digi-
tální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu
Vydání: duben 2011. Jejím vyhlášením se ruší ČSN EN 14116+A1 Nádrže
na přepravu nebezpečného zboží – Digitální propojení zařízení pro rozpo-
znávání produktu, vydaná 2009
� ČSN EN 61231 Mezinárodní systém označování světelných zdrojů
(ILCOS) 
Vydání: únor 2011
� ČSN ISO 14004 Systémy environmentálního managementu – Všeo-
becná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám
Změna Z1; Vydání: září 2010
� ČSN ISO 14015 Environmentální management – Environmentální po-
suzování míst a organizací (EPMO)
Změna Z1; Vydání: září 2010
� ČSN ISO 14025 Environmentální značky a prohlášení-Environmentál-
ní prohlášení typu III – Zásady a postupy
Změna Z1; Vydání: září 2010
� ČSN ISO 14050 Environmentální management – Slovník
Změna Z1; Vydání:září 2010
� ČSN ISO 14063 Environmentální management – Environmentální ko-
munikace – Směrnice a příklady
Změna Z1; Vydání: září 2010

Mgr. Jaroslava Kotrčová 
Referenční informační středisko MŽP

E-mail: jaroslava.kotrcova@mzp.cz
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� TA01010641 
Biodegradovatelné oděvní a technické textilie
SINTEX, a. s., 2011 – 2014. 
� TA01020282 
Zvyšování ochrany životního prostředí ve
vazbě na výskyt endogenních požárů důlních
odvalů a skládek průmyslových odpadů,
včetně jejich modelování a predikce šíření 
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostra-
va, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2011 –
2013. 
� TA01020383 
Vývoj a ověření technologie termické desorp-
ce s užitím mikrovlnného záření
Dekonta, a. s., 2011 – 2014. 
� TA01020744 
Biodegradabilní plasty v procesech nakládá-
ní s odpady 
Eko-kom, a. s., 2011 – 2015. 
� TA01020871 
Pokročilé řízení a optimalizace spoluspalová-
ní biopaliv v energetice 
Honeywell, s. r. o., 2011 – 2013. 
� TA01020959 
Výzkum procesu suché anaerobní digesce
a realizace nového typu fermentačního zaří-
zení pro zpracování zemědělských bioodpa-
dů na bioplyn s využitím plynotěsného vaku
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostra-
va, Centrum environmentálních technologií, 2011
– 2013.
� TA01021418 
Technologie využití neutralizačních kalů
v procesu rekultivací a ve stavebnictví 
GEOtest Brno, a. s., 2011 – 2014. 

Mgr. Jaroslava Kotrčová
Referenční informační středisko MŽP

E-mail: jaroslava.kotrcova@mzp.cz

roãenka

�

Grantová agentura České republiky¨
� GAP104/10/2344
Modifikace povrchů PET vláken pro kompo-
sitní materiály na bázi cementu  –  význam
ITZ pro mechanické vlastnosti kompositu
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta
stavební, 2010 – 2012. 
� GAP402/10/0126
Ekonomické a ekologické aspekty environ-
mentální regulace v rámci rozdílných tržních
struktur (např. regulace nakládání s obalový-
mi odpady)
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010 – 2011. 
� GPP106/10/P267
Systémová analýza tepelné degradace
odpadních materiálů 
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostra-
va, Fakulta metalurgie a materiálového inženýr-
ství, 2010 – 2012.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
� FR-TI2/151
Snižování emisí skleníkových plynů využívá-
ním nových odpadových tuhých alternativních
paliv se zvýšeným obsahem biomasy při
výpalu portlandského slinku a výrobě hydrau-
lických pojiv cementového charakteru při
zachování vysokých užitných vlastností slinku 
Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o., 2010 –
2012. 
� FR-TI2/339
Vnější tepelně-izolační kompozitní systémy
využívající alternativní surovinové zdroje 
AB Arco, s. r. o., 2010 – 2013. 
� FR-TI2/341
Vývoj progresivní solidifikační technologie
pro transformaci nebezpečných odpadů
v nové materiály 
Hradecký Písek, a. s., 2010 – 2013. 
� FR-TI2/351
Nové technologie vysokohodnotného pórovi-

tého kameniva z různých druhů popílků 
ČEZ Energetické produkty, s. r. o., 2010 – 2013. 
� FR-TI2/365
Výzkum technologie umožňující materiálové
a energetické využití nerecyklovatelných pla-
stových, celulózových a jiných obdobných
odpadů (MEVO)
PolyComp, a. s., 2010 – 2011. 
� FR-TI2/390
Výzkum a vývoj nových brousicích nástrojů
fixovaných hybridním pojivem na bázi anor-
ganických polymerů 
Konstrukční oceli, a. s., 2010 – 2012. 
� FR-TI2/468
Snížení škodlivých emisí a zvýšení automati-
zace archových ofsetových tiskových strojů.
KBA-Grafitec, s. r. o., 2010 – 2013. 

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy
� MEB061011
Studium chování tepelných izolací ze snadno
obnovitelných surovinových zdrojů ze země-
dělství
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
2010 – 2011. 
� ED2.1.00/03.0097
AdMaS – Pokročilé stavební materiály, kon-
strukce a technologie
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
2011 – 2014. 
� ED2.1.00/03.0100
Institut environmentálních technologií 
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava,
Centrum environmentálních technologií, 2011 – 2013. 

Technologická agentura ČR
� TA01010300
Plazmatron s hybridní stabilizací oblouku pro
plazmové nástřiky a pyrolýzu odpadů
ProjectSoft HK, a. s., 2011 – 2013. 

Projekty výzkumu a vývoje 
z Centrální evidence projektů
Centrální evidence projektů (CEP) je jednou z částí Informačního

systému výzkumu a vývoje (IS VaV) a jsou v ní shromažďovány
informace o projektech výzkumu a vývoje podporovaných z veřej-
ných prostředků ČR podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých sou-
visejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

Údaje do CEP předávají poskytovatelé účelové podpory z veřejných
prostředků, kterými jsou správci příslušných kapitol státního rozpočtu
(ústřední orgány státní správy, Grantová agentura České republiky,
Akademie věd České republiky) nebo územní samosprávné celky.

Obsah CEP, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování
údajů je stanoven zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje,
nařízením vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu
a vývoje, zvláštními právními předpisy a provozním řádem IS VaV. 

CEP obsahuje údaje o všech projektech výzkumu a vývoje finan-
covaných z veřejných prostředků jednotlivých poskytovatelů od roku
1993. Přímé vyhledávání v databázi je umožněno pomocí uživatel-
ské aplikace přístupné ze stránky http://www.vyzkum.cz, v níž jsou
zobrazovány pouze ty údaje IS VaV, které jsou dodavateli údajů
(poskytovateli) označeny jako „veřejné“.

Uvedený přehled obsahuje projekty, které byly řešeny v roce
2010, případně bylo zahájeno jejich řešení v roce 2011. Protože je
většina projektů řešena několik let, jsou v seznamu uvedeny pouze
ty projekty, které nebyly v přehledech Odpadového fóra v minulých
letech.

Projekty jsou rozděleny do skupin podle poskytovatele, u každé-
ho projektu je uveden kód projektu, jeho název, hlavní příjemce
a doba řešení.

V návaznosti na schválenou Reformu systému výzkumu, vývoje
a inovací v České republice nebyly v roce 2009 vypisovány Minister-
stvem životního prostředí žádné nové projekty VaV. Všechny projek-
ty, které jsou v současnosti řešené, budou ukončeny nejpozději do
konce roku 2011. 

Výstupy z resortního programu výzkumu v působnosti Minister-
stva životního prostředí jsou k uložené v knihovně MŽP a je možné
je vyhledat prostřednictvím on-line katalogu na internetové stránce
ministerstva v rubrice Informační služby – knihovna, archiv
(http://www.env.cz/is/db-projekty). Knihovna půjčuje výstupy z pro-
jektů k prezenčnímu studiu po předchozí dohodě o podmínkách půj-
čování a kopírování.
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roãenka
�

Diplomové práce tematicky zaměřené na nakládání 
s odpady obhájené na českých vysokých školách v roce 2010 
Česká zemědělská univerzita v Praze, 
Fakulta životního prostředí
Katedra aplikované geoinformatiky 
a územního plánování
HUBAL, Tomáš: Recyklace stavebního odpadu

Katedra biotechnických úprav krajiny
PYŠNÝ, Radek: Úroveň plnění Plánu 
odpadového hospodářství Plzeňského kraje 
od roku 2005
KOPÁČEK, Roman: Rekultivace a uzavření 
řízené skládky Hradišťko pod Medníkem, 
lokalita „Na Sekance“
KINDLOVÁ, Veronika: Návrh uzavření 
a rekultivace skládky Vrbička (okres Louny)
HOUŽVIČKOVÁ, Zuzana: Návrh uzavření 
a rekultivace skládky v Lodíně u Nechanic

Katedra ekologie
ZELINKA, Rudolf: Možné způsoby využití 
odpadu z údržby zeleně u společnosti České 
dráhy, a. s. a Správa železniční dopravní 
cesty, s. o.

Katedra environmentálního inženýrství 
a ochrany prostředí
VALOUŠKOVÁ, Blanka: Řešení nakládání 
s tříděným komunálním odpadem v regionu 
Louny
KROBOVÁ, Denisa: Hospodaření s odpady 
v Lounech a řešení živnostenského odpadu
JELINKOVA, Erika: Předcházení vzniku 
odpadů na úrovni malých obcí
HOJDAROVÁ, Eva: Řešení biologicky 
rozložitelných odpadů ve vybraném území
FRAJMANOVÁ, Gabriela: Prevence nelegální 
přepravy odpadů – kontrolní činnost celní správy
HRABÁNKOVÁ, Iva: Posouzení možnosti 
využitelnosti odpadů v ekologickém 
a konvenčním zemědělství
HANUŠ, Jan: Optimalizace systému sběru 
a svozu tříděných odpadů na území Praha 11
HAVLÍČEK, Jan: Životní cyklus automobilu
RAJCHERTOVÁ, Jana: Využití stavebních 
odpadů
VITÁK, Jaroslav: Ohrožení životního prostředí 
odpady z nelegální výroby omamných 
a psychotropních látek
DEJNOŽKA, Jiří: Nakládání s autovraky 
v Libereckém kraji
BROŽOVÁ, Kateřina: Dynamika 
vermikompostování odpadu z výroby vína
MÁSLOVÁ, Klára: Nakládání s komunálními 
odpady města Vrchlabí
REJMAN, Ladislav: Efektivnost sběru a třídění 
komunálního odpadu v Ústí n. L.
HAVLÍČKOVÁ, Lucie: Vyhodnocení vlivu 
skládky zemědělských a komunálních odpadů 
na podzemní vody na lokalitě Hodonín
KOCUMOVÁ, Lucie: Optimalizace využití 
bioplynové stanice v zájmovém území Kladruby
PARÁKOVÁ, Lucie: Systém výkupu 
a zpracování kovového odpadu ve sběrně 
Kovodemont Czech, a. s.

KONČOKOVÁ, Martina: Využití plastových 
odpadů z výroby světlometů v automobilovém 
průmyslu
EXNEROVÁ, Michaela: Laboratorní výzkum 
využití vermikompostu při odstraňování 
odpadu z výroby vína
VOJÁČKOVÁ, Michaela: Optimalizace zpětného
odběru elektrozařízení ve Strakonicích
KOVÁŘOVÁ, Monika: Optimalizace 
hospodaření s komunálními odpady města 
Lovosice
HEJNA, Pavel: Sledování nakládání s vozidly 
s ukončenou životností
KRSTEV, Pavel: Zhodnocení úrovně nakládání
s odpady ze zdravotnictví se zaměřením 
na projekt rotačního autoklávu v praxi
SLAVÍKOVÁ, Pavlína: Návrh systémového 
řešení zpětného odběru pneumatik v České 
republice
HASNEDL, Petr: Minimalizace zdravotních 
a ekologických rizik při využívání vedlejších 
energických produktů
SYNEK, Petr: Materiálový tok stavebních 
odpadů – tunelový komplex Blanka
ŠTEFKOVÁ, Petra: Řešení nakládání 
s biologicky rozložitelnými komunálními odpady 
ve městě Svitavy
VÁVROVÁ, Romana: Řešení nakládání 
s biologicky rozložitelnými odpady ve městě 
Ústí nad Labem
CINKOVÁ, Růžena: Systém nakládání 
s biologicky rozložitelným komunálním 
odpadem v Šumperku
KODYDKOVÁ, Šárka: Optimalizace nakládání
s komunálními odpady v Hořicích
HOLUBCOVÁ, Tereza: Zpětný odběr obalů 
v rámci hospodaření s komunálním odpadem 
v Semilech
ŘEHÁKOVÁ, Tereza: Řešení nakládání 
s komunálními odpady v Roztokách u Prahy
PETIRA, Vít: Využití odpadních vod 
odpadní biomasy v bioplynové fermentační 
stanici v Úpici a jeho ekologický význam
MOKRIŠ, Vítězslav: Optimalizace spalování 
nebezpečných odpadů ve spalovně 
Trmice
SVOBODOVÁ, Vladimíra: Využití biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů 
v bioplynové stanici zemědělského podniku
TALSKÁ, Vladimíra: Nakládání se stavebními 
odpady z demolice
ŠEBESTA, Vlastimil: Proces a podmínky 
využití kalů z ČOV na zemědělské půdě
RYKLOVÁ, Zuzana: Řešení nakládání 
s komunálními odpady v obci Křižany

Česká zemědělská univerzita 
v Praze,
Fakulta lesnická a dřevařská, 
Katedra zpracování dřeva
RYSPLER, Jakub: Návrh variant provozu 
na výrobu dřevěných briket a pelet
KROČA, Libor: Vlastnosti briket z dřevní 
biomasy

Česká zemědělská univerzita 
v Praze, 
Technická fakulta, 
Katedra technologických zařízení staveb
BADINKA, Martin: Návrh inovace 
technologické linky na třídění papíru a plastu 
ve vybraném podniku
BRŮŽEK, Vladimír: Návrh inovace 
technologické linky na zpracování 
odpadního plastu
HOLEČEK, Aleš: Návrh kompostárny 
na výrobu „zelených kompostů” pro vybranou
obec
HOŠMÁNKOVÁ, Iveta: Návrh inovace linky 
pro minimalizaci vzniku odpadu při 
zpracování drůbežího masa
JINDRA, Petr: Návrh inovace linky 
na zpracování elektroodpadu
MARTÍNEK, Jakub: Zhodnocení výrobních 
linek na lisovaná biopaliva a určení jakosti 
výsledných produktů
ONDŘICH, Tomáš: Návrh projektu 
technologie pro využití odpadního tepla
STUDENÝ, Jan: Návrh inovace strojní linky 
pro výrobu palivových pelet ze stébelnatin 
ATEA Chrášťany
SVOBODOVÁ, Veronika: Návrh inovace 
technologické linky na třídění odpadního 
plastu
ŠVEC, Petr: Doprava meziproduktu 
při recyklaci elektroodpadu
VOŘÍŠEK, Petr: Návrh inovace 
technologické linky na třídění 
elektroodpadu
KAŠPAROVSKÝ, Vladimír: Návrh inovace 
technologické linky na zpracování 
biologicky rozložitelných odpadů 
kompostováním

Katedra využití strojů
LAURIK, Stanislav: Zpracování biologicky 
rozložitelných odpadů z veřejné zeleně

Masarykova univerzita 
Přírodovědecká fakulta, 
Výzkumné centrum pro chemii životního
prostředí a ekotoxikologii (RECETOX) 
– chemická sekce
KALINA, Jiří: Matematické modelování 
biodegradačních procesů

Právnická fakulta, 
Katedra práva životního 
prostředí a pozemkového práva 
ADAMOVOVÁ, Tereza: Právní úprava 
nakládání s komunálním odpadem
ASCHERL, Jan: Ochrana životního prostředí 
v judikatuře Evropské unie (u vybrané oblasti 
životního prostředí )
DOČEKALOVÁ, Iva: Právní úprava nakládání 
s vybranými druhy odpadu (elektroodpad, 
autovraky apod.)
FLOS, Jan: Právní úprava nakládání 
s autovraky
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Mendelova univerzita v Brně,
Fakulta agronomická
Ústav zemědělské, potravinářské 
a environmentální techniky
BASLÍKOVÁ, Ludmila: Analýza komunálního 
odpadu v městské aglomeraci Třebíč
TOKOŠ, Jakub: Analýza systému nakladania 
s komunálnym odpadom v meste Holíč (SK)
VAVŘÍKOVÁ, Jana: Minimalizace ukládaní 
využitelných odpadu na skládky
POLÁKOVÁ, Petra: Minimalizace ukládaní 
využitelných odpadu na skládky

Ústav technologie potravin
SZABÓ, Tereza: Praktické aspekty zpracování 
výpalků z výroby bioethanolu

Ústav aplikované a krajinné ekologie
ŠIPOŠOVÁ, Jiřina: Environmentální dopady 
jednotlivých funkčních systémů odpadového 
hospodářství
HOUSEREK, Tomáš: Nakládáni s biologicky 
rozložitelným komunálním odpadem města 
Olomouce
HOLLÁ, Miroslava: Návrh linky na dotrieďovanie
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
NOVÁKOVÁ, Lenka: Návrh linky pro dotřídění 
vybraného BRKO
BUCHTA, Jakub: Návrh sběrného dvora 
v návaznosti na analýzu složení KO
PROKOPOVÁ, Michaela: Optimalizace 
nakládání s BRO na úrovni regionu
NETRESTOVÁ, Veronika: Provozní 
a environmentální problémy skládek odpadů

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem,
Fakulta životního prostředí
Katedra společenských věd
VODŽÁKOVÁ, Hana: Postoje ke třídění 
odpadu v domácnostech
SVOBODOVÁ, Romana: Zavedení systému 
EMS dle ČSN EN ISO 14 001:2005 v podniku 
Demolice Praha a.s.

Katedra technických věd
KONEČNÁ, Alena: Hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadu – kal ze srážecích procesů
ODEHNALOVÁ, Kamila: Minimalizace 
plynných emisí zejména oxidu uhličitého 
z velké spalovny
RITTER, Karel: Nakládání s odpady 
z potravinářského průmyslu se zaměřením 
na společnost Vitana, a. s.
TŘÍSKOVÁ, Dagmar: Nakládání s odpady 
z těžby a zpracování dřeva
VOJTÍŠEK, Ondřej: Nakládání s prošlými 
léčivy v okrese Jablonec nad Nisou
TROJANOVÁ, Jana: Nakládání s vybranými 
druhy elektroodpadu v chráněné dílně 
Uherské Hradiště
MALÝ, Jan: Návrh sběru a svozu biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu pro město
Litoměřice
CHUDOBOVÁ, Iva: Odpady ze sklářského 
průmyslu se zaměřením na závod Kryry
KIRBS, Tomáš: Plán odpadového 
hospodářství města Lovosice
SCHULZOVÁ, Kateřina: Produkce odpadů ve 
vybraných chemických výrobách se zaměřením

na Lučební závody a. s. Kolín a nakládání s nimi
BAUER, Ondřej: Recyklace a využití 
stavebních odpadů v Ústí nad Labem a okolí
VESELÁ, Kamila: Řešení problematiky 
bioodpadů pro Beroun a okolí
JUŘICOVÁ, Jitka: Sběr a zpracování biologicky
rozložitelného komunálního odpadu ve městě
Žamberk
MILOTOVÁ, Lucie: Vyhodnocení nakládání 
s komunálním odpadem ve Šluknově
SUCHÝ, Zdeněk: Zavádění normy ISO 14001 
v podniku Sklárna a Minipivovar Novosad & syn
Harrachov, s. r. o., Česká republika se 
zaměřením na odpadové hospodářství podniku
a úspory při využívání surovin, energií
MIKULÁŠKOVÁ, Jana: Zhodnocení nakládání 
s odpady nemocnice v Uherském Hradišti
ZACH, Lukáš: Zpracování a využití odpadů 
v silničním stavebnictví

Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta
Ústav pro životní prostředí
MACHÁČKOVÁ, Eva: Ekologické a zdravotní 
dopady nakládání s odpady obsahující 
azbest
HEJDOVÁ, Jiřina: Analýza volně pohozených 
odpadů v chráněných územích ČR
JIŘIČKOVÁ, Kateřina: Modelování svozu 
komunálního odpadu s využitím GIS
PŘIDAL, Štěpán: Případová studie 
– bioplynová stanice v Úpici

Univerzita Pardubice,
Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra informatiky v dopravě
VOCÁSEK, Jan: Optimalizace odpadového 
hospodářství v Kolíně

Katedra technologie a řízení dopravy
BUDINA, Libor: Optimalizace postupů 
pro distribuci nebezpečných věcí 
a kontrola přepravy jejich obalů silniční 
dopravou

Katedra dopravního managementu, 
marketingu a logistiky
HYKŠOVÁ, Daniela: Zpětná logistika v
Dopravním podniku města Pardubice

Katedra dopravních prostředků
FIALA, Luboš: Metodický návrh postupu 
demontáže hnacího ústrojí a náprav od 
karoserie autovraku

Univerzita Pardubice,
Fakulta ekonomicko-správní
Ústav veřejné správy a práva
PŘÍVOZNÍK, Štěpán: Hospodaření s odpady 
v podniku
KADLECOVÁ, Pavlína: Environmentální 
efektivnost zpracování papíru
KLAZAROVÁ, Iveta: Vyhodnocení 
prospěšnosti kompostárny v Semilech
ŠÍLOVÁ, Karolína: Podpora investičních aktivit 
v rámci brownfields

Ústav ekonomiky a managementu
ŠVAJDLEROVÁ, Lucie: Odpadové 
hospodářství města Pardubice

Univerzita Pardubice,
Fakulta chemicko-technologická
Ústav environmentálního a chemického 
inženýrství
HAJTMAROVÁ, hana: Aerobní stabilizace 
přebytečného kalu na čistírně odpadních vod

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
Fakulta technologická
Ústav inženýrství ochrany životního 
prostředí
KONÍČKOVÁ, Hana: Využití odpadní pryžové 
drti z pneumatik jako plniva do geopolymeru
FOLTÝNOVÁ, Kateřina: Studium 
biodegradace aromaticko-alifatického 
kopolyesteru v kompostu
KOPOVÁ, Martina: Zneškodnění odpadu 
s obsahem cínu
SVOBODOVÁ, Simona: 
Stabilizace/solidifikace odpadu pomocí 
AS-Ceramicrete
KLÍVAR, Stanislav: Možnosti sorpce PVP 
na biologické kaly
GERYKOVÁ, Zuzana: Aerobní rozklad PVA 
po oxidaci Fentonovou reakcí

Vysoká škola báňská-Technická 
univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
WEIGLOVÁ, Lenka: Svoz odpadu města 
Jirkova
MOJŽÍŠOVÁ, Miluše: Analýza odpadového 
hospodářství Města Meziboří
DEMETER, Emil: Využití druhotních surovin 
při stavbě komunikací pro staveništní dopravu
DROBÍKOVÁ, Klára: Spalování odpadů 
ze zdravotnických zařízení
PROCHÁZKA, Bronislav: Odpadové 
hospodářství města Duchcova
KOVAŘÍK, Miroslav: Možnosti efektivního 
zpracování a využití betonových recyklátů 
ve stavebnictví
RUMLOVÁ, Martina: Účinnost osvěty 
ve vztahu k nakládání s odpady obyvateli obcí
KOLUMKOVÁ, Pavlína: Asanace skládky 
Chabařovice
BESEDA, Štefan: Odstraňování nebezpečných
látek – Hasičský záchranný sbor
ČENSKÝ, Pavel: Zhodnocení možností využití 
odpadů po těžbě Ag rud v Krušných horách
BRDIAROVÁ, Andrea: Problematika 
odpadového hospodářství na letišti 
Praha-Ruzyně
ONDRIAŠOVÁ, Nikol: Způsoby využití 
biologicky rozložitelných odpadů ve městě 
Karviná
PAPOUŠEK, David: Separace a zpracování 
bioodpadu z TKO ve městě Most
ROZUMOVÁ, Lucia: Termické zpracování 
odpadů ve spalovně Fecupral, s. r. o.
FRANK, Luděk: Analýza ekonomických 
nákladů na likvidaci nelegálních skládek 
v severních Čechách
MENZLOVÁ, Petra: Analýza hospodaření 
s odpady města Most
NÝVLTOVÁ, Eva: Využití zpracovaného 
živočišného odpadu jako ekologického hnojiva
VÍCHA, Pavel: Posouzení možnosti rozšíření 
separovaného sběru v Ostravě o kovové 
obaly
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BRZOŇOVÁ, Markéta: Volba strategie s cílem 
snížit produkci odpadů ve stavební společnosti
Herkul, a. s.
ŠORF, Daniel: Závislost pH kompostu 
na skladbě vstupního materiálu
MASNICA, Tomáš: Předběžná studie 
proveditelnosti projektu „Umělá zemina 
vyrobená z průmyslových odpadů na základě 
technologie S/S“
ČÁP, Jiří: Systém nakládání s odpady ve městě
Louny
KEŘKOVÁ, Marie: Vyhodnocení efektivity 
separace využitelných složek komunálního 
odpadu ve Středočeském kraji
KARÁSEK, Filip: Distribuce vybraných 
toxických prvků při spalování odpadů
KAJPUŠOVÁ, Helena: Laboratorní ověření 
flotačních činidel na bázi odpadů z pyrolýzy 
dřeva

Fakulta elektrotechniky a informatiky
ŠÚSTEK, Ondřej: Akumulace elektrické 
energie získané z obnovitelných zdrojů
VESELÝ, Miroslav: Analýza provozních stavů 
větrných elektráren

Ekonomická fakulta
ZDANJUK, Zdeněk: Odpadové hospodářství 
v České republice a Evropské unii
KARAS, Tomáš: Ekonomické zhodnocení 
likvidace nelegálních skládek na území 
městského obvodu Slezská Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 
Katedra analytické chemie a zkoušení materiálů
TOMÁNKOVÁ, Michaela: Možnosti stabilizace 
produktů spalování odpadů

Ústav chemie ochrany prostředí
BYSTRIANSKÝ, Martin: Využití reverzní 
osmózy pro sanaci výluhů z úložišť popílku 
JELÍNKOVÁ, Jana: Posouzení certifikačních
procedur pro využívání alternativních paliv
mimo režim zákona 185/2001 Sb. 
KLINKOVSKÁ, Jana: Ukládání odpadů 
na povrch terénu ve vztahu k ochraně 
podzemní vody 
KROUŽEK, Jiří: Studium procesů uplatňujících
se při termické desorpci odpadů 
RYŠAVÁ, Lenka: Nakládání s pevnými 
odpadními produkty ze spalování odpadů 
VYMAZALOVÁ, Kateřina: Ověření možnosti 
využití reverzní osmózy pro čištění skládkových
výluhů 

Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta strojního inženýrství
Ústav procesního a ekologického 
inženýrství
KLIMEK, Petr: Hodnocení efektivity využití 
odpadů k výrobě energie
ŠÍMA, Kamil: Energetické využití komunálního 
odpadu

Mgr. Jaroslava Kotrčová
Referenční informační 

středisko MŽP
E-mail: jaroslava.kotrcova@mzp.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze
Národohospodářská fakulta, 
Katedra ekonomiky životního prostředí
BOTKOVÁ, Zuzana: Regionální aspekty trhu 
druhotných surovin v České republice 
ZÍKA, Michal: Šrotovné a jeho paradoxy 
KOVÁČOVÁ, Alena: Influence of 
socio-economic factors on municipal solid 
waste generation = Vliv socio-ekonomických
faktorů na produkci komunálního odpadu
GOJIŠOVÁ, Ivana: Causes and consequences
of crisis on the market for secondary raw 
materials = Příčiny a důsledky krize na trhu 
druhotných surovin
MATĚJOVSKÁ, Jana: Optimalizace 
obalového hospodářství ve firmě 
Škoda Auto, a. s. 

Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze,
Fakulta technologie ochrany prostředí
Ústav plynárenství, koksochemie 
a ochrany ovzduší
KOLÁŘOVÁ, Lucie: Kopyrolýza uhlí 
a biomasy 

Ústav technologie vody a prostředí
DOBIÁŠ, Martin: Anaerobní zpracování 
organických odpadů 

Ústav energetiky
DZURUS, Michal: Korozní odolnost povlaků 
určených pro kotle na spalování komunálních 
odpadů a spalování biomasy 
KRČEK, Martin: Fluidní zplyňování uhlí 
s přídavkem biomasy – Clean Coal Technology 

Počasí nám hrálo do karet

Symposium
ODPADOVÉ
FÓRUM 2011

Vliv počasí, které panuje v době konání
odborné akce, na její úspěšnost je nejedno-
značný. Když je venku pěkně a svítí sluníč-
ko, zlepšuje to náladu a všichni účastníci se
vracejí z akce s pozitivnějšími pocity, než
kdyby pršelo.

Na druhou stranu sluníčko táhne lidi
z přednáškových sálů ven do přírody a může
se stát, že nakonec poslouchají přednášky
jen „chudáci“ ostatní přednášející, kdežto

Oficiální zahájení symposia se odehrálo
týž den po obědě a bylo společné se sester-
skou konferencí Výsledky výzkumu, vývoje
a inovací pro obnovitelné zdroje energie
OZE 2011, jejímž pořadatelem byl rovněž
CEMC a na kterou měli účastníci našeho
symposia volný přístup. (Volný přístup měli
i účastníci spřátelené chemicko-technolo-
gické konference APROCHEM 2011, která
symposiu bezprostředně předcházela.) 

když prší, všichni se poctivě účastní progra-
mu. My jsme letos při symposiu měli „štěstí“
– většinu doby pršelo či dokonce sněžilo.

Symposium začalo letos již ve středu 
13. 4. dopoledne novinkou – návštěvou
blízké přečerpávací elektrárny Dlouhé strá-
ně. V takto započaté tradici exkurzí bychom
v dalších ročnících chtěli pokračovat. Zají-
mavých míst v okolí máme vytipováno hned
několik.
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Generálním partnerem symposia byla
společnost Dekonta, a. s., která se autor-
sky podílela na sedmi příspěvcích. Nej-
více se autorsky zapojila VŠCHT
v Praze (9 příspěvků). Ze Slovenska
bylo přihlášeno a také odprezentováno
celkem 14 přednášek.

Kompletní program a texty všech
přednášek (s výjimkou níže zmíněné ple-
nární přednášky Z. Kozla) i vlastní pre-
zentace najdete na www.odpadovefo-
rum.cz/symposium2011.

Plenární sekce
Po zahájení se účastníci se zájmem

o problematiku OZE odebrali do svého kon-
ferenčního sálu a v hlavním sále začalo
vlastní jednání symposia plenární sekcí,
která trvala celé odpoledne. Začala M.
Tomiková, která zastoupila ředitelku sekce
ekologie MPO P. Kulhánkovou. Na přání
organizátorů se ve svém příspěvku přede-
vším zabývala otázkou „kritických“ surovin
(např. hodně medializované kovy vzác-
ných zemin, ale i další) a připravované
politice EU i ČR v této oblasti. Význam-
ným zdrojem těchto surovin je například
elektroodpad. Vedle toho se M. Tomiko-
vá zmínila i o ostatních aktivitách MPO
v oblasti druhotných surovin a o systé-
mu NECHELA. P. Hladík poté představil
posluchačům sice ne úplně novou, ale
zatím nepříliš známou instituci, která
také rozděluje peníze na aplikovaný
výzkum a kterou je Technologická agentu-
ra ČR. Svůj pohled na současnost
a budoucnost odpadového hospodářství
nastínil Z. Kozel z EKO-KOMu. 

Po přestávce následovaly prezentace ko-
nečných výsledků tří vybraných dlouhodo-
bých výzkumných projektů. První z České
rozvojové agentury se týkal využití popela
z biomasy. Další přednášející prezentoval
výsledky zkoušek společné fermentace ze-
mědělských a průmyslových organických
odpadů, kterých dosáhli v Centru environ-
mentálních technologií VŠB-TU Ostrava. 

Nás však nejvíce zaujal třetí příspěvek
z Ústavu chemických procesů AV ČR
o recyklaci luminoforů z TV obrazovek
a úsporných zářivek. Předmět tohoto pro-
jektu totiž přesně koresponduje s tématem
přednášky MPO o strategických či kritic-
kých surovinách, neboť yttrium i europium
získávané z luminoforů CRT obrazovek
a úsporných zářivek mezi kritické suroviny
patří a díky rostoucím cenám začíná  být
jejich získávání z elektroodpadů i ekono-
mické.

Jednání v sekcích
Celý čtvrtek 14. dubna a v pátek dopo-

ledne pak probíhalo jednání ve třech
a posléze dvou paralelních odborných sek-

cích. Aby účastníci s širším oborem zájmů
měli šanci si vyslechnout příspěvky v růz-
ných sekcích, byl sestaven přesný časový
harmonogram všech přednášek v sekcích
a tento byl také s významnou pomocí před-
sedajících i dodržován. Všichni autoři s po-
žadavkem na dodržování vyhrazeného
času (15+5) byli seznámeni, takže s dodr-
žováním harmonogramu nebyl problém.

Nebylo v možnostech jednoho člověka
se zúčastnit veškerého odborného progra-
mu symposia. Proto jsme o pomoc při hod-
nocení odborné úrovně jednotlivých sekcí
požádali jejich předsedající. Těm, kteří nám
své hodnocení poslali, děkujeme a využili
jsme jich při psaní následujících řádků a je-
jich jména jsou uvedena pod  názvem sek-
ce.

Energetické využití odpadů
Do této sekce bylo zařazeno celkem 16

přednášek a proto zabrala celý čtvrtek. Do-
poledne bylo věnováno biologickým ce-
stám, odpoledne pak termickým způsobům
energetického využití odpadů.

Mezi biologickými metodami pochopitel-
ně dominovala anaerobní digesce a vše co

k ní patří, ale zazněl zde i referát o prvních
výsledcích výroby vodíku biologickou ces-
tou. Pravidelně  zde jsou účastníci sezna-
mováni s postupem projektu pěstování řas
s využitím plynných odpadů ze spaloven
a bioplynových stanic, tentokrát pro produk-
ci biopaliv 2. generace.

Mezi příspěvky pojednávajícími o termic-
kých postupech převažovaly alternativní
způsoby (zplyňování, pyrolýza, krakování).
Nicméně zazněly rovněž příspěvky týkající
se využití odpadního glycerínu, čištění spalin
i ochrany proti korozi u spalovenských kotlů.

Nejprve jsme vás vřele přivítali

Tomáše Řezníčka odměnili potleskem

Večer nezůstal kámen na kameni!

Potom se rozjel nadupaný program v
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zářením z VŠCHT v Praze) a tři biotechno-
logickým metodám čištění (Dekonta). 

První z příspěvků zaměřených na oblast
biotechnologických sanací prezentoval vý-
sledky dosažené při čištění podzemní vody
pomocí biofiltru využívajícího drcený PET
jako nosič biofilmu. Druhý prezentoval vý-
sledky dosažené při biodegradaci fenolové-
ho znečištění pomocí geneticky modifikova-
ných bakterií. Třetí pak biodegradaci hexa-
chlorcyklohexanu za přídavku nulmocného
železa.

Využití nanočástic při sanacích byl letos
věnován pouze jeden příspěvek, který tes-
toval reaktivitu různých typů nanočástic
železa s vybranými kontaminanty.

Poslední z příspěvků poněkud tématicky
vybočoval ze zaměření sekce, ale možná
proto přinesl zajímavé oživení. Byl z Fakulty
stavební ČVUT v Praze a pojednával o pou-
žití bentonitu v konstrukci hlubinného úložiš-
tě radioaktivních odpadů.

Vývěsky a vystavovatelé
Všechny tabule s vývěskami a stolky vy-

stavovatelů (jak z našeho symposia, tak
z konference OZE) byly soustředěny do jed-
noho prostoru, kde se rovněž podávalo
o přestávkách občerstvení. To mělo tu vý-
hodu, že obojí mělo zajištěnu pozornost
účastníků obou souběžně probíhajících akcí.
Mezi našimi vystavovateli ani letos nechybě-
la společnost Prokop Invest, a. s. z Pardubic,
pravidelný účastník symposia.

Společenský program
Prakticky na všech odborných setkáních

je vedle odborného programu stejně důleži-
tý společenský program díky možnosti
navazovat či obnovovat kontakty s ostatní-
mi účastníky a vést „kuloární“ jednání, pří-
padně pokračovat v diskusi, na kterou po
přednášce nebyl čas. Pro tento účel jsou
zvláště výhodné vícedenní akce a organi-
zované i neorganizované společné večery.

Na symposiu byl ve středu večer volný
program, ve čtvrtek pak společná večeře
s hudbou a tancem, která odstartovala
slavnostní rozlučkou s bývalým šéfredakto-
rem Odpadového fóra Tomášem Řezníč-
kem. Nálada po oba večery byla výborná.

Symposium 
ODPADOVÉ FÓRUM 2012

Příští, již sedmý ročník symposia se
uskuteční 25. až 27. dubna 2012 opět
v Koutech nad Desnou v Jeseníkách. Drob-
né inovace chystáme, ale žádné zásadní
změny. Uzávěrka přihlášek příspěvků bude
opět k 15. lednu 2012 a přihlášky účasti
k 31. 3. 2012. Všechny potřebné informace
budeme postupně umisťovat na stránky
www.odpadoveforum.cz/symposium2012.

Ondřej Procházka

průmyslových odpadních vod. S tímto té-
matem souvisely i příspěvky z VŠCHT
v Praze a Technické univerzity v Liberci.

Rizikům souvisejícím s tekutými odpady
ze zdravotnických zařízení byla věnována
přednáška ze Státního zdravotního ústavu
v Praze.

Pisatele těchto řádků nejvíce zaujal přís-
pěvek z Kovohutí Příbram o využití odpadní
kyseliny sírové z autobaterií na loužení zin-
ku z odpadů, zejména Zn-C baterií.

Systémové otázky 
odpadového hospodářství

Náplň této sekce tradičně bývá tématicky
velmi pestrá a nebylo tomu jinak ani letos.
Hned na úvod zazněla  přednáška, která se
svým pojetím vymykala a o které jsme pře-
dem uvažovali, zda ji nezařadit mezi ple-
nární přednášky. Byla ze Slovenska a měla
předlouhý název Prekročíme odpadový
Rubikon? O determinisme v odpadovom
hospodárstve, Kuznecových krivkách, eko-
nomickoum raste atd.

Dva příspěvky se týkaly komunálních
odpadů a jiné dva zase hodnocení odpadů.

Biologicky rozložitelné odpady
(L. Růžek)

Příspěvkům v této sekci věnovali účastní-
ci značnou pozornost, což neplatí úplně
o všech ostatních sekcích. Tím, že využití
bioodpadů pro výrobu bioplynu  (a vodíku)
bylo zařazeno do sekce Energetické využití
odpadů, „zbylo“ do této sekce jen šest přís-
pěvků.

Podle rozsahu diskuse nejvíce zaujal
příspěvek ze Státního zdravotního ústavu
v Praze týkající se mikrobiologické kontroly
digestátů z bioplynových stanic. Nejbez-
pečnější je prý digestát při použití trávy
a z bioplynových stanic pracujících v termo-
filním režimu. Využití kejdy a kuchyňského
odpadu znamená vždy riziko. Z aplikova-
ných digestátů se mohou mikroorganismy
šířit cestou bioaerosolů.

Z příspěvku z VÚV T.G.M. zase vyplynu-
lo, že látky s estrogenním účinkem a neste-
roidní antirevmatika přítomná v komunál-
ních odpadních vodách po jejich průchodu
ČOV  ve většině zůstávají ve vyčištěné
vodě, nikoli v kalu.

Při odstraňování pachových látek v bio-
tricling filtrech je u těkavých organických
látek 96% úspěšnost, ale jen 30% při
odstraňování amoniaku (Dekonta).

Další tři příspěvky se týkaly kompostová-
ní a biodegradace.

Sanace ekologických zátěží
(R. Raschman)

Bylo předneseno celkem osm příspěvků,
z toho tři se týkaly termické desorpce
(z toho dva ohřevu matrice mikrovlnným

Materiálové využití odpadů
(M. Richter)

Všechny příspěvky byly koncipovány
nejen z pohledu materi-
álových toků, ale i sou-
visejících energetických
bilancí. Tímto komplex-
ním přístupem k tématu
příspěvky nepochybně
splnily účel a posluchače
zaujaly. To dokládají dota-
zy z diskuse nebo rozho-
vory po skončení bloku
přednášek během přestá-
vek.

Přednášející se ve
svých prezentacích nedr-
želi výhradně textu zveřej-
něného ve sborníku, ale
rozšířili je o grafy, schéma-
ta, tabulky, fotografie a další
ústně sdělené postřehy
nepublikované ve sborníku.
Tím významně rozšířili pro-
stor, který jim byl symposiem
nabídnut.

Stavební a minerální odpady
(J. Ladomerský, R. Sokolář)

Této sekci dominovaly přednášky
účastníků ze Slovenska (5 ze 7). Spo-
lečným rysem všech příspěvků byly
konkrétní aplikace předmětných
odpadů, v řadě případů již v praxi
ověřené.

Technická univerzita v Košicích se
zde prezentovala třemi příspěvky,
z čehož dva se týkaly možností vyu-
žití popílků  při výrobě stavebních
hmot, včetně těch s vysokým obsa-
hem nedopalu. Třetí byl věnován
možnostem využití stavebních
odpadů s obsahem azbestu.

Dva příspěvky z Technické uni-
verzity ve Zvolenu byly pro změnu
věnovány možnostem využití slévá-
renských písků a strusek.

Oba příspěvky přednesené
v českém jazyce byly z Brna. Na

Fakultě stavební VUT v Brně ukázali, že
dosud skládkovaný kal z praní křemenného
písku se dá efektivně využít jako plnohod-
notná keramická surovina, přičemž se
nejen ušetří přírodní surovina, ale navíc se
sníží vypalovací teplota a tím i energie.

Ve Výzkumném ústavu stavebních hmot
zase vyvinuli na bázi průmyslových odpadů
produkt pro využití při výstavbě hrází
a ochranných valů vodních toků.

Kapalné odpady, nebezpečné odpady
Této smíšené sekci s celkem 9 příspěvky

dominovala Univerzita Pardubice pěti před-
náškami a všechny souvisely s čištěním

v několika sálech
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Integrovaný registr znečišťování 
– sledování odpadů a využití dat
V Odpadovém fóru č. 5/2011 se objevil další kritický ohlas

k fungování Integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností (ISPOP) od Tomáše Gocieka z firmy Slévárny Tři-
nec, a. s. Kromě uvedeného se část textu týkala i problemati-
ky integrovaného registru znečišťování (IRZ). Pod článkem
byla otázka, zda někdo kompetentní čtenáři odpoví. Vzhle-
dem k tomu, že ve zmíněné reakci je několik nepřesností, je
skutečně třeba odpovědět. 

se zaváděním znečišťujícími látek (příloha II
nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 nařízení
vlády č. 145/2008 Sb.) do životního prostře-
dí v důsledku nejrůznějších (pravidelných,
nepravidelných, havarijních, úmyslných či
neúmyslných) aktivit. Pojem únik je ve vaz-
bě na IRZ do určité míry výstižnější než dří-
ve používaný pojem emise. 

Pojem přenos (transfer, off-site tran-
sfer) se vztahuje k přesouvání znečišťujících
látek v odpadech nebo odpadních vodách
nebo odpadů mimo lokalitu provozovny
k dalším operacím (čištění v případě odpad-
ních vod, využití nebo odstranění v případě
odpadů nebo látek v odpadech). 

Terminologické rozlišení naznačuje jeden
ze základních rysů IRZ, resp. obecně re-
gistrů uniků a přenosů znečišťujících látek
(pollutant release and transfer registers –
PRTR). Registry tohoto typu se nezaměřují
pouze na jeden druh vlivu průmyslových
a zemědělských provozoven (tzn. vypou-
štění znečišťujících látek do ovzduší, vody,
či půdy), ale jejich záměrem je pokud mož-
no komplexní popis výstupů, které mohou
přímo nebo nepřímo životní prostředí ovliv-
nit (včetně odpadů předávaných mimo pro-
vozovnu). 

Rozsah IRZ pro rok 2010
Posledním ohlašovacím rokem, za který

byly předány údaje provozovateli, byl rok
2010 (již 7. ohlašovací rok). Ohlašovací
období skončilo 31. 3. 2011. Pro rok 2010
byl rozsah v IRZ sledovaných údajů násle-
dující:
� úniky znečišťujících látek podle přímo

účinného nařízení o evropském PRTR
(příloha II nařízení o E-PRTR) + úniky
znečišťujících látek podle nařízení vlády
č. 145/2008 Sb. (příloha č. 1 nařízení 
č. 145/2008 Sb.) – celkem 93 látek,

� přenosy odpadů podle přímo účinného
nařízení o evropském PRTR (článek 5) 
– pro přenos odpadu mimo lokalitu pro-
vozovny jsou prahové hodnoty 2 tuny
za rok pro nebezpečný odpad a 2 000
tun pro ostatní odpad,

Účinné právní předpisy pro IRZ
v roce 2011

V současnosti (v roce 2011) jsou pro IRZ
účinné následující právní předpisy:
- Nařízení Evropského parlamentu a rady

(ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje Ev-
ropský registr úniků a přenosů znečišťují-
cích látek a kterým se mění směrnice
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES,

- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném
registru znečišťování a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí a o změně
některých zákonů, v platném znění,

- Nařízení vlády, kterým se stanoví sez-
nam znečišťujících látek a prahových
hodnot a údaje požadované pro ohlašo-
vání do integrovaného registru znečišťo-
vání životního prostředí.
Z mezinárodně-právního hlediska je pro

ČR rovněž závazným Protokol o registrech
úniků a přenosů znečišťujících látek (tzv.
Protokol o PRTR). Problematika registrů
znečišťujících látek je tak kodifikována na
mezinárodní, evropské i národní úrovni. 

Jak je patrné, celá oblast IRZ (včetně
základních pojmů, rozsahu, vymezení
ohlašujících subjektů, přístupu veřejnosti
k informacím a dalších aspektů) je uprave-
na samostatně (z větší části přímo účin-
ným evropským nařízením), nikoli záko-
nem o odpadech. Není tak plně relevantní
uvádět, že při sledování odpadů v IRZ „se
pohybujeme nad rámec zákona o odpa-
dech a jeho prováděcích vyhlášek“,. Pro
IRZ jsou účinná ustanovení zmíněných
právních norem a z nich je třeba důsledně
vycházet. 

Správně používané pojmy
Autorem kritické poznámky je používán

pojem „únik odpadů“. Ten se ovšem v oficiál-
ních dokumentech MŽP ani právních předpi-
sech nikde neobjevuje. Na nesprávném
pojmu by neměla být stavěna jakákoli nega-
tivní argumentace vůči IRZ. 

V IRZ se rozlišují dva pojmy – úniky
a přenosy. Pojem únik (release) je spojen

� přenosy látek v odpadních vodách pod-
le přímo účinného nařízení o evrop-
ském PRTR (příloha II nařízení o E-
PRTR),

� přenosy znečišťujících látek v odpadech
mimo provozovnu podle nařízení vlády 
č. 145/2008 Sb. vznikající přímo nebo
v přímé souvislosti s činností zařízení
v provozovně (příloha č. 2 nařízení 
č. 145/2008 Sb.).

Přenosy odpadů mimo 
provozovnu a přenosy látek
v odpadech mimo provozovnu

Co se týče odpadů, jsou do IRZ provozo-
vateli v případě překročení příslušných ohla-
šovacích prahů ohlašovány dva druhy údajů
– množství přenosů odpadů mimo provozo-
vnu a množství přenosů látek v odpadech
mimo provozovnu. Opět je třeba rozlišovat.

„Přenosem mimo lokalitu“ se ve vztahu
k odpadům podle článku 2 odst. 11 naříze-
ní č. 166/2006/ES rozumí: „přesun odpa-
dů určených k využití nebo odstranění
...mimo hranice provozovny“. Provozova-
telé musí ohlásit přenosy odpadů mimo
hranice provozovny u nebezpečného odpa-
du v množství převyšujícím 2 tuny za rok
a ostatního odpadu v množství převyšujícím
2 000 tun za rok. 

U přenosů odpadů mimo lokalitu pro-
vozovny musí být v souladu s nařízením 
o E-PRTR:
� ohlášen druh odpadu – nebezpečný

odpad a ostatní odpad, 
� ohlášeno množství odpadu podle druhu

v tunách/rok,
� ohlášen způsob nakládání s odpadem –

využití (R), odstranění (D)
� ohlášen postup k získání ohlašovaného

údaje – měření (M), výpočet (C), odhad
(E) – v případě použití měření a výpočtu
ohlášena použitá metoda k získání ohla-
šovaného údaje,

� ohlášen název a adresa osoby prová-
dějící odstranění/využití odpadu,

� v případě přeshraničního přenosu ohlá-
šena adresa lokality využití/odstranění,
která přenos přijme.

Přenos znečišťujících látek mimo provo-
zovnu v odpadech znamená pohyb zne-
čišťujících látek přes hranice provozov-
ny v odpadech určených k využití nebo
odstranění. Od ohlašovacího roku 2009 
je účinná příloha č. 2 nařízení vlády 
č. 145/2008 Sb. obsahující seznam znečiš-
ťujících látek spolu s ohlašovacími prahy.
Celkem je určeno pro ohlašování přenosů
znečišťujících látek v odpadech 72 látek.
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fiízení/servis
�

o IRZ včetně popisu jednotlivých látek, pří-
padně měřících metod ke stanovení jednot-
livých látek (zpracované renomovanými
pracovišti). Návštěvnost stránek neklesá
pod několik tisíc uživatelů měsíčně. 

Obecně je kladný efekt registrů znečišťo-
vání přikládán skutečnosti, že jsou veřejně
k dispozici data z konkrétních provozoven
v rozsahu, který doposud nebyl běžný.
V tuto chvíli máme informace o využití dat
z IRZ v rámci státní správy (souhrnné zprá-
vy, speciální analýzy), akademické sféry
(diplomové a vědecké práce), běžných uži-
vatelů (dotazy k provozovnám v konkrétní
lokalitě), médií (velké množství odborných
článků, populární články), či nevládních
organizací (žebříčky znečišťovatelů). Rádi
bychom, aby se zvyšoval i podíl uživatelů
z průmyslových a zemědělských sektorů
(management chemických látek). 

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
Ministerstvo životního prostředí

E-mail: jan.marsak@mzp.cz

louce“, ale právě „v zařízeních k tomu
určených“. Data o odpadech tvoří pod-
statnou část ohlašovaných údajů.

Věrohodnost ohlášených dat
Data do IRZ ohlašují samotní provozova-

telé, kteří mají povinnost ohlašovat data
věrohodná a správná. Zřizovatel registru
(MŽP), jeho provozovatel (CENIA) a Česká
inspekce životního prostředí provádějí sys-
tematickou kontrolu, ale data nemění, to
mohou pouze provozovatelé v opravných
hlášeních. Pokud hovoříme o nevěrohod-
nosti dat v IRZ, pak je třeba říci, jakých
a proč je provozovatelé tímto způsobem
ohlásili (resp. neohlásili).

Závěr – využití dat z IRZ
Využití dat je třeba zlepšovat a ukazovat

k čemu mohou sloužit. MŽP provozuje
webovou stránku www.irz.cz, kde je umož-
něn přístup k ohlášeným datům (v tuto chví-
li za 6 ohlašovacích let) a k dispozici je
například kompletní přehled informací

Přenosy látek v odpadech mimo lokalitu
provozovny musí být ohlášeny z hlediska
množství přenesených znečišťujících látek
v kg/rok. U přenosu látek v odpadech mimo
lokalitu provozovny je povinností provozo-
vatele uvést:
� název látky, 
� ohlášeno množství látky v odpadu

v kg/rok,
� ohlášen způsob nakládání s odpadem –

využití (R), odstranění (D)
� ohlášen postup k získání ohlašovaného

údaje – měření (M), výpočet (C), odhad
(E) – v případě použití měření a výpočtu
ohlášena použitá metoda k získání ohla-
šovaného údaje,

� ohlášen název a adresa osoby provádě-
jící odstranění/využití odpadu.

U obou parametrů provozovatelé uvá-
dějí, jak je s odpadem dále naloženo
(využití – odstranění), kam je odpad pře-
dáván a komu (osoba provádějící od-
stranění/využití odpadu). Nikdo tedy ne-
očekává, že „odpady končí na zelené
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Přeshraniční toky 
starých elektrozařízení v Německu

Na základě stavu a kvality vyvážených
zařízení lze předpokládat, že jejich podstat-
ná část není funkční a v přijímajících stá-
tech je lze využít maximálně jako zdroje
náhradních součástí. Svědčí o tom i nízké
ceny, např. 3 € za monitor, 4 € za televizor
a 20 – 30 € za chladničku nebo mrazicí
zařízení. 

Konkrétní informace o rozsahu a přes-
ných cestách vyvážených toků odpadů
a o zúčastněných aktérech jsou velmi ome-
zené.

V přijímajících státech se zařízení často
dostávají do struktur odpadového hospo-
dářství, jejichž úroveň je hluboko pod stan-
dardy Evropského společenství. Odstraňo-
vání v těchto strukturách představuje rizika
pro lidské zdraví a životní prostředí a navíc
dochází ke ztrátě cenných zdrojů.

Existuje řada právních předpisů a doporu-
čení pro přeshraniční přepravu odpadů.
K nejdůležitějším patří Basilejská úmluva
o kontrole přeshraniční přepravy odpadů,
rozhodnutí OECD C(2001)107/v konečném
znění, nařízení ES 1013/2006 o přepravě
odpadů, nařízení ES 1418/2007 o vývozu
určitých odpadů, směrnice 2002/96/ES
o starých elektrických a elektronických zaří-
zeních a další mezinárodní a národní před-
pisy.

Druhy vyvážených zařízení
Při rozlišování podle druhu zařízení se

setkáváme se značnou nepřesností dat –
lze předpokládat, že v celních hlášeních
nejsou zařízení uvedena tak diferencovaně,
jak by odpovídalo obsahu kontejnerů. Vý-
sledky prověrek kontejnerů ukázaly, že
v hlášeních například chybělo přesné rozli-
šení mezi televizory a videomonitory. Vy-
skytla se také nepřesná hlášení malých
zařízení, například zábavní elektroniky,
a zařízení, která se v exportované směsi
výrobků vyskytovala v malém množství. 

Množství vyvezených chladniček a mraz-
niček do sledovaných přijímajících států činí

podle statistik vývozu kolem 15 000 t ročně.
Množství monitorů je zhruba 50 000 tun,
což odpovídá asi 2 mil. kusů ročně. Největ-
ší část vyvezených zařízení v roce 2008
tvořily klasické obrazovky – tuto skutečnost
způsobilo jejich nahrazování plochými obra-
zovkami. 

Situace v přijímajících státech
Analýza situace v oblasti odstraňování

odpadů v přijímajících státech ukázala, že
ve většině případů není k dispozici infra-
struktura ani přibližně srovnatelná s mini-
málním standardem EU. V některých přijí-
majících státech, např. v Indii nebo Jižní
Africe, zařízení na zpracování a využívání
některých zařízení a frakcí existují, ovšem
zdá se, že nejsou etablovány řídicí a kon-
trolní mechanismy, které by zajistily, že se
do nich dovezená elektrozařízení skutečně
dostanou.

Převážně manuální demontáží zařízení
se často docílí v prvním kroku dobré sepa-
race materiálů, ovšem týká se to pouze
frakcí, za které lze na dotyčném regionál-
ním trhu dosáhnout dobrých zisků. 

Demontáž se většinou provádí v nefor-
málním sektoru. Především v afrických
zemích je stupeň organizace neformálního
sektoru malý, proto je také přístup na trh
a prodej frakcí velmi ovlivněn lokálními pod-
mínkami a ceny nejsou porovnatelné s ce-
nami na světovém trhu. 

Diskuse a rešerše ukázaly, že otázka pří-
stupu na trh pro tyto frakce má pro budoucí
rozvoj odpadového hospodářství v těchto
zemích enormní význam. 

Velkou otázkou jsou zařízení obsahující
velké množství surovin, které stávající infra-
struktura zpracování odpadů v přijímajících
státech neumí řádně recyklovat a zpeněžit,
případně u nichž lze počítat s následky
zpracování pro životní prostředí. Jedná se
zejména o zařízení s tištěnými spoji a neže-
leznými kovy, obsaženými v malých kon-
centracích (například zlato v součástech

V současné době se určité množství starých elektrických
a elektronických zařízení z Německa vyváží do třetích zemí,
tedy do zemí, které nejsou členy EU. Množství vyvezených
zařízení, vypočítané v rámci výzkumu, činilo v roce 2008 mezi
93 a 216 tisíci tunami. Specifická hodnota těchto vývozů
v €/kg je výrazně nižší než u vývozů do zemí EU. Vyvážená
zařízení pocházejí z různých zdrojů, částečně ze zpětného
odběru od občanů, částečně z podnikové sféry nebo z režimu
odpadů. 

s tištěnými spoji).
Míra recyklace vzácných kovů, případně

kovů vzácných zemin je při použití technik
obvyklých v přijímajících státech zpravidla
nižší než v evropském měřítku. Získávání
železných kovů bývá méně problematické.

Rizika pro lidské zdraví a životní prostředí
v přijímajících státech mohou nastat v těch-
to oblastech:
- při zpracování, při němž dochází k me-

chanické demontáži se zničením struktu-
ry materiálu, např. rozbíjení obrazovek;

- při uvolnění nebezpečných látek obsaže-
ných v zařízení, např. při tepelných pro-
cesech. Množství a počet těchto látek
byly sníženy ekologickou optimalizací
produktů v rámci aktivit výrobců a ome-
zením směrnicí RoHS od roku 2007. Ke
zpracování zařízení v přijímajících státech
dochází ovšem s časovým posunem;

- při používání pomocných materiálů v pro-
cesech separace a recyklace (např. ka-
palin a kalů z luhování);

- při vzniku látek v průběhu zpracování
nebo využívání zařízení (např. PCDD/F ).
V posledně jmenovaných dvou případech

je nutná změna postupů v přijímajících stá-
tech, má-li být dosaženo úrovně ochrany
srovnatelné s evropskou.

V současné době probíhající snižování
množství škodlivých látek v nově vyrábě-
ných elektrických a elektronických zaříze-
ních je důležitý krok k omezení ekologic-
kých a zdravotních rizik i v přijímajících stá-
tech. Kromě toho je však nutné zahrnout
do celkového sledování také rizika z použí-
vání pomocných materiálů (např. louhova-
cích materiálů, kyanidů) a emise z postupů
zpracování a využívání zařízení (např. emi-
se PCDD/F z tepelných postupů, odpadní
vodu, druhotné odpady jako např. kaly). 

Ekologické a zdravotní problémy, které se
mohou na základě chybějících nebo nedo-
statečných struktur odpadového hospodář-
ství vyskytnout, se značně zvyšují s dovo-
zem zařízení, která nemají žádnou užitnou
hodnotu a ihned se odstraňují jako odpady.
Také přístroje se zkrácenou životností
vedou k tomu, že rychleji nastane problém
s odstraněním odpadu a kvůli zkrácené
době užívání často nevznikne přijatelná
rovnováha mezi užitkem a zátěží životního
prostředí. 

Aktéři
Výzkumy ukázaly, že v Německu je čin-

ných několik velkých a velké množství
malých vývozců. V případě vývozců, kteří
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- podnikatelská politika nevyvážení ne-
funkčních zařízení by měla být zahrnuta
do hodnocení podniků;

- novela WEEE  by měla obsahovat vyme-
zení mezi odpadními a neodpadními
elektrickými a elektronickými zařízeními;

- měla by se zlepšit kooperace s přijímající-
mi státy, provést výzkumy, zjistit, jakým
způsobem by se dal provést zpětný vývoz
frakcí zařízení do průmyslových států;

- evropské země a výrobci by měli podpořit
stavbu vhodných zařízení na nakládání
s odpady a vybudování infrastruktury pro
odpady v přijímajících státech.  
Analýzy a diskuse s odborníky jasně uká-

zaly, že zlepšení situace nelze dosáhnout
jednotlivými opatřeními. Návrhy opatření
kombinují aktivity s krátkodobou a dlouho-
dobou perspektivou a týkají se širokého
okruhu aktérů. Pokud jde o zdroje vyváže-
ných zařízení, nebude možná intenzivní
kontrola všech potenciálních zdrojů, proto
by se měla kontrolní opatření soustředit na
body, v nichž se zařízení shromažďují k vý-
vozu. 

Lze očekávat, že kombinace opatření
může přinést zmírnění problémů pro
Německo. Pro zásadní zlepšení situace
v přijímajících státech budou zapotřebí da-
lekosáhlá opatření na mezinárodní úrovni.

Výtah z článku K. Sandner, S. Schilling:
Optimierung der Steuerung und Kontrolle
grenzüberschreitender Stoffströme bei
Elektroaltgeräten/Elektroschrott. Müll und
Abfall 6, s. 278 – 286, 2010. 

Připravila M. Kleňhová

z evropské unie �

jsou skutečně využity možnosti recyklace
některých látek. Nakolik je tomu tak ve sku-
tečnosti, by se dalo zjistit  pouze kontrolou
na místě.

Navržená opatření
Byly vypracovány různé návrhy opatření,

která by mohla přispět k optimalizaci řízení
a kontroly přeshraničních toků elektrických
a elektronických zařízení. Jedná se o tyto
návrhy:
- vyvinout a implementovat postupy vyhod-

nocování údajů z databank vývozů, které
umožní monitoring;

- kontrolní úřady musejí mít jednoduchý
přístup k údajům o vývozu zařízení , aby
mohly provádět monitoring; 

- policie musí mít přístup k databankám
vývozu zařízení; 

- evropské statistiky vývozu by měly více
diferencovat mezi novými a použitými
zařízeními a zavést za tímto účelem od-
povídající kódy;

- sběr objemného odpadu by se měl reali-
zovat takovou formou, aby nedocházelo
ke krádežím;

- veřejnost by měla být lépe informována
o své roli v souvislosti s vývozy použitých
zařízení a s jeho negativními následky;

- výrobci by měli vypracovat a uplatňovat
zásady podnikatelské politiky v souvis-
losti s vývozem použitých zařízení;

- je třeba vypracovat a implementovat
značky kvality a dobrovolné závazky pro
zpracovatele použitých zařízení s cílem
nevyvážení nefunkčních zařízení do tře-
tích zemí;

vyvážejí pouze málo zařízení, se často jed-
ná o tzv. „odpadové turisty“, kteří přijíždějí
do Německa, nakoupí materiál do jednoho
nebo několika kontejnerů, odešlou, případ-
ně v přijímajícím státě opět převezmou
a obsah prodají. Do řetězce vývozu je
zapojena řada dalších agentů, kteří však
sotva mají vliv na to, co se ve skutečnosti
vyváží.

Financování vývozů je podmíněno řadou
faktorů. V přijímajících státech se funkční
zařízení a součásti prodávají za vyšší ceny,
než by tomu bylo v Německu. Přeprava
samotná je poměrně levná. Někdy dochází
ke smíšenému financování prostřednictvím
funkčních zařízení, zařízení na náhradní
součásti a nefunkčních zařízení na recykla-
ci surovin. Financování vývozu pouze na
bázi zisku za suroviny se zdá nepravděpo-
dobné. 

Ztráta surovin
Kvůli nepřesnosti dat byly vypočítány růz-

né varianty vyvezených toků látek. Z nich
vyplývá jako vážený průměr 37 000 tun
z Německa vyvezené oceli, 65 000 tun skla
z obrazovek a 23 000 tun plastů. Ze vzác-
ných kovů byl vývoz vypočítán na 1,6 t
stříbra, 300 kg zlata a 120 kg palladia. Hod-
notu vyvezených vzácných kovů lze vyčíslit
na 9 mil. €. 

Z látek, které mimořádně ovlivňují životní
prostředí, bylo vyvezeno vedle již zmiňova-
ného skla z obrazovek 22 tun baterií a aku-
mulátorů a 90 kg rtuti.

Za ideálních tržních podmínek, tedy za
působení všech tržních sil v oblastech,
v nichž budou zařízení v přijímajících stá-
tech zpracovávána, lze vycházet z toho, že
suroviny budou získány v relativně vysoké
čistotě k recyklaci. Platí to například pro
ocel a měď, omezeně i pro hliník, jehož
využití závisí na tom, zda bude rozpoznán
a zda jej bude dostatečné množství na to,
aby mohl být odseparován. 

Zhruba u tří čtvrtin vyvezených materiálů
lze předpokládat, že nedostatečná infra-
struktura odpadového hospodářství povede
k jejich odstranění, často na nevhodných
plochách. Nedostatek možností řádného
zneškodnění povede zejména v případě
baterií a akumulátorů, rtuti, kondenzátorů
a olejů k přímým dopadům na životní pro-
středí.

Pro vzácné kovy a kovy vzácných zemin
není analýza podílů jejich využití k dispozici.
Lze vycházet z toho, že při zpracování
desek s tištěnými spoji v přijímajících stá-
tech lze jednoduchými postupy docílit vy-
užití zlata z 25 %, ostatní kovy se ztratí.
Podle modelového výpočtu dojde pro
Německo ke ztrátě 240 kg zlata,120 kg pal-
ladia a 1 200 kg stříbra. Modelový výpočet
vychází z toho, že v přijímajících státech

První místo získala společnost Water
Solar Technology Ltd. za projekt Čerpá-
ní vody ze slunce. Odborná porota oce-
nila zejména skutečnost, že k čerpání
vody není potřeba zdroj energie. Proto se
tyto systémy hodí například pro ostrovní
systémy.

Na druhém místě se umístila firma Vác-
lav Pospíšil s projektem Cenově do-
stupné perforované trubky. Tyto speciál-
ní perforované trubky slouží k ekonomicky
přijatelnému řešení pro jímání a odvod te-
kutin nebo plynů nebo naopak k jímání vo-
dy pro její další využití (včetně pitné vody). 

Třetí místo obsadila společnost Kovo-
hutě Příbram nástupnická, a. s. za pro-
jekt Recyklace přenosných baterií s ob-
sahem zinku. S využitím této technologie
je Česká republika schopná plnit náročný
cíl materiálového využití pro zpracování

přenosných baterií, daný závaznou směr-
nicí Evropské unie.

Letos poprvé byla vedle kategorie och-
rany životního prostředí vyhlášena také
kategorie ochrany zdraví. Vítězem této ce-
ny je společnost Vodafone Czech
Republic, a. s. za projekt Jsme stejná
krevní skupina – podpora dárcovství
krve v ČR. Projekt měl za cíl zvýšit pově-
domí veřejnosti o problematice dárcovství
krve a zvýšit počet prvodárců. Výsledkem
bylo přes 6000 nových dárců krve, krev
darovalo i 120 zaměstnanců.

„Aktivity Business Leaders Fora, které
je organizátorem této soutěže, bezesporu
napomáhají, aby si všichni uvědomili, že
chytrá řešení se jim nejen vrátí, ale že
mohou i znamenat velké zisky“, řekl
ministr Tomáš Chalupa.

(lč)
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Využívání odpadů/výrobků
při rekultivaci výsypek na Mostecku

Nejčastěji využívanou výsypkovou zemi-
nou v severočeské hnědouhelné pánvi k les-
nickým rekultivačním účelům tvoří šedé mio-
cenní jíly. Jejich podíl na celkovém objemu
skrývaných nadložních hornin dosahuje cca
až 80 %. Nejvíce se setkáváme s jíly illiticko-
kaolinitickými, kaoliniticko-illitickými a ojedi-
něle též s jíly, které obsahují i větší podíl
montmorillonitu. 

Jedná se většinou (kromě žlutých jílů
s nepříznivými fyzikálními vlastnostmi)
o skrývané nadložní horniny, které nevyža-
dují náročnější počáteční úpravu půdních
vlastností před zalesněním. 

Menší podíl skrývaných hornin již předsta-
vují písky, štěrkopísky, horniny ovlivněné por-
celanity (jíly, které byly v původním uložení
nad uhelnou slojí vystaveny zemním požá-
rům), včetně hornin přímé nadložní vrstvy
uhelné sloje s vyšším obsahem uhlí a pyritu,
jež po uložení na povrch výsypky vyžadují
i náročnější úpravu půdních vlastností. 

Nadložní horniny skrývané báňským pro-
vozem se zpravidla ukládají neselektivním
způsobem na těleso výsypky a v rámci
technické a biologické rekultivace pak
dochází k další úpravě povrchu výsypky –
sklonitosti, odvodnění, zhotovení cestní sítě
a retenčních objektů, včetně úpravy půd-
ních vlastností, při které jsou používané nej-
častěji skrývky zúrodnitelných zemin – orni-
ce, sprašová hlína. Zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu
ukládá v části I., § 8 skrývat odděleně
svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě
i hlouběji uložené zúrodnění schopné zemi-
ny na celé dotčené ploše a postarat se
o jejich hospodárné využití nebo uskladně-
ní pro účely rekultivace. 

Postupy vytváření nových půd 
– antropozemí na výsypkách

Nejčastějším způsobem vytváření no-
vých půd na výsypkách pro zemědělské
účely je rekultivace nepřímá, kdy dochází
k převrstvení upraveného povrchu výsypky
do vhodného sklonu ornicí. Pokud je moc-
nost tohoto překryvu menší jak 0,3 m, do-
chází k vytváření antropozemí humózních

(nejčastější způsob), a pokud je mocnost
tohoto překryvu větší (nejčastěji se používá
překryv o celkové mocnosti do 0,5 m),
dochází k vytváření antropozemí hluboko-
humózních. Na tomto překryvu je pak do-
sahováno cca 80% produkce při pěstování
běžných zemědělských plodin v porovnání
s půdami přirozenými v hodnoceném
územním regionu. 

Při nedostatku ornice se často využívají
i různé modifikace dvojvrstevných překry-
vů, kdy nejprve dojde k překryvu povrchu
sprašovou hlínou a pak teprve ornicí. 

Přímá rekultivace výsypkových zemin
uložených na povrchu výsypky, jež mohou
být opět různého geologického původu, je
nejčastější variantou vytváření nových půd
pro lesnické účely. Při rekultivaci zrnitostně
těžkých zemin dochází ke vzniku antropo-
zemí pelických (nejčastější způsob) a po-
kud se rekultivují zeminy lehké, dochází ke
vzniku antropozemí arenických (velmi oje-
dinělý způsob). Jestliže nelze zrnitostně za-
řadit zeminu do některého z výše uvede-
ných subtypů, pak se klasifikuje pouze jako
antropozem. 

Již méně častou variantou vzniku půd
pro tyto účely je antropozem překrytá, kdy

dochází k překryvu povrchu výsypky sub-
stráty lepších zrnitostních a jiných vlastnos-
tí. Nejčastěji se používají sprašové hlíny,
lokálně i slínité horniny a v minulosti byly
pro tyto účely použity i bentonity. 

V budoucnu bude na rekultivačním výz-
namu nabývat i vytváření antropozemí tera-
sovaných, vznikajících při úpravě svahů
zbytkových jam k zatopení. Půdní vlastnos-
ti vytvořených nových půd se před aplikací
rekultivačního osevního postupu a zalesně-
ním dále upravují i pomocí dostupných
odpadů – výrobků.

Odpady – výrobky používané
při úpravě půdních vlastností
vytvořených antropozemí 
na výsypkách

Po roce 1990 v souvislosti s celospolečen-
skými změnami a útlumem zemědělské pro-
dukce začínají být pro účely zemědělské
i lesnické rekultivace bez omezení komerčně
dostupné  různé odpady rostlinného, živo-
čišného i průmyslového původu. K úpravě
půdních vlastností se tyto rekultivační materi-
ály využívají ve formě různých substrátů
upravených nejen kompostováním, ale i bez
procesu kompostování s poměrem C:N neu-
praveným nebo upraveným pomocí dalších
vhodných odpadů a organických hnojiv. 

Výzkumem ověřené a v rekultivační praxi
dosud používané rekultivační materiály
(odpady, výrobky) lze podle jejich způsobu
použití v odlišných půdních podmínkách výsy-
pek významově začlenit do těchto skupin:
� organické odpady s předaplikačně neu-

praveným širokým poměrem C:N,

Využívání odpadů na povrchu terénu bylo tématem měsíce
v únorovém čísle. Nyní se k tomuto tématu krátce vracíme,
protože jedním ze způsobů využívání odpadů (vedlejších pro-
duktů a substrátů vyrobených z odpadů) na povrchu terénu
jsou rekultivace a zvláště v severních Čechách by se mohla při
této činnosti uplatnit řada těchto materiálů.

Redakce

Zakládání výsypkových zemin
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� organické odpady s poměrem C:N upra-
veným různými technologiemi,

� ostatní průmyslové odpady – výrobky.

Organické odpady 
s neupraveným poměrem C:N

Sem patří materiály jako např. kůra, piliny,
dřevní štěpka celulózové kaly, substráty vy-
tvořené z tohoto odpadu. Vyznačují se po-
malou humifikací a mineralizací organické
hmoty, vysokou nasáklivostí a pórovitostí
s příznivými hodnotami půdních hydrolimitů
(maximální kapilární vodní kapacita, bod
vadnutí). 

K rekultivačním účelům se tyto odpady
využívají zejména jako mulče pro účely úpra-
vy povrchu výsypky kolem vysázených saze-
nic lesních dřevin (omezení evapotranspirace
a zaplevelenosti). Efektivně jsou však tyto
materiály využitelné ve vysokých dávkách
i pro účely protierozní úpravy svahů o vysoké
sklonitosti, kde je požadavek na ochranu
navazujícího prostoru pro velmi malé pravdě-
podobnosti výskytu srážkové vody. 

Hydrofyzikální ovlivnění stanoviště při
použití této technologie v závislosti na zrni-
tostním složení upravované zeminy a použi-
tém organickém materiálu může být však
i různé. V případě použití kůry a dřevní štěp-
ky lze počítat s ovlivněním stanoviště na
období minimálně 10 let. Pokud se použijí
celulózové kaly, pak požadovaný hydrofyzi-
kální účinek tohoto opatření se zkracuje na 2
– 3 roky. Problematiku hydrofyzikální úpravy
povrchu terénu těmito odpady lze však
poměrně jednoduše dále optimalizovat, pou-
žívají-li se spíše ve formě různých substrátů.

Organické odpady 
s upraveným poměrem C:N

Do této skupiny náleží mezi jinými celuló-
zové kaly upravené průmyslovým hnojivem
NPK; organické hnojivo vyrobené z celuló-
zových kalů, biokalu, stromové kůry, kejdy
a pilin; organické hnojivo vyrobené meto-
dou aerobní termofilní biofermentace; kom-
post vyrobený ze stromové kůry, rašeliny,
chlévské mrvy, ornice a kalu z ČOV; orga-
nominerální hnojivo vyrobené z oxyhumoli-
tu a průmyslového hnojiva NPK nebo
kapalný humusový koncentrát vyrobený
z oxyhumolitu. 

Tyto materiály se vyznačují rychlou humi-
fikací a mineralizací organické hmoty a vyu-
žívají se v různých jednorázových nebo
i opakovaných dávkách (v závislosti na
rekultivaci) pro účely komplexní úpravy
půdních vlastností (zvýšení vododržnosti,
pórovitosti, obsahu humusu a přijatelných
živin). 

Ostatní průmyslové odpady – výrobky 
Do této skupiny řadíme elektrárensky

upravené popele ze spalování uhlí a popele
ze spalování dřevní hmoty a bioodpadu. 

Využitelnost popele z uhlí je s ohledem
na jeho vysokou alkalitu pouze velmi ome-
zená na oblast rekultivační úpravy povrchu
s uloženými horninami již přímé nadložní
uhelné sloje s vyšší půdní aciditou a výsky-
tem pyritu. 

Použití popele ze spalování dřevní hmoty
a bioodpadu představuje potenciální ekolo-
gický problém pro zvýšený obsah někte-
rých rizikových prvků v tomto odpadu (Cd,

Zn), vysoký obsah Ca, Na, extrémně níz-
kou nasáklivost a vysokou prašnost.

Případná aplikace těchto odpadů i ve vel-
mi omezené dávce 25 – 400 t/ha (s ohle-
dem na jejich chemické a fyzikální vlastnos-
ti) bude však vyžadovat použití náročnější
technologie potřebné při jejich promísení
s upravovanou výsypkovou zeminou do
vhodné hloubky půdního profilu, kterou lze
docílit pouze při použití speciálních půdních
fréz. 

Tuto rekultivační technologii úpravy
výsypkových zemin lze považovat v sou-
časnosti za ekonomicky velmi náročnou,
kterou lze bezproblémově nahradit v někte-
rých případech předchozími technologiemi. 

Závěr
K lesnickým rekultivačním účelům lze

při vytváření nových půd vznikajících na
recentních útvarech doporučit tyto po-
stupy využívání hodnocených odpadů –
výrobků:

Při požadované počáteční úpravě kom-
plexních chemických i fyzikálních půdních
vlastností vytvářených nových půd budou
využitelné pouze odpady s předaplikačně
upraveným poměrem C:N v dávce 200 –
600 t/ha zapravenými orbou nebo disková-
ním do půdního profilu.

Při úpravě hydrofyzikálních půdních vlast-
ností povrchu s vyšší sklonitostí a kolem
vysázených sazenic budou využitelné zej-
ména odpady s neupraveným poměrem
C:N, který prodlužuje požadovaný rekulti-
vační účinek po jejich použití na povrchu
terénu.

K zemědělským rekultivačním účelům
lze při vytváření nových půd vznikají-
cích na recentních útvarech doporučit
tyto postupy využívání hodnocených
odpadů – výrobků:

Úprava půdních vlastností ve čtyřletých
cyklech organickým hnojivem s upraveným
poměrem C:N (kůra, celulózové kaly, kejda,
kaly z ČOV) v dávce 200 t/ha.

Úprava půdních vlastností ve tříletých
cyklech kompostem (kůra, rašelina, chlév-
ská mrva, ornice, kaly z ČOV) v dávce 
60 t/ha.

Každoroční úprava půdních vlastností
organickým hnojivem vyrobeným aerobní
termofilní biofermentací v dávce 10 t/ha,
doplněná ve dvou ročních intervalech apli-
kací humusového koncentrátu vyrobeného
z oxyhumolitu. 

Ing. Pavel Kounovský, 
Ing. Ingrid Jarošová

Litvínovská uhelná a. s., 
Czech Coal Group

E-mail: p.kounovsky@luas.cz, 
i.jarosova@luas.cz

Mulčování lesnických sazenic kůrovým substrátem na výsypce lomu Obránců míru
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Je obecně známým faktem, že při výrobě
elektřiny spalováním bioplynu v plynových
motorech vzniká velké množství tepla. Kaž-
dý instalovaný motor má totiž vedle výkonu
elektrického i výkon tepelný. Podíl produko-
vaného tepla na celkovém výkonu je největ-
ší u motorů s nízkým výkonem do 100 kW.
Motory nejnižších výkonů vyrábějí i přes
polovinu více tepla než elektrické energie.
Směrem do vyšších výkonnostních tříd se
hodnoty elektrického a tepelného výkonu
vyrovnávají. Vzhledem k tomu, že v ČR roč-
ně vyrobí bioplynové stanice 484,2 GWh
elektřiny /1/, máme co do činění s obrov-
ským množstvím tepla. 

Snahy o rekuperaci tepla v bioplynových
stanicích existovaly vždy, ale do význam-
nějšího popředí se tyto technologie dostaly,
až když byly ustanoveny jako podmínka
k získání dotací. Bylo realizováno několik
sušiček na zrní či dřevo, nemnoho vytápě-
ných skleníků a pěstíren, či krokodýlí farma.
Dobře je znám případ nejstarší bioplynové
stanice v České republice, ČOV Třeboň
(postavena 1974), která dodává do nedale-
kých lázeňských objektů ročně 6 GWh /2/.
Vytápění větších aglomerací, tak jak je zná-
mé například z Dánska, se v České repub-
lice doposud nerealizovalo. 

Na základě historických faktů a novodo-
bých zkušeností se místní bioplynové stani-
ce situují nejčastěji daleko za okraje měst,
či do nejmenších obcí tak, aby se předešlo
stížnostem na zápach a zároveň aby raději
nebyly nikomu na očích. A tak se lze tudíž
setkat spíše s vytápěním přilehlých techno-
logických či zemědělských budov. Využití
tepla při výrobě chladu trigenerací se bohu-
žel zatím příliš nerozšířilo a tak se velkým
množstvím energie nadále plýtvá.

Za takto omezených možností by mohlo
být zajímavé využívat tepelnou energii přes
tepelný výměník k hlubší dezintegraci rost-
linné hmoty či biologicky rozložitelných
odpadů extruzí. Čím lépe jsou vstupy dezin-
tegrované, tím lépe se mohou v dalších pro-
cesech mikroorganismy dostat k materiálu
a prohloubením hydrolýzy zvýšit odbourání
sušiny, tedy hloubku a výkon procesu. Kon-
krétně u rostlinné hmoty se jedná zejména
o hydrolýzu řetězců celulózy. Proces extru-

ze dokáže (v závislosti na provozních para-
metrech) štěpit pletiva i rozrušit samotné
buňky.

Při extruzi je odpadnímu materiálu dodá-
no teplo a mechanická energie, což v oka-
mžiku expanze z reaktoru vyústí v hlubokou
fyzikálně-chemickou proměnu jeho struktu-
ry. Tlaku uvnitř reaktoru je nejčastěji dosa-
hováno zvýšením teploty přívodem horké
páry vyrobené právě využitím odpadního
tepla. Po určité době zdržení za daných
podmínek následuje prudké uvolnění, nej-
častěji do atmosférického tlaku. Na rozdíl
od mechanických způsobů úpravy se extru-
zí nijak výrazně nesníží průměrná velikost
částic, ale při správných parametrech dojde
k hluboké dezintegraci rostlinných vláken,
ideálně i do hlubších struktur.

V procesu extruze je důležitý obsah suši-
ny. Pokud je obsah sušiny příliš nízký,
dochází k propadům tlaku uvnitř extrudéru
a neúměrnému vzrůstu energetické nároč-
nosti procesu. V návaznosti na konstrukční
řešení může docházet i k přestřiku materiá-
lu přes vnitřní šroubovici, která řídí pohyb
a tím i zdržení materiálu v extrudéru. Vyso-
ké obsahy sušiny zvyšují zatížení všech
součástí technologie a mírně snižují samot-
ný efekt extruze.

Za hlavní parametr je nejčastěji považo-
ván reakční tlak, který je přímo úměrný tep-
lotě páry. Každý typ rostlinné hmoty je vůči
změně tlaku jinak rezistentní. Tato rezisten-
ce se projevuje skokově v několika stup-
ních. V určitých oblastech tak zvyšování tla-
ku nepřináší téměř žádný efekt, zatímco
v jiných oblastech zvýšení tlaku přináší dia-
metrální prohloubení dezintegrace. Studi-
um těchto prahů rezistence vůči změně tla-
ku má významný ekonomický efekt.

Důležitým parametrem je taktéž doba
zdržení materiálu uvnitř extrudéru. Jak již
bylo zmíněno, tento faktor se na nejčastěj-
ších typech extrudérů reguluje rychlostí otá-
ček vnitřní šroubovice. Pokud je doba zdrže-
ní příliš krátká, horká pára dostatečně ne-
prostoupí extrudovaným materiálem a mo-
ment expanze, kdy materiál opustí tlakový
prostor, pak nemá dostatečný efekt na
destrukci pletiv. Pokud je doba zdržení ma-
teriálu uvnitř extrudéru zbytečně dlouhá,

vložená energie již nepřináší úměrný efekt
a zároveň se snižuje kapacita technologie.

Zvolením správných parametrů lze uzpů-
sobit vlastnosti materiálu takovým způso-
bem, aby byla vnitřní pevnost rostlinných
vláken co nejvíce narušena a navazující hy-
drolýza mohla probíhat co možná nejrych-
leji a nejhlouběji uvolňujíc při tom energetic-
ky bohatou glukózu.

Pro každý druh fytomasy či jakéhokoli
biologicky rozložitelného materiálu jsou
vhodné jiné parametry extruze. Nalezení
optimálních parametrů procesu je nejlépe
ověřit pro každý materiál praktickými zkouš-
kami. Klíčovým optimalizačním faktorem
však nemůže být maximální výtěžnost bio-
plynu, ale takový moment, kdy nacházíme
maximální rentabilitu.
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Využití odpadního tepla 
v bioplynových stanicích
Při výrobě elektřiny v plynových motorech v bioplynových

stanicích vzniká množství tepla, které většinou zůstává nevy-
užito. Bylo by možné jej využít při úpravě vstupního materiá-
lu extruzí, čímž se zvýší hloubka přeměny materiálu na metan
a tím zvýší výkon stanice. Redakce

Obrázek: Z provozu výroby extrudátů



vací ustanovení k vydání této vyhlášky, uve-
dené v ustanovení § 19 odstavec 3, sice bylo
naplněno, je ale právně nejisté, zda je možno
vyhláškou stanovit podmínky něčeho, co není
v zákoně, přesněji v jedné z jeho příloh. Pod-
le mého názoru nikoli, ale není úkolem této
stati zpochybňovat vyhlášku, ale zodpovědět
konkrétní dotaz.

Považuji-li tedy vyhlášku za platnou a vrá-
tím-li se zpět k našemu případu, potom jsem
z vyžádaných dokumentů zjistil, že stavební
suť, jejíž užití je předmětem možného spo-
ru, je vedlejším produktem podle ustanove-
ní § 3 odstavec (5), neboť splňuje všechna
4 kritéria zde uvedená. Vzniká při výrobě,
jejímž primárním cílem je odstranění sta-
rých nemovitostí; její další využití je zajiště-
no, neboť je získávána stavebníkem komu-
nikací, který s jejím využitím počítá; podrce-
ní, tedy úprava zrnitosti materiálu, je beze-
sporu běžnou výrobní praxí. Čtvrté kritéri-
um, tedy soulad jejího využití se zvláštními
právními předpisy, je řešeno v projektové
dokumentaci, která využití takového materi-
álu nevylučuje. S ohledem na to, že jde
o stavební suť bez příměsí nebezpečných
látek (zjištěno v dokumentaci), není na mís-
tě obava z nepříznivého vlivu na lidské
zdraví nebo životní prostředí.

Posuneme-li se nyní k výše uvedené de-
finici využívání odpadů na povrchu terénu,
zbývá z nabízených možností snad jen „vy-
rovnávání terénních nerovností a jiné úpra-
vy terénu“, ostatní způsoby se našeho pří-
padu zjevně netýkají. Musíme si tedy polo-
žit otázku, k čemu podsypová vrstva při
stavbě komunikace vlastně slouží, což je
otázka ryze stavebně-technická. A ta musí
být řešena v projektové dokumentaci, jež
řeší složení tělesa komunikace, tedy jedno-
tlivé vrstvy. Přiznám se, že z technické
zprávy jednoznačná odpověď na tuto otáz-
ku nevyplynula a dotazem na projektanta
jsem se rovněž příliš neposunul. 

Součástí spisové dokumentace však bylo
i stavební povolení na stavbu „terénní úpra-
vy na parcelách XYZ“, což jsou parcely, na
kterých budou na základě jiného stavební-
ho povolení budovány (mimo jiné) i před-
mětné komunikace. Tím jsem došel k názo-
ru, že terénní úpravy již byly provedeny
a nejsou tedy součástí stavby komunikace,
potažmo, že použití podsypového materiálu
není součástí terénních úprav, ale aplikací
konkrétního stavebního materiálu pro těle-
so komunikace. A z této úvahy nemůže vy-

plynout nic jiného, než že v našem případě
nejde o použití vedlejšího produktu na povr-
chu terénu a protože já neznám jiný obecně
závazný právní předpis, který by stanovoval
„kritéria pro využití odpadů, pokud jsou sta-
novena“, jak požaduje ustanovení § 3 odsta-
vec (7) zákona, potom si dovolím tvrdit, že
pro použití drcené stavební suti není v na-
šem případě třeba ji analyzovat a výsledky
porovnávat s přílohou č. 10 vyhlášky 
č. 294/2005 Sb. Na rozdíl například od sta-
vebně povolených terénních úprav, pokud by
se tento materiál na ně také používal.

Pro úplnost je třeba odpovědět na otáz-
ku, jak by situace vypadala v případě, že by
stavební pozemek pro zamýšlenou stavbu
komunikace nebyl prokazatelně předem
podroben terénním úpravám, jak tomu bylo
v našem případě. Odpověď musí vyplynout
z projektové dokumentace, kde musí být
uvedeno, zda podsypová vrstva slouží pro
vyrovnání či jinou úpravu terénu (a to třeba
jen zčásti, tedy „také“) a potom je třeba
jakostní kritéria podle uvedené vyhlášky
aplikovat, nebo zda jde o stavební materiál,
který je užit jako jedna vrstva ze stavebně-
konstrukčních důvodů. A pokud to ve sta-
vební dokumentaci uvedeno není, je třeba
pro správné a objektivní rozhodnutí úřadů
vyžádat v tomto smyslu její doplnění.    

Odpověď:
Použití vedlejšího produktu – staveb-

ní suti jako podsypového materiálu pro
stavbu komunikací je hraničním přípa-
dem, na který je možno mít, a to opráv-
něně, více odborných názorů. S ohle-
dem na okolnosti popsané výše jsem
v našem případě došel k názoru, že apli-
kovat § 3 odstavec (7) zákona  a tím
i vyhlášku č. 294/2005 Sb. není nutné.

Poznámka.
Setkal jsem se s odborným názorem,

který výše popsanou diskusi zužuje na vel-
mi praktický přístup tím, že tvrdí – pokud je
vedlejší produkt aplikován na přírodní terén,
potom to je využívání na povrchu terénu, ve
všech ostatních případech tomu tak není.
S takto koncipovaným názorem nemohu
souhlasit, neboť zjednodušení, byť je mám
z principu rád, se mi zdá přílišné. 

Ing. Michael Barchánek
Soudní znalec v oblasti odpadů

E-mail: barchosi@volny.cz
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Užití odpadů na povrchu terénu

Otázka:
Při stavbě komunikací chceme použít

jako podkladový materiál nikoli klasické
lomové kamenivo, ale rozdrcenou sta-
vební suť, kterou jako stavební firma zís-
káme na jiné stavbě, kterou provádíme
nedaleko. Technické vlastnosti tohoto
náhradního materiálu vyhoví projekto-
vým požadavkům. Vyskytly se názory,
že uvedené použití suti je jejím užitím na
povrchu terénu a bude proto nutné
dokladovat její kvalitu podle vyhlášky 
č. 294/2005 Sb., která se týká odpadů.
Byl by takový požadavek úřadů opráv-
něný?  

Při podrobnějším dotazu bylo zjištěno, že
jde o reakci na ustanovení § 3 odstavce (5),
ve kterém novela zákona o odpadech zavádí
institut vedlejšího produktu, a odstavce (7),
kde stanoví podmínky jeho užívání. Pokud
otázku shora uvedenou poněkud zjednodu-
šíme, potom je sporné, zda výstavba komu-
nikace, přesněji zda spodní vrstva stavební-
ho složení vozovky technicky je či není uži-
tím odpadů na povrchu terénu.

Definice toho, co zákonodárce považuje
za využívání na povrchu terénu, je uvedena
ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., a to v ustano-
vení § 2, písmeno j), kde se praví:

„ j) využíváním odpadů na povrchu teré-
nu, uvedeným v příloze č. 3 zákona pod
kódem R10 vyjma aplikace na zeměděl-
skou půdu – rekultivace povrchu terénu,
vyrovnávání terénních nerovností a jiné
úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev
skládky, rekultivace uzavřených skládek,
zavážení vytěžených povrchových dolů,
lomů, pískoven“.

Definice se zdá být správná a logická jen
do doby, než ji porovnáme s odkazem na kód
R10. Ten totiž zní, že využíváním odpadu je
rovněž „Aplikace do půdy, která je přínosem
pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii.“
Považuji za jisté, že využívání R10 je myšle-
no, v souladu s textem, jako zlepšení půdních
vlastností, čemuž také jednoznačně svědčí
výraz „do půdy“ a nikoli snad „na půdu“.

Pokud budu tedy důsledný, potom musím
konstatovat, že odkaz na R10 z Přílohy č. 3
zákona je ve vyhlášce uveden neoprávněně,
protože způsob využití na povrchu terénu
podle této přílohy vůbec neexistuje. Zmocňo-
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Spása, zajímavost nebo jen fikce?
KOVOVÉ NANOŽELEZO PRO IN-SITU DEKONTAMINACE

první, tak i v případě druhé skupiny konta-
minantů byla přitom pozornost soustředěna
především na stanovení množství kontami-
nantu odstraněného jednotkovým množ-
stvím NZVI – tzv. kapacity NZVI – za pod-
mínek alespoň zhruba simulujících podmín-
ky v horninovém prostředí (zejména pH). 

Testované materiály
Testována byla možnost přípravy čerstvé-

ho NZVI ve vodné fázi borohydridovou reduk-
cí železitého iontu. Testovaným komerčním
materiálem bylo NZVI dodávané japonskou
společností TODA. V nedávné době vstoupil
na trh český výrobce NANO IRON, s. r. o.
s několika produkty, z nichž byly testovány
Nanofer 25 a Nanofer 25S. 

Všechny komerční produkty jsou dodává-
ny ve formě vodné suspenze NZVI. Kvůli
vysoké reaktivitě produkty s časem stárnou
(rozklad vody na hydroxidové ionty a vodík)
a proto bylo dbáno na provádění experi-
mentů se vzorky stáří maximálně 1 měsíc. 

Reaktivita 
s anorganickými kontaminanty

Ze skupiny anorganických kontaminantů,
pro jejichž odstranění je možné použít NZVI
(dusičnany, olovo, arsen, chloristany apod.),
byl vybrán chróm v oxidačním stavu VI CrVI

ve formě chromanu nebo dichromanu dra-
selného. Cílem bylo zjistit, kolik CrVI lze
redukovat pomocí 1 g NZVI. Pracovně byl
tento parametr označen jako „kapacita“. 

Metodu jsme použili pro obecné posou-
zení a srovnání reaktivity různých vzorků
a typů NZVI. Pro srovnání byly provedeny
podobné experimenty i s odmaštěnými
železnými šponami. 

Reakce probíhá zjednodušeně podle rov-
nice:
Fe + CrO4

2- + 8 H+ = Fe3+ + Cr3+ + 4
H2O

Souběžně vznikají hydratované oxidy Fe

Za nanočástice jsou obvykle považovány
částice s rozměry 1 – 100 nm (zjednoduše-
ně řečeno) /1/. Největší pozornost je věnová-
na nanočásticím kovového železa (NZVI =
nanoscale zero valent iron) s jeho silnými
redukčními účinky. Nanočástice železa jsou
specifické tím, že jejich povrch vztažený na
jednotku hmotnosti je nesrovnatelně větší
než u částic běžných rozměrů a navíc malý
rozměr částic slibuje chování blízké „pravé-
mu roztoku“. Proto je kromě vysoké reaktivi-
ty za další zásadní výhodu NZVI považová-
na schopnost nanočástic migrovat porézním
horninovým prostředím spolu s roztokem.

Při prvních úvahách o nanotechnologii je
však zapotřebí mít na paměti, že se jedná
o problematiku ležící na pomezí molekulár-
ních a „makro“ rozměrů, kde mohou nastávat
efekty, které „o úroveň níž nebo výš“ nemusí
být podstatné či pozorovatelné. To znamená,
že slibné vlastnosti nanočástic mohou být
vykoupeny např. značnou složitostí jejich pří-
pravy, manipulací, časovou nestabilitou apod. 

Konkrétně můžeme jmenovat obrovskou
tendenci nanočástic v roztoku k samovolné-
mu shlukování do větších aglomerátů. Sna-
ha o zamezení tomuto jevu je součástí zá-
kladního výzkumu řady pracovišť a zatím ne-
existuje obecně použitelná a spolehlivá me-
toda, jak aglomeraci nanočástic zabránit. 

Tento příspěvek se týká reaktivity NZVI
s různými kontaminanty ve srovnání s části-
cemi běžných rozměrů, tzn. např. se železný-
mi šponami či drtí. Reaktivita v tomto případě
přímo souvisí s povrchem částic, přičemž
s rostoucím měrným povrchem vzrůstá. Jak
se tento slibný předpoklad setkává s experi-
mentální realitou, je náplní tohoto příspěvku. 

Reaktivita NZVI
Oblast laboratorního studia NZVI byla

zaměřena na posouzení jeho reaktivity vůči
anorganickým a organickým kontaminan-
tům obsaženým ve vodách. Jak v případě

i Cr, které tvoří jednak pasivační vrstvy na
částicích železa (snížení reaktivity) a jednak
sorpční povrchy pro dosud nezreagovaný
CrVI. Sorpcí proto může v experimentech
vznikat z hlediska kapacity železa určitá
pozitivní chyba (více odstraněného CrVI

z roztoku, nežli fakticky zreagovalo = vyšší
vyhodnocená redukční kapacita železa). 

Výsledky uvedené v tabulce 1 prokazují,
že reaktivita NZVI je ve srovnání s částicemi
běžných rozměrů vyšší až o dva řády. Nej-
vyšší reaktivitu vykázaly vzorky Nanofer. 

Ze stechiometrie plyne, že při zreagování

Výzkum využití částic velikosti nanorozměrů je v poslední
době problematika, které je věnována značná pozornost
v různých oborech lidské činnosti. Výjimkou není ani oblast
odpadů a dekontaminačních technologií, kde nanotechnolo-
gie slibují vyřešit některé dlouhodobě palčivé problémy týka-
jící se znečistěných lokalit, na kterých doposud používané
technologie nepřinášejí uspokojivý efekt. 

Tabulka 1: 
Reaktivita různých typů nanoželeza (NZVI) 
s chromem v oxidačním stupni VI

Vzorek NZVI Kapacita (mg CrVI/g Fe0)

TODA (RNIP-10E) 25 – 45

Nanofer 25 S 60 – 100

Nanofer 25 50  –  110

vlastní, syntetizovan˘ 
pomocí NaBH4 50 – 60 

Ïelezné ‰pony 1 – 3 mm 1 – 2

veškerého Fe může být maximální hodnota
kapacity železa vůči chrómu asi 931 mg/g.
Přestože je zřejmé, že reaktivita NZVI je ve
srovnání se železnými šponami významně
vyšší, ve srovnání se stechiometrickou ka-
pacitou se jedná o hodnoty svědčící o velmi
malém stupni využití použitého železa (max.
cca 10 %). Povrch částic se zřejmě pasivuje
reakčními produkty a reakce se zastavuje.

Metodika měření zahrnovala regulaci pH
na přibližně neutrální hodnotě a experiment
probíhal za minimalizovaného přístupu vzdu-
chu. Základní okrajové podmínky se proto od
reality zásadně neodlišují (pH je v reálu vět-
šinou udržováno přítomnými minerály a ak-
tivními povrchy s vysokou tlumící kapacitou,
kyslík není přítomen).

Reaktivita s organickými kontaminanty
Stanovení kapacity NZVI vůči chlorovaným

etylenům (časté kontaminanty) bylo založeno
na stejném principu jako v případě CrVI.
Rovněž se jednalo o vsádkový experiment,
při němž bylo pH prostředí kontrolováno
a udržováno v neutrální oblasti a zároveň
sloužilo jako indikátor průběhu reakce.
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telné s výsledky pro CrVI. 
Závěr

Předně je třeba upozornit, že reakční
kapacity uvedené v obou tabulkách jsou
vztaženy na 1 gram železa, nikoli komerčně
dostupné suspenze s obsahem železa
zhruba do 20 % hmotn. Pokud bychom
vztáhli kapacitu na distribuovanou suspenzi
(což může být pro bezprostřednější, zejmé-
na ekonomické úvahy jednodušší), hodnoty
by byly podstatě menší. Nicméně faktem
v každém případě zůstává, že reakční
kapacita NZVI je o jeden až dva řády vyšší
nežli v případě částic běžných rozměrů. 

Zároveň však nastupuje problematický bi-
lanční důsledek, totiž že k odstranění napří-
klad 1 tuny CrVI (což z hlediska kontaminací
není nijak významné množství) by podle zjiš-
těných reakčních kapacit bylo zapotřebí asi
12,5 tuny nanoželeza, což při obsahu 20 %
v dodávané suspenzi činí cca 63 tun ko-
merčního produktu NZVI (uvažován Nanofer
25 S a střední hodnota zjištěné kapacity).
V samotné reaktivitě NZVI proto nemůže
spočívat kýžený přínos nanočástic. 

Druhou výhodou NZVI však je jeho schop-
nost migrovat porézním prostředím, která je
sice rovněž oproti obecným předpokladům
velmi omezená, ale existuje. Uvážíme-li pro-
to kromě reaktivity NZVI i možnost distribuo-

Z důvodu těkavého charakteru zkoumaných
kontaminantů byla reakce prováděna v uza-
vřeném reaktoru. Nutnost mechanického mí-
chání, odběru vzorků, měření pH a jeho úpra-
vy při současném požadavku na maximální
těsnost systému však činila z popisovaných
experimentů technicky velmi složitý problém.
Dosažené výsledky je proto nutné brát spíše
jako orientační. Rozsah experimentů byl
z důvodu celkové technické i časové nároč-
nosti menší než v případě mnohem jedno-
dušších a přesnějších měření s CrVI.

Chemismus reakcí mezi chlorovanými
uhlovodíky a kovovým železem je podstat-
ně složitější než v případě redukce CrVI.
Při dostatečné dávce NZVI nevznikají žád-
né chlorované vedlejší produkty (potenciál-
ně nejproblémovější je vinylchlorid). Hlavní-
mi produkty reakce jsou uhlovodíky zahrnu-
jící ethen, ethan a v malé míře i propen,
propan, buten, butan a pentan /2/. Obdob-
ně lze zapsat i reakce pro další chlorované
ethany a etheny. 

Byly testovány dva komerčně dostupné
NZVI (tabulka 2). Z výsledků je zřejmé, že
reaktivita je nižší než v případě CrVI. Je
však nutné vzít v úvahu molární hmotnosti
různých reaktantů a stechiometrii reakcí.
Pokud bychom, byť po zjednodušení, uva-
žovali průběh reakce podle rovnice:
4 Fe0 + C2Cl4 + 4 H2O � 4 Fe2+ + C2H4
+ + 4 Cl- + 4 OH-

činila by teoretická maximální kapacita
železa asi 159 mg/g. Železo je proto využito
přibližně z 10 – 12 %. Při uvažování oxidace
železa až na Fe3+ by potom maximální kapa-
cita činila 238 mg/g a využití železa tedy cca
6  –  8 %. Jedná se tudíž o hodnoty srovna-
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vat ho v zasažené lokalitě, stává se z NZVI
efektivní nástroj pro sanaci zbytkového zne-
čistění.

Přestože komerčně dostupné vzorky
NZVI vykazují přibližně o jeden až dva řády
vyšší reaktivitu ve srovnání s částicemi běž-
ných rozměrů (například železnými špona-
mi), jejich reaktivita není dostatečná pro
účinné odstranění například ohnisek konta-
minace nebo silně znečistěného prostředí.
Bilančně proto nelze o aplikaci NZVI uvažo-
vat jako o hlavní nosné sanační metodě, kte-
rá může být efektivně aplikována na širokém
spektru kontaminovaných lokalit. Jako post-
sanační opatření se aplikace NZVI naopak
jeví jako potenciálně velmi vhodná metoda
pro definitivní dočistění lokalit. 

Tento příspěvek byl realizován za finanč-
ní podpory z prostředků státního rozpočtu
prostřednictvím Ministerstva průmyslu
a obchodu (ev. č. FI-IM4/143 ). Za poskyt-
nutí podpory děkujeme.
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Tabulka 2: Reaktivita dvou vybraných
komerčně dostupných typů nanoželeza 
s tetrachlorethylenem

Vzorek NZVI Kapacita (mg C2Cl4/g Fe0)

TODA (RNIP-10E) 11  –  21

Nanofer 25 S 14  –  18
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SOUHRNY
Stanovení produkce biologicky rozložitelného odpadu 
v mikroregionu Mikulovsko
aTomáš Vítěz, aZuzana Štachová, aPetr Trávníček, bTomáš
Hlavenka

a Mendelova univerzita v Brně, Ústav zemědělské, potravinářské
a environmentální techniky

b STKO, spol. s r. o., Mikulov 
Příspěvek pojednává o možnostech predikce vzniku biologicky

rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) na území mikroregio-
nu Mikulovsko. Svozová oblast tohoto regionu zahrnuje celkem 17
obcí. Pro tak velký územní celek nebyl v současné době navrhnut
žádný komplexně provázaný systém odděleného sběru BRKO
v České republice.

Predikce vzniku tohoto druhu odpadu hraje důležitou roli při
návrhu komplexního systému odděleného sběru BRKO. Cílem
příspěvku bylo navrhnout metodiku, která by se dala úspěšně apli-
kovat při návrzích dalších systému odděleného sběru BRKO
v České republice s podobným rozložením jednotlivých druhů zá-
staveb. Při analýze byl kladen důraz na specifikum daného území.
V případě mikroregionu Mikulovsko se například jedná o pěstování
réví vinného.

Modelová anaerobní kofermentace hovězí kejdy s bioodpady
z výroby kávových směsí a instantních polévek
Kateřina Chamrádová, Jiří Rusín, Karel Obroučka
VŠB-TU Ostrava, Centrum environmentálních technologií-9350

Příspěvek uvádí výsledky laboratorní modelové kofermentace
hovězí kejdy s odpadem z výroby porcované kávy, odpadem z vý-
roby kávy s obchodním názvem „3v1“ (káva, cukr, smetana) a s od-
padem z výroby instantních polévek v reakčním objemu 0,06 m3.

Bylo potvrzeno, že zmíněné odpady z potravinářského průmyslu
jsou hodnotnými bioplynovými substráty. Nejvyšší měrná produkce
CH4 z 1 kg přivedených organických látek (0,59 mN

3.kgVSp
-1)
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byla naměřena u odpadu z výroby instantních polévek. Tato hodno-
ta odpovídá 10 % hm. odpadu ve vstupní směsi, kdy celková suši-
na směsi byla z 61 % hm. tvořena sušinou polévek a z 39 % hm.
sušinou hovězí kejdy.

Nejnižší měrná produkce CH4 při 10 % hm. (0,41 mN
3.kgVSp

-1)
odpovídá odpadu z výroby porcované kávy. Při 20 % hm. kosub-
strátu ve vstupní směsi již byly fermentory přetěžovány.

Parametry digestátů z laboratorní anaerobní kofermentace
hovězí kejdy s 10 % hm. různých bioodpadů 
z potravinářského průmyslu
Jiří Rusín, Kateřina Chamrádová, Karel Obroučka
VŠB-TU Ostrava, Centrum environmentálních technologií – 9350 

Článek shrnuje poznatky o digestátech z laboratorní mezofilní
kofermentace hovězí kejdy s 10 různými biologicky rozložitelnými
odpady z potravinářského průmyslu. Všechny modelové digestáty
měly obsah sušiny cca 5 % hm. a složení vhodné pro hnojení
zemědělské půdy. 

Nejvyšší obsah organických látek (80 % hm. sušiny) byl zjištěn
v digestátu z kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadního
tukového těsta z výroby cukrovinek. Nejvyšší obsah celkového
dusíku (9,8 % hm.), fosforu (1,8 % hm.), vápníku (4,7 % hm.), dras-
líku (8,3 % hm.) a hořčíku (2,0 % hm.) byl zjištěn v digestátu
z kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. odpadu z výroby kávové
směsi „3 in 1“. 

Obsah rizikových prvků byl ve všech digestátech minimální, pou-
ze obsah mědi u všech vzorků překračoval limit pro použití na
zemědělské půdě. Zdrojem mědi byla desinfekce (CuSO4), která
se dostala do hovězí kejdy.

Simulace vodního režimu a transportu kontaminantu 
na výsypce lomu Hájek
Kateřina Holubová, David Zumr, Milena Císlerová
Fakulta stavební ČVUT v Praze, 

V příspěvku je popisováno sestavení dvourozměrného modelu
vodního režimu a transportu pesticidu (HCH) v tělese výsypky lomu
Hájek u Karlových Varů. Simulace je provedena pomocí programu
HYDRUS, který numericky řeší Richardsovu rovnici proudění vody
a advekčně disperzní rovnici pro transport. Podrobně je popsána
problematika definování oblasti řešení, charakteristik půdního pro-
středí, kontaminantu a transportního média, počátečních a okrajo-
vých podmínek. 

Model byl sestaven na základě výsledků terénního průzkumu
s cílem vymezení vhodného profilu pro dvourozměrné modelování
a byly odebrány půdní vzorky pro stanovení půdního druhu a hyd-
raulických charakteristik půdy. Pomocí geofyzikálního profilování
byla určena poloha nepropustného podloží a vymezeny hranice
domény, tj. migrační oblasti. Výsledky simulace jsou porovnány
s výsledky pravidelného monitorování na dané lokalitě. 

Výsledky ukázaly, že modelované hodnoty jsou oproti měřeným
značně nadhodnoceny, což je dáno především zjednodušením
a omezenými vstupními informacemi. Podařilo se sestavit základní
model, jenž po kalibraci a doplnění o informace z navrhovaného
monitorování může dobře posloužit k upřesnění chování kontami-
nantu na sledované lokalitě. Práce může také sloužit jako vzorový
příklad při řešení podobných typů úloh zaměřených na studium
transportu nežádoucích látek ve výsypkách.

Předčištění odpadních vod elektrokoagulací
aPavel Krystyník, aPetr Klusoň, aOlga Šolcová,
bLenka Wimmerová
aÚstav chemických procesů AV ČR, v. v. i., 
bDekonta, a. s.

Předkládaná studie se zabývá možností odstraňování iontů Fe3+

z odpadních vod elektrokoagulací, protože ionty Fe3+ představují
zásadní komplikaci čištění těchto vod fotooxidací. Elektrokoagulace
byla prováděna kontinuálně s počáteční koncentrací Fe3+ 100 –
1000 mg/l s různými hodnotami pH. Byla sledována účinnost
odstranění Fe3+ a procesní parametry pro zvětšování měřítka:
doba zdržení, proudová hustota a množství rozpuštěného anodic-
kého železa. Nejvyšších účinností při odstraňování iontů Fe3+ se
dosáhlo při pH ≥ 5, době zdržení 21 s, proudové hustotě 7,26
mA/cm2 a množství rozpuštěného anodického železa 80 mg/l.
Pokud zásobní roztok obsahoval více znečišťujících iontů, účinnost
odstranění iontů Fe3+ byla nižší.

Odstraňování fenolu elektrochemickou oxidací s využitím
kompozitní uhlíkové elektrody
Roman Slavík, Markéta Julinová, Markéta Beranová
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

V práci bylo studováno použití kompozitní uhlíkové elektrody při
odstraňování fenolu elektrochemickou oxidací. Kompozitní elektro-
da sestávala z vodivé složky (grafitový prášek) a pojiva, tvořeného
anorganickým polymerem. Odstraňování fenolu probíhalo v průtoč-
ném reaktoru při různých provozních podmínkách. 

Bylo zjištěno, že oxidací fenolu vzniká benzochinon, přičemž obě
látky lze detegovat UV/VIS spektroskopií. Proces oxidace nejvíce
ovlivňovala proudová hustota a koncentrace H2SO4 v systému.
V daném uspořádání aparatury byly nalezeny optimální podmínky
pro oxidaci fenolu: proudová hustota 100 mA.cm-2, koncentrace
H2SO4 1 mol. l-1 a koncentrace fenolu přibližně 250 mg. l-1.

Využitie ozonizácie na elimináciu fenantrénu 
vo vodných roztokoch
Ivana Kopáčiková, Maroš Soldán
Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava

Oxidačné metódy sa dobre uplatňujú pri odstraňovaní organické-
ho ale aj anorganického znečistenia z kontaminovaných vôd. Člá-
nok podrobnejšie popisuje možnosti eliminácie organického zneči-
stenia akým sú polyaromatické uhľovodíky pomocou ozónu.

Nové trendy syntéz pokročilých organicko-anorganických
adsorbentov
Eva Chmielewská
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Pozornosť vedeckej komunity sa v posledných rokoch zameriava
hlavne na polysacharidy, pretože vo svojich stereoregulárnych bio-
polymérnych reťazcoch obsahujú hydroxylové, acetamido- alebo
amínové funkčné skupiny a sú to obnoviteľné prírodné zdroje. Pre-
to cieľom nášho výskumu a tohto príspevku je oboznámiť širšiu
verejnosť s novými trendami vývoja pokročilých organicko-anorga-
nických adsorbentov, ktorých nosná matrica v našom prípade
pozostáva z prírodného zeolitu, s jeho rozsiahlym náleziskom na
Východnom Slovensku (Nižný Hrabovec). Funkcionalizácia povr-
chov tradičných resp. prírodných adsorbentov tak imituje trendy
vývoja v ostatných vedných disciplínach.

Adsorpcia fosforečnanov z modelových roztokov 
na vybraných prírodných a syntetických adsorbentoch
Renata Hodossyová, Eva Chmielewská, Katarína Gáplovská
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Cieľom tejto práce je štúdium mechanizmov sorpcie a kinetic-
kých dejov prebiehajúcich na povrchu tuhej fázy skúmaných adsor-
bentov. S využitím získaných výsledkov sa stanovili adsorpčné
vlastnosti niektorých prírodných a syntetických adsorbentov v zá-
vislosti od ich fyzikálno-chemických interakcií s aniónovými polu-
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�

Odpadové hospodáfiství

� Mezera v udržitelnosti – nebo – Může být odpadové hospodářství udržitelné?
(Die Nachhaltigkeitslücke – oder – Kann Abfallwirtschaft nachhaltig sein?)
Müll und Abfall, 42, 2010, č. 9, s. 440 – 448
� Strategické a strukturální úvahy o efektivním využívání antropogenních
potenciálů surovin v časech globalizace (Strategische Überlegungen zur
effizienten Nutzung anthropogener Rohstoffpotentiale in Zeiten der Globali-
sierungen)
Müll und Abfall, 42, 2010, č. 10, s. 476 – 481
� Zajetí v oběhovém hospodářství – aneb – odpadové hospodářství a silná
udržitelnost (Gefangen in der Kreislaufwirtschaft – oder – Abfallwirtschaft
und starke Nachhaltigkeit)
Müll und Abfall, 42, 2010, č. 10, s. 493 – 500

Nakládání s odpady

� Nesourodá koncepce pro megapole (Patchwork für Megacities)
RECYCLING magazin, 65, 2010, č. 23, s. 12 – 17 
� Velký potenciál, velké nedostatky odpadového hospodářství v Číně (Gro-
ßes Potenzial, große Mängel)
RECYCLING magazin, 65, 2010, č. 23, s. 32 – 35 
� Irsko – nový návrh národního stanoviska k odpadové politice (Ireland –
new draft national statement of waste policy)
Warmer Bulletin, 2010, č. 128, s. 24 – 25
� Modely pro hodnocení životního cyklu odpadů: Přehled technických před-
pokladů (Models for waste life cycle assessment: Review of technical
assumptions)
Waste Management, 30, 2010, č. 12, s. 2636 – 2648
� Nakládání s odpady na tichomořských ostrovech (Managing waste in the
Pacific islands)
Warmer Bulletin, 2010, č. 127, s. 24 – 27
� Postoje a chování v oblasti nakládání s komunálním odpadem v irském Dub-
linu (Attitudes and behaviour towards waste management in Dublin, Ireland) 
Waste Management, 30, 2010, č. 10, s. 1997 – 2006
� Hodnocení životního cyklu čtyř scénářů nakládání s tuhým komunálním
odpadem v Číně (Life cycle assessment of four municipal solid waste mana-
gement scenarios in China)
Waste Management, 30, 2010, č. 11, s. 2362 – 2369 
� Strategie redukce emisí uhlíku v Africe pomocí optimalizovaného nakládá-
ní s odpady: přehled (Carbon emissions reduction strategies in Africa from
improved waste management: A review) 
Waste Management, 30, 2010, č. 11, s. 2336 – 2346

Prevence vzniku odpadÛ

� Prevence se vyplácí (Prevention Pays)
CIWM, 2010, č. 9, s. 20 – 21
� Charita začíná redukcí množství odpadů (Charity Begins With Waste
Reduction) 
CIWM, 2010, č. 9, s. 26 – 27
� Nákupní tašky – na jedno použití vs opětovně použitelné (Shopping bags –
single vs reusable)
Warmer Bulletin, 2010, č. 127, s. 20 – 22 

Sbûr a svoz odpadÛ

� Separovaný sběr odpadů: Jasné výhody pro životní prostředí i peněženku
(Mülltrennen: Klare Vorteile für Umwelt und Börsel)
Umweltschutz, 2010, č. 5, s. 44
� Porovnání poplatků za odpadní vodu a za odpady v Severním Porýní-Vest-
fálsku: Velké rozdíly (Abwasser – und Müllgebühren in Nordrhein-Westfalen
im Verglech: Große Differenzen)
Entsorga, 29, 2010, č. 11/12, s. 18 – 19 
� Anglie – sběr hliníku místními úřady (England – aluminium collection by
local authorities)
Warmer Bulletin, 2010, č. 127, s. 11
� AGVU zaujímá stanovisko k popelnici na hodnotné látky: Všechno je pou-
ze v soutěži (Die AGVU nimmt Stellung zur Wertstofftonne: Alles nur im
Wettbewerb)
Entsorga, 29, 2010, č. 9, s. 66
� Trendy vozidel v logistice zneškodňování odpadů (Fahrzeugtrends in der
Entsorgungslogistik)
Umweltmagazin, 40, 2010, č. 9, s. 36 – 37
� Soukromé podniky a obce bojují o sběrnou nádobu na hodnotné látky (Pri-

vate und Kommunen ringen um Wertstofftonne)
UmweltMagazin, 40, 2010, č. 9, s. 90 – 91
� Porovnání různých systémů sběru tříděného domovního odpadu ve Špa-
nělsku (Comparison of different collection systems for sorted household
waste in Spain)
Waste Management, 30, 2010, č. 12, s. 2430 – 2439

Tfiídûní odpadÛ

� Multiobjektivní modelování umístění přihrádkových kontejnerů na tříděný
městský odpad (A multiobjective modelling approach to locate multi-com-
partment containers for urban sorted waste)
Waste Management, 30, 2010, č. 12, s. 2418 – 2429
� Mechanické separátory, optická třídicí zařízení: komplexní a adaptované
technické odpovědi (Séparateurs mécaniques, machines de tri optique: des
réponses techniques complémentaires et adaptées)
Recyclage Récupération, 101, 2010, č. 30, s. 24 – 25

Recyklace odpadÛ

� Environmentální výhody recyklace (Environmental benefits of recycling)
Warmer Bulletin, 2010, č. 128, s. 8 – 12
� Recyklace by mohla přinést 50 000 pracovních míst (Recycling could bring
50 000 jobs)
Warmer Bulletin, 2010, č. 128, s. 13
� Dopad recyklace PET lahví (Impact of recycling PET bottles)
Warmer Bulletin, 2010, č. 128, s. 27
� Potenciální environmentální přínosy recyklace plastových odpadů: 
Simulace transferu technologií recyklace a využívání odpadů do Shenyangu,
Čína (The potential environmental gains from recycling waste plastics: Simu-
lation of trasnfering recycling and recovery technologies to Shenyang, 
China
Waste Management, 31, 2011, č. 1, s. 168 – 179
� Recyklace domovního odpadu, kolektivní akce a ekonomická motivace:
Případ v Hong Kongu (Domestic waste recycling, collective action and eco-
nomic incentive: The case of Hong Kong)
Waste Management, 30, 2010, č. 12, s. 2440 – 2447
� Zpráva EU: Dobrá známka za recyklaci (EU – Bericht: Gute Note beim
Recycling)
RECYCLING magazin, 65, 2010, č. 16, s. 8
� Identifikační a vážicí systémy v branži recyklace (Ident –  und Wägesyste-
me in der Recyclingbranche)
UmweltMagazin, 40, 2010, č. 9, s. 42 – 43
� Výrobci, materiály: Limity recyklace se dnes posunují (Les fabricants, les
matériels: Repousser toujours plus loin les limites du recyclage)
Recyclage Récupération, 101, 2010, č. 30, s. 26 – 29
� Vize recyklačních podniků do budoucna (Une vision d_avenir pour les
recycleurs)
Recyclage Récupération, 101, 2010, č. 21, s. 24 – 27 
� Benchmarking v oblasti recyklace tuhého komunálního odpadu (Ben-
chmarking in municipal solid waste recycling)
Waste Management, 30, 2010, č. 11, s. 2204 – 2208

Kompostování a mechanicko-biologické zpracování odpadÛ

� Projekty kompostování v rámci Mechanismu čistého rozvoje: Udržitelný
příspěvek ke zmírnění klimatické změny (Composting projects under the
Clean Development Mechanism: Sustainable contribution to mitigate climate
change)
Waste Management, 31, 2011, č. 1, s. 131 – 137 
� Vliv pokryvu kompostu na efektivitu procesu kompostování bioodpadu
(Influence of compost covers on the efficiency of biowaste composting pro-
cess)
Waste Management, 30, 2010, č. 12, s. 2469 – 2474
� Emise skleníkových plynů z domácího kompostování organických domov-
ních odpadů (Greenhouse gas emissions from home composting of organic
household waste)
Waste Management, 30, 2010, č. 12, s. 2475 – 2482
� Náhrada rašeliny, hnojiva a hnoje kompostem při zájmovém zahrádkaření:
Průzkumy uživatelů a případové studie (Substitution of peat, fertiliser and
manure by compost in hobby gardening: User surveys and case studies)
Waste Management, 30, 2010, č. 12, s. 2483 – 2489
� Bakteriální kompostování živočišných odpadů z koželužského průmyslu
(Bacterial composting of animal fleshing generated from tannery industry)
Waste Management, 30, 2010, č. 12, s. 2622 – 2630

ZE ZAHRANIČNÍHO ODBORNÉHO TISKU
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� Výzkum biologických procesů v rakouských zařízeních k mechanicko-bio-
logické úpravě odpadu (Investigations of biological processes in Austrian
MBT plants)
Waste Management, 30, 2010, č. 10, s. 1903 – 1907
� Společné anaerobní vyhnívání organické frakce komunálního odpadu s čis-
tírenskými kaly: Využití potenciálu metanu a zvýšení výtěžku bioplynu (Ana-
erobic co-digestion of the organic fraction of municipal solid waste with
potential and enhancing the biomass yield)
Waste Management, 30, 2010, č. 10, s. 1854 – 1859
� Experimentální společné vyhnívání kukuřičných klasů a vermikompostu ke
zvýšení produkce bioplynu (Experimental co-digestion of corn stalk and ver-
micompost to improve biomass production)
Waste Management, 30, 2010, č. 10, s. 1834 – 1840
� Anaerobní vyhnívání průsaků z organické frakce komunálních odpadů
(Anaerobic digestion of pressed off leachate from the organic fraction of
municipal solid waste)
Waste Management, 30, 2010, č. 10, s. 1828 – 1833 

Komunální odpady

� Nejisté rámcové podmínky (Unsichere Rahmenbedingungen)
RECYCLING magazin, 65, 2010, č. 19, s. 28 – 29
� Právní a ekonomické perspektivy mezistátního odstraňování tuhých komu-
nálních odpadů v USA (Bridging legal and economic perspectives of inters-
tate municipal solid waste disposal in the US)
Waste Management, 31, 2011, č. 1, s. 147 – 153
� Evropská observatoř výkonů a nejlepší praxe pro komunální odpady (Euro-
pean observatory for municipal waste performance and best practices)
Warmer Bulletin, 2010, č. 127, s. 4 – 5
� Nová tvorba cen za zneškodňování komunálního odpadu pomocí aukce
(Neue Preisbildung in der Entsorgung von Siedlungsabfall durch Versteige-
rung)
Müll und Abfall, 42, 2010, č. 9, s. 430 – 433 
� ACR+ zřídí evropskou observatoř komunálního odpadu (ACR+ to set up
European Observatory on municipal waste)
European Environment & Packaging Law Weekly, 2010, č. 226, s. 7 – 9
� Enzymatické zpracování tuhého komunálního odpadu (Enzymatic proces-
sing of municipal solid waste)
Waste Management, 30, 2010, č,. 12, s. 2497 – 2503
� Systém dynamického modelování pro hodnocení produkce tuhého komu-
nálního odpadu, kapacity skládek a správy souvisejících poplatků (A system
dynamic modeling approach for evaluating municipal solid waste generation,
landfill capacity and related cost management issues)
Waste Management, 30, 2010, č. 11, s. 2194 – 2203  
� Ekologické hodnocení alternativních strategií nakládání s tuhým komunálním
odpadem. Španělská případová studie (Environmental assessment of alterna-
tive municipal solid waste management strategies: A Spanish case study)
Waste Management, 30, 2010, č. 11, s. 2383 – 2395

Elektroodpad

� Slunné vyhlídky – recyklace solárních modulů (Sonnige Aussichten)
RECYCLING magazin, 65, 2010, č. 22, s. 28 – 31
� Elektroodpad – 5% cíl odpadu „připraveného pro opětovné použití“ pro
začátek? (WEEE – a 5% „Preprare for reuse“ target to start with?
Warmer Bulletin, 2010, č. 128, s. 5 
� Chemická rizika spojená s nakládáním s odpadními elektrickými a elektro-
nickými zařízeními (Chemical hazards associated with treatment of waste
electrical and electronic equipment)
Waste Management, 31, 2011, č. 1, s. 45 – 58 
� Porovnání systémů sběru mobilních telefonů (Vergleich von Sammelsyste-
men für Mobiltelefone)
Müll und Abfall, 42, 2010, č. 10, s. 501 – 507
� Lumiveroptim: Využívání energeticky úsporných zářivek (Lumiveroptim:
Valoriser les lampes _ économie d_énergie)
Recyclage Récupération, 101, 2010, č. 21, s. 11 
� Jednoduchá charakteristika frakcí polymerů z odpadních elektrických
a elektronických zařízení pro mechanickou recyklaci (Facile characterization
of polymer fractions from waste electrical and electronic equipment (WEEE)
for mechanical recycling)
Waste Management, 30, 2010, č. 12, s. 2601 – 2607
� Společné odstraňování elektronického odpadu s tuhým komunálním odpa-
dem na bioreaktorových skládkách (Co – disposal of electronic waste with
municipal solid waste in bioreactor landfills)
Waste Management, 30, 2010, č. 12, s. 2608 – 2614
� Budoucí trendy produkce počítačového odpadu v Indii (Future trends in
computer waste generation in India)
Waste Management, 30, 2010, č. 11, s. 2265 – 2277

� Zkušenosti s recyklací mobilních telefonů ve Spojených státech a potenci-
ální alternativy recyklace v Brazílii (Cell phone recycling experiences in the
United States and potential recycling options in Brazil)
Waste Management, 30, 2010, č. 11, s. 2278 – 2291

Obaly

� Každý třetí karton od nápojů se recykluje (Jeder dritte Getränkekarton wird
recycelt)
Umweltschutz, 2010, č. 5, s. 43
� Spojené království ponechá cíle pro recyklaci obalů po dva roky stejné (UK
to keep packaging targets stable for two years)
European Environment & Packaging Law Weekly, 2010, č. 227, s. 5 – 7 
� Hliníkové plechovky od nápojů – LCA recyklace (Aluminium beverage cans
– recycling LCA)
Warmer Bulletin, 2010, č. 127, s. 8 – 10
� Urban mining: Získávání mědi cementací kompozitních obalů a starých
mořicích kyselin (Urban mining: Kupfergewinnung durch Zementation von
Composite – Verpackungen und Altbeizsäuren)
Müll und Abfall, 42, 2010, č. 9, s. 434 – 439
� Defra: Spojené království stanoví nové cíle pro využití obalů „brzy“ (Defra:
UK to set new packaginbg targets „soon“)
European Environment & Packaging Law Weekly, 2010, č. 226, s. 5 – 6
� Správní celky: Nakládání s plastovými obaly (Collectivités: Traitement des
emballages plastiques)
Recyclage Récupération, 101, 2010, č. 34, s. 7
� Separace obalových plastů pěnovou flotací v pilotním zařízení s nepřetrži-
tým provozem (Separation of packaging plastics by froth flotation in a conti-
nuous pilot plant)
Waste Management, 30, 2010, č. 11, s. 2209 – 2215 

Biologicky rozloÏitelné odpady 

� Enzymatické zpracování tuhého komunálního odpadu (Enzymatic proces-
sing of municipal solid waste)
Waste Management, 30, 2010, č. 12, s. 2497 – 2503
� Biometanizace za psychrofilních podmínek (Biomethanation under psy-
chrophylic conditions)
Waste Management, 30, 2010, č. 12, s. 2490 – 2496
� Volání po návrhu směrnice o potravinářských odpadech do r. 2015 (Call for
proposal on a food waste directive by 2015) 
European Environment & Packaging Law Weekly, 2010, č. 227, s. 4 – 5
� Potravinářský průmysl Spojeného království radikálně omezuje množství
odpadů ke skládkování (UK food industry radically cuts waste to landfill)
European Environment & Packaging Law Weekly, 2010, č. 228, s. 11
� Irská nová právní úprava pro potravinářské odpady (Ireland_s New Food
Waste Regulations)
Warmer Bulletin, 2010, č. 128, s. 22 – 23 
� Dopad potravinářského odpadu na úhel vnitřního tření tuhého komunální-
ho odpadu (Food waste impact on municipal solid waste angle of internal
friction)
Waste Management, 31, 2011, č. 2, s. 26 – 32
� Organické látky rozpustné v kyselinách, izolované z městského biologické-
ho odpadu. Chemické složení a vlastnosti produktů (Acid soluble bio-organic
substance isolated from urban bio-waste. Chemical composition and proper-
tires of products)
Waste Management, 31, 2011, č. 1, s. 10 – 17
� Evropská komise má v plánu řešit problém bioodpadů (European Com-
mission plans to tackle bio-waste)
Warmer Bulletin, 2010, č. 127, s. 16 – 19

Plastové odpady

� Ve Spojeném království se sebralo 45 procent plastových lahví (UK col-
lects 45 per cent of plastic bottles)
European Environment & Packaging Law Weekly, 2010, č. 228, s. 8
�Železniční pražce ze smíšených plastů (Bahnschwellen aus Mischkunststoffen)
RECYCLING magazin, 65, 2010, č. 23, s. 30 - 32
� Švýcarsko – prostor pro rozvoj recyklace plastů (Switzerland – room to
grow in plastic recycling)
Warmer Bulletin, 2010, č. 128, s. 16

Zpracovala Mgr. Marie Kleňhová
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Zemědělská a ekologická regionální
agentura (ZERA) na situaci zareagovala
zaměřením letošního ročníku konference
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
právě na biologicky rozložitelné komunální
odpady. Konference proběhne ve dnech
21. – 23. září 2011 v Náměšti nad Osla-

vou. Je to již sedmý ročník této mezinárod-
ní konference, která je součástí prestižního
cyklu odborných konferencí ODPADOVÉ
DNY 2011. Tato konference je v České
Republice výjimečná tím, že jsou zde teore-
tické přednášky o problematice bioodpadů
doplněny praktickými ukázkami práce stro-
jů pro jejich zpracování. 

První den konference bude organizo-
ván formou workshopů zaměřených na
aktuální témata např.: Komunitní a domovní
kompostování – zkušenosti obcí, Řízení
kvality při výrobě kompostu, Jak efektivně
naplánovat kampaň ke spuštění oddělené-
ho sběru bioodpadů a další. Posluchači
budou rozděleni do menších skupin, tak
aby mohli důkladně prodiskutovat svoji situ-
aci s vybraným odborníkem.

Hlavní část konference, tedy odborné
přednášky a panelové diskuze, proběhnou
druhý den. Jednotlivé příspěvky zde bu-
dou rozděleny do tří okruhů: 

1) Podmínky nakládání s bioodpady
2) Bioodpadový management a půda
3) Optimalizace výběru technologií

pro nakládání s bioodpady
Účast na konferenci přislíbili zástupci Mi-

nisterstva životního prostředí i Ministerstva
zemědělství a přední čeští i zahraniční od-
borníci. Z pozvaných přednášejících by-
chom rádi upozornili na příspěvek rakous-
kého odborníka celoevropského významu
inženýra Floriána Amlingera, který bude
hovořit o konkrétním vyčíslení přínosů hno-
jení kompostem. Na tuto přednášku naváže
další odborník, který se podělí o své zkuše-
nosti s decentralizovaným kompostováním
a propojením obcí a zemědělců. Prostor
bude také věnován příkladům dobré praxe
při zpracování bioodpadů u nás i v zahrani-
čí včetně prevence vzniku bioodpadů. Svoji
účast přislíbil i francouzský dodavatel tech-

Jedná se o největší evropské setkání výrob-
ců technologií pro zpracování bioodpadů,
na kterém bude k vidění špička současných
technologií. Při práci zde budou předvede-
ny: nakladače, míchací vozy, štěpkovače,
drtiče, překopávače, síta a další stroje
všech velikostí a typů. 

V rámci návštěvy Salcburku si prohléd-
neme také suchou bioplynovou stanici
a kompostárnu. Technologie suché trans-
formace bioodpadů z regionu na bioplyn je
v současné době v České republice velmi
často zvažovaným řešením, jak naložit
s vyseparovaným bioodpadem. Bioodpad
z údržby veřejné zeleně a zahrad je tam
zpracováván klasickou technologií kompo-
stování na volné ploše. Na své si tedy při-
jdou jak příznivci kompostování, tak i výroby
bioplynu. 

Věříme, že nejnovější informace přispějí
k rozvoji technologií pro zpracování biood-
padu v České republice. Na společné set-
kání a plodnou diskusi se těší celý realizač-
ní tým agentury ZERA. 

Ing. Lucie Valentová, Ph.D., 
Ing. Květuše Hejátková

ZERA Zemědělská ekologická 
regionální agentura

E-mail: hejatkova@zeraagency.eu

nologie kompostování a výroby bioplynu.
Tato technologie je koncipována tak, aby
umožnila začít velmi jednoduchým a finanč-
ně nenáročným, systémem, který je možno
postupně dopracovat až po velmi sofistiko-
vané řešení. Tlumočení bude zajištěno.

Celý program je koncipován tak, aby pře-
devším zástupci obcí získaly konkrétní
návod jak efektivně zavést systém odděle-
ného sběru a zpracování bioodpadu ve
svém regionu a jak navázat oboustranně
výhodnou spolupráci se zemědělci. Sousta
užitečných informací a novinek jistě potěší
celou odbornou veřejnost.

Poslední den konference bude věno-
ván návštěvě II. Mezinárodního praktické-
ho dne technik pro zpracování bioodpa-
dů, který se koná v rakouském Salzburku.

Otázku uvedenou v nadpise v současné době řeší spousta obcí i firem nakládajících
s odpady. České republice hrozí finanční pokuta až 40 EUR za každou tunu biologicky
rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) uloženou na skládku nad limit stanovený
evropskou směrnicí o skládkování. Přesná čísla dosud nejsou známa, ale předpokládá
se, že za rok 2010 byl limit překročen o 350 tisíc tun BRKO. Toto množství představuje
možnou pokutu ve výši 14 milionu EUR, tedy přibližně 350 milionu českých korun.
Z tohoto důvodu zpracovalo MŽP návrh novely zákona o odpadech, který předpokládá
povinnost třídit v obcích vybrané druhy odpadů včetně bioodpadu. 

Tato povinnost by se obcí měla týkat od roku 2014. Jak vyplývá ze zkušenosti zemí
s vyspělým odpadovým hospodářstvím, plošné zavedení sběru bioodpadu vede vel-
mi rychle a efektivně k žádanému odklonu BRKO za skládek. 

Jak zapojit bioodpady do systému nakládání s odpady v regionu?

Rozšíření sběru bioodpadů v Karviné
V letošním roce realizují Technické služby Karviná, a. s. projekt „Rozšíření separace

biologických odpadů ve městě Karviná“, který je spolufinancován Evropskou unií – Fon-
dem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR.

Technické služby sváží bioodpad v Karviné již od roku 2006. Začínaly postupně v růz-
ných částech města a od loňského roku sváží skoro celé město. Svoz bioodpadu se set-
kal s velkým ohlasem a loni svezli přes 750 tun vytříděného bioodpadu. 

Vzhledem ke každoročnímu nárůstu množství vytříděného bioodpadu a snaze zkvalit-
nit služby, vytvořili projekt na zlepšení
systému svozu bioodpadu v našem
městě. Předmětem podpory je poří-
zení svozového vozidla a nákup
nádob na bioodpad. Celkový náklad
projektu činí 7,2 mil. Kč.

Cílem projektu je jednak zpříjemnit
lidem nakládání s těmito odpady snad-
nější manipulací s biopopelnicí, jednak
navýšení sběru tohoto odpadu. Nádo-
ba na bioodpad nebude občanům
poskytována automaticky, je potřeba si
o ni zažádat. Technické služby o tom
občany informují mj. formou letáku
(obrázek). Každý rodinný dům získá
nárok na jednu biopopelnici. 

Ing. Martina Mnichová
Technické služby Karviná, a.s.
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„Evropská unie na kompostárny přispívá
devadesáti procenty z celkových 
nákladů.“

Karel Musil, 
odbor rozvoje města  

Moravská Třebová

Možná by ještě mohla o deset
procent přitlačit.

„Nic jako odpad neexistuje.“
Michael Reynolds, 

architekt

Proto se mají popeláři tak 
dobře.

„Odpad, i když to tak 
nevypadá, je obchodní 
artikl, jako cokoli jiného.“

Josef Klíma, reportér

Obchodní artikl, i když to tak
nevypadá, je odpad, jako 
cokoli jiného.

„A vůbec, vždyť my 
dokonce ani nemáme 
normální ekologický 
kurs v programu školní
výuky. Nedávno mi to 
vyprávěli ekologové.“ 

Dmitrij Medveděv, 
prezident Ruska

Třeba jenom trochu 
přeháněli. 

„Město Opava nemá problémy 
se smogem.“
Ondřej Feber, 

starosta Stonavy 
na Karvinsku

I kdyby mělo, těžko si
vám postěžuje.

„Radnice v Hradci Králové
se rozhodla bojovat proti

původcům černých skládek 
instalací přenosných 

skrytých kamer. 
Snímky by pak měly 

úředníkům pomoci 
odhalit a usvědčit 

pachatele.“
Magdaléna Vlčková, 

mluvčí radnice 

A když ne, může z toho být
slušný celovečerák.

„Sokolovská uhelná bude 
snižovat těžbu ze současných
7,8 milionu tun na zhruba 
5,5 milionu tun v letech 
2016 až 2025, po roce 2025 
pak dále na asi čtyři miliony
tun. To bude znamenat 
postupný pokles počtu 
zaměstnanců.“

Jiří Pöpperl, 
technický ředitel SUAS 

A po roce 2035 budete těžit 
toliko uhlí živočišné.

„Na zahradě 
mi solární světla lemují cestu 

od branky ke vstupním dveřím domu 
a nahrazují klasická elektrická světla, i když

nemají tak dlouhou životnost. Občas do
nich totiž vrazí náš pes, proto sem 

tam nějaké musím vyměnit.“ 

Odpadové fórum komentuje

pozoruhodné výroky...

Jen v dobrém!!!

Váš pes by

měl asi 

přestat pít,

paní

Brožová!
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Letos tomu bylo jinak. Teprve po pečli-
vém hledání a trochu náhodou jsem objevil
jedinou firmu (Fornál, s. r. o.), která zde
jako jediná vystavovala techniku pro naklá-
dání s odpady. Paradoxní je, že v katalogu
výstavy jsme ji nenašli, zato všechny 3 (slo-
vy tři) firmy, uvedené v katalogu v odpadář-
ské části nomenklatury, měly odpady jen
jako svou vedlejší činnost a na veletrhu se jí
příliš nechlubily. Třeba dodat, že i vodařská
výstava byla letos podstatně chudší, pavi-
lon P, zdaleka nebyl naplněn.

Jen kvůli výstavě rozhodně nestálo pro
odpadáře za to, na veletrh přijet, natož
vystavovat. Naštěstí tu byl doprovodný pro-
gram, ty dva semináře stály za účast.

Doprovodný program 
o odpadech
Odpady

Seminář konaný hned první den veletrhu
byl půldenní a byl ve společné režii odboru
odpadů MŽP a Centra pro hospodaření
s odpady VÚV T.G.M. 

První instituci zde místo původně ohláše-
né ředitelky odboru Z. Bubeníkové,  repre-
zentoval její nedávno jmenovaný zástupce 
J. Manhart. seznámil přítomné s nejnovějším
stavem legislativy v oblasti odpadů včetně
stavu a harmonogramu příprav nových zá-
konů. V následné diskusi se nejvíce mluvilo
o tom, zda se budou či nebudou rušit Plány

odpadového hospodářství původců, a o tom,
zda mají podniky své plány novelizovat či
počkat, až se situace vyjasní. Dalším před-
mětem diskuse byly vyřazené dřevěné praž-
ce a míra jejich ekologické nebezpečnosti. 

V dalším programovém bloku se u řečnic-
kého pultu střídala vedoucí Centra pro hos-
podaření s odpady VÚV T.G.M. D. Sirotková
s kolegyní G. Bulkovou. Referovaly o nových
postupech hodnocení nebezpečných od-
padů a monolitických odpadů. Velice zajíma-
vá byla informace o sledování materiálového
toku vybraných odpadů od původce ke ko-
nečným zpracovatelům či odstranění v evi-
denci ISOH. Vzhledem k tomu, že se v evi-
denci cestou ztrácejí někdy i desítky procent
hmotnosti vyprodukovaných odpadů, jedná
se o poněkud znepokojující informaci, v pří-
padě, že by šlo o nebezpečné odpady, bylo
by to značně znepokojující. Toto sledování
se děje na objednávku MŽP a výsledky mu
jsou předávány a k dispozici je prý má rov-
něž ČIŽP (a doufáme, že s nimi pracuje).
V některých (mnoha, většině?) případech se
bude jednat o pouhé numerické chyby v evi-
denci, ale může to být i signál vzniku nových
(nebo plnění starých, ale dosud neobjeve-
ných) nelegálních skladů, jako byly ty Libča-
nech a ve Chvaleticích. Proto v následné
diskusi proto logicky zazněla otázka, zda
ztráta nebezpečných odpadů „cestou“ by
neměla být podnětem také k šetření policií.

Odpady 2011 a jak dál?
Druhý den konání veletrhu se konal semi-

nář, který pořádalo STEO – Sdružení pro-
vozovatelů technologií pro využívání odpa-
dů. Je již po několik let tradiční součástí
doprovodného programu EnviBrna a vzhle-
dem k zaměření pořádajícího sdružení je
pravidelně zaměřen na energetické využití
komunálních odpadů.

Zatímco první popsaný seminář se konal
v konferenčním sále v rámci pavilonu P, kde
probíhal veletrh, seminář STEO se konal
v kongresovém centru, které je na opač-
ném konci výstavního areálu. Již předem
avizovaný vysoký zájem o účast vedl orga-
nizátory k tomu, že seminář přesunuli do
největšího ze sálů, které byly v Kongreso-
vém centru k dispozici.

V rámci dopolední části programu zazněl
příspěvek M. Kyseláka z odboru elektroe-
nergetiky a dva příspěvky zahraničních
hostů. Prvním byla paní E. Stengler z kon-
federace evropských spaloven CEWEP,
druhým byl M Hügi ze Spolkového úřadu
pro odpadové hospodářství ve Švýcarsku.

Odpolední program zahájil J. Hyžík před-
stavením pořádajícího sdružení. Následně
nás T. Kotyza seznámil  s nejnovějším sta-
vem příprav Krajského integrovaného centra
(KIC) v Moravskoslezském kraji. Asi nejzají-
mavější byla přednáška J. Vyštejnové ze
společnosti Envifinance, s. r. o. o roli dotací
při budování zařízení pro energetické využití
odpadů. J. Bradáč, radní Karlovarského kra-
je, informoval o tom, že u nich v rámci budo-
vání integrovaného systému kraje půjdou
cestou výroby paliva z odpadů, neboť dispo-
nují až čtyřmi potenciálními jednotkami, kde
by mohly najít uplatnění. Seminář zakončila
prezentace Závodu na energetické využití
odpadů v Praze-Malešicích, kterou přednesl
P. Beran z Pražských služeb.

Podle neoficiálních informací, které zazně-
ly na veletrhu, letošním ročníkem skončila
šestiletá spolupráce Veletrhů Brno s pořada-
teli výstavy VODOVODY – KANALIZACE
a to i potvrzuje informace z www.bvv.cz, že
příští ročník by se měl konat v termínu 24. –
28. 4. 2012 v rámci Stavebních veletrhů
Brno. Znamená to, že by EnviBrno mělo
trvat pět dní oproti dosavadním třem dnům.
Co tato změna udělá se zájmem o vystavo-
vání a návštěvností, se necháme překvapit.

Dále se veletrhem nesla neoficiální infor-
mace, že by měl přejít na dvouletou perio-
du, což je v rozporu s výše uvedeným ter-
mínem. Duben 2012 je ještě daleko, uvidí-
me, zda se ještě něco nezmění.

Ing. Ondřej Procházka

Na semináři STEO bylo plno

Kam se podělo ENVIBRNO?
Před lety jsem ke své zprávě o brněnském ekologickém veletrhu použil

titulek Na EnviBrnu se odpady rozpustily ve vodě. Bylo to v roce 2006 poté,
co Veletrhy Brno poskytly SOVAKu výstavní prostory pro pořádání vodohos-
podářské výstavy VODOVODY – KANALIZACE a odpady i ostatní nevodař-
ské oblasti technologií a služeb pro ochranu životního prostředí se v ní „uto-
pily“, tedy nebyly moc vidět. Ale kdo hledal, pár firem našel.




