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2) Stručný  souhrn  problematiky  zneškodňování  odpadů  skládkováním  a  jeho 

vlivu na životní prostředí.

3) Problematika  zpracování  odpadů  v  mém  bydlišti,  charakteristika  skládky 

Kubíkovy Duby a skládky Čáslav.

4) Popsání  hlavních  směrů  současného  odpadového  hospodářství  ČR  a  jeho 

budoucího vývoje.
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1  ÚVOD

1.1  Odpady v minulosti

  Byť  je  člověk  nadřazen  ostatním  živočišným  druhům  svým  myšlením, 

uvědomováním si sebe sama a svou řečí, přesto je tu něco, co nedokáže, a to je žít v 

souladu s přírodou, aniž by to nemělo jakýkoli negativní dopad. A to se týká právě i 

problematiky  odpadů.  Odpady  nejsou  jen  problémem  současnosti,  ale  provázejí 

člověka již řadu let, od počátků jeho vzniku. Ať už člověk provádí jakoukoli činnost, 

vždy produkuje nějaký odpad.

     Již v prehistorických dobách se člověk zbavoval odpadů tím, že je pouze odhodil 

do blízkého okolí či do odpadních jam. Výhodou mu bylo však to, že tyto nepotřebné 

látky  byly  z  přírodních  materiálů  (kůže,  dřevo)  a  příroda  si  s  nimi  dokázala  velmi 

dobře poradit.

   Ve  starém  Řecku  a  Římě  byly  zřízeny  úklidové  služby,  které  byly  vykonávány 

převážně  válečnými  zajatci.  Fungovala  tu  kanalizace  a  navíc  zde  existovala  forma 

generálního  občanského  úklidu,  úprava  ulic  a  veřejných  prostranství  tzv.  „lustratio 

urbis“.  Tato  činnost  spočívala  ve  skrápění  vozovek,  čištění  kanalizace  a  obecně  k 

zajištění  vyhovujících  hygienických  podmínek  v  Římě.  Též  byly  likvidovány 

odpadky  od  návštěvníků  Kolosea,  které  se  s ostatním  odpadem odvážely  za  město, 

kde se sypaly do jam. Tímto způsobem vznikaly první skládky.

     Oproti tomu ulice středověkých měst připomínaly jedno velké smetiště, které byly 

zdrojem  choroboplodných  zárodků  a  zápachu.  Řada  velkých  měst  měla  potíže  se 

zásobováním vodou  a  dodržením elementárních  podmínek  čistoty.  Odpadky,  včetně 

lidských a zvířecích exkrementů, byly likvidovány tím způsobem, že byly vyváženy 

před  dům,  kde  se  vrstvily  a  důsledkem  toho  byly  zdravotní  problémy  a  šíření 

epidemií moru a cholery mezi obyvatelstvem.

     Až v období 18. a 19. století došlo k řadě organizačních a technických opatření 

směřujících  ke  zlepšení  hygieny  a  čistoty  měst  a  odvážení  odpadků.  Zavedly  se 

přesypné  nádoby  na  domovní  odpad  a  ulicemi  měst  projížděly  vozy,  které  svážely 

odpadky na haldy za města. V téže době se začínaly stavět vodovody a kanalizace a 

na počátku 20. století byl již technologicky i organizačně zvládnut odvoz odpadků z 

měst  a  prosadily  se  též  zásady  omezování  prašnosti  při  sběru  a  svozu  odpadu. 
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Ještě v roce 1920 se v Praze používalo 170 otevřených vozů k vyvážení odpadků na 

okraj  Prahy  od  roku  1923  byl  postupně  zaváděn  nádobový  systém a  od  roku  1930 

používání Kuka vozů.

      První řízené skládky se začaly objevovat v Anglii před 60 lety 

(Christianová, A., aj.,1998, str.5-6).
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2  ODPADNÍ LÁTKY

2.1  Legislativa

2.1.1  Zákon č. 185/2001 Sb.

     Od 1.1.2002 platí v České republice zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů,  jenž  byl  vydán 15.5.2001 a  upravuje  odpadovou politiku 

ČR.  Tento zákon stanoví:

a) pravidla  pro  předcházení  vzniku  odpadů  a  pro  nakládání  s  nimi  při 

dodržování  ochrany  životního  prostředí,  ochrany  zdraví  člověka  a  trvale 

udržitelného rozvoje v souladu s právem Evropských společenství,

b)   práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, a

c)   působnost orgánů veřejné správy.

    Charakteristika  práv  a  povinností  vyplývajících  z  tohoto  zákona  (odkaz  na 

paragraf zákona):

         Každý  má povinnost

• předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti, 

vzniklé  odpady  využívat  případně  odstraňovat  způsobem,  který  neohrožuje 

lidské zdraví a životní prostředí v souladu s tímto zákonem (§ 10)

• zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití 

odpadů má přednost před jiným využitím odpadů (§ 11)

• nakládat  s  odpady  a  zbavovat  se  jich  pouze  způsobem  stanoveným  tímto 

zákonem,  s  odpady  nakládat  pouze  v  zařízeních,  která  jsou  k  nakládání  s 

odpady podle tohoto zákona určena,  při  tomto nakládání  s  odpady nesmí být 

ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí  a 

nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními předpisy 

(§ 12)

• zjistit,  zda  osoba,  které  předává  odpady,  je  k  jejich  převzetí  podle  tohoto 

zákona oprávněna (§ 12)
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 Obec – původce komunálního odpadu, má povinnost

• odpad zařazovat a shromažďovat podle druhů a kategorií v  Katalogu odpadů 

(§§ 16,5,6)

• zajistit přednostní využití odpadů (§§ 16,11)

• převést odpady do vlastnictví pouze oprávněné osobě (§§ 16,12)

• ověřovat  nebezpečné  vlastnosti  odpadů  podle  §  6  odst.4  a  nakládat  s  nimi 

podle jejich skutečných vlastností (§§ 16,6)

• zabezpečit  odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

(§ 16)

• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a ohlašovat 

odpady v rozsahu stanoveném zákonem a vyhláškou ministerstva (§§ 16, 39)

• umožnit  kontrolním  orgánům  přístup  do  objektů,  prostorů  a  zařízení  a  na 

vyžádání  předložit  dokumentaci  a  poskytnout  pravdivé  a  úplné  informace 

související s nakládáním s odpady (§ 16)

• zpracovat  plán  odpadového  hospodářství  v  souladu  s  tímto  zákonem  a 

prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění (§§ 16,41,44)

• vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí 

(§ 16)

• ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem 

(§§ 15, 16)

• platit poplatky za ukládání odpadů na skládky (§ 16)

• možnost  ve  své  samostatné  působnosti  stanovit  obecně  závaznou  vyhláškou 

obce  systém  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a 

odstraňování  komunálních  odpadů  vznikajících  na  jejím  katastrálním  území, 

včetně systému nakládání se stavebním odpadem (§ 17)

• možnost obecně závaznou vyhláškou stanovit a vybírat poplatek za komunální 

odpad, nebo vybírat úhradu za nakládání s komunálním odpadem od občanů na 

základě smlouvy  (§ 17, § 17a)

• v  souladu  se  zvláštními  právními  předpisy určit  místa,  kam  mohou  občané 

odkládat komunální odpad a nebezpečné složky komunálního odpadu (§ 17)
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Fyzická osoba je povinna

• odkládat  komunální  odpad  na  místech  k  tomu  určených  a  ode  dne,  kdy  tak 

obec  stanoví  obecně  závaznou  vyhláškou,  komunální  odpad  odděleně 

shromažďovat,  třídit  a  předávat  k  využití  a  odstraňování  podle  systému 

stanoveného obcí, pokud odpad sama nevyužije v souladu se zákonem (§ 17)

• platit  místní  poplatek nebo poplatek za komunální odpad v souladu s obecně 

závaznou vyhláškou obce (§§ 17a, 84) (www.env.cz)

2.1.2  Zákon č. 477/2001 Sb.

     Druhým důležitým zákonem z hlediska odpadového hospodářství je 

zákon č. 477/2001 Sb.  o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 

ze dne 4. prosince 2001 s účinností od 1.1. 2002.

     Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z 

obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických 

látek v těchto obalech obsažených v souladu s právem Evropských společenství.

     Zákon stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob 

a působnost správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených 

výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů a 

stanoví poplatky a ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.

     Tento zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny 

na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů užívaných v silniční, železniční nebo letecké 

dopravě nebo při námořní nebo vnitrozemské plavbě podle mezinárodních smluv, jimiž je 

Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve 

Sbírce zákonů (www.env.cz).
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2.2  Vysvětlení pojmů v odpadovém hospodářství obce

     V  zákoně  o  odpadech,  zákoně  o  obalech  a  v  běžném  provozu  hospodaření  s 

odpady se setkáváme s celou řadou pojmů. V seznamu pojmů je respektován výklad, 

který zavedl  zákon č.  185/2001 Sb.,  o  odpadech včetně  jeho prováděcích předpisů. 

Některé pojmy jsou definovány v normách ČSN (83 8001 – Názvosloví odpadů, 77 

0052 – 1 – Obaly. Obalové odpady). Pojmy, které nejsou v obecně dostupné literatuře 

definovány, jsou vyloženy způsobem obvyklým v odborné praxi.

Odpadové hospodářství

     Činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady a následnou 

péčí o místo, kde jsou odpady uloženy a kontrola těchto činností.

Nakládání s odpady

  Shromažďování,  soustřeďování,  sběr,  výkup,  třídění,  přeprava  a  doprava, 

skladování, úprava, využívání a odstraňování odpadů.

Integrovaný systém

   Jednoduchá  strategie,  která  koordinuje  sběr,  využití  a  odstranění  komunálních 

odpadů  v  celém  odpadovém  toku,  směřující  k  optimální  činnosti  při  respektování 

ekonomických a environmentálních požadavků.

Integrovaný obalový systém

    Systém společného nakládání s komunálním odpadem a použitými obaly. Je jednou 

z  možností  zajištění  povinností  zpětného odběru  a  recyklace  odpadů  z  obalů  podle 

zákona o obalech.

Sběr odpadů

     Soustřeďování odpadů fyzickou nebo právnickou osobou oprávněnou k podnikání 

(„odpadářská“ firma) od obce za účelem jejich předání k využití nebo odstranění.

Separace odpadů

   Oddělený  sběr  materiálových  komodit  odpadů.  Činnost,  při  které  dochází  k 

oddělení vybraných složek odpadů za účelem jejich využití nebo odstranění. V praxi 
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se  tento  pojem  využívá  nejčastěji  pro  označení  tříděného  (odděleného)  sběru 

využitelných složek komunálních odpadů, případně pro sběr nebezpečných odpadů.

Využití odpadů

   Činnost,  při  které  dochází  ke  zhodnocení  odpadů  a  využití  některých  z  jejich 

fyzikálně-chemických vlastností zpět ve výrobních procesech. V zákoně o odpadech 

je zaveden pojem využívání odpadů, což jsou činnosti popsané v příloze č. 3 tohoto 

zákona (nejdůležitější jsou z hlediska obcí činnosti jako předúprava odpadů na třídící 

lince, recyklace, kompostování a energetické využití).

Recyklace, materiálové využití

  Opětovné  použití  odpadů  v  původním  nebo  jiném  výrobním  procesu.  Při 

materiálové  recyklaci  se  využívá  odpad  upravený  mechanicky.  Odpad  lze  také 

rozkládat  chemickou  cestou  na  výchozí  látky,  které  se  používají  dále  pro  výrobu 

(např. plasty). Pojem recyklace zákon o odpadech nezavádí.

Energetické využití

     Použití odpadů zejména jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu 

nebo jiným způsobem k výrobě energie.

Zpracování odpadů

   Úprava  a  předzpracování  využitelných  složek  odpadů  podle  požadavků  trhu  se 

surovinami.  Provádí  se  na  třídících  linkách  a  dalších  zařízeních  (např.  třídění, 

lisování,  drcení  apod.).  Do  vlastní  výroby  pak  již  vstupují  druhotné  suroviny 

(upravené odpady), které mohou nahradit primární materiály k výrobě.

Odstranění odpadů

    Činnost,  která  ukončuje  nakládání  s  odpady,  když  už  nelze  odpady  využít. 

Všechny způsoby odstranění odpadů jsou uvedeny  v příloze č. 4 zákona o odpadech. 

Pro obce jsou nejznámější skládkování a spalování (bez využití energie).
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Komunální odpad

     Veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou 

odpadů  vznikajících  u  právnických  osob  nebo  fyzických  osob  oprávněných 

k podnikání.

Domovní odpad

     Pojem není zaveden zákonem ani normou. Zahrnuje tuhý odpad, který vzniká v 

domácnostech (papír,  plasty,  sklo, kovy),  a také zbytky potravin a popel. Je to tedy 

odpad, který běžný občan odkládá do sběrných nádob.

Směsný odpad

   Složka  komunálních  odpadů,  která  zůstává  po  vytřídění  papíru,  plastů,  skla, 

objemného  odpadu,  nebezpečného  odpadu  (příp.  dalších  složek).  Zahrnuje  i  odpad 

z košů umístěných na veřejných prostranstvích.

Objemný odpad

     Domovní odpad a živnostenský odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nebo 

hmotnosti  nelze  odkládat  do  běžných  sběrných  nádob  (80-1100  l).  Např.  nábytek, 

koberce, stavební suť, sanitární keramika apod.

Využitelné složky

     Druhy komunálních odpadů získané odděleným sběrem (separací), které lze přímo 

nebo po úpravě využít. V praxi se jedná především o odpady z papíru, plastů, kovů, 

skla,  nápojových  kartonů.  K  dalším  využitelným  složkám  patří  odpad  ze  zeleně, 

textil, elektrošrot, autovraky apod.

Živnostenský odpad

   Odpad  podobný  komunálnímu  odpadu  vznikající  při  činnosti  fyzických  osob 

oprávněných  k  podnikání  nebo  právnických  osob  s  malým  rozsahem  výroby.  Toto 

označení  se  používá  většinou  pro  odpad  z  drobných  provozoven  a  dílen  na  území 

obce.  Odpad se stává součástí   komunálního odpadu  a je s  ním běžně nakládáno v 

systému obce (podle zákona pouze na základě smlouvy živnostníka s obcí).
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Svozová oblast

     Území svozové firmy (oprávněné osoby), ve kterém zajišťuje pro obce služby při 

nakládání s odpady. V praxi se jedná o území, ve kterém konkrétní firma provádí sběr 

a svoz směsných nebo využitelných komunálních odpadů.

Svozová firma

    Firma, která poskytuje služby (především svoz směsných a tříděných komunálních 

odpadů) obcím.

Sběrné nádoby

     Nádoby určené ke shromažďování a sběru odpadů. V obcích se jedná nejčastěji o 

popelnice nebo kontejnery menších rozměrů (80-3200 l).

Sběrné místo, sběrný dvůr

   Místo  určené  obcí  ke  shromažďování  a  sběru  vybraných  složek  komunálních 

odpadů  vybavené  různými  druhy  shromažďovacích  prostředků  (různé  typy 

kontejnerů,  sběrné  boxy  apod.).  Na  sběrném  dvoře  lze  sbírat  větší  počet  druhů 

odpadů a to včetně nebezpečných složek.

Výtěžnost tříděného sběru (kg/obyvatel/rok)

     Množství vytříděných a dále využitelných složek komunálních odpadů vztažené 

na průměrného obyvatele v měřeném území (v kg/obyvatel/rok) v daném čase.

Účinnost tříděného sběru (%)

     Podíl  množství  vytříděných domovních odpadů k celkové  produkci  domovních 

odpadů ve sledovaném území v dané časové jednotce. Udává se v %. Lze ji stanovit i 

pro  jednotlivé  materiály  –  např.  podíl  množství  vytříděných  plastů  a  celkového 

výskytu plastů v domovním odpadu.

Měrná produkce odpadů

    Množství jednotlivých složek komunálních odpadů vyprodukovaných průměrným 

občanem za časové období (rok, týden). Udává se v kg/obyvatel/rok.
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Objemová hmotnost (hustota) – kg/m3

     Hmotnost 1 m3 sledované složky odpadů. Liší se v jednotlivých etapách nakládání 

s  odpady  (sběr,  svoz,  transport  atd.).  Měrná  hmotnost  volně  uloženého  odpadu, 

odpadu získaného z nádob a odpadů ze svozových automobilů je velmi odlišná podle 

míry stlačení odpadů. Pro potřeby systémů sběru a třídění odpadů v obcích je vhodné 

používat  objemové  hmotnosti  odpadů  měřených  ze  sběrných  nádob  (Vrbová,  M., 

2003).

2.3  Pojem odpad

     Podle  §  3  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a  o  změně  některých  dalších 

zákonů je  odpadem každá movitá  věc,  které  se  osoba zbavuje nebo má úmysl  nebo 

povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 

k tomuto zákonu.

2.3.1  Pojem komunální odpad

     Jelikož  bych se  chtěla  soustředit  na  odpadové hospodářství  obce,  uvádím tedy 

definici komunálního odpadu.

    V  souladu  s  již  zmiňovaným  zákonem  o  odpadech  je  komunálním  odpadem 

veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden 

jako  komunální  odpad  v  prováděcím  právním  předpisu,  s  výjimkou  odpadů 

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (§ 4 

písm.b).

     Abychom určili, zda se jedná o komunální odpad, je důležitý původce odpadu. U 

komunálního  odpadu  je  vždy  původcem  občan,  tedy  nepodnikající  fyzická  osoba, 

jejíž činností je odpad produkován. V okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na 

místě  k  tomu  určeném,  stává  se  obec  vlastníkem tohoto  odpadu.  Obec  je  tedy  dle 

zákona původcem komunálního odpadu a vztahují se na ni tudíž i povinnosti původců 

odpadů.

     Na území obce je produkován též odpad podobný komunálnímu odpadu, jenž  má 

obdobné  vlastnosti  jako  komunální  odpad,  ale  jeho  původcem  není  obec.  Vzniká 

nevýrobní činností právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání 
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(odpad z kanceláří, úřadů, živností).

     Původci takového odpadu se mohou zapojit  do systému pro nakládání s odpady 

zavedeného obcí.

2.4  Druhy a kategorie odpadů, zařazení komunálního odpadu

     Původci odpadů jsou povinni odpad zařazovat podle Katalogu odpadů, který vydá 

Ministerstvo  životního  prostředí  (Vyhláška  MŽP č.381/2001  Sb.,  kterou  se  stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

     

     Původce odpadů a oprávněná osoba odpady zařazují pod šestimístná katalogová 

čísla  druhů  odpadů  uvedená  v  Katalogu  odpadů,  v  nichž  prvé  dvojčíslí  označuje 

skupinu  odpadů,  druhé  dvojčíslí  podskupinu  odpadů  a  třetí  dvojčíslí  druh  odpadu. 

Vyhláškou MŽP jsou každému druhu odpadu přesně vymezeny kategorie odpadů. 

Katalog rozlišuje kategorii:

− nebezpečný odpad (je v Katalogu odpadů označen * )

− ostatního odpad

   Vedle  členění  odpadů  zavedeného  dle  zákona  v  Katalogu  odpadů  se  v  praxi 

můžeme  setkat  i  s  jiným  dělením  závisejícím  na  různých  kritériích.  Christianová 

(1998, str.16) dělí odpady například podle:

− vlivu na člověka a životní prostředí

− základních fyzikálních vlastností (plynné, kapalné, tuhé a směsné)

− základních oborů hospodářské činnosti: 

 výrobní (z průmyslu, zemědělství, stavební činnosti)

 komunální (od obyvatelstva)
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− možností využití odpadů jako druhotných surovin:

 využitelné

 nevyužitelné

                    

     V Katalogu odpadů je  komunální  odpad je  zařazen  do skupiny  20 „Komunální 

odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady 

z úřadů), včetně složek z odděleného sběru“.

     Skupina 20 je členěna do tří podskupin a dále na několik druhů odpadů.

Jsou to podskupiny:

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) –   

          nebezpečné a využitelné složky

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) – odpady z údržby  

          zeleně

20 03 Ostatní komunální odpady - směsný komunální odpad, odpad z tržišť, uliční   

          smetky, kal ze septiků a žump, odpad z čištění kanalizace, objemný odpad a   

          komunální odpady jinak blíže neurčené

                                                    (Skupinu 20 Komunální odpady uvádí příloha č. 1)
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2.5  Nakládání s opady, vliv na životní prostředí

   Souhrnné  přehledy  produkce  a  nakládání  s  odpady  v  ČR  jsou  vedeny  v 

Informačním  systému  odpadového  hospodářství  (ISOH)  MŽP  provozovaném 

Výzkumným ústavem vodohospodářským, centrem pro hospodaření  s  odpady (VÚV 

T.G.M – CeHO).   Údaje  o  produkci  odpadů a  způsobech nakládání  s  nimi  jsou  též 

zjišťovány statistickým šetřením Českého statistického úřadu (ČSÚ).

      Podle údajů ISOH  činila produkce odpadů v roce 2006 v České republice 28 066 

mil. tun. Z toho nebezpečný odpad tvořil 1,455 mil. tun. Objem komunálního odpadu 

byl 3, 979 mil. tun, což je v přepočtu 387 kg na obyvatele za rok. Z toho nebezpečný 

komunální odpad činil 18 tis. tun, tedy 1,7 kg na obyvatele za rok.

     Lze konstatovat,  že  produkce odpadů od roku 2004 klesá,  zvyšuje  se  množství 

odděleně  sebraných  využitelných  složek  komunálního  odpadu  a  nebezpečného 

odpadu,  a  tím  se  zvyšuje  i  množství  odpadů,  které  mohou  být  recyklovány  nebo 

využity. 

     Obce a města ČR v rámci svých činností provozují ve smyslu zákona o odpadech 

systémy nakládání  s  komunálními odpady (tj.  shromažďování,  sběr,  svoz,  přepravu, 

třídění, využívání a odstraňování odpadů).

     Při určování míst k odkládání komunálních odpadů je třeba brát zřetel na místní 

podmínky obce či města a jejich technickou vybavenost. Je plně v kompetenci obce, 

jaký způsob shromažďování odpadu zvolí, zda to budou pytle, sběrné nádoby, sběrné 

dvory  či  jejich  kombinace.  Taktéž  objem,  rozmístění  a   množství  sběrných  nádob 

včetně  četnosti svozů odpadů je záležitostí obce.

     Povinností obce je zajistit třídění komunálního odpadu a to ze dvou hledisek:

1) Z hlediska separace využitelných složek odpadů jako jsou plasty, papír,  sklo, 

kov,  bioodpad,  kartony apod.,  k  čemuž  je  využíván  odvozový způsob  sběru, 

při kterém jsou sběrné nádoby umístěny před jednotlivými domy a odpad je v 

den  svozu odvážen.  Nebo je  využíván  donáškový  způsob sběru  odpadu,  kdy 

občané nosí vytříděné složky na místa k tomu určená a překonávají tak určitou 

vzdálenost. Donášková vzdálenost se v současné době zkracuje, v průměru se 

jedná o 150 m.
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2) Z hlediska druhého se jedná o oddělování nebezpečných složek odpadů (léků, 

zbytků  barev,  laků,  rozpouštědel,  zářivek,  baterií,  domácí  chemie, 

elektronických  zařízení  apod.)  a  to  stacionárně  donáškou  na  místa  sběrných 

dvorů  nebo  mobilně  speciálně  vybavenými  sběrnými  automobily,  které 

odvážejí tento odpad zpravidla dvakrát ročně.

     Sběrné dvory, jakožto místa pro zachycování nebezpečných a využitelných složek 

odpadů  jsou  zřizovány  v  obcích  s  počtem  nad  2000  obyvatel.  Menší  obce  mohou 

vybudovat jeden centrální  sběrný dvůr,  jehož dojezdová vzdálenost  by však neměla 

být  delší  než  3-5  kilometrů.  Sběrné  dvory  slouží  nejčastěji  k  odkládání  objemného 

odpadu (nábytek, koberce), stavebního odpadu, elektrospotřebičů, ale i nebezpečných 

odpadů. 

     Na území České republiky je v současné době rozmístěno asi 140 000 barevných 

kontejnerů na  tříděný sběr.  Každý kontejner  má svou určitou barvu a  označení  a  je 

určen pro určitý typ materiálu:

Kontejner na papír

     Je označen modrou barvou a patří do něho papír (ne však karbonový papír, silně 

znečištěný  papír  nebo  papír  s  tuhou  povrchovou  úpravou  či  úpravou  z  jiného 

materiálu)  a  lepenka.  Papír  se  recykluje  velice  snadno  a  papírové  vlákno  lze 

recyklovat zhruba sedmkrát.

Kontejner na plasty

  Takový  kontejner  je  žlutý  a  materiál  zde  odložený  musí  být  pouze  z 

polyethylentereftalátu  (PET  lahve),  polyethylenu,  polypropylenu  a  polystyrenu.  Je 

samozřejmé,  že  plasty  v  kontejneru  by  neměly  být  nijak  znečištěné,  neboť  to 

znemožňuje recyklaci a takovýto odpad skončí na skládce.

Kontejner na sklo

     Barva tohoto kontejneru je bílá (určen pro bílé sklo) a zelená (určen pro barevné 

sklo).  I  sklo  se  dá  snadno  recyklovat.  Co  však  do  kontejneru  na  sklo  nepatří  je 

drátosklo, monitory počítačů a televizorů, zrcadla, automobilová skla a porcelán.
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Kontejner pro nápojové kartony

     Barva kontejnerů či pytlů pro třídění nápojových kartonů je oranžová. Materiál, 

který  je  do  nich  vhazován,  je  nápojový  karton,  který  je  složen  z  papíru,  hliníkové 

fólie a polyethylenové fólie.

Kontejner na biodpad

     Bioodpad je biologicky rozložitelný odpad (odpad ze zahrádek, z městské zeleně, 

z domácností) a tvoří podstatnou část komunálního odpadu. Kontejnery pro bioodpad 

jsou označen zelenou barvou, ovšem v České republice se příliš nevyskytují.

    Každá  obec  by  měla  zajistit,  aby  se  odpady  nějakým  způsobem  zpracovaly.  V 

některých  obcích  či  městech  jsou  budovány  kompostárny,  které  slouží  k  úpravě  a 

využití  bioodpadu,  jenž  se  dle  zákona  nemůže  vyvážet  na  skládku  bez  předchozí 

úpravy.  Většina  takového  odpadu  se  však  dává  do  nádob  se  směsným  odpadem  a 

skončí na skládce.

                                                  (Grafické značky obalů jsou uvedeny v příloze č. 2)

     V roce 2003 bylo vytříděno 333 000 tun využitelných složek.  Nejefektivnějším 

způsobem je začít s tříděním již v samotných domácnostech, neboť třídění směsného 

odpadu je velmi pracné a z hlediska výroby nehodnotné.

     Takto  vytříděný  materiál  je  odvážen  svozovými  firmami,  které  jsou  obcí 

najímány, do dotříďovacích linek a odtud do závodů, kde je recyklován. Na třídících 

linkách probíhá ruční dotříďování a to tím způsobem, že každý pracovník z běžících 

pásů  vytahuje  svou  určenou  komoditu.  Zbytek,  jenž  nebyl  zařazen  do  žádné  z 

tříděných  kategorií,  putuje  většinou  na  skládku.  Z  komunálního  odpadu  je  možno 

vytřídit a recyklovat až 50 %, v České republice třídí odpad zhruba 65 % obyvatel.

    Odpad,  který  již  nelze  nijak  využít  je  odstraňován  na  skládkách  nebo  ve 

spalovnách odpadů. Takto je zneškodňován směsný komunální odpad.

         (Produkci odpadů včetně jejich využívání a odstraňování udává tabulka č. 1- 4)

     Skládkování je stále nejběžnějším způsobem zneškodňování komunálních odpadů, 

kolem  80%  komunálního  odpadu  je  skládkováno.  Skládkování  odpadu  je 

zneškodňování  odpadu  trvalým  uložením  na  skládkách,  úložištích,  odkalištích, 
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odvalech  a  výsypkách.   Tato  metoda  však  není  vyhovující  požadavkům na  ochranu 

životního  prostředí  a  měla  by  být  používána  jen  u  prokazatelně  nevyužitelného 

zbytku  odpadu.  V  rámci  ochrany  životního  prostředí  a  přírodních  zdrojů  jsou  do 

popředí  stavěny  strategie  směřující  k  minimalizaci  produkce  odpadu  a  jeho 

maximálnímu energetickému a surovinovému využití.

     Dalšími metodami zneškodňování odpadů kromě již zmíněného skládkování jsou 

fyzikálně-chemické metody a biologické metody.

    Zneškodňování  odpadů  fyzikálními  a  chemickými  metodami  je  zneškodňování, 

které  využívá  těchto  metod  ke  snížení  obsahu  škodlivin  nebo  míry  nebezpečných 

vlastností  odpadů  (např.  zpevňování,  zatavení  do  skla,  zabetonování,  neutralizace, 

oxidace,  redukce).  Mezi  způsoby  tepelného  zpracování  odpadů  patří  i  metoda 

spalování, pyrolýza, zplyňování aj.

     Zneškodňování biologickými metodami znamená využití biologických procesů ke 

snížení  koncentrace  vlastností  odpadů  na  hodnoty  umožňující  jejich  další  využití. 

Jsou to například mikrobiologické metody nebo kompostování (Altman, V., 1996, str. 

16).

     Při nakládání s odpady bychom tedy měli brát v úvahu jak aspekt ekologický tzn. 

aby  docházelo  k  minimálnímu  narušování  životního  prostředí,  tak  aspekt 

ekonomický, který předpokládá maximální surovinové a energetické využití odpadů. 

S  ohledem  na  tyto  aspekty  je  nutno  veškeré  ekonomické  aktivity  posuzovat  z 

hlediska  principů  udržitelného  rozvoje,  jehož  hlavní  zásady  v  odpadovém 

hospodářství jsou tyto:

    - prevence vzniku odpadu

- minimalizace odpadu 

- materiálové využití 

- energetické využití 

- spalování 

- skládkování
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Co je tedy nutné pro to udělat?

   Je  důležité  zapojit  občany  do  systému  třídění  využitelných  složek  odpadu, 

přesvědčit  je  o  důležitosti  předcházení  vzniku  odpadu  a  odděleného  sběru 

nebezpečných  složek  odpadu.  Tímto  způsobem  alespoň  částečně  snížit  množství 

směsného odpadu a tedy více materiálově a energeticky využít větší množství složek 

odpadu.  Tomu  všemu  samozřejmě  předchází  dostatečná  informovanost  občanů  o 

systému  nakládání  s  odpadem.  Neméně  důležitá  je  též  podpora  správních  orgánů 

(finanční  prostředky,  kvalifikovaní  pracovníci  apod.),  která  by  zefektivňovala 

nakládání s odpadem v rámci udržitelného rozvoje.

   Produkce  odpadů  a  jejich  následná  likvidace  představuje  zátěž  pro  životní 

prostředí.  Všechny  druhy  odpadů  mohou  mít  vliv  na  zdraví  člověka  a  životní 

prostředí. A to jak v místě jejich vzniku nebo shromažďování, tak i při manipulaci s 

nimi a jejich zneškodňování. Jedná o různé hygienické problémy, odpady mohou být 

zdrojem infekce pro člověka, ale také mohou být zdrojem kontaminace vody, půdy a 

ovzduší. 

                                  (Produkci odpadů a způsoby nakládání s nimi uvádí graf č.1-8)
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3  SKLÁDKOVÁNÍ

    Skládkování  představuje  jeden  z  nejstarších  a  nejpoužívanějších  způsobů 

nakládání  s  komunálním odpadem,  který  značnou měrou zatěžuje  životní  prostředí. 

Jak  již  bylo  uvedeno,  v  České  republice  se  skládkováním  odstraňuje  přes  80% 

komunálního odpadu. Důvody, proč tomu tak je, jsou zejména ekonomické; jedná se 

o poměrně nízké náklady na tento způsob odstraňování odpadů a též o nízké poplatky 

za uložení odpadů na skládku. V současné době se na našem území nachází cca 200 

řízených skládek odpadů. V posledních letech se nové skládky prakticky nezakládají, 

spíše probíhají další výstavby etap již stávajících skládek.

     Skládky  odpadů  jsou  zařízení  sloužící  ke  konečnému  uložení  odpadů  a  to 

takových, které již nelze jiným způsobem využít. Jsou tedy tím posledním článkem v 

řetězci  likvidace odpadů v systému nakládání  s  nimi.  Z  hlediska ochrany životního 

prostředí jsou jediným zařízením pro ukládání odpadů skládky řízené. Podle Altmana 

(1996, str.22) se jimi rozumí skládky, kde je v souladu s postupy a zásadami řízeného 

skládkování  zneškodňován  odpad.  Řízené  skládkování  je  technologický  postup 

ukládání  odpadů  na  skládce,  respektující  zásady  ochrany  životního  prostředí,  v 

souladu  se  schválenou  projektovou  dokumentací  a  provozním  řádem  skládky. Její 

životnost charakterizují 3 fáze: výstavba, provozní činnost a rekultivace.

                               (Přehled skládek odpadů v ČR udává tabulka č. 6 a tabulka č. 7)

3.1  Typy skládek

     Skládky je možno dělit dle několika hledisek.

    Dle  vyhlášky Ministerstva  životního prostředí   č.383/2001 Sb.  o  podrobnostech 

nakládání s odpady se skládky dělí podle technického zabezpečení na 3 skupiny:

• skupina S - inertní odpad - určená pro inertní odpady kategorie ostatní odpad, 

jejichž  vodný  výluh  nepřekračuje  v  žádném  z  ukazatelů  limitní  hodnoty 

výluhové třídy číslo II uvedené v tabulce č. 6.2 přílohy č. 6 a limitní hodnoty 

obsahu organických škodlivin v sušině uvedené v tabulce  č. 9.2 přílohy č. 9. 

Pro  účely  evidence  a  ohlašování  odpadů  a  zařízení  se  skládky  této  skupiny 
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označují S-IO

• skupina S - ostatní odpad - určená pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž 

vodný  výluh  nepřekračuje  v  žádném  z  ukazatelů  limitní  hodnoty  výluhové 

třídy  číslo  III  uvedené  v  tabulce  č.  6.3  přílohy  č.  6,  pro  upravené  odpady 

kategorie  ostatní  odpad,  jejichž  přijatelnost  na  jednotlivé  skupiny  skládek 

nelze  hodnotit  na  základě  jejich  vodného  výluhu  (např.  komunální  odpad  a 

směsný stavební a demoliční odpad). Na skládky skupiny S-ostatní odpad lze 

za  podmínek  stanovených  v  odstavci  11  ukládat  i  nebezpečný  odpad  a  za 

podmínek  stanovených  v  §  17  i  izolační  materiály  s  obsahem  azbestu  a 

stavební materiály obsahující azbest. Pro účely evidence a ohlašování odpadů 

a zařízení se skládky této skupiny označují S-OO

• skupina  S  -  nebezpečný  odpad  -  určená  pro  nebezpečné  odpady.  Pro  účely 

evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují 

S-NO

    Altman  (1996,  str.20-24)  rozlišuje  skládky  například  podle  způsobu  uložení 

odpadu na skládky řízené a divoké. Divoké skládky definuje jako každý prostor, kde 

jsou  odpady  ukládány  nahodile  a  živelně  v  rozporu  s  právními  předpisy  a  bez 

jakéhokoliv  povolení,  způsobem nerespektujícím zejména zásady ochrany životního 

prostředí. Je zde ukládán neošetřený a nekontrolovatelný odpad. Jsou prokazatelným 

zdrojem  nebezpečného  ohrožení  přírody  a  životního  prostředí  vůbec,  včetně 

estetického znehodnocení krajiny.

      Podle  tvaru  (konstrukce)  rozlišuje  skládky  podúrovňové  (v  prohlubních  do 

úrovně  terénu),  nadúrovňové  (na  úrovni  terénu),  částečně  podúrovňové  a  částečně 

nadúrovňové a příkopové.
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     Dále rozděluje skupiny skládek, a to:

1.  skupina – Zeminy a hlušiny

2. skupina – Ostatní odpad

3. skupina – Tuhý komunální odpad

4. skupina – Zvláštní odpady

5. skupina – Nebezpečné odpady

     Podle druhu uloženého odpadu rozlišuje:

Inertní  skládky,  skládky zbytkového odpadu,  přihrádkové skládky,  reakční  skládky, 

podzemní skládky a časově omezené skládky.

    Z hlediska stavebního provedení lze na základě zajištění těsnění skládky rozlišovat 

skládky  netěsněné  a  skládky  těsněné  přírodním  materiálem  (nejčastěji  jílem  a 

bentonitem) nebo syntetickým materiálem (např.  folie  z PVC nebo polyethylenu) či 

jejich  kombinací.  Z  hlediska  časového  průběhu  skládkové  činnosti  rozlišujeme 

skládky  připravované,  provozované  a  skládky  s  přerušenou  či  ukončenou  činností 

(Jiříčková, J., 2006, str.16). 

3.2  Výstavba skládek

     Vhodný  výběr  lokality  pro  výstavbu  nových  skládek  je  závislý  na  mnoha 

faktorech odvíjejících se od příslušných zákonů, směrnic, norem a jiných závazných 

předpisů.  Je  to  jednak  faktor  ekologický,  v  rámci  něhož  je  nutno  počítat  s  tím,  že 

odpady procházejí  během ukládání  a  dlouho poté  řadou biologických,  fyzikálních a 

chemických změn. Tyto změny mohou narušovat přírodní prostředí okolí skládky. Je 

třeba  vypracovat  studii  geologických  a  hydrogeologických,  ale  i  klimatických 

poměrů  dané  lokality  a  též  posoudit  případná  rizika  znečištění  zdrojů  pitné  vody, 

okolní krajiny či ohrožení zdraví obyvatelstva.

     Další  faktor  je  ekonomický,  tedy  jsou  vybírána  místa  s  co  nejmenším 

ekonomickým či zemědělským užitkem (staré doly, lomy, pískovny atd.). Posuzuje se 

též  technická  realizovatelnost  výstavby  a  hospodárnost  provozu  skládky  závislá  na 

dopravních a  energetických sítích.
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     Je  nutné zvážit  též faktor společenský, kdy zájem obce není  vždy v souladu se 

zájmen správních orgánů s využitím daného území.

3.3  Technologické části skládek

   Dle  vyhlášky  MŽP  č.383/2001  Sb.  o  podrobnostech  nakládání  s  odpady  se 

technické  požadavky  na  skládky  odpadů  včetně  podmínek  pro  jejich  umístění, 

technické  zabezpečení  provozu  skládek,  těsnění,  monitoring  a  podmínek  jejich 

uzavření  a  rekultivace  pokládají  za  splněné,  odpovídají-li  příslušným  technickým 

normám:

ČSN 83 8030 Skládkování  odpadů -  Základní  podmínky pro navrhování a  výstavbu 

skládek

ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek

ČSN  83  8033  Skládkování  odpadů  -  Nakládání  s  průsakovými  vodami  ze  skládek 

ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - Odplynění skládek

ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek

ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek.

     Každá skládka je tvořena souborem na sebe bezprostředně navazujících systémů. 

V  podstatě  se  jedná  o  systém  těsnění,  jímání  skládkové,  dešťové  vody  a  plynu  a 

monitorování skládky i  okolí.  Musíme si  uvědomit, že skládky jsou ve své podstatě 

složité chemické továrny, které vyžadují  pečlivou přípravu jak po technické,  tak po 

ekonomické stránce. Současně si  musíme uvědomit,  že zejména skládky domovního 

odpadu  dosahují  své,  z  hlediska  životního  prostředí,  nejnebezpečnější  aktivity  v 

době, kdy je již skládkování ukončeno a skládka je zakryta a rekultivována (Altman, 

V., 1996, str.28).

     Provozovatel  skládky  je  povinen  zabezpečit  po  ukončení  provozu  skládky  její 

asanaci, rekultivaci a následnou péči a zamezit negativnímu vlivu skládky na životní 

prostředí. Je povinen tyto činnosti zajišťovat po dobu nejméně 30 let.
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Mezi technologické části skládek patří podle Altmana (1996, str.28) tedy:

• těsnící systém

• drenážní systém

• plynový systém

• monitorovací systém

• provozně technická zařízení skládek

      Odpad je ukládán na skládku do postupových vrstev o mocnosti až 2 metry, které 

jsou  překrývány  vrstvou  zeminy  o  mocnosti  0,15  –  0,25  m.  Rozeznáváme  první 

(základovou)  vrstvu,  postupové  vrstvy  a  konečnou  vrstvu.  Důležitým  prvkem 

řízeného  skládkování  je  drcení  a  hutnění  ukládaného  materiálu  a  to  vždy  po  nově 

navezené vrstvě odpadu, které se provádí stroji nazývanými kompaktory. Tato činnost 

je účinnou ochranou proti průsaku povrchových vod a též proti nežádoucí přítomnosti 

vzduchu (kyslíku) v tělese skládky. 

     Taktéž  těsnící  systém  brání  průsaku  povrchové  a  podzemní  vody  a  zajišťuje 

izolaci  podloží.  Mnohdy  bývá  geologické  podloží  skládky  dostatečně  nepropustné, 

avšak  účinnou  bariérou  je  právě  pokrytí  dna  skládky  přírodním  či  syntetickým 

materiálem - minerálním těsněním, folií z PE nebo PEHD apod.

     Vlivem aerobního i  anaerobního rozkladu organických látek odpadků dochází k 

uvolňování plynů, vzniku průsakových (výluhových) vod a pohybu výluhu skládkou.

Zdrojem průsakových  vod  je  dešťová  voda  a  voda  vznikající  uvnitř  tělesa  skládky 

vlivem  rozkladných  procesů.  Její  množství,  složení  a  kontaminace  závisí  na  stáří 

skládky, na chemických a biologických procesech probíhajících ve skládce a  též  na 

obsahu  vody  v  materiálu  ukládaném  na  skládku.  Průsakové  vody  mohou  být 

znečištěny organickými sloučeninami, těžkými kovy, sloučeninami síry a dusíku, ale 

i  choroboplodnými  bakteriemi.  Proto  je  nutné  vytvořit  v  tělese  skládky  jakýsi 

kanalizační  systém  tzv.  drenážní  systém  zajišťující  sběr  a  odvod  dešťových  a 

průsakových vod do kontrolních jímek. Výluhy mohou být zpracovány v městských 

čističkách či rozstřikovány po tělese skládky (snížení prašnosti).

     Jak již bylo řečeno, biochemickými procesy v ukládaném materiálu vzniká také 

plynný  produkt  tzv.  skládkový  plyn  (bioplyn)  obsahující  převážně  methan  a  oxid 

uhličitý.  Ten  je  jímán  systémem  plynových  studní,  vertikálních,  horizontálních  či 

kombinovaných  a  může  být  využíván  jako  palivo.  Množství  bioplynu  je  závislé  na 

obsahu  vody,  teplotě,  charakteru  odpadů  a  technologii  ukládání  či  přítomnosti 
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kyslíku ve skládce. 

     Nezbytný je monitorovací systém skládky, který je prováděn monitorovacími vrty, 

ze kterých jsou odebírány, analyzovány a  vyhodnocovány vzorky podzemních,  ale  i 

povrchových vod.

   Mezi  provozně  technická  zařízení  skládek  řadíme  například  provozně  sociální 

objekty, vybudované komunikace, váhu apod.

                                                                            (Schéma skládky uvádí příloha č.3)

3.4  Rekultivace a asanace skládek

    Pokud je již naplněna úlož skládky, pokryje se zhutnělá vrstva odpadu vyrovnávací 

vrstvou a poté krycí kultivační vrstvou, která je osázena mělce kořenícími rostlinami, 

dochází  k  rekultivaci.  Rozlišujeme  rekultivaci  technickou  a  biologickou. 

Technologický postup je závislý na tom, jakým způsobem bude skládka využita.

   Biologickou rekultivací  je  vytvářena  nová  svrchní  půda,  která  je  zazeleňována  a 

využívána  zemědělsky,  lesnicky,  sportovně  nebo  rekreačně.  Jsou  zde  vysazovány 

nenáročné a odolné druhy dřevin, jako jsou jeřáby, lípy, topoly, vrby, javory aj.

  Asanace  představuje  ozdravění  prostředí  odstraněním  stávajících  závad  či 

stabilizaci  kontaminace.  Provádí  se  u  starých  (reliktních)  zátěží,  kam  patří  též 

technicky nezajištěné skládky odpadů.
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3.5  Ohrožování životního prostředí skládkami

     Skládky odpadů jsou cizorodou složkou v daném ekosystému a i když jsou dobře 

technologicky  zajištěny,  přesto  reagují  s  jednotlivými  složkami  přírody  daného 

územního celku,  který  mohou ohrožovat.  Jde  především o  kontaminaci  vody,  půdy, 

ovzduší, ale i těl živých organismů. 

Závažnými problémy jsou:

- prašnost, produkce kouře a zápachu

- hlučnost při provozu

- kontaminace prostředí skládkovým plynem, průsakovými vodami

- výskyt hlodavců, hmyzu, ptáků

- rozšiřování plevelných druhů rostlin na úkor původních společenstvech

- narušování ekosystémů daného územního celku

- neestetický vzhled území skládky a jejího okolí

- únik skleníkových plynů

- zábor půdy

- úlety materiálu
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4  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V MÍSTĚ MÉHO BYDLIŠTĚ

4.1  Současný stav nakládání s odpadem ve městě Třemošnici

     Mým bydlištěm je město Třemošnice, s počtem 3 287 obyvatel, nacházející se v 

Pardubickém kraji  v  blízkosti  Chráněné  krajinné  oblasti  Železné  hory.  Nakládání  s 

komunálním  odpadem  a  se  stavebním odpadem města  Třemošnice  a  místních  částí 

Kubíkovy duby, Lhůty, Závratec, Skoranov, Starý dvůr, Podhradí řeší obecně závazná 

vyhláška  o  nakládání  s  komunálním  a  stavebním  odpadem  na  území  města  a  jeho 

místních částí.

     Městem Třemošnice byla dne 1.4. 2006 zřízena příspěvková organizace Technické 

služby  města  Třemošnice,  která  zajišťuje  dohled  nad  nakládáním  s  komunálním 

odpadem.  Její  činnost  spočívá  v  péči  o  veřejná  prostranství  města,  provozování 

sportovního  areálu  a  skládky  TKO  Kubíkovy  Duby,  jejíž  vlastníkem  je  město 

Třemošnice,  od  něhož  je  vzdálena  3,5  km.  V  rámci  hlavní  činnosti  hrazené  z 

příspěvku zřizovatele je prováděna údržba veřejné zeleně, zimní údržba komunikací, 

čištění  města,  údržba  veřejného osvětlení  a  veřejného  rozhlasu,  údržba  nemovitého 

majetku města, provoz a údržba sportovního areálu, správa hřbitova, provoz a údržba 

skládky TKO a provádění technických služeb pro město (stavební a zemní práce). V 

rámci  vedlejší  hospodářské  činnosti  jsou  pro  fyzické  a  právnické  osoby  prováděny 

technické  služby  (zemní  práce,  údržba  zeleně,  doprava  apod.).  Tato  organizace 

odstraňuje odpady včetně uložení na skládku, provozuje sportovní areál pro fyzické a 

právnické osoby, ubytovací činnost a drobné pronájmy.

     Pro nakládání s komunálním odpadem jsou občanům k dispozici tyto nádoby:

− vlastní  sběrné  nádoby  (popelnice)  sloužící  k  ukládání  zbytkového  komunálního 

odpadu po vytřídění

− kontejnery na  velkoobjemový odpad případně bioodpad,  které  jsou přistavovány 

na jaře a na podzim dle svozového plánu

− kontejnery na tříděný odpad (plast, papír, sklo)

− mobilní kontejner na sběr nebezpečných odpadů, jehož svoz je prováděn dvakrát 

ročně
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     Stavební odpad mohou občané odvážet na skládku Kubíkovy Duby, na kterou je 

svážen též odpad z  čištění  veřejných komunikací,  údržby veřejné zeleně a  hřbitova 

(www.tremosnice.cz).  

     Veškerý  svoz  komunálního  odpadu,  včetně  vytříděných složek  a  nebezpečného 

odpadu na území města Třemošnice  zajišťuje firma SOP a.s Přelouč.

   Na území města včetně obcí již výše zmíněných jsou rozmístěna tato zařízení:

Kontejner 1100 l na plasty (31 ks)

Kontejner 1100 l na sklo (20 ks)

Kontejner 1100 l na papír (17 ks)

Kontejner 1100 l na SKO (15 ks)

V období od 25. týdne do 38. týdne v obci Kubíkovy Duby jeden kontejner na plasty, 

jeden kontejner na sklo a čtyři kusy popelnic (120 l) na SKO.

     Produkce komunálního odpadu města Třemošnice činila v roce 2006 1384 tun, což 

v  přepočtu  znamená  421  kg  odpadu  vyprodukovaného  osobou  za  rok.  Z  toho 

množství  oddělených  složek tvořilo  97,5 tun a  množství  nebezpečného odpadu 3,7 

tun.

     Odpad,  který zbude po  vytřídění  využitelných složek  je  odvážen na  nedalekou 

skládku odpadů Kubíkovy Duby. V současné době je řešena budoucnost této skládky, 

jejíž  první  etapa  bude  ukončena  v  roce  2007.  Byť  jsou  plánované  a  rozpracované 

další  etapy,  padají  úvahy  též  o  jejím  prodeji  či  ukončení  provozu.  Příčinou  je  její 

nerentabilnost; její provoz je spíše prodělečný z důvodů malého množství odpadů na 

ni ukládaných.

     Problémem je i  to, že v blízkém okolí  se nacházejí  skládky Čáslav a Nasavrky, 

které  pokrývají  svoz  odpadů  ze  spádové  oblasti  Pardubického  kraje.  Otázka 

budoucnosti skládky Kubíkovy Duby zůstává tedy zatím otevřená.

    Ve  Třemošnici  je  též  problém  se  zpracováním  bioodpadu.  Ten  je  v  plné  míře 

ukládán  na  výše  zmíněnou  skládku,  byť  by  měl  být  dle  zákona  předem upraven  a 

využit.

     Na území města není také zřízen sběrný dvůr, ale jeho vybudování se zvažuje.
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4.2  Skládky nacházející se v             blízkosti mého bydliště  

4.2.1  Skládka Kubíkovy Duby

Zařazení do skupiny

     Jedná se o řízenou skládku odpadů, náležející do skupiny S - ostatní odpad 

(S-OO).  Svým charakterem patří  do  skupiny  skládek  S  –  OO1.  Znamená  to,  že  je 

určena  pro  odpady  kategorie  ostatní  odpad,  s   nízkým  obsahem  organických 

biologicky rozložitelných látek, stanovených v bodě 6 písm. c) přílohy č. 4 vyhlášky 

č. 294/2005 Sb., a odpadů z azbestu  za podmínek stanovených v § 7 téže vyhlášky. 

Skládka je zvláště velkým zdrojem znečišťování ovzduší, dle zákona č. 86/2002 Sb. a 

vyhlášky č. 353/2002 Sb.

Vlastník a provozovatel

    Vlastníkem skládky je  město  Třemošnice,  jejím provozovatelem je  příspěvková 

organizace   Služby  města  Třemošnice.  Skládka  se  nachází  v  Pardubickém  kraji, 

orgánem  schvalujícím  provozní  řád  skládky  je  Krajský  úřad  Pardubického  kraje, 

příslušnými  dohlížejícími  orgány  jsou  Česká  inspekce  životního  prostředí  Hradec 

Králové,  Krajská  hygienická  stanice  Pardubického  kraje,  Městský  úřad  Chrudim  a 

Krajský úřad  Pardubického kraje.

      Provozní řád Skládky Kubíkovy Duby byl schválen rozhodnutím Krajského úřadu 

Pardubického kraje č.j.: 45993-3/2006/OŽPZ/BA s platností do 30. 10. 2007.

Výstavba a zahájení provozu

    Vybudováním  řízené  skládky  v  roce  1993  došlo  k  ukončení  letité  "divoké 

skládky".

    Skládkování  odpadů  podle  schváleného  provozního  řádu  by  mělo  maximální 

měrou přispět k ochraně ŽP v dané lokalitě.

     Stavební povolení bylo vystaveno dne 14. 10. 1991. Kolaudační rozhodnutí bylo 

vydáno stavebním odborem Okresního úřadu Třemošnice dne 4. 10. 1993. Výstavba 

I. etapy skládky započala v říjnu roku 1991, její provoz byl zahájen v roce 1993. 

Předpokládané ukončení provozu je plánováno na rok 2007. V roce 2005 byla 

zahájena výstavba II. etapy této skládky. V současné době je rozpracován projekt pro 

další etapy, celkem se předpokládá 5 etap výstavby.
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Základní parametry skládky

     Celková kapacita skládky činí 323 750 m3 . Roční objem odpadů po zhutnění činí 

15 789,9 m3. Celková plocha skládky je 47 500 m2 . Plocha skládky I. etapy je 10 022 

m2 , plocha skládky II. etapy je 9 278 m2. Skládka má předpokládanou životnost  20,5 

let.

     Z přehledu množství uložených odpadů od r. 1993 do r. 2001 v t/rok dochází dle 

investora k poklesu ukládaného množství na skládku. Od roku 1999 se pak kapacita 

pohybuje u celkového množství 7 500 - 8 000 t/rok, z toho komunální odpad činí cca 

4 000 t/rok.

Charakteristika skládky

     Zájmové území patří geograficky ke styku CHKO Železných hor a Kutnohorské 

plošiny.  Terén  skládky  je  značně  svažitý  se  sklonem  k  západu.  Nadmořská  výška 

terénu se pohybuje od 340 do 350 m. n. m.

     Geologická stavba území je pestrá. Územní celek je řazen k regionální jednotce 

Dlouhá mez, jedná se o sedimentární horniny typu slínovců, prachovců a vápenitých 

jílovců. Podloží je charakteristické jílovitými zeminami s propustností 

1.10-7 – 1.10-10  m.s-1  .  Severovýchodní okraj  je založen tektonicky s dosti  výrazným 

drceným pásmem, jihozápadní  hranice je  transgresivního původu.  Horniny skalního 

podloží v prostoru skládky vykazují poměrně značné diference.

     Z hlediska vodohospodářského není zájmová severní část křídového pruhu Dlouhé 

meze  tak  významná.  Na vytváření  zásob podzemní  vody má vliv  zlomové omezení 

zájmové kry, snížená infiltrace přes pokrývku jílnatých zemin a sedimenty středního 

turonu jako komplexu, rozloha povodí a morfologie.

     Krajina je  pahorkatinatá,  s vlhkým klimatem a mírnou zimou. Skládka leží  pod 

pásmem CHKO Železné Hory, nejedná se o chráněné území, chráněná pásma nejsou 

stanovena.

     Zájmové území náleží povodí Doubravy, průměrná roční teplota se zde pohybuje 

okolo 8,5  0C, roční srážkové úhrny nepřesahují  600 mm. Klimaticky patří  území do 

oblasti mírně teplé.

     Skládka  se  nachází  západně  od  místní  části  Kubíkovy  Duby  (cca  200  m),  je 

přístupná po místní komunikaci vedoucí do místní části Kubíkovy Duby. Vzdálenost 

od obce  Běstviny je cca 2 km a od města Třemošnice cca 3 km.
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Vlastní zařízení sestává z následujících provozních objektů:

- příjezdová a provozní komunikace

- provozní budova (administrativně-sociální zázemí obsluhy skládky)

- garáž pro kompaktor KTO 300

- vážní zařízení BALANTA včetně HW a SW pro evidenci odpadů

- odstavná plocha

- jímka průsakových vod

- monitorovací vrty podzemních vod 1 x 50 m,  2 x 25 m

- čistící, větrací a odplyňovací šachty

- těleso skládky

- čerpadlo a potrubí pro zpětný rozstřik průsakových vod

- oplocení objektu

- kompaktor KTO 300

- buldozer S 100

- venkovní osvětlení

     Těleso  skládky  I.  etapy  je  objemově  nejrozsáhlejším  objektem. Skládka  je 

přibližně  lichoběžníkového  půdorysu  se  směrem  delší  osy  přibližně  V–Z.  Dno 

skládky je  zajištěno  proti  průsaku  vod dvojitou  štěrkovou vrstvou  tloušťky  40  cm, 

nad  ní  je  položena  geotextilie  o  hmotnosti  600  g.m-2  a  dále  dvojitá  jílová  vrstva 

tloušťky 40 cm.

     Na  jílovém těsnění  jsou  uloženy  drenážní  větve  zaústěné  do  hlavních  drénů  z 

keramického  potrubí.  Hlavní  drény  jsou  přerušeny  kontrolními  šachticemi,  které 

zároveň slouží pro odvětrávání skládkového plynu.

     Před  ukončením I.  etapy  skládkování  se  začne  budovat  II.  etapa  a  I.  etapa  se 

zakryje a rekultivuje. Nakonec se provede síť odplyňovacích valů.

Nakládání s průsakovými vodami ze skládky

     Prostor  skládky  I.  etapy  je  odvodněn  kameninovým  potrubím  (D  300)  do 

nepropustné, bezodtokové infiltrační jímky s přečerpávacím systémem o délce 15 m, 

šířce 11 m, hloubce 3,2 m a o obsahu 164 m3. Železobetonová jímka je odizolovaná s 

možností  bezpečného  zachycení  a  zpětného  rozstřiku  skládkových  vod  do 

skládkového tělesa. Na tento systém se napojí odvodnění skládky z II. + III. etapy. 
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Izolace jímky je chráněna před poškozeními krycí vrstvou betonové mazaniny, která 

je vyztužena ocelovou sítí.

     Jímka je opatřena obslužnou ocelovou lávkou. Přístup na dno je po betonových 

schodech na jedné z bočních stěn.

  V  případě  naplnění  infiltrační  jímky  je  zabezpečován  odvoz  infiltrátu 

prostřednictvím cisternových vozů smluvené firmy do ČOV Třemošnice.

     Ochrana  skládky proti  vnikání  povrchových vod  z okolí  skládky do  těsněného 

prostoru  je  zajištěna  odvodňovacím  rigolem.  Ty  jsou  z  betonových  příkopových 

tvárnic, osazených do pískového lože, vyústěné na terén. Celková délka je 515 m.

     Další  ochranou je  záchytný příkop nacházející   se  na opačné straně příjezdové 

komunikace  než  těleso  skládky  a  slouží  pro  odvod  přívalových  srážkových  vod  ve 

směru od Železných hor, druhý příkop je mezi starou skládkou a silnicí.

Nakládání se skládkovým plynem

     K odplynění slouží v I. etapě jímací studny, které jsou průběžně prodlužovány se 

zavážením  skládky.  Tyto  studny  jsou  totožné  s  kontrolními  šachticemi  drenážního 

systému skládkových vod. Jejich počet je 11. Rozteč studní je 40 m.

     Skládka  není  vybavena  zařízením k  jímání  skládkových  plynů ze  skládkového 

tělesa. Výchozí monitoring a rozbory těchto plynů byly provedeny v roce 2004.

Monitorovací systém skládky

     Monitorovací vrty podzemních vod jsou sledovány 4x za rok. Odběry a rozbory 

provádí  laboratoře  Povodí  Labe  Hradec  Králové.  Protokoly jsou 1x zakládány a  1x 

zasílány odboru ŽP Krajského úřadu Pardubice.  Výsledky rozborů vody z  vrtů jsou 

porovnávány ve vyhodnocení monitoringu podzemních vod l x ročně.  Odběr vzorků 

bude prováděn až do doby, kterou stanovilo vodohospodářské rozhodnutí.

     O monitoringu metanu ani pachových látek se zatím neuvažuje.

35



4.2.2 Skládka Čáslav

Zařazení do skupiny

    Jedná  se  o  řízenou  skládku  odpadů.  Dle  vyhlášky  č.  383/2001  Sb.,  o 

podrobnostech nakládání s odpady je tato skládka zařazena do skupiny 

S  –  nebezpečný  odpad  (S-NO)  –  určená  pro  kategorie  nebezpečný  odpad,  ostatní 

odpad  a  komunální  odpad,  a  dále  je  řazena  jako  jednodruhová  skládka  (S-NO)  – 

určená pro kategorie ostatní a nebezpečný odpad.

Vlastník a provozovatel skládky

     Vlastníkem skládky je město Čáslav a jejím provozovatelem je firma REO-RWE 

Entsorgung s.r.o.

     Skládka  se  nachází  ve  středočeském kraji,  orgánem schvalujícím provozní  řád 

skládky je Krajský úřad Středočeského kraje, příslušnými dohlížejícími orgány jsou: 

Městský  úřad  Čáslav,  Krajský  úřad  Středočeského  kraje,  Česká  inspekce  životního 

prostředí a Krajský hygienik Středočeského kraje.

Výstavba a zahájení provozu

     Dne 7.9. 1994 bylo získáno stavební povolení a výstavba I. etapy započala 

31.1  1995,  v  tomtéž roce  byl  zahájen její  provoz.  Předpokládaná  celková  životnost 

skládky je 35 let, předpokládaný rok uzavření je rok 2030. Skládka byla rozšířena, a 

to II. etapou v roce 1998, III. etapou v roce 2003, IV. etapa je plánovaná na rok 2008. 

Předpokládaný termín provedení rekultivace skládky I. etapy je rok 2008, 

II. etapy rok 2012, III. etapy rok 2016 a IV. etapy rok 2020.

Základní parametry skládky

     Skládka  je  tvořena  složišti  (A,  B,  C),  která  jsou  konstruována  dle  norem pro 

výstavbu skládek a která jsou zařazena do skupiny skládek dle vyhlášky 

č. 383/2001 Sb.

Složiště  A  –  skupina  S  -  nebezpečný  odpad  (S-NO),  určená  pro  ukládání 

nebezpečných, ostatních a komunálních odpadů

Složiště  B  –  skupina  S  -  nebezpečný  odpad  (S-NO),  určená  pro  ukládání 

nebezpečných, ostatních a komunálních odpadů
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Složiště  C  –  skupina  S  -  nebezpečný  odpad  (S-NO),  jednodruhová,  určená  pro 

ukládání ostatních a nebezpečných odpadů

    Celková  kapacita  skládky  činí  2  000  000  m3.  Skládka  je  umístěna  v  ploché 

rozsáhlé  depresi  s  konečnou  výškou  tělesa  do  úrovně  max.  262  m  n.  m.,  konečné 

převýšení tělesa skládky nad terén  bude činit cca 17 m.

Charakteristika skládky

     Lokalita je součástí Čáslavské kotliny o průměrné nadmořské výšce 244,5 m n.m. 

Jedná se o netektonickou sníženinu při  jihozápadním úpatí  Železných hor,  tvořenou 

převážně  turonskými  slínovci,  méně  horninami  kutnohorského  krystalinika.  Ploché 

dno  této  sníženiny  klesá  k  severozápadu.  Vlastní  skládka  je  situována  do  rozsáhlé 

ploché  deprese  charakteru erozně  akumulačního  údolí,  výjimku tvoří  východní  část 

skládky mající charakter erozně denudační.

  Kvartérní  sedimenty  tvoří  v  tomto  území  téměř  souvislý  pokryv  a  jsou 

hydrogeologicky velmi důležité s koeficientem propustnosti v řádu 10-7 až 

10-11 m.s-1. Laboratorní zkoušky jílových zemin prokázali propustnosti 9,7.10 -8  m.s-1 

až   2,4  .10-9  m.s-1.  Z  hlediska  potřeb  je  stávající  geologická  bariéra  dostatečná,  z 

důvodu  nehomogenity  kvartérní  stavby  území  a  i  z  důvodů  vyšších  úrovní  hladiny 

podzemní  vody  je  nutno  předpokládat  částečné  doplnění  přírodní  hydrogeologické 

bariéry jílovitými zeminami odpovídající propustnosti.

     Hloubka hladiny podzemní vody se pohybuje v zájmové ploše 1,8 až 3,6 m pod 

terénem, její prodění je k severu až k severozápadu.

     Oblast skládky je odvodňována tokem Klejnárka, vzdáleném od skládky cca 1 km. 

Délka tohoto toku je 37,5 km s průtokem v ústí do Labe 1,32 m3/s.

     Území skládky leží v klimaticky mírně teplé oblasti s průměrnou roční teplotou 

8,3 0C a průměrným ročním úhrnem srážek 590 mm.

    Skládka  leží  na  západním  okraji  města  Čáslav,  cca  500  m  západně  od  konce 

zástavby městské části Táborského předměstí.

    Skládka  je  plně  vybavena  kombinovaným  těsněním  dna  a  přilehlých  svahů, 

minerálním těsněním v mocnosti 0,6 m /3x0,2 m/ a 1,0 m /5x0,2 m/ (jednodruhová). 

Na minerálním těsnění je položena fólie PEHD o síle 2,5 mm. Proti  mechanickému 

poškození  je  na  fóliovém  těsnění  položena  geotextilie  o  hmotnosti  600  g.m-2.  V 

úžlabí kynety je na plášťovém těsnění uloženo drenážní potrubí. 
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     Drenážní  a  ochranou  vrstvu  těsnících  vrstev  tvoří  vrstva  štěrkového  drénu 

tloušťky  30  cm v  ploše  skládky  a  70  cm v  prostoru  kynety.  Na  drenážní  vrstvě  je 

umístěna  separační  PE  geotextilie  o  hmotnosti  300  g.m-2,  která  zabraňuje 

mechanickému zanášení drenážní vrstvy.

     Výluhové a srážkové vody jsou odváděny z jednotlivých sekcí každého složiště 

samostatně do samostatných kontrolních jímek příslušných složišť.

    Složiště  C  je  využíváno  jako  jednodruhová  skládka  pro  ukládání  vybraných 

nebezpečných  a  ostatních  odpadů  nebo  odpadů,  u  nichž  lze  předpokládat  jejich 

budoucí využití.

        Součástí skládky jsou též tyto stavební objekty a provozní stavby:

- příjezdová komunikace a rekonstrukce napojovacího systému

- přeložka VN 22 kV

- přípojka NN včetně stožárové trafostanice

- přípojka pitné vody

- oplocení

- zpevněné plochy

- komunikace na hrázích

- hrázky složišť

- provozně sociální objekt

- žumpa

- váha

- technická rekultivace

     Provozní  areál  skládky  je  chráněn  obvodovými  příkopy  proti  vnějšímu  vstupu 

povrchových  vod  z  okolí  skládky,  pro  odvodnění  provozního  dvora,  zpevněných 

ploch  a  jednotlivých  stavebních  objektů  skládky  slouží  dešťová  kanalizace, 

odvádějící  dešťovou  vodu  do  usazovací  nádrže  a  následně  přepadem  do 

odvodňovacího příkopu.

Nakládání s průsakovými vodami ze skládky

     Kontaminované  vody  jsou  odváděny  z  jednotlivých  sekcí  každého  složiště  do 

kontrolních jímek příslušných složišť sběrnými drény. Pro shromažďování a kontrolu 

skládkových vod jsou vybudovány tři zdvojené železobetonové nepropustné jímky 

s PEHD fóliovou izolací, každá část o obsahu 100 m3 s vnitřními rozměry 5x10x2 m.
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     Průsaková voda z výtlaků je čerpána z kontrolních jímek zpět na příslušné složiště 

nebo na čistírny odpadních vod, a to každá dvojice jímek dvěma ponornými čerpadly.

     Čistírna skládkových odpadních vod je vybudována jako samostatný zemní objekt 

sestávající se ze tří technologických celků určených zvlášť pro každé složiště. Každý 

technologický celek se sestává  z nádrže popelové čistírny CINIS (plocha 15x18 m) a 

nádrže  kořenové  čistírny  (plocha  22x18  m).  Dno  a  vnitřní  svahy  nádrží  jsou  opět 

opatřeny minerálním těsněním 5x20 cm ve zhutnělém stavu a folií PEHD o tloušťce 

2,5 mm.

Nakládání se skládkovým plynem

   Technologický  soubor  plynového  hospodářství  se  nachází  pouze  ve  složišti  A, 

sestává  se  z  jímacích  studní,  trubního  vedení  a  plynové  stanice.  V  I.  etapě  byly 

realizovány jímací  plynové studny se  spodním jímáním plynu,  v  dalších  etapách  je 

počítáno s osazením plynových studní s horním odtahem plynu. Dosud bylo v I. etapě 

složiště A osazeno 5 kusy plynových studní.

Monitorovací systém skládky

     Ovlivnění  kvality  povrchové  vody  je  sledováno  odběry  a  analýzou  vzorků  z 

potoku  Klejnárka,  nad  a  pod  povodím  skládky,  a  dále  z  usazovací  jímky  vždy  2x 

ročně.

Ke  sledování  kvality  podzemních  vod  jsou  na  skládce  umístěny  monitorovací  vrty 

MS 1 až MS 9, vybudované po obvodu skládky. V pravidelných intervalech jsou 2x 

ročně z vrtů MS 1 a MS 2 odebírány a vyhodnocovány vzorky podzemních vod, vrty 

MS  3  až  MS  9  leží  mimo  dosah  proudění  podzemní  vody,  jejich  monitoring  bude 

proveden v případě indikace znečištění.
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5  STAV A PERSPEKTIVY LIKVIDACE ODPADŮ VE VZTAHU K 

ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

     Soubor vyhodnocených informací o stavu životního prostředí v České republice je 

uveden  ve  Zprávě  o  životním  prostředí  v  České  republice  v  roce  2006,  která  byla 

vypracována  redakčním  kolektivem  CENIA,  České  informační  agentury  životního 

prostředí, a to na základě zadání Ministerstva životního prostředí, ve spolupráci s 33 

institucemi.  V  této  zprávě  jsou  uvedeny  informace  týkající  se  stavu  životního 

prostředí  v  České  republice,  přesněji  stavu  jednotlivých  složek  životního  prostředí 

(vody,  půdy,  ovzduší  apod.),  vztahu  životního  prostředí  a  hospodářství  (včetně 

odpadového hospodářství) a vztahu lidské společnosti a životního prostředí.

     Co se odpadového hospodářství týká, vyplývá z této zprávy následující:

− celková produkce odpadů oproti roku 2005 poklesla o 5,7 % (jak u komunálního, 

tak i u nebezpečného a ostatního odpadu)

− téměř  82  %  celkově  vyprodukovaného  odpadu  bylo  materiálově  využito  nebo 

recyklováno

− 81 % komunálního odpadu bylo odstraněno skládkováním

− komunální odpad tvoří  14 % celkové produkce odpadů a více než 60 % odpadu, 

který nebyl materiálově využit

− zvýšila se produkce komunálního odpadu ukládaného na skládky o 11,7 %

     Podrobněji je nakládání s odpady zpracováno v Plánu odpadového hospodářství 

České republiky (POH ČR).

5.1  Plán odpadového hospodářství ČR

     V  souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů  je  povinností  Ministerstva  životního  prostředí  (MŽP)  zpracovat  Plán 

odpadového hospodářství České republiky, a to na základě nařízení vlády 

č. 197/2003 Sb. ze dne 4. června 2003, jehož je přílohou.
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      POH ČR je zpracován na dobu 10 let tj.  období 2003-2012 a je též podkladem 

pro zpracování plánů odpadového hospodářství krajů.

     Tento plán stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle a opatření pro 

nakládání se všemi odpady v ČR, mimo odpadů uvedených v § 2 zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

POH ČR je členěn na základní 4 části:

• Úvodní část – poskytuje základní informace o POH ČR, dále uvádí demografii 

a geografii ČR, stav hospodářství a vývoj plánování odpadového hospodářství 

na území ČR

• Vyhodnocení  stavu  odpadového  hospodářství  ČR  –  poskytuje  přehled  o 

současném  způsobu  nakládání  s  odpady  v  ČR,  porovnává  stav  odpadového 

hospodářství ČR se členskými státy EU, a uvádí klíčové problémy odpadového 

hospodářství ČR

• Závazná  část  –  řeší  předcházení  vzniku odpadů,  jejich  využívání  a  bezpečné 

odstraňování,  dále  stanovuje  cíle  a  zásady  omezování  jejich  množství  a 

nebezpečných vlastností

• Směrná  část  –  uvádí  přehled  nástrojů  pro  splnění  stanovených  cílů,  systém 

řízení změn v odpadovém hospodářství apod.

Skládkování

     Podle  POH  ČR  je  skládkování  odpadů  dosud  nejrozšířenějším  způsobem 

odstraňování odpadů. Celková kapacita skládek, jak pro komunální odpady, tak i pro 

ostatní  druhy odpadů včetně nebezpečných,  je  dostatečná i  s  výhledem na nejbližší 

období. Většina skládek nebezpečných odpadů vznikala v blízkosti velkých podniků. 

Důsledkem  je  jejich  relativně  nerovnoměrné  rozmístění  na  území  ČR.  Někteří 

původci  nebezpečných odpadů tak mají  zhoršenou pozici  při  zajišťování  odstranění 

jimi  produkovaných  nebezpečných  odpadů.  Skládky  ostatních  odpadů  vznikaly 

převážně  v  blízkosti  sídel,  tzn.  že  jejich  rozmístění,  až  na  některé  výjimky,  bylo 

vyhovující.  Podle  průzkumu  provedeného  v  roce  2002,  nevyhoví  od  roku  2009 

normám stanovených směrnicí 99/31/ES celkem 229 skládek, tj. 61 % (Zdroj: projekt 

Phare číslo CZ9811-02-02), ze sledovaného počtu 352 skládek (dle skupin podle již 

neplatné vyhlášky č. 338/1997 Sb.).  Počet zařízení určených ke skládkování odpadů 

má od roku 1991 klesající tendenci. K prudkému poklesu počtu těchto zařízení došlo 
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v roce 1996, kdy ukončilo svou činnost přibližně 1000 skládek provozovaných podle 

zvláštních předpisů. V roce 2002 bylo v ČR provozováno 290 skládek (v přepočtu na 

nové skupiny podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). 

Tyto skládky (nebo provozované kazety)  vznikly převážně po roce 1996 a  většinou 

vyhovují současné právní úpravě platné v ČR.

     Jedním ze způsobů jak docílit  požadované snížení množství odpadů ukládaných 

na  skládky  je  zavedení  systému  separace  a  následného  využívání  biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů.

Spalování

   Co  se  týká  spalování  odpadů,  spalovny  vznikaly  podobně  jako  skládky 

nebezpečných  odpadů  v  závislosti  na  jednotlivých  původcích,  zejména  v  oblasti 

chemického průmyslu.  Z  tohoto  důvodu je  jejich  rozmístění  na  území  ČR relativně 

nerovnoměrné.  V  roce  2001  byly  v  databázi  ISOH  evidovány  3  spalovny 

komunálních  odpadů  a  67  spaloven  nebezpečného  odpadu,  přičemž  u  šesti  byl 

pozastaven provoz. Kromě spalování odpadů ve speciálních spalovnách se odpady v 

roce  2002  spalovaly  i  ve  4  cementárnách.  Přetrvávajícím  problémem  je 

nekontrolované  spalování  odpadních  olejů  v  malých  kotlích  především  u  původců 

těchto olejů. Problém vyřešil nový zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně 

některých dalších zákonů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), který toto spalování 

k 1. 6. 2004 zakazuje.

Biologická dekontaminace

     Rozvoj biologických dekontaminačních technologií  v ČR je převážně spojen se 

sanacemi  starých  ekologických  zátěží  (většinou  financovaných  Fondem  národního 

majetku). Většina stávajících zařízení se zabývá degradací ropných uhlovodíků. 

V  menší  míře  jsou  degradovány  halogenované  uhlovodíky.  V  roce  2001  bylo  v 

databázi  ISOH  evidováno  48  zařízení  provozujících  biologickou  dekontaminaci. 

Jejich  rozmístění  je  relativně  rovnoměrné  a  odpovídá  lokalitám  vzniku  odpadů. 

Vzhledem k poměrně nízkým investičním nákladům (dekontaminační  zařízení  často 

vznikají  na  vodohospodářsky  zabezpečených  plochách  bývalých  zemědělských 

areálů) je možné tato zařízení operativně vybudovat v blízkosti aktuálního znečištění. 
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Dále  byla  v  databázi  ISOH  evidována  4  zařízení  využívající  anaerobní  rozklad  o 

provozní  kapacitě  49  000  tun  a  18  kompostáren  o  kapacitě  245  000  tun  (počet 

kompostáren  je  podhodnocený  v  porovnání  s  realitou,  neboť  nebyla  povinnost  tato 

zařízení evidovat).

Fyzikální a chemické postupy úpravy a/nebo využití odpadů

     V databázi ISOH bylo v roce 2001 v této kategorii evidováno 49 zařízení. Jedná 

se o technologie pro úpravu pevných i kapalných odpadů, regeneraci rozpouštědel a 

olejů,  třídění  komunálního  odpadu  a  v  neposlední  řadě  o  využívání  odpadů  jako 

druhotných surovin a jejich recyklaci.

     V POH ČR jsou uvedeny klíčové problémy odpadového hospodářství ČR:

- principy  udržitelného  rozvoje  se  dostatečně  nepromítají  do  všech 

oblastí  hospodářství  a  důsledkem  toho  je  negativní  dopad  na  celou 

oblast odpadového hospodářství

- prevence  vzniku  odpadů  se  v  potřebné  míře  neprosazuje,  schází 

ekonomická  stimulace  a  informovanost  o  přínosech  a  výhodách 

opatření  i  investic  do  prevence  vzniku  odpadů  a  omezování  jejich 

nebezpečných vlastností

- hierarchie  nakládání  s  odpady  není  respektována,  převažuje 

odstraňování odpadů, zejména skládkování, nad využíváním odpadů; v 

současném  prostředí  tržního  hospodářství  není  zajištěna 

konkurenceschopnost  výrobků  vyrobených  z  odpadů;  za  těchto 

podmínek je značně obtížné zvyšovat materiálové využití odpadů

- shromažďování  odpadů  utříděně  podle  jednotlivých  druhů  je 

nedostatečné,  prosazování  této  povinnosti  má  velké  rezervy  jak  v 

podnikatelské  tak  i  v  občanské  sféře;  důsledkem  je  nízká  míra 

vracených odpadů do výrobních cyklů jako náhrada vstupních surovin; 

v případě komunálních odpadů jsou problémovými složkami zejména 

nebezpečné odpady, biologicky rozložitelné odpady, výrobky zpětného 

odběru, odpady z plastů atd.
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- změny Katalogu odpadů a seznamu nebezpečných odpadů (transpozice 

směrnice  ES)  snížily  možnosti  porovnávání  údajů  celkové  produkce 

odpadů  a  nakládání  s  nimi  v  časových  řadách,  zejména  u 

nebezpečných  odpadů,  s  čímž  souvisí  ztížení  podmínek  při 

rozhodování a plánování v oblasti odpadového hospodářství

- validita  všech dat  z  oblasti  odpadového hospodářství  a  zpětná  vazba 

není  na  místní,  krajské  i  celostátní  úrovni  systémově,  finančně  a 

personálně dostatečně zajištěna; deficit je ve vybavení veřejné správy 

kompatibilním hardwarem a softwarem

- výkon  veřejné  správy  v  oblasti  odpadového  hospodářství  nemá 

odpovídající  zázemí,  tzn.  přiměřený stav kvalifikovaných pracovních 

sil,  finanční  zabezpečení  a  též  provázanost  s  ostatními  oblastmi 

veřejné správy

- koordinace  zpracování  resortních  koncepčních  dokumentů,  včetně 

zajištění  vzájemných  vazeb,  není  dostatečně  zajištěna  a  ve  svém 

důsledku nepříznivě ovlivňuje oblast odpadového hospodářství

- úroveň environmentální vzdělanosti veřejné správy a environmentální 

vědomosti podnikatelské a občanské sféry není dosud na potřebné výši

     Nyní  bych  chtěla  zmínit  obecné  zásady  omezení  množství  a  nebezpečných 

vlastností odpadů stanovených v závazné části POH ČR. Těmi jsou:

- snižování  měrné  produkce  odpadů  nezávisle  na  úrovni  ekonomického 

růstu, maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních 

zdrojů  a  minimalizace  negativních  vlivů  na  zdraví  lidí  a  životní 

prostředí při nakládání s odpady

- snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20 % do roku 2010 ve 

srovnání s rokem 2000 s předpokladem dalšího snižování

- vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a 

jejich  propojení  do  celostátní  sítě  zařízení  pro  nakládání  s  odpady  v 

rámci vybavenosti území
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- neohrožovat  v  důsledku  přeshraničního  pohybu  odpadů  zdraví  lidí  a 

životní prostředí a zajistit  při rozhodování ve věcech dovozu a vývozu 

odpadů soulad s mezinárodními závazky České republiky

- zvýšit  využívání  odpadů  s  upřednostněním  recyklace  na  55  %  všech 

vznikajících  odpadů  do  roku  2012  a  zvýšit  materiálové  využití 

komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000

- snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 

2010  ve  srovnání  s  rokem  2000  a  s  výhledem  dalšího  postupného 

snižování

- snížit  maximální  množství  biologicky  rozložitelných  komunálních 

odpadů (dále  jen „BRKO“) ukládaných na  skládky tak,  aby  podíl  této 

složky  činil  v  roce  2010  nejvíce  75  %  hmotnostních,  v  roce  2013 

nejvíce  50  %  hmotnostních  a  výhledově  v  roce  2020  nejvíce  35  % 

hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995

     Podmínky pro splnění stanovených cílů  Plánu odpadového hospodářství ČR jsou:

- stabilita  právního  prostředí  v  oblastech  ovlivňujících  odpadové 

hospodářství

- stabilita hospodářství a ekonomiky v ČR

- připravenost řešit krizové stavy a živelné pohromy

- odpovědnost  státu  za  zavedení  systému  environmentální  osvěty  a 

vzdělávání vedoucí  ke zvýšené odpovědnosti  populace za zdraví lidí  a 

životní prostředí

45



6  DIDAKTICKÝ VÝSTUP PRO PODMÍNKY ZŠ

6.1  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

    Environmentální  výchova  a  osvěta  tvoří  propojený  systém  vedoucí  ke  změně 

přístupu v systému nakládání s komunálním odpadem. Je předpokladem pro efektivní 

a  úspěšné provozování systému odpadového hospodářství.  Aby byl  odpad správně a 

důsledně  tříděn  a  shromažďován  na  příslušných  místech,  je  nutná  informovanost  a 

motivace občana.

     V rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty by mělo být působeno 

na  občany  různými  komunikačními  prostředky  jako  jsou  letáky,  obaly  výrobků, 

televize,  tisk,  vývěsky,  rozhlas,  informace  na  kontejnerech,  besedy  apod.,  a  to  v 

rámci různých cílových skupin, jako jsou:

• široká veřejnost

• zájmové organizace, kluby, spolky

• drobní živnostníci

• žáci  mateřských,  základních  a  středních  škol,  kde  komunikace  s  těmito 

skupinami je z dlouhodobého hlediska nejefektivnější

     Co  se  týká  poskytovaných  informací,  není  důležitá  jen  jejich  kvalita,  nýbrž  i 

důvěryhodnost  zdroje.  V  rámci  obyvatelstva  převažuje  důvěra  informacím 

poskytovaných  úřady  nad  informacemi  od  svozových  firem.  A je  též  rozdíl  mezi 

obyvateli obcí a obyvateli větších měst.  Ve větších městech důvěřuje informacím od 

svozových firem méně obyvatel než v obcích jak uvádí Vrbová (2003).

  

     Důležitým dokumentem v oblasti environmentálního vzdělávání je Státní program 

environmentálního  vzdělávání,  výchovy  a  osvěty  v  České  republice  (EVVO  ČR). 

Tento  program  přijala  vláda  usnesením  č.  1048/2000.  Cílem  tohoto  dokumentu  je 

praktické  uplatňování  principů  trvale  udržitelného  rozvoje  ve  společnosti,  zvýšení 

zájmu obyvatel o životní prostředí a jeho ochrana. Součástí tohoto usnesení je příloha 

Akční  plán  SP  EVVO  ČR  na  léta  2001-2003,  který  je  každé  3  roky  nově 

aktualizován. V roce 2003 byl zpracován Akční plán SP EVVO ČR na léta 

2004-2006 a v roce 2006 byl schválen Akční plán na léta 2007-2009.
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     Státní program i Akční plán byly zpracovány z iniciativy MŽP. Realizace tohoto 

programu má těžiště v krajích a regionech a podílí se na ní mnoho resortů, zejména 

Ministerstvo  životního  prostředí  (MŽP)  a  Ministerstvo  školství,  mládeže  a 

tělovýchovy (MŠMT). Na jeho základě postupně vznikají v České republice krajské 

koncepce nebo strategie EVVO.

     Základním nástrojem environmetálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách 

a školských zařízeních by měl být program EVVO, který  by měla vypracovat každá 

škola  a  školské  zařízení  podle  svých  místních  a  regionálních  podmínek  jako 

realizační  program dlouhodobého programu environmentálního vzdělávání,  výchovy 

a  osvěty  a  to  na  každý  školní  rok.  Jeho  realizace  může  být  flexibilní,  záleží  na 

aktuálních možnostech a podmínkách školy. Program environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty byl měl být součástí koncepce rozvoje školy.
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6.2     Projekt Odpady, co s nimi?  

     Projekt  odpady  je  určen  pro  žáky  9.  tříd  ZŠ,  bude  realizován  v  rámci  výuky 

chemie.  Klade  důraz  na  mezipředmětové  vztahy,  žáci  si  mohou  propojit  znalosti  z 

oblasti chemie, přírodopisu, fyziky, českého jazyka, cizího jazyka, výtvarné výchovy 

apod.  Pro  řešení  praktických  úloh  je  žákům  k  dispozici  učebna  chemie. 

Předpokládaná časová dotace projektu je 3 týdny.

CÍLE PROJEKTU:

     Žáci se učí vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z nejrůznějších zdrojů. Jsou 

vedeni  k  tvořivé  činnosti,  týmové  spolupráci  a  vzájemné  komunikaci,  čímž  se  učí 

prosazovat  své názory a  přijímat  názory ostatních.  Získávají  nové zkušenosti,  které 

vyhodnocují  a  prezentují.  Cílem  projektu  je  též  to,  aby  si  žáci  uvědomili  nutnost 

ochrany životního prostředí.

REALIZACE PROJEKTU:

Zadání úkolů

     Tato etapa bude probíhat ve vyučovací hodině chemie, asi 3 týdny před celodenní 

prezentací a řešením projektu. Ve vyučovací hodině sdělí učitel žákům zadání úkolů, 

motivuje je k práci a vytvoří dvou až čtyřčlenné týmy – celkem 6 skupin. Po dohodě 

jsou přiděleny každé skupině konkrétní úlohy a je stanoven termín výstupu.

Práci rozdělíme podle zaměření a schopností žáků v jednotlivých skupinách.

Doporučíme  žákům  různé  zdroje  informací  (knihovna,  internet,  konzultace 

s ostatními pedagogy, využití jiných zdrojů).

Průběh projektu

     Učitel  s  žáky  spolupracuje  po  celou  dobu  průběhu  projektu,  určí  konzultační 

hodiny, kdy mají žáci možnost řešit průběžné výsledky své práce, provést pokus nebo 

konzultovat  případné  nejasnosti  a  problémy.  Po  dohodě  s vyučujícími  ostatních 

předmětů  mohou  realizovat  výtvarné,  literární  a  jiné  práce.  V této  fázi  projektu  je 

důležitá spolupráce žáků, žáků s učiteli, ale také vzájemná spolupráce učitelů.
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     Je též důležité umožnit žákům vyzkoušet prezentaci a práci s technikou 

(s počítačem projektorem, interaktivní tabulí apod.) před vlastní prezentací výsledků.

Prezentace výsledků, jejich zhodnocení

     Tato  fáze  bude  probíhat  v rámci  výuky  jednoho  dne  (nejlépe  v   multimediální 

učebně), a to v rozmezí 5–6 vyučovacích hodin rozdělených do tří úseků, oddělených 

přestávkami.

1.  část: finální  dokončení  zadané  práce,  příprava  demonstračních  pokusů  a 

techniky k prezentaci výsledků práce

2.  část: vlastní  prezentace  výsledků  činností  pracovních  skupin,  tato  část 

projektu  by  měla  být  plně  organizována  samotnými  žáky,  učitel  by  měl 

zasahovat pouze ve výjimečných případech, k upřesnění či opravení sdělených 

informací a při realizaci demonstračních pokusů.

3.  část: celkové  zhodnocení  jednotlivých  výstupů  i  celého  projektu, 

zopakování  a  přehled  důležitých  informací,  vytvoření  informačního  panelu 

(nástěnky) s výsledky a zhodnocením projektu popř. výstavy nejlepších prací.

Plán projektu – úlohy pro jednotlivé skupiny:

Skupina A (zaměření chemie):

     Jaké  typy  skládek  rozlišujeme?  Jakým  způsobem  je  skládka  vystavěna?  Proč 

vznikají skládky odpadů? Znáš nějaké skládky ve svém okolí? Jakým způsobem může 

skládka ohrožovat životní prostředí? Co znamená pojem rekultivace skládky?

Skupina B (zaměření chemie):

     Zpracuj  přehled výroby papíru.  Na kterých místech České republiky se  vyrábí 

papír?  Jakým  způsobem  se  v  České  republice  třídí  papír  a  jak  probíhá  jeho 

recyklace? Vyrob recyklovaný papír.
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Skupina C (zaměření chemie):

     Co je to  odpad,  jak vzniká? Který zákon se zabývá odpady?  Jaká je produkce 

odpadů v České republice? Jakým způsobem je odpad zpracováván? Co je podstatou 

recyklace a které složky odpadu lze recyklovat?

Skupina D (výtvarná výchova, ICT)

     Vytvoř  umělecké  či  technické  dílo  z  plastů,  kovů,  skla  nebo  papíru.  Zpracuj 

reklamu do časopisu, rozhlasu nebo televize týkající se důležitosti třídění odpadů.

Skupina E (literárně zaměřená):

     Vypracuj  literární  dílo  -  úvahu,  esej,  charakteristiku,  pohádku  aj.  týkající  se 

odpadů, téma je libovolné. Proveď anketu ve svém bydlišti, zda lidé v domácnostech 

třídí odpad a zpracuj výsledky.

Skupina F (zaměření cizí jazyky):

     Vypracuj přehled stěžejních pojmů k tématu projektu, přelož je do cizího jazyka 

(nebo více cizích jazyků). Přines některé obaly od výrobků (např. plastů, kovů, skla), 

a  přelož význam jednotlivých grafických značek na  obalu  do cizího jazyka.  Vytvoř 

stručný „slovníček“ vhodný ke kopírování pro své spolužáky.

ZÁVĚR

     Projekt žáky aktivní formou seznamuje s problematikou odpadů a jejich vlivem na 

životní  prostředí.  Rozvíjí  u  žáků  schopnosti  vzájemné  spolupráce,  komunikace  a 

vyhledávání informací. Žáci se učí formulovat  vlastní názory a prezentovat výsledky 

své práce. Jsou též vedeni k utváření kladných postojů k životnímu prostředí a jeho 

ochraně.
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    Nejen v rámci tohoto projektu,  ale též v rámci environmentální výchovy mohou 

být realizovány:

• exkurze (skládky odpadů, spalovny odpadů, sběrné dvory, třídící linky)

• semináře,  besedy  a  přednášky  týkající  se  problematiky  odpadů  -  například 

firma  EKO-KOM,  a.s.  nabízí  vzdělávací  program  Tonda  Obal  na  cestách  – 

pojízdnou výstavu o zpracování a recyklaci obalů)

• naučné stezky přírodními lokalitami zaměřené na poznávání přírodnin a též na 

výskyt  odpadků –  jejich  monitoring  a  sběr,  následně  zpracování  informací  a 

dat a vytvoření prezentace o dané lokalitě (v rámci regionu bych ráda zmínila 

naučné stezky Železnými horami)      

 

                                                       (Naučné stezky CHKO Železné hory uvádí příloha č. 4)
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7  ZÁVĚR

     V souvislosti se stanovenými cíly lze v závěru konstatovat:

1) Byl zpracován přehled legislativy týkající se odpadového hospodářství  České 

republiky,  jež je nedílnou součástí  řešení  problematiky odpadů. V návaznosti 

na obsah zákonů vztahujících se k odpadovému hospodářství jsem se pokusila 

zpracovat stručný přehled o způsobech nakládání s odpady.

2) Uvedla jsem charakteristiky skládkového hospodářství  včetně popisu skládky 

jakožto  nejstaršího  a  stále  nejvíce  používaného  způsobu  zpracování  odpadů. 

Podala jsem výčet vlivů skládkování na životní prostředí.

3) Podala  jsem  souhrn  informací  o  nakládání  s  odpady  v  mém  bydlišti  městě 

Třemošnici  a  zpracovala  jsem  přehled  základních  technologických  údajů 

skládky Čáslav a Kubíkovy Duby, nacházejících se v blízkosti mého bydliště, 

čímž jsem chtěla konkrétně doplnit informace o skládkovém hospodářství.

4) Shrnula jsem hlavní směry současné odpadové politiky ČR a jejího budoucího 

vývoje,  blíže rozpracované v Plánu odpadového hospodářství  ČR (POH ČR), 

jenž je v souladu se směrnicemi EU.
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PŘÍLOHY:

Tabulka č. 1 – Měrná produkce domovních odpadů v jednotlivých zástavbách

Látková skupina

Podíl  látkových  skupin  v odpadu  (kg/obyvatel/rok), 

průměrné hodnoty
Sídlištní 

zástavba 

velkých 

měst

Sídlištní 

zástavba 

menších měst

Smíšená 

zástavba měst

Vesnická 

zástavba

Papír, lepenka 35 29 40 15
Plasty 22 22 28 18
Sklo 14 9 12 18
Kovy 5 4 5 9
Bioodpad 28 25 27 12
Textil 9 8 8 4
Minerální odpad 3 1 3,5 8
Nebezpečný odpad 1 1 0,5 1
Ostatní odpad 39 31 32 113
Celkem 156 130 156 198
                                                                                                 Zdroj: VaV 720/2/00
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Tabulka č.2 – Produkce odpadů v jednotlivých krajích ČR v roce 2006 

Kraj Odpad celkem (v tis. tun) Z toho nebezpečný odpad 

(v tis. tun)
Praha 3 449 156
Středočeský 3 003 198
Jihočeský 1 362 63
Plzeňský 2 380 105
Karlovarský 738 30
Ústecký 2 529 159
Liberecký 664 69
Královehradecký 1 044 45
Pardubický 933 67
Vysočina 1 300 74
Jihomoravský 2 358 82
Olomoucký 1 592 51
Zlínský 916 38
Moravskoslezský 5 798 319
Celkem 28 066 1 455
                                                                                       Zdroj: VÚV T.G.M - CeHO

56



Tabulka č. 3 – Využívání komunálních odpadů v ČR v letech 2002-2006

                                                                                   Zdroj: VÚV T.G.M - CeHO
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Tabulka č. 4 – Odstraňování komunálních odpadů v ČR v letech 2002-2006

                                                                                       Zdroj: VÚV T.G.M – CeHO
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Tabulka  č.  5  –  Vývoj  produkce  elektrické  energie  a  tepla  z obnovitelných  zdrojů 

energie (OZE)
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Tabulka  č.  6  –  Přehled  skládek  odpadů  v  ČR,  které  byly  v provozu  ke  konci  roku 

2002

Skládky Počet Projektovaná kapacita (m3)
Skupina S-IO 71 49 718 739

Skupina S-OO 176 70 324 812

Skupina S-NO 26 14 034 006

Skupina S-IO + S-OO 6 3 775 950

Skupina S-IO + S-OO + S-NO 1 797 800

Skupina S-OO + S-NO 9 14 564 650

Skládky celkem 289 153 215 957

       Zdroj: Vejnar a Minaříková, 2003
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Tabulka  č.  7  –  Přehled  skládek  odpadů  v ČR,  které  byly  v provozu  ke  konci  roku 

2004

Skládky Počet Projektovaná kapacita (m3)
Skupina S-OO 130 49 818 920

Skupina S-NO 21 10 860 703

Skupina S-IO 47 14 717 141

Skupina S-IO + S-OO 2 193 692

Skupina S-OO + S-NO 7 4 989 454

Skupina S-IO + S-OO + S-NO 3 2 515 640

Skládky celkem 210 83 095 550

         Zdroj: ISOH
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Graf č. 1: Produkce odpadů v České republice v letech 2002–2006

                                                                     Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO,v.v.i.
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Graf č. 2: Produkce odpadů v České republice v roce 2006 dle původu

    

                                                                 Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO, v.v.i.
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Graf č. 3 - Vývoj podílu skládkovaných komunálních odpadů v ČR v letech 

2002–2006

                                                                 Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO, v.v.i.
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Graf č. 4 – Nakládání s nebezpečnými odpady v ČR podle způsobu nakládání

                                                                                     Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
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Graf č. 5 – Nakládání s ostatními odpady podle způsobu nakládání

                                                                                       Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
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Graf č. 6 – Nakládání s komunálními odpady v ČR podle způsobu nakládání

                                                                                     Zdroj: VÚV T.G.M. – CeHO
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Graf č. 7 – Celková výtěžnost tříděného sběru v ČR na obyvatele v letech 1999-2006
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Graf č. 8 – Dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů v ČR v roce 2006
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Graf č. 9 – Vývoj využití energie z obnovitelných zdrojů
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Příloha č. 1 - Katalog odpadů – Skupina 20 Komunální odpady

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 

ŽIVNOSTENSKÉ,  PRŮMYSLOVÉ  ODPADY  A  ODPADY  Z 

ÚŘADŮ) , VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 

15 01)

20 01 01 Papír a lepenka

20 01 02 Sklo

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 10 Oděvy

20 01 11 Textilní materiály

20 01 13* Rozpouštědla

20 01 14* Kyseliny

20 01 15* Zásady

20 01 17* Fotochemikálie

20 01 19* Pesticidy

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  

20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 

20 01 25 Jedlý olej a tuk

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 

27

20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

20 01 31* Nepoužitelná cytostatika 

20 01 32*   Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod 

číslem  16  06  03  a  netříděné  baterie  a  akumulátory  obsahující  tyto 

baterie 

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
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20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení  neuvedené pod čísly 20 01 

21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 37* Dřevo obsahující  nebezpečné látky

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 01 39 Plasty 

20 01 40 Kovy

20 01 41 Odpady z čištění komínů

20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad

20 02 02 Zemina a kameny

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 03 Ostatní komunální odpady

20 03 01 Směsný komunální odpad

20 03 02 Odpad z tržišť

20 03 03 Uliční smetky

20 03 04 Kal ze septiků a žump

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace

20 03 07 Objemný odpad

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené

(Symbolem "*" jsou označeny nebezpečné odpady)

                                                                                                                            (www.env.cz)
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Příloha č. 2 – Přehled recyklačních značek používaných v ČR

                                                                                                          (www.trideniodpadu.cz)
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Příloha č. 3 – Obrázek průřezu skládkou odpadů
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Příloha č. 4 – Naučné stezky CHKO Železné hory

Naučné stezky

    Aktivní  poznávání  živé  přírody  je  prvním  krokem  k  pochopení  účinné 

ochrany.  Jedním ze  způsobů  je  i  budování  naučných  stezek.  Jsou  to  turistické 

trasy,  vedené  přírodně  i  kulturně  pozoruhodnými  místy,  kde  jsou  instalovány 

informační tabule  s  vysvětlujícím textem. V terénu jsou stezky označeny bílým 

čtvercem 10x10 cm se šikmým zeleným pruhem. 

KRAJEM CHRUDIMKY (vlastivědná stezka)

KRAJEM ŽELEZNÝCH HOR (vlastivědná stezka)

ÚDOLÍM DOUBRAVY (naučná stezka)

MAGMA (naučná geologická cyklostezka)

KE KOČIČÍMU HRÁDKU (naučná stezka)

LESNÍ NAUČNÁ STEZKA 

PODOUBRAVÍ (cyklistická stezka)

KELTSKÁ STEZKA ŽELEZNÝMI HORAMI

PODHŮRA (lesní naučná stezka) 
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