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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 
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

fjl.cz
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Za jeden
provaz

Již delší dobu sleduji, jak se jednotlivé zájmové
skupiny, přesněji řečeno, jejich zájmy mění. Pozoruji,

jak si tak všichni žbrbláme na tom našem 
odpadářském pískovišti a jak jednou jedni hráči 

žbrblají spolu, a když už se jim to nehodí, 
tak se přidají k jinému hráči a přitakávají jeho 

výrokům. Sami nezůstávají pozadu a plení češtinu
horlivými výroky o nutnosti nastavení cirkulární 

ekonomiky, o roli stejkholdrů v dobrovolných 
nástrojích, ekodesignu a jiných v současné době

populárních výrazů.
A tak s údivem shledávám, že rétorika nevládních

neziskových zelených či jinak barevných organizací
je totožná s rétorikou skládkařských a svozových

firem. Jak jiní kovaní odpadáři, kteří žijí 
z produkce odpadů, plamenně hovoří o předcházení

jeho vzniku a radí světu, jak na to.
Koukám, jak všem záleží v jejich výrocích 

na portmonce obyčejného občana – alespoň, co se
komunálu týče. Ať už je to odpadář vyrábějící 

teplo nebo elektrickou energii, recyklátor, výrobce
TAP, skládkař a další, jak chrání rodinné rozpočty

lidu českého. 
Když slyším podobné řeči, přiznám se, že vážně

pochybuji o jejich upřímnosti, navíc mi to zavání 
lacinou politikou. Jediné, v co bych mohl uvěřit, je,

že na portmonce obyčejného občana těmto subjektům
záleží STEJNĚ. O tom, jak hodně nebo spíše málo,

můžeme polemizovat a hádat se.
Každopádně jsme všichni na jedné lodi, na jejíž

palubě táhneme za jeden provaz. Jen nevím, jestli
netaháme každý jiným směrem.
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PŘIPRAVUJE SE
NOVÝ ANTIFOSILNÍ

ZÁKON
Vláda se vrátí k otázce, zda by se měl přijmout

nový zákon o snižování závislosti České republi-
ky na fosilních palivech nebo pouze koncepce.
Analýza předložená Ministerstvem životního
prostředí, kterou ministři pojednají, shrnuje hlav-
ní principy, na kterých by mohla být zákonná
úprava postavena. 

Zákon by do budoucna měl snížit závislost ČR
na takzvaných fosilních palivech, mezi které pat-
ří ropa, zemní plyn a uhlí. Podpořit by měl
postupné snižování využití fosilních paliv
v energetickém mixu ČR a následně dlouhodobé
snižování emisí skleníkových plynů tak, aby
země splnila cíle Evropské unie až do roku 2050.

NIŽŠÍ POPLATEK
PRO SENIORY 
A MALÉ DĚTI

Seniorům nad 70 let a dětem
do tří let se od příštího roku
v Brně sníží poplatek za komu-
nální odpad. Namísto dosavad-
ních 670 korun budou platit jen
500 korun, řekl primátorův
náměstek Martin Ander (SZ).
Ostatním se poplatek nezvýší,
zůstane 670 Kč. Časem by se
mohl naopak snížit. Podle
náměstka to umožňují úspory
v řádu jednotek milionů korun,
které město v posledních pěti
letech při odstraňování odpadu
zaznamenalo. Celkové náklady
na nakládání s odpady v Brně se
ročně pohybují přes 320 milionů. 

V Brně se už pátým rokem
postupně projevují dva pozitivní
trendy. "Rok od roku roste
množství vytříděných odpadů
a na druhé straně klesá objem
směsného odpadu. Díky tomu
vzniká úspora," uvedl Ander.

SPALOVNA
U PLZNĚ JE 
OPĚT BEZ 
STAVEBNÍHO
POVOLENÍ

Spalovna odpadu v Chotíkově
u Plzně, která je prakticky
dokončená, opět přišla o pravo-
mocné stavební povolení. Kraj-
ský soud v Plzni totiž vyhověl
aktivistům, kteří napadli rozhod-
nutí Krajského úřadu Středočes-
kého kraje. Ten na začátku čer-
vence řekl, že stavební povolení
pro spalovnu je platné.

Nejzákladnější chyba se podle
slov soudce Krajského soudu
stala v tom, že středočeský KÚ
posuzoval odvolání podle práv-
ního stavu, který byl v době, kdy
rozhodoval Městský úřad
v Nýřanech. To bylo v roce
2013. „Jenže středočeský kraj-
ský úřad byl povinen rozhodovat
podle právního stavu, který pla-
til v době, kdy on sám rozhodo-
val, což bylo v červnu 2015. To
znamená, že měl prakticky pou-
žít novelizované znění zákona
o vlivu záměru na životní pro-
středí, což neudělal," vysvětlil
Roučka s tím, že tato novela pla-
tí od 1. dubna 2015

ASEKOL SNIŽUJE
RECYKLAČNÍ
PŘÍSPĚVKY

K desetiletému výročí kolek-
tivní systém ASEKOL odmění
výrobce a dovozce elektra sníže-
ním povinných příspěvků.

Od roku 2005 je to již podesá-
té, co ASEKOL snižuje příspěv-
ky za ekologickou likvidaci
vysloužilých elektrozařízení.
Celkem již příspěvky poklesly
o desítky procent, nyní se zlevní
především u televizorů a počíta-
čových monitorů. Kolektivní
systém ASEKOL tak potvrzuje
svůj závazek neustálého zefek-

tivňování systému zpětného
odběru.

Příspěvek na likvidaci je od
roku 2005 součástí ceny každé-

ho nového elektrospotřebiče
a od ledna příštího roku bude
jeho hodnota opět nižší. V tomto
případě se sníží především
recyklační příspěvek u televizo-
rů a počítačových monitorů, a to
o rovných 7 %. 
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PARDUBICE 
UVAŽUJÍ
O VÝSTAVBĚ
SPALOVNY 

V územní energetické kon-
cepci Pardubic se opět objevil
návrh na výstavbu velké spalov-
ny komunálního odpadu v Opa-
tovicích nad Labem. V materiá-
lu je spalovna stručně zmíněna:
"Koncepce předpokládá s ohle-
dem na omezení skládkování
komunálního odpadu po roce
2024 výstavbu spalovny komu-
nálního odpadu s předpokláda-
nou kapacitou 100 tis. tun odpa-
du ročně". 

Dokument dále uvádí, že by
bylo výhodné umístit takzvané
zařízení na energetické využívá-
ní odpadu v areálu elektrárny
Opatovice. Podle krajského rad-
ního pro životní prostředí, země-
dělství a venkov Václava Krouti-
la s hejtmanstvím energetickou
koncepci města nikdo neprojed-
nával. 

MATERIÁLOVÉ
VYUŽITÍ 
ODPADŮ 
SE LEPŠÍ

Podle MŽP v roce 2014 Čes-
ká republika vyprodukovala 32
mil. tun všech odpadů. Z toho
1,56 mil. tun činil nebezpečný
odpad a 30,46 mil. tun ostatní
odpady. Oproti roku 2013 vzros-
tl podíl materiálového využití
komunálních odpadů a kleslo
množství tohoto odpadu, který
skončil na skládkách.

Z celkové produkce 32 mil.
tun všech odpadů bylo znovu vy-
užito 83 %, z toho 79,5 % mate-
riálově a 3,5 % energeticky. Na
skládkách skončilo 10,3 % všech
odpadů. Přes polovinu (51 %)
z celkové produkce odpadů tvoří
stavební a demoliční odpady. Ty
však byly téměř kompletně vy-
užity, a to téměř z 98 %.

5,5 MILIONY 
NA ZLEPŠENÍ 
ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP)
vyhlásil národní dotaci pro obce oceněné v roce
2014 Zelenou stuhou a Zelenou stuhou ČR. Pro
tyto obce je připraveno 5,5 milionu korun na
zlepšení životního prostředí v zastavěném území
obcí. Příjem žádostí bude zahájen 1. ledna 2016
a ukončen 31. prosince 2016  ve 14 hodin.

Cílem Výzvy je zajistit zachování a vymezení
nových ploch a prvků zeleně, jako součásti
funkčního a strukturovaného systému sídelní
zeleně v sídlech v rámci územního plánování
tak, aby byla zajištěna základní podmínka pro
plnění jeho funkcí.
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SLOVENSKÁ
SAMOSPRÁVA
ZLIKVIDUJE
SKLÁDKY

Více než dvě stovky měst
a obcí na Slovensku čeká do
konce listopadu velký úklid.
Samospráva v zemi pod Tatrami
dostala od státu dotace na
odstranění nelegálních skládek
odpadů. Na největší program
svého druhu za poslední roky
slovenská vláda vyčlenila deset
milionů eur (272 milionů Kč).
Vyplývá to z informací tamního
Ministerstva životního prostředí.

Ani zmiňovaná podpora státu
ale nepovede k odstranění všech
nepovolených skládek, jichž
v minulosti v této pětimilionové
zemi vyrostlo na 7000. Se žádo-
stí o příspěvek na odvoz a likvi-
daci odpadu uspělo 219 samos-
práv, což je necelá polovina
žadatelů. 

MINISTERSTVO
DOPRAVY 
JEZDÍ 
ELEKTROMOBI-
LEM 

Zaměstnanci Ministerstva
dopravy budou v ulicích Prahy
a okolí jezdit elektromobilem.
Úřad totiž na dobu tří let zařadí
do svého vozového parku elekt-
romobil Nissan LEAF. Vůz dnes
ministrovi dopravy Danu Ťokovi
předal člen představenstva
a ředitel divize obchod a strate-
gie ČEZ Pavel Cyrani. 

Jedná se o aktivitu projektu
Elektromobilita ČEZ, jehož
cílem je podpora rozvoje tohoto
způsobu dopravy v ČR. V celé
České republice v současnosti
jezdí více než 700 elektromobi-
lů. Koncem letošního roku
odhady počítají s prolomením
hranice 1 000 elektromobilů na
českých silnicích.
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ZPRÁVY
ZE SVĚTA

COCA COLA
PŘEDSTAVILA
ROSTLINNOU
PET LÁHEV 

Na světové výstavě World
Expo v Miláně představila
společnost Coca Cola první
PET láhev vyrobenou stopro-
centně z rostlinných materiálů.
Společnost Coca Cola použí-
vala již dříve PET láhve vyro-
bené ze směsi konvenčních
a rostlinných materiálů. Podle
sdělení společnosti je při jejich
výrobě používána patentovaná
technologie. Cukr obsažený
v rostlinách je při výrobě změ-
něn v plast.

Obaly fungují stejně jako
tradiční PET a stejně se recyk-
lují. Zatížení životního prostře-
dí je nižší a šetří se přírodní
zdroje. Nová láhev se může
používat v rozličných velikos-
tech pro balení minerálních
vod, limonád, šťáv a čajů.

68 EUR 
ZA NEDOPALEK

Paříž, kde kuřáci ročně
odhodí na zem na 350 tun
nedopalků, zavedla tvrdé proti-
opatření. Odho-
zení nedopalku
na chodník se
trestá pokutou
ve výši 68 eur
(1850 Kč), oz-
námila radnice
francouzské me-
tropole.

Úřady vyzvaly
obyvatele a pro-
vozovatele nej-
různějších podniků, před nimiž
budou kuřáci nařízení porušo-
vat, aby v boji proti tomuto
nešvaru pomáhali.

Na chodnících se objevilo na
30 tisíc nových odpadkových
košů, kde mohou kuřáci svou
cigaretu uhasit a přispět tak
k zachování čistoty Paříže.

Radnice upozornila, že
nedopalky nejenže město
zohyzďují, ale obsahují i toxic-
ké látky, které znečišťují život-
ní prostředí, protože pronikají
do půdy a vody.

ŠVÉDSKÝ PLÁN
DO ROKU 2050

Švédská vláda schválila
mimořádný výdajový rámec na
rok 2016, v jehož rámci inves-
tuje dodatečných 546 milionů
dolarů do projektů obnovitelné
energie a boje proti změně kli-
matu. 

Švédsko aktuálně vyrábí dvě
třetiny své elektrické energie
z alternativních zdrojů – hlav-
ně v hydroelektrárnách a jader-
ných elektrárnách. Nyní se
zaměří na zvýšení podílu
solárních a větrných elektrá-
ren. Výdaje se mají podle E15
financovat zvýšením daně
z pohonných hmot. 

Cílem investic je učinit ze
Švédska první stát na světě,
který je takzvaně „fossil fuel-
free", neboli zbavit se veškeré

VÍTR POKRYJE 
ČTVRTINU EVROPSKÉ

SPOTŘEBY 
ELEKTŘINY

Větrná energetika by mohla mít v roce 2030
Evropské unii nezastupitelné místo. Tvrdí to
prognóza Evropské asociace pro větrnou ener-
gii (EWEA), která uvádí, že vítr pokryje do
patnácti let čtvrtinu evropské poptávky po
elektřině. 

S uvažovanou instalovanou kapacitou bude
evropská větrná energetika vyrábět 778 tera-
watthodin elektřiny, což je zhruba 25 procent
celkové spotřeby elektrické energie v Evrop-
ské unii. Pro srovnání, za současného stavu
vítr pokryje zhruba 10 procent evropské
poptávky po elektřině. V roce 2030 by měla
větrná energetika poskytovat více než 334 tisíc
přímých a nepřímých pracovních míst v celé
EU a snížit emise CO2 o 436 milionů tun.

VOLKSWAGEN
POZASTAVIL
PRODEJ 
V AUSTRÁLII 

Německá automobilka Volks-
wagen pozastavila v Austrálii
prodej některých vozů s nafto-
vým motorem, které by mohly
být vybavené zařízením umož-
ňujícím falšování emisí. 

Oznámení přichází poté, co
se zástupci Volkswagen Aus-
tralia setkali s představiteli
australské vlády a úřadu na
ochranu spotřebitelů. 

Volkswagen ve svém prohlá-
šení uvedl, že s okamžitou plat-
ností pozastavuje prodej vozů
vybavených naftovým moto-
rem EA189, kterých se týká
emisní skandál. Toto opatření
zůstane v platnosti tak dlouho,
dokud se problém s emisemi
u těchto vozů nevyřeší.
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JÁDRO VZROSTE
O POLOVINU

Kapacita výroby elektřiny z jádra by mohla
po celém světě v příštích 20 letech vzrůst
o více než 45 procent. Vyplývá to z prognózy,
kterou zveřejnil Světový jaderný svaz. Podle
odhadu svazu se tak zvýší do roku 2035 kapa-
cita jaderných elektráren na 552 gigawattů
(GWe) ze současných 379 GWe.

Mnoho zemí plánuje výstavbu nových jader-
ných elektráren v rámci snah zajistit si dosta-
tek elektřiny a snížit emise skleníkových ply-
nů. Svaz však upozornil, že i růst o 45 procent
bude pomalejší, než je potřeba ke snížení emi-
sí v rámci současného boje se změnami klima-
tu. Podle Mezinárodního úřadu pro energii by
bylo z tohoto pohledu potřeba zvýšit do roku
2030 kapacitu na 660 GWe a do roku 2050 na
900 GWe.
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závislosti na spalování fosil-
ních paliv. Přesné datum pro
celý stát zatím stanoveno není,
ale pro hlavní město prý platí
termín 2050.

EVROPSKÁ 
PARLAMENT
SCHVÁLIL 
OMEZENÍ EMISÍ 

Poslanci Evropského parla-
mentu včera podpořili návrh
na omezení emisí oxidu siřiči-
tého a oxidů dusíku ze střed-
ních spalovacích zařízení. Me-
zi ta patří generátory elektřiny
či systémy k vytápění a chlaze-
ní v obytných domech, bytech
či průmyslových zařízeních. 

Na nových pravidlech se
poslanci neformálně dohodli
s ministry členských států.
V oblastech, kde dochází k po-
rušování unijních norem kvality
ovzduší, však členské státy
budou muset posoudit, zda není
potřeba zavést přísnější limity.

NĚMECKO TOPÍ
VÍCE 
OBNOVITELNÝ-
MI ZDROJI

Největší podíl na vytápění
v novém bydlení si pořád drží
zemní plyn. Jenže zatímco
v roce 2004 mělo plynové kot-
le zhruba 70 procent nově
postavených bytů a domů, loni
to byla už jen polovina. Nao-
pak každé páté nové obydlí je
vybaveno tepelnými čerpadly,
která získávají teplo z okolního
vzduchu nebo ze země. Na dál-
kové dodávky tepla se loni při-
pojilo 21,5 procenta nových
domů a bytů. Přibližně 6 pro-
cent nového bydlení používá
dřevěné pelety. Přitom ještě
před deseti lety každý desátý
nový dům nebo byt topil top-
ným olejem.

PEKING ZAVEDE
POPLATEK ZA
TĚKAVÉ LÁTKY 

Výrobci nábytku, petroche-
mických produktů, automobilů
a elektroniky v čínském Pekin-
gu začnou od října platit poplat-
ky za vypouštění těkavých orga-
nických látek (VOC). Znečišťo-
vatelé budou platit poplatky za
kilogramy vypuštěných VOC.
Poplatky jsou nastavené tak,
aby byly vyšší, než by byly ná-
klady na zavedení čističek do
provozů a továren. 

Tímto způsobem se úřady
snaží motivovat největší znečiš-
ťovatele ovzduší, aby přistoupili
na "čistší způsoby" produkce.
Jde o další krok v rámci války
proti znečištění, kterou vede
čínská vláda. Ta už slíbila, že
opustí desetiletí prosazovaný
ekonomický model "růstu za
jakoukoli cenu", který se těžce
podepsal na čistotě čínského
ovzduší, vody i půdy. Informo-
vala o tom oficiální tisková
agentura Nová Čína.

KONFLIKT
V SÝRII STAVBU
ELEKTRÁRNY
NEOHROŽUJE

Turecký ministr pro energe-
tiku vyvrátil obavy o možném
ohrožení výstavby první jader-
né elektrárny v Turecku. Pro-
blémem v poslední době moh-
ly být vznikající konflikty Rus-
ka a Turecka při ruských nále-
tech v Sýrii. 

První jaderná elektrárna v Tu-
recku využívá ruské technologie.
Podle ministra tyto spory nemo-
hou projekt první jaderné elekt-
rárny v Turecku ohrozit. Na pro-
jektu pracuje spolu s minister-
stvem pro energetiku společnost
Akkuyu NGS, která byla založe-
na speciálně pro účel výstavby
jaderné elektrárny Akkuyu. Ta
má využívat ruskou technologii
společnosti Rosatom.
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Kvalita života, životního prostředí se s kvalitou 
odpadového hospodářství nese ruku v ruce. 
Dvacetiletá historie českého odpadového 
hospodářství vyprodukovala mnoho opravdových
odborníků, kteří mnoho let přináší do dění v tomto
oboru to své. Doba ale přináší nové tváře, které 
přinášejí nové podněty, návrhy a řešení. Jednou
z nich je také ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky,
Soňa Jonášová, která nám dnes poskytla rozhovor.

Chybí
dlouhodobá koncepce

Je něco, co vás negativně 
překvapilo?

Ne zcela negativně, ale určitě jsme
nečekali, že založit neziskovou organiza-
ci bude tak náročné. Začít s aktivitou,
která je všeobecně prospěšná, ale musí si
zajistit vlastní životaschopnost a funkč-
nost, aniž by byla primárně odkázána na
externí pomoc je výzva. A to často není
snadné, protože neziskovky jsou posta-
veny často na práci dobrovolníků a je
třeba pracovat více s motivací nefinanč-
ní. To je opravdu náročné. Nejde o to, že
by byla vize slabá, nebo bychom si
nebyli jistí tím, že to, co děláme je
správné, ale pokud pracujete s lidmi, kte-
ří pro Vás dělají něco dobrovolně, tak se
může stát, že nebudou svoji práci vnímat
moc zodpovědně a nedokončí ji. To je
trošku riziko a výzva zároveň. 

A co se týká něčeho negativního v čin-
nosti Institutu, hodně nás překvapilo, že
ještě v této době existují v našem oboru
firmy, které preferují profit ze svého
podnikání tak, že nehledí na to, jak dlou-
ho jejich podnik může skutečně fungo-
vat. Všude se omílá jak důležitá je udrži-
telnost projektů, každý má ve své strate-
gii udržitelný rozvoj velkým tlustým pís-
mem, ale pak se dostávají na trh produk-
ty, které uspokojují uměle vytvořené
potřeby, jejich životnost je malá, skoro
žádná a záhy se stávají odpadem. 

Jak byste zhodnotila OH ČR?
Podle mě chybí dlouhodobá koncepce.

Hierarchie nakládání s odpadem jasně
určuje, že je třeba zaměřovat se na před-
cházení vzniku odpadu, jeho znovu vyu-
žití a s tím související ekodesign, ale my
máme v plánu stavět spalovny. To je kon-
traproduktivní. Budeme-li cíleně klást
důraz na předcházení, současné kapacity
spaloven budou stačit. Regionální rozma-
nitost je u nás tak výrazná, že je důležité
hledat lokální řešení. 

Mně se líbí, že jsme v situaci, kdy
můžeme měnit svět kolem nás k lepšímu.
A to myslím naprosto vážně. Vzhledem
k neustále se měnící legislativě jsme vy-
stavováni novým výzvám a my máme

Jak jste přišla do tohoto oboru?
Postupně. První impulzy přišly při stu-

diu v Nizozemí, kde byl v souvislosti
s trvalou udržitelností často omílán pojem
„cirkulární ekonomika". Principy uzavírá-
ní materiálových a energetických toků mi
jednoduše dávaly smysl. Všechno to i sou-
visí právě s odpady, které je nutné navra-
cet zpátky do oběhu. Mě osobně nejvíce
zajímaly bioodpady a jejich potenciál, kte-
rý si stále málo uvědomujeme. Studovala
jsem zemědělské inženýrství, proto pova-
žuji systematické navracení organické
hmoty do půdy za absolutně nezbytné.
Bioodpady jsou ale jen malá část ze všech
odpadů a tak bylo nutné začít se orientovat
v odpadech celkově. 

Co je Institut cirkulání ekonomiky
a proč tato organizace vznikla?

Myšlenka je už stará dva roky, ale
samotný Institut vznikl letos na jaře.
V Holandsku jsem studovala ekologické
zemědělství, udržitelný rozvoj a praco-
vala jsem tam pro neziskovou organizaci
v oblasti agroekologie a po návratu do
Čech jsem zjistila, že je to něco, co tady
trochu chybí. Navíc jsem cítila, že je tře-
ba propojit jednotlivé aktéry a zájmové
skupiny OH ČR, protože mám pocit, že
spolu nekomunikují moc dobře.

Původně jsem nevěděla, jakou právní
formu Institut bude mít, ale vzhledem
k podstatě myšlenky a její všeobecné
prospěšnosti se nevládní nezisková orga-
nizace jevila jako nejvhodnější. A co

vlastně INCIEN je? Máme takové zá-
kladní tři pilíře činností. První je osvěta
a šíření myšlenky cirkulární ekonomiky.
Je to pro někoho až moc komplexní a je
třeba vše vysvětlovat na konkrétních pří-
padech. V letošním roce se to týkalo zej-
ména bioodpadů. Pořádáme přednášky,
chystáme konference. Chceme aby byly
praktické a netradiční. 

Další pilíř je projektové řízení. Zaměřu-
jeme se na předcházení vzniku odpadu
a správnou separaci a do toho je nezbytné
zapojit obyvatele. Naše řešení šetří obcím
a firmám peníze, jsou šetrná k životnímu
prostředí a akceptovatelné obyvateli.

Třetí pilíř jsou inovace a jejich imple-
mentace na pilotních projektech u nás.
Jezdíme po konferencích v celé Evropě,
spolupracujeme s obdobnými organiza-
cemi v zahraničí a zkoušíme implemen-
tovat pilotní projekty u nás.

A jak se tedy Institutu daří v jeho
činnosti?

Troufám si říci, že velmi dobře. Za tu
dobu, co INCIEN existuje, jsme se toho
hodně naučili a snažíme se svoje poznat-
ky předávat dál. Máme za sebou více než
60 přednášek v obcích, díky kterým
zároveň dostáváme informace o tom,
jaké problémy OH v obcích starostové
řeší. Při jednání s firmami zase cítíme
jejich potřeby. Podle toho, jak vnímáme,
co je aktuálně nutné řešit, se mění i naše
aktivita.  Víme ale, že jdeme stále správ-
ným směrem a máme z toho radost.
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prostředí kolem nás, jak spokojení jsou
lidé, které každý den potkáváme, jakého
systému jsme součástí. Cirkulární eko-
nomika počítá s férovými podmínkami
pro životní prostředí i pro nás. 

Kde vidíte INCIEN za 5 let? 
Institut vidím jako zdravě fungující

organizaci sdružující jednotlivce i spo-
lečnosti, které věří, že cirkulární ekono-
mika dává smysl. Ráda bych, abychom
dokázali pomoci a poradit komukoliv,
kdo se rozhodne v rámci své činnosti
preferovat udržitelnost, ohleduplnost
k životnímu prostředí, ekonomicky zají-
mavé řešení přinášející dlouhodobý zisk
či úsporu a zejména těm, kteří vytváří
produkty a služby uspokojující potřeby
lidí a nevytváří je uměle. 

Nějaké přání nakonec?
Jsou tři.  První je silné a kvalitní part-

nerství, které postupně budujeme. Spolu-
práci považuji za nezbytnou součást růs-
tu jakéhokoliv podnikání. Chceme
i nadále nacházet firmy, které nabízejí
výrobky nebo služby, přinášející profit,
šetří životní prostředí a mění svět kolem
nás a pro nás tak, aby byl lepším místem
k žití. Partnerství je pro mě velmi silné
slovo. To není jen podání rukou, sepsání
smluv, vytvoření projektu za účelem zis-
ku, vyplacení odměn a rozloučení. Pro
mě to jsou tři PRO. Proces, propojení,
prospěšnost. A takové silné trio nám
nepřichází do života každý den. Když už
totiž přijdou, je potřeba je kultivovat,
pracovat na nich a to velmi intenzivně.

Mým dalším přáním jsou kvalitní lidé.
Už nyní se do našich aktivit zapojují stu-
denti a lidé z praxe, kterým naše činnost
dává smysl, a chtějí být u toho. Vidí
potenciál, který principy cirkulární eko-
nomiky přinášejí a ve svém volném čase
nám pomáhají budovat silné základy.
Mám upřímnou radost, že pracuji s lid-
mi, kteří změnu, která přichází, ať už ji
nazýváme cirkulární ekonomika, oběho-
vé hospodářství nebo jakkoliv jinak, chá-
pou jako nevyhnutelnou a my na ní
musíme začít pracovat hned.  

Třetí se týká toho, jak se chováme
a jak pracujeme. Mám úžasnou rodinu
a ta mě naučila, že se k ostatním musím
chovat tak, jak chci, aby se oni chovali
ke mně, a že mám vše dělat nejlépe jak
mohu, protože pak se za svou práci
nikdy nemusím stydět. Nejde o to budo-
vat něco perfektního, ale dát do toho srd-
ce a víru, že to, co dělám, je správné.
Musíme být změnou, kterou chceme
vidět kolem sebe. 

■

spoustu prostoru je uchopit za ten správ-
ný konec a nastavit systém tak, aby fun-
goval dlouhodobě. Máme možnost inspi-
rovat se dobrými příklady z praxe
z jiných zemí a naopak poučit se z chyb
ostatních. Co se mi ale nelíbí vůbec, že
mnoho lidí vnímá změny jako překážku
na své dráze a snaží se je obejít. 

Co lidstvu může přinést cirkulární
ekonomika?

Cirkulární ekonomika není utopická
vize, jak občas zaznívá na různých kula-
tých stolech či konferencích. Je to udrži-
telný způsob podnikání. V případě, že jej
správně uchopíme, tak šetří finance,
suroviny, vytváří nová pracovní místa
a lepší životní prostředí. Je to dlouhodo-
bý koncept dávající prostor kvalitním
vztahům a spolupráci. Tedy tomu, co se

u rychle obrátkového zboží a služeb již
vytratilo. Lidský blahobyt totiž neroste
přímo úměrně s HDP.  

Mohla byste poslední větu 
rozvést?

Úplně jednoduchý příklad jsou přírod-
ní katastrofy. Ať už živelné nebo nehody
způsobené selháním lidského faktoru.
Při jejich zneškodňování je často potřeba
nasadit techniku a lidskou sílu a to
všechno nás stojí hodně času a peněz.
Následky pro životní prostředí nebo
životy jsou často fatální. Ale aktivita,
která byla použita na zneškodnění havá-
rie paradoxně zvyšuje HDP. Je to velmi
zjednodušené, ale myslím si, že při troše
zamyšlení nás růst ekonomických ukaza-
telů nečiní šťastnějšími. Důležité je, jak
se nám zde žije, jak zdravé a čisté mámeTe
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Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky
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NA NEZELENÉ LOUCE
Papírna a elektrárna může být samo-

statným subjektem s vlastním životem
a zde v Kozomíně spojení těchto dvou
odvětví dává význam. 

Na místě, kde dnes stojí haly BOR

Využití dřevního odpadu na výrobu
plynu, který bude energeticky využit
v sinergii s výrobou tissue papíru, je
základní myšlenkou celého projektu od
počátku. „Pro mnohé, kteří do tohoto
projektu přicházeli, byla tato idea nato-
lik zajímavá, že jí v maximální míře
pomáhali a někteří z nich dokonce skon-
čili v akcionářské struktuře," říká Pře-
mysl Kotouček, předseda představenstva
BOR Bio-technology.

Projekt, jak narůstal, začal mít podporu
jednak ze strany Miniserstva průmyslu
a obchodu a dalších institucí a majitelé se
rozhodli najít opravdu velkého partnera,
který by spolupracoval. Našel se. Kapitál
je ryze český, všichni jsou z en-
vironmentálního prostředí, a proto se tato
myšlenka líbila. Technologie má velmi
nízké dopady na životní prostředí, nebo
téměř žádné. „Jsme také velmi rádi, že
technologie, kterou tady máme, je ryze
česká," chválil Přemysl Kotouček. Akci-
onáři jsou rovněž z České republiky. 

ZPLYŇOVÁNÍ NENÍ NOVINKOU
BOR Bio-technology samozřejmě ne-

nakládá pouze s odpadním dřevem.
„Umíme těžit dřevo na stojato, poskytu-
jeme služby svážení, drcení, umíme na-
kládat s potěžebními zbytky, uklízíme
parky, takže nabízíme komplexní služby,"
upozorňuje pan předseda.

Nezbytnou částí projektu, kromě zpra-
cování dřevního odpadu, je ta energetic-
ká. „Před dvěma týdny jsme zkolaudova-
li elektrárnu, která má dost inovativní
technologii a to technologii zplyňování,"
předkládá Přemysl Kotouček. 

Zplyňovací technologie nejsou nic
nového. V Evropě je mnoho energetic-
kých zdrojů, které jsou postaveny na tech-
nologii zplyňování. Tento typ má ale
odlišnosti z hlediska provozních nákladů.
Kozomínská technologie má nenáročný
a unikátní způsob filtrace syntézního ply-
nu. Tato myšlenka vznikla u nás v ČR
a začala ji realizovat firma Air Technic ve
spojení s Akademií věd a VŠCHT. „Pro-
tože tato technologie je inovativní, podíle-
li jsme se na jejím vývoji i my. Během
výstavby doznala drobných úprav. Museli
jsme brát i v potaz dopad na bezprostřed-
ní okolí. Elektrárna stojí hned vedle rezi-
denční čtvrti, takže jsme pod silným drob-
nohledem nejen místních, ale také úřadů.
Výsledkem je fakt, že jsme ve všech aspek-
tech podlimitní," říká Přemysl Kotouček.

DEHET SE ODSTRAŇUJE 
PŘI VÝROBĚ

Krom inovativnosti je technologie ve
svém principu zajímavá v tom, že je

Nízké, téměř žádné
Společnost BOR Biotechnology má dlouhou 

historii nakládání s dřevním odpadem. Nasbírané 
zkušenosti utilizovali právě v projektu Kozomín, 
kde energetika a papírenství jdou ruku v ruce. 
Samotný papírenský průmysl má v ČR velkou 

tradici, byť v posledních letech stagnuje. 

biotechnology, byla dříve hospodářská
stavení pro živočišnou výrobu. Stál tam
prostě vepřín. Půda byla kontaminovaná
a bylo nutné to vyřešit. Pozemek se tedy
sanoval, půda se vytěžila a haly stojí
v jakémsi bazénu.
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rušení dlouhých řetězců dehtů a tím i ke
snadnějšímu a mnohem účinnějšímu odfil-
trování. Mechanické prachové částice
v plynu se následně odstraňují v mokré
pračce. Lože, které po výrobě zůstane,
putuje dál, a buď je technologie nastavena
tak, že zbývá čistý popel, který je má kra-
jinotvorný charakter, nebo se využívá jako
hnojivo. Pokud je nastavena nižší účinnost
procesu, vzniká dřevěné uhlí, které se dál
obchoduje a odběratelé z tohoto odpadu
vyrábí brikety a dřevěné uhlí.

ZATÍM JE PROJEKT 
V POLOVINĚ

V současné době, kdy je v provozu
pouze část energetická, jsou funkční tři
reaktory na výrobu plynu. U každého
reaktoru je jedna kogenerační jednotka,
která elektrickou energii dodává do sítě. 

Projektu je ale zatím hotovo jen část.
Druhá část projektu je papírna, která
bude vybudována v nejbližší době. Ta
počítá s pěti reaktory, pěti kogenerační-
mi jednotkami a téměř žádnými dodáv-
kami do sítě. Spíše naopak. 

Každá linka má 700 kW. Prostými
počty je tedy jasné, že v současnosti
vyrábí kozomínská elektrárna 2,1 MW
ve třech kogeneračních jednotkách.
V blízké budoucnosti bude ale veškerá
elektrická i tepelná energie spotřebová-
vána ve výrobě papíru. 

„Nejsme galvanicky oddělení od sítě,
takže nemůžeme říci, že jsme zelený ost-
rov," upozorňuje předseda představen-
stva a dodává: „koncepčně se ale k zele-
nému ostrovu rádi přirovnáváme, proto-
že na vstupu máme palivo v podobě dřev-
ní štěpky, na výstupu obchodovatelnou
komoditu, což je papír a to, co se uvaří
mezi tím, se kompletně využije."

VSTUPŮ JE DOSTATEK
BOR Biotechnology z historie činnosti

umí a má zkušenosti s nakládáním s dře-
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kompletně uzavřeným okruhem. Dřevo-
odpad se ohřeje na vysokou teplotu
a jednoduchým způsobem je jímán plyn,
který se ze dřeva uvolňuje. Jedná se
o syntézní plyn. Nevzniká za přímého
hoření. Uvolňuje se rovněž dehet, jehož
dlouhé řetězce se rozbíjejí zahřátím na
ještě vyšší teplotu. V případě, že by byl
pro zplyňování použit i jiný materiál než
dřevo, tak by při takovýchto teplotách
zanikly veškeré toxické látky. V tomto
bodě je kozomínská technologie jedineč-
ná. Při výrobě syntézního plynu je obec-
ně největší problém filtrace. U odstraňo-
vání dehtu a jiných částic vzrůstají
náklady extrémně ve fázi, kdy dochází
k ochlazování plynu. Tato technologie je
jiná tím, že si umí poradit s velkou částí
dehtů už při samotné výrobě plynu. 

„Přetváříme tedy tuhé palivo na syn-
tézní plyn, který je pak veden do kogene-
račních jednotek, kde se vyrábí elektric-
ká energie." 

VYUŽÍVÁ SE VŠE
Při startupu byla výroba plynu uvede-

na zkušebně do mezních situací tak, aby
se ukázala případná slabá místa. „Při
úniku plynu v mezních situacích, jsme
reagovali tak, že jsme nutili dodavatele,
aby šel více do hloubky a případné nedo-
statky odstranil," upozornil Přemysl
Kotouček. 

V motorech kogeneračních jednotek,
kde se energie syntézního plynu mění na
elektrickou, vznikají spaliny, které se pak
využívají dále. Lépe řečeno, jejich teplota.
Využívá se k ohřevu vody k tvorbě páry
a v momentě, kdy jsou spaliny zchlazené
na 100 stupňů celsia se využívají na sušení
dřeva na vstupu. Proces je tedy uzavřený. 

Při samotném zplyňování vzniká dehet
a prachové částice. V této technologii je
plyn během procesu zahříván na teplotu
vyšší než 1100 stupňů, což vede k od-
stranění případných toxických látek a k na-
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ním odpadem a obchodem se dřevem
obecně. O nedostatek paliva se tedy
elektrárna nemusí strachovat. Z okolí
Prahy je zajištěna třetina dřevního odpa-
du. Firma má velký sklad v Letňanech,
kde je 15 tis metrů čtverečních plochy.
Tam sváží největší smluvní partneři, jako
je ASA, AVE, Marius Pedersen a jiní
vytříděný dřevní odpad. „Otevřeli jsme
i obory, jako je těžba dřeva na stojato,
sklízíme potřební potěžební zbytky,
pomáháme obcím s náletovou dřevinou,
pomáháme vyklízet parky, takže o nedo-
statek materiálu na výrobu plynu se
opravdu nebojím," popisuje Přemysl
Kotouček. 

BOR biotechnology „otočí” ročně tři-
krát více paliva než spotřebuje. Dodává-
me palivo nejen pro naše potřeby, ale
obchodujeme ho i jinam. Výroba energie
pro papírnu bude vyžadovat 23.000 tun
paliva ročně. „Dnes si palivo zajišťujeme
sami, do budoucna to nechceme měnit.
Působíme i na Slovensku a máme zkuše-
nosti i s dovozem dřeva z Ukrajiny." Pro
potřeby kozomínské výroby se ale samo-
zřejmě využívá odpadního dřeva z okolí
Prahy.

NÁVRATNOST 
Protože je technologie inovativní,

dosáhla i na evropské peníze. „Dotace
jsme čerpali z OPPI a i na druhou etapu
počítáme s čerpáním veřejných evrop-
ských prostředků. Je to pomoc v podobě
20% celkových investičních nákladů,"
upřesňuje Přemysl Kotouček a dodává:
„Akcionáři by ale do projektu šli i bez
dotací."

Pokud se chceme zbavit závislosti na
dovozu důležitých prvků běžné spotřeby
a chceme si udržet průmysl v naší repub-
lice, je nutné začít přemýšlet koncepčně,
a to především z hlediska zdrojů energie.
Návratnost investic do energetických
zdrojů se běžně pohybuje v desítkách let.
U moderních technologií, které nezatě-
žují životní prostředí a snaží se vyvaro-
vat fosilním palivům, jde o horní hranice
návratnosti, což odradí většinu racionál-
ních investorů. Proto jsme se v tomto
projektu zaměřili od počátku na synergii
výroby energie a papíru.

Projekt v Kozomíně je projektem čis-
tým, nenáročným a ekologicky šetrným.
Zpracovává odpadní dřevo a výstupem je
elektrická energie, potažmo papír. Pro
místní i přespolní to znamená 70 nových
pracovních míst a odpad, který po výro-
bě zůstane, se zcela využije. Je to čistá
produkce.

■
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ANO, URČITĚ
Musím se přiznat, že než jsem pronik-

la do odpadového hospodářství obce,
věřila jsem naivně tomu, že to tak je.
Stejně tak, jako když si jdu odevzdat
železo do sběrny surovin, a tam mi je
zváží a na základě toho zaplatí, stejně by
toto pravidlo mělo platit i pro ostatní
druhy odpadu.

Svozové firmy mohou disponovat
(a na mnohých místech disponují) tech-
nikou, která jim dokáže přesně zvážit,
kolik odpadu odvážejí a kde ho nabraly –
tedy komu přesně toto číslo dle smluv-
ních podmínek vyfakturují. Toto je podle
mého mínění férové jednání, jednání pro
obě strany zcela transparentní.

Pokud zatím veškerá fakturace stojí na
jakýchsi odhadech založených na koefi-
cientu počtu kontejnerů v obci či jiném
odhadnutém ukazateli, jsou zkresleny
výstupy vypovídající o množství vypro-
dukovaného odpadu obcí. Mimochodem
- kromě nákladové stránky se od tohoto
čísla odvíjejí také např. bonusy ze strany
Ekokomu, které se zpětně vracejí jako
příjem do obce. Vedení obce má pak
řízení odpadového hospodářství značně
nepřesné, až neodkontrolovatelné. A jak
se pak obce mají chovat jako správní
hospodáři – ekonomicky a ekologicky,
když se nemůžou opřít o přesné číselné
údaje produkce svého odpadu? 

Barbora Tesařová
starostka obce Lety

barbora.tesarova@obeclety.cz

ZVÁŽENÁ DATA SE STEJNĚ
MUSÍ OPRAVIT

Především je třeba zdůraznit, že plně
funkční systém nakládání s odpady již
v ČR dlouho máme. Zmiňovaný problém
přesných čísel o produkci odpadů má
spíš virtuální charakter. 

Absolutně přesná čísla obce nedosta-
nou nikdy, jelikož by se musely elimino-
vat vlivy jako například: odchylky růz-
ných vážících systémů, dodržení opti-
málních podmínek při vážení (například
postavení vozidla při vážení), zvlhnutí či
vyschnutí odpadu.

Chceme-li budovat funkční systém nakládání s odpadem, musíme mít přesná 
čísla a pracovat s nimi v rámci obce, kraje, celé ČR. Problém je v tom, že obce
většinou nedostávají od svých smluvních partnerů přesná čísla o množství 
svezeného směsného i vytříděného odpadu, ale svozové firmy jim poskytují pouze
„kvalifikovaný odhad". Takže nakonec neplatí za skutečně svezené množství
odpadu. Částky na fakturách jsou ale konkrétní přesná čísla, které je nutno 
zaplatit.  Není potom divu, že u některých může vzniknout pocit disharmonie mezi
jejich snahami o omezení produkce odpadu či navýšení třídění a nahlášenými
odhadnutými čísly. Z této situace vyplývá naše dnešní otázka:

Vyřešilo by tento problém zavedení povinnosti podávat obcím 
ze strany svozové firmy přesná čísla o jejich produkci odpadů? 
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provozními podmínkami vážení a po-
dobně, je stejně nakonec nutné data zjiš-
těná vážením opět opravit matematic-
kým výpočtem. 

Diskuse se tak nakonec zúží na to, jaké
náklady přinese obcím případné zpřesně-
ní dat, pokud k němu vůbec dojde.

Při porovnání zjišťování hmotnosti
matematickým přepočtem z objemu ná-
dob na systém kdy je odpad vážen za
každou obec samostatně, jsou zjišťovány
zanedbatelné odchylky, asi 2 – 3 %.

Pokud obce požadují vážení svého
odpadu na svozovém autě, či vážení kaž-

OBCE VEDOU, STEJNĚ JAKO OSTATNÍ PŮVODCI ODPADŮ,
ZÁKONNOU EVIDENCI O PRODUKCI A NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY V HMOTNOSTNÍCH JEDNOTKÁCH.

Potřebné údaje lze získat buďto matema-
tickým přepočtem z objemu skutečně sve-
zených nádob a z hmotnosti zjištěné na
váze při předání odpadu ze svozového vo-
zidla k dalšímu nakládání. Přitom se vyu-
žívá znalosti průměrné hmotnosti odpadu
v jedné nádobě. Tato data se navíc verifi-
kují kontrolními váženími k upřesňování
průměrné hmotnosti odpadu v nádobě.

Druhou variantou je vážení odpadů
pro každou obec samostatně (na externí
váze nebo na váze instalované ve sběr-
ném voze), nebo vážením každé obslou-
žené nádoby vážícím systémem instalo-
vaným ve sběrném vozidle. Jelikož kaž-
dé vážení má odchylky dané typem váhy,

dé vysypané nádoby, musí počítat s vyš-
šími náklady spojenými s investicemi do
těchto technologií a v případě vážení jed-
notlivých nádob i s dalšími náklady spo-
jenými s čipováním nádob, s obsluhou
a údržbou systému sledování a vykazová-
ní dat o hmotnosti a s neustálými změna-
mi (lidé se stěhují).

Zjednodušeně řečeno
Již dnes pracujeme s poměrně přesný-

mi daty, co se týká vykázaných objemů
odpadů jednotlivým klientům. Další
zpřesňování je možné, ale už to vždy
bude za exponenciálně rostoucích nákla-
dů. Navíc žádný systém na trhu není 100

12-14  27.11.2015 16:11  Stránka 12



SVÁŽÍME SI ODPAD SAMI
Vážení odpadů se určitě vyplatí. V du-

bnu 2012 obec Jiřetín pod Bukovou pro-
vedla radikální změnu svozu všech odpa-
dů s cílem snížit náklady na systém svozu
a motivovat občany k třídění. Vzorem
nám k tomu byla obec Otvice u Chomuto-
va. Po zavedení vlastního systému klesly
roční náklady obce na svoz přibližně na
polovinu. Také množství směsného odpa-
du oproti dřívějšku bylo rázem na polo-
vičních hodnotách. To hlavně díky vážení
odpadu a také částečně tříděním.

Protože speciální svozové auto jsme si
nemohli dovolit, zavedli jsme v obci pyt-
lový sběr a popelnice spolu s kontejnery
na tříděný odpad (s výjimkou zvonů na
sklo) byly zrušeny. 

Černé 120 l pytle se směsným komu-
nálním odpadem a červené 70 l pytle
s tříděným odpadem svážíme jednou
týdně vlastním autem - malý sklápěcí
valník s klecovou nástavbou (pořízený
z OPŽP) za pomoci svého zaměstnance.
Směsný odpad po zvážení u odpadové
společnosti ji předáváme.

Tříděný odpad svážíme do sběrného
místa obce, kde dochází k jeho ručnímu
dotřídění. Třídění provádí jedna osoba
zaměstnaná na VPP. Občané mají mož-
nost do jednoho pytle, který je umístěn
v jejich domácnosti, odkládat vše co
může obec dále prodat, nebo se alespoň
bezplatně zbavit. Tedy je to papír, PET,
plasty, nápojový karton, baterie, drobný
elektroodpad, drobné kovové předměty,
textil atd. Každý pytel je označen číslem
domácnosti, takže výmět z tříděného
odpadu při této adresnosti je minimální
do 2%. Za každý pytel obdrží domácnost
bonus ve formě slevy na poplatku za
odpad v následujícím roce.

Po dotřídění na jednotlivé komodity
odpad lisujeme a prodáváme dál jako
surovinu. Zisk z prodeje surovin spolu
s odměnou od společnosti EKO-KOM je
přibližně ve stejné výši jako částka slev
na poplatku přiznaná občanům za třídě-
ní. 

Na rozdíl od Otvic jsme museli vyřešit
svoz směsného odpadu od občanů bydlí-
cích v panelových domech. Na místa
původních přístřešků pro kontejnery na
odpad jsme umístili držáky na pytle
s „popelnicovým víkem" a drátěnou
klec. Pokud je některý pytel plný, dohod-
nutá služba z řad obyvatel domu jej
zaváže, odloží do klece a nainstaluje
nový prázdný pytel.

Josef Kucin
Starosta obce Jiřetín pod Bukovkou 

kucin@jiretinpb.cz 

CO FAKTUROVAT OBSLUHU,
NE TUNY?

Celá tato diskuze je vedena proto, že ve
svozovém autě je odpad mnoha zákazníků
a je zvážen společně. Důležité je najít
metodu, jak toto společné množství tun
odpadu rozpočítat na všechny zákazníky,
původce odpadu, co nejobjektivněji. Nabí-
zím následující metodu: oddělit fakturaci
od tun. Fakturace za obsloužení (vysypá-
ní) nádoby není přímo svázaná s množ-
stvím odpadů, ale spíše s objemovou
hmotností. Fakturuje se tedy za službu
vyprázdnění nádoby. Tuny vznikají na
koncovkách (skládky, spalovny, třídící lin-
ky atd.)  Metoda rozpočítání musí však
respektovat svozovou oblast a její specifi-
ka. Nicméně součet vah jednotlivých
popelnic za dané období se musí rovnat
tunám zvážených na koncovce. To je
základ. Pak evidence na jednotlivé zákaz-
níky respektuje tvorbu odpadů. Můžeme
pak prohlásit, že evidence pro zákazníky
je správná a přesná. Míra přesnosti je dána
metodou. Důležitý je však fakt, že v souč-
tu obce, kraje a ČR se jedná o zvážená
množství na koncovkách, evidence je tedy
věrná za subjekty, které vytvářejí plány, co
s odpady. A hlavně, pokud není fakturace
svázána napřímo s tunami, nenutí svozo-
vou firmu upravovat množství tun, aby
mohla více fakturovat, protože fakturuje
za obsluhu nádoby. Ve většině případů
obce soutěží cenu za obsluhu nádoby, což
považuji za vhodný přístup, protože evi-
dence tun je objektivní a nezatížena vaz-
bou na fakturaci. 

Za velmi důležité považuji, aby obce
a firmy měly otevřený vztah a na obou
stranách byli lidé, kteří průběžně hledají
co nejlepší systém hospodaření s odpady.
Výsledkem takové činnosti je, že firmy
mají spokojené zákazníky (obce) a obce
řádně slouží občanům. V takovém part-
nerském vztahu si jistě najdou cestu, jak
i zpřesňovat důležitá čísla bez dalších
zbytečných či neefektivních provozních
a investičních nákladů, které se promítají
do cen, a bez zbytečných zákonných
povinností, které často vedou k zvyšování
byrokracie, a tedy i nákladů. Myslím, že
rozum a vstřícnost je více než nařízení.  

Pokud bude někdo chtít fixlovat, udělá
to a pak stejně předá obci čísla zfixlova-
ná. „Fixlák" tím naplní sice nově zavede-
nou zákonnou povinnost, ale evidence
odpadů se stane pokřivenou. Lépe je
takového „fixláka" odhalit a znemožnit
mu další činnost, než vytvářet další
povinnosti pro obce a svozové firmy. 

Petr Bielan
OZO Ostrava, s.r.o.

bielan@ozoostrava.c
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% spolehlivý. Sami jsme je provozovali
a víme, jaké komplikace to přináší
a v některých případech dokonce přes-
nost klesá pod úroveň systému, kdy se
neváží každá nádoba. Naši provozní pra-
covníci by mohli předat nespočet zcela
konkrétních příspěvků o "odolnosti"
systémů vůči klimatickým podmínkám,
zvýšeným investičním nárokům a admi-
nistrativy. Pokud na tom klienti trvají,
jsme schopni systém provozovat
a zavést. Myslím, že přínosy zatím
nemohou vyvážit zvýšené náklady. A to
jsme ještě nezačali hovořit o snaze moti-
vovat občany k vyšší separaci tím, že jim
bude snížena cena služby, pokud sníží
hmotnost směsného komunálního odpa-
du. To se pak na třídících linkách nemů-
žeme dotřídit.

František Šimánek, Pavel Borůvka
Marius Pedersen, s.r.o

Pavel.Boruvka@mariuspedersen.cz

KAŽDÁ VES, JINÁ CENA
Obec Horní Police je třetí obcí na trase

od České Lípy na Žandov. Při svozu 
jakéhokoliv odpadu jsme na pořadí po
Stružnici, a obci Jezvé. Když dorazí do
Horní Police mají nasypány ve svozo-
vých autech dvě vesnice (samozřejmě,
když je auto plné, vezou ho na výsyp).
Pokud není auto ještě vytížené, jedou
vyvážet k nám. Problém je v tom, že
není na cestě z České Lípy žádná váha,
která by stanovila tuny z předchozích
vesnic. Výpočet těchto takzvaných spo-
lečných vývozů pak procentuálně svozo-
vá firma rozpočítává mezi obce.

Svozová firma samozřejmě nemá pro-
blém provádět výsypy pro jednotlivé ves-
nice zvlášť. Avšak tyto plně nevytížené
vývozy zaúčtuje obci, přičemž stoupnou
náklady na odstraňování odpadů z obce.
Pro typ obce I. st. jsou tyto náklady již za
mírou únosnosti. Z rozpočtu je to již
desetina finančních prostředků. Dalším
problémem je, že na Českolipsku není
skoro žádná jiná konkurenční firma.

V současné době je obec zapojena do
systému elektronických aukcí, kde bude-
me soutěžit nové dodavatelské firmy na
svoz odpadů. Uvidíme, jak se bude vyví-
jet cena za tunu odpadu. V současné
době má každá obec jinou cenu za tunu
odpadu a skládkovné, přičemž mají
shodnou svozovou firmu. Samozřejmě
záleží na smluvním vztahu.

Marie Matysová
Starostka Horní Police

starosta.police@o2active.cz
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STATISTIKA
Dobře nastavený systém evidence od-

padů bez dublování vstupů a se snadným
získáváním údajů za nadefinované sku-
piny je spolu s pravdivě vkládanými úda-
ji základ pro hodnocení, ale i pro pro-
gnózování celého systému.  Většina kon-
cových zařízení pro nakládání s odpady
až na výjimky, kterými jsou například
malá zařízení na nakládání s bioodpady,
je vybavena vážním zařízením. Neměl
by tedy být žádný problém, aby všichni
partneři měli k dispozici správné údaje. 

V případě směsného komunálního
odpadu, separovaných složek, ale i dalších
komodit komunálních odpadů se často
sváží odpad z více obcí pohromadě. Roz-
dělení na jednotlivé původce je však pou-
ze technickou otázkou. Dnes je již stále

obvyklejší, že svozová vozidla jsou vyba-
vena vážním zařízením, popř. se může
využít vážní zařízení ve svážené obci.
Pokud nejsou k dispozici váhy, může se
podělit výsledná hmotnost celkovým
množstvím svezených nádob a rozdělit
podle počtu nádob v jednotlivých obcích
či jiné metody. Každopádně by ale měl být
do evidence vložen údaj za každý svoz
podle skutečně sebraného a předaného
množství. Dále již záleží pouze na domlu-
vě popř. smluvním ujednání mezi oběma
partnery, v tomto případě mezi obcí a svo-
zovou společností, v jakém intervalu jim
budou údaje poskytovány.  

To, že se obcím do evidencí dostávají
hodnoty „kvalifikovaného odhadu" má
základ ve způsobu stanovení ceny za pro-
váděnou službu. Ceny bývají většinou

uzavírány na pevnou hodnotu bez zohled-
nění skutečného množství vyprodukova-
ných odpadů. Tato praxe má vedle zkre-
slování statistických hodnot ještě jeden
problémový důsledek – obec jako původ-
ce není motivovaná ke snižování množství
odstraňovaného odpadu. V případě, kdy je
smluvně cena za službu stanovena dvous-
ložková – samostatně služba sběru a svozu
nádob a k tomu druhá položka nakládání
se sebraným odpadem podle svezeného
množství, je tento údaj obcemi důsledně
vyžadován v pravdivých hodnotách. Jed-
nak odmítají platit za neprokázané množ-
ství a dále jim záleží na snižování množ-
ství odpadu ukládaného na skládky. 

Iva Zeroniková
ODAS

zeronikova@odas.cz

ODPAD JAKO STRATEGICKÁ SUROVINA

P
avel Telička bude ve výboru ITRE
Evropského parlamentu zpravoda-
jem pro legislativní balíček
Evropské komise v oblasti odpa-

dového hospodářství. Na setkání pozval
zástupce všech zainteresovaných stran.
Diskusi uspořádal s cílem zjistit, v jaké
fázi se v České republice nachází debata
o této problematice, identifikovat kritická
místa budoucího přechodu na oběhovou
ekonomiku a zahájit pravidelnou komuni-
kaci se všemi zainteresovanými stranami.

Princip tzv. cirkulární ekonomiky spočí-
vá ve vnímání odpadu jako strategické
suroviny a změně výrobních, distribučních
i spotřebních procesů s cílem omezit tvor-
bu odpadu a efektivněji jej zpracovávat. 

Evropská komise přijala v roce 2014 tzv.
balíček k oběhovému hospodářství, o kterém
se u nás hodně diskutovalo. Nově ustavená
Evropská komise v únoru letošního roku
tento návrh stáhla s oficiálním odůvodně-
ním, že nebylo možné dosáhnout dohody
s členskými zeměmi, a také, že byl prý málo
ambiciózní. Zveřejnění nového balíčku je
slibováno na prosinec letošního roku.

Nový návrh vedle lepšího zpracování
odpadu (tzv. end of life) počítá i s úpravou

tzv. start of life, tedy s plánem, jak co nejví-
ce snížit množství produkovaného odpadu,
jak navrhovat výrobky, aby byly recyklova-
telné, a jak obecně vytvořit co nejlépe pod-
mínky pro recyklaci či další použití výrobků. 

„Považuji za velmi pozitivní, že jsme se
takto dokázali sejít a shodnout se na základ-
ních problémech. Oběhová ekonomika je
velká příležitost pro generování našeho eko-
nomického růstu a politické vedení země to
musí tak vnímat," uvedl Pavel Telička. 

Z debaty vyplynulo, že základním pro-
blémem úvah o oběhovém hospodářství
jsou především nejednotná data o produkci
a recyklaci odpadů, která v EU pocházejí
od národních vlád i z centrální evropské
úrovně. S tím úzce souvisí také otázka
definic odpadu, které je třeba sjednotit.

Diskuse také upozornila na řada aspektů
připravované legislativy, mimo jiné na to,
že by měla umožnit volný pohyb odpadu
po EU. Česká republika by se v takovém
případě stala tranzitní zemí. 

Podle zástupců sektoru odpadového hos-
podářství mají firmy zájem o ekologické
využívání odpadů a jejich poptávka povede
ke změnám v průmyslové výrobě. Z tohoto

V souvislosti s připravovanou legislativou, kterou by do konce roku
měla předložit Evropská komise, europoslanec Pavel Telička uspořádal
debatu s odborníky na oběhové hospodářství. Konference, která se
konala v pátek 11. září v Evropském domě v Praze, se zúčastnili
zástupci ministerstev životního prostředí a průmyslu a obchodu, 
samosprávy, průmyslu, sektoru odpadového hospodářství, univerzit,
ekologických organizací i médií.

hlediska by bylo výhodnější stanovit pouze
indikativní cíle s tím, že regulace ze strany
státu nebude třeba.

Mnoho diskutujících se shodlo na speci-
fickém postavení České republiky jako malé
země, která neprodukuje významné množ-
ství odpadů a zároveň nemá mnoho mož-
ností recyklace, takže principy oběhového
ekonomiky by u nás měly fungovat podle
jiných schémat než v západní Evropě. 

„Debata ukázala, že je nejprve třeba sjed-
notit některé normy, kritéria a data. Oběho-
vou ekonomiku by jako nástroj podpory růstu
a modernizace našeho průmyslu měla plně
zaštítit vláda, konkrétně premiér či 1. místop-
ředseda vlády," dodal Pavel Telička s tím, že
do konce roku plánuje k problematice oběho-
vé ekonomiky uspořádat další setkání. ■ P
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Diskuse se soustředila na otázky vytvá-
ření podmínek pro přechod české ekono-
miky k oběhovému hospodářství, nastave-
ní cílů a nástrojů v oblasti nakládání
s odpady a druhotnými surovinami přispí-
vajících k efektivnímu využívání zdrojů
a na žádoucí podobu evropské legislativy
v oblasti oběhového hospodářství, včetně
priorit České republiky. 

Konkrétně byla diskuse tematicky
vymezena následujícími otázkami:

1) Existují v České republice podmínky
pro přechod k oběhovému hospodářství?
Pokud ne, co je potřeba změnit? 

2) Na jaké prioritní oblasti by se měla
soustředit pozornost v rámci přechodu
k oběhovému hospodářství? (Změna exis-
tujícího legislativního rámce, ekonomické
nástroje, dobrovolné aktivity průmyslu,
rozšiřování povinností výrobců atd.) 

3) Jak by měly být nastaveny cíle,
postupy a nástroje (evidence, statistiky
atd.) v oblasti nakládání s odpady v České
republice, aby bylo zajištěno efektivní
využívání zdrojů za podmínek ekonomic-
ké a zároveň environmentální udržitelnos-
ti systému? Je hospodárnější recyklovat,
spalovat nebo skládkovat? 

4) Jakou podobu by měla mít evropská
legislativa v oblasti oběhového hospodář-
ství, aby podpořila hospodárné nakládání
se surovinami a zdroji? Jaké priority by
měla Česká republika při jejím vyjednává-
ní prosazovat? 

Jednání moderoval Vladimír Dobeš
(Empress) a v úvodní části za Českou
republiku vedle zahraničních hostů na jed-
nání vystoupili Tomáš Prouza (státní
tajemník pro evropské záležitosti); Pavel
Růžička (EMPRESS); Jaromír Manhart
(MŽP); Pavlína Kulhánková (MPO); Jan

a účinné využívání zdrojů v rámci hodno-
tových (dodavatelských) řetězců. V této
souvislosti je potřeba definovat v přísluš-
ném právním předpisu pojem „druhotná
surovina".

3. Finanční podpora z veřejných pro-
středků na projekty oběhového hospodář-
ství by měla přednostně směřovat na akti-
vity s dlouhodobými přínosy, zejména na
inovační projekty, investice do vědy a výz-
kumu a vzdělávání. 

4. V oblasti odpadového hospodářství
musí být kladen hlavní důraz na předchá-
zení vzniku odpadu. Dále by měla Česká
republika zvýšit poplatky za ukládání
odpadů na skládky, a tím podpořit techno-
logie na materiálové (příp. energetické)
využití odpadu. 

5. Na evropské úrovni by měla Česká
republika prosazovat harmonizaci a stan-
dardizaci definic, procesů, výpočtů, statis-
tiky a monitoringu v oblasti odpadového
hospodářství. Zároveň by měla být odstra-
něna duplicita vykazování na národní
úrovni. 

6. Všechny výše uvedené regulatorní
požadavky musí být stanoveny jednotně
na úrovni EU. Členské státy by neměly
mít možnost stanovovat požadavky na
národní úrovni, aby nebyl narušen systém
volného obchodu a společný evropský trh. 

7. Česká republika by se měla zabývat
otázkou změn v daňovém systému, které
by vedly k vyšší atraktivitě a výhodnosti
aktivit směřujících k zavádění oběhového
hospodářství, např. úpravou DPH u odpa-
dových služeb bezprostředně směřujících
k využití odpadu z domácností a u výrob-
ků z druhotných surovin. Dále je vhodné
uvažovat o snížení daňového zatížení prá-
ce při současném zvýšení zdanění využí-
vání přírodních zdrojů a znečišťování (tzv.
ekologické daňové reformě). Důsledně by
mělo být minimalizováno zatížení domác-
ností DPH v důsledku využívání tříděného
sběru odpadu, a to jak snížením sazby
DPH v souvisejících činnostech, tak
zabráněním dvojího zdanění, které v této
oblasti existuje. 

8. Podporovat budování infrastruktury
pro efektivní využití odpadů a druhotných
surovin (přednostně materiálové), s mož-
ným zapojením veřejných zdrojů.

Z oficiálního materiálu Oběhové hospo-
dářství: Nejnovější strategie Evropské
unie v oblasti managementu surovin, který
shrnuje doporučení vyplývající z diskuse
na kulatém stolu Národního konventu
o EU a který připravili Pavel Růžička,
Vladimír Dobeš, EMPRESS, o. p. s. (ke
stažení na www.tretiruka.cz), vybral 

Ondřej Procházka. 

Mraček (Hospodářská komora ČR), za
zahraniční hosty k účastníkům promluvili
Søren Freil (Ministry of Environment and
Food – Environmental Protection Agency,
Dánsko) a Simon Johnson (Department
for Environment, Food & Rural Affairs,
Velká Británie).

Do následné diskuse se zapojili (uvádí-
me v abecedním pořadí):

Bohumil Beneš; Jan Bláha (České prů-
myslové sdružení pro obaly a životní pro-
středí); Martin Hájek (Teplárenské sdruže-
ní ČR); Zdeněk Horsák (SUEZ Environne-
ment, dř. SITA CZ); Milan Chromík (Veo-
lia Vedlejší produkty ČR); Markéta Chýl-
ková (Potravinářská komora ČR); Daniel
Javůrek (Sdružení komunálních služeb);
Ivana Jenerálová (Institut cirkulární ekono-
miky); Zbyněk Kozel (EKO-KOM); Ivo
Kropáček (Hnutí Duha); Ivo Moravec
(Svaz měst a obcí ČR); Jakub Rudý (Úřad
vlády ČR); Josef Šrefl (BIOM CZ); Jiří
Študent (České ekologické manažerské
centrum); Petr Šulc (Svaz průmyslu dru-
hotných surovin-APOREKO); Pavel Telič-
ka (europoslanec); Jaroslav Tymich (Aso-
ciace českého papírenského průmyslu);
Vlado Volek (Obalový institut SYBA).

DOPORUČENÍ NÁRODNÍHO
KONVENTU O EU:

1. V České republice je potřeba vytvořit
podmínky pro rozvoj oběhového hospo-
dářství. Základem je politický leadership
na úrovni vlády, stanovení jasné strategie,
jakých cílů chce ČR dosáhnout a jak je
naplňovat konkrétními aktivitami. 

2. Oběhové hospodářství je potřeba
pojmout v širokém kontextu managementu
přírodních zdrojů a surovin se zaměřením
nejen na odpadové hospodářství a recykla-
ci, ale na celý životní cyklus produktů

Národní konvent 
k oběhovému hospodářství
Ke konci září 2015 se uskutečnil kulatý stůl Národního
konventu o EU. Národní konvent o Evropské unii předsta-
vuje diskusní platformu, která je stálým místem pro debatu
o evropských otázkách v ČR. Projekt, koordinovaný 
na půdě Úřadu vlády České republiky, propojuje zástupce
vlády, obou komor Parlamentu ČR a Evropského parla-
mentu, odbornou veřejnost, neziskový sektor a sociální
partnery a další zainteresované aktéry.
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P
o slavnostním zahájení ředitelem
CEMC, Vladimírem Študentem,
a zástupcem generálního partne-
ra konference, kterým byl Ahold

Czech Republc, a. s, Pavlem Mikoškou
následovalo obecné zamyšlení Oldřicha
Syrovátky z VŠE, Fakulty managementu
v Jindřichově Hradci nad společenskými
aspekty plýtvání.

SOUČASNÁ A BUDOUCÍ
LEGISLATIVA

Jakým způsobem Česká republika plní
schválený program PVO a jak současná
legislativa napomáhá předcházení a co
nového se připravuje, odhalil účastní-
kům zástupce ředitele odboru odpadů
Jan Maršák z MŽP. Zmínil se o přípra-
vách paragrafového znění nových záko-
nů a odhalil množství odpadů vyprodu-
kovaných v předešlých letech. V roce
2014 ČR zaznamenala oproti předchozí-
mu roku nárůst o 156 tis. tun KO. To je
důvod k zamyšlení. 

Paní Marie Vorlíčková z MŽP seznámila
plénum s metodikou pro sledování a hod-
nocení realizace Programu PVO. Tato
metodika byla výstupem projektu zadaný
společnosti Green Solution, s. r. o., Tech-
nologickou agenturou ČR. Jan Pavlíček
z Green Solution, s.r.o. pak objasnil, jak
k projektu přistupovali a co je jeho hlavní-
mi výstupy. Vypíchnul především oblast
kvalifikovaného a kvantifikovaného hod-
nocení toku odpadů z potravin, bilanci
kompostovaných materiálů v rámci domá-
cího a komunitního kompostování a hod-
nocení produkce textilu a toku obnoše-
ných a znovu použitých oděvů a odpadů
z textilu. 

PRIORITNÍ OSA 3
Petr Stejskal ze Státního fondu pro

životní prostředí promluvil o státní finanč-
ní podpoře v oblasti předcházení vzniku
odpadu. Jedná se o nový operační pro-
gram, podporovanou oblast 3.1 – Předchá-

blém s dvojí evidencí, postesk nad
nesmyslně tvrdými emisními limity a dal-
šími překážkami, které v praxi znemož-
ňují přechod na oběhové hospodářství.

KOMUNÁLNÍ A PODNIKOVÉ
ODPADY

Druhý den konference byly na progra-
mu dvě samostatné, paralelně probíhající
sekce: Předcházení vzniku podnikových
odpadů a Předcházení vzniku komunál-
ních odpadů.  

V sekci komunálních odpadů byla se
zájmem očekávána přednáška Ladislava
Trylče z MŽP, který se rozmluvil o pro-
blému omezování spotřeby plastových
tašek v ČR v návaznosti na evropskou
legislativu. 

Velkou zvědavost vyvolaly přednášky
Svatavy Šantové z MPSV a Pavla Hříbka
z Evropského institutu. Svatava Škanto-
vá hovořila o konceptu a možnostech
podpory sociálního podnikání, které je
nyní v Evropě často skloňovaným téma-
tem, pan Hříbek promluvil konkrétně
o možné roli chráněných dílen při před-
cházení vzniku a opětovném využití
odpadů. Kdo si na tyto dvě přednášky
počkal, rozhodně udělal dobře. 

SNÍŽIT NADSPOTŘEBU
Předcházení podnikových odpadů od-

startovaly dobrovolné nástroje. Daniel
Hájek z MŽP seznámil posluchače s ná-
stroji vhodnými k využití v komerční
sféře, Josef Šlesinger promluvil o kon-
krétních projektech čistší produkce reali-
zovaných v podnicích a připojil i ekono-
mickou stránku věci. 

Polemiku vyvolaly přednášky zástup-
ců podniků. Pavel Huml a Jaroslav Musil
z Aholdu a Jana Blecherová z Nestlé
Česko, s.r.o., jako zástupci partnerských
společností, promluvili, jak se předchází
odpadu v jejich společnostech. Diskuze
se následně stočila k tlaku výrobců a ob-
chodníků na nadspotřebu obyvatel na
jedné straně a na snahy těchto společnos-
tí o předcházení vzniku odpadů. Finální
verdikt zazněl v duchu, že by se měl na-
jít zdravý kompromis mezi výrobou,
spotřebou a tím i přístupu k PVO.

Konference byla okořeněna společen-
ským rautem a koncertem skupiny The
Tap Tap, který zajistil další partner kon-
ference, společnost TextilEco, a. s. a kte-
rá zvedla účastníky ze židlí. 

Za organizátory je třeba říci, že už
nyní se připravuje ročník třetí. Závěry
z konference včetně přednášek a video-
záznamu najdete na www.predchazeni-
odpadu.cz.

■

Předcházení vzniku odpadů 
je stěžejní záležitostí
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zení vzniku odpadů. V prioritní ose 3 je
alokováno 11,7 mld. korun, z toho na
PVO je vyčleněno 14 % z této částky. Dal-
ší peníze půjdou na zvýšení podílu materi-
álového a energetického využití, na
výstavbu a modernizaci zařízení, na naklá-
dání s nebezpečnými O a v neposlední
řadě také na rekultivaci skládek.

PVO A OBĚHOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ

Politiku nakládání s druhotnými surovi-
nami a jejich roli v oběhovém hospodář-
ství přiblížila hostům Pavlína Kulhánková
z MPO. Zdůraznila, že těžba primárních
surovin neustále roste a jejich zásoby se
tenčí. Proto roste i důležitost druhotných
surovin. Na přednášku Pavlíny Kulhánko-
vé volně navázal Vladimír Dobeš
z Empress, který posluchače seznámil
s plasformou VIZE 2024. Zdůraznil něko-
lik bodů, bez kterých oběhové hospodář-
ství nebude funkční. Kladl důraz na cho-
vání jak firem, tak spotřebitelů a nezapo-
mněl na podmínku vhodně nastavené
legislativy, bez které to nepůjde.

Milan Havel z Arniky poodhalil, jak se
předchází vzniku odpadů jinde v Evropě.
Vypíchnul zkušenosti s motivačními plat-
bami v Bavorsku a také výsledky, kterých
v této spolkové zemi dosáhli prostřednic-
tvím tohoto pro nás nezvyklého nástroje. 

CO JE DOBRÉ A CO ZLÉ
Následná panelová diskuze odhalila

překážky, které stojí v cestě oběhovému
hospodářství. Je toho mnoho. Zazněly
hlasy, které jako překážku označují úřed-
níky státní správy a samospráv, legisla-
tivní složitost a těžkopádnost, nedůsled-
nost, finanční náročnost i nesmyslnost
některých opatření, která legislativa, tře-
ba i v dobré víře, zavádí. 

Mluvilo se také naopak o tom, co je
nezbytné, aby legislativa obsahovala
a i po letech marného snažení (např. po-
jem druhotné suroviny) neobsahuje. Pro-

Druhý ročník konference Předcházení vzniku odpadů
se setkal, podobně jako ten první, s velikým zájmem.
Je moudré si uvědomit, že odpadům je lepší předchá-
zet, než pak s nimi nakládat, a ti, kdo se konference
účastnili, si to zjevně uvědomují. 
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V
ýroba a zemědělské využití
kompostu dosáhly svého nejvyš-
šího rozvoje v osmdesátých
letech, kdy kompostování bylo

preferováno v socialistickém zemědělství
jako způsob zabezpečení soběstačnosti ve
výrobě potravin zvyšováním úrodnosti
zemědělské půdy. K absolutnímu maximu
roční výroby kompostů došlo v roce
1987, a to 2,8 mil. tun. (graf 1). 

Kompostování bioodpadů bylo v té době
podpořeno dotační politikou. Dotace ve
formě záporné daňové intervence v těchto
letech představovala 36 – 50 Kč na tunu
kompostu aplikovanou na zemědělskou
půdu. Kompost byl v tomto období nedo-
statkovým produktem a zájem o jeho vyu-
žití byl z důvodu nápravy špatného stavu
zemědělské půdy, kde byl každoročně
deficitní přísun organických látek (cca 30
%). Nedostatečná kapacita kompostáren
byla řešena tzv. ambulantní výrobou kom-
postu přímo na okraji hnojeného pozemku. 

V období restrukturalizace našeho
zemědělství došlo ke změně agrární poli-
tiky a dotace na kompost byla zrušena.
Potřeba průmyslových kompostů pro
zemědělskou půdu v důsledku změny
poklesla na 50 – 100 tis. tun ročně a ten-
to kompost byl většinou poskytován
zdarma, včetně dovozu. 

Z iniciativy autora tohoto sdělení byla
v roce 2000 nařízením vlády č. 344/99 Sb.
poskytnuta dotace na zemědělské využití
kompostů ve výši cca 300 Kč.t-1, což způ-
sobilo opětovné zvýšení zemědělského vy-
užití kompostů na cca 1 mil. t.r-1. V ná-
sledujícím roce byla tato dotace opět zru-
šena, což snížilo zemědělské využití kom-
postu na původní množství.

Z historie budování a provozování čes-
kých kompostáren v období socialistické-
ho zemědělství vyplývá ponaučení, že
k úspěšnému zavádění a provozování

kompostování odpadů musí být dvě moti-
vace. Jednak jde o potřebu nakládání
s odpady a jednak musí být zájem o využi-
tí kompostu. Jelikož zájem o využití kom-
postů klesl v současnosti především
u zemědělců, je další rozvoj kompostování
bioodpadů v České republice ohrožen. 

V tomto sdělení se budeme zamýšlet,
zda potřeba kompostování v České
republice nadále trvá, jaké typy kompo-
stáren a jaké kapacity je třeba dobudovat
a zda jsou legislativní opatření na tomto
úseku dostatečná.

TYPY SOUČASNÝCH KOMPO-
STÁREN, JEJICH KAPACITA
A VYUŽITÍ.

Před existencí legislativy odpadů se
kompostováním zabývaly agrochemické
podniky a kompostárny národního pod-
niku Rašelina Soběslav. Kompostárny
a polní kompostoviště byly plošně roz-
místněny tak, že v každém okrese byla
minimálně dvě zařízení.

Kompostování
jako optimální prostředek při nakládání s bioodpady

V České republice je dlouhodobá tradice 
kompostování bioodpadů, a to již od vybudování 
první kompostárny v Praze v roce 1916. 
Kompostování bylo spojeno se zemědělským
a zahradnickým využitím kompostů jako organického
hnojiva.

V současnosti nejvíce kompostáren
(206) pracuje v režimu podle § 14, odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a 64
kompostáren v režimu IPPC. Jde o zaříze-
ní s dokonalým vodohospodářským za-
bezpečením, tj. s vodonepropustnou úpra-
vou dna kompostárny, s jímkou na spla-
chy, s obrubníky proti vniknutí přívalo-
vých dešťů a s technologií splňující 
technické požadavky podle vyhlášky 
č. 341/2008 Sb., o podrobnostech naklá-
dání s biologicky rozložitelnými odpady. 

Celková projektovaná kapacita těchto
zařízení a jejich využití je v tabulce 1.
Většina těchto zařízení, včetně mechani-
začních prostředků, byla pořízena pomo-
cí dotací z Operačního programu Životní
prostředí.

V 64 případech byla uplatněna mož-
nost provozování malých kompostáren,
která je zakotvena v novele zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech v § 33, při-
čemž technické požadavky na vybavení
a provoz malé kompostárny jsou uvede-
ny ve vyhlášce č. 341/2008 Sb. 

MALÁ ZAŘÍZENÍ
Malá zařízení musí být zřízena v soula-

du se zvláštními právními předpisy
(vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu).
Zejména jde o lokalizaci zařízení tak, aby
neobtěžovala okolí zápašnými emisemi.
Maximální výrobní kapacita malého zaří-
zení je 150 t odpadů ze zeleně ročně, při-
čemž jedna kompostová zakládka nesmí
překročit 10 t těchto odpadů. 

Zařízení je možné provozovat pouze
na základě kladného vyjádření obecního
úřadu obce s rozšířenou působností.
V malém zařízení je možno využívat od-
pady charakteru: posekaná tráva, seno,
listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny,
kůra, posekané křoviny, ořezané části
stromů, drobný odpad ze zpracování dře-
va, ovoce, zelenina, dřevo (vcelku nebo
posekané), odděleně sebrané rostlinné
hřbitovní odpady

Kompostové zakládky se doporučuje
pokrýt vodonepropustnou textilií nebo
kompostovat ve vacích. Také je možné je
zastřešit nebo využít stávajících přístřeš-
ků nebo objektů.

Podle šetření MŽP (Šťastná J. 2014) je
kapacita těchto zařízení ročně využita

Obrázek: Výroba a využití kompostu v ČR
v letech 1964 až 2013 (tis. tun)
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lích apod., z obecní zeleně na vozech,
v kontejnerech, ve velkých pytlích (big
bagy) apod. Komunitní kompostárna
nemusí mít provozní řád, k provozování
takového zařízení není třeba souhlasu
krajského úřadu ani obce s rozšířenou
působností, systém komunitního kompo-
stování a způsob využití zeleného kom-
postu však musí stanovit obecně závazná
vyhláška obce (podle stanoviska odboru
dozoru a kontroly veřejné správy Minis-
terstva vnitra č. 20/2007). 

V případě projektované kapacity větší
než 150 t/rok je nutné požádat odbor
životního prostředí příslušného krajské-
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A

stáren je důsledkem nedostatečného od-
bytu kompostu. 

V roce 2012 jsem prováděl na repre-
zentativním vzorku 39 českých kompo-
stáren šetření o směrech odbytu kompo-
stu a srovnání získaných výsledků
s podobným šetřením v rámci EU je uve-
deno v tabulce 2. Je vidět zřetelný roz-
díl. V EU převažuje zemědělské využí-
vání kompostu a v České republice jde
o krajinářské využití a rekultivace výsy-
pek a vydolovaných území. Hydrická
rekultivace, která se nyní v severních
Čechách uplatňuje, bude omezovat i vy-
užití kompostu v oblasti rekultivací. 

Z toho vyplývá, že místo budování no-

Při zřizování malého
zařízení na kompostování
bioodpadů se požaduje:

● zvolit místo se sklonem sva-
hu max. do 3°,

● dodržovat minimální vzdále-
nost 50 m od povrchových
vod (vodní tok, rybník, jeze-
ro apod.),

● dodržovat minimální vzdále-
nost 100 m od zdrojů pitné
vody,

● zvolit místo mimo aktivní
zónu záplavového území,

● zabezpečit místo proti vstu-
pu nepovolaných osob,

● místo opatřit informační ta-
bulí o kontaktu na provozo-
vatele a provozní době zaří-
zení.

Typ Poãet Projektovaná Roãní Roãní 
zafiízení zafiízení kapacita (t) vyuÏití (t) vyuÏití (%)

Podle § 14 odst. 2 206 1 820 593 673 619 37,0

V reÏimu IPPC 64 623 197 261 740 42,0

Podle § 33 (malé zafiízení) 46 6 171 562 9,1

Komunitní kompostárny 113 48 103 4 474 9,3

CELKEM 429 2 498 064 940 395 37,6

PROJEKTOVANÁ A VYUŽITÁ KAPACITA KOMPOSTÁREN V ČR V ROCE 2013
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Oblast Evropská âeská 
vyuÏití kompostu unie republika

Rostlinná v˘roba (zemûdûlská a lesní pÛda) 54 16

Krajináfiství (zeleÀ) 10 28

Rekultivace 15 29

Speciální aplikace (biofiltry, sanace) 2 3

V˘roba profesionálních substrátÛ 14 18

Hobby sektor 5 4

Zabezpeãovací materiál pro skládky odpadÛ 0 5

VYUŽITÍ KOMPOSTU V EU A V ČESKÉ REPUBLICE (%)

pouze z 9 %. Podle mých zkušeností se
však využití malých kompostáren, kterým
poskytuji odbornou pomoc, blíží projekto-
vané kapacitě. Pořízení těchto zařízení
není závislé na dotacích, neboť stavební
úpravy jsou minimální a vhodná mechani-
zace (nakladač) je prakticky v každé obci.
Vhodnými provozovateli malých kompo-
stáren mohou být zemědělci, správci gol-
fových hřišť a subjekty provádějící údržbu
zeleně (Váňa J, Usťak S. 2007).

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY
V České republice je evidováno 113

komunitních kompostáren o projektova-
né kapacitě 48 tis. t. V komunitním kom-
postování (dle § 10a zákona č. 185/2001
Sb.) lze využívat pouze rostlinné zbytky
z údržby zeleně a zahrad na území obce,
tyto zelené zbytky jsou vyčleněny z kate-
gorie odpad. Nejde tedy o nakládání
s odpady, ale o prevenci vzniku odpadu. 

Systém komunitního kompostování se
může týkat i právnických a fyzických
osob podnikajících, vzniknou-li jim
údržbou zeleně nebo zahrady na území
obce rostlinné zbytky. Hmoty z údržby
zeleně vhodné ke kompostování, které
vznikly na území obce (tj. od občanů
nebo z obecních ploch), se svážejí na
komunitní kompostárnu. 

Svoz může byt řešen různými způsoby.
Od občanů dovozem na vozících, v pyt-

ho úřadu o povolení umístění středního
zdroje znečištění ovzduší (včetně pro-
vozního řádu podle legislativy ovzduší
a rozptylové studie). Do kapacity 150
t/rok není požadováno vodohospodářské
zabezpečení kompostárny. 

V případě, že kompost je rozdáván ob-
čanům, musí být registrován u ÚKZÚZ.
Požadavky na registraci kompostů vychá-
zejí ze zákona o hnojivech, pomocných
půdních látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a o agrochemic-
kém zkoušení zemědělských půd (zákon
č. 156/1998 Sb.)

Jako komunitní kompostárna může
sloužit celá řada zařízení od sídlištních

kompostérů až po kompostárny o kapa-
citě několika tisíc tun. Průměrná kapaci-
ta v roce 2013 byla 425 tun. Dle prove-
dených šetření (Šťastná J. 2014) předsta-
vuje využití kapacity komunitních kom-
postáren cca 9 %.

Z tabulky 1 vyplývá nevyužitá kapaci-
ta kompostáren cca 1,5 mil. t, jež by
mohla vyřešit nakládání se separovaný-
mi BRKO v důsledku požadavku novely
zákona o odpadech (ve znění zákona 
č. 229/2014 Sb.) a vyhlášky č. 321/2014
Sb., o rozsahu a způsobu zajištění oddě-
leného soustřeďování složek komunál-
ních odpadů. Nevyužitá kapacita kompo-

15-21  27.11.2015 18:06  Stránka 18



I TÉMA BIOODPADY

ODPADOVÉ FÓRUM I LISTOPAD 2015 I19

V
ětšina kompostování se do roku 1990 prováděla tzv.
ambulantním způsobem přímo na pozemku, který měl
být organicky hnojen. Z komunálních odpadů se ve
velkých městech využíval směsný odpad, který byl

drcen a strojně separován. Nečastěji bylo využíváno zařízení
GONDARD původem z Francie. 

Další surovinou do kompostu byly prosevy skládek komu-
nálních odpadů. Pravidelné prosévání skládek a kompostování
podsítné frakce umožňovalo prodlužovat jejich životnost.

Separovaný sběr komunálního bioodpadu, včetně dalších
složek, od občanů byl autorem tohoto sdělení úspěšně zaveden
na třech sídlištích v Českém Krumlově v roce 1967. Po dvou-
letém provozu odmítl Výzkumný ústav místního hospodářství
v Praze tento systém dál provozovat jako nedůstojný socialis-
tického člověka.

Po roce 1990 je vyžadováno vodohospodářské zabezpečení
kompostáren. Kompostárny musí být zabezpečeny nepropust-
nou úpravou proti úniku závadných látek do půdy nebo do vod

a zároveň musí zabraňovat nežádoucímu smísení látek se sráž-
kovými vodami. 

Výrobní plochy kompostárny musí být nepropustné, musí
být chráněny proti vniknutí přívalových srážkových vod
obrubníky a musí být konstrukčně řešeny tak, aby umožnily
odvod srážkových vod a splachů z kompostů do podzemní
nebo nadzemní jímky odpovídající kapacity. Povrch výrobní
plochy musí být rovný a hladký s minimálním spádem 2 %
směrem k jímce. 

Předpokladem pro zvýšení využití kom-
postu v zemědělství je osvěta o nezbytnosti
zvýšení obsahu humusu v půdě ve pro-
spěch zlepšení úrodnosti půdy, omezení
eroze, zvýšení nasákavosti a vododržnosti
půdy a zlepšení její struktury a snazšího
obdělávání. V dobrém fyzikálním, chemic-
kém a biologickém stavu může být půda
jen s odpovídajícím množstvím humuso-
vých látek s převahou huminových kyselin.
Jen taková půda omezuje vyplavování živin
dodaných ve formě minerálních hnojiv do
spodních vod. Kvalitní humus, včetně pre-
kurzorů humusu, je do půdy možno dodat
pouze stabilizovanými komposty.

Je třeba uvažovat i o službách země-
dělcům, zejména dovoz kompostu na
hnojený pozemek, případně rozmetání
kompostu.

vých kapacit bez dostatečného odbytu, je
třeba se soustředit na obnovení země-
dělského využívání kompostu a k tomuto
účelu využít podpůrné nástroje. 

GAEC 3 v současné podobě nutí žada-
tele o dotace v rostlinné výrobě ke kaž-
doročnímu organickému hnojení 20 %
výměry půdy. Komposty však v celko-
vém sortimentu organických hnojiv nej-
sou žádným způsobem zvýhodňovány.
Účinnější se však ukazuje podmínka pro
získání dotace v OPŽP při budování
kompostáren pouze s využitím kompostu
převážně na zemědělské půdě. V tom
případě totiž budou hodnoceny pouze
projekty, které budou při zpracování
BRO aplikovat výsledný kompost na
ZPF dle požadavků zákona č. 156/1998
Sb., o hnojivech.
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Technologická řešení kompostáren 
V období do roku 1990 se používalo
kompostování v zakládkách na volné
ploše. Na vybudovaných kompostár-
nách o roční kapacitě 30 – 50 tis. tun
se nejčastěji používal korečkový 
překopávač na elektrický pohon 
pohybující se po kolejové dráze. 

Čelní samochodný
překopávač
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Betonové konstrukce, které přicházejí do styku s kompo-
stem, musí být opatřeny povrchem odolným vůči kyselinám.
Obrubníky je třeba založit do nezámrzné hloubky nebo uložit
na štěrkopískový podsyp. Nepropustnost plochy se zajistí vlo-
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15-21  27.11.2015 18:06  Stránka 19



TÉMA BIOODPADY I

I LISTOPAD 2015 I ODPADOVÉ FÓRUM20

Jelikož vodohospodářsky zabezpečená kompostárna je inves-
tičně nákladná (1 m2 cca 3000 Kč), pro kompostování odpadů
se dnes často využívají vodohospodářsky zabezpečené silážní
žlaby, hnojiště a zemědělská složiště. Rekonstrukce těchto zaří-
zení na kompostárnu probíhá s minimálními úpravami.

KOMPOSTOVÁNÍ NA VOLNÉ PLOŠE
Většina kompostáren, je u nás vybudována na volné ploše,

na otevřeném místě a kompostování se provádí v překopáva-
ných zakládkách. Ojediněle se provádí i vynucené provzduš-
ňování zakládek prostřednictvím armatur v podloží zakládek. 

Rozsáhlá nabídka překopávačů kompostu evropských firem
je ve výkonovém rozmezí od 150 m3.h-1 až po uctyhodný
výkon 5000 m3.h-1. Pro zakládky, které jsou situovány vedle
sebe bez manipulačního pásu, jsou vhodné samochodné překo-
pávače, např. firmy Backhus (obrázek 1). 

Tyto překopávače jsou vybaveny naví-
jecími hadicemi pro zavlažování kompo-
stu, rozprašovacím zařízením s tvorbou
vodního aerosolu k omezení povrcho-
vých emisí a při překopávání je možno
čerstvě překopanou zakládku přikrýt
kompostárenskou folií, a to v průběhu
překopávání. Tak je možno částečně eli-
minovat zápach. 

Jde však o jednoúčelové stroje s vyso-
kým výkonem a s vysokou pořizovací
cenou a jejich hospodárné využití je až
na kompostárně s roční kapacitou nad 
15 tis. tun. 

Nižší pořizovací cenu mají bočně
nesené frézové překopávače, které se
agregují s traktorem s plazivou rychlostí
(obrázek 2 – 4). Zde je k dispozici sorti-
ment výrobků desítek firem. 

Na malých kompostárnách se uplatňují
stroje s přerušovaným pracovním cyk-
lem, které jsou víceúčelové a na kompo-

stárně provádějí veškeré manipulace. Pro kompostárenský pro-
voz mohu doporučit nakladače s otočným výložníkem např. od
fy MECALAC zejména v kombinaci s novými typy drtících
a třídících lopat fi. ALLU (obrázek 5). 

(Poznámka redakce: Podrobně o překopávačích kompostu
pojednával článek Ing. Petra Plívy, CSc. z Výzkumného ústavu
zemědělské techniky, v. v. i. v OF 2/2012.)

KOMPOSTOVÁNÍ V UZAVŘENÝCH OBJEKTECH
V České republice jsou vybudovány též kompostárny v uza-

vřeném objektu. Předností těchto systémů je, že odplyn z kom-
postových zakládek je v biologickém filtru zbavován zápaš-
ných látek. Další výhodou je možnost celoročního provozu.
Pro kompostování doporučuji minimálně halu o délce 66 m
a šířce 23 m, s výškou boční stěny 5,5 m a ocelovou střešní
konstrukcí. Opláštění střechy a stěn je z technické textilie
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Překopávač boční 
dopravníkový. Těmito 
překopávači lze překovat
i hromady do výšky 
3 – 4 metry.

Nesený překopávač 
šnekový. Pásová hromada

je přemisťována vedle 
osy pojezdu.

Nesený boční rotorový překopávač.
Překopávaná pásová hromada
zůstává na místě

2 O
B

R
Á

Z
E

K

žením hydroizolační fólie chráněné tech-
nickou textilií. Dilatační spáry betono-
vých ploch se těsní pružným tmelem
a epoxydehtovou zálivkou. S výhodou je
možno použít živičných vícevrstevných
bezespárových ploch. 

Ve vodohospodářsky zájmových ob-
lastech je nezbytné vybudovat kontrolní
systém pro zjišťování úniku závadových
látek, který se umisťuje pod vrstvu zajiš-
ťující nepropustnost. 
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Technologie je realizovaná na kompo-
stárně fy JOGA Luhačovice ve Slavičíně
a vyráběné biopalivo dosahuje výhřev-
nosti 14 MJ. t-1 a na kotelnách typu Kol-
bach nahrazuje nedostatkové hnědé ener-
getické uhlí bez nadlimitních emisí.

Pro úplnost je třeba uvést kontejnerové
kompostování systém KNEER instalova-
ný např. na kompostárně v Kyjově. Ze
zařízení, kde je z bioodpadů připravován
čerstvý kompost, jsou plněny mobilní
kontejnery, které se připojí na přívod čer-
stvého vzduchu a odvod odplynu do bio-
filtru. 

Proces fermentace je řízen intenzitou
aerace na základě fermentačních teplot
snímaných v kontejnerech. 

s nánosem PVC o životnosti 15 let. Dveře je nutno z důvodu
omezení zápachu realizovat jako shrnovací. 

Kompostárny v uzavřeném objektu mají ještě jednu výhodu
spočívající ve změně výroby v případě nedostatečného odbytu
kompostu. Ze stejných bioodpadů používaných na kompostár-
ně se místo stabilizovaného kompostu může vyrábět biopalivo.
Tato technologie nazývaná „biologické dosoušení biomasy" je
z dílny autora tohoto sdělení a vznikla modifikací horké fáze
kompostování. 
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Drticí a třídicí lopata ALLU 
je vhodná jak pro překopávání 
kompostu, tak pro jeho finální úpravu
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Vyskladňování z fermentoru EWA
a odběr vzorků konečného 
produktu pro ověření hygienizace

AUTOR
Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

j.vana@iex.cz

Na některých kompostárnách jsou také využívány fermento-
ry EWA fy AGRO-EKO Ostrava (obrázek 6). Jsou využívány
pro hygienizaci odpadů a též k výrobě biopaliv z bioodpadů.

Kompostování stále zůstává optimální technologií při naklá-
dání s bioodpady. Krize kompostování, která se projevuje níz-
kým využitím vybudovaných kapacit, má příčinu v nedostateč-
ném odbytu kompostu do zemědělství, což je důsledek stávají-
cí agrární politiky. Budování nových kapacit má význam pou-
ze, bude li vyrobený kompost využit zemědělci. Je třeba nadá-
le rozvíjet komunitní kompostování.
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STEINERT 
pro kvalitnější třídění plastů
Na třídicí systémy jsou při recyklaci kladeny vysoké
nároky. Vedle neustále rostoucích kapacit 
a hodinových výkonů zařízení se zvyšují i nároky 
na kvalitu třídění. Tyto aspekty mají dopad jak 
na vývoj sensorové techniky, tak na funkci vlastních
strojů.

U
provozovatelů zpracovatel-

ských zařízení se vedle potřeby
zvyšování parametrů zároveň
zvyšují požadavky na redukci

množství zbytkových odpadů z těchto
zpracovatelských procesů. 

Možnosti sensorové techniky při
recyklaci nebo při vyčlenění různých
plastů z různých materiálových toků
nejsou k dnešku zdaleka vyčerpány.
S novými technologiemi lze dosáhnout
mnohem lepších výsledků, než kdykoli
předtím. Zde uvádíme dva příklady
z mnoha, se kterými na trh přichází fir-
ma STEINERT.

ČISTÉ TŘÍDĚNÍ FOLIÍ 
PŘI VYSOKÝCH OBJEMECH 

Plastové folie patří při recyklaci k nej-
důležitějším surovinám a již v dnešní
době jsou ve velkém množství znovu
zhodnocovány. S pomocí nových třídi-
cích technologií bude ale v budoucnu
možno dosáhnout ještě mnohem vyššího
stupně zhodnocení. UNIISORT Film je
jednou z inovací pomáhající tento poten-
ciál lépe využít.

Vzhledem k malým hmotnostem a vel-
kým plochám lze folie standardní techni-
kou třídit jen velmi omezeně a s výrazně
sníženou rychlostí pasu. Systém AOC
vyvinutý firmou STEINERT umožňuje
dosáhnout značně větších výkonů při
lepší kvalitě třídění. Jen takto je možno
takové objekty jako folie účinně třídit.

Systém Active Object Control (AOC)
byl původně vyvinut pro jemné třídění
(řada UNISORT Flake). U řady UNI-
SORT Film se podařilo jej využít i pro
materiál větších rozměrů.

Stejně jako u třídění malých objektů,
tak i u lehkých plochých objektů ovliv-
ňuje chování materiálu mezi místy
detekce a odhozu zásadně účinnost třídě-
ní. AOC je stabilizační systém, který

SORT Film vybaven nejmodernější
kamerovou technikou (HSI – kamera)
a ve spojení se systémem AOC otevírá
nové možnosti třídění v oblasti 2D, které
nebyly standardními technologiemi rea-
lizovatelné.

UNISORT Film je obecně vhodný pro
ty účely, kde se mají rozlišovat a třídit
takové druhy materiálu, jako jsou např.
papír, folie, zemědělské folie. Systém
AOC umožňuje automatické třídění růz-
ných frakcí při značně vyšším výkonu ve
srovnání se standardní technikou. Zaří-
zení UNISORT Film otvírá dveře v pří-
padech, kdy standardní technologie
nebyla ekonomicky použitelná.

UNISORT BLACKSCAN 
PRO OBJEKTY, KTERÉ DŘÍVE
NEBYLO MOŽNO DETEKOVAT

Mnoho firem provozujících automatic-
ké třídicí linky stojí před problémem jak
rozpoznat a vytřídit převážně tmavé
a černé předměty. Firma STEINERT
nabízí řešení tohoto problému – zařízení
UNISORT BlackScan.

Zatímco současné běžné detekční
systémy pracují s takzvanou NIR tech-
nologií, zde firma sází na technologii
HSI (Hyper Spectral Imaging Technolo-
gie). Tato technologie pracuje s mimo-
řádně vysokým spektrálním rozlišením
a proto je schopna rozlišit a vytřídit
i černé objekty. Nadto může být tento
systém použit k vytřídění dalších plastů,
které dosud nemohly být spolehlivě roz-
poznány běžným systémem NIR. 

Díky této nové technologii mohou být
černé plasty a ostatní látky o vysoké
užitné hodnotě odděleny od bezcenného
odpadu. Vytříděním těchto hodnotných
látek z odpadu mohou recyklační firmy
dosáhnout mnohem vyššího podílu třídě-
ní a omezit tak náklady na skládkování
nebo termické zpracování zbytku. Navíc
mohou získat další produkty, které
mohou být následně zhodnoceny a při-
nést další zisk.

Systém může být integrován do stáva-
jících zařízení, takže třídicí linky mohou
být strojem UNISORT Black Scan doda-
tečně vybaveny.

Další informace a kontakty:
www.steinert.de, www.fjl.cz.

zajišťuje definované trasy pohybu objek-
tů a tím významně ovlivňuje kvalitu tří-
dění. Stabilní pohyb objektů umožňuje
dosáhnout vysokých výkonů a vyšší
účinnosti celého procesu i při dvojnásob-
né rychlosti pasu.

Stejně jako ostatní detekční systémy
řady UNISORT pracující v blízké infra-
červené oblasti (NIR systém) je i UNI-
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U
nového drtiče TARGO 3000 (obrázek 1) firmy Neuen-

hauser jsou v jeho konstrukci vhodně skloubeny všech-
ny požadavky, které se na takovémto stroje požadují.
Především přímý náhon, který vede k výrazné úspoře

pohonných hmot. Dále rozpojení náhonu, aby se mohl spouštět
jak motor bez roztáčení drticí hřídele, tak i otáčet hřídelí při čis-
tění. To navíc umožňuje reverzaci otáček hřídele. 3000 mm dlou-
hý rotor s noži pohání motor John Deer o výkonu 431 koňů.

Při konstrukci stroje byl také kladen důraz na snadnou údržbu.
Odklopením pouze dvou velkoprostorových krytů motorového
prostoru získáme přístup ke všem částem drtiče (obrázek 2). Ser-
visní technik se tak pohodlně dostane ze všech stran nejen k celé-

dají tak mohutné hydropumpy a na nich napojené hydromotory
s tomu odpovídající zásobou hydraulického oleje. Tím je uspoře-
na jak cena a hmotnost celého stroje, tak i náklady na servis při
výměně oleje. I v tomto případě je však zachována možnost
rychle odpojit motor od klínového řemene při přetížení, případně
zastavení drtící hřídele. V takovém případě je navíc zařazen
reverzní pohon pro uvolnění zaklíněného materiálu. Na rozdíl od
konkurence tak nedojde k zastavení motoru při zaseknutých hří-
delích, které je poté nutno ručně uvolnit, aby šlo stroj vůbec
spustit. Pro překonání zátěžových rázů při drcení je před masivní
šnekovou převodovkou instalován setrvačník. Ten zajistí plynu-
lejší chod motoru a jeho delší životnost.

Násypka drtiče je celá vyložena otěruvzdornými plechy, které
jsou pro snadnou výměnu přišroubovány. Výstup materiálu zajiš-

TARGO 3000 
Vše dobré na jednom stroji

Drtič TARGO 3000

Snadný přístup ke všem částem

Dostatečný pracovní prostor

mu motoru, ale i hnacímu a převodovému ústrojí (obrázek 3). To
umožňuje snadnou a rychlou údržbu, ke které přispívají i ze země
snadno dosažitelná nalévací hrdla nádrží na naftu a AdBlue. Stej-
ně tak i vzduchový filtr lze snadno vyčistit a vyměnit ze země. 

Pomaloběžný drtič nepřekvapí ani kusy kovu nebo kamení,
které se mohou vyskytnout v materiálu, ať už se drtí velkoobje-
mový komunální odpad, nebo zelený bioodpad, prořez či velké
pařezy i s kořeny. Rotor může být osazen 21 nebo 42 noži při-
šroubovanými na rotoru. 

Trámec s protinoži podporují čtyři hydraulické válce, které
umožňují plynule nastavitelnou mezeru vůči nožům. Jemnost
frakce se dá navíc zvýšit vložením koše pod rotor. Po odklope-
ní protinožů lze pohodlně kontrolovat a měnit všechny nože.

Jak již bylo zmíněno, z důvodu nízké spotřeby paliva je hnací
síla přenášena přímo klínovým řemenem, namísto využití hyd-
raulického systému, u kterého dochází ke ztrátám energie. Odpa-

Pomaloběžný jednohřídelový drtič 
je jednou z cest pro stroje 

na zpracování odpadu. 

ťuje výškově nastavitelný pás s příčným magnetem. Samozřej-
mostí je přídavná noha s kolem a pohon pro pojezd stroje.

Pro veškerou techniku pro zpracování a třídění materiálu fir-
my Neuenhauser zajišťujeme kompletní servis.

AUTOR
Tomáš Hamšík, 

Codet trade, s. r. o.
www.codet.cz 
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S rostoucími požadavky hutí na vykupovaný materiál
vyvstává otázka: Jak s co nejnižšími náklady upravit
různorodý materiál tak, aby se toto zhodnocení 
kladně projevilo na jeho prodejní ceně.

P
ři zpracování materiálu pouze
nůžkami vznikají kusy s uzavře-
nými dutinami, které hutě odmí-
tají přijímat a dokonce kvůli nim

i odstupují od smluv. Vznikla tak nutnost
materiál drtit tak, aby došlo k jeho roz-
trhání a naopak otevření dutin, jako mají
například staré radiátory a podobně.

K takovému to drcení lze s výhodou
použít dvouhřídelové pomaloběžné drti-
če HAMMEL VB 950 DK s následným
drcením v excentrickém mlýnu HEM
1250 DK (obrázek 1). Stroje jsou dodá-
vány jak v mobilním provedení na páso-
vém podvozku, tak i stacionární, avšak
při zachování možnosti rychlé změny
stanoviště. Pohon zajišťují výkonné mo-
tory Catterpillar s výkonem 710 koní,
nebo odpovídající elektromotory. Výho-
da tohoto provedení je v jednoduchosti
instalace bez nutnosti stavebního povole-
ní (obrázek 2).

Dvě hřídele pomaloběžného drtiče se
otáčejí proti sobě a trhají vtahovaný
materiál. Protože se hřídele vzájemně
nedotýkají, není schopnost drtit zcela
závislá na opotřebení nožů. A opotřebe-
né nože lze snadno navařovat přímo na
stroji bez nutnosti broušení. Jednotlivé
nože jsou napevno vevařeny do hřídelí,

aby nehrozilo jejich uvolňování a zby-
tečné ztráty.

Vynášecí pás pomaloběžného drtiče
vede nad rotor excentrického mlýnu, kte-
rý si v případě potřeby může přísun ma-
teriálu pozastavit. Drtící excentrické
kameny jsou konstruovány tak, že je lze
obracet a využít tak celkem čtyřikrát,
než jsou opotřebované ze všech stran. Ze
výstupního materiálu je z velké části

oddělena barva a rez a ostatní nečistoty,
jako guma a plasty. Takto lze materiál
snadno dále roztřídit a pročistit.

Pomaloběžný drtič je také využíván
pro předzpracování materiálu do klasic-
kého kladivového mlýnu. 

Celé karoserie automobilů byly dříve
stříhány nůžkami na relativně velké
kusy, které při drcení nerovnoměrně
zatěžovaly mlýn. Po nasazení drtiče
Hammel je dodávka menších kusů mate-
riálu rovnoměrná (obrázek 3) a tomu
odpovídá také chod motoru mlýnu bez
větších zátěžových výkyvů jeho zbyteč-
ného přetěžování a nižší spotřeba.

Pro zpracování veškerého kovového
odpadu, ať už železného, nebo barevných
kovů, nabízí firma Hammel řešení na
míru. Dle požadavku zákazníka sestaví
celou recyklační linku, včetně separece
barevných kovů a ostatních nežádoucích
příměsí. 

Efektivní zpracování
kovového odpadu 

Obrázek 3:
Výsledná frakce 
z excentrického 
mlýnu

Obrázek 1:
V popředí 
excentrický mlýn

Obrázek 2: Drtiče Hammel s třídicí linkou 
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Odpověď na otázku, zda mikroorga-
nismy se schopností degradovat znečiš-
tění ve vodách či zeminách potřebují
kyslík či náhradní akceptory elektronů
při aerobní bioremediaci, je jasná: ANO!
Odpověď na otázku: V jaké formě
a kolik? byla výzvou reagující na impuls
v požadavku dosažení minimálních
nákladů. Při nápravě starých ekologic-
kých zátěží mají inovativní bioremediač-
ní procesy smysl všude tam, kde není
nutno znečištění odtěžovat. 

Aerobní mikroorganismy vyžadují v prostředí přítomnost roz-
puštěného kyslíku, který využívají jako terminální akceptor elek-
tronů (dále jen TEA). Při snaze využít jejich remediačních schop-
ností je nutné do prostředí dodávat dostatečné množství kyslíku
a zajistit jeho dokonalou distribuci v celém sanovaném prostoru. 

Kyslík může být aplikován standardním způsobem pomocí

Bioremediace: Je možno žít 
bez kyslíku a pracovat?

V ČR je v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží při výběrových říze-
ních aktuálně preferováno kritérium minimální ceny. To obnáší velký tlak na sanační
společnosti, které tak musí hledat nejen různé redukce, holistická řešení, ale také
nové alternativy a inovativní technologie. 

V oblasti bioremediací je při aerobních technologiích nákladově významná spo-
třeba elektřiny při zajišťování kyslíku do ošetřovaného kontaminovaného horninové-
ho prostředí (dmychadlo, vývěva). Proto společnost EPS, s. r. o. hledala a přede-
vším vyzkoušela různé alternativy dodávky terminálního akceptoru elektronů při
aerobních bioremediacích. Vzhledem k trvalému tlaku na snižování ceny zkoumá 
a zkouší i řízenou nízkonákladovou bioremediaci anaerobní.

EPS, s. r. o., DÍKY NEUSTÁLÉMU VLASTNÍMU VÝVOJI 
A ÚZKÉMU KONTAKTU S AKADEMICKOU SFÉROU
ÚSPĚŠNĚ A EFEKTIVNĚ SANUJE CELOU ŘADU OBTÍŽNĚ
SANOVATELNÝCH LOKALIT POMOCÍ POKROČILÝCH
BIOREMEDIAČNÍCH TECHNIK

příslušných aplikačních objektů a vzduchových dmychadel,
popř. vývěv. Toto nejčastěji používané řešení se ovšem vzhle-
dem ke spotřebě elektrické energie jeví jako finančně náročné. 

Společnost EPS, s. r. o. proto hledala alternativní a efektivní
cesty dodávky kyslíku v různých formách. Lze využít cirkulač-
ních vrtů napojených na systém obohacování vody Venturiho
trubicí, příp. s přídavkem plynného kyslíku. 

Plynný kyslík z bomby či koncentrátoru lze aplikovat do
saturované zóny skrze speciální membrány propouštějící tento
plyn do podzemní vody.

Lze zmínit pokročilé metody, které jsou založeny na aplikaci
látek s vysokým potenciálem uvolňování kyslíku, jako jsou ka-
palné či tuhé peroxidy. Kapalné peroxidy mohou být ve specific-
kých a přesně kontrolovaných koncentracích použity jako vnášeče
kyslíku do prostředí prostřednictvím aplikačních objektů. Pevné
peroxidy jsou výrazně dražší, ale uvolňují kyslík dlouhodoběji. 

Z hlediska ekonomického máme pozitivní zkušenost s apli-
kací velmi zředěných kapalných peroxidů (např. H2O2) s pří-
davkem katalyzátoru výrazně prodlužujícího efektivní setrvání
peroxidu v prostředí.

KLÍČEM K ÚSPĚCHU JE SYNERGIE!
Hlavním současným cílem je nalezení vhodných postupů apli-

kace těchto alternativních remediačních médií tak, aby došlo
k synergii dvou efektů: stimulace aerobních populací mikroor-
ganismů s vysokým bioremediačním potenciálem v širokém
okolí aplikačního objektu (příklad na obrázku 1) a přímého
intenzivního abiotického oxidačního efektu odstranění organic-Obrázek 1: Aerobní mikroorganismus Kocuria izolovaná z reálné lokality
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kých i anorganických kontaminantů (především ropné uhlovodí-
ky, BTEX apod.) v bezprostřední blízkosti aplikačního objektu.

Nezbytnou součástí bioremediačních procesů je jejich on-
site monitoring, jenž umožňuje sledování reakcí remediačního
činidla s podložím v reálném čase. Díky okamžité znalosti
vývoje teploty, koncentrace kyslíku, nutrientů a dalších klíčo-

AUTOŘI
Petr Beneš, Iveta Fikarová, Ondřej Šnajdar, 
Karel Waska, Jiří Kamas, Miroslav Minařík

EPS, s. r. o.
eps@epssro.cz

Analytická podpora mobilní laboratoře má důležitý přínos
mj. také při abiotických zásazích. Díky instalovanému spektro-
fotometru je v relativně stabilizovaných podmínkách možno
okamžitě sledovat koncentrace téměř všech aplikovaných oxi-
dačních či redukčních činidel a řídit tak jejich dávkování. 

ŽÍT SE DÁ I BEZ KYSLÍKU!
Naštěstí i zde máme řešení, byť časově náročnější, zato však

jednoznačně nízkonákladové! Alternativou aerobních bioreme-
diačních procesů je anaerobní cesta bez potřeby elektrické
energie. Mikroorganismy bez přítomnosti kyslíku (anaerobní
či mikroaerofilní) využívají jako TEA dusičnany, sírany, popř.
oxidovanou formu železa (Fe3+) nebo manganu (Mn4+). 

Tyto TEA je v závislosti na podmínkách zájmové lokality
zapotřebí aplikovat v dostatečném množství. Pro simulaci an-
aerobních podmínek v laboratoři využíváme speciální anaerobní
box, který je opatřen rukávy a vstupní komorou pro přenos vzor-
ků a dalších pomůcek do boxu (obrázek 3). Inertní atmosféra
s velmi nízkým obsahem zbytkového kyslíku ( < 1 ppm) je navo-
zena prostřednictvím automatického proplachovacího systému.
K tomuto účelu jsou k boxu připojeny lahve s N2 a směsným ply-
nem (10 % CO2, 5 % H2, 85 % N2).

Na pokračujících inovacích a přenosu poznatků do sanační
praxe pracuje tým renomovaných odborníků. Své vědecké

vých parametrů je možné sanační zásah průběžně optimalizo-
vat a celý proces řídit tak, aby bylo dosaženo sanačního cíle
v co nejkratším čase a s co možná nejmenšími náklady. 

Společnost EPS, s. r. o. disponuje kromě laboratorního záze-
mí také mobilní monitorovací jednotkou (obrázek 2), která
umožňuje rychlé informativní analýzy přímo na lokalitě.

Tato mobilní jednotka je vedle přístrojů pro základní terénní
monitoring vybavena také pro on-site podporu biologického
sanačního zásahu. Její součástí je zázemí pro aseptickou práci
s biologickým činitelem (autokláv, flow-box, anaerobní box,
Biolog, spektrofotometr, epifluorescenční mikroskop apod.),
kultivační techniky (rotační třepačky, různé velikosti sterilních
bioreaktorů) a další podpůrné prvky, které slouží k pochopení
chování, kvantifikaci a popisu vitality a viability specifických
mikrobiálních konsorcií s významným bioremediačním poten-
ciálem. Samozřejmostí je rychlá analýza obsahu TEA v envi-
ronmentálních vzorcích, jakožto klíčového parametru aerob-
ních i anaerobních procesů. 

Obrázek 2:
Plně vybavená 
mobilní laboratoř 
EPS, s. r. o.

Obrázek 3: Anaerobní box

a výzkumné kapacity společnost EPS, s. r. o. také komerčně
nabízí dalším subjektům.

Úspěšné zvládnutí a uvedení pokročilých metod nápravy
závadného stavu životního prostředí do praxe je sice vy-
koupeno nemalými náklady na výzkum a vývoj, ale zásadním
způsobem upevňuje stabilitu sanačního pilíře společnosti EPS,
s. r. o. U aerobních bioremediací především díky schopnosti
nabídnout efektivní a levné alternativy standardních technik se
zvyšuje konkurenceschopnost společnosti na trhu (např. ředěné
kapalné peroxidy s prodlouženou dobou reakce). 

Nejzajímavější cestou k optimalizaci nákladů se jeví anaerobní
degradace, kterou lze řídit a kontrolovat na lokalitách s ropným
znečištěním, BTEX apod., vč. velkých průmyslových areálů.
Tato zkušenost přináší EPS, s. r. o. nejen zvýšení počtu sanova-
ných lokalit, ale i výrazný pozitivní dopad na životní prostředí
jako celek. 

Obrázek 4:
LD analýza vláknitých struktur
pomocí epifluorescenčního
mikroskopu
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Nejrozšířenější způsob sběru a svozu odpadů, či pytlů je be-
zesporu pomocí nástaveb s funkcí stlačování odpadu Novarini.
Tyto nástavby jsou dnes již vyráběny v širokém rozsahu veli-
kostí, a to od 4 až do 32 m3 podle velikosti a nosnosti nosiče.
Dají se využít pro sběr odpadových nádob o objemech 50, 60,
80, 110, 120, 240, 360 a 770, 1100, 1300 litrů. Nástavby dispo-
nují i vodotěsným provedení tak, aby zabránily úniku tekutých
složek bioodpadu až do objemu 4000 l. Tyto nástavby osazuje-
me i na komunální nosiče značky Bonetti s konstrukční váhou
3,5 nebo 5,5 tun. 

Společným jednáním se snažíme dovézt optimální vozidlo
za optimálních podmínek na optimální místo. S oblibou říká-
me: vše je věc kompromisu: vždycky je třeba diskutovat s kli-
entem a respektovat jeho zájmy, ale zároveň se nebát obhájit
své stanovisko, svůj pohled na věc, který vyplývá ze zkušenos-
ti z dodávek těchto zařízení napříč celou Českou republikou.
My máme v této chvíli více než 450 uživatelů. 

www.itec-czech.cz

MALÁ VELIKOST JE VÝHODOU

Tam, kam se běžný svozový vůz nedo-
stane, nastupuje společnost I-Tec Czech,
spol. s r.o., která ve svém širokém portfoliu
svozových vozidel nabízí i svozová vozidla
menších rozměrů, které najdou uplatnění
hlavně v městských parcích a obydlených
zónách. A že jim ekologie není neznámou,
dosvědčuje i fakt, že zákazník má možnost
vybrat si z několika typů nástaveb a ekolo-
gických pohonů dle požadavků zákazníka. 

M
áme pro Vás pár typů. Mezi nejpoužívanější svozo-
vá vozidla v kategorii N1 patří vozidlo Piaggio
Quargo Střihový zdvih s nástavbou košovka.
Kapacita nástavby je 3,5 m3. Její největší předností

je konstrukce střihového zdvihu. Odpad, který obsluha vhodí
do koše, může jednoduše vysypat na sběrné místo, a to pomo-
cí dálkového ovladače. Nástavba se nejdříve zvedne do výšky
170 cm a následně se vyklopí. Na obrázku je vozidlo vybaveno
na přání zákazníka ještě zadní stupačkou pro rychlou manipu-
laci obsluhy s odpadem. Vzhledem k šířce a hmotnosti může
tuto práci vykonávat pohodlně i z chodníku, což způsobí
urychlení průjezdu městem a hlavní tepnou.

Dalším užitečným pomocníkem mezi svozovými vozidly
značky Piaggio patří Porter Maxxi – kontejnerový nosič
o objemu cca 4 m3. Díky podvozku Maxxi a jedinečnému
zdvihacímu zařízení je toto vozidlo schopno naložit kontejner
o nosnosti 1200 kg za 66 sekund. Záleží na tom, jaký typ
nástavby zvolíte – podle provedení kontejnerů jej lze využívat
na různé účely. Kontejnery s nízkými bočnicemi (400 mm)
jsou určeny k nakládání materiálu a různých strojních zařízení,
kontejnery s vyššími bočnicemi (1500 mm) jsou vhodné k pře-
pravě odpadu, papíru, skla a dřevní hmoty. 

Porter Maxxi – kontejnerový nosič

Bonetti s aktivním kontejnerem

Piaggio Quargo Střihový zdvih s nástavbou košovka

28-32  27.11.2015 16:26  Stránka 28



I NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

ODPADOVÉ FÓRUM I LISTOPAD 2015 I29

montovat součásti obsahující rtuť a dis-
pleje tekutých krystalů o ploše větší než
100 cm2 (pokud možno společně s pouzd-
rem)  a všechny displeje podsvícené

Rtuť 
– hlavní riziko spojené 
s recyklací LCD obrazovek

Z
obrazovací princip LCD obrazo-
vek je založen na změně propust-
nosti tekutých krystalů způsobené
elektrickým polem. LCD obra-

zovku je možné v základu rozdělit na
vlastní LCD panel (rovněž označován
jako displej či sendvič) a kryt LCD pane-
lu, který je primárně tvořen železným (hli-
níkovým) rámem, vnějšími plasty, elektro-
nikou (DTS, reproduktory, elektrorozvody
apod.) a dalšími částmi (< 5 % hm.).

LCD obrazovky mají podle typu, veli-
kosti a výrobce velmi rozdílné obsahy
jednotlivých komponent, a to zejména ve
složení krytu LCD displeje. LCD panel
tvoří přibližně 40 – 60 % hmotnosti LCD
obrazovky.

Na základě vyhlášky č. 352/2005 Sb.
v platném znění (vyhláška o nakládání
s elektrozařízeními a elektroodpady),
která implementuje požadavky vycháze-
jící ze směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/96/ES, o odpadních elek-
trických a elektronických zařízeních
(OEEZ), se z LCD spotřebičů musí de-

krystalů a zejména zářivky představují
největší riziko pří zpracování odpadních
LCD spotřebičů.

V minulosti nebyla toxicita u tekutých
krystalů žádnou studií (zpráva německé
Federální agentury pro životní prostředí
nebo zpráva společnosti MERCK – vý-
robce tekutých krystalů) prokázána. Nic-
méně vzhledem k tomu, že se jedná
o poměrně novou technologii, nelze rizika
na lidské zdraví a životní prostředí zcela
vyloučit. Zároveň dosud nebylo vyřešeno
opětovné použití tohoto materiálu. 

V současnosti se tedy displeje s teku-
tými krystaly nejčastěji odstraňují jako
odpad ve spalovnách nebo na skládkách
nebezpečného odpadu. Vyjmutí displeje

V posledních deseti letech došlo v České republice
na trhu s televizory a počítačovými monitory 
k dramatickým změnám. S poklesem ceny nových
technologií začaly přibližně od roku 2005 moderní
spotřebiče s plochou obrazovkou vytlačovat klasické
CRT obrazovky. Zpočátku se jednalo zejména 
o plazmové televizory a LCD spotřebiče 
s různými typy CCFL podsvícení, následně tyto
technologie prakticky z trhu vytlačily LCD 
spotřebiče využívající LED podsvícení.
Jelikož je trh s odpadními elektrickými 
a elektronickými zařízeními (OEEZ) přibližně 
o 10 let opožděn, což je dáno životností 
zmíněných zařízení, teprve nyní se podíl zpětně
odebraných odpadních LCD televizorů 
a monitorů začíná zvyšovat. Obrázek 1: Složení vybrané 37" LCD TV s CCFL podsvícením

(hmotnost TV = 21 kg)

s tekutými krystaly nevyžaduje speciální
technologické postupy.

Na druhou stranu demontáž zářivek
s sebou přináší potřebu speciálního pří-

CCFL zářivkami (dále jen zářivky), plas-
ty obsahující bromované zpomalovače
hoření, tištěné spoje a vnější elektrické
kabely. V současnosti displeje tekutých

stupu s ohledem na zajištění BOZP
a ochrany životního prostředí z pohledu
možné kontaminace životního prostředí,
obsluhujících zaměstnanců a ostatních

Obrázek 2: Složení LCD panelu s CCFL podsvícením 
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recyklovaných materiálů rtutí obsaženou
v zářivkách. Při demontáži zářivek (které
mají průměr několik milimetrů) hrozí
jejich poškození a uvolnění rtuti do okol-
ního prostředí.

RTUŤ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Rtuť je kovový prvek stříbřité bílé bar-

vy, který se za laboratorních podmínek
vyskytuje jako jediný z kovů v kapalném
stavu. Člověku je rtuť známá již od staro-
věku a vzhledem ke svým unikátním
fyzikálněchemickým vlastnostem je vy-
užívána v různých oborech – elektro-
technice, chemické výroby či medicíny.
V přírodě se rtuť vyskytuje ve všech
složkách životního prostředí: ovzduší
jednotky ng.m-3, vodní toky a nádrže 
< 0,2 µg.dm-3, limit pro pitnou vodu je 
1 µg.dm-3.

Rtuť je vysoce toxická a pro svou
schopnost ničení či poškozování struktu-
ry bílkovin v buňkách představuje ne-
bezpečí jak pro organismy živočichů, tak

výparech o koncentraci 0,1 mg.m-3 může
způsobit třes a duševní poruchy.

Světová zdravotnická organizace
(WHO) stanovila limit roční expozice
rtuti ve výparech na 1 µg.m-3. Podle
IOELV (Indicative Occupational Expo-
sure Limit Value) z roku 2008 je limit
pro osmihodinovou expozici rtuti ve
výparech 20 µg.m-3. Nařízením vlády,
kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví při práci, byl stanoven pro rtuť
přípustný expoziční limit 20 µg.m-3

a nejvyšší přípustná koncentrace rtuti
150 µg.m-3.

RTUŤ OBSAŽENÁ 
V LCD SPOTŘEBIČÍCH

Množství rtuti obsažené v LCD obra-
zovkách s CCFL podsvícením se pohy-
buje mezi 0,1 mg – 10 mg na jednu zá-
řivku. Počet zářivek v jednom LCD spo-
třebiči se pohybuje mezi 2 – 28 ks/spo-
třebič. Počet zářivek závisí zejména na
rozměrech spotřebiče, množství fluores-
cenčního prášku (luminoforu) a použité
technologii. LCD počítačové monitory
nejčastěji obsahují 2 – 4 zářivky, oproti
tomu LCD televize nejčastěji 8 – 16 záři-
vek.

Použití rtuti v zářivkách upravuje naří-
zení vlády o omezení používání některých

i rostlin. Toxické účinky rtuti závisejí na
chemické formě, ve které se v životním
prostředí vyskytuje. Nejvíce toxické jsou
anorganické rtuťnaté sloučeniny, které
vyvolávají poškození ledvin a centrální
nervové soustavy, a alkylrtuťnaté slouče-
niny, které působí především na nervový
systém a smyslové orgány a mají terato-
genní účinky. Méně toxickými jsou anor-
ganické sloučeniny rtuťné a arylrtuťnaté
sloučeniny.

Bylo prokázáno, že pokud člověk vde-
chuje výpary rtuti, přibližně 80 % par 
je do těla absorbováno přes plíce. Byly
prokázány negativní účinky rtuti na lid-
ské zdraví při dlouhodobé expozici
o koncentracích rtuti mezi 15 µg.m-3 až
30 µg.m-3. 

Krátkodobá expozice (několik hodin)
při koncentracích rtuti ve výparech mezi
1 mg.m-3 až 3 mg.m-3 může vést
k podráždění či zničení plicní tkáně,
výjimečně až k poruchám centrální ner-
vové soustavy. Delší expozice rtuti ve

VLASTNOSTI CCFL ZÁŘIVEK V RŮZNÝCH TYPECH LCD SPOTŘEBIČŮ 

Velikost PrÛmûrná PrÛmûrné  PrÛmûrná  Poãet Obsah 
obrazovky délka ‰ífik hmotnost záfiivek rtuti

záfiivky záfiivky záfiivky (ks) (mg)
Typ LCD (mm) (mm) (kg)

LCD monitor 15" 320 2 0,004 2 7

LCD monitor 17" 350 2 0,006 4 14

LCD monitor 19" 390 2,5 0,006 4 14

LCD TV 20" 430 2,5 0,009 6 21

LCD TV 26" 630 3 0,072 13 45,5

LCD TV 32 – 37" 805 4 0,115 16 56

LCD TV 42" 920 3 0,17 18 63
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ROZDÍLNÉ FORMY RTUTI VZNIKAJÍCÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ CCFL ZÁŘIVEK 

Forma OkamÏité riziko Dlouhodobé riziko

RtuÈové v˘pary Inhalace (vdechnutí) -

Neobalené kapiãky rtuti Inhalace MoÏné riziko pfii kontaktu s kÛÏí.

Kontaminace okolních ploch, Potenciál formování amalgámové
odpafiování v prÛbûhu ãasu. rtuti na okolním povrchu.

MoÏnost usazení na pokoÏce.

Kontaminace ostatních materiálÛ.

Obalené kapiãky rtuti Inhalace MoÏné riziko pfii kontaktu s kÛÏí.

Usazování kapiãek na okolních 
plochách, moÏné uvolnûní 
pomocí smykové síly (stírání, 
posouvání materiálÛ).

Kontaminace ostatních materiálÛ.

Amalgám s elektrodami Îádné riziko, rtuÈ uzavfiená jako MoÏné riziko pfii kontaktu s pokoÏkou.
amalgám.

Vysvětlivky:
CCFL – z anglického Cold Cathode
Fluorescent Lamp, typ podsvícení
v LCD obrazovkách. Fluorescenční
výbojky se studenou katodou, která
s poměrně vysokou účinností pře-
měňuje elektrickou energii na svět-
lo.

CRT – z anglického Cathode Ray
Tube, zobrazovací zařízení, které
funguje na principu katodové trubi-
ce se stínítkem. Klasická vakuová
obrazovka, kde se obraz vytváří
pomocí svazku tří stejných elektro-
nových paprsků.

DTS – desky tištěných spojů.

LCD – z anglického Liquid Crystal
Displey, displej z tekutých krystalů.
Zobrazovací princip LCD obrazo-
vek je založen na změně propust-
nosti tekutých krytalů způsobené
elektrickým polem.

LED – z anglického Light Emitting
Diode, typ podsvícení v LCD obra-
zovkách. Dioda, která má schopnost
vyzařovat světlo.
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nebezpečných látek v elektrických a elek-
tronických zařízeních v platném znění,
opět implementující požadavky vycházejí-
cí ze Směrnice Evropského parlamentu
a Rady o omezení používání některých
nebezpečných látek v elektrických a elek-
tronických zařízeních (přepracované vy-
dání). Do konce roku 2011 bylo použití
rtuti bez omezení, po tomto datu je limit

zpracování LCD obrazovek s CCFL pod-
svícením. 

Ruční demontáž znamená zvýšené
riziko pro obsluhující personál, který
musí být vybaven bezpečnostními pro-
středky. Strojní zpracování s sebou nese
požadavky na vhodnou separaci frakce,
ve které se koncentruje rtuť, a zároveň na
zabránění možné kontaminace ostatního
separovaného materiálu.

Oba přístupy kromě výše zmíněného
vyžadují zajištění aktivního odsávání se
záchytem rtuťových par na filtrech, aby
bylo zabráněno kontaminaci životního
prostředí a zejména byla zajištěna bez-
pečnost pracovníků.

Další informace:
● Raposo, C., Windmoller, C. C., &

Junior, W. A. D. (2003) 'Mercury
speciation in fluorescent lamps by
thermal release analysis', Waste
Management, 23, (10), pp 879 –
886.

● Dang, T .A., Frisk, T. A., & Gross-
man, M. W. (2002) 'Applications of
surface analytical techniques for stu-
dy of the interactions between mer-
cury and fluorescent lamp materi-
als', Analytical and Bioanalytical
Chemistry, 373, (7), pp 560 – 570. 

● McDonnell T. J., Williams K. S.
(2010): The location and character
of mercury in waste LCD back-
lights. Summary research report.
Material change for a better environ-
ment. pp 1 – 41.

● Elo, K., Sundin E. (2013): Evapora-
tion of Mercury from CCFLs during
Recycling of LCD Television Sets.
Proceedings of EcoDesign 2013
International Symposium. pp. 1 – 6.

● World Health Organization (1991),
Inorganic mercury, International
Programme on Chemical Safety,
Geneva. 

● Zvěřinová, E. (ed.) (2011): Budouc-
nost patří plochým obrazovkám: na
jejich zpracování jsme připraveni.
In: Zpětný odběr, 1/2001, pp. 9 – 13.

Shoda panuje v těkavosti rtuti obsaže-
né v zářivkách. Přibližně 20 – 40 % rtuti
vytěká bezprostředně během procesu
zpracování LCD obrazovek, kdy dojde
k porušení zářivky (drcení, poškození při
vyjmutí, transportu apod.). Rtuť obsaže-
ná v CCFL zářivkách uniká ve formě
výparů (plynná fáze) nebo aerosolu
(drobné kapičky rtuti na povrchu pev-
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Obrázek 3: Poškozené CCFL zářivky – riziko při zpracování LCD spotřebičů

POČET ZÁŘIVEK ZÁVISÍ NA ROZMĚRECH
SPOTŘEBIČE, MNOŽSTVÍ FLUORESCENČNÍHO
PRÁŠKU A POUŽITÉ TECHNOLOGII

pro dlouhé zářivky (> 1500 mm) 
13 mg/zářivka, středně dlouhé (> 500 mm
a ≤ 1500 mm) 5 mg/zářivka a pro krátké
(≤ 500 mm) 3,5 mg/zářivka).

Rtuť v zářivkách se vyskytuje v plyn-
ném a pevném (v elektrodách, skle, fluo-
rescenčním prášku) skupenství. Mezi
odbornou veřejností není shoda, kde je
nejvyšší procento rtuti obsažené v zářiv-
kách. Některé studie uvádějí, že nejvyšší
koncentrace rtuti byly nalezeny ve fluo-
rescenčním prášku naneseném na zářiv-
ce, jiné studie tvrdí, že nejvyšší koncent-
race rtuti jsou poblíž elektrod v zářiv-
kách. Z výzkumu společnosti ASEKOL
a. s. se ukazuje, že rtuť je primárně obsa-
žena v části zářivky poblíž elektrod. To
s sebou nese riziko zejména při strojním
zpracování LCD obrazovek, jelikož elek-
trody jsou chráněny plastovým konco-
vým krytem, které brání snadnému
odstranění/vyjmutí.

ných částic), případně část zůstává
v pevném skupenství (amalgámová rtuť)
na povrchu eletrod.  Nejvyšší koncentra-
ce rtuti jsou naměřeny v místě uskladně-
ní použitých zářivek. V případě vhodné-
ho filtračního zařízení s možností odtahu
a čištění výparů při zpracování LCD
obrazovek prakticky nedochází k překro-
čení limitů stanovených pro rtuť v pra-
covním prostředí. 

ZPRACOVÁNÍ LCD 
OBRAZOVEK

V současnosti se nejen v ČR, ale prak-
ticky celé Evropě zpracování LCD tele-
vizorů a monitorů provádí dvěma přístu-
py – ruční demontáží nebo strojním
zpracováním na bázi systému drcení
a následné separace jednotlivých komo-
dit, případně kombinací výše zmíněné-
ho. Všechny tyto přístupy mají své výho-
dy i nevýhody a přinášejí určitá rizika při
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V
současnosti se pro pěstování hub využívají různé sub-
stráty organického původu, jako je drůbeží podestýl-
ka, koňský hnůj, sláma nebo podobné organické
odpady s vysokým obsahem celulózy, hemicelulózy

a ligninu. Takové odpady však mohou být využity i jinak, mj.
pro výrobu bioplynu a biopaliv.

Navržená koncepce využívá jako surovinu pro houbový sub-
strát digestát z bioplynové stanice. Jeho úpravou se vytvoří
kvalitní substrát pro pěstování hub s požadovanou strukturou,
vlhkostí a obsahem živin. 

Houby svými enzymatickými aktivitami přispívají k degra-
daci struktury celulózy, hemicelolózy, ligninu a dalších orga-
nických sloučenin a jen část živin využívají pro svůj růst
a vývoj. Upotřebený substrát je pak vhodný znovu pro výrobu
bioplynu.

PRODUKCE SUBSTRÁTU
V rámci vyvinuté koncepce, jejíž schéma je na obrázku, se

z nádrže reaktoru bioplynové stanice odebírá částečně rozlože-
ná biomasa. Na vibračním sítě 1 se zachytí pevná složka, která
se následně odvodní na vřetenovém lisu. 

Ověřená 
environmentální
technologie
z Dánska
Evropská komise zveřejňuje v Data-
bázi environmentálních technologií
programu EU ETV ověřené, důvěry-
hodné technologie. 
V technologické oblasti „Materiály, od-
pady a zdroje" získala certifikát „Pro-
hlášení o ověření" společnost J. S. Tra-
ding z Dánska za Technologickou
koncepci produkce nového substrátu.
Tato technologie nám připadala inspi-
rativní a proto jsme se rozhodli ji struč-
ně popsat. Jejím účelem je přeměnit
digestát z bioplynové stanice na uži-
tečný produkt, což je v tomto případě
substrát vhodný pro pěstování jedlých
hub.

Následným sušením se sníží obsah vody z cca 70 % na zhru-
ba 10 %. Hlavním cílem sušení je upravit poměr mezi obsa-
hem anorganického a organického dusíku a zajistit hygienic-
kou nezávadnost materiálu. Sušením se současně biomasa sta-
bilizuje, aby mohla být skladována po delší dobu. Sušička je
bubnová, ohřívaná spalováním biopaliva ve formě dřevních
pelet.

ZPRACOVÁNÍ KAPALNÉ FRAKCE DIGESTÁTU
Kapalná složka zpod vibračního síta 1 (permeát) se upravuje

na kapalné dusíkaté hnojivo. Linka zahrnuje vibrační síto, 
2 sedimentační jednotky, 2 jednotky na stripování dusíku
a absorbér dusíku. 

V první usazovací nádrži se zachycuje anorganický podíl
(mineralizované živiny, písek, atd.). Sediment obsahuje část
obsaženého fosforu a po vysušení se používá jako fosforečné
hnojivo. 

Po sedimentaci je permeát veden k vibračnímu sítu 2 (má
menší oka než vibrační síto 1), kde se z kapaliny oddělí jemné
částice. Zachycený podíl má ještě potenciál pro výrobu bioply-
nu, proto se vrací do nádrže reaktoru. 

Jenže obsah dusíku v něm bývá poměrně vysoký, což je pro-
blém pro efektivní výrobu bioplynu. Aby se omezila inhibice
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produkce bioplynu v důsledku vysokého obsahu dusíku, je ješ-
tě před recyklací koncentrátu zařazena jednotka na stripovaní
čpavku. Stripování se provádí vstříknutím teplé, na dusík boha-
té odpadní páry ze sušičky biomasy, a kontrolou pH. Stripování
je podroben rovněž permeát za sítem 2.

Vzduch odcházející z jednotek na stripování dusíku je veden
přes absorbér s kyselinou sírovou, kde je zachycen amoniakál-
ní dusík. Produktem z absorbéru je kapalné dusíkaté hnojivo.

Postup procesu ověřování technologie a jeho detailní výsled-
ky jsou k dispozici ve Zprávě o ověření (http://iet.jrc.ec.euro-
pa.eu/etv/sites/etv/files/in20140030dk01m_-_new_substrate_-
_verification_report_final.pdf).

NAKLÁDÁNÍ S ODPADYI
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NOVÉ VÝZVY
MŽP vyhlásilo 7 nových výzev

v novém OPŽP. Nové dotační příležitosti
se týkají vodovodů, kanalizací, čističek
odpadních vod, ochrany ovzduší, energe-
tických úspor a pochopitelně odpadů.
Příjem žádostí startuje 15. 10. 2015
a bude ukončen 5. ledna, respektive 
14. října 2016 v závislosti na výzvě. 

Odpadů se týkají celkem dvě výzvy,
a to 23. pro cíl: 3 – Zvýšení podílu mate-
riálového a energetického využití odpa-
dů a 24. výzva pro cíl: 3 – Rekultivace
starých skládek. V obou případech je
nutné podat žádost o dotaci do 5. ledna
2016. Celková alokace činí pro obě dvě
výzvy 659 milionů korun.

V rámci 23. výzvy budou podpořeny
projekty bioplynových stanic, které
budou nakládat na vstupu minimálně
z 25 % s takovými druhy odpadů, které
již není možné materiálově využívat
nebo nejsou k materiálovému využití
vhodné. Jedná se především o vedlejší
produkty živočišného původu a odpad
z kuchyní a stravoven. Anebo výstavba
bioplynových stanic pro zpracování bio-
odpadů, a také vybavení či modernizace
bioplynových stanic.

24. výzva podpoří rekultivace starých
skládek technicky nezabezpečených,
které byly provozovány před účinností
zákona č. 238/1991 Sb. nebo nejpozději
v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1
a 2 zákona č. 238/1991 Sb.

NOVINKY VE SBÍRCE
Ve Sbírce právních předpisů vyšla pod

číslem 269/2015 Sb. novela vyhlášky č.
270/2015 Sb., o podrobnostech nakládá-
ní s autovraky. Novela se týká přílohy č.
3 a 4, kde dochází k přidání položky
"hmotnost dle technického průkazu" do

Legislativní 
a dotační servis
MŽP vyhlásilo nové výzvy za 6 miliard na vodovody,
kanalizace, ČOV, ovzduší, odpady i energetické 
úspory. Ministerstvo také poslalo do připomínkového
řízení novely odpadářských vyhlášek a ve Sbírce
vyšla novela autovrakové vyhlášky

přílohy č. 3 a zároveň přidání nových lis-
tů, č. 4 a 5, do přílohy č. 4. 

List č. 4 zavádí povinnost informovat
o způsobu nakládání s materiály a odpa-
dy, které vznikly z vybraných autovraků
a o plnění cílů opětovného použití, vyu-
žití a recyklace. List č. 5 Materiál získa-
ný z drcení autovraků je povinný pouze
pro zařízení, která provozují drticí zaří-
zení – šrédr. 

Zároveň došlo k odstranění některých
již nevyužívaných položek v listu č. 1,
například razítko a podpis, které, vzhle-
dem k zasílání formuláře elektronicky,
již ztratily svůj účel.

NOVÉ PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ 
MŽP předložilo do připomínkového

řízení návrh vyhlášky, kterou se mění
vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnos-
tech nakládání s odpady a dále návrh
vyhlášky o hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů. Termín připomínek
byl stanoven na 29. října 2015.

Návrh novely vyhlášky o podrobnos-
tech nakládání s odpady je předkládán
v návaznosti na novelu zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, která byla
vyhlášena ve Sbírce pod č. 223/2015 Sb.
a nabyla účinnosti dnem 1. října 2015. 

Cílem návrhu je podle MŽP zlepšit kon-
trolu vykupovaných kovových odpadů
v oblasti sběru a výkupu odpadů a zamezit
tak trestné činnosti související s krádeže-
mi kovových předmětů a jejich prodejem
do zařízení ke sběru a výkupu odpadů. 

Dochází proto k rozšíření seznamu
kovových odpadů, na které se vztahuje
povinnost identifikace odebíraných nebo
vykupovaných odpadů a osob odevzdá-
vajících takovýto odpad, a upravuje
povinnost provádět pouze bezhotovostní
platbu způsobem stanoveným zákonem.

Dále návrh vyhlášky provádí zákonem
nově upravenou povinnost provozovate-
lů skládek zasílat údaje o poplatcích za
ukládání odpadů na skládky krajskému
úřadu příslušnému podle místa skládky. 

Navrhovaná právní úprava dále zejmé-
na stanovuje podmínky přidělování iden-
tifikačních čísel zařízení a také povin-
nost jejich používání tak, aby tato čísla
byla skutečně používána a umožňovala
zamýšlené zjednodušení vedení eviden-
ce a ohlašování odpadů.

HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH
VLASTNOSTÍ ODPADŮ

Navrhovaná právní úprava v návaznos-
ti na novelu zákona o odpadech 
č. 223/2015 Sb., která nabyla účinnosti
dnem 1. října 2015, zajišťuje adaptaci
českého právního řádu na nařízení Ko-
mise (EU) č. 1357/2014, kterým se
nahrazuje příloha III směrnice Evropské-
ho parlamentu a Rady 2008/98/ES o od-
padech a o zrušení některých směrnic.
Nahrazená příloha III dané směrnice
obsahovala seznam vlastností odpadů,
které je činí nebezpečnými.

Vyhláška dále na základě předmětné
novely zákona o odpadech nově stanoví
náležitosti sdělení o přítomnosti jedné
nebo více nebezpečných vlastností v hod-
noceném odpadu. Rovněž zohledňuje
právní úpravu v této novele ohledně elek-
tronizace agendy hodnocení nebezpeč-
ných vlastností odpadů a provádění hod-
nocení nebezpečných vlastností odpadu
více pověřenými osobami, která nabude
účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Dále má vyhláška za cíl zohlednit
vědeckotechnický pokrok, k němuž do-
šlo v příslušných oborech od vydání
vyhlášky č. 376/2001 Sb., o hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů, a změ-
ny v přístupu k hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů na úrovni EU. 

V souladu s tímto cílem vychází navr-
žená právní úprava ve vztahu k požadav-
kům na zkoušky odpadů z velké části
z technické normy ČSN EN 14899 Cha-
rakterizace odpadů – Vzorkování odpa-
dů, která představuje nové pojetí této
problematiky v EU oproti roku 2001, kdy
byla vydána vyhláška č. 376/2001 Sb.
Navrhuje se též rozšíření okruhu osob,
které mohou provádět odběr vzorků. 

Navrhovaná vyhláška předpokládá na-
hrazení stávající vyhlášky č. 376/2001 Sb.,
o hodnocení nebezpečných vlastností od-
padů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb.
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Ze života redakce

Tak nám rychle opadávají stromy, úklidové čety zametají ulice, lehce
přehlédnutelným dopravním značením kážou neparkovat, takže 
stejně jako každý rok i letos se to neobešlo bez pozvánky na policii
k podání vysvětlení. Prostě musíme vysvětlit, proč před redakcí zbyl

na ulici neuklizený flek o velikosti podobné rozměrům vozu Renault Megane
– combi.

Úklid by se měl týkat i redakce samotné, ale jak říká jeden náš stálý 
přispěvatel: Nejsou lidi. S úklidem počkáme na Vánoce, protože si spíš 
budeme moci dovolit něco nenajít. Teď je důležité, aby bylo všechno po ruce
a na svém místě.

Říjnová konference předcházení vzniku odpadů vzala sílu nejen lidem
z redakce, ale celému CEMCu. Kdo měl ruce a nohy, pomáhal s organizací.
Je nasnadě, že prioritou všech v redakci byla spokojenost účastníků. Zpětná
vazba ukázala, že drtivá většina přednášejících i poslouchajících spokojená
byla. Pár bodů konference bych ale přeci jen vypíchnul. Přestávky na kávu
a oběd, večerní raut a opravdu parádní představení The Tap Tap. Ne, že by
na tom konference stála, ale! Kdo kdy jedl polívku z větší mísy? Dostane
někdo na jiných konferencích k obědu fašírku s bramborovou kaší? Nevím,
jak vy, ale dobrá bramborová kaše u nás určitě dostane vyšší počet bodů,
než smyslně nakrájené chapadlo mořské chobotnice plněné paštikou 
z kalamár.

Byli jsme se podívat, jak funguje elektrárna spalující dřevoodpad.
U každého z pěti reaktorů vyrábějících plyn jsou řídící jednotky opatřené
touchpadem. Jeho prostřednictvím technici hlídají funkci a regulují 
zplyňování. Je to překrásný barevný obrázek, kde je vše krásně vyobrazeno
se všemi hodnotami, které je třeba vidět a hlídat. Dalo by se říct, že je to
blbuvzdorné. Jenže pro někoho je to touchpad, pro někoho hezky vymalova-
ný obrázek – schéma, které krásně bliká. Ano, technik šel do kolen, když se
nejmenovaný člen redakce zeptal: „A ta pračka na plyn, to je TO, TO, nebo
TO?," a vždy důsledně zapíchnul ukazovák do toho krásného obrázku.

Elektrárna stojí dál, myslím, že rozhozený reaktor dali technici do druhého
dne dohromady a šetrná energie v elektrárně bude dlouhá léta sloužit dobré
věci. Přesto se touto cestou omlouváme za toho blouda!

Pavel Mohrmann

PODZIM JAKO VYMALOVANÝ

Redakce Odpadového fóra hledá
odborného redaktora

Více informací na 
www.odpadoveforum.cz

www.tretiruka.cz
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