TiráÏ

Odborn˘ mûsíãník o v‰em, co souvisí
s odpady
âíslo 01/2003
Vydavatel
CEMC – âeské ekologické
manaÏerské centrum
DrÏitel certifikátu jakosti podle
âSN EN ISO 9001:2001
Adresa redakce
Jevanská 12, 100 31 Praha 10
P.O.BOX 161
IâO: 45249741
Telefon
274 784 416-7
Fax
274 775 869
e-mail
forum@cemc.cz
http://www.cemc.cz
·éfredaktor
Ing. Tomá‰ ¤ezníãek
Odborn˘ redaktor
Ing. Ondfiej Procházka, CSc.

➨ P¤EDPLATNÉ A EXPEDICE:
DUPRESS
Podolská 110, 147 00 Praha 4
Telefon: 241 433 396
e-mail: dupress@tnet.cz
Pfiedplatné a distribuce v SR:
RIZUDA
·pitálská 35, 811 01 Bratislava 1
Telefon, fax: 00421/2/52 92 40 15
e-mail rizuda@pobox.sk
Sazba a repro
AGEMA - Petr Martin
Lípová 4, 120 00 Praha 2
Tisk
LK TISK, v. o. s.
Masarykova 586, 399 01 Milevsko
➨ P¤ÍJEM OBJEDNÁVEK
I PODKLADÒ INZERCE JE
V REDAKCI
Za vûcnou správnost pfiíspûvku
ruãí autofii. NevyÏádané pfiíspûvky se
nevracejí. Jakékoli uÏití celku nebo
ãásti ãasopisu rozmnoÏováním nebo
‰ífiením jakoukoli formou je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno.
Cena jednotlivého ãísla ve volném
prodeji 66 Kã
Roãní pfiedplatné 660 Kã
ISSN 1212-7779
MK âR 8344
Rukopisy pfiedány do sazby
13. 12. 2002
Vychází 8. 1. 2003

Snídaně s ministrem
JiÏ fiadu let pofiádá ministr Ïivotního prostfiedí pro novináfie neformální setkání nazvané Snídanû
s ministrem. V prvním t˘dnu prosince roku 2002 zde ministr pfiedstavil své dva nové námûstky
– fieditelku sekce technické ochrany prostfiedí Ing. Ivanu Jiráskovou a fieditele sekce ochrany pfiírody
a krajiny RNDr. Ladislava Miko. Dále se zmínil o udûlení Ceny ministra Ïivotního prostfiedí za rok
2002 sedmi osobnostem za v˘znaãn˘ pfiínos pro Ïivotní prostfiedí. Zajímavá byla i informace
o schÛzce ministrÛ Ïivotního prostfiedí Visegradské skupiny v Budape‰ti, která mûla na programu
ochranu pfied povodnûmi. Ta nab˘vá stále na vût‰ím v˘znamu a zaãíná se fie‰it na celoevropské
úrovni pod koordinací Evropské unie.
StûÏejní v‰ak byla informace o souãasném stavu pfiíprav Plánu odpadového hospodáfiství âeské
republiky. Podstatné je, Ïe vzhledem k pfiepokládanému velkému poãtu pfiipomínek a v návaznosti
na nutnost jeho projednání v pfiíslu‰n˘ch orgánech krajÛ, bude nutno pÛvodní termín odevzdání do
vlády posunout do jarních mûsícÛ roku 2003.
(tr)

Odpadky dohnaly obec k Ústavnímu soudu
Ústavní soud rozhodl, Ïe obce nesmûjí zv˘hodÀovat starousedlíky. Zru‰il ãást vyhlá‰ky Víru na
Îìársku, která umoÏÀovala obyvatelÛm s trval˘m pobytem v obci platit mírnûj‰í poplatky za svoz
odpadu. „Vyhlá‰ka je diskriminaãní, protoÏe vytváfií dvû kategorie osob,“ konstatoval soudce
Ústavního soudu Milo‰ Holeãek.
Vyhlá‰ka obce Vír sice pfiedepisovala na obyvatele platbu 460 korun roãnû za likvidaci odpadu,
ale stálí obyvatelé mohli uzavfiít s radnicí zvlá‰tní smlouvu. KdyÏ prokázali, Ïe odpad tfiídí, mohli
platit ménû.
Soud oznaãil za nezákonn˘ i fakt, Ïe jsou úlevy ve vyhlá‰ce vÛbec zakotveny. „Je to v rozporu
s platn˘m zákonem o odpadech, kter˘ úlevy od placení poplatku za odpad nepfiipou‰tí,“ dodal
Holeãek.
Právû snahou maximálnû tfiídit odpad vysvûtluje vznik vyhlá‰ky vírská radnice. „Nebylo
úmyslem znev˘hodnit rekreanty z Brna. Budeme se dál snaÏit odpad tfiídit. O to by se mûli ti
nahofie víc starat. Ne o to, jestli jsme tam v nûjakém slovíãku nedodrÏeli literu zákona,“ soudí
starosta Víru Ladislav Stalmach (za âSSD).
Vyhlá‰ku uÏ v bfieznu pozastavil jako nezákonnou okresní úfiad. ProtoÏe ji ale obec nezru‰ila,
obrátil se pfiednosta okresu na Ústavní soud.
Podobnou vyhlá‰ku mûla na Îìársku je‰tû jedna obec. Sama ji zru‰ila dfiív, neÏ se jí Ústavní
soud zaãal zab˘vat.
Zdroj: iDNES, 11. 12. 2002
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Aquatest, a. s.
ASP sluÏby, s. r. o.
Bergmann-Ost, s. r. o.
Bollegraaf Recycling Machinery
Cert Kladno
CZ Ekologie Holding, s. r. o.
DEPOS Horní Suchá, a. s.
ECOmanagement, s. r. o.
ECO trend, s. r. o.
Ecochem, a. s.
Envisan
Eko Unibau, s. r. o.
Fite, a. s.
IMP servis, s. r. o.
Ing. Cyril Miky‰ka – Atelier Ïivotního
prostfiedí

01/2003

31
5
1, 32
29
2
30
29
2
4
5
4
4
5
2

Ing. âastulík
Inisoft, s. r. o.
Intech, s. r. o.
Ipodec - ãisté mûsto, s. r. o.
ISES, s. r. o.
Jako, s. r. o.
OZO Ostrava, s. r. o.
PraÏské sluÏby, a. s.
QH servis, s. r. o.
Rethmann-Jefiala Recycling, s. r. o.
Spalovna a komunální
odpady Brno, a. s.
SSI Schäfer, s. r. o.
Univerza SoP
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o
Zoeller Systems, s. r. o.

9
3
30
30
4
9
28
29
3
5
3
28
30
3
2

3
ODPADOVÉ FÓRUM

6

OBSAH
SPEKTRUM
Po roce opût v Kovohutích Pfiíbram
Vodní hospodáfiství skládek komunálního odpadu
Konference ODPADY 2002 na Slovensku
Hviezdicové triediace sito

8
9
10
11

TÉMA
Skládky po vstupu do EU
12
Po vstupu do EU budou zv˘‰ené poÏadavky na povolování skládek
a jejich technické zabezpeãení, sníÏí se mnoÏství a poãty druhÛ odpadÛ
pfiijateln˘ch pro uloÏení na skládku.
Jsou ãeské skládky pfiipraveny na vstup do EU?
13
Jaké jsou zmûny v technick˘ch normách pro skládkování. Postup
uvádûní provovozovan˘ch skládek do souladu s pfiedpisy EU.
Hodnocení stávajících skládek v âR.
NAKLÁDÁNÍ
Dal‰í radioaktivní odpady
Pfii tûÏbû a spalování uhlí, v˘robû nûkter˘ch neÏelezn˘ch kovÛ,
fosfátov˘ch hnojiv atd. vznikají odpady obsahující radioaktivní látky.
Tûmto odpadÛm je dosud z hlediska radiaãní ochrany vûnována
malá pozornost.
Metodick˘ pokyn k hodnocení vyluhovatelnosti odpadÛ
Jsou mimo jiné rozpracovány postupy pfiípravy vodného v˘luhu
a poÏadavky na dokumentaci a interpretaci v˘sledkÛ.
VyuÏití vodní dopravy v odpadovém hospodáfiství
Informace o v˘sledcích projektu fie‰eného v letech 2000 – 2002
ve V˘zkumném ústavu vodohospodáfiském T. G. M.
Nakladanie s odpadmi na Slovensku
Stav a zmûny odpadáfiské legislativy a programy odpadového
hospodáfiství.

16

20

21

22

SERVIS
Mechanicko-biologické zpracování odpadÛ.
Exkurze do Rakouska
15
Byly nav‰tíveny dvû lokality – Freistadt a Linec a v obou pfiípadech
se jedná o zpracování oddûlenû sbíraného biologicky rozloÏitelného
odpadu.
Nová norma
15
Byla vydána nová norma stanovující poÏadavky na mûfiení a ovûfiování
nebezpeãn˘ch látek v obalech a jejich uvolÀování do Ïivotního prostfiedí.
Zpravodaj âAOH
19
Poslanci vzali na vûdomí Zprávu o stavu Ïivotního prostfiedí âR
za rok 2001
19
V roce 2001 bylo na ochranu Ïivotního prostfiedí v âR investováno pfies
20 mld. Kã.
Veletrhy FOR HABITAT a ECO CITY 2003 v doprovodn˘ch
programech
23
Ze zahraniãního odborného tisku
24
Kalendáfi
26
Resumé
27
PRAVIDELNÁ P¤ÍLOHA ODPADY A PRAHA
Komplexní tfiídûn˘ sbûr vyuÏiteln˘ch sloÏek komunálního odpadu
VLOÎENÁ P¤ÍLOHA
Nástûnn˘ plánovací kalendáfi ODPADOVÉHO FÓRA

Ohlédnutí
Pfielom roku b˘vá dobou, kdy se bilancuje, co
se v minulém roce podafiilo a co nás v pfií‰tím
ãeká. Dovolte tedy i mnû malé ohlédnutí za rokem
2002.
Hned na Nov˘ rok nabyl úãinnosti nov˘, jiÏ tfietí,
opût podstatnû objemnûj‰í zákon o odpadech.
Sice jsme jej mohli ãíst jiÏ pÛl roku pfied tím, ale
pfiesto mnohé zaskoãil. Souãasnû, coÏ neb˘vá
v na‰ich zemûpisn˘ch ‰ífikách bûÏn˘m zvykem,
vy‰lo ‰est provádûcích vyhlá‰ek. Ve stejn˘ den
nabyl svého úãinku také zcela nov˘ zákon
o obalech, kter˘ v‰ak jiÏ takové ‰tûstí nemûl
a provádûcí vyhlá‰ky, vãetnû jednoho nafiízení
vlády, byly k dispozici aÏ o pÛl roku pozdûji. Je‰tû
jsme se pofiádnû nad nov˘m zákonem
o odpadech nezamysleli a jiÏ tu jsou ãtyfii novely
a na páté se intenzivnû pracuje. KdyÏ k tomu
pfiipoãteme nûkolik nov˘ch zákonÛ, sice ne pfiímo,
ale pfiesto s odpady souvisejících, je to pro
odpadáfie legislativní smr‰È nevídan˘ch rozmûrÛ.
Dal‰ím blokem v˘znamn˘ch odpadáfisk˘ch
událostí byly práce na krajsk˘ch koncepcích.
Ke konci roku jiÏ nûkteré s vût‰ími ãi men‰ími
problémy pfiíslu‰ná krajská zastupitelstva schválila
a umoÏnila tak vãasné zapoãetí prací na krajsk˘ch
plánech.
Podkladem jim bude plán republikov˘, jehoÏ
metodické pfiípravû se vûnovalo mnoho ãasu
a píle, coÏ se v‰ak neodrazilo na jeho pfiedpokládaném hladkém prÛbûhu zpracování. To se
projevilo na podzim pfiijetím krizového fiízení
a prohlá‰ením ministra o nutnosti posunu termínu
pfiedloÏení plánu do vlády.
V oblasti personální do‰lo na na‰em ministerstvu, snad jiÏ minimálnû po sedmé za jeho
krátkou historii, ke zmûnám v osobû ministra,
pfiíslu‰né námûstkynû a i fieditele odboru odpadÛ.
Nelze opomenout postupné naplÀování reformy
státní správy pfiedev‰ím konstituováním krajsk˘ch
úfiadÛ, pfiípravami na zru‰ení okresních úfiadÛ
a ustavením povûfien˘ch obcí a obcí s roz‰ífienou
pÛsobností, na které se pfienese podstatná ãást
agendy okresních úfiadÛ i v oblasti odpadového
hospodáfiství.
Pfiipomínáme téÏ událost, která se zásadnû
zaslouÏila o vznik velkého mnoÏství specifick˘ch
odpadÛ, ale pfiedev‰ím nám vyrazila dech svou
mohutností, sice pfiedpokládanou, ale pfiesto
nebranou pfiíli‰ váÏnû, a tím byla více stoletá
povodeÀ.
Za zmínku by jistû stála fiada dílãích akcí, které
se podafiilo dotáhnout aÏ do realizace a o kter˘ch
bychom mohli mluvit jako o pozitivních pfiíkladech
nakládání s odpady u nás. Není na to v‰ak
na tomto místû dostatek prostoru.

PATRON âÍSLA ASP SLUÎBY spol. s r. o.
ODPADOVÉ FÓRUM
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zkum dokazuje, že skládky
znamenají silný zdroj znečištění. Japonští vědci doporučují
použití výsledků testů Bacillus
subtilis při analýze rizik pro
účely vypracování potřebné legislativy usměrňující provoz
zařízení k nakládání s odpady.
Waste Management, 22,
2002, č. 2

Po roce opět v Kovohutích Příbram

Koncem října minulého roku uspořádaly Kovohutě
Příbram, a. s., již šestou prezentaci své společnosti.
Společnost se především
pochlubila čtyřmi novými
stavebními akcemi, které doplňují stávající provozovny.
Dále došlo k recertifikaci
systému jakosti podle ISO
9001/2000 a ke kontrolnímu
auditu systému environmentálního managementu podle
ISO 14000.
Minulý rok nebyl příliš
snadný pro podniky, u kterých hraje export výrobků
významnou roli. Zpevňující
česká koruna měla negativní
vliv na výsledky hospodaření
všech tří divizí společnosti divizí Recyklace, Drahé kovy
a Produkty.
Slibně se rozvíjející recyklace olověných akumulátorů
je tlumena tím, že trh nepociťuje dostatečnou motivaci
a není zcela spokojen s výkupními podmínkami. Autobaterie odcházejí v určitém
množství nelegálně do zahraničí, klesá návratnost
a spotřeba akumulátorů
a svůj vliv měly i srpnové
povodně.
Divize Drahé kovy zpracovává širokou škálu odpadů
s obsahem drahých kovů, jako jsou elektronický odpad,
slitky s obsahem drahých

Hodnocení
uvolňovaných stopových
množství kovů

V

ýzkum v uplynulých letech
se zaměřil na vyluhování stopových množství kovů z tuhých
materiálů ve styku s vodou.
Většina studií odhalila, že běžné výluhové zkoušky nelze
často použít k endogennímu
stanovení uvolňovaných kovů
z průmyslových cementových
směsí. Endogenní těžké kovy
v cementu mají dvojí původ přírodní, tj. obsah kovů v port-

kovů, kaly, stěry a popely,
odpady z fotografického průmyslu a odpady z fyzikálně
chemických úprav odpadů,
a spolupracuje na koncepci
odpadového hospodářství
Středočeského kraje v oblasti elektrošrotu.
V rámci Centra špičkové
technologie byla vyvinuta
technologie zpracování knoflíkových baterií. Podnik byl
rovněž přizván k účasti na řešení projektu Cleanlead, jehož hlavním cílem bylo zajištění nulového nebo alespoň
minimálního množství odpadů vznikajícího při zpracování
olověných akumulátorů. Společnost do tohoto projektu
přispěla vývojem technologie
na neutralizaci zásaditých
skládkových vod za pomoci
odpadní kyseliny sírové z olověných akumulátorů.
Vzhledem k charakteru
výroby a s ohledem na řadu
svých zařízení spadá společnost Kovohutě Příbram,
a. s., pod působnost zákona
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění. Během uplynulých dvou let byly provedeny
všechny základní práce vedoucí k žádosti o integrované povolení.

Recyklované poklady

V první fázi byla provedena
kvantitativní klasifikace, při
které se rozlišil elementární
uhlík, organický uhlík extrahovatelný vodou, organický uhlík
extrahovatelný
dichlormetanem a neextrahovatelný organický uhlík. V druhé fázi se
provedla charakterizace druhů
uhlíku vzhledem k dlouhodobému působení zbytkových
odpadů.
Waste Management, 22,
2002, č. 3

P

ro americkou firmu RE Store se sídlem v Seattlu jsou odpadní stavební materiály pokladem. Použitelné odpady ze
skládek jsou zde prodávány
školeným personálem k oboustranné spokojenosti jak firmy,
tak i zákazníků. K sortimentu
patří okna, dveře, dlaždice,
cihly, mramor, latexové barvy,
kancelářský nábytek aj. Firma
také přijímá odpadní stavební
materiál od veřejnosti a investuje do rozšiřování skladů.
Waste Age, 33, 2002, č. 2

Stanovení uhlíku
v popelu a popílku

Švýcarský

institut environmentálních věd a technologií
řešil problematiku celkové mineralizace zbytkového odpadu
ze spaloven komunálního odpadu. Pevné zbytkové odpady
(popel a popílek z čištění spalin) obsahují zbytkový organický uhlík, na jehož analýzu se
švýcarští výzkumníci zaměřili.

Z tiskových podkladů
Kovohutí Příbram, a. s.

landském cementu jako surovině, a dále dodatkový, tj. obsah kovů pocházející z paliva
v cementárnách.
Waste Management, 22,
2002, č. 2

Hodnocení zbytku
po plazmové pyrolýze

Plazmová

pyrolýza je bezpečná a efektivní technologie
odstraňování odpadu, včetně
odpadu nebezpečného. Američtí vědci zkoumali chemické
složení výluhů z tuhého vitrifikovaného zbytku. Chemické,
biologické a ekotoxikologické
testy dokazují nízké hodnoty
výluhů a tedy i nízké ekotoxikologické riziko.
Waste Management, 22,
2002, č. 3

Vyluhování těžkých kovů
ze strusky ze spalování
nebezpečných odpadů

Odstraňování strusky ze spalování nebezpečných odpadů
v rotačních pecích na skládky
řešili němečtí výzkumníci na
Univerzitě v Duisburgu. V rám-

Jako s.r.o.

Stanovení genotoxicity
výluhů

aktivní uhlí,
úprava vod,
ÚV dezinfekce

S

peciální test na stanovení
Bacillus subtilis byl vyvinut
k určování genotoxicity vodního prostředí a je vhodný k testování průsakových vod u skládek komunálního odpadu. Vý-

tel.: 283 981 432
fax: 283 980 127
e-mail: jako@jako.cz
www.jako.cz
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ci integrovaného přístupu k odstraňování nebezpečných odpadů se nyní v Německu využívá technologie, při které jsou
nebezpečné odpady před spalováním smíchány s vápencem, který iniciuje chemickou
reakci s těžkými kovy za vzniku různě rozpustných sloučenin. Výsledky výzkumu umožňují stanovení nového způsobu
zjišťování vlivu teploty spalování na složení strusky a průsaků
těžkých kovů.
Waste Management, 22,
2002, č. 3

Solidifikace/stabilizace
odpadů rtuti pomocí
sirných polymerů

E

lementární rtuť kontaminovaná radionuklidy představuje
v americkém odpadovém hospodářství značný problém.
Článek popisuje technologii
imobilizace rtuťnatého odpadu
včetně odpadu kontaminovaného radionuklidy. Odpad je
smíchán se sirným cementem
a zahřát na teplotu 40 _C za
vzniku sirníku rtuťnatého. Poté
se přidává další podíl sirného
cementu a odpad se zahřeje
na 135 _C, přičemž se roztaví,
nalije do forem a nechá ztuhnout. V konečné fázi se provádí ozařování X paprsky, při kterém se rozdělí hexagonální
a orto forma sirníku.
Waste Management, 22,
2002, č. 3

Biologický rozklad
kuchyňského odpadu

Anaerobní

rozklad je vhodnou metodou zpracování domovního kuchyňského odpadu. Na Univerzitě v Southamptonu se uskutečnil projekt
v oblasti výzkumu recyklace
potravinářského odpadu. Byly
použity dva anaerobní reaktory, ve kterých se provádělo mísení odpadu, zahřívání, kontrola teploty a redukce částic.
Denně se provádělo u bioplynu měření pH a těkavých
mastných kyselin. Výzkum se

zabýval i sezónními vlivy na
potravinářské odpady a mikrobiologickými měřeními.
Wastes Management,
2002, č. 3

Vodní hospodářství skládek komunálního odpadu

Z

ačátkem listopadu minulého roku se uskutečnil na Fakultě stavební VUT v Brně
pracovní seminář Vodní hospodářství skládek komunálního odpadu organizovaný
Kabinetem ŽP při Ústavu
vodního hospodářství krajiny
ve spolupráci s Ústavem
chemie FAST VUT v Brně,
který je nositelem stejnojmenného grantu.
Náplní semináře bylo prezentování výsledků a poznatků z výzkumu, prováděného
v letech 2000 – 2002 v rámci
řešení grantového úkolu GA
ČR č. 103/00/0095 Vodní
hospodářství skládek komunálního odpadu a čištění průsakových vod. Náplň semináře doplnila svými referáty řada odborníků zabývajících se
komunálními odpady.
Na semináři bylo předneseno 18 referátů, jejichž
podstatné části jsou uvedeny ve sborníku přednášek.
Referáty byly rozdělené do
tří tématických skupin:
Prvá skupina referátů byla
zaměřená na právní předpisy
v oblasti odpadového hospodářství, množství a složení
odpadů, jejich fyzikální vlastnosti a zásady návrhu skládek. Zařazené příspěvky byly také zaměřeny na obecnou problematiku vodního
hospodářství skládek a složení průsakových vod.
Druhá skupina referátů byla věnována způsobům čištění průsakových vod. Hlavní
pozornost byla věnována
použití biologických reaktorů
s fixovanou biomasou a čiš-

Není co hlásit?

V

ývoj ohlašování a odhlašování živností v oboru recyklace
ztrácí v Německu dynamiku.
Počet ohlášených živností dosáhl vrcholu v roce 1997, od té
doby razantně klesá. Počítá-li
se pouze počet založených
podniků, je tento úbytek ještě
zřetelnější. Od roku 1999 převyšuje počet odhlášených živností živnosti nově ohlášené.
Počet ohlášených živností poklesl od roku 1996 na 55,1 %,
počet založených podniků na
48,6 %. Bude-li takový vývoj
pokračovat, bude nutno důkladným výzkumem ověřit,
jedná-li se pouze o vyčištění trhu nebo o skutečnou krizovou
tendenci. Prozatím lze říci, že
počet podniků na recyklaci dosáhl určitého stupně nasycení
a rovněž se snížila hospodářská atraktivita tohoto druhu
podnikání. S ohledem na ekologické problémy a úkoly v oblasti využívání starých a zbytkových látek je tento jev nutno
označit za povážlivý.
UmweltMagazin, 31,
2001, č. 11

Sběr a recyklace
baterií v EU

V

květnu 2001 se konal
v Montreux Mezinárodní kongres o recyklaci baterií. Nový
návrh směrnice o bateriích
bude vyžadovat do roku 2006
určitou kvótu sběru baterií ve
všech zemích EU. Náklady na
zneškodňování baterií ponesou výrobci. Bude zavedena
povinnost separovaného sběru všech druhů baterií a akumulátorů. Nikl-kadmiové baterie bude do roku 2008 nutno
nahradit méně škodlivými
zdroji. Výrobci baterií se cítí
novým návrhem přetíženi,
znamenal by pro ně investici
500 – 850 mil. EUR ročně,

což je třetina ročního výnosu
oboru.
V Německu sbírá od roku
1998 GRS Batterien dobíjecí baterie a malé akumulátory prostřednictvím obchodu
a sběrných center. Od roku
1998 množství sebraných baterií stále stoupá, sbírají se již
na 130 tis. místech. Na prodejních místech vzrostlo množství
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tění průsakových vod aktivací v SBR reaktorech s cílem
odstranění biologicky rozložitelné organické hmoty
a sloučenin dusíku. Pro odstranění biologicky resistentních organických sloučenin
byly ověřeny postupy adsorpční a oxidační.
Třetí skupina referátů se
zabývala genezí průsakových vod, způsoby jejich jímání, procesy infiltrace ve
skládce, použitím geotextilií,
metodami měření průtoku
průsakových vod a vlivy skládek na životní prostředí. Do
této skupiny referátů je možno zařadit též příspěvky pojednávající o recirkulaci průsakových vod a dočištění
průsakové vody z provozované skládky na staré zátěži.
Seminář byl určen pro zájemce zabývající se problematikou skládek komunálního
odpadu, jejich provozovatele
a projektanty, studenty oboru
vodní hospodářství krajiny, ale
i pro širší veřejnost. V referátech je celá řada nových poznatků, které při jejich využití
a uplatnění v praxi mohou přispět k optimálnímu řešení
vodního hospodářství skládek
komunálního odpadu.
Zbývající sborníky referátů
je možné za cenu režijních
nákladů objednat na Ústavu
vodního hospodářství krajiny
FAST VUT, e-mail:
salek.j@fce.vutbr.cz.
Prof. Ing. Jan Šálek, CSc.
Ústav vodního
hospodářství krajiny
FAST VUT Brno

sebraných baterií z 29 % na
40 % (rok 2000), množství sebrané obcemi naopak pokleslo z 47 % na 35 %. Příčinou je
zřetelnější prezentace sběrných boxů GRS. V rámci Evropy má od roku 1995 již 6 zemí
vybudovány fungující systémy
sběru.
Recycling magazin, 56,
2001, č. 13
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Konference ODPADY 2002 na Slovensku

Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky
ve spolupráci s podniky Geológia PaBa, SLOVZEOLIT,
spol. s r. o., Spišská Nová
Ves a Katedrou úpravnictví
a technologií pro ochranu ŽP
VŠB Technické univerzity
v Ostravě uspořádaly již osmý ročník mezinárodní konference pod názvem ODPADY 2002, která se uskutečnila ve dnech 7. a 8. listopadu
ve Spišské Nové Vsi na Slovensku.
Organizátoři s podporou
odborných garantů konference zabezpečili pro 120
účastníků bohatý odborný
i společenský program.
V průběhu konference zaznělo 40 příspěvků na tato
témata:
- Environmentální legislativa
a soulad příslušných zákonů
Slovenska,
Česka
a Polska s právním prostředím Evropské unie
- Plnění Programu odpadového hospodářství SR do

roku 2005, slovenský zákon č. 233/2001 Zz., o odpadech a jeho připravovaná novelizace
- Staré ekologické zátěže,
využívání možných způsobů jejich řešení
- Základní principy odběrů
vzorků odpadů a jejich
analytické zpracování
- Využití odpadů ze stavebnictví, hutnictví a energetiky
- Recyklace odpadů
Garantem konference byl
ministr životního prostředí
Slovenské republiky.
Konference byla doplněna
tradičně hodnotným společenským a exkurzním programem.
Sborník přednášek z konference ODPADY 2002, který obsahuje 47 referátů
v rozsahu 320 stran je možné objednat u Ing. Beáty Antonické na e-mailové adrese:
bety33@geologia.sk.

troly kvality a transportního a řídicího systému a je koncipováno jako modulární. Jako nejvýhodnější technologie na demontáž spojů byla zvolena demontáž pomocí trysek s horkým plynem. Tvar a počet trysek lze přizpůsobit dotyčné
právě demontované součásti.
Automatické řízení kontroluje
teplotu i fixaci demontovaného
prvku. Následuje kontrola kvality, která proměřuje geometrické vlastnosti demontované
součásti před dalším elektrickým testem. Kontrola je prováděna opticky, využívá se „zrcadlová aréna“ se šikmými stěnami, která umožňuje pohled
ze všech stran za použití pouze
jedné kamery. Rozhodující vliv
na kvalitu má precizní pozice
demontážního přístroje – automatický systém je schopen najít příslušnou značku desky
a zkoordinovat umístění.
Recycling magazin, 56,
2001, č. 15

Recyklace plastů
ze šrotu z elektroniky

Z tiskové informace
organizátorů

F

Lehká frakce z drcení
automobilů

V

Německu vzniká ročně 300
– 500 tis. tun lehké frakce z drcení automobilů. Při kvótě
zhodnocení 75 hm. % a počtu
asi 1,5 mil. zneškodněných automobilů ročně činí lehká frakce asi 60 – 70 % výše uvedeného množství. Narůstající podíl plastů při výrobě automobilů se odrazí v budoucnu i na
nárůstu množství lehké frakce
a zpřísnění legislativy velmi
omezí možnosti jejího skládkování. Projevuje se snaha snížit
množství lehké frakce demontáží velkých plastových dílů.
Totéž platí pro součásti automobilů s obsahem textilních
vláken, jejichž recyklace se
prozatím nerealizuje, protože
chybějí hospodárné technologie. Výrobci automobilů i vysoké školy se zabývají vývojem
koncepcí demontáže a recyk-

lace plastů a textilií z automobilů. Kobercové podlahové krytiny lze tavit a zpracovávat ve
výtlačném lisu. Vzniklou směs
termoplastů a elastomerů lze
používat k výrobě nových krytin. Ke zpracování textilních
částí lze rovněž použít trhací
stroj. V praxi se žádný z těchto
postupů zatím nevyužívá kvůli
nehospodárnosti.
Recycling magazin, 56,
2001, č. 19

Zabezpečení kvality
při automatické
demontáži

Nový

projekt automatického
zařízení na demontáž hodnotných součástí staré elektroniky
AutDem firmy Amtec HmbH
Berlín prověřuje Fraunhofer institut. Zařízení Autdem se skládá z identifikační jednotky, modulu na demontáž spojů, kon-

raunhofer Institut ve Freisingu vyvinul nový postup recyklace plastové frakce šrotu
z elektroniky, která činí asi
20 %. Základním problémem
je odstranění dioxinů, furanů
a ohnivzdorných prostředků,
zejména bromovaných bifenylů a trifenylů. Podstatou technologie je selektivní extrakce
a srážení. Je třeba najít rozpouštědlo, které rozpouští
pouze cílovou plastickou hmotu. Rozpuštěné plasty se poté
filtrují, odstraní se nečistoty
a cizí plastické hmoty. V druhém kroku se rozpuštěná plastická hmota cíleně vysráží. Volbou srážecího činidla lze určit,
které látky se vysrážejí a které
zůstanou v roztoku. Roztok
s jedovatými látkami se zneškodní. Postup byl již úspěšně
vyzkoušen na recyklaci PVC.
Fraunhofer Institut vyvinul spolu s technologií rovněž systém
zabezpečení kvality. Potenciální zákazníci mohou porovnat
vlastnosti nového a recyklovaného materiálu a přesvědčit se
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o tom, že recyklované plasty
odpovídají požadavkům nařízení o zákazu chemikálií.
Recycling magazin, 56,
2001, č. 14

Problémy recyklace
textilu

R

ecyklace textilu naráží v praxi na šest dosud nevyřešených
problémů:
1. Vhodí-li občan staré šatstvo
do kontejneru na textil, stává
se oděv automaticky odpadem a nelze jej využít např.
pro charitativní organizace,
ani když je zcela nepoškozený. Toto právní pojetí je třeba
přehodnotit.
2. Je třeba zjednodušit kontrolní mechanismy, které brzdí
vývoz starého textilu, zejména do zemí, které nejsou členy EU.
3. Starý textil je osvobozen
z povinnosti přenechání obcím, obce se však stále snaží ponechat si svůj vliv. Je
třeba usilovat o privatizaci
recyklace textilu.
4. Je třeba odbourat tzv. opatření pro obstarávání práce,
která ničí volně financovaná
pracovní místa a uvolňují
pracovní síly, které lze získat
zpět pouze za ztížených
podmínek.
5. Bude nutno sjednotit názory
na export starého ošacení
do rozvojových zemí.
6. Obnovit preferenční clo pro
vývoz.
Recycling magazin, 56,
2001, č. 23

Recyklace baterií
v elektrických
obloukových pecích

Baterie, k jejichž výrobě nebyla použita rtuť, lze ideálně zpracovávat v obloukových pecích
jako přídavek ke kovovému šrotu, zejména v zařízeních, která
vyrábějí ocel nižší kvality. 70 %
hmotnosti baterií tvoří ocel,
uhlík, zinek a oxid manganičitý,
v menším množství jsou zastoupeny prvky jako nikl, cín
ODPADOVÉ FÓRUM
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a měď. Při výrobě např. konstrukční oceli tyto prvky nevadí,
pouze přítomnost mědi je problematická a recyklaci baterií
v obloukových pecích omezuje.
Obecně se považuje za hranici
přídavek 3 % baterií, který zvyšuje obsah mědi o 0,015 %.
Baterie se přidávají do kovového šrotu bez jakéhokoli zpracování. Nadějný je vyvíjený
systém třídění baterií na principu UV záření, který zatím původce nehodlá uvést na trh.
Recycling magazin, 56,
2001, č. 15

PCB na stavbách

Mosty, vodovodní vedení a různé vodní stavby byly v 70. letech
ošetřovány ochrannými nátěry
proti korozi s obsahem polychlorovaných bifenylů. Ocelové stavby obsahují dodnes podle odhadu asi 100 tun PCB. Povětrnostními vlivy se PCB uvolňují do
okolního prostředí a mohou se
dostat i do potravinového řetězce. Švýcarsko a jeho jednotlivé
kantony zahájily projekt zpracování kritérií k posuzování staveb,
které mají těsnění spár s obsahem PCB. Zvláštní pozornost je
věnována těsněním spár z let
1955 – 1975. V případě podezření na přítomnost PCB je třeba nechat budovu prozkoumat
odborníkem a navázat kontakt
s koordinačním místem kantonu.
Těsnění s vysokou koncentrací
PCB je nutno odstranit a zneškodnit. Materiál těsnění je přímo
na místě nutno oddělit od jiného
stavebního odpadu a v uzavřených nádobách dopravit do spalovny nebezpečného odpadu.
Hořlavé odpady lehce kontaminované PCB lze zneškodnit
v běžném zařízení na spalování
odpadu.
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, č. 11

Slunce suší kaly

V

salzburském Brambergu
v Oberpinzgau bylo v roce 2001
uvedeno do provozu solární zařízení na sušení kalů. Systém
byl vyvinut v Německu na uni-

verzitě
Stuttgart-Hohenheim
a vysouší kal za minimální spotřeby energie. Kal se z lisu dostává plně automatickou cestou
do sušicích komor. Vysušený kal
lze využívat jako palivo. Zařízení
v Brambergu postavila vídeňská
firma Applied Chemical Anwendungstechnik (ACAT) ve spolupráci s německým dodavatelem
termosystému. Systém solárního vysoušení kalů byl již vyzkoušen na pilotním projektu v Německu. Je výhodný z ekologického hlediska a vhodný zejména pro obce do 200 tis. obyvatel.
Kal určený k vysoušení může
být kapalný, mechanicky odvodněný i vyhnilý, odstranit lze až 90
% vody. Proces probíhá v halách s nosnou konstrukcí odolnou proti korozi z pozinkované
oceli a skleněným pláštěm. Sluneční paprsky procházejí pláštěm a jsou pohlcovány tmavým
kalem, rozmístěným ve vrstvách
vysokých až 40 cm.
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2001, č. 11

Hviezdicové triediace sito

V súčasnosti sa na Slovensku i v Českej republike čoraz
viac hovorí o potrebe zhodnocovania organických odpadov
cestou kompostovania. V súčasnosti prichádza na trh novinka – triedič netradičného
technického riešenia, tzv. hviezdicové triediace sito. Výrobca - spoločnosť ING.ČASTULÍK, s. r. o. Bratislava – uvádza tento svoj nový výrobok
pod obchodným označením
ROLLSTER.
Zariadenie bolo skonštruované na spracovanie rôznych druhov materiálu ako
sú: zemina, kamenivo, asfalt, betón, drevo, škvára, biomasa, kompost, plasty,
sklo, keramika, papier, kartón a iné rôznorodé materiály zastúpené v komunálnom
alebo priemyselnom odpade.
Výraznou
výhodou
ROLLSTERa je schopnosť
spracovávať širokú škálu
často problematických materiálov bez rizika upchatia
pracovnej plochy. Táto vlastnosť vyplýva z princípu technického riešenia založeného
na paralelných radách rotujúcich ozubených diskov.

Přenosný analyzátor
kovů

P

řístroj na analýzu kovů Spectrosort CCD výrobce Spectro
Analytical Instruments (Kleve)
pracuje na principu optické
emisní spektrometrie. Jiskrovým výbojem dochází k odpaření zkoušeného materiálu
a uvolněné atomy a ionty emitují záření ve formě světla.
Světlovod předává záření
optickému systému, který je
rozkládá na jednotlivé spektrální čáry. Detektor měří vlnové
délky záření, porovnává je
s kalibračními daty uloženými
v přístroji a nakonec jsou přímo vypočítány koncentrace
přítomných prvků. Tato technika byla již dříve známa u stacionárních a mobilních přístrojů.
Firma Spectro ji miniaturizovala a vytvořila přístroj o hmotnosti zhruba 1 kg na baterie.
Přístroj je naprogramován na
analýzu oceli, hliníku, niklu,
mědi, kobaltu a titanu, lze přidat i další druhy kovů. Analýza
materiálu trvá necelé 4 sekundy a stojí zlomek feniku. V jeho

paměti lze uložit až 1000 výsledků měření a vyhodnocení.
Na rozdíl od jiných ručních přístrojů nemá radioaktivní zdroj,
čímž odpadá nákladná údržba.
UmweltMagazin, 31, 2001,
č. 11
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Jedným smerom rotujúce rady diskov prenášajú vlnenie
a vibrácie na dopravovaný
materiál. Použité riešenie
prakticky odstraňuje možnosť zanesenia sitovej plochy pri dosiahnutí vysokospoľahlivého vytriedenia aj pri
lepivých málo sypkých materiáloch. Podľa konkrétnej
aplikácie a podľa požiadaviek zákazníka na veľkosť vytriedenej frakcie sa volí tvar
diskov a ich uloženie, materiál diskov je tiež zvolený podľa konkrétnej aplikácie – od
oteruvzdornej ocele po gumené zmesy so zvýšenou
mechanickou a chemickou
odolnosťou.
Modulárna stavba základných sekcií, ich dvoj alebo
trojstupňové sériové alebo
paralelné radenie umožňuje
zostaviť viacstupňový triedič
schopný v jednom pracovnom takto vytriediť zmes až
na štyri frakcie podľa veľkosti zrna. Výhodou triediča
ROLLSTER sú relatívne malé zástavbové rozmery, samočistiaca schopnosť a nízke nároky na údržbu.
(ča)

Neoznačené příspěvky
z databází CeHO
VÚV TGM
01/2003
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Skládky po vstupu do EU
sobu nakládání s odpady byly také zmapovány
v různých plánovacích dokumentech, počínaje
koncepcí odpadového hospodářství České republiky, zpracované Českým ekologickým
ústavem, přes strategii implementace směrnic
ES pro odpady britské AEA Technology až po
krajské koncepce odpadového hospodářství.
Přesto může být užitečné shrnout rozsah změn,
které se skládkování budou týkat.

Vstup do Evropské unie nebude pro provozovatele skládek sám o sobě zásadním zlomem,
protože se česká právní úprava požadavkům
na skládkování odpadů EU přizpůsobila v rámci přípravy na vstup už v předstihu. Procesy
přeměny systému nakládání s odpady byly na
základě ustanovení zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho prováděcích předpisů již
zahájeny. Hlavní stránky procesu změny způZmûny vyvolané pfiípravou na vstup
a vstupem do EU se dotknou skládek
v zásadû v tûchto oblastech:
- zv˘‰ené poÏadavky na povolování skládek,
- zv˘‰ené poÏadavky na technické zabezpeãení skládek,
- sníÏené mnoÏství odpadÛ pfiijateln˘ch
pro skládkování,
- sníÏen˘ poãet druhÛ odpadÛ pfiijateln˘ch
pro skládkování.
Tyto zmûny mají v ãase svoji dynamiku,
takÏe spí‰e by se mohlo hovofiit o „zvy‰ování“ a „sniÏování“. Skuteãn˘ prÛbûh uvádûní poÏadavkÛ na zmûny do praxe
ov‰em do urãité míry závisí na pfiipravenosti skládek a schopnosti státní správy
fiídit zavádûní nové právní úpravy. Kde se
spolehnou jen na biã nutnosti dodrÏet nejpozdûj‰í termíny poÏadované právní úpravou, mÛÏe vzniknout nepfiíjemné pfiekvapení z toho, Ïe aktéfii budou pfiedbûhnuti
v˘vojem. Spí‰e neÏ konkrétní termíny
jsou proto zajímavé procesy a jejich logika, která v nûkter˘ch pfiípadech pomáhá
zv˘‰ení zájmu provozovatelÛ skládek,
aby vy‰li poÏadavkÛm nové právní úpravy
vstfiíc.

ãasového programu pro kontrolu dílãích
v˘sledkÛ.
Jsou i dal‰í odli‰nosti. Integrované povolení je otevfieno pfiipomínkám vefiejnosti. Kontrola plnûní podmínek integrovaného povolení se provádí ve vztahu k dohodnut˘m indikátorÛm, pravidelnû a tedy
plánovitû. Integrované povolení je periodicky revidováno a obnovováno. Provozovatel skládky má pro povolování skládky
jednoho partnera zastupujícího státní
správu.
V˘sledkem integrovaného povolování
by dlouhodobû mûlo b˘t zprÛhlednûní ãinnosti skládek a jejich vlivu na Ïivotní prostfiedí. Interpretujeme-li sniÏování negativních vlivÛ skládky v ‰irokém slova smyslu
jako omezování mnoÏství ukládan˘ch odpadÛ, potom by integrované povolování
mohlo b˘t impulsem k zamy‰lení nad
moÏnostmi zv˘‰ení vyuÏití odpadÛ pfiijíman˘ch na skládku. Zejména by mohlo jít
o úpravu odpadÛ rÛzn˘mi technikami tfiídûní za úãelem získání hodnotn˘ch materiálÛ, vãetnû biologicky vyuÏitelného podílu. Souãasnû se tím prodlouÏí Ïivotnost
skládky.

Povolování skládek

Tomuto okruhu se vûnuje jin˘ ãlánek,
proto jen struãná rekapitulace hlavních
zmûn:
- jsou zv˘‰eny poÏadavky na tûsnost
podloÏí skládek, tedy ne kaÏdá lokalita
nynûj‰ích skládek bude v budoucnosti
vyhovovat pro pokraãování skládkování,
a nebo budou vy‰‰í náklady na dÛkladnûj‰í zabezpeãení podloÏí skládky,
- jsou zv˘‰eny poÏadavky na zabezpeãení tûsnosti skládek, a proto nûkteré
skládkové kazety, nebudou-li vãas zaplnûny, nebudou moci pfiijímat odpady,
pro nûÏ byly pÛvodnû postaveny,
- podstatnû se roz‰ífiily poÏadavky na
monitoring skládek, a to jak pokud jde
o povinnû sledované parametry, tak po-

Se zákonem ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a sniÏování zneãi‰tûní, se povolování skládek vybran˘ch kategorií (prakticky v‰ech skládek nebezpeãn˘ch a ostatních odpadÛ) stane souãástí procesu trvalé kontroly vlivu skládek
na Ïivotní prostfiedí ze strany státní správy a vefiejnosti. Integrované povolení obsahuje prvky shodné s pfiípravou a provádûním fiízení skládky v souladu s EMS
(ISO 14001, EMAS). Obsahuje ‰iroké vyhodnocení vlivu skládky na Ïivotní prostfiedí, stanovení cílÛ pro sníÏení negativních vlivÛ a indikátorÛ pro mûfiení stupnû
dosaÏení tûchto cílÛ, a dále návrh opatfiení pro sníÏení negativních vlivÛ, vãetnû
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kud jde o délku období sledování skládky po ukonãení skládkování,
- budou vy‰‰í poÏadavky na uzavírání
skládek, coÏ mÛÏe v nedaleké budoucnosti podstatnû prodraÏit rekultivaci
skládek.
V˘sledkem tûchto poÏadavkÛ bude
dlouhodobû sníÏení nabídky skládkové
kapacity a zv˘‰ení nákladÛ na pofiízení
a údrÏbu skládkové kapacity. To oboje
pfiispûje ke zúÏení trhu a postupnému vyfiazení ekonomicky slab˘ch a ‰patnû zabezpeãen˘ch skládek.

SníÏení mnoÏství odpadÛ
pfiijateln˘ch pro skládkování
Tato zmûna souvisí s omezením skládkování biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ.
NejbliÏ‰í termín je rok 2010. TfiebaÏe
praktickou proveditelnost pfiíslu‰ného
ustanovení zákona mohou provázet urãité
pochybnosti, krajské koncepce odpadového hospodáfiství pojaly tento poÏadavek vesmûs prakticky jako úkol sníÏit globálnû skládkování biologicky rozloÏiteln˘ch odpadÛ, zejména biologicky rozloÏiteln˘ch komunálních odpadÛ (BRKO), na
území kraje.
V˘sledky koncepcí odpadového hospodáfiství krajÛ ukazují, Ïe kombinací rÛzn˘ch postupÛ, poãínaje pfiedcházením
svozu BRKO podporou domácího kompostování a oddûleného sbûru a vyuÏití BRKO (papír, bioodpady), pfies mechanizované tfiídûní smûsn˘ch komunálních odpadÛ (KO) a jejich biologické zpracování
aÏ po energetické vyuÏití vytfiídûn˘ch
frakcí nebo smûsného KO, lze dosáhnout
splnûní tûchto cílÛ v kaÏdém jednotlivém kraji. V fiadû pfiípadÛ dokonce za
nákladÛ srovnateln˘ch (byÈ zpravidla vy‰‰ích) neÏ budou k roku 2010 náklady na
prosté skládkování KO.
Dal‰í vliv na sniÏování mnoÏství odpadÛ má zákon o obalech, kter˘ ov‰em
nebude mít na skládky takov˘ dopad. DíODPADOVÉ FÓRUM
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lem mÛÏe mít pozitivní vliv, protoÏe
z proudu odpadÛ jdoucích na skládky odklání balastní a neÏádoucí „lehké“ odpady
typu plastov˘ch obalÛ.
V˘sledkem tohoto v˘voje bude k roku
2010, ov‰em mnohde podstatnû dfiíve, relativní pokles mnoÏství odpadÛ, které budou k dispozici pro pfiímé skládkování.
Tento závûr vychází z pfiedpokladu, Ïe se
postupnû budou pfiipravovat a realizovat
investice pro zpracování, resp. úpravu
odpadÛ v˘‰e uveden˘mi technikami a Ïe
zainvestovaná zafiízení nahradí potfiebnou
kapacitu skládek. Tento v˘voj je podnûtem pro rozvoj nakládání s odpady srovnateln˘m s první právní úpravou na poãátku 90. let. Provozovatelé skládek mohou ãelit ztrátû trhu roz‰ífiením sluÏeb pro
nakládání s odpady o zpracování odpadÛ.
Tuto moÏnost ov‰em budou mít jen finanãnû silné skládky. Finanãnû slabé
a malé skládky budou mít tendenci fúzovat s velk˘mi provozovateli, protoÏe se
jim, zejména v lokalitách blízk˘ch novû
vybudovan˘m zafiízením na zpracování
KO, nebude dlouhodobû vyplácet samostatn˘ provoz. Zaãlenûní mal˘ch vyhovujících skládek do ‰ir‰ích systémÛ by mohlo
umoÏnit jejich rychlé a tedy efektivní zaplnûní.

SníÏen˘ poãet druhÛ odpadÛ
pfiijateln˘ch pro skládkování
Pokraãování trendu zahájeného jiÏ první právní úpravou pro odpady vede k roz-

‰ifiování poãtu druhÛ odpadÛ, které se nesmí skládkovat. Bude se snad také zvy‰ovat úãinnost kontroly a vynucování
tûchto ustanovení. Zlep‰ení kontroly a vynucování zákazu skládkování nûkter˘ch
odpadÛ by mûlo b˘t moÏné jednak díky
zlep‰ení fiízení skládek vlivem integrovaného povolování, jednak postupn˘m sníÏením poãtu skládek. ZároveÀ lze oãekávat zájem o vyuÏívání nûkter˘ch skupin
odpadÛ, kdy povinnost zpûtného odbûru,
pfiípadnû povinnost zaji‰tûní urãité míry
recyklace a vyuÏití (nyní jen u obalÛ)
a s ní spojené finanãní toky od povinn˘ch
osob ke zpracovatelskému prÛmyslu, vytvofií nasávací efekt pro tyto vybrané odpady.
V dÛsledku tohoto v˘voje dojde také
k poklesu mnoÏství odpadÛ jdoucích na
skládky, kter˘ ale asi nemusí b˘t nijak citeln˘. Spí‰e neÏ o kvalitativní zmûnu jde
o potvrzení a prohloubení jiÏ dfiíve zaloÏeného trendu.
âlenství v EU a z nûj vypl˘vající poÏadavky na skládkování odpadÛ budou mít
velk˘ vliv na skládky odpadÛ, jehoÏ v˘sledkem bude podstatné sníÏení poãtu
skládek odpadÛ v pfií‰tích osmi letech
a zlep‰ení jejich fiízení. Z tohoto období
vyjdou posíleny dobfie fiízené skládky, které mají dostateãnû velkou svozovou oblast, schopnost roz‰ifiovat sluÏby pro odpady o tfiídûní a vyuÏití odpadÛ, zejména
recyklaci biologick˘mi metodami, a jsou
samozfiejmû umístûny v lokalitách schop-

n˘m vyhovût zpfiísnûn˘m nárokÛm na nepropustnost podloÏí skládek.
Hlavní zmûny systému nakládání s odpady pod vlivem vstupu do EU se dot˘kají samotné podstaty organizace systému
nakládání s odpady, a ne v˘luãnû skládek. Proto tûÏi‰tû zvládnutí tûchto zmûn
ze strany skládek je ve zdokonalení
systému fiízení a v adaptaci na v˘voj
trhu roz‰ífiením nabídky sluÏeb pro nakládání s odpady, technická opatfiení budou pfiitom samozfiejm˘m základem. Díky
tomu se dûlícím kritériem perspektivních
a ménû perspektivních skládek mÛÏe stát
proces integrovaného povolování skládek. To ukazují i závûry nûkter˘ch koncepcí odpadového hospodáfiství krajÛ.
Skládky pfiipravené na integrované povolování díky zavedenému EMS podle
ISO 14001 a nebo podle EMAS mohou
snadno pfiejít k integrovanému povolení.
EMS v principu obsahuje v‰echny prvky
potfiebné pro Ïádost o integrované povolení a pro argumentaci provozovatele vÛãi
orgánu státní správy ohlednû ekologick˘ch opatfiení a jejich naãasování. Naopak, pfiíprava na integrované povolení se
mÛÏe pfiekr˘vat s první etapou pfiípravy
na zavedení EMS. Program „od EMS
k integrovanému povolení“ a nebo „pfies
integrované povolení k EMS skládky“ se
proto v blízk˘ch letech zfiejmû stane jedním z ústfiedních témat rozvoje skládek.
Ing. Pavel Novák
Dekont-Solid, s. r. o.

Jsou české skládky připraveny na vstup do EU?
Jedním z okruhů problémů, který musí Česká republika před
vstupem do EU řešit, je i implementace směrnic o odpadech, v tomto konkrétním případě o jejich skládkování. Prvním krokem byla
harmonizace právních předpisů - zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek - se směrnicemi EU, kterou následovala i harmonizace technických norem, týkajících se skládkování odpadů.
Základním pfiedpisem je smûrnice Rady
1999/31/ES o skládkování odpadÛ (dále
smûrnice), která definuje poÏadavky na
technické zabezpeãení skládek v pomûrnû struãné pfiíloze ã. I. a poÏadavky na
postupy dozoru a monitorování ve stádiích provozu i následné péãe v pfiíloze ã.
III. Souãasnû smûrnice vûnuje pozornost
provozovan˘m skládkám a zpÛsobu jejich
uvedení do Ïádoucího stavu.

Stav technick˘ch norem
V dubnu 2002 byly vydány pro obast
skládkování odpadÛ následující normy:

âSN 83 8030 – Základní podmínky pro
navrhování a v˘stavbu skládek
● âSN 83 8032 – Tûsnûní skládek
● âSN 83 8033 – Nakládání s prÛsakov˘mi vodami ze skládek
● âSN 83 8036 – Monitorování skládek
● TNO 83 8039 – Provozní fiád skládek
âSN 83 8034 – Odplynûní skládek – zatím harmonizována není, v souãasné dobû
probíhají jednání o znûní nûkter˘ch ãlánkÛ,
t˘kajících se pfiedev‰ím povinnosti vyuÏívání, resp. spalování skládkového plynu.
âSN 83 8035 – Uzavírání a rekultivace
skládek – není zatím rovnûÏ harmonizo●

ODPADOVÉ FÓRUM

vána, zmûna vydaná v dubnu 2002 pouze zohledÀuje nové skupiny skládek a nové pfiedpisy v odkazech.

Zásadní zmûny v technick˘ch
normách
âSN 83 8030 – Skládkování odpadÛ
– Základní podmínky pro navrhování
a v˘stavbu skládek
Nejv˘raznûj‰í zmûnou je definování poÏadavkÛ na geologickou a technickou bariéru skládek v‰ech tfií skupin s tím, Ïe
pokud je vrstva, nahrazující pfiirozenou
geologickou bariéru, tlou‰Èky men‰í neÏ
0,5 m, musí b˘t skládka vybavena monitorovacím systémem podle âSN 83 8036,
kter˘m lze ovûfiovat celistvost obou bariér
do doby, neÏ úroveÀ odpadÛ dosáhne
v˘‰ky nejménû 2 m nad horní úrovní tûsnûní skládky.
Jako technická bariéra je pro skládky
S-OO a S-NO jednoznaãnû poÏadována
01/2003
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fólie, jejíÏ tlou‰Èku definuje âSN 83 8032
pro skládky S-OO nejménû 1,5 mm, pro
skládky S-NO nejménû 2,0 mm.
âSN 83 8032 – Skládkování odpadÛ –
Tûsnûní skládek
âSN 83 8033 – Skládkování odpadÛ –
Nakládání s prÛsakov˘mi vodami
K zásadním zmûnám u tûchto norem
nedochází, neboÈ základní podmínky pro
tûsnûní a odvodnûní skládek definuje
âSN 83 8030.
âSN 83 8036 – Skládkování odpadÛ –
Monitorování skládek
PoÏadavkÛm na monitorování skládek
bûhem jejich provozu i v období následné
péãe se smûrnice vûnuje pomûrnû detailnû ve své pfiíloze III. Jejím úãelem je stanovení minimálních postupÛ monitoringu
pro ovûfiení:
● zda odpad je pfiijímán k odstranûní
v souladu s kritérii stanoven˘mi pro dotyãnou kategorii skládky,
● zda procesy uvnitfi skládky probíhají
Ïádoucím zpÛsobem,
● Ïe systémy urãené k ochranû Ïivotního
prostfiedí plnû fungují pfiedpokládan˘m
zpÛsobem,
● Ïe jsou plnûny podmínky stanovené
v povolení skládky.
V harmonizované normû je tedy pfiedev‰ím definován program kontroly a monitorování, kter˘m se sleduje:
● jakost a mnoÏství prÛsakov˘ch vod,
● podzemní a povrchové vody v okolí
skládky,
● mnoÏství a sloÏení skládkového plynu,
● tûleso skládky a její podloÏí,
● soulad pfiijímání odpadÛ s kritérii stanoven˘mi pro dotyãnou skupinu skládky,
● funkãnost v‰ech opatfiení urãen˘ch
k ochranû ÎP,
● podmínky stanovené v povolení skládky.
Z uvedeného je zfiejmé, Ïe oproti dfiívûj‰ímu se rozsah monitoringu roz‰ífiil
o sledování mnoÏství prÛsakov˘ch vod
a mûfiení sedání skládky a pfiípadn˘ch deformací podloÏí.
TNO 83 8039 – Skládkování odpadÛ –
Provozní fiád skládek
Norma je upravena podle pfiílohy ã. 1
vyhlá‰ky MÎP ã. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a respektuje
monitoring podle âSN 83 8036.

Uvádûní provozovan˘ch skládek
do souladu s pfiedpisy EU
PoÏadavky na technické zabezpeãení,
stanovené novû vydan˘mi normami, platí
pro skládky, jejichÏ územní fiízení bylo
zahájeno po datu platnosti normy, tj. po
1. kvûtnu 2002. Podmínky, za jak˘ch mohou b˘t existující nov˘m normám nevyhovující skládky nadále provozovány, urãuje
âlánek 14 smûrnice:

âlensk˘m státÛm je stanovena povinnost zajistit, Ïe existující skládky nebudou
v provozu po uplynutí deseti let od data
vstupu smûrnice v platnost (16. 7. 1999),
jestliÏe provozovatel nepfiedloÏí do 16. 7.
2002 plán úprav skládky, kter˘ bude
v souladu s touto smûrnicí. Na základû
tohoto plánu pfiíslu‰n˘ orgán státní správy rozhodne, zda bude provoz skládky
pokraãovat a stanoví rozhodnutím pfiechodné období pro naplnûní plánu, maximálnû do 16. 7. 2009.
âeská republika dosud ãlensk˘m státem není a postupov˘ termín pro pfiedloÏení plánu úprav skládky nebyl na‰imi
pfiedpisy respektován. V souãasné dobû
pfiipravuje Ministerstvo Ïivotního prostfiedí
Metodick˘ pokyn, podle nûhoÏ by mûla
b˘t kaÏdá skládka posouzena a zpracován plán úprav skládek. V kaÏdém pfiípadû bude muset b˘t dodrÏen termín uvedení skládek do souladu s poÏadavky smûrnice (tj. harmonizovan˘ch norem), kter˘m
je 16. 7. 2009.
Nejvût‰í problémy lze oãekávat u skládek skupiny S-ostatní odpad, které nejsou tûsnûny fólií. PoÏadavek na fóliové
tûsnûní je nekompromisní a pokud nebude moÏné ho dodrÏet, skládka bude k 16.
7. 2009 uzavfiena. Souãasnû se budou
posuzovat parametry geologické bariéry
(k ≤ 1,0 x 10-9 m/s, tl. 5 m pro skládky
skupiny S-NO, k ≤ 1,0 x 10-9 m/s, tl.
1 m pro skládky skupiny S-OO a k ≤ 1,0
x 10-7 m/s, tl. 1 m pro skládky skupiny
S-IO). Tato bariéra mÛÏe b˘t nahrazena
umûlou vrstvou, jejíÏ parametry stanoví
âSN 83 8030. Zde povaÏuji za nutné
zdÛraznit poÏadavek na monitoring celistvosti tûsnicího systému v pfiípadû, Ïe
mocnost vrstvy nahrazující geologickou
bariéru je men‰í neÏ 0,5 m. Peãlivû bude
tfieba posoudit dostateãnost tûchto náhrad, zejména tenk˘ch geokompozitních
plá‰ÈÛ, které jsou na na‰ich skládkách
pomûrnû ãasto pouÏívány tam, kde není
k dispozici zemní tûsnûní.
Dal‰ím, do jisté míry diskutabilním poÏadavkem smûrnice, je poÏadavek na vyuÏívání skládkového plynu k v˘robû
energie. Pokud není moÏné skládkov˘
plyn vyuÏívat, musí b˘t spalován. Je zfiejmé, Ïe zde mûli autofii smûrnice na mysli
velké skládky, produkující natolik v˘znamné mnoÏství plynu, Ïe jeho vyuÏití je nesporné. RovnûÏ spalování v prvních fázích v˘voje mÛÏe b˘t funkãní, byÈ praxe
v posledních letech ukazuje i jeho negativní stránku – zneãi‰tûní ovzdu‰í.

Hodnocení skládek v âR
V rámci projektu programu PHARE Strategie implementace a investic pro smûrnice EK o odpadech byly hodnoceny v‰ech-
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ny provozované skládky v âR. Za úãelem
zji‰tûní technick˘ch parametrÛ skládek
probûhla v roce 1991 dotazníková akce
u referátÛ Ïivotního prostfiedí okresních
úfiadÛ. Na základû tûchto údajÛ byl sestaven Katalog skládek âR, obsahující seznam skládek, vyhodnocení souladu základních parametrÛ skládky se smûrnicí
a informaãního listu o kaÏdé skládce.
Ze v‰ech 352 provozovan˘ch skládek
se u 136 skládek pfiedpokládá ukonãení provozu do roku 2009. Dal‰ímu hodnocení bylo tedy podrobeno zb˘vajících
216 skládek, u nichÏ nejvût‰ím problémem bylo nakládání se skládkov˘m plynem (hodnocené podle poÏadavkÛ smûrnice) a nevyhovující geologická bariéra.
Ponecháme stranou b˘valé skládky skupiny S I, kde bylo obtíÏné rozhodnout,
zda se ve smyslu vyhlá‰ky ã. 383/2001
Sb. bude jednat o terénní úpravy a rekultivace nebo zda budou zafiazeny do skupiny S – inertní odpad, která jiÏ má definovány poÏadavky na podloÏí.
U skládek skupiny S – ostatní odpad
bylo zji‰tûno, Ïe ze 119 skládek, jejichÏ
provoz by mûl pokraãovat i po roce 2009,
vyhovují v‰echny z hlediska nakládání
s prÛsakov˘mi vodami. Geologická bariéra má nevyhovující parametry celkem
u 19 skládek, kde je nahrazena prvkem
o mocnosti men‰í neÏ 0,5 m. Je reálnû
moÏné, Ïe i tyto náhrady budou po detailním vyhodnocení shledány dostateãn˘mi,
pokud budou splnûny poÏadavky na maximální proteklé mnoÏství a skládka bude
vybavena monitorovacím zafiízením podle
ãlánku 7.2.1 âSN 83 8030. U osmi skládek bylo zji‰tûno, Ïe chybí fóliové tûsnûní, coÏ je jednoznaãn˘m dÛvodem pro
uzavfiení provozu skládky nejpozdûji k v˘‰e zmiÀovanému datu 16. 7. 2009.
Skládky skupiny S – nebezpeãn˘ odpad mají rovnûÏ ve v‰ech 21 hodnocen˘ch pfiípadech vyhovující nakládání
s prÛsakov˘mi vodami. Ve tfiech pfiípadech nevyhovuje geologická bariéra, kterou bude ale tfieba podrobnû pro‰etfiit ve
smyslu ãlánku 7.3.1 âSN 83 8030. U jedné skládky chybí fóliové tûsnûní.
Z uvedeného hodnocení je zfiejmé,
Ïe obecnû jsou na‰e skládky na pomûrnû vysoké úrovni. Pro rozhodnutí
o jejich dal‰ím provozu nejsou ov‰em
posuzované parametry vyãerpávající
a program plánu prací úprav skládky
musí zahrnout i dal‰í skuteãnosti, t˘kající se pfiedev‰ím zpÛsobu provozování skládky a jejího monitoringu.

Ing. Libu‰e Kudrnová
Hydroprojekt CZ a. s.
e-mail: lkudr@hydroprojekt.cz
ODPADOVÉ FÓRUM
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Exkurze do Rakouska
Mechanicko-biologické zpracování odpadů
Poslední fiíjnov˘ den jsme mûli moÏnost
vyjet s pofiadatelem Hnutím Duha, na jednodenní exkurzi do Freistadtu a Lince
v Rakousku. Exkurze byla tematicky zamûfiena na tfiídûní a kompostování biologicky rozloÏitelného odpadu a na technologie mechanicko-biologického zpracování odpadu.
Po pfiíjezdu do Freistadtu se na‰í skupiny ujal velmi zaujat˘ ekolog Oblastního
odpadového sdruÏení. Pfiedev‰ím úãastníkÛm exkurze vysvûtlil principy systému
sbûru biologicky rozloÏitelného odpadu,
kter˘ provozuje sdruÏení 24 obcí v okolí
mûsta Freistadtu.
Systém je zaloÏen na potlaãení domovního kompostování ve prospûch oddûleného sbûru tohoto odpadového toku. Obãané
jsou cílenou osvûtovou kampaní ovlivÀováni k tomu, aby odpad z domácností tfiídili
do nádob, které obdrÏí od obce. Tento odpad odebírá pfiíslu‰n˘ zemûdûlec – farmáfi,
kter˘ odpad na svém pozemku kompostuje a pouÏívá jako organické hnojivo pfii své
ãinnosrti. Cel˘ systém funguje na následujících principech:
- Skládkování a spalování odpadÛ jako
technologie odstraÀování odpadÛ jsou
zhruba stejnû drahé. Rakousk˘ odborník uvádûl ãástku 3000 ATS za 1 tunu.
Kompostování oddûlenû sebraného biologicky rozloÏitelného komunálního odpadu stojí asi 1700 ATS na 1 tunu.
Z rozdílu mezi spalováním nebo skládkováním a kompostováním a z men‰ího
mnoÏství ukládaného odpadu na skládku plynou pro obec úspory. Z tûchto
zdrojÛ jsou financovány osvûtové akce
k pozitivnímu ovlivÀování obãanÛ, nádoby na separovan˘ biologicky rozloÏiteln˘ domovní odpad a odmûna zemûdûlcÛm.
- Obãané odevzdávají zdarma svÛj biologicky rozloÏiteln˘ odpad pfiíslu‰nému
zemûdûlci – v˘robci kompostu. K tomu
jsou motivování jednak tím, Ïe u‰etfií
na ãetnosti odvozu smûsného komunálního odpadu (ekolog sdruÏení uvádûl sníÏení aÏ o 50 %) a tím, Ïe jim

obec k tomu úãelu poskytne vhodné
nádoby. Nádoby jsou oznaãeny jménem rodiny, takÏe sbûr není anonymní
a dosahuje tak vysoké ãistoty. Pokud
by byl vytfiídûn˘ odpad kontaminován,
není zemûdûlcem odebrán. Produkce
vychází na 6 kg bioodpadu na jednu
rodinu a t˘den.
- Odbûratel separované frakce je zemûdûlec, kter˘ uzavfie se sdruÏením dohodu o pravidelném odbûru a vyuÏití takto
sebraného biologicky rozloÏitelného odpadu. Je motivován za odbûr tohoto odpadu a jeho vyuÏití. Zemûdûlec provozuje kompostárnu na svém pozemku
pouze na zpevnûné plo‰e a pouÏívá
techniku, na kterou mu pfiispívá sdruÏení a stát. Kompost je pouÏíván na pozemcích zemûdûlce. Uplatnûní na zemûdûlské pÛdû je limitováno 30 – 40
m3 na 1 ha. Kompost není speciálnû laboratornû kontrolován, pfiedpokládá se
ãist˘ vstup z neanonymního oddûleného sbûru, kter˘ je pfii odevzdání vizuálnû kontrolován. Odpovûdnost za kvalitu
kompostu nese zemûdûlec. Není fie‰ena otázka koneãn˘ch produktÛ zemûdûlce, ale Rakousko se pfii produkci potravin fiídí pfiedpisy harmonizovan˘mi
s EU, takÏe lze oãekávat, Ïe pfiípadné
pfiekroãení limitÛ by bylo zaznamenáno
v procesu uvádûní zemûdûlsk˘ch produktÛ na trh.
Tímto zpÛsobem je organizován
systém oddûleného sbûru bioodpadÛ
z domovního odpadu v mal˘ch obcích.
Ve mûstû Linci (220 tisíc obyvatel) je
sbírán biologicky rozloÏiteln˘ komunální
odpad
(BRKO) do vefiejn˘ch a tedy anonymních
kontejnerÛ. Odpad je odváÏen do kompostárny, která zpracovává 14 tis. tun
BRKO roãnû, z toho 12 tis. tun ze separovaného sbûru BRKO ve mûstû Linci.
Kompostárnu jsme nav‰tívili právû
v den ukonãení provozu stávajícího systému. DÛvodem byla pfiestavba tohoto zafiízení na mechanicko-biologické zpracování
odpadÛ. V Rakousku totiÏ nab˘vá od roku

2004 úãinnosti nafiízení o skládkování odpadÛ, které naplÀuje povinnosti smûrnice
ES o skládkování. Stávající kompostárna
o kapacitû asi 85 tisíc tun roãnû vyuÏije
své zafiízení a obrovské haly k tomu, aby
ze smûsného zbytkového odpadu, prostfiednictvím mechanicko-biologického
procesu (drcení, tfiídûní, fiízená biofermentace) získala nûkolik druhÛ produktÛ.
Pfiesn˘ technologick˘ postup a jednotlivé
stupnû úpravy budou pfiedmûtem postupného ovûfiování a optimalizace.
Pfiedev‰ím pÛjde o palivo pro hutû
(spolupracují s blízk˘m hutním podnikem
Voest Alpine). Budoucí nutné parametry
tohoto paliva jsou zatím pfiedmûtem v˘zkumu, stejnû jako celé zafiízení. Pokud
by vstup do vysok˘ch pecí nebyl moÏn˘,
palivo je moÏné vyuÏít ve spalovnû odpadu k v˘robû energie. Podíl tohoto produktu ãiní asi 30 % vstupu.
Dal‰í frakcí budou vytfiídûné druhotné
suroviny, zejména Ïelezné a neÏelezné
kovy.
Tfietím podílem bude kompost, jehoÏ
odbyt bude ov‰em dotován. Produkt bude
urãen pouze pro rekultivaãní práce, nikoli
k aplikaci v zemûdûlství.
Posledním produktem zafiízení na mechanicko-biologickou úpravu biologicky
rozloÏiteln˘ch komunálních odpadÛ z Lince a okolí bude substrát biologicky neaktivní. Jeho vlastnosti umoÏní jeho uloÏení
na skládku v objemu asi 40 % z pÛvodního mnoÏství dovezeného odpadu.
Celé zafiízení je chápáno jako provoz
„vefiejného zájmu“, takÏe nemusí vykazovat
ekonomickou sobûstaãnost a bude dotováno na základû politického rozhodnutí Rakouské vlády orientovat se v hierarchii vyuÏívání odpadÛ v souladu s poÏadavky
skládkové smûrnice na tento typ zafiízení.
Jako mnoho podobn˘ch exkurzí se ani
tato nevyhnula nedostatku ãasu, coÏ sníÏilo kvalitu a mnoÏství získan˘ údajÛ. Navíc pfiipravované zafiízení v Linci je ve fázi
zámûru a z toho vypl˘vajících technologick˘ch i organizaãních nejasností.
(vh)

Nová norma
âSN CR 13695-2 PoÏadavky na mûfiení a ovûfiování ãtyfi tûÏk˘ch kovÛ a jin˘ch nebezpeãn˘ch látek pfiítomn˘ch v obalech a jejich uvolÀování do okolního prostfiedí – âást 2: PoÏadavky na mûfiení a ovûfiování nebezpeãn˘ch látek v obalech a jejich uvolÀování do Ïivotního prostfiedí
Prosinec 2002
(Tato norma je ãeskou verzí zprávy CEN CR 13695-2:2002. Zpráva CEN CR 13695-2:2002 má status ãeské technické normy)
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Další radioaktivní odpady
Odpady obsahující radionuklidy uranu a radia vznikají i při
průmyslových činnostech nesouvisejících s jaderným palivovým
cyklem nebo s využíváním zdrojů ionizujícího záření. Dosud
bylo těmto odpadům z hlediska radiační ochrany věnováno
mnohem méně pozornosti. Jedná se například o zpracování
materiálů, které nejsou sice považovány za radioaktivní, ale
které obsahují významné stopy přírodních radionuklidů.
Nejznámějším případem je uvolňování radioaktivních látek
a tvorba odpadů obsahujících radioaktivní látky při těžbě
a spalování uhlí, ropy a zemního plynu, při výrobě některých
neželezných kovů, dále při použití fosfátových hnojiv a využívání vedlejších produktů (druhotných surovin), při výrobě stavebních materiálů. Vedle již zmíněných fosfátů se jedná především o nerosty vzácných zemin. Patří sem také případy usazenin doprovázených kumulací přírodních radionuklidů v potrubích a armaturách v dolech, v rafineriích minerálních olejů, hromadění ve vodárenských kalech atd.
Všechny tyto výše zmiňované činnosti by mohly být významné
i z hlediska ozáření jak pracovníků, tak i obyvatelstva. Proto je
třeba také sledovat takto vznikající odpady i z hlediska obsahu
radionuklidů a radiační ochrany. Cílem článku je proto ukázat,
jak se s těmito méně známými skutečnostmi vypořádává evropská a česká legislativa a které odpady by mohly vykazovat zvýšenou radioaktivitu.
Radionuklidy nûkter˘ch prvkÛ, jako
draslíku, radia, uranu a thoria, byly a jsou
trvale pfiítomny ve v‰ech sloÏkách Ïivotního prostfiedí, v ovzdu‰í, vodách, pÛdû
a dal‰ích horninách, ve stavebních materiálech na‰ich obydlí i v Ïiv˘ch organismech vãetnû ãlovûka. Primárním zdrojem
tûchto pfiírodních radionuklidÛ jsou horniny. Jejich hmotnostní aktivity se u rÛzn˘ch druhÛ hornin li‰í aÏ o nûkolik fiádÛ.
S v˘jimkou 137Cs, kter˘ byl v mûfiiteln˘ch mnoÏstvích vnesen do biosféry ãlovûkem, byly a jsou v‰echny uvedené radionuklidy souãástí pfiirozeného radiaãního pozadí, jejich záfiení je biosféra vystavena od svého poãátku.
S pojmem radioaktivní odpad se setkáváme pfiedev‰ím v souvislostech s jadernou energetikou a s tûÏbou uranov˘ch
rud. Odpady obsahující radioaktivní látky
vznikají i pfii pouÏití zdrojÛ ionizujícího záfiení v prÛmyslu, vûdû a v lékafiství jak pro
úãely diagnostické, tak i terapeutické.

Radiaãní ochrana
Souãasn˘ rozvoj vûdeck˘ch poznatkÛ
v oblasti radiaãní ochrany, shrnut˘ zejména
v doporuãení ã. 60 Mezinárodní komise pro
radiologickou ochranu (ICRP) a v doporuãení Basic Safety Standards ã. 115 Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IA01/2003

EA), ukázal na nezbytnost revize dosud
pouÏívan˘ch standardÛ radiaãní ochrany.
Proto také Evropská spoleãenství pfiijala smûrnici Rady 96/29/ES, která stanovuje základní bezpeãnostní normy na
ochranu zdraví pracovníkÛ a vefiejnosti
proti riziku vznikajícímu z ionizujícího záfiení. Ustanovení smûrnice jsou reflektována v zákonu ã. 18/1997 Sb. ve znûní
zákona ã. 13/2002 Sb. (atomov˘ zákon)
a ve vyhlá‰ce Státního úfiadu pro jadernou bezpeãnost ã. 307/2002 Sb., o radiaãní ochranû, která nahrazuje vyhlá‰ku
ã. 184/1997 Sb. Základem systému radiaãní ochrany pro urãité ãinnosti zÛstávají
zásady odÛvodnûnosti ozáfiení, optimalizace ochrany a limitování dávek.
Nové pfiedpisy definují i nûkteré nové
pojmy, veliãiny a kritéria, které nebyly
pouÏívané v pfiedchozích dokumentech.
Limit efektivní dávky pro jednotlivce
z obyvatelstva byl novû stanoven na
1 mSv roãnû.
Pro dosaÏení souladu se základními
standardy se vyÏaduje, aby urãité ãinnosti zahrnující rizika vypl˘vající z ionizujícího záfiení byly podrobeny reÏimu ohla‰ování a pfiedchozího povolení nebo aby
se takové ãinnosti zakázaly.
Ohla‰ování nebo pfiedchozí povolení
pro práci se zdroji ionizujícího záfiení se
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v‰ak nevyÏaduje u ãinností zahrnujících
radioaktivní látky o aktivitû, která nepfiekraãuje zpro‰Èovací úrovnû uvedené v pfiíloze I vyhlá‰ky.
âinnosti zahrnující zne‰kodÀování, recyklaci a opûtovné pouÏití radioaktivních
látek nebo materiálÛ obsahujících radioaktivní látky mohou b˘t osvobozeny od
povinnosti plnit poÏadavky této smûrnice,
jestliÏe jsou v souladu s uvolÀovacími
úrovnûmi stanoven˘mi pfiíslu‰n˘mi národními dozorov˘mi orgány.
Vyhlá‰ka se nyní vztahuje i na ty pracovní ãinnosti, pfii nichÏ nechtûná pfiítomnost pfiírodních zdrojÛ záfiení vede k v˘znamnému zv˘‰ení ozáfiení pracovníkÛ
nebo jednotlivcÛ z obyvatelstva, které není z hlediska radiaãní ochrany zanedbatelné. Tyto ãinnosti byly, aÏ na pfiípady
spojené se zv˘‰enou expozicí obyvatelstva radonu, mimo pozornost orgánÛ zab˘vajících se radiaãní ochranou.
Za pracovi‰tû, kde mÛÏe dojít k v˘znamnému zv˘‰ení ozáfiení z pfiírodních
zdrojÛ budou povaÏována v‰echna pracovi‰tû, na nichÏ bude mûfiením prokázáno
pfiekroãení objemové aktivity radonu
1000 Bq/m3 a dal‰í pracovi‰tû, kde se
pouÏívají nebo skladují látky nebo vznikají
odpady, které mohou obsahovat pfiírodní
radionuklidy v takové mífie, Ïe jsou pfiekroãeny smûrné hodnoty stanovené vyhlá‰kou, nebo pfii jejichÏ uvádûní do Ïivotního prostfiedí by byly pfiekroãeny uvolÀovací úrovnû stanovené v pfiíloze vyhlá‰ky ã. 307/2002 Sb.
Vyhlá‰ka se nevztahuje na ozáfiení
z pfiírodního pozadí radionuklidy obsaÏen˘mi v lidském tûle, na kosmické záfiení
bûÏné na zemském povrchu nebo na terrestriální záfiení zpÛsobené radionuklidy
pfiítomn˘mi v nepo‰kozené zemské kÛfie.

Odpady a radioaktivita
Basilejská úmluva o kontrole pohybu
nebezpeãn˘ch odpadÛ pfies hranice státÛ
a jejich zne‰kodÀování a ani smûrnice
84/631/ES o dozoru a kontrole nad mezistátní pfiepravou nebezpeãného odpadu
se net˘ká radioaktivního odpadu. Proto
byla pfiijata smûrnice 92/3/ES, o dozoru
a kontrole nad zásilkami radioaktivních
odpadÛ mezi ãlensk˘mi státy, do státÛ
a ze státÛ Spoleãenství. PoÏadavky
smûrnice byly implementovány do vyhlá‰ky ã. 317/2002 Sb.
Podle této smûrnice je radioaktivní odpad jak˘koli materiál, kter˘ obsahuje radiODPADOVÉ FÓRUM
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onuklidy nebo je jimi kontaminován, a pro
kter˘ se nepfiedpokládá dal‰í vyuÏití.
Smûrnice se vztahuje pouze na odpady
obsahující radioaktivní látky, jejichÏ aktivita a hmotnostní aktivita pfiesáhnou hodnoty stanovené ve smûrnici 80/836/EHS.
V opaãném pfiípadû se na tyto odpady
nepohlíÏí jako na odpad radioaktivní vyÏadující speciální zacházení.
Toto omezení platnosti smûrnice z hlediska aktivity odpadÛ má svÛj v˘znam
uváÏíme-li, Ïe nedílnou souãástí Ïivotního
prostfiedí jsou pfiírodní radionuklidy jako
tritium, 14C, radium, uran a od padesát˘ch let minulého století i radionuklidy ze
spadÛ jadern˘ch zbraní.
Podobná definice radioaktivních odpadÛ byla pfievzata novelizací atomového
zákona zákonem ã. 13/2002 Sb.
Jak jiÏ bylo uvedeno, nové pfiedpisy se
vztahují i na ãinnosti, ve kter˘ch se pracuje
s pfiirozen˘mi zdroji záfiení, které v‰ak nejsou vyuÏívány pro jejich radioaktivitu, a ta
je zde naopak neÏádoucí pfiítûÏí. I pfii tûchto ãinnostech, jmenovitû uveden˘ch ve vyhlá‰ce ã. 307/2002 Sb., mohou vznikat odpady, které by mohly pfiekraãovat uvolÀovací nebo i zpro‰Èovací úrovnû hmotnostní
aktivity stanovené v pfiíloze vyhlá‰ky.
Tento odpad pfiitom nemusí vykazovat
Ïádnou z nebezpeãn˘ch vlastností definovan˘ch v zákonû ã. 185/2001 Sb., o odpadech, kter˘ se nevztahuje na radioaktivní odpady. Stejn˘ pfiístup je moÏné vysledovat i ve smûrnici 91/689/ES, o nebezpeãn˘ch odpadech, která byla doplnûna smûrnicí 94/31/ES. Citované smûrnice
se radioaktivitou odpadÛ nezab˘vají.
Tyto ãinnosti mohou b˘t závaÏné z hlediska expozice pracovníkÛ ãi obyvatelstva
a je tfieba je tedy sledovat z hlediska
nakládání s odpady. Hlavními uvaÏovan˘mi radionuklidy jsou zde radionuklidy
uranové a thoriové pfiemûnové fiady, a to
zejména U, Ra, Th a 210Pb.
Pfiehled ãinností a pfii nich vznikl˘ch
odpadÛ, které by podle literárních údajÛ
mohly obsahovat pfiírodní radionuklidy
v takové mífie, Ïe by mohly b˘t pfiekroãeny zpro‰Èovací úrovnû aktivity a hmotnostní aktivity stanoven˘ch vyhlá‰kou
o radiaãní ochranû, nebo pfii jejichÏ uvádûní do Ïivotního prostfiedí by nebyly
splnûny uvolÀovací úrovnû stanovené
toutéÏ vyhlá‰kou, je uveden v tabulce.
Je zde také urãen pravdûpodobn˘ kód
takto vzniklého odpadu podle Katalogu
odpadÛ uvedeného ve vyhlá‰ky MÎP
ã. 381/2001 Sb.
Pfii uveden˘ch ãinnostech se podle literárních údajÛ v nûkter˘ch látkách objevují
pfiírodní radionuklidy v koncentracích, které by jiÏ mohly pfiekroãit uvolÀovací nebo
zpro‰Èovací úrovnû stanovené vyhlá‰kou
ODPADOVÉ FÓRUM

Tabulka: Pfiehled ãinností, pfii kter˘ch mÛÏe dojít k v˘skytu vy‰‰ích koncentrací pfiírodních
radionuklidÛ a zafiazení odpadÛ podle Katalogu odpadÛ
Pracovní ãinnost,
materiály

Radionuklidy a typické
mûrné aktivity

Zafiazení odpadu potenciálnû nebezpeãného z hlediska
radioaktivity podle Katalogu odpadÛ

Odvodnûní dolÛ

kaly mohou obsahovat
10–100 kBq/kg

- 01 - Odpady z geologického prÛzkumu, z tûÏby,
úpravy a zpracování nerostÛ

Naftov˘ a plynárensk˘
prÛmysl

Ra v usazeninách
(1–100 kBq/kg ), také
v˘skyt Th

- 01 05 - Vrtné kaly a jiné odpady

Fosfátov˘ prÛmysl
(fosfátová hnojiva)
Kyselina fosforeãná,
detergenty

vedlej‰í produkt sádrovec
1 kBq/kg Ra,
sraÏeniny v provozních
trasách aÏ 100 kBq/kg

- 06 09 - Odpady z v˘roby, zpracování a pouÏívání
slouãenin fosforu a z chemick˘ch procesÛ
zpracování fosforu
- 06 09 02 - Struska obsahující fosfor
- 06 09 99 - Odpady jinak blíÏe neurãené

V˘roba kyseliny
sírové

struska >1 kBq/kg

- 06 06 - Odpady z v˘roby, zpracování a pouÏívání sirn˘ch
slouãenin, z chemick˘ch procesÛ v˘roby
a zpracování síry a z odsifiovacích procesÛ

Zpracování TiO2,
pigmentov˘ prÛmysl

rudy ilmenit a rutil
1 kBq/kg U, Th

- 06 11 01 - Odpady na bázi vápníku z v˘roby oxidu
titaniãitého
- 06 11 99 - Odpady jinak blíÏe neurãené

V˘roba nátûrov˘ch
hmot

U, Ra

- 08 02 - Odpady z v˘roby a zpracování nátûrov˘ch
s obsahem keramick˘ch materiálÛ

Popel, struska,
‰kvára ze spalovacích
zafiízení

U, Ra 0.3 kBq/kg

- 10 01 - Odpady z elektráren a jin˘ch spalovacích zafiízení

Slévárenské písky

zirkoniové písky (1–5 kBq/kg) - 10 09 - Odpady ze slévání Ïelezn˘ch odlitkÛ
monazitové písky
- 10 10 - Odpady ze slévání neÏelezn˘ch odlitkÛ
(aÏ 1000 kBq/kg)
- 10 11 - Odpady z v˘roby skla

V˘roba spec.kovÛ
(tavírny, hutû)

cínová ruda: <1 kBq/kg
U, Th,
tavení olova a vizmutu
(10–100 kBq/kg, 210Po),
bauxit <1 kBq/kg U, Th,
Pyrochlor, columbit
(Fe-Nb) <50 kBq/kg Th
(aktivity se koncentrují
ve strusce a prachu)

-

10
10
10
10
01
02
03
04
05
99

04 - Odpady z pyrometalurgie olova
05 - Odpady z pyrometalurgie zinku
06 - Odpady z pyrometalurgie mûdi
07 - Odpady z pyrometalurgie stfiíbra
- Strusky (z prvního a druhého tavení)
- Stûry a pûna (z prvního a druhého tavení)
- Pevn˘ odpad z ãi‰tûní plynu
- Jin˘ úlet a prach
- Kaly a filtraãní koláãe z ãi‰tûní plynu
- Odpady jinak blíÏe neurãené

Práce se vzácn˘mi
zeminami, zpracování
monazitov˘ch pískÛ

aÏ 10 kBq/kg uranu
aÏ 1000 kBq/kg Th

-

10
04
99
11

08 - Odpady z pyrometalurgie jin˘ch neÏelezn˘ch kovÛ
- Úlet a prach
- Odpady jinak blíÏe neurãené
02 - Odpady z hydrometalurgie neÏelezn˘ch kovÛ

Îáruvzdorné hmoty

zirkoniové minerály
5 kBq/kg U, 1 kBq/kg Th

-

10
10
10
10

09
10
11
12

Optick˘ prÛmysl
a sklenûné zboÏí

slouãeniny vzácn˘ch
zemin obsahující U, Th
v le‰tících prá‰cích
sklo s pfiídavkem U, Th

- 10 11 - Odpady z v˘roby skla a sklenûn˘ch v˘robkÛ

Slitiny Mg/Th

aÏ 4 % Th v koneãné
slitinû
20 % Th v pfiedslitinû

- 11 01 - Odpady z povrchové úpravy kovÛ a jin˘ch
materiálÛ

Thoriové svafiovací
elektrody,
Plynové punão‰ky

thoriové svafiovací
elektrody:
aÏ 500 kBq/kg Th
ThO2

- 17 04 - Kovy vãetnû jejich slitin
- 19 10 - NeÏelezn˘ odpad
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-

Odpady ze slévání Ïelezn˘ch odlitkÛ
Odpady ze slévání neÏelezn˘ch kovÛ
Odpady z v˘roby skla a sklenûn˘ch v˘robkÛ
Odpady z v˘roby keramického zboÏí a staviv
- pecní struska
- úlet
- odpady jinak blíÏe neurãené
- 16 11- Odpadní vyzdívky a Ïáruvzdorné materiály

01/2003

nakládání
Stavební a demoliãní
odpad, vytûÏená
hlu‰ina

U, Ra, Th 1 kBq/kg

17 - Stavební a demoliãní odpady vãetnû vytûÏené zeminy
z kontaminovan˘ch míst
- 17 01 - Beton, cihly, keramika
- 17 05 - Zemina ( ze star˘ch zátûÏí), kameny a vytûÏená
hlu‰ina

âi‰tûní vodních
nádrÏí

U, Ra, 137Cs

- 18 01 04 - Odpad na jehoÏ zne‰kodÀování nejsou kladeny
zvlá‰tní nároky ( na pfi. bahno)

V˘roba pitné vody,
ãi‰tûní odpadních
vod

U, Ra 1 kBq/kg

- 19 08 05 - Kaly z ãi‰tûní komunálních odpadních vod
- 19 08 06 - Nasycené nebo upotfiebené pryskyfiice
iontomûniãÛ
- 19 08 07 - Roztoky a kaly z regenerace iontomûniãÛ
- 19 09 02 - Kaly z ãifiení
- 19 09 05 - Nasycené nebo upotfiebené pryskyfiice
iontomûniãÛ
- 19 09 06 - Roztoky a kaly z regenerace iontomûniãÛ

Závûr
âlánek ukazuje, Ïe mezi radioaktivní
odpady mohou b˘t v souladu s novou legislativou zafiazeny i odpady z takov˘ch
ãinností, u nichÏ se s jejich kontaminací
radioaktivními látkami dfiíve nepoãítalo.
V nûkter˘ch pfiípadech tyto odpady mohou vykazovat i nebezpeãné vlastnosti
podle zákona o odpadech. V souãasné
dobû není v âR dostatek údajÛ o radioaktivitû tûchto odpadÛ a tím i dostatek znalostí o tom, jak bude jejich radioaktivita
ovlivÀovat zpÛsob jejich odstraÀování.
LITERATURA
●

ã. 302/2002 Sb. Takové koncentrace jsou
z hlediska ozáfiení pracovníkÛ, pfiípadnû
i obyvatelstva, jiÏ hodné pozornosti a proto je v posledních letech této problematice vûnována zv˘‰ená pozornost. Podrobnûj‰í údaje jsou v‰ak zatím známy pfiedev‰ím pro v˘robu elektfiiny z tepeln˘ch
elektráren pro porovnávání rizik z ionizujícího záfiení s jadern˘mi elektrárnami.
Pfii spalování uhlí v tepeln˘ch elektrárnách dochází k v˘znamné koncentraci
pfiírodních radionuklidÛ v popílku. Vûdeck˘ v˘bor OSN pro úãinky radioaktivních
záfiení (UNSCEAR) uvádí prÛmûrné
hodnoty mûrn˘ch aktivit pfiírodních radionuklidÛ v popílku 300 Bq/kg pro 40K,
200 Bq/kg pro 238U, 200 Bq/kg pro
226Ra, 900 Bq/kg pro 210Pb a 100 Bq/kg
pro 232Th.
Vzhledem k ãastému srovnávání radiaãní zátûÏe z jadern˘ch a uheln˘ch elektráren je tfieba uvést i dosahované mûrné
aktivity radioaktivních odpadÛ (bez vyhofielého jaderného paliva). Namûfiené
hodnoty dosahují i 1 MBq/kg, pfii ãemÏ
dominantní jsou radionuklidy 137Cs
a 60Co. Celkov˘ objem takto vznikl˘ch
odpadÛ v‰ak dosahuje maximálnû stovek m3 za rok u jaderné elektrárny ve
srovnání se stovkami tisíc m3 u tepelné
elektrárny. Pokud jde o ozáfiení obyvatelstva, prÛmûrná individuální efektivní dávka pro obyvatele Zemû z tepeln˘ch elektráren je odhadována na 0,002 mSv,
v blízkosti elektráren je v‰ak fiádovû vy‰‰í, coÏ je srovnatelná hodnota s jadernou elektrárnou stejného v˘konu. Na
efektivní dávce obyvatelstva se podílí inhalace prachov˘ch ãástic asi 70 %, zbytek pfiipadá na zevní ozáfiení ze spadu
a ingesci radionuklidÛ deponovan˘ch na
rostlinách.
Jako zajímavost je ov‰em vhodné pfiipomenout, Ïe radioaktivita popílku vãetnû
radonu uvolnûná tepelnou elektrárnou je
vût‰í neÏ radioaktivita uvolnûná elektrárnou jadernou za normálního provozu.
01/2003

Podobnû se odhadují individuální dávky
ze spalování ropy a zemního plynu na
cca 0,00001 nSv/rok.
Dal‰ím pfiíkladem je tûÏba a zpracování fosfátov˘ch rud. Fosfáty sedimentárního pÛvodu vykazují nûkdy koncentrace
uranu a jeho produktÛ pfiemûny vût‰í neÏ
1 kBq/kg. Fosfáty jsou vyuÏívány k v˘robû fosfátov˘ch hnojiv, kyseliny fosforeãné, fosfátov˘ch detergentÛ aj. Vedlej‰ím
produktem je napfi. fosfosádra. Únik pfiírodních radionuklidÛ do atmosféry pfii
zmínûné v˘robû mÛÏe zpÛsobit obyvatelstvu v okolí závodu individuální dávky setiny mSv roãnû, únik odpadních látek do
vod mÛÏe pfiestavovat individuální dávky
pfii konzumaci ryb (zejména 210Po) setiny
aÏ desetiny mSv roãnû. PouÏití fosfátov˘ch hnojiv v mnoÏství 10–100 kg na
hektar/rok zpÛsobuje vy‰‰í koncentrace
pfiírodních radionuklidÛ v pÛdû, av‰ak celková individuální dávka z pfiestupu do potravin a zevního ozáfiení pfii práci je malá,
odhaduje se na 0,002 mSv roãnû.
Pfii vyuÏití popílku, ‰kváry nebo fosfosádry pfii v˘robû stavebních materiálÛ
byly zji‰tûny v nûkter˘ch pfiípadech vysoké koncentrace radionuklidÛ uran-radiové
rozpadové fiady (1–10 kBq/kg). Pfii pobytu
osob v budovách postaven˘ch z tûchto
materiálÛ se roãní efektivní dávky ze
zevního ozáfiení pohybují na úrovních
0,1–10 mSv roãnû.
Z porovnání mûrné aktivity odpadÛ uveden˘ch v tabulce a odpadÛ vznikl˘ch pfii
provozu jadern˘ch elektráren je zfiejmé, Ïe
vzhledem k fiádov˘m rozdílÛm jak mûrné
aktivity, tak i jejich celkovému objemu bude zpÛsob odstraÀování pro oba pfiípady
odli‰n˘. V ãlánku uvaÏované odpady budou ve své velké vût‰inû patfiit vzhledem
ke své mûrné aktivitû mezi radioaktivní odpady, které bude moÏno, za pfiesnû definovan˘ch podmínek, uvolÀovat do Ïivotního
prostfiedí. Nebude proto nutné pfiistupovat
k jejich nákladné úpravû jako v pfiípadû radioaktivních odpadÛ z jadern˘ch zafiízení.
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Zákon ã. 13/2002 Sb., kter˘m se mûní zákon
ã. 18/1997 Sb., o mírovém vyuÏívání jaderné
energie a ionizujícího záfiení a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ (atomov˘ zákon)
Vyhlá‰ka Státního úfiadu pro jadernou bezpeãnost ã. 307/2002 Sb., o radiaãní ochranû
Vyhlá‰ka Státního úfiadu pro jadernou bezpeãnost ã. 317/2002 Sb., o typovém schvalování
obalov˘ch souborÛ pro pfiepravu, skladování
a ukládání jadern˘ch materiálÛ a radioaktivních
látek, o typovém schvalování zdrojÛ ionizujícího
záfiení a o pfiepravû jadern˘ch materiálÛ a urãen˘ch radioaktivních látek.
Vyhlá‰ka Státního úfiadu pro jadernou bezpeãnost ã. 184/1997 Sb., o poÏadavcích na zaji‰tûní radiaãní ochrany
Sdûlení Ministerstva zahraniãních vûcí
ã. 100/1994 Sb., Basilejská úmluva o kontrole
pohybu nebezpeãn˘ch odpadÛ pfies hranice
státÛ a jejich zne‰kodÀování
80/836/Euratom: Smûrnice Rady, která upravuje smûrnici stanovující základní bezpeãnostní
standardy pro ochranu zdraví vefiejnosti a pracovníkÛ pfied nebezpeãn˘mi úãinky ionizujícího
záfiení
84/467/Euratom: Smûrnice Rady doplÀující
smûrnici 80/836/Euratom stanovující základní
bezpeãnostní standardy
84/631/EEC Smûrnice Rady o dozoru a kontrole v rámci Evropského spoleãenství nad mezistátní pfiepravou nebezpeãného odpadu
92/3/Euratom: Smûrnice Rady o dozoru a kontrole pfiepravy radioaktivních odpadÛ mezi ãlensk˘mi státy a dovozu a v˘vozu z/do státÛ mimo
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96/29/Euratom: Smûrnice Rady, která upravuje
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Zpravodaj

Česká asociace
odpadového
hospodáčství

V polovinû listopadu zorganizovala
asociace pro své ãleny diskusní semináfi
s Ondfiejem Baãíkem z Ministerstva Ïivotního prostfiedí k zákonu o obalech
a k autorizovan˘m spoleãnostem. Zájem
ãlenÛ o tento semináfi pfiedãil v‰echna
oãekávání a zasedací místnost âAOH
byla zcela pfieplnûná. Po krátkém úvodu
následovala více jak dvouhodinová diskuse. Odborné znalosti a odpovûdi byly
velmi fundované a dotazÛ bylo tolik, Ïe
se na mnohé ani po tfiech hodinách nedostalo. V‰ichni pfiítomní se proto shodli
na tom, Ïe tento semináfi byl pro nû velmi pfiínosn˘ a Ïe by bylo dobré ho zopakovat poãátkem roku 2003, kdy jiÏ budou známa i první ãísla a v˘sledky fungování autorizované spoleãnosti.
Semináfi pomohl ãlenÛm odkr˘t nûkterá sporná místa v zákonu o obalech
a proto byla neprodlenû svolána legislativní komise âAOH. Ta vypracovala seznam zásadních problémÛ, které aplikace tohoto zákona v praxi na‰im ãlenÛm
a jejich partnerÛm zpÛsobuje, a zaslala
ho ministrovi Ïivotního prostfiedí s Ïádostí o vytvofiení profesní pracovní skupiny
na MÎP, která by pomohla tyto problémy
pfii pfiipravované jarní novelizaci zákona
o obalech vyfie‰it.
V rámci meziresortního pfiipomínkového fiízení byla asociace Ministerstvem

Ïivotního prostfiedí poÏádána o sdûlení
sv˘ch pfiipomínek i k návrhu Plánu odpadového hospodáfiství âeské republiky.
PoÏadavek byl rozeslán v‰em ãlenÛm
a jejich pfiipomínky budou zapracovány
do spoleãného stanoviska.
Objevuje se stále více dotazÛ i od firem, které nejsou ãleny asociace, kdy
jiÏ koneãnû bude fungovat nová odborná certifikace v odpadovém hospodáfiství, tzv. Podnik kvalifikovan˘ pro nakládání s odpady (Entsorgungsfachbetrieb), kterou pfiipravuje âAOH ve spolupráci se SdruÏením vefiejnû prospû‰n˘ch sluÏeb. Koncem listopadu i toto
sdruÏení na zasedání svého pfiedstavenstva v Prostûjovû schválilo stanovy
novû zakládaného SdruÏení pro udûlování tohoto certifikátu, takÏe návrh na
jeho registraci jiÏ mohl b˘t zaslán Ministerstvu vnitra.
Po Nûmecku a Rakousku, kde tento
typ odborné certifikace v odpadovém
hospodáfiství jiÏ zcela zastínil certifikace
typu ISO, se tato certifikace v roce 2002
roz‰ífiila jiÏ i do ·v˘carska a po nás se
chystá na ní pfiejít i Holandsko. Proto se
pfiedpokládá, Ïe je‰tû do pololetí roku
2003 dojde k vzájemné harmonizaci poÏadavkÛ tûchto zemí a tím ke vzniku celoevropské odborné certifikace pro nakládání s odpady. Je pfiitom velik˘m
uznáním pro asociaci, Ïe jako ãtvrtí
v Evropû a první ze zemí b˘valého v˘chodního bloku máme moÏnost b˘t u toho a ovlivÀovat tento zásadní proces,
kter˘ bude v následujících letech doslo-

va h˘bat cel˘m odpadov˘m hospodáfistvím.
O to více je v‰ak tfieba udrÏovat úzké
kontakty s partnersk˘mi sdruÏeními
u nás i v zahraniãí a vyuÏívat pfii tom co
nejvíce jejich zku‰eností. Souãasnû je
v‰ak tfieba sledovat i aktuální dûní v odpadovém hospodáfiství v celé Evropû,
napfi. od diskusí zda zálohovat nápojové
obaly a zakládat nové spoleãnosti pro
nakládání s nimi v Nûmecku aÏ po projednávání návrhÛ recyklaãních kvót nebo nûkter˘ch definic druhÛ odpadÛ
v Evropském parlamentu.
Tyto aktivity asociace se nepochybnû
zaãínají odráÏet i ve zv˘‰ení zájmu
o ãlenství v asociaci, takÏe mÛÏeme
s radostí oznámit, Ïe v závûru roku se
stala na‰ím nov˘m fiádn˘m ãlenem spoleãnost EKOINVEST Sokolov, s. r. o.
a probíhají jednání s dal‰ími v˘znamn˘mi firmami.
Závûrem zb˘vá jen dodat, Ïe opût
v‰ichni na‰i ãlenové obdrÏeli zv˘hodnûnou nabídku na IX. veletrh Ïivotního
prostfiedí ECO CITY, kter˘ se bude konat od 6. do 8. února na v˘stavi‰ti
v Praze-LetÀanech, a kde samozfiejmû
nebude chybût ani stánek asociace.
A protoÏe souãástí veletrhu bude hned
první den i doprovodn˘ program – jednak první semináfi k nov˘m odborn˘m
certifikacím v odpadovém hospodáfiství
a pak dal‰í pokraãování diskusního semináfie k zákonu o obalech a k jeho novele. Srdeãnû vás na tyto akce zveme.
(pm)

Zpráva o stavu životního prostředí ČR za rok 2001
Poslanci ãeského parlamentu 4. prosince 2002 vzali takfika jednomyslnû (ze
136 pfiítomn˘ch bylo 127 hlasÛ pro, Ïádn˘ proti) na vûdomí kaÏdoroãní Zprávu
o stavu Ïivotního prostfiedí âeské republiky, kterou pfiedkládá vládû a poté i poslanecké snûmovnû Ministerstvo Ïivotního prostfiedí. „Zpráva ukazuje jednoznaãnû zlep‰ení kvality Ïivotního prostfiedí a sníÏení emisí hlavních zneãi‰Èujících látek v letech 1990–2001,“ fiekl poslancÛm ve Snûmovnû ministr Ïivotního
prostfiedí Libor Ambrozek. Dodal zároveÀ, Ïe Zpráva také ukazuje slabiny, na
které se musí âR v nejbliÏ‰í budoucnosti zamûfiit.
V˘daje celkov˘ch investic na ochranu
Ïivotního prostfiedí byly v roce 1990 ve v˘-
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‰i 6 miliard korun. Vrcholu 40,5 miliardy
dosáhly v roce 1997 a v roce 2001 byly
podle pfiedbûÏného ‰etfiení âeského statistického úfiadu 20,1 miliardy. Je to obdobné jako v roce 2000, kdy bylo 21,4
miliardy korun.
V oblasti odpadÛ bylo konstatováno,
Ïe zÛstává i nadále skládkování nejroz‰ífienûj‰ím zpÛsobem odstraÀování odpadÛ, nedostateãná je recyklace a dal‰í vyuÏívání odpadÛ, zejména v porovnání
s ostatními vyspûl˘mi evropsk˘mi státy.
Dále bylo uvedeno, Ïe v období
1990–2001 do‰lo k zásadnímu zlep‰ení
témûfi u v‰ech sloÏek Ïivotního prostfiedí.
Hodnoty základních ukazatelÛ, charakterizujících stav Ïivotního prostfiedí, se jiÏ
v˘raznû neli‰í od prÛmûrn˘ch hodnot, vy-

19

kazovan˘ch v zemích EU a OECD. Pfii
porovnání âR se zemûmi EU a OECD se
jiÏ nevyskytují fiádové rozdíly mezi hodnotami sledovan˘ch indikátorÛ.
K dosaÏení tûchto v˘sledkÛ pfiispûlo,
kromû pozitivního vlivu ekonomick˘ch
a spoleãensk˘ch zmûn po roce 1989, pfiijetí a implementace nové environmentální legislativy a rovnûÏ vynaloÏení vysok˘ch finanãních prostfiedkÛ na investice
k ochranû Ïivotního prostfiedí, a to jak ze
strany státu, tak i soukrom˘ch subjektÛ.
V období 2001–2010 lze oãekávat dal‰í
pozitivní zmûny, které v‰ak zfiejmû nebudou srovnatelné s dynamikou a rozsahem pozitivních zmûn v prÛbûhu 90. let.
V˘Àatek z tiskové zprávy MÎP
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Metodický pokyn k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů
V souvislosti s vydáním nového zákona
ã. 185/2001 Sb., o odpadech, a pfiíslu‰n˘ch provádûcích vyhlá‰ek bylo tfieba aktualizovat i Metodick˘ pokyn k hodnocení vyluhovatelnosti odpadÛ z roku
1998, kter˘ vycházel z právní úpravy
v souladu se zákonem ã. 125/1997 Sb.,
o odpadech. Na pfiípravû nového metodického pokynu se kromû pracovníkÛ
VÚV T.G.M. podílela i fiada dal‰ích odborníkÛ z oblasti odpadÛ (z laboratofií, státní
správy a âeské inspekce Ïivotního prostfiedí z celé republiky).
Nov˘ metodick˘ pokyn pfiiná‰í podrobnosti k vyhlá‰ce MÎP ã. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady
(pfiedev‰ím ustanovení § 10 – 12 a zvlá‰tû pfiíloha ã. 4), jsou zohlednûny a ujasnûny i poÏadavky vyhlá‰ky MÎP
ã. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností odpadÛ.
Metodick˘ pokyn je vydáván s cílem
sjednotit v˘klad nûkter˘ch ustanovení pfiílohy ã. 4 citované vyhlá‰ky a konkretizovat podrobnosti související s jejím praktick˘m uplatÀováním.
BlíÏe jsou rozpracovány zejména postupy pfiípravy vodného v˘luhu odpadÛ,
poÏadavky na jejich dokumentování a interpretaci v˘sledkÛ. Uveden˘ postup není
dosud v âR normalizován.
Pfii pfiípravû byla kromû zku‰eností získan˘ch pfii aplikaci metodického pokynu
z roku 1998 zohlednûna i vybraná ustanovení návrhu normy prEN 12457 z roku
1999.
Metodick˘ pokyn je urãen pracovníkÛm
správních úfiadÛ, pracovníkÛm laboratofií,
osobám povûfien˘m k hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností odpadu, osobám, jejichÏ pracovní náplÀ a rozhodování je
ovlivÀováno ustanoveními zákona a jeho
provádûcích pfiedpisÛ. Je urãen k pouÏití
zejména pro laboratorní postup pfiípravy
vodného v˘luhu odpadÛ, pro stanovení
tfiíd vyluhovatelnosti k posuzování odpadÛ
v souladu s poÏadavky vyhlá‰ky
ã. 383/2001 Sb., pro hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností odpadÛ H13 a H14
v souladu s poÏadavky vyhlá‰ky
ã. 376/2001 Sb. a pro posuzování správnosti tûchto postupÛ, vãetnû obsahu pfiíslu‰né dokumentace, pfii odbûrech vzorku
odpadÛ.
Metodick˘ pokyn také doplÀuje definice
odpadÛ, u kter˘ch není moÏno pfiipravit
v˘luh podle tohoto metodického pokynu.
U kalÛ zpfiesÀuje postup hodnocení (pro
hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností se

hodnotí stanoven˘m postupem kapalná
i pevná fáze samostatnû, pro vylouãení
nebezpeãné vlastnosti u dotãeného odpadu je nutné vylouãit nebezpeãnou vlastnost, jak u kapalné, tak i u pevné fáze).
V pfiípadû pochybností, zda je moÏno pfiipravit v˘luh, je ponechána odpovûdnost
na analytické laboratofií pfiipravující v˘luh
vÏdy ve spolupráci s povûfienou osobou,
která vzorek odebrala, aby rozhodla o pfiípadn˘ch zmûnách. V‰echny odchylné
skuteãnosti musí b˘t uvedeny v pfiíslu‰ném Protokolu o zkou‰ce.
Velk˘ dÛraz je kladen na kontrolu kvality práce laboratofie. Laboratofi zhotovující
vodn˘ v˘luh z odpadu musí mít zaveden
systém jakosti v souladu s poÏadavky
ustanovení § 11 odst. 4 vyhlá‰ky
ã. 383/2001 Sb. (âSN EN ISO/IEC 17025
nebo âSN EN 45001) a v rámci programu zabezpeãení a fiízení jakosti musí b˘t
pro pfiípravu v˘luhÛ stanoveny ãetnosti
a nejdel‰í pfiípustné ãasové intervaly pro
stanovení slepého pokusu soubûÏnû pfiipravovaného se sérií bûÏn˘ch v˘luhÛ
a pro zpracovávání duplicitních vzorkÛ
pro kontrolu opakovatelnosti zkou‰ek.
Oddûlení kapalné a pevné fáze zÛstává
obdobné, jako v pfiedchozím metodickém
pokynu, ale vzhledem k omezení stanovovan˘ch organick˘ch polutantÛ je moÏné
k usnadnûní v˘luhu pouÏít pfiedbûÏnou
filtraci pfies filtr s vût‰í porózitou (napfi.
papírov˘ filtr) nebo odstfiedûní.
Mezi nov˘mi povinnostmi se objevuje
i povinnost laboratofie podrobnû dokumentovat postup pfiípravy v˘luhu a na poÏádání tento Záznam o pfiípravû v˘luhu
pfiedat objednateli. Záznam o pfiípravû
vodného v˘luhu a Protokol o zkou‰ce
mohou b˘t sjednoceny do jednoho dokumentu.

Dokumentace pfiípravy v˘luhu musí
obsahovat nejménû:
➢ âást A: Pfiíprava vzorku - odkaz na
metodick˘ pokyn, popis laboratorního
vzorku (typ odpadu, vzhled, pach), identifikace laboratofie a laboratorního vzorku,
hmotnost pfievzatého laboratorního vzorku, podmínky uchovávání vzorkÛ v laboratofii, popis pfiípravy analytického vzorku,
zvlá‰tû pak zpÛsob zmen‰ení zrnitosti,
pokud bylo provedeno, podíl frakce vût‰í
neÏ 4 mm, podíl a charakteristika nedrtitelné frakce, zpÛsob dûlení vzorku;
➢ âást B: Pfiíprava v˘luhu - hmotnost
analytického vzorku, datum pfiípravy analytického vzorku pro stanovení podílu su-
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‰iny, datum pfiípravy analytického vzorku
pro vyluhovací zkou‰ku, objem vody pfiidané k analytickému vzorku, typ pouÏité
vzorkovnice a tfiepaãky na pfiípravu v˘luhu, celková doba oddûlování pevné a kapalné fáze, popis postupu pro oddûlení
kapalné a pevné fáze, zvlá‰tû pak charakteristika pouÏit˘ch filtrÛ (v pfiípadû pouÏití zvlá‰tního postupu jejich úpln˘ a podrobn˘ popis), mnoÏství vodného v˘luhu.
Metodick˘ pokyn pfiedepisuje, Ïe v protokolu o anal˘ze vodného v˘luhu mají b˘t
jednotlivé ukazatele a jejich zji‰tûné hodnoty uvedeny v tabulkové podobû v pofiadí a v jednotkách shodnû s tabulkami pro
jednotlivé tfiídy vyluhovatelnosti podle pfiíslu‰n˘ch vyhlá‰ek. Pokud byly analyzovány pouze vybrané ukazatele z citovan˘ch tabulek, je nutno u ostatních ukazatelÛ ve sloupci jejich zji‰tûn˘ch hodnot
uvést slovo „nestanoven“.
Novû je zavádûn i postup interpretace
v˘sledkÛ zkou‰ek. Zde je nutné poãítat
s nejistotou mûfiení (zahrnuje nejistotu
pfiípravy v˘luhu a nejistotu analytického
stanovení). Uvádûn˘ postup je vhodné
pouÏít pfiedev‰ím tehdy, jestliÏe v˘sledky
zkou‰ek interpretuje osoba povûfiená pro
úãely hodnocení nebezpeãn˘ch vlastností. JestliÏe získané namûfiené hodnoty
s pfiipoãítanou nejistotou pfii porovnávání
s hodnotami limitními nevyhovují dané tfiídû vyluhovatelnosti, je moÏno pfiistoupit
k opakovan˘m anal˘zám (vãetnû pfiípravy
v˘luhu). Podmínkou pfii popsaném postupu je, Ïe odbûr vzorku bude provádûn
shodn˘m postupem a zkou‰ky budou
provedeny ve stejné laboratofii.
V pfiípadû, Ïe pfii interpretaci v˘sledkÛ
bude odpad hodnocen jako nevyhovující
pro zafiazení do pfiíslu‰né tfiídy vyluhovatelnosti a nebudou uskuteãnûny opakované odbûry vzorkÛ, mÛÏe b˘t odpad zafiazen pouze do vy‰‰í neÏ sledované tfiídy
vyluhovatelnosti.
Metodick˘ pokyn je doplnûn pfiílohami
s grafick˘mi schématy pfiípravy v˘luhu
a hodnocení v˘sledkÛ. Pfiílohy obsahují i aktuální seznam doporuãen˘ch analytick˘ch
metod a tabulku hodnot pro v˘poãet su‰iny,
potfiebného mnoÏství vzorku a vody.
Úpln˘ text Metodického pokynu lze
získat na www.env.cz nebo www.vuv.cz
a také v prosincovém Vûstníku Ministerstva Ïivotního prostfiedí.

Ing. Marie Kulovaná, VÚV T.G.M.
CeHO - Centrum pro hospodafiení
s odpady
ODPADOVÉ FÓRUM
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Využití vodní dopravy v odpadovém hospodářství
V roce 2000 byl VÚV T. G. M. Praha
vybrán ve v˘bûrovém fiízení na fie‰ení
projektu na téma VyuÏití vodní dopravy
v odpadovém hospodáfiství. Zadavatelem tohoto projektu bylo Ministerstvo dopravy a spojÛ âR. V fiíjnu roku 2002 byla
vypracována závûreãná zpráva vycházející ze v‰ech dílãích pracovních materiálÛ.
Oponentní fiízení je plánováno na první
ãtvrtletí roku 2003.
Zámûrem projektu bylo zhodnotit moÏnosti postupného pfiesunu pfiepravy odpadÛ a druhotn˘ch surovin ze silnice na labsko-vltavskou vodní cestu, a tak dosáhnout její ekonomické a ekologické racionalizace.
Úkol byl fie‰en v nûkolika postupn˘ch
etapách a spoluautory byli i pracovníci
âeského ekologického ústavu a firmy
Vodní cesty a. s.
Text studie obsáhle popisuje situaci
a hodnotí moÏnosti, jak zv˘‰it mnoÏství
odpadu pfiepravovaného lodûmi po tuzemsk˘ch vodních cestách.
V atrakãní oblasti labsko-vltavské vodní
cesty vzniká potenciál odpadÛ, které je
moÏné a úãelné pfiepravovat po vodû.
Z tûchto odpadÛ bylo vybráno 19 vhodn˘ch komodit odpadÛ. Pfii v˘bûru typÛ odpadÛ, které jsou vhodné pro vodní pfiepravu, autofii vycházeli pfiedev‰ím z tûchto kritérií: velk˘ objem ãi velká hmotnost,
chemická ãi biologická stálost, malá nebo
Ïádná nebezpeãnost pro Ïivotní prostfiedí,
pfiedpoklad zdrojÛ ãi adresátÛ (cílÛ) poblíÏ
vodní cesty.
Z v˘ãtu právních pfiedpisÛ, jak v oblasti plavby, tak i v oblasti ochrany Ïivotního prostfiedí, kter˘ tvofií právní prostfiedí pro pfiepravu odpadÛ po vodû vypl˘vá, Ïe u tûchto vybran˘ch komodit neexistují právní pfiekáÏky pro tento typ pfiepravy.
Pfii hodnocení vhodnosti pfiepravy odpadÛ z hlediska mnoÏství se vycházelo
z ãíseln˘ch údajÛ získan˘ch z databáze
ISO, která zpracovává souhrnné údaje
o mnoÏství vznikajících a odstraÀovan˘ch
odpadÛ od pÛvodcÛ i zpracovatelÛ tûchto
odpadÛ. Tyto údaje v‰ak mají pouze
omezenou vypovídací schopnost. Odpovûdnû kvantifikovat mnoÏství jednotliv˘ch
komodit zvaÏovan˘ch pro pfiepravu lodûmi je velmi obtíÏné, protoÏe existuje pfiíli‰
mnoho neznám˘ch a navíc neodhadnuteln˘ch okolností, které zásadním zpÛsobem mohou zji‰tûná mnoÏství ovlivnit.
Lze odÛvodnûnû pfiedpokládat, Ïe
u mnoh˘ch komodit (pfiedev‰ím autovraky

a elektronick˘ odpad) jejich mnoÏství poroste s rozvojem úrovnû odpadového
hospodáfiství a plnûním poÏadavkÛ na nakládání s odpady podle smûrnic EU.
V zájmové oblasti byly zji‰tûny vhodné
a dostateãnû kapacitní lokality (pfiístavy
a pfiekladi‰tû) pro shromaÏìování odpadÛ
nutné pro jejich efektivní nakládku na lodû
a pfiepravu. V nûkter˘ch pfiípadech by byly
nutné úpravy tûchto míst, které by zajistily
potfiebné technické vybavení a dostateãnou ochranu Ïivotního prostfiedí.
Podobnû bylo zji‰tûno, Ïe existuje fiada
vhodn˘ch míst pro vykládku pfieváÏen˘ch
odpadÛ a jejich dal‰í zpracování. A to jak
pro úpravu odpadÛ s následnou dal‰í pfiepravou, tak i pro jejich vyuÏití ãi odstranûní. V nûkter˘ch lokalitách taková místa jiÏ
existují, v jin˘ch je tfieba objekty upravit ãi
vybudovat zcela nové kapacity.
Souãasn˘ lodní park tomuto úmyslu vyhovuje jak po stránce volné kapacity, tak
po stránce technického vybavení. Pouze
pro nûkteré typy odpadÛ (komunální odpad, zaolejované ãásti autovrakÛ, nûkteré
prÛmyslové kaly ap.) je tfieba buì upravit
lodû nebo vhodnûji upravit pfieváÏené odpady, napfiíklad jejich zabalením.
V fiadû pfiípadÛ lze v˘hodnû vyuÏít
prázdn˘ch bûhÛ lodí, pfiípadnû spoleãné
pfiepravy vybran˘ch odpadÛ s jin˘mi komoditami.

Z hlediska podmínek, stanoven˘ch dohodou AGN, lze povaÏovat provoz labskovltavské vodní cesty za celoroãní. V˘jimkou je tzv. regulovan˘ úsek Labe (Stfiekovstátní hranice), kter˘ ale pro tento úãel nehraje zásadní roli. Postavení tohoto úseku
Labe se mÛÏe zmûnit po vstupu âR do
EU v rámci pfiedpokládané ‰ir‰í mezinárodní spolupráce pfii nakládání s odpady.
Pfieprava odpadÛ po vodû je novou
sluÏbou, která pro své dostateãnû rychlé
a ekonomické zavedení potfiebuje vefiejnou podporu, a to v oblasti právní, organizaãní a ekonomické. Jako pfiíklad lze doporuãit tzv. pilotní programy v nûkter˘ch
zemích EU (napfi. Nûmecko – kanál Mohan-R˘n).
Práce na studii ukázala nûkteré nedostatky dosavadního zpÛsobu, praxe a v˘sledkÛ evidence nakládání s odpady. Pfiesto povaÏujeme za potfiebné, aby vodní
pfieprava odpadÛ byla co nejdfiíve vhodn˘m zpÛsobem podpofiena a souãasnû
se zlep‰ováním na‰ich znalostí o skuteãné produkci odpadÛ se mohly zpÛsoby
podpory modifikovat a rozvíjet.

Ing. Vûra Hudáková,
Ing. Marie Kulovaná
VÚV T.G.M.,
CeHO – Centrum pro hospodafiení
s odpady

Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálních odpadů
V˘zkumn˘ úkol je fie‰en od roku 2000
fie‰itelsk˘m t˘mem sloÏen˘m z nositele
projektu Pfiírodovûdecké fakulty UK –
Ústavu pro Ïivotní prostfiedí, V˘zkumného
ústavu vodohospodáfiského T. G. M. –
CeHO, a spoleãností EKO-KOM, ENZO
a SLEEKO. Jmenovití fie‰itelé zaji‰Èují práce na následujících pûti dílãích projektech:
Skladba komunálního odpadu –
Ing. Zdena Kotoulová, Anal˘za systémÛ sbûru a svozu odpadÛ – RNDr.
Martina Vrbová, Druhotné suroviny –
Ing. Bohumil âerník a Ing. Marie Tichá,
Matematick˘ model – Ing. Libu‰e Bene‰ová, CSc. a Ing. Petr Balner, PhD.,
Komunikaãní strategii zaji‰Èuje VÚV
T. G. M. – CeHO. Na fie‰ení projektu se
podílela v leto‰ním roce dále je‰tû PhDr.
Vûra Havránková (âeské ekologické
manaÏerské centrum).

ODPADOVÉ FÓRUM

Projekt je tematicky i metodologicky
velmi rozsáhl˘ a pfiiná‰í fiadu pÛvodních
zji‰tûní a závûrÛ, které ocenili ve sv˘ch,
velmi podrobn˘ch oponentních posudcích JUDr. Ing. P. Mûchura a Ing. P. Barto‰.
V prÛbûhu kontrolního dne byly prezentovány v˘stupy fie‰ení a zadavatel
byl informován o tématech, která budou
zpracovávána v závûreãném roce fie‰ení. Z projednávání je v‰ak jiÏ teì patrné, Ïe projekt v˘zkumu a v˘voje
720/2/00 – Intenzifikace sbûru, dopravy
a tfiídûní komunálních odpadÛ pfiinese
nové poznatkové know-how do oboru
odpadového hospodáfiství. V˘sledky
v‰ech dílãích podprojektÛ budou zvefiejnûny na www stránce projektu na adrese www.natur.cuni.cz.
(vh)
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Nakladanie s odpadmi na Slovensku
Od prípravy zákona o odpadoch koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia sa na Slovensku doslova rozhýbalo odpadové hospodárstvo. Odborníci tvrdia, že po prijatí zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch (do platnosti vstúpil 1. 7. 2001) sa
vynorilo vyše 25 tisíc tvorcov odpadov z radov právnických
a fyzických osôb-podnikateľov. A samozrejme aj vyše 5 miliónov občanov krajiny pod tatranskými končiarmi sa stalo tvorcom odpadov, čiže každého sa týka legislatíva v odpadovom
hospodárstve.
Po prijatí nového zákona o odpadoch sa doslova roztrhlo vrece s novými právnymi predpismi, vykonávacími vyhláškami ako
aj rôznymi dokumentmi, ktoré usmerňujú chod tohto doslova
významného odvetvia celého hospodárstva krajiny.
Koºko odpadu tvorí Slovensko?
V rokoch 1996 – 2000 vznik komunálnych odpadov sa pohybuje od 1,7 do 1,8
mil. ton roãne. AÏ 38 % tvorili biologicky
rozloÏiteºné odpady, 13 % odpady z papiera, 8 % odpady zo skla, 7 % odpady
z plastov, 3 % odpady z kovov a 1 % nebezpeãné zloÏky. Základn˘m cieºom programového hospodárstva Slovenska podºa nov˘ch predpisov je zv˘‰iÈ materiálové zhodnocovanie odpadov zo 65 % v roku 2000 na 70 % v roku 2005, zníÏiÈ
zne‰kodÀovanie odpadov spaºovaním
z 2 % v roku 2000 na 1 % v roku 2005,
ako aj zníÏiÈ zne‰kodÀovanie odpadov
v spomenutom období z 27 % na 22 %.

Právne predpisy
V odpadovom hospodárstve Slovenska
v súãasnosti platia nasledujúce právne
predpisy:
1. Zákon ã. 223/2001 Z.z. odpadoch
2. Vyhlá‰ka Ministerstva Ïivotného prostredia SR (ìalej len MÎP SR)
ã. 234/2001 Z.z. o zaradení odpadov
do Zeleného, Îltého a âerveného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov
poÏadovan˘ch pri preprave odpadov
3. Vyhlá‰ka MÎP SR ã. 273(2001 Z.z.
o autorizácii, o vydávaní odborn˘ch
posudkov vo veciach odpadov,
o ustanovovaní osôb oprávnen˘ch na
vydávanie odborn˘ch posudkov
a o overovaní odbornej spôsobilosti
t˘chto osôb
4. Vyhlá‰ka MÎP SR ã. 283/2001 Z.z.
o vykonaní niektor˘ch ustanovení zákona o odpadoch
5. Vyhlá‰ka MÎP SR ã. 284/2001 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
6. Vyhlá‰ka MÎP SR ã. 516/2001 Z.z.
o sadzbách pre v˘poãet príspevkov

do Recyklaãného fondu
7. V˘nos MÎP SR ã. 1/2002, ktor˘m sa
ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov
8. Zákon ã. 327/1996 Z.z. o poplatkoch
za uloÏenie odpadov
9. Smernica MÎP SR ã. 8/1996, ktorou
sa vydáva zoznam odkalísk, na ktoré
sa vzÈahuje platenie poplatkov za uloÏenie odpadov podºa zákona o poplatkoch za uloÏenie odpadov
10. Oznámenie MÎP SR ã. 60/1995 Z.z.
o pristúpení SR k Bazilejskému dohovoru
11. Bazilejsk˘ dohovor o riadení pohybov
nebezpeãn˘ch odpadov cez hranice
‰tátov a ich zne‰kodÀovaní
12. Zoznam prekladov právnych predpisov EÚ v odpadovom hospodárstve
Rie‰enie problémov v odpadovom hospodárstve si vyÏiadalo aj ìal‰ie súvisiace zákony a predpisy:
Zákon ã. 529/2002 Z.z. o obaloch
Zákon ã. 478/2002 o ochrane ovzdu‰ia
a ktor˘m sa dopæÀa zákon ã. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za zneãisÈovanie
ovzdu‰ia
Zákon ã. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za
zneãisÈovanie ovzdu‰ia
Zákon ã. 468/2002 o prevencii závaÏn˘ch priemyseln˘ch havárií
Zákon ã. 184/2002 Z.z. o vodách

Novele zákonov sa nevyhneme
Ako to uÏ b˘va, schválenie nového zákona nedá dlho ãakaÈ na jeho novelu. T˘ka sa to aj zákona o odpadoch, ktor˘ uÏ
pre‰iel niekoºk˘mi novelami. Napríklad
novela Vyhlá‰ky MÎP SR ã. 516/2001
Z.z. o sadzbách pre v˘poãet príspevkov
do Recyklaãného fondu sa t˘ka spoplatnenia motorov˘ch vozidiel. Pôvodne paragraf 54 zákona o odpadoch ustanovil,
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Ïe predajca motorov˘ch vozidiel kategórie M1 a N1 mal maÈ povinnosÈ za kaÏdé
takéto vozidlo, predané po 1. júli 2002
zaplatiÈ do Recyklaãného fondu príspevok
5 000 Sk. Zákonom ã. 96/2002 Z.z. o dohºade nad finanãn˘m trhom pre‰la takáto
povinnosÈ aj na v˘robcov a dovozcov,
a to vo v˘‰ke 3 000 Sk.
Novelizovala sa aj Vyhlá‰ka ã.
234/2001 Z.z. k zákonu o odpadoch, ãiÏe
zaradenie odpadov do Zeleného, Îltého
a âerveného zoznamu odpadov.
Po prijatí zákona o obaloch sa zmenili
aj niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Napríklad do programu odpadového hospodárstva sa v zmysle poÏiadavky
práva ES dopæÀa samostatná kapitola venovaná odpadov z obalov.
ëal‰ie zmeny sa t˘kajú:
● úpravy povinnosti platiÈ príspevok do
Recyklaãného fondu aÏ po umiestnení
na trh a uskutoãnení dovozu,
● vo väzbe na vytvorenie nového sektoru
Recyklaãného fondu pre kovové obaly
sa ustanovila nová povinnosÈ platiÈ
príspevky za obaly
● jasnej‰ie sa definuje papier a v˘robky
z papiera vo väzbe na povinnosÈ platiÈ
príspevok do Recyklaãného fondu –
vytvorenie nového sektora obalov sa
premieta aj do vnútorného ãlenenia
Recyklaãného fondu a do jednotliv˘ch
ustanovené zákona o odpadoch
● poãet ãlenov správnej rady Recyklaãného fondu sa roz‰íril o ãlena priamo
menovaného ministrom hospodárstva
– novela zákona urãuje aj to, Ïe Recyklaãn˘ fond má okrem príjmov z príspevkov aj iné príjmy, vypl˘vajúce priamo z jeho ãinnosti

Programy odpadového
hospodárstva fini‰ujú
Program odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky do roku 2005, (ìalej
len POH), ktor˘ vláda SR prijala vo februári 2002, bude základn˘m zákonom pre
kaÏdého, kto tvorí odpad. Úzko nadväzuje na POH z roku 1993, ktor˘ bol základnou koncepciu odpadového hospodárstva
SR pre tri ãasové obdobia a to roky 1993
– 1996, 1997 – 2000 a 2000 – 2005. Obdobie po roku 2000, ako sa to uvádza
v úvode tohto dokumentu, a vyznaãuje
mnoh˘mi v˘znamn˘mi zmenami v súvislosti s procesom transpozície právnych
predpisov EÚ. V roku 2005 sa oãakáva,
Ïe Slovensko dosiahne úplnú transpozíODPADOVÉ FÓRUM
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ciu a implementáciu poÏiadaviek smerníc
EÚ v oblasti odpadového hospodárstva,
ãím sa vytvorí prostredia jasne definovan˘ch pravidiel. Potom sa uÏ môÏe plánovaÈ aj na dlh‰ie obdobie. Zatiaº pre nároãnosÈ zabezpeãenia povinností, vypl˘vajúcich z príslu‰n˘ch smerníc EÚ pre SR, sú
uplatÀované dve prechodné obdobia. Pre
spaºovne odpadov do roku 2006 a na dosiahnutie kvót recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov do roku 2007. POH
SR do roku 2005 má dve ãasti – záväznú
a smernú. Záväzná ãasÈ stanovuje cieºové smerovanie nakladania s urãen˘mi
druhmi odpadov a ich mnoÏstvami v konkrétnom ãase.
Od 1. júla 2002 boli vydané v‰eobecne
záväzné vyhlá‰ky pre krajské POH
a 1. augusta 2002 nadobudli úãinnosÈ
v‰eobecne záväzné vyhlá‰ky okresov.
Krajské a okresné programy by mali úzko
nadväzovaÈ na základn˘ dokument POH
SR do roku 2005. Okresy a kraje by uÏ
mali zohºadniÈ aj nov˘ zákon o obaloch
a odpadoch z obalov.
Do konca roku 2002 musia svoje pro-

gramy odpadového hospodárstva pripraviÈ aj obce. Termín je horúci, rezortné ministerstvo preto ponúka usmernenie na
www.enviro.gov.sk, ako aj vo svojom
Vestníku ã. 6/2002. Pri príprave tohto
usmernenia sa vychádzalo zo skutoãnosti, Ïe zákon o odpadoch vyÏaduje súlad
POH pôvodcu odpadu a POH obce so
záväznou ãasÈou POH okresu, ako aj
z poznatkov z prípravy POH pôvodcov
odpadu s celoslovenskou pôsobnosÈou.
Vlastn˘ POH vypracúva tak˘ pôvodca odpadu, ktor˘ je právnickou alebo fyzickou
osobou – podnikateºom a produkuje roãne viac neÏ 50 kg nebezpeãn˘ch odpadov alebo viac neÏ 1 tou ostatn˘ch odpadov POH pre komunálne odpady a pre
odpady z beÏn˘ch udrÏiavan˘ch prác vypracúva obec, na území ktorej odpady
vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí majú
povinnosÈ vypracovaÈ POH sa môÏu dohodnúÈ navzájom alebo spolu s obcou.

Komunálny odpad a obaly
V súãasnosti sa na Slovensku zhodnocuje prieskum o triedenom zbere odpa-

dov v jednotliv˘ch regiónoch, upresÀujú
sa údaje o obyvateºoch a ich platobn˘ch
povinnostiach voãi odvozu odpadov. Ukazuje sa, Ïe suma na jedného obyvateºa
roãne za odvoz odpadu bude v jednotliv˘ch regiónoch Slovenska veºmi rozdielna. Najviac budú platiÈ Bratislavãania, najmenej tí, ktorí Ïijú na odºahlom vidieku.
Otázniky visia aj nad zákonom o obaloch,
podºa ktorého od 1. januára 2003 sa budú zálohovaÈ vratné i nevratné obaly, najmä PET fºa‰e. Spôsobí to urãit˘ chaos
v obchodnej sieti, zmätie to zrejme aj samotn˘ch spotrebiteºov. Treba len veriÈ, Ïe
podnikatelia v odpadovom hospodárstve
budú pravidelne odbremeÀovaÈ obchodné
siete od namnoÏen˘ch PET flia‰ a in˘ch
obalov, na ktoré sa bude vzÈahovaÈ zákon. Rozhodne Slovensko svojou legislatívou v odpadovom hospodárstve speje
k tomu, aby prekonalo vstup do EÚ v tejto oblasti bez väã‰ích problémov.

Eva Pichlerová
redaktorka ãasopisu ODPADY
Bratislava

Veletrhy FOR HABITAT a ECO CITY 2003
v doprovodn˘ch programech
prochází fiadou zmûn. Garantem bude Státní fond dopravní infrastruktury.
Oblast bytové v˘stavby a regenerace panelov˘ch domÛ bude prezentovat Ministerstvo pro místní rozvoj a Státní fond rozvoje bydlení s pfiedná‰kami na téma finanãní zdroje pro bydlení. Probûhne
i první hodnocení vyuÏití finanãních prostfiedkÛ pro povodnûmi postiÏená území – Státní povodÀové dotace – se shrnutím provádûn˘ch
opatfiení pro budoucí období.
Své místo bude mít na veletrzích i mûsto Praha s tématem Strategické projekty a investiãní pfiíleÏitosti. Toto téma se bude objevovat
i na fóru mûst, obcí a krajÛ âR, kde bude moÏné prostfiednictvím
pracovníkÛ regionálních agentur u stolov˘ch modulÛ získat fiadu aktuálních informací z rozvojov˘ch plánÛ nebo územních rozhodnutí
regionÛ.
Dal‰ím vrcholem obou veletrhÛ bude vyhlá‰ení vítûzÛ soutûÏe
Energetick˘ projekt, zvefiejnûné na podzim leto‰ního roku na slavnostním veãeru Stavba roku. Vypisovatelé jsou vedle ABF, Ministerstvo prÛmyslu a obchodu, âeská energetická agentura, oborové svazy a komory.
Bûhem veletrhÛ se také uskuteãní setkání zemí VISEGRADU na
pfiípravném v˘boru mezinárodní konference Lidé - stavby - krajina,
která zahájí tradici obdobn˘ch setkání.

Desát˘ jubilejní veletrh FOR HABITAT 2003 pfiiná‰í novinku
v podobû souãasnû uvádûného veletrhu Ïivotního prostfiedí a úspor
energií ECO CITY 2003.
Odborné doprovodné programy budou více orientovány na tématiku ‰etfiení energií a vyuÏívání alternativních zdrojÛ energie. V oblasti v˘stavby bytÛ pak vyuÏívání moderních stavebních materiálÛ.
Souãástí zahájení obou veletrhÛ bude mezinárodní semináfi CITY
OF TOMORROW 2003 s pfiedná‰kami: Aktuální problémy legislativy v energetice, Podpory energeticky úsporn˘ch projektÛ, Tepelné
vlastnosti obvodov˘ch plá‰ÈÛ budov nebo Moderní materiály ve stavebnictví, kde je odborn˘m garantem âesk˘ komitét elektrického
tepla. Setkání odborníkÛ bude pokraãovat na podzimní stejnojmenné
konferenci, která bude zahajovat mezinárodní stavební veletrh FOR
ARCH 2003.
Konferenci doplní roz‰ífien˘ odborn˘ semináfi Obnovitelné zdroje
energie v praxi s referáty na téma vyuÏití biomasy, tepelná ãerpadla,
malé vodní elektrárny, fototermální kolektory, hydroenergetické vyuÏití vodních tokÛ. Zde je odborn˘m garantem âeská asociace pro
obnovitelné zdroje. Téma doplní panelová diskuse o chystaném zákonû o obnoviteln˘ch zdrojích energie.
Spektrum odborn˘ch setkání doplní jednotlivé pfiedná‰ky jako
Certifikace v odpadovém hospodáfiství, prezentace ãasopisÛ Odpady
a Odpadové fórum, mûsíãník Moderní obec uvede diskusi o formách
v˘bûrov˘ch fiízení.
Samostatnou kapitolou bude ãást vûnovaná dopravní infrastruktufie, která jak v celostátním mûfiítku, tak regionálním na úrovni krajÛ

Podrobné informace o doprovodn˘ch
programech obou veletrhÛ naleznete na www.abf.cz
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ZE ZAHRANIâNÍHO ODBORNÉHO TISKU
Prostor pro jednání u koncepcí zafiízení na mechanicko-biologickou
úpravu odpadÛ. Prosazování nafiízení o skládkování odpadÛ a 30. nafiízení na ochranu pfied imisemi a nakládání s nimi (Handlungsspielraum
bei der MBA-Konzeption. Umsetzung und Umgehen der Abfallablagerungs- und der 30. BImSchV)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 7/8, s. 10-15

Obaly

●

● Nûkolik provozovatelÛ systémÛ se pfiipravuje na povinnou zálohu: Na
startu (Etliche Systembetreiber bereiten sich auf das Pflichtpfand vor: In
den Startlöchern)
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 6, s. 22
● Hospodáfiské dÛsledky zavedení záloh: Kvóta pro sklo je ohroÏena
(Wirtschaftliche Auswirkung der Bepfandung: Glasquote geht zu Bruch)
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 6, s. 24+26+28
● Plastové obaly. Materiálové vyuÏití stouplo (Kunststoff-Verpackungen.
Werkstoffliche Verwertung gestiegen)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 12, s. 26
● Dobr˘ zelen˘ bod. Studie Öko-Institutu (Guter Grüner Punkt. Studie
des Öko-Instituts)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 6, s. 10
● Obchod se nevzdává. Povinná záloha (Der Handel gibt nicht auf.
Zwangspfand)
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 7/8, s. 6
● Obchod a prÛmysl chtûjí zastavit povinné zálohování nápojov˘ch obalÛ
(Handel/Industrie wollen Pflichtpfand stoppen)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 14, s. 8
● Konference ministrÛ Ïivotního prostfiedí EU. Zmûnit minimální kvóty pro
recyklaci obalÛ (EU-Umweltministerkonferenz. Mindestquoten für
Verpackungsrecycling verändern)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 14, s. 19
● Nafiízení o obalech má redukovat mnoÏství a zv˘‰it vyuÏívání
(Verpackungsverordnung hat Aufkommen reduziert und Verwertung
erhöht)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 7/8, s. 5
● Transparentnûj‰í kolobûh – recyklace nápojového skla v Nûmecku
(Transparenter Kreislauf)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 7/8, s. 32-35
● Hrd˘ na dosaÏené ztráty – hospodafiení rakouské spoleãnosti ARGEV
v roce 2001 (Stolz auf die erzielten Verluste)
Umweltschutz, 2002, ã. 7/8, s. 20-21

Spalování a energetické vyuÏití odpadÛ
Pokrok u evropské normy pro „pevná paliva z odpadÛ“: urychlit trh
(Fortschritte bei der Euro-Norm für „Feste Brennstoffe aus Abfällen“:
Den Markt beschleunigen)
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 6, s. 44
● Náhradní zdroje energie – palivo z odpadÛ (Energetische
Ersatzspieler)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 6, s. 22-25
● Energetické vyuÏití odpadÛ (Power für die Produktion)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 6, s. 55-57
● Od odpadu k v˘robku – v˘roba paliva pro elektrárny a cementárny ze
smí‰eného zbytkového odpadu (Vom Abfall zum Produkt)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 6, s. 58-59
● âi‰tûní spalin v elektrárnách na spalování biomasy (Rauchgas reinigen
in Biomasskraftwerken)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 6, s. 64-66
● Energeticky bohaté dfievní brikety (Energiereiche Holzröllchen)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 6, s. 67-68
● Bioplyn – ãistá vûc – zplyÀování biomasy (Biogas – eine saubere
Sache)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 6, s. 73
● Zafiízení EBS bylo uvedeno do provozu po krátké v˘stavbû: palivo na
míru (EBS-Anlage nach kurzer Bauzeit in Betrieb genommen: Brennstoff
nach Maß)
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 7/8, s. 50
● Pfiedstavuje zahájení provozu tepelného vyuÏívání odpadÛ po pfiestávce zatíÏení PCDD/F? (Stellt der Anfahrbetrieb aus kaltem
Anlagenzustand eine PCDD/F-Belastung bei der thermischen
Abfallverwertung dar?)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 7, s. 391-394
● Odborné zasedání v Berlínû. V˘roba náhradního paliva z odpadÛ
(Fachtagung in Berlin: Ersatzbrennstoffherstellung aus Abfällen)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 8, s. 470-472
● Z odpadu se stává palivo (Aus Abfall wird Brennstoff)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 14, s. 8
● Jednotné podmínky pro spalování odpadÛ (Einheitliche
Rahmenbedingungen für Abfall-Verbrennung)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 15, s. 7
● Stejné poÏadavky na spalování a spoluspalování (Gleiche
Anforderungen für Verbrennung und Mitverbrennung!)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 7/8, s. 2-3
● Perspektivy ãi‰tûní spalin pro nové spalovny odpadÛ (Perspektiven der
Rauchgasreinigung für neue MVA)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 7/8, s. 16-21
● Vûcn˘ stav pfii implementaci smûrnice EU o spalování odpadÛ
(Sachstand bei der Umsetzung der EU-Abfallverbrennungsrichtlinie)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 7/8, s. 22-25
● Znaãka pelet. Ekologické palivo (Pellets-Marke. Öko-Brennstoff)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 7/8, s. 10
●

Stavební odpady
● Recyklace minerálních materiálÛ pro stavbu silnic (Mineralisches
Recycling für den Straßenbau)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 6, s. 19-20
● Recyklace stavebních hmot jako sluÏba (Recycling als Dienstleistung)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 6, s. 23-24
● Betonáfiské drcené písky v betonech s velk˘m obsahem písku. V˘zkum
Úfiedního ústavu pro zkou‰ení materiálÛ Brémy (Betonbrechsande in
sandreichen Betonen. Untersuchung der Amtlichen
Materialprüfungsanstalt Bremen)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 6, s. 25-28
● DoplÀkov˘ management se ‰patnou image: ãestná soutûÏ
(Nachtragsmanagement mit schlechtem Image: Fairer Wettbewerb)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 6, s. 29-32
● Ekologicky ‰etrná demolice panelov˘ch domÛ (Umweltverträglicher
Abbruch)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 6, s. 33-35
● Demolice s mal˘mi otfiesy (Erschütterungsarmer Abbruch)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 6, s. 36-38
● Bezporuchov˘ provoz mobilního recyklaãního zafiízení (Störungsfreier
Betrieb)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 6, s. 39-40
● Komfortní mobilní drtiã (Komfortabler Brecher)
Baustoff Recycling + Deponietechnik, 17, 2002, ã. 6, s. 43-44
● Recyklace stavebních hmot. Problémy s odbytem recyklovan˘ch stavebních hmot (Baustoff-Recycling. Die Verwerter stehen mit dem Rücken
zur Wand)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 13, s. 18-19

Skládkování odpadÛ
Konec levného skládkování. Firmy musejí odpad tfiídit (Aus für
Billigdeponierung. Firmen müssen Müll trennen)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 6, s. 6
● Konstrukce povrchov˘ch tûsnûní a zakrytí. V˘voj a r˘sující se moÏnosti
(Oberflächenabdichtungs-/-abdeckungskonstruktionen. Entwicklungen
und sich abzeichende Möglichkeiten)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 7, s. 387-390
● Metodické koncepce k posuzování dlouhodobého chování imobilizovan˘ch materiálÛ (Methodische Konzepte zur Beurteilung des
Langzeitverhaltens von immobilisierten Materialien)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 7, s. 395-405
● PoÏadavky ekologické ‰etrnosti se stávají závazn˘mi. Skládky
(Umweltverträgliche Anforderungen werden verbindlich. Deponien)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 15, s. 23
● Membrány posilují slabé plyny – úprava skládkového plynu
●

Biologická a mechanicko-biologická úprava odpadÛ
Chybná cesta. Mechanicko-biologická úprava odpadÛ (Falscher Weg.
MBA)
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 7/8, s. 6
● Diferencovaná koncepce managementu odpadních plynÛ pro zafiízení
na mechanicko-biologické zpracování odpadÛ Linkenbach
(Differenziertes Abluftmanagementkonzept für die MBA Linkenbach)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 8, s. 431-439
●
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(Membranen stärken schwache Gase)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 7/8, s. 57-59
● ¤ízení prostfiednictvím poplatkÛ za skládky? – financování následné
péãe o skládky (Steuerung durch Deponieabgabe?)
UmweltMagazin, 32, 2002, ã. 7/8, s. 60-61

Entscheidender Faktor)
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 9, s. 34-36
● Inovaãní tfiídicí zafiízení v Lipsku slavnostnû otevfieno (Innovative
Sortieranlage in Leipzig eingeweiht)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 17, s. 6
● Rakouské nejmodernûj‰í tfiídicí zafiízení v Hörschingu (Österreichs
modernste Sortieranlage in Hörsching)
Umweltschutz, 2002, ã. 9, s. 38

Staré zátûÏe
Ukonãení provozu skládky zÛstává pro mnohé Ïhav˘m problémem:
následná péãe v balíku (Deponiestillegung bleibt für alle Betreiber ein
brodelndes Problem: Nachsorge im Paket)
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 7/8, s. 40-43

●

Recyklace odpadÛ
Zlep‰ená technologie ãiní recyklaci mûdi hospodárnûj‰í: u‰etfien jeden
stupeÀ (Verbesserte Technologie macht das Kupfer-Recycling wirtschaftlicher: Eine Stufe gespart)
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 9, s. 24-25
● Úspûch s jednoduch˘mi prostfiedky – kontroling berlínské recyklaãní
spoleãnosti DASS (Erfolg mit einfachen Mitteln – Controlling des Berliner
Recyclers DASS)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 9, s. 519-521
● Zvlá‰tû vhodn˘ k recyklaci. Hliník (Zum Recycling besonders geeignet.
Aluminium)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 17, s. 8-13
● VÛle zbavit se – záchranná kotva? Recyklace textilu (Der
Entledigungswille – ein Rettungsanker. Textil-Recycling)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 17, s. 19-21
● Bilance za polovinu roku 2002. Anketa Spolkového svazu pro druhotné
suroviny a zne‰kodÀování (Halbjahrbilanz 2002. bvse-Umfrage)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 17, s. 22-24
● Star˘ textil. Jako dfiíve stagnující odbyt (Alttextil. Nach wie vor stagnierender Absatz)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 17, s. 29
● Znaãka jakosti RAL pro úpravu pneumatik a gumy (RAL-Gütezeichen
„Reifen- und Gummiaufbereitung“)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 18, s. 6
● Otázky k povolování u vyuÏívání starého dfieva (Fragen zur
Genehmigung bei der Altholzverwertung)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 9, s. 39-42
● Materiálová recyklace PVC se rozbûhla na pilotním zafiízení v Itálii
(Werkstoffliches PVC-Recycling auf Pilotanlage in Italien angelaufen)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 9, s. 48
● Stará guma má budoucnost (Altgummi hat Zukunft)
Umweltschutz, 2002, ã. 9, s. 22-23
●

Legislativa
Rámcové struktury pfienechání Ïivnostensk˘ch odpadÛ podobn˘ch
odpadÛm domovním. âást 2: Pfiemûna v oblasti Ïivnostensk˘ch odpadÛ
(Rahmenstrukturen der Überlassung von haushaltabfallähnlichen
Gewerbeabfällen. Teil 2: Umsetzung in Gewerbeabfällen)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 9, s. 513-518
● Téma odpad v Nûmeckém spolkovém snûmu a v zemsk˘ch
parlamentech (Thema Abfall im Deutschen Bundestag und in den
Landesparlamenten)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 9, s. 530-531
● Zku‰enosti pfii zacházení s nafiízením o ochranû pfied záfiením. Nález
radioaktivních látek (Erfahrungen beim Umgang mit der neuen
Strahlenschutzverordnung. Fund radioaktiver Stoffe)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 17, s. 14-18
● Ustanovení EU k pfiepravû odpadÛ: BIR podporuje postavení
evropského recyklaãního prÛmyslu (EU-Abfall-Transport-Bestimmungen:
BIR unterstützt Position der europäischen Recycling-Industrie)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 18, s. 29
● Nafiízení o Ïivnostenském odpadu. Díl 2 (Die
Gewerbeabfallverordnung. Teil 2)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 9, s. 36
●

V˘chova, vzdûlávání a osvûta
Nádoby na odpad jako nosiãe reklamy: KampaÀ na odpadkovém ko‰i
(Abfallbehälter als Werbeträger: Kampagne am Korb) s. 49
● Studium Komunální ochrana Ïivotního prostfiedí v modulové podobû
(Studium Kommunaler Umweltschutz in Modulform)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 17, s. 6
● Koncepce odpadového hospodáfiství pro ‰koly na pfiíkladu mûsta
Würeselen (Abfallwirtschaftskonzept für Schulen am Beispiel der Stadt
Würselen)
Umweltpraxis, 2, 2002, ã. 9, s. 19-20
●

Autovraky
Recyklace motorov˘ch vozidel potfiebuje komerãní vyuÏití jako zdroj
náhradních dílÛ: pouze havarovaná vozidla pfiiná‰ejí peníze
(Kfz-Verwertung braucht die Vermarktung als Ersatzteilquelle:
Nur Unfallautos bringen Geld)
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 9, s. 44-45
● Úkoly vypl˘vající pro textilní prÛmysl a prÛmysl recyklace textilu ze zákona o vozidlech s ukonãenou Ïivotností (Sich daraus ergebende
Aufgaben für die Textil- & Textilrecyclingindustrie. Altfahrzeuggsesetz)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 18, s. 22
● DemontáÏ star˘ch automobilÛ v tyrolské spoleãnosti SEDA
(„Windellieferant“ für alte Autos)
Umweltschutz, 2002, ã. 9, s. 62-63
●

Nakládání s odpady
Newyorsk˘ primátor Michael Bloomberg chce fie‰it odpadové
problémy: postih star˘ch receptÛ (New Yorks Bürgermeister Michael
Bloomberg will die Abfallprobleme in den Griff bekommen: Rückgriff auf
alte Rezepte)
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 9, s. 14-23
● Kandidátská zemû na vstup do EU Polsko plánuje ochranu Ïivotního
prostfiedí: masivní investice (EU-Beitrittskandidat Polen plant den
Umweltschutz: Massive Investitionen)
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 9, s. 42-43
● Kalkulace poplatkÛ za zne‰kodÀování odpadÛ na pfiíkladu kalkulace tarifÛ 2001 Berlínského podniku ãi‰tûní mûsta /BSR/ (Die Kalkulation von
Entsorgungsgebühren am Beispiel der Tarifkalkulation 2001 der Berliner
Stadtreinigungsbetriebe /BSR/)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 9, s. 522-529
● Zahraniãní obchod. Export starého papíru – ale bezpeãnû!
(Auslandsgeschäfte. Exporte von Altpapier – aber sicher!)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 18, s. 8-11
● Svûtov˘ trh se star˘m papírem. Zemû CEPI udrÏely v roce 2001 svÛj
podíl (Welt-Papiermarkt. CEPI-Länder hielten 2001 ihren Anteil aufrecht)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 18, s. 12
●

Elektro‰rot
Plasty v elektronice a elektrotechnice. Návrh smûrnice Evropského
parlamentu a Rady o elektrickém a elektronickém odpadu (Kunststoffe
in Elektronik und Elektrotechnik. WEEE)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 18, s. 15-18
● Postoj Spolkového svazu nûmeckého odpadového hospodáfiství k nakládání s elektrick˘mi pfiístroji (Position zur Entsorgung von gebrauchten
Elektrogeräten. BDE)
Recycling magazin, 57, 2002, ã. 18, s. 21
●

Kaly
Oxidace kyslíkem zvy‰uje kapacity pfii spalování ãistírensk˘ch kalÛ: doping pro spalovací pece (Sauerstoffoxidation erhöht Kapazitäten bei der
Klärschlammverbrennung: Doping für den Ofen)
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 9, s. 28-32
● V˘znamnost odpadÛ ze zne‰kodÀování ãistírensk˘ch kalÛ v Severním
Por˘ní-Vestfálsku (Abfallrelevanz der Klärschlammentsorgung in NRW)
Müll und Abfall, 34, 2002, ã. 9, s. 502-512

Sbûr, svoz a tfiídûní odpadÛ

●

Navigaãní software pro plánování tras pro fiidiãe v cizím místû: pfiesnû
na minutu k popelnici (Navigationssoftware für die Tourenplanung mit
ortsfremden Fahrern: Punktgenau zum Tonne)
Entsorga-Magazin, 21, 2002, ã. 9, s. 48
● Pomocí softwaru zvládnout plánování tras svozu odpadÛ a rozpoãtu:
rozhodující faktor (Mit Software die Touren- und Budgetplanung im Griff:
●

Jaroslava Kotrãová
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KALENDÁ¤
INTERNATIONAL ELECTRONICS
RECYCLING CONGRESS
13. – 15. 1., Basilej, ·v˘carsko
Kongres
ICM AG
Fax: +41/566 64 72 52
BEZPEâNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
22. 1., Ústí nad Labem
Konference
FÎP UJEP a âSÎP
E-mail: richter@fzp.ujep.cz,
cse@csvts.cz
EKOTOXIKOLOGICKÉ BIOTESTY II
3. – 4. 2., Praha
Pracovní konference
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.
Email: halouskova@ekomonitor.cz
III. International Slovak Biomas Forum
3. – 4. 2., Bratislava, Slovensko
Mezinárodní konference
Energy Centre Bratislava
E-mail: isbf@ecbratislava.sk
www.ecbratislava.sk
ECO CITY 2003
6. – 8. 2., Praha
Novû koncipovan˘ veletrh soubûÏn˘
s FOR HABITAT
ABF, a. s., VeletrÏní správa
E-mail: ecocity@abf.cz
BIODEGRADACE VI
5. – 6. 3., Seã-Ústupky
Odborná konference
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o
Email: halouskova@ekomonitor.cz
ENERGIE
6. – 9. 3., Wels, Rakousko
Veletrh konvenãních a obnoviteln˘ch
energií
Welser Messe International GmbH
E-mail: e.haudum@welser-messe.at
TERRATEC
11. – 14. 3., Lipsko, SRN
Mezinárodní veletrh pro Ïivotní prostfiedí
SEPP International, s. r. o.
E-mail: info@seppint.cz
SITS 2003
11. – 14. 3., PafiíÏ, Francie
Veletrh – obaly, odpady, recyklace,
komunální odpad, ochrana
Ïivotního prostfiedí
Active Communication
E-mail: active@telecom.cz
RECYCLING 2003
13. – 14. 3., Brno
7. roãník mezinárodní konference k recyklaci stavebních odpadÛ
ARSM a VUT Brno
E-mail: skopan@udt.fme.vutbr.cz

nûn˘ch posouzení (SEA) na celostátní
i regionální úrovni
Regionální centrum EIA, s. r. o.
E-mail: fidlerova@rceia.cz, www.rceia.cz

odpadu, recyklace a managementu ÎP
Amsterdam RAI International Exhibition
and Congress Centre
E-mail: mail@rai.nl

Právní pfiedpisy v oblasti ochrany ÎP
25. – 27. 3.
Kurz
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz

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

Analytická data a jejich vyuÏití v praxi II
2. – 3. 4., Nové mûsto na Moravû
Konference zamûfiená na analytiku ÎP
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.
Email: halouskova@ekomonitor.cz

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

ENVIRO 2003
9. – 11. 4., Kladno-Sítná
Konference
Cert Kladno, s. r. o.
Tel.: 312 845 007, Fax: 312 662 045
E-mail: cert@cert.cz, www.cert.cz

Sanaãní technologie VI
28. – 29. 5., Nové Mûsto na Moravû
Odborná konference
Vodní zdroje EKOMONITOR, s. r. o.
E-mail: halouskova@ekomonitor.cz
WASTE TECH 2003
3. – 6. 6., Moskva, Rusko
Veletrh a kongres – odpadové
hospodáfiství, odpady, skládky, ÎP
SIBICO International
www.waste-tech.ru

ENVIRO 2003
10. – 13. 4., Nitra, Slovensko
8. Mezinárodní v˘stava techniky pro
tvorbu a ochranu Ïivotního prostfiedí
Agrokomplex – V˘stavníctvo Nitra
E-mail: tomka@agrokomplex.sk

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

URBIS
13. – 17. 4., Brno, V˘stavi‰tû
Veletrh – Fórum investiãních pfiíleÏitostí.
Technologie a zafiízení pro mûsta a obce
Veletrhy Brno, a. s.
E-mail: urbis@bvv.cz, www.bvv.cz/urbis

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

IBF
13. – 17. 4., Brno, V˘stavi‰tû
Stavební veletrh
Veletrhy Brno, a. s.
E-mail: ibf@bvv.cz, www.bvv.cz/ibf
Kurz EMS
14. – 18. 4.
Stfiednûdob˘ kurz (5 dní)
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz

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

EKOTECHNIKA
15. – 17. 4., Bratislava, Slovensko
10. mezinárodní v˘stava techniky pro
tvorbu a ochranu Ïivotního prostfiedí
Incheba Bratislava, a. s.
E-mail: info@incheba.sk

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

WORKSHOP ZUR ERSTELLUNG
ABFALLWIRTSCHAFTSKONZEPTE
16. – 17. 4., Offenbach, SRN
Semináfi k sestavování koncepcí
odpadového hospodáfiství
Umweltinstitut Offenbach
Tel.: +49/069/810 679

Kurz EMS
18. – 20. 3.
Krátkodob˘ kurz (3 dny)
âeské ekologické manaÏerské centrum
E-mail: cemc@cemc.cz

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

SEA/EIA 2003
18. – 19. 3., Ostrava
Konference k metodice i praxi uskuteã-

ECOTECH EUROPE
13. – 15. 5., Amsterdam, Nizozemsko
Mezinárodní odborn˘ veletrh zpracování

Geotechnical Problems with
Man-made and Man-influenced
Grounds
25. – 28. 8., Praha
XIII. evropská konference – sanace
skládek a ekologické zátûÏe
âVUT Praha, Prof. Ing. Ivan Vaníãek,
DrSc.
E-mail: vaniceki@fsv.cvut.cz
www.ecsmge2003.cz
TECOMEX 2003
9. – 11. 9., Mexico City, Mexiko
Mezinárodní odborn˘ veletrh a kongres
pro Ïivotní prostfiedí a recyklaci
EXPO Consult + Service, s. r. o.
E-mail: expocs@sky.cz
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OEKO-FOIRE
12. – 14. 9., Luxembourg, Lucembursko
Ekologick˘ veletrh
SFI Luxembourg S.A.
E-mail: fil@fil.lu
MSV 2003
15. – 19. 9., Brno, V˘stavi‰tû
45. Mezinárodní strojírensk˘ veletrh
Veletrhy Brno, a. s.
E-mail: msv@bvv.cz, www.bvv.cz/msv
ENTSORGA
23. – 27. 9., Köln, SRN
Mezinárodní veletrh pro Ïivotní prostfiedí
Ing. Jan Besperát, Zastoupení
KölnMesse pro âR a SR
E-mail: besperat@koelnmesse.cz,
www.entsorga.de
ODPADY-LUHAâOVICE
30. 9. – 2. 10., Luhaãovice
XI. Mezinárodní kongres a v˘stava
JOGA LUHAâOVICE, s. r. o.
E-mail: joga@jogaluhacovice.cz
www.jogaluhacovice.cz
EMAT
1. – 4. 10., Záhfieb, Chorvatsko
1. mezinárodní veletrh ochrany ÎP
a zafiízení pro komunální sluÏby
Integra, s. r. o.
E-mail: integrapha@mbox.vol.cz
SARDINIA 2003
6. – 10. 10., S. Margherita di Pula
(Cagliari), Itálie
9. mezinárodní sympozium o odpadovém
hospodáfiství a skládkování
CISA-Environmental Sanitary
Engineering Centre
E-mail: info@sardiniasymposium.it
www.sardiniasymposium.it
COMMA
16. – 19. 10., Praha – V˘stavi‰tû
4. v˘stava komunální techniky a sluÏeb
Incheba Praha, s. r. o.
E-mail: info@incheba.cz
RICICLA
22. – 25. 10., Rimini, Itálie
Veletrh obnovy materiálÛ, energie a recyklace a veletrh svozov˘ch vozidel
ICS – Ing. Jan Voda
E-mail: icscomps@mbox.vol.cz
ISWA 2003
8. – 14. 11., Melbourne, Austrálie
Kongres – odpadové hospodáfiství
EKO-KOM, a. s.
E-mail: info@ekokom.cz
POLEKO
18. – 21. 11, PoznaÀ, Polsko
Mezinárodní veletrh ekologie
Medzynarodowe Targi Poznanskie
E-mail: info@mtp.com.pl,
www.poleko.mtp.com.pl

Údaje o pfiipravovan˘ch akcích byly
získány z rÛzn˘ch zdrojÛ a redakce
neruãí za správnost. S Ïádostí o dal‰í
informace se obracejte na uvedené
adresy.
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resumé
FACHZEITSCHRIFT ÜBER ALLES, WAS MIT
ABFÄLLEN ZUSAMMENHÄNGT

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