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1. ABSTRAKT 

Předkládaná rigorózní práce uvádí nejaktuálnější přehled legislativy týkající 

se odpadového hospodářství v ČR včetně platných předpisů EU souvisejících 

s touto tématikou. Práce vychází ze zákona č. 106/2005 Sb., vyhlášek č. 376/2001 

Sb., č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. a odpadové strategie „Plán odpadového 

hospodářství ČR" a s nimi souvisejících dokumentů. Legislativa vymezuje pojem 

„odpad", klasifikaci odpadů, definuje jejich vlastnosti a určuje povinnosti při 

nakládání s odpady včetně jejich dovozu, vývozu a tranzitu. Práce dále komplexně 

zpracovává souhrn nejdůležitějších a nejnovějších informací o produkci a 

způsobech nakládání s průmyslovými odpady v ČR, včetně prognózy budoucího 

vývoje produkce a zpracování průmyslových odpadů a využití odpadů jako 

druhotných surovin. Součástí tohoto kompendia je i specifická aplikace tématu 

průmyslových odpadů do výuky na ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií ve 

formě tématických exkurzí a teoretických projektů s přihlédnutím k moderním 

trendům vycházejícím z multidisciplinárního přístupu ke vzdělávání. 



2. ÚVOD 

Tématem předkládané rigorózní práce je problematika průmyslových 

odpadů v ČR, jejich produkce, využití, likvidace a legislativního vymezení. Práce 

tématicky vychází z magisterské diplomové práce obhájené na Katedře chemie a 

didaktiky chemie, Pedagogické fakulty UK v Praze v září 2003 (Nejedlá, 2003). 

Hlavní cíle práce jsou: 

> zpracování přehledu aktuální legislativy odpadového hospodářství 

ČR, 

> shrnutí nejdůležitějších informací o produkci a způsobech nakládání 

s průmyslovými odpady, 

> popis hlavních směrů současné odpadové politiky v ČR a jejího 

budoucího vývoje, 

> navrhnutí možností využití tohoto tématu ve výuce biologie, chemie, 

environmentálni výchovy v rámci vzdělávání a výchovy žáků 

k ekologické informovanosti a citlivému vztahu k životnímu prostředí. 

Rigorózní práce je členěna do dvou částí. V ptvní, teoretické části je 

definován pojem odpad, je uveden stručný přehled historie a současné legislativy 

týkající se problematiky průmyslových odpadů v ČR, dále je zde zpracován přehled 

současného stavu a perspektivy produkce a likvidace průmyslových odpadů v ČR. 

V druhé, praktické části je zpracován didaktický výstup pro podmínky ZŠ a nižší 

ročníky víceletých gymnáziích, který je zaměřen na nenásilnou implementaci 

problematiky průmyslových odpadů do výuky na základních školách a víceletých 

gymnáziích a možnou aplikaci ve výuce biologie, chemie, ekologie, fyziky i 

ekonomie. Rigorózní práce se také zabývá současnou odpadovou politikou ČR, tj. 

aplikací legislativy odpadového hospodářství do praxe a jejím významem pro 

lidskou společnost a životní prostředí. 



3. VYMEZENÍ POJMU ODPAD 

Pro pochopení významu problematiky průmyslových odpadů je zásadní 

vymezení pojmu odpad. Od tohoto vymezení se dále odvíjí možnosti zpracování, 

využívání i likvidace odpadů. 

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

zákonů se pod pojmem odpad rozumí: „ ...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." 

Podle Kuraše (1994) skutečný odpad neexistuje. U většiny výrobních i 

odpadních postupů vznikají vedlejší produkty, které jsou nazývány odpadem, 

pokud je výrobce nebo společnost neumí zpracovat a dále využít. Odpady, které 

jsou způsobilé k dalšímu hospodářskému nebo jinému využití, se nazývají 

druhotné suroviny. 

Ve všech systémech hospodářství dochází k přeměně surovin na odpady, 

dochází k růstu entropie. Systémy s nízkou entropií (uspořádané, člověkem 

využitelné) se lidským působením mění na systémy s vysokou entropií 

(neuspořádané, dále člověkem nevyužitelné). 

Růst hrubého domácího produktu (HDP) způsobuje růst entropie, a tím i 

růst produkce odpadů a zvyšování znečištění životního prostředí. Tento růst 

způsobuje „stálý nárůst toku materiálu ekonomickým systémem a doprovodný růst 

zplodin, trh nedokáže regulovat znečištění s ohledem na absorpční schopnosti 

prostředí" (Keller, 1995, str. 24-25). 

Moldan (1994) charakterizuje současnou ekonomiku jako metabolismus 

jednosměrného proudu, od surovin k odpadům. Do řetězce vstupují suroviny a 

energie a vystupují z něj výrobky a odpady. Žádoucími výstupy jednotlivých 

technologií jsou „užitečné výrobky nebo služby, nežádoucí jsou odpady fyzikální, 

chemické a biologické povahy" (Moldan, 1994, str. 36). Mezi nežádoucí výstupy 

patří také hlukové znečištění, vibrace, elektromagnetické záření různých typů, 

radioaktivní záření a odpadní teplo. 

Podobně Moldan a kol. (1997, str. 95) definují produkci odpadů jako 

„nechtěný a nežádoucí výstup lidské ekonomické aktivity, objem a struktura 
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odpadů přitom závisí nejen na rozsahu těchto aktivit, ale i na jejich kvalitativní 

úrovni". Na produkci odpadů přímo navazuje nakládání s nimi. Podle zákona č. 

185/2001 Sb. se rozumí nakládáním s odpady: „jejich shromažďování, 

soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, 

využívání a odstraňování". Nakládáním s odpady se zabývá odpadové 

hospodářství. Priority odpadového hospodářství jsou však předcházení a 

omezování vzniku odpadů a teprve potom nakládání s nimi (Kuraš, 1994, str. 11). 

Pokud již odpady vzniknou, je důležité, aby byly maximálně využívány jako 

druhotné suroviny a ohrožovaly co nejméně lidské zdraví a životní prostředí. 



4. STRUČNÝ PŘEHLED LEGISLATIVY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

4.1. Historie legislativy odpadů 

Snahy o regulaci systému nakládání s odpady se v ČR objevovaly již před 

rokem 1989, avšak celkově nebyla této oblasti ekonomiky věnována dostatečná 

pozornost. Důkazem nedostatečného zájmu o tuto problematiku byla i absence 

zákona upravujícího odpadové hospodářství. 

Prvním krokem k nalezení koncepce odpadového hospodářství bylo přijetí 

zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, jako první komplexní právní úpravy 

nakládání s odpady v ČR. Mimo jiné zavedl tento zákon povinnost pro původce 

odpadů zpracovat programy odpadového hospodářství. Data z programů 

odpadového hospodářství původců byla podkladem pro zpracování programů 

odpadového hospodářství obcí a okresů. 

V roce 1995 byl vládou projednán „Program odpadového hospodářství ČR" 

vycházející z programů odpadového hospodářství okresů. 

Teprve přijetí zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech s účinností od 1. 1. 1998 

přiblížilo českou legislativu směrnicím ES a doporučením „Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj" (dále jen OECD). Tato právní úprava 

zpřehlednila legislativu v oblasti nakládání s odpady, zároveň zdůraznila význam 

prevence vzniku odpadů, recyklace a třídění odpadů. Poprvé zde byl vymezen 

pojem obalových odpadů a zaveden princip odpovědnosti výrobce, dovozce a 

prodejce za využití nebo ekologické odstranění vybraných výrobků a obalů po 

ukončení jejich funkce. Byla zde zavedena povinnost zpětného odběru vybraných 

výrobků a jejich obalů. V oblasti dovozu a vývozu odpadů přes hranice ČR byla 

zavedena kontrolní opatření odpovídající zemím ES a OECD. V návaznosti na tento 

zákon byla zpracována „Koncepce odpadového hospodářství", která vyhodnotila 

stav odpadového hospodářství, určila hlavní problémy a cíle do budoucnosti. Jejím 

hlavním cílem bylo začlenit do odpadové politiky principy trvale udržitelného 

rozvoje a zároveň navrhnout vývoj odpadového hospodářství směřující 

k minimálním dopadům na zdraví obyvatel a životní prostředí. 
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Podle „Zprávy o životním prostředí v ČR v roce 2001" (Labounek a kol., 

2002) přetrvávaly ve vztahu zákona č. 125/1997 Sb. k právním předpisům zemí ES 

stále některé rozdíly zejména v definicích pojmů a právní úpravě některých oblastí. 

Rozdíly byly ve zpracování plánů nakládání s odpady, zejména v oblasti 

nebezpečných odpadů (Labounek a kol., 2002). V roce 2001 byl přijat zákon č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, který stejně jako 

předpisy na něj navazující již plně odpovídal legislativě zemí EU. 

4.2. Současná legislativa odpadů v ČR 

V současnosti právně upravuje odpadovou politiku ČR zákon č. 106/ 2005 

Sb., o odpadech, který je úplným zněním zákona č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a 

změně některých dalších zákonů1. V tomto zákoně jsou již začleněny také 

Směrnice EU o vozidlech s ukončenou životností a o odpadních elektrických a 

elektronických zařízeních. S účinností od 1.1. 2002 vstoupil v platnost zákon č. 

477/ 2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů v platném znění. Seznam 

aktuálních právních předpisů (zákonů, vyhlášek) a norem, včetně právních 

předpisů EU je uveden v Příloze A (viz kapitola 11). 

Podle současných právních norem je povinností každé fyzické i právnické 

osoby předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti. Vzniklé odpady musí sama využívat nebo nabízet k využití jiným 

oprávněným osobám. Teprve nevyužitelné odpady je nutné vhodným způsobem 

zneškodnit. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím. 

Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

byla dána povinnost Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) zpracovat 

„Plán odpadového hospodářství České republiky" (dále jen POH ČR). Tento plán 

byl MŽP zpracován a vládou ČR přijat jako příloha k nařízení vlády č. 197/2003 Sb. 

s platností ke 4. červenci 2003. Na přípravě POH ČR se kromě MŽP podíleli 

odborníci ze státní správy, neziskového sektoru, podnikatelské sféry i veřejnosti. 

Tento plán vychází také z podkladů zpracovaných projektem „Návrh Národního 

' jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem C. 275/2002 
Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 167/2004 Sb., zákonem č. 188/2004 Sb., zákonem č. 317/2004 Sb. a 
zákonem č. 7/2005 Sb. 
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plánu nakládání s nebezpečnými odpady" (Projekt SENTER), blíže zmíněný 

v kapitole 6.1. 

POH ČR byl zpracován na dobu 10 let (období 2003-2012) a týká se 

nakládání se všemi odpady, na které se vztahuje zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, mimo odpadů uvedených v § 2 

tohoto zákona. POH ČR kromě výše uvedeného zákona vychází z vyhlášky MŽP č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zákona č. 477/2001 Sb., o 

obalech a o změně některých dalších zákonů, včetně prováděcích předpisů a 

směrnic ES, jejich návrhů a souvisejících dokumentů. Plné znění POH ČR je 

dostupné na adrese: www.env.cz. 

POH ČR je členěn do 4 základních částí: 

> Úvodní část (tvoří ji základní informace o působnosti, platnosti, 

struktuře a obsahu POH ČR, dále uvádí geografii a demografii ČR, 

stav hospodářství a vývoj plánování odpadového hospodářství v ČR). 

> Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství (poskytuje 

přehled o současné produkci a nakládání s odpady v ČR, srovnává 

odpadové hospodářství ČR a zemí EU a uvádí hlavní problémy 

současného odpadového hospodářství v ČR). 

> Závazná část řešení POH ČR2 (je součástí právního řádu ČR jako 

příloha nařízení vlády o POH řeší problematiku předcházení vzniku 

odpadů, využívání odpadů, bezpečné odstraňování odpadů, 

stanovuje cíle a opatření k omezení tvorby odpadů, jejich 

nebezpečných vlastností atd.). 

> Směrná část řešení POH ČR (uvádí přehled nástrojů pro splnění 

stanovených cílů, systém řízení a změn odpadového hospodářství, 

systém kontroly atd., včetně přehledu směrnic ES z oblasti 

odpadového hospodářství, které jsou pro ČR jako členský stát 

Evropské unie závazné). 

Dalším významným dokumentem pro odpadové hospodářství je „Státní 

politika životního prostředí", která prochází pravidelnou aktualizací. V současnosti 

2 

této části jsou navržena konkrétní řešení problémů současného odpadového hospodářství zaměřená zejména na 
odpady a činnosti vyjmenované v § 42 zákona o odpadech 
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je aktuální „Státní politika životního prostředí 2004-2010" (Usnesení vlády ČR č. 

235/2004). 

Od počátku 90. let 20. století prošla odpadová politika v ČR rozsáhlými 

změnami týkajícími se vývoje a změn legislativy odpadového hospodářství i 

praktické aplikace těchto změn. Vzhledem k neexistenci použitelné předlohy byly 

využity zkušenosti a poznatky z analogických zahraničních předpisů, zejména 

z Rakouska a SRN. 

Na konci roku 2005 navrhla Evropská komise novou strategii pro 

předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci-Tématická strategie pro předcházení 

vzniku odpadů a jejich recyklaci. Tato strategie je jednou ze strategií 

vypracovaných v rámci šestého akčního programu „E" pro životní prostředí. 

V rámci uvedené strategie dojde k revizi, zjednodušení a k některých případech i 

sloučení předpisů EU v oblasti odpadů. V první fázi navrhla komise přepracování 

rámcové směrnice o odpadech z roku 1975. V nově navrhované rámcové směrnici 

jsou uvedeny hlavní cíle budoucí odpadové politiky: 

> zaměření odpadové politiky na zlepšení způsobů využívání zdrojů, 

> povinné vnitrostátní programy předcházení vzniku odpadů, 

> zlepšení recyklačního trhu stanovením ekologických standardů 

s cílem rozlišení druhotných surovin a odpadů, 

> integrace směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech a 

směrnice 75/439/EHS o odpadních olejích do rámcové směrnice, při 

čemž u odpadních olejů bude kladen důraz na sběr, nikoli na jejich 

regeneraci, která není vždy z ekologického hlediska opodstatněná 

V rámci uvedené strategie byl navržen také časový plán opatření pro její 

implementaci a podporu. 

Plné texty navržených dokumentů jsou dostupné na adrese: 

http://europa.eu.int/comm/enviroment/waste/strategie.htm (Jarešlová, 2006) 

V současné odpadové politice ČR hraje velmi významnou roli také členství 

v OECD. Hlavním dokumentem oblasti odpadového hospodářství, který se 

členských států OECD je Strategie OECD pro oblast životního prostředí do roku 

2010. Strategie OECD se týká všech oblastí ochrany životního prostředí. Jedním 

z bodů této strategie je nutnost omezení toků odpadů např. podporou inovací 
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výrobků omezující množství a nebezpečnost odpadů a zvyšující míru recyklace, 

stanovení poplatků za odstraňování odpadů způsobem, který bude odrážet veškeré 

náklady, snížení bariér pro rozvoj trhů pro recyklované výrobky atd. Od roku 2001 

funguje v rámci OECD tzv. „Pracovní skupina pro prevenci a recyklaci odpadů" 

(Working Group On Waste Prevention and Recycling-WGWMP), která je složena 

z odborníků zastupujících jednotlivé členské země, která se zabývá všemi oblastmi 

odpadové politiky zemí OECD včetně kontroly přeshraničního pohybu 

nebezpečných odpadů (Mikulová, 2006). Bližší informace jsou k dispozici na 

adrese: www.oecd.org. 

http://www.oecd.org


5. SOUČASNÝ STAV PRODUKCE A LIKVIDACE PRŮMYSLOVÝCH 

ODPADŮ VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 

5.1. Zařazování odpadů a hodnocení jejich vlastností 

Existují různá dělení druhů odpadů. Neoficiální, avšak v praxi běžně 

používané, je členění podle základních fyzikálních vlastností3, základních oborů 

hospodářské činnosti4, možnosti využití jako druhotných surovin5 atd. (Kuraš, 

1994, str. 22). 

Jediným oficiálním způsobem zařazování odpadů6 je členění odpadů na 

druhy uvedené v „Kategorizaci" a v „Katalogu odpadů". 

Katalog odpadů a zároveň seznam nebezpečných odpadů a seznam odpadů 

a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů stanoví vyhláška MŽP č. 

381/2001 Sb. Původci a oprávněné osoby jsou povinni pro účely nakládání 

s odpadem zařadit odpad podle katalogu odpadů. Zařazování vychází ze složení 

odpadu a jeho původu. Odpady jsou v katalogu členěny do tří úrovní: 

> skupina (20 skupin zahrnujících průmyslový odpad, odpad ze 

stavebnictví, ze zdravotnické péče, komunální odpad a jinak 

nespecifikovaný odpad), 

> podskupina (blíže specifikuje a přesněji rozděluje skupinu), 

> druh odpadu. 

Každému druhu odpadu je nutné určit příslušnou podskupinu a skupinu a 

příslušné katalogové číslo. Pokud se odpad skládá z více složek, má pro zařazení 

přednost složka s největším vlivem na lidské zdraví a životní prostředí. 

Každý druh odpadu uvedený v katalogu odpadů má přidělenu jednu ze 

dvou kategorií: 

> nebezpečný odpad (je v katalogu odpadů označen „*"), 

> ostatní odpad. 

Odpad je řazen do kategorie nebezpečný, pokud má některou 

z nebezpečných vlastností odpadu uvedených v „Seznamu nebezpečných vlastností 

* plynné, kapalné, tuhé a směsné 
5 výrobní (průmyslové, zemědělské, stavební) a komunální (spotřební) 

využitelné a nevyužitelné 
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odpadu" v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, případně obsahuje-

li některou ze složek, které uvádí „Seznam složek", které činí odpad nebezpečným, 

podle přílohy č. 5 k zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

5.2. Charakter průmyslových odpadů 

Průmyslové odpady jsou charakterizovány jako odpady vznikající v rámci 

výrobních procesů v průmyslu včetně energetických odpadů. Pro odpady 

z průmyslu je velice důležitá kategorie nebezpečný odpad. Na rozdíl od 

komunálního odpadu patří totiž většina odpadů z chemického průmyslu, ale i 

jiných průmyslových odvětví do této kategorie. 

Odpad se řadí do kategorie nebezpečný, je-li uveden v seznamu 

nebezpečných odpadů (příloha č. 2 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se 

stanoví katalog odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 

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

odpadů), dále obsahuje-li některou složku uvedenou v seznamu nebezpečných 

odpadů (příloha č. 5 téže vyhlášky), případně je-li smíšen či znečištěn některou 

z látek uvedených v seznamu nebezpečných odpadů. 

Původce odpadu nebo oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, může 

požádat o hodnocení nebezpečných vlastností tohoto odpadu. Nebezpečné 

vlastnosti odpadů jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb. a hodnotí 

je právnická nebo fyzická osoba k této činnosti pověřená MŽP, případně 

Ministerstvem zdravotnictví. Aktualizovaný seznam osob s pověřením k hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů je zveřejňován na internetové adrese MŽP 

(www.env.cz), v současnosti je platný k 4. 5. 2006. 

Průmyslové odpady mohou být nebezpečné svým okamžitým působením, 

pokud obsahují toxické, výbušné či jinak nebezpečné složky nebo nebezpečné 

potenciálně, nebo pokud obsahují složky, které mohou nekontrolovatelně 

reagovat. Zpracování průmyslových odpadů vyžaduje vzhledem k velkému 

množství složek často neznámého složení a původu vždy specifický přístup 

podložený dostatkem informací o jejich původu a složení (Kuraš, 1994, str. 72). 

6 vyplývajícím z § 5 a 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
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Nebezpečné odpady mohou obsahovat jak složky organické, tak 

anorganické. 

Organické sloučeniny vyskytující se v nebezpečných odpadech se dělí 

podle Kuraše (1994, str. 71) v závislosti na funkčních skupinách, které obsahují, 

na: 

> kyslíkaté sloučeniny (alkoholy, fenoly, ethery, cyklické ethery, 

ketony, estery, karboxylové kyseliny atd. - tyto sloučeniny mají 

toxické, v některých případech i výbušné vlastnosti), 

> dusíkaté sloučeniny (aminy, vysoce výbušné nitrosloučeniny, 

toxické a výbušné nitrily, kancerogenní nitrosaminy atd.), 

> sirné sloučeniny (thioly, sulfidy - pro tyto látky je typický silný 

nepříjemný zápach), 

> aromatické sloučeniny (benzen a jeho deriváty, mnohdy 

kancerogenní polyaromatické uhlovodíky atd.), 

> halogenové uhlovodíky (především chlorované 

tetrachlorethylen, tetrachlormethan, chlorfluoruhlovodíky atd.), 

> polychlorbifenyly (PCB) - jsou těžko rozložitelné v životním 

prostředí, vyžadují speciální zpracování7. 

Anorganické sloučeniny vyskytující se v nebezpečných odpadech jsou 

nebezpečné buď přímo - jsou toxické nebo obsahují toxické prvky. Mezi toxickými 

prvky jsou nejvýznamnější těžké kovy (např. kadmium). Některé sloučeniny jsou 

nebezpečné přesto, že obsahují prvky, které samy o sobě škodlivé nejsou (např. 

KCN, HCIO4 atd.) - Kuraš (1994, str. 71). 

Kuraš (1994, str. 72) rozděluje průmyslové odpady podle různých kritérií. 

Hlavními skupinami nebezpečných odpadů jsou odpady: 

> radioaktivní (vzhledem k vysoké nebezpečnosti vyžadují speciální 

zpracování), 

podle vyhlášky MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 
iionomethyltetrachlordifenylmethanem, monomethyldichlordifenylmethanem, 
•nonomethyldibromdifenylmethanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoli z těchto látek v koncentraci 
vyšší než 50 mg/kg. 
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> biologické (jejich nebezpečí je dáno možností přítomnosti 

patogenních mikroorganismů), 

> chemické (na rozdíl od mechanických odpadů nejsou stálé, 

navzájem reagují a ohrožují tím životní prostředí). 

Velice důležité pro posuzování nebezpečnosti daného odpadu je také jeho 

množství a místo vzniku. 

Podle množství se průmyslové odpady dělí na: 

> globální (odpady z energetiky, hutnictví - většinou produkované ve 

velkém množství, avšak poměrně stejnorodé), 

> lokální (odpady z menších průmyslových zařízení, produkované 

v menším množství, ale s proměnlivým složením podle charakteru 

výrobního či zpracovatelského procesu). 

Podle místa vzniku se průmyslové odpady dělí na: 

> primární odpady (vznikající v souvislosti s technologickým 

procesem, z těchto odpadů lze ve většině případů získat druhotné 

suroviny), 

> sekundární odpady (vznikají při pomocných operacích, jako je 

čištění, údržba, doprava a příjem surovin, balení výrobků atd., jejich 

další zpracování je vzhledem k nízké koncentraci jednotlivých složek 

značně komplikované). 

5.3. Stav produkce a nakládání s průmyslovými odpady 

Statistická evidence produkce odpadů je vedena na základě podkladů 

poskytnutých původci odpadů. Do roku 2001 byly údaje o produkci odpadů a 

nakládání s nimi zjišťovány na základě zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech a jeho 

prováděcích předpisů. Podle těchto právních předpisů byli producenti odpadů a ti, 

kdo nakládají s odpady v množství větším, než byl zákonem stanovený limit, 

povinni zaslat příslušnému okresnímu úřadu roční hlášení o produkci a nakládání 

s odpady. Zaslané údaje byly po ověření okresním úřadem a v roce 2001 i 

krajským úřadem a po jejich zpracování v „Centru pro odpady" (dále jen CeHO) 
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Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. (dále jen VÚV T.G.M.) vloženy do 

„Informačního systému o odpadech" (ISO). 

Informační systém odpadového hospodářství (ISOH), dříve nazývaný 

Informační systém o odpadech (ISO), provozuje VÚV T.G.M. - CeHO pro 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Tato celostátní databáze produkce a 

nakládání s odpady musela být v roce 2001 přejmenována z důvodu, že zkratka 

ISO je mezinárodně používána pro normy - ISO. 

Od roku 2002 jsou do této databáze získávána data prostřednictvím 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. K 1. 1. 2002 zároveň vešel v platnost 

nový katalog odpadů8, který je již kompatibilní s katalogem odpadů zemí EU a 

obsahuje 236 druhů nebezpečných odpadů v seznamu nebezpečných odpadů 

narozdíl od původního katalogu odpadů, který obsahoval v seznamu nebezpečných 

odpadů 388 druhů. Z této změny vyplývá vysoký podíl nebezpečných odpadů 

v celkové produkci před rokem 20029. 

5.3.1. Produkce průmyslových odpadů 

V roce 2004 bylo vyprodukováno celkem 1 447 tis. t nebezpečných odpadů, 

což je o 228 tis. t více než v roce 2003. Z toho podniky vyprodukovaly 1 424 tis. t 

a z komunálního odpadu pochází 23 tis. t nebezpečného odpadu V roce 2004 bylo 

celkem nakládáno s 1 659 tis. t nebezpečných odpadů (v roce 2003 1 430 tis. t a v 

roce 2002 1 514 tis. t nebezpečných odpadů) - Labounek a kol. (2005). 

V následujícím textu jsou uvedeny přehledy produkce průmyslových odpadů 

Jsou zde použity nejpodrobnější dostupné údaje o produkci průmyslových odpadů 

od roku 2000, které jsou k dispozici (viz. tabulka 5.1.-5.7.). 

* podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyplývající z nového zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 
podle evidence VÚV T.G.M. - CeHO byl podíl produkce nebezpečných odpadů 7,3 % z celkové produkce 

odpadů. 
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V tabulce 5.1. je uvedena produkce průmyslových odpadů v ČR v tisících 

tun za rok 2003-2004 podle vybraných oddílů „Odvětvové klasifikace 

ekonomických činností" (dále jen OKEČ). 

2003 2004 

Nebezpečný 

odpad 

Celkem Nebezpečný 

odpad 

Celkem 

Produkce průmyslových odpadů podle vybraných oddílů Odvětvové 

klasifikace ekonomických činností (OKEČ) 
820 8076 796 8751 

Produkce průmyslových odpadů z hlediska původů podle Odvětvové 

klasifikace ekonomických činností (OKEČ) 
. .. i r 

904 7938 791 7879 

Tabulka 5.1. Produkce průmyslových odpadů v CR v tis.tunách za rok 2003-2004 (Zdroj: Kolektiv 

autorů, 2006, str. 10). 

V tabulce 5.2. je uvedena produkce odpadů v ČR v tunách, která je 

členěna podle kategorií odpadů. 

Odvětví 

2003 2004 

Odvětví 
Celkem 

v tom odpady 

Celkem 

v tom odpady 

Odvětví 
Celkem 

nebezpeč-
né 

ostatní 

Celkem 

nebezpečné ostatní 
Odvětví 

[t] 

Produkce odpadů v ČR celkem 25 172 816 1194 619 23 978 197 26 583 877 1 424 022 25 159 855 

01 zemědělství, myslivost a související 
činnosti 

1 091 075 5 097 1 085 978 1 106 382 5 196 1 101 186 

02 lesnictví, těžba dříví a přidružené 
činnosti 

130 319 757 129 562 137 531 1 332 136 199 

10 dobývání černého a hnědého uhlí, 
rašeliny 

603 682 4 875 598 807 577 315 7 671 569 644 

14 dobývání a úprava ostatních nerostů 49 809 1477 48 332 52 949 1 032 51 917 

15 výroba potravin a nápojů 972 169 8 962 963 207 840 329 8 379 831 950 

17 textilní průmysl 242 333 4 562 237 771 291 909 4 711 287 198 

18 oděvní průmysl, zpracování a barvení 
kožešin 

9 798 210 9 588 8 406 166 8 240 

19 
činění a úprava usní; výroba 
brašnářského a sedlářského zboží a 
obuvi 

8 221 166 8 055 6 506 205 6 301 
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Odvětví 

2003 2004 

Odvětví Celkem 

v tom odpady 

Celkem 

v tom odpady 

Odvětví Celkem 
nebezpeč-

né 
ostatní 

Celkem 

nebezpečné ostatní 

Odvětví 

[t] 

20 
průmysl dřevařský a korkařský kromě 
výroby nábytku; výroba košů 
a proutěného zboží 

623 060 2 842 620 218 856 128 3 684 852 444 

21 výroba vlákniny, papíru a lepenky 341 380 8 366 333 014 376 302 5 651 370 651 

22 
vydavatelství, tisk a reprodukce 
zvukových 
a obrazových nahrávek 

66 500 2 076 64 424 76 259 2 182 74 077 

23 

koksování, rafinérské zpracování 
ropy, 
výroba jaderných paliv, radioaktivních 
prvků a sloučenin 

8 588 4 301 4 287 8 500 2 930 5 570 

24 výroba chemických výrobků 675 342 127 615 547 727 275 525 97 006 178 519 

25 

26 

výroba pryžových a plastových 
produktů 

128 497 9 294 119 203 126 725 10 489 116 236 25 

26 
výroba ostatních nekovových 
minerálních 
výrobků 

459 555 20 985 438 570 529 231 22 779 506 452 

Tabulka 5.2. Produkce odpadů ve vybraných odvětvích podle OKEČ v letech 2003-2004 

(Zdroj: Vejnar a kol., 2006). 

V tabulce 5.3. je uvedena produkce nebezpečných odpadů v ČR v tunách, 

která je členěna podle podskupin katalogu odpadů. 

Podskupina katalogu odpadů 

Množství odpadu [t] 

Podskupina katalogu odpadů 

2002 2003 2004 

produkce nebezpečných odpadů v ČR celkem 1 289 912 1194 619 1424 022 

0201 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, 
myslivosti, rybářství 

234 194 363 

0302 Odpady z impregnace dřeva 217 391 42 

0401 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu 85 15 28 

0402 Odpady z textilního průmyslu 1 492 1 800 1 079 
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Podskupina katalogu odpadů 
Množství odpadu [t] 

Podskupina katalogu odpadů 

2002 2003 2004 

0501 Odpady ze zpracování ropy 26 518 8 932 6 010 

0506 Odpady z pyrolytického zpracování uhlí 6 308 4 683 16 948 

0601 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání 
kyselin 

3 052 5 287 6 076 

0602 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání 
alkálií 

79 429 66 985 66 534 

0603 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání 
solí a jejich roztoků a oxidů kovů 

1 660 1 445 1 746 

0604 Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 0603 6 114 1830 1 125 

0613 Odpady z jiných anorganických chemických procesů 20 501 518 

0701 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání 
základních organických sloučenin 

15 482 13 731 10 761 

0702 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání 
plastů, syntetického kaučuku syntetických vláken 

4 593 2 886 4 172 

0703 Odpady z výroby, zpracování,distribuce a používání 
organických barviv a pigmentů 

1 149 4 864 1 917 

0704 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a z používání 
organických pesticidů, činidel k impregnaci dřeva a 
dalších biocidů 

67 136 188 

0705 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání 
farmaceutických výrobků 

3 226 4 347 5 153 

0706 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a z používání 
tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních 
prostředků a kosmetiky 

3 417 4 181 3 549 

0707 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání 
čistých chemikálií a blíže nespecifikovaných 
chemických výrobků 

850 1 626 994 

0801 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a 
odstraňování barev a laků 

14 368 18 684 15 504 

0803 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání 
tiskařských barev 

1 026 1 267 1 376 

0804 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a z používání 
lepidela těsnicích materiálů 

1 426 2 288 2 182 

0901 Odpady z fotografického průmyslu 1 542 1 800 1 985 

1001 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení 4 515 1 772 991 

1003 Odpady z pyrometalurgie hliníku 9 255 24 946 24 833 
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Podskupina katalogu odpadů 
Množství odpadu [t] 

Podskupina katalogu odpadů 

2002 2003 2004 

1004 Odpady z pyrometalurgie olova 3 282 4 900 10 765 

1005 Odpady z pyrometalurgie zinku 231 242 158 

1006 Odpady z pyrometalurgie mědi 687 634 631 

1101 Odpady z chemických povrchových úprav, 
z povrchových úprav kovů a jiných materiálů 

152 449 62 756 108 468 

1102 Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů 49 34 46 

1103 Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů 144 323 137 

1201 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické 
povrchové úpravy kovů a plastů 

44 945 36 704 42 639 

1203 Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou 31 712 31 250 25 318 

1301 Odpadní hydraulické oleje 7 667 4 608 • 4 997 

1302 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 13 938 15 081 18 506 

1303 Odpadní izolační a teplonosné oleje 1 215 1 553 1 185 

1305 Odpady z odlučovačů oleje 29 215 32 565 35 043 

1406 Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a 
hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů 

8 447 3 535 3 491 

1602 Odpady z elektrického a elektronického zařízení 1 290 1 751 1 918 

1604 Odpadní výbušniny 58 161 167 

1606 Baterie a akumulátory 7 542 12 031 11 459 

1607 Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a 
sudů 

43 196 6 031 7 152 

1706 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
azbestu 

2 800 2 867 4 684 

1801 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení 
nebo prevence nemocí lidí 

17 114 18 163 18 460 

1802 Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení a prevence 
nemocí zvířat 

268 260 274 

1901 Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů 18 133 19 195 17 535 

1902 Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů 20 404 27 472 19 432 

1908 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 46 236 39 690 29 100 

1911 Odpady z regenerace olejů 139 154 2 058 
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Podskupina katalogu odpadů 
Množství odpadu [t] 

Podskupina katalogu odpadů 

2002 2003 2004 

2001 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů 
v podskupině 1501) 

4 787 3 209 3 769 

Tabulka 5.3. Produkce nebezpečných odpadů podle vybraných podskupin Katalogu odpadů, 2002-
2004(Zdroj: Vejnar a kol., 2006). 

V tabulce 5.4. je uvedena produkce všech odpadů v letech 2000 a 2001 

podle kategorií odpadů v členění podle původu podle OKEČ pro skupiny podle 

OECD - viz kapitola 11., Příloha B a C. Celková produkce odpadů se v roce 2001 

v porovnání s předchozím rokem prakticky nezměnila. Ke snížení produkce došlo u 

odpadů ze zemědělství a lesnictví a odpadů z energetiky, ke zvýšení naopak u 

průmyslových odpadů. Na stejné úrovni zůstala produkce komunálního odpadu 

(Vejnar a Mlnaříková, 2003, str. 14). 

Množství [t] 

Odpad 2000 2001 

Odpad ze zemědělství a lesnictví 7 499 399 5 934 946 

z toho nebezpečný 108 341 112 948 

Odpad z dolování a těžby 2 566 312 2 285 377 

z toho nebezpečný 11 347 55 303 

Průmyslový odpad 7 778 494 9 040 252 

z toho nebezpečný 1 562 420 1 702 306 

Odpad z energetiky (mimo radioaktivní) 9 704 284 8 890 942 

z toho nebezpečný 525 951 409 924 

Odpad z výroby a rozvodu vody 821 510 767 844 

z toho nebezpečný 12 960 17 533 

Odpad ze stavebnictví 4 813 585 4 212 016 

z toho nebezpečný 111 296 87 766 

Odpad z čištění města 1 119 387 1 326 760 

z toho nebezpečný 243 391 382 341 

Komunální odpad 4 257 795 4 242 794 

z toho nebezpečný 19 469 25 866 

Jiný odpad 2 048 962 1 992 721 

z toho nebezpečný 488 275 342 334 

Celkem 40 609 668 38 693 652 

z toho nebezpečný 3 083 450 3 136 321 

Tabulka 5.4. Produkce odpadů v ČR z hlediska původu podle Odvětvové klasifikace 
ekonomických činností podle skupin OECD (Zdroj: Vejnar a Mlnaříková, 2003). 
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V tabulce 5.5. je uvedena produkce odpadů v jednotlivých krajích ČR 

v letech 2000 a 2001 v členění podle kategorií odpadů. K největšímu zvýšení 

produkce nebezpečných odpadů v roce 2001 došlo v porovnání s rokem 2000 v hl. 

m. Praze a v Jihočeském kraji, k největšímu snížení došlo naopak ve Středočeském 

kraji a kraji Vysočina (Vejnar a Mlnaříková, 2003, str. 15). 

Rok 2000 2001 

Kraj nebezpečný ostatní celkem nebezpečný ostatní Celkem 

Hl. m. Praha 138 784 3 114 479 3 253 263 227 369 2 368 650 2 596 019 

Středočeský 409 872 6 197 895 6 607 767 284 541 6 552 468 6 837 009 

Jihočeský 288 585 1 585 108 1 873 693 334 230 1 507 556 1 841 786 

Plzeňský 229 747 1 831 139 2 060 886 280 739 1 426 1?7 1 706 866 

Karlovarský 37 569 811 512 849 081 45 992 788 485 834 477 

Ústecký 136 147 5 905 945 6 042 092 139 395 5 871 443 6 010 838 

Liberecký 153 868 486 487 640 355 120 169 592 966 713 135 

Královéhradecký 60 997 859 687 920 684 92 227 667 403 759 630 

Pardubický 81 748 1 634 237 1 715 985 84 243 1 064 432 1 148 675 

Vysočina 109 933 1 694 499 1 804 432 59 644 1 479 362 1 539 006 

Jihomoravský 154 183 2 903 819 3 058 002 194 778 2 571 337 2 766 115 

Olomoucký 148 655 1 825 641 1 974 296 146 694 1 937 067 2 083 761 

Moravskoslezský 1 007 824 6 850 836 7 858 660 955 910 7 524 871 8 480 781 

Zlínský 125 538 1 822 557 1 948 095 170 341 1 205 213 1 357 554 

Česká republika 3 083 450 37 526 218 40 609 688 3 136 272 35 557 380 38 693 652 

Tabulka 5.5. Produkce odpadů v CR v členění podle krajů a kategorií odpadů v tunách 
(Zdroj:Vejnar a Mlnaříková, 2003). 

V tabulce 5.6. je uvedena produkce průmyslových odpadů v jednotlivých 

průmyslových odvětvích v letech 2000 a 2001 podle kategorií odpadů v členění 

Podle původu odpadů podle OKEČ pro skupiny podle OECD. U průmyslových 

odpadů došlo k celkovému zvýšení produkce včetně odpadů nebezpečných (Vejnar 

a Mlnaříková, 2003, str. 15). 



Odpad 

Množství [t] 

Odpad 2000 2001 

Odpad z průmyslu potravinářského a tabákového 

z toho nebezpečný 

1 056 777 

59 781 

1 444 246 

46 286 

Odpad z textilního a oděvního průmyslu 

z toho nebezpečný 

115 275 

10 076 

91915 

10 644 

Odpad z kožedělného průmyslu 

z toho nebezpečný 

17 050 

6 484 

15 918 

4 004 

Odpad z dřevozpracujícího průmyslu 

z toho nebezpečný 

308 749 

7 553 

446 383 

98 028 

Odpad z výroby vlákniny, papíru a lepenky 

z toho nebezpečný 

554 764 

49 422 

341 401 

27 804 

Odpad z vydavatelství, tisku a reprodukce 

Zvukových a obrazových map 

z toho nebezpečný 

32 995 

16 245 

19 539 

2 106 

Odpad z koksování a rafinérského zpracování ropy 

z toho nebezpečný 

61 174 • 

53 051 

86 607 

52 368 

Odpad z výroby chemických výrobků 

z toho nebezpečný 

405 366 

147 094 

863 625 

156 569 

Odpad z výroby pryžových a plastových výrobků 

z toho nebezpečný 

87 575 

31 105 

99 831 

40 766 

Odpad z výroby ostatních nekovových 

Minerálních výrobků 

z toho nebezpečný 

674 185 

55 084 

929 173 

54 888 

Odpad z výroby kovů včetně hutního zpracování 

z toho nebezpečný 

2 992 310 

838 435 

3 078 310 

872 410 

Odpad z výroby kovových konstrukcí, strojů, 

Přístrojů, radiových a televizních zařízení a vozidel 

z toho nebezpečný 

1 232 588 

269 774 

1 333 624 

307 915 

Odpad ze zpracovatelského průmyslu jinde 

Neuvedeného 

z toho nebezpečný 

239 686 

18 316 

289 679 

28 520 

Celkem 

z toho nebezpečný 

7 778 494 

1 562 420 

9 040 252 

1 702 306 

Tabulka 5.6. Produkce průmyslových odpadů v CR z hlediska původu podle OKEC a třídění OECD 
(Zdroj: Vejnar a Mlnaříková, 2003). 



Hlavní průmyslové toky nebezpečných odpadů jsou uvedeny v tabulce 5.7. 

Skupina odpadů 
Produkce [tis.t.rok1] 

Skupina odpadů 
1999 20001' 20012) 

Znečištěné stavební odpady 154,9 190,7 120,3 

Odpady s obsahem olejů a ropných látek 119,1 105,3 98,5 

Alkálie 117,0 106,6 119,7 

Odpadní oleje 74,3 85,3 81,1 

Kal ze srážecích procesů ( ze speciálních 

chemických úprav odpadů z průmyslu) 
30,0 35,4 35,5 

Olověné akumulátory 24,8 15,9 12,0 

Kyselý mořicí roztok ( z povrchové 

úpravy kovů) 
19,0 24,2 21,2 

Dehty a odpady obsahující dehet 15,8 15,6 19,9 

Kaly z lapáků nečistot 14,3 19,4 32,6 

Tabulka 5.7. Hlavní skupiny (nejvýznamnější vzhledem k jejich vlivu na zdraví lidí a životní 
prostředí) průmyslových nebezpečných odpadů produkovaných v ČR (Zdroj: Nařízení vlády č. 
197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství CR;upřesněné hodnoty proti datům publikovaným v r. 
2001,2) předběžné hodnoty). 

Kromě nebezpečných odpadů produkovaných v průmyslu jsou velmi 

významné nebezpečné odpady ze zdravotnictví a veterinární péče. Tyto odpady 

vzhledem k jejich infekčnosti a toxicitě představují významné nebezpečí pro zdraví 

lidí, přestože tvoří pouze 0,66% celkové produkce nebezpečných odpadů. 

Podle údajů ve „Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství ČR", které je 

uvedené jako součást přílohy nařízení vlády č. 197/2003 Sb., je celková produkce 

odpadů v ČR stále poměrně vysoká. Největší podíl produkovaných odpadů tvoří 

odpady z energetiky, průmyslu a zemědělství. Zejména oblasti průmyslu se týká 

produkce nebezpečných odpadů. V porovnání produkce nebezpečných odpadů 

v ČR se zeměmi EU je produkce nebezpečných odpadů v ČR desetkrát vyšší. 

Jedním z důvodů však byl do 31. 12. 2001 jiný systém zařazování odpadů podle 

kategorií, kdy „Katalog odpadů ČR" nebyl v souladu s „Katalogem odpadů ES"10. 

° podrobněji jsou zmíněny rozdíly v kapitole 4.1. 
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5.3.2. Nakládání s průmyslovými odpady 

Z hlediska nakládání s průmyslovými odpady by měly být na prvním místě 

technologie, které umožňují zamezit vzniku odpadů přímo ve výrobě nebo takové, 

u nichž lze vznikající odpady recyklovat. Recyklace a regenerace je ekonomicky i 

ekologicky nejvýhodnější způsob zpracovávání odpadů zejména v chemickém 

průmyslu. Při recyklaci je uplatňován princip návratu produktů zpět do výrobního 

procesu (např. vody, rozpouštědel, tuhých odpadů atd.) - Kuraš (1994, str. 74). 

Podle zákona č. 185/ 2001 Sb.11 má každý při své činnosti nebo v rozsahu 

své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a 

nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zamezit, musí být využity, 

případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a je v souladu 

s tímto zákonem a k němu se vztahujícími právními předpisy. 

Kuraš (1994, str. 74) řadí zásady nakládání s průmyslovými odpady podle 

klesající priority takto: 

u producenta: 

1. odpady nevznikají vůbec - bezodpadové a máloodpadové 

technologie, 

2. nevznikají nebezpečné odpady, 

3. vzniká pouze minimální množství odpadů, 

4. odpady se vracejí do výroby přímo, 

5. odpady se vracejí do výroby po vytřídění, 

6. odpady se třídí a prodávají jako druhotné suroviny, 

7. toxické odpady se detoxikují, 

8. objem odpadů se zmenšuje drcením, lisováním, oddělením vody; 

ve specializovaných provozech a zařízeních: 

1. odpady se přepracovávají do následně využitelné formy, 

2. odpady se fyzikálně, chemicky a biologicky přepracovávají za 

podle § 10 Předcházení vzniku odpadů. 
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3. vzniku využitelné energie či produktů, 

4. odpady se detoxikují za účelem jejich ukládání, 

5. odpady se zpevňují za účelem jejich ukládání, 

6. odpady se ukládají v původní nebezpečné formě, protože žádná 

7. úprava není možná. 

Nebezpečné průmyslové odpady mohou akutně i dlouhodobě ohrožovat 

lidské zdraví i přírodní prostředí. Akutní (krátkodobé) nebezpečí představuje např. 

akutní toxicita při jejich vdechování, požití nebo průnikem kůží, dále poškození očí 

a kůže při kontaktu s nimi, případně nebezpečí požáru či exploze. Mezi dlouhodobá 

nebezpečí patří chronická toxicita, kancerogenita, odolnost vůči detoxikačním 

procesům, jako je biologická rozložitelnost, případně možnost znečištění 

povrchových a podzemních vod (Kuraš, 1994, str. 75). 

V POH ČR byla vymezena jasná koncepce pro nakládání s nebezpečnými 

odpady12. Hlavním cílem je snížit do roku 2010 měrnou produkci nebezpečných 

odpadů o 20% ve srovnání s rokem 2000. Důležité je zpracování „Realizačního 

programu České republiky pro nakládání s nebezpečnými odpady", který řeší tuto 

problematiku komplexně. Tento program by měl zajistit snižování zdravotních rizik 

v souvislosti s nakládáním s nebezpečnými odpady. 

Kuraš (1994, str. 76) uvádí tři základní způsoby zpracování 

průmyslových odpadů v závislosti na složení odpadů, množství odpadů, 

ekonomických a dalších faktorech. Jsou to: 

> omezování odpadů využitím máloodpadových technologií, 

> přeměna nebezpečných odpadů na méně nebezpečnou 

formu chemickými, tepelnými, biologickými nebo jinými způsoby 

zpracování, 

> uložení na místech zvláště určených jako skládky 

nebezpečného odpadu. 

Způsoby zpracování se podle Kuraš (1994, str. 76-77) dále dělí na: 

2 podrobnosti viz kapitola 4.2. 
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1. tepelné 

> spalování organických odpadů se zajištěním odvodu spalin 

podle stupně nebezpečnosti, 

> pyrolytický rozklad organických odpadů, 

> tavení strusky nebo škváry, 

> tepelný rozklad. 

2. fyzikální 

> odpařování, 

> destilace, 

> extrakce kapalným či plynným médiem, 

> filtrace, 

> tepelná sublimace. 

3. chemické 

> oxidace, 

> neutralizace a srážení, 

> redukce, 

> chemické rozrážení. 

4. fyzikálně- chemické 

> speciální technologie, 

> elektrodekontaminace, 

> odsolování, 

> rozlad pomocí ionizujícího záření. 

5. biologické 

> anaerobní rozklad, 

> bakteriální dekontaminace. 

Pro dosažení optimálních výsledků při zpracovávání průmyslového odpadu 

je nutné, aby bylo využito maximální množství odpadu jako druhotných surovin. 

Důležité je, aby bylo vyprodukováno co nejmenší množství konečného odpadu, a 
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pokud konečný odpad vzniká, měl by být uložitelný bez nutnosti dalšího zpracování 

(tzn. tuhý, nerozpustný, nehořlavý, nesublimující atd.). 

Zákon č. 185/2001 Sb. a z něho vyplývající POH ČR vymezují skupiny 

odpadů vyžadující speciální zpracování. Mezi odpady vyžadující speciální 

zpracování patří: 

> polychlorované bifenyly (kromě polychlorovaných bifenylů sem 

patří polychlorované terfenyly, monomethyltetrachlordifenylmethan, 

monomethyldichlordifenylmethan, monomethyldibromdifenylmethan, 

veškeré směsi obsahující kteroukoliv z těchto látek v koncentraci 

větší než 50 mg/kg) - výroba těchto látek byla ukončena roku 1984, 

takže množství odpadů s PCB by mělo klesat, držitelé odpadů a 

zařízení (např. transformátory, kondenzátory atd.) s PCB jsou povinni 

zajistit do konce roku 2010 jejich odstranění, 

> odpadní oleje - mezi tyto oleje patří motorové, převodové, 

průmyslové a ostatní, použité odpadní oleje mají často celou řadu 

nebezpečných vlastností, jako je hořlavost, dráždivost, škodlivost 

zdraví, ekotoxicita atd., takže je důležité je zneškodňovat vhodnými 

způsoby (projekt na zneškodňování odpadních olejů je součástí 

Návrhu Národního plánu nakládání s nebezpečnými odpady, který je 

dostupný na internetové adrese: www.dhv.cz), 

> použité akumulátory a baterie - v roce 2000 bylo 

vyprodukováno 33 008,2 tun a v roce 2001 37 679 tun odpadů 

baterií a akumulátorů, problém u zpracování těchto druhů odpadů 

způsobuje přítomnost toxických prvků (rtuti, olova, niklu, kadmia 

atd.), významná je také jejich záporná energetická bilance (primární 

články a baterie spotřebují ke své výrobě 40-50krát více energie, než 

poté poskytují), 

> kaly z čistíren odpadních vod - odpadní vody z průmyslových 

odvětví bývají zneškodňovány v čističkách odpadních vod přímo u 

průmyslových podniků, takže i zpracovávání kalů probíhá přímo tam, 

případně mohou být zneškodňovány společně s městskými kaly ve 

společných čističkách odpadních vod, 
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> odpady z azbestu - při zpracovávání odpadního azbestu a odpadů 

obsahujících azbest je nutné zamezit kontaminaci pracovního 

prostředí a ovzduší, protože jsou prokázány účinky azbestu jako 

karcinogénu (azbestová vlákna způsobují azbestózu a rakovinu 

dýchací a trávicí soustavy), mezi odpady z azbestu patří stavební 

materiály, podlahové a střešní krytiny, nábytkářské materiály, 

tepelné a elektrické izolace, ochranné pomůcky, nehořlavé textilie 

atd. 

V tabulce 5.8. jsou uvedeny způsoby nakládání s odpadem z azbestu 

v roce 2001, nejčastěji se tento odpad recykluje (43%) a ukládá na skládky 

(38%). 

Způsob nakládání [t] 

Recyklace 512 

Spalování 16 

Skládkování 451 

Využití jako druhotná surovina 21 

Skladování 88 

Tabulka 5.8. Nakládání s odpady s obsahem 
azbestu v roce 2001 (Zdroj: Nařízení vlády č. 197/2003 Sb.). 

> autovraky (viz např. Polívka a Vrabec, 2005), 

> vyřazená elektrická a elektronická zařízení (viz např. 

Griinerová, 2005), 

> pneumatiky (viz např.Táborský a kol., 2006), 

> odpady s obsahem polyvinylchloridu (PVC) - při zpracovávání i 

odstraňování těchto odpadů dochází k uvolňování chlóru i dalších toxických látek -

tyto látky vznikají při spalování (a mohou unikat do životního prostředí), při 

skládkování (nebezpečí úniku změkčovadel a stabilizátorů), zároveň je 

Problematická i recyklace, protože pro zpracovatele směsných plastů je odpad 

s obsahem PVC nežádoucí surovina, která negativně ovlivňuje mechanicko -

fyzikální vlastnosti produktu, 

> obaly, 

> odpady z výroby oxidu titaničitého - tyto výroby produkují 

emise S02 a silně kyselé odpadní vody, z pevných odpadů pak síran vápenatý (je 
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využíván ve stavebnictví) a síran železitý (využívá se v chemickém průmyslu a při 

výrobě cementu). 

Odpady v průmyslu se liší podle průmyslových odvětví, ve kterých 

daný odpad vzniká. Kuraš (1994, str. 76) dělí tato odvětví na: 

> silně zátěžová (těžební a energetický průmysl, výroba paliv, 

chemický průmysl, papírenský průmysl, metalurgický a strojírenský průmysl), 

> středně zátěžová (stavební průmysl, textilní a kožedělný průmysl, 

sklářský a keramický průmysl, potravinářský průmysl), 

> mírně zátěžová (dřevozpracující a polygrafický průmysl). 
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V tabulce 5.9. jsou uvedeny způsoby nakládání s odpady v ČR v roce 

2001. 

Odpady 

Způsob nakládání s odpady1' [tis. trok'1] 

Odpady Fyzikální a 

chemické 

postupy 

Biologické 

postupy 

Spalování Skládková 

ní 

Využití 

jako 

druhotná 

surovina 

Skladování Vývoz Celkem 

Ze zemědělství 

a 

lesnictví 
77 2 809 38 20 1 561 128 0 4 633 

Z dolování a 

těžby 82 
49 

0 492 3 299 19 0 3 941 

Průmyslové 
1 780 161 300 1 511 2 432 377 . 269 6 830 

Z energetiky 

(kromě 

radioaktivních) 
141 1 15 3 310 2 905 270 1 6 643 

Komunální 
169 439 383 2 575 424 53 28 4 071 

Jiné2' 
2 196 714 91 2 597 2 249 763 339 8 949 

Tabulka 5.9. Způsoby nakládání s odpady v CR v roce 2001 - třídění podle skupin OECD (Zdroj: 
Nařízení vlády č. 197/2003 Sb.;1' předběžné hodnoty; 2) všechny ostatní odpady podle Katalogu odpadu 
^zahrnuté v jednotlivých odvětvích). 



V tabulce 5.10. je uvedena produkce a nakládání s odpadem v ČR 

včlenění podle katalogu odpadů. Kapitola 11., Příloha D znázorňuje poměr 

způsobů nakládání s nebezpečnými, komunálními a ostatními odpady v roce 2004. 

Popis 

Ostatní odpady Nebezpečné odpady Odpady 

celkem 
Popis 

[tis. t./rok] % [tis. T/rok] % [tis. t/rok ] % 

Produkce celkem 35 680 91,9 3 137 8,1 38 817 100,0 

Úprava nebo využití 22 376 57,6 2 050 5,3 24 426 62,9 

Odstranění skládkováním 10 119 26,1 340 0,9 10 459 27,0 

Odstranění spalováním 743 1,9 83 0,2 826 2,1 

Tabulka 5.10. Produkce a nakládání s odpadem v roce 2001 (Zdroj: Nařízení vlády č. 197/2003 Sb.). 

V tabulce 5.11. je uveden přehled způsobů využití nébo odstranění 

průmyslových odpadů. 

Způsob nakládání 
Množství [ tis. t./rok1] 

Způsob nakládání 
1998 1999 2000 2001 

Fyzikální a chemické postupy 1172 663 627 661 

Biologické postupy 211 264 355 496 

Spalování 56 60 63 83 

Skládkování 409 361 690 340 

Využití jako druhotná surovina 932 559 762 615 

Skladování 184 222 190 228 

Dovoz 0 2 20 46 

Vývoz 3 3 71 4 

Nespecifikováno1' 933 572 272 666 

Celkem2) 3 900 2 706 3 050 3 139 

Tabulka 5.11. Způsoby využití nebo zneškodnění nebezpečných odpadů (Zdroj: Nařízení vlády č. 
197/2003 Sb.;1} odpad, u kterého je nebyl způsob nakládání specifikován,2) veškerý odpad, se kterým bylo ve 
sledovaném roce nakládáno). 



533. Odpady z jednotlivých průmyslových odvětví 

Většinu odpadů z průmyslové sféry je podle „Katalogu odpadů" nutné řadit 

mezi nebezpečné odpady. Mezi odvětví produkující významné množství 

nebezpečného odpadu patří zejména chemický průmysl, energetika, těžební 

průmysl, papírenský průmysl atd. Vzhledem k velkému rozsahu tohoto tématu je 

zde uveden pouze přehled jednotlivých průmyslových odvětví významných 

z hlediska produkce odpadů se zaměřením na rozdíly mezi nimi a na jejich 

specifika. 

Chemický průmysl 

V chemickém průmyslu vzniká značné množství odpadů včetně odpadů 

s nebezpečnými vlastnostmi13, jako je například toxicita, dráždivost, hořlavost, 

výbušnost atd. Nejčastějším zdrojem odpadů jsou v chemickém průmyslu vedlejší 

reakce, které probíhají při většině chemických procesů. 

Kuraš (1994, str. 78-82) dělí odpady z chemického průmyslu na tři skupiny: 

1. odpady z chemických anorganických výrob: 

Patří sem odpady vznikající při výrobě a zpracování anorganických 

chemikálií. Vznikají zejména při výrobě chemikálií ve velkém množství. Ve velkém 

množství se v chemickém průmyslu vyrábí: kyselina sírová (vznik odpadních plynů 

- oxid siřičitý, oxid sírový, mlha kyseliny sírové), kyselina dusičná (vznik znečištěné 

chladicí vody - lze upravit neutralizací, vznik toxických NOx v odpadních plynech), 

amoniak, hydroxid sodný (při výrobě amalgamovým způsobem - znečištění 

odpadů rtutí, při Solvayově způsobu - odpadní vody s obsahem solí - zasolování 

vodních toků a následně i půdy), chlor, kyselina fosforečná (vzniká odpadní 

fosfosádrovec). Významné z hlediska ohrožení zdraví lidí a životního prostředí jsou 

také výroby některých anorganických pigmentů a průmyslových hnojiv (vznik 

sloučenin fluoru při výrobě superfosfátů a fosforečných hnojiv). 

Mimořádně nebezpečné jsou odpady obsahující kyanidy, které vznikají při 

extrakci kovů kyanidovým loužením, ve strojírenství a kovozpracujícím průmyslu. 

Odpady s obsahem kyanidů bývají koncentrované s vysokým podílem látek 

13 seznam nebezpečných vlastností j e uveden v Příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb. 
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rozpustných ve vodě, nelze je proto skladovat na otevřených skládkách. Kyanidové 

odpady se zneškodňují oxidací, termickým zpracováním, reakcí s aldehydy a 

ketony atd. Odpady z chemických anorganických výrob lze dále rozdělit na: 

> plynný odpad - vzniká při samotných výrobních procesech i při 

výrobě energie, jsou to zejména oxid siřičitý, oxid sírový, oxidy dusíku, chlor, 

sulfan, chlorovodík, fluorovodík, fluor a jeho sloučeniny atd., 

> kapalný odpad - zejména průmyslové odpadní vody, většinou 

znečištěné anorganickými nerozpustnými látkami i látkami organickými, 

> tuhý odpad - liší se podle jednotlivých výrob, více než polovinu 

tvoří jen několik druhů, jsou to zejména sádrovec, zelená skalice, síran sodný, 

odpady z výroby titanové běloby, odpady z výroby sody, karbidové vápno, hlinky, 

kaly z čištění odpadních vod a solanky. 

Pouze část odpadů z anorganických výrob se recykluje a využívá jako 

druhotné suroviny. Většina odpadu se ukládá na řízených skládkách, případně 

spaluje společně s organickou hmotou. Je důležité, aby v budoucnosti byly 

využívány jako druhotné suroviny i vedlejší produkty těchto reakcí, které se zatím 

z důvodů technologických, případně ekonomických nevyužívají. Zároveň je nutné 

důkladné čištění odpadových vod i odpadových plynů, aby chemické látky v nich 

obsažené co nejmenší měrou znečišťovaly vodní plochy i ovzduší. 

2. odpady z chemických organických výrob: 

Celkové množství vyráběných organických sloučenin je menší než 

sloučenin anorganických, ale při těchto výrobách vzniká široké spektrum dále 

nevyužitelných meziproduktů. Je to dáno tím, že většina organických reakcí je 

doprovázena vedlejšími a následnými reakcemi. 

Mezi oblasti organického průmyslu patří zpracování ropy, petrochemie, 

chemické využití uhlí, výroby speciálních látek (tenzidů, detergentů, 

organických barviv a pigmentů, léčiv, pesticidů atd.). Lze sem zařadit i výrobu 

Papíru a zpracování dřeva, které tvoří zároveň samostatná průmyslová odvětví. 

Největší podíl na odpadech z organických výrob mají odpady kapalné, 

hlavně znečištěné odpadní vody, protože většina organických reakcí potřebuje ke 

svému průběhu vodné prostředí a voda zároveň často vzniká jako vedlejší produkt. 
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Místo vody lze použít pro organické reakce také vhodná rozpouštědla, která se 

snadněji recyklují, bývají však toxická, případně mají nebezpečné vlastnosti, jako 

je například hořlavost, výbušnost atd. 

Pro některé výroby je zároveň nutné použití nebezpečných chemikálií, 

například při výrobě detergentů je to hydroxid sodný pro zmýdelnění tuků či 

kyselina sírová pro sulfonaci. 

Řešením problémů s organickým odpadem je hlavně výroba v prostředí lépe 

rozložitelných látek, úsporné nakládání s těmito látkami (týká se zejména 

detergentů, pesticidů atd.) a využívání druhotných surovin získaných recyklací. 

3. polvmerní odpady: 

Polymerní odpady jsou v současnosti velmi významnou složkou jak 

průmyslových, tak komunálních odpadů, vzhledem k obrovskému rozšíření výrobků 

z polymerních materiálů. 

Pro výrobu a zpracování plastů jsou používány nebezpečné látky jako 

suroviny, jsou to monomery, ze kterých následnými polyreakcemi plasty vznikají, 

například ethylen, fenol, formaldehyd, propylen, styren, butadién, isopren atd. 

Tyto suroviny a zároveň plnidla, barviva, antioxidanty při reakcích používané bývají 

často hořlavé a zároveň mohou mít i jiné nebezpečné vlastnosti. Mnohé z nich jsou 

následně součástí polymerních odpadů. 

Kuraš (1994, str. 82-83) dělí polymerní odpady na odpady ze zpracování 

Plastů a odpady ze zpracování pryže a kaučuku a uvádí tři možné způsoby jejich 

zpracování. Jsou to: 

> tepelná degradace a spalování - patří sem pyrolýza (poskytuje 

zdroj doplňkového paliva - topný olej), hydrolýza (jejím prostřednictvím lze získat 

druhotné suroviny pro výrobu plastů - monomery, např. hydrolýzou polyamidů lze 

získat polymerizovatelný monomer), spalování (je výhodné z důvodu, že všechny 

Polymery jsou za teploty kolem 900°C spalitelné, polymery slouží s výjimkou 

fluorovaných a chlorovaných jako zdroj tepla), 

> recyklace a regenerace pryže a kaučuku - vznikají druhotné 

suroviny, zejména pneumatiky14 jsou jejich dobrým zdrojem, 

14 
více v kapitole 5.3.2. 
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> recyklace odpadních plastů - liší se recyklace plastů na bázi 

polyolefinů (tyto odpady se zpracovávají na foliové a deskové materiály, kryty 

elektropřístrojů, zavlažovací trubky, přepravky atd.) a recyklace plastů na bázi PVC 

(tyto odpady slouží jako zdroj přísad do plastových směsí). Smíšené plastové 

odpady obsahující např. kovy, dřevo, papír atd. se zpracovávají na přepážky, 

cívky, meliorační trubky atd. 

Metalurgický průmysl 

Metalurgický a strojírenský průmysl jsou vedle energetiky největší zdroje 

tuhého průmyslového odpadu. Při výrobě a zpracování železa i neželezných kovů 

vzniká velké množství odpadů s nebezpečnými vlastnostmi, jako je toxicita a 

kancerogenita, zároveň však mnohé z těchto odpadů slouží jako druhotné 

suroviny. Odpady obsahující železo a neželezné kovy se používají k výrobě 

těchto kovů v čisté formě. Výroba kovů z druhotných surovin je energeticky 

výhodnější, než výroba z primárních surovin, jako jsou rudy železa a neželezných 

kovů, obsahující daleko menší množství žádaného kovu. Nebezpečné odpady 

z výroby se vyskytují ve formě strusky, stěrů, odpadových kalů a znečištěných 

odpadních vod. 

Z nebezpečných odpadů kapalných vznikajících při výrobě a zpracování 

kovů jsou to podle Kuraše (1994, str. 83-84) zejména kyselina dusičná, 

chlorovodíková a sírová (používají se k odstraňování oxidů železa z povrchu kovu), 

dále inhibitory (zabraňují poškození kovu kyselinami), organická smáčedla, kyanidy 

a chelatizační činidla (z elektrolytických pokovovacích lázní z galvanoven) atd. 

2 tuhých odpadů jsou to kromě výše uvedených také odpady z úpravy kovů, 

například obrusy, výseky, zmetkové polotovary a výrobky. Tyto odpady většinou 

obsahují kovy ve vyšších koncentracích a jsou dobře využitelné jako druhotné 

suroviny. 

Strojírenský průmysl 

Ve strojírenském průmyslu vzniká celá řada kapalných i pevných odpadů. 

Podle Kuraše (1994, str. 87-88) jsou to zejména přípravky na povrchovou úpravu 

kovů, chlorované uhlovodíky s vysokým obsahem chloru (chlorované bifenyly, 
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dioxiny, furany), chladicí kapaliny a emulze z obráběcích procesů, zbytky barev, 

laků, olejové filtry, mazací tuky, organická rozpouštědla, hadry, čisticí vlna atd. 

Oleje, organické odpady a kalírenské soli lze recyklovat. Větší problém tvoří 

odpady z galvanoven, u kterých je nejdůležitější snižování množství jejich 

produkce, což umožňují nové postupy elektrolýzy kovů zoplachů, vyčerpaných 

lázní nebo speciální odpařovací procesy. 

Potra vinařský průmysl 

Potravinářský průmysl je zdrojem tuhých i kapalných průmyslových 

odpadů a znečištěných odpadních vod. V tomto průmyslovém odvětví vzniká 

jen minimální množství nebezpečných odpadů. Znečištěné odpadní vody se čistí 

v čistírnách odpadních vod přímo u výrobních podniků. Nejvýznamnější odpady 

z hlediska ohrožení životního prostředí a lidského zdraví jsou podle Kuraše (1994, 

str. 85-86) potravinářské suroviny, zejména živočišné tuky, mléko a mléčné 

výrobky, obsahující v nepřípustných koncentracích těžké kovy a PCB, dále odpadní 

vody se zvýšenými obsahy chloridu sodného, N03" a N02" a odpady 

z biotechnologických výrob obsahující antibiotika. Tyto látky vyžadují speciální 

způsoby zpracování. 

Tuhé odpady z potravinářského průmyslu se recyklují a využívají jako 

krmiva a hnojiva v zemědělství, využívají se jako zdroj energie (spalování) a 

biologicky se přeměňují na kompost (anaerobní kvašení, tlení atd.) a bioplyny 

(anaerobní kvašení). Tuhé odpady, které vyžadují zvláštní způsoby zpracování, 

jsou jateční odpady z jatek a masného průmyslu, které nelze použít jako krmivo. 

při zpracování těchto odpadů je nutné dodržovat hygienické normy, aby 

nedocházelo k mikrobiologickému ani jinému ohrožení lidského zdraví a životního 

prostředí. 

Sklářský průmysl 

Ve sklářském průmyslu vzniká jen minimální množství odpadů. Většina 

odpadních produktů se vrací zpět do výroby, což je výhodné z hlediska úspory 

surovin i energie. Pro recyklaci skla je hlavní jeho čistota, důležité je zejména 

odstranění železa, neželezných kovů a organických nečistot. 
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Za nebezpečné odpady jsou podle Kuraše (1994, str. 87) považovány střepy 

obsahující kovové příměsi, hlavně z olovnatého a granátového skla (obsahující 

olovo, selen, antimon, kadmium atd.), strusky a vyzdívky pecí s vysokým obsahem 

těžkých kovů (olova, arsenu, selenu, kadmia atd.), brusné odpady se zbytky 

brusiva, chemické odpady z povrchové úpravy skla leptáním (směs kyseliny 

fluorovodíkové a kyseliny sírové). 

Na rozdíl od sklářského průmyslu vzniká větší množství tuhých odpadů 

v keramickém průmyslu, jsou to však většinou neškodné materiály, které lze bez 

problémů skládkovat, některé využít jako druhotné suroviny. 

Kožedělný průmysl 

Odpady z kožedělných výrob tvoří směs látek chemického a 

biologického původu, z nichž některé jsou bez škodlivých vlastností, biologicky 

rozložitelné, jiné patří mezi látky nebezpečné. 

V kožedělném průmyslu se na zpracovávání zvířecích kůží používá celá řada 

chemických látek. Jsou to podle Kuraše (1994, str. 88) koncentrované roztoky 

vápna, dále síran sodný, tanin, soli různých kovů (například chromitan sodný či 

aditivum mravenčan sodný). Zpracování odpadů z kožedělného průmyslu proto 

závisí na jejich vlastnostech. 

Textilní průmysl 

Při zpracovávání přírodních materiálů (nejčastěji bavlny, Inu, vlny) vzniká 

daleko menší množství odpadů než při zpracovávání materiálů syntetických. Tyto 

odpady jsou většinou (kromě některých chemikálií používaných na bělení a jiné 

úpravy textilních materiálů) neškodné pro lidské zdraví a životní prostředí a mají 

další použití. Při výrobě syntetických polymerních vláken se používá celá řada 

nebezpečných chemikálií. Kuraš (1994, str. 88) dělí odpady z textilního průmyslu 

na chemikálie (rozpouštědla používaná při zvlákňování, chemické látky používané 

na bělení, odmašťování, barvení a jiné úpravy tkanin, patří sem nitrososloučeniny, 

azosloučeniny, aromatické aminy, sirné sloučeniny a jiné škodlivé látky) a tuhý 
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odpad (vlákna, nitě, odstřižky tkanin, pletenin a jiných textilií atd.). Netříděný 

textilní odpad se používá na výrobu izolačních materiálů a geotextilií15. 

Energetický průmysl 

Mezi odpady vznikající v energetickém průmyslu řadí Kuraš (1994, str. 89-

91) tři typy odpadu - popel, popílek a škváru. Všechny tyto druhy 

energetického odpadu vznikají ve všech typech výroby energie (tepelné elektrárny, 

teplárny, kotelny). Popílek patří mezi odpady se škodlivými vlivy na lidské zdraví i 

životní prostředí (vyvolává oční záněty a při vyšším obsahu SÍO2 silikózu plic, 

způsobuje vzrůst tvrdosti a zásaditosti povrchových vod, poškozuje rostliny atd.). 

Popílek se využívá jako druhotná surovina ve stavebnictví, v průmyslové výrobě 

stavebních hmot, například pórobetonu, cementu, některé druhy popílku se dají 

využít na rekultivace. V některých případech byly však v těchto stavebních 

materiálech zjištěny vysoké koncentrace radionuklidů uran-radiové rozpadové 

řady, takže jejich využití ve stavebnictví je nevhodné. Škvára se využívá jako 

stavební materiál na terénní a silniční úpravy, k přípravě betonových směsí, 

k výrobě tvárnic i k zimnímu posypu vozovek. 

5.3.4. Radioaktivní odpad 

Radioaktivní odpad nepatří mezi průmyslové odpady a velmi se od nich liší. 

Hlavní rozdíly jsou podle Kuraše (1994, str. 115-119) vtom, že ionizující záření 

Produkované radioaktivním odpadem ovlivňuje nejen živé organismy, ale působí i 

na neživé složky prostředí, zároveň však nebezpečnost radioaktivních odpadů 

s časem klesá. Problematika radioaktivního odpadu je zde zmiňována především 

proto, že jeho produkce úzce souvisí s energetickým průmyslem, ale i s ostatními 

průmyslovými odvětvími. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech neřadí radioaktivitu mezi nebezpečné 

vlastnosti odpadu a nevztahuje se na radioaktivní odpad. Nakládání 

syntetické těsnicí materiály, které se používají jako bariéry na skládkách, kde znemožňují průsaky, a tím 
kontaminaci půdy a podzemních vod. Nejčastěji se vysokohustotní polyethylen, ale i j iné polymerní látky 
(Kuraš, 1994). 



s radioaktivním odpadem určuje zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití 

jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů16. 

Radioaktivní odpady jsou podle atomového zákona definovány jako: „látky, 

předměty nebo zařízení obsahující radionuklidy nebo jimi 

kontaminované, pro něž se nepředpokládá další využití". 

Podle vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, se RAO rozlišují na 

plynné, kapalné a pevné (viz Kolektiv autorů, 2005, str. 14) 

S přírodními materiály, které vznikají při těžbě a úpravě uranových rud, je 

nakládáno též v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), a nejsou proto např. součástí koncepce. 

Dne 15. května 2002 byla vládou ČR schválena „Koncepce nakládání 

s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem" (usnesení vlády č. 

487/2002), která je výchozím dokumentem formulujícím strategii státu a státních 

orgánů při nakládání s radioaktivním odpadem (jejichž původcem jsou jak jaderná 

zařízení, tak i pracoviště se zdroji ionizujícího záření ve zdravotnictví, výzkumu a 

průmyslu) na období přibližně do roku 2025 s výhledy až do konce 21. století, a to 

s ohledem na producenty, které radioaktivní odpad (dálen jen RAO) a vyhořelé 

palivo (dále jen VP) produkují. 

Hlavní zásady této koncepce jsou: 

> nakládání s RAO a VP je v ČR zajišťováno oprávněnými soukromými 

subjekty a „Státní ústav radiační ochrany" (dále jen SÚRAO) a v 

případě potřeby bude správa zajišťovat i rozšířené služby pro 

původce, 

> zneškodnění nízko a středně aktivních krátkodobých RAO je v ČR 

dlouhodobě řešeno jejich bezpečným ukládáním v existujících 

přípovrchových úložištích, jejich provoz je trvale vyhodnocován a 

ekonomicky optimalizován, 

> jednou z možností zneškodnění nízko a středně aktivních 

dlouhodobých RAO a VP je jejich uložení do hlavního úložiště; do 

poslední novelizace j e zákonem č. 13/2002 Sb. 



jeho zprovoznění budou tyto materiály skladovány u původců nebo v 

zařízeních správy, 

> technologické postupy nakládání s RAO a příprava realizace 

hlubinného ukládání jsou v ČR prováděny v souladu s legislativními 

požadavky a i výsledky zahraničního výzkumu a technologického 

vývoje, vedle toho jsou sledovány a vyhodnocovány možnosti 

přepracování VP a využívání nových technologií vedoucích ke snížení 

objemu a toxicity VP, 

> náklady na činnosti spojené s ukládáním RAO a VP jsou hrazeny z 

jaderného účtu, na který, dle atomového zákona, odvádějí příslušné 

finanční prostředky původci těchto odpadů a to ve výši stanovené 

nařízením vlády, přičemž jaderný účet je součástí státních finančních 

aktiv a pasiv a spravuje jej Ministerstvo financí. Tímto způsobem je 

zajištěno, že náklady na uložení dnes vyprodukovaných odpadů 

nebudou přenášeny na budoucí generace, 

> o koncepci i o postupu jejího naplňování je průběžně informována 

veřejnost. 

Nakládání s radioaktivním odpadem dále určuje Směrnice 96/29/Euratom: 

Směrnice Rady Evropských společenství, která "stanovuje základní bezpečnostní 

normy na ochranu zdraví pracovníků a veřejnosti proti riziku vznikajícímu 

z ionizujícího záření* (Horyna, 2002, str. 19-21). Jelikož pro radioaktivní odpad 

neplatí Basilejská konvence o kontrole mezistátního pohybu nebezpečného odpadu 

a jeho ukládání, ani směrnice 84/631/EEC o dozoru a kontrole nad mezistátní 

přepravou nebezpečného odpadu, byla přijata Směrnice 92/3/Euratom: Směrnice 

Rady evropských společenství o dozoru a kontrole nad zásilkami radioaktivních 

odpadů mezi členskými státy, do států a ze států společenství. Tato směrnice 

definuje radioaktivní odpad v souladu s atomovým zákonem jako:..."jakýkoliv 

materiál, který obsahuje radionuklidy nebo je jimi kontaminován a pro který se 

nepředpokládá další využití" (Horyna, 2002, str. 19-21). 

S radioaktivním odpadem se setkáváme především u jaderné energetiky 

(radioaktivní odpady tu vznikají při těžbě a zpracování uranových rud, výrobě 

jaderného paliva, při provozu jaderných reaktorů a přepracovávání vyhořelého 
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jaderného paliva). Odpady obsahující radioaktivní látky vznikají i ze zdrojů 

používajících ionizující záření v průmyslu, vědě a lékařství. Odpad obsahující 

radionuklidy vzniká podle Horyny (2002, str. 19-21) také při výrobě fosfátových 

hnojiv, výrobě a zpracování kyseliny fosforečné, při těžbě a zpracování uhlí, při 

výrobě stavebních materiálů, při těžbě ropy a zemního plynu, v hutích neželezných 

kovů při zpracovávání přímých surovin, při výrobě a zpracovávání speciálních slitin 

a materiálů s předpokládanými příměsemi uranu a thoria (například slévárenských 

písků nebo žáruvzdorných hmot) atd. Podle Horyny (2002, str. 21): „dochází při 

spalování uhlí v tepelných elektrárnách k významné koncentraci přírodních 

radionuklidů v popílku". 

Nej významnější z hlediska nutnosti volby správných postupů zpracování má 

mezi radioaktivním odpadem odpad z provozu jaderných elektráren. Nakládání 

s tímto odpadem má podle Kuraše (1994, str. 115-119) tři fáze. Fáze. skladování je 

dočasná a nastává před a po zpracování odpadu, při této fázi dochází k rozpadu 

radionuklidů s krátkým poločasem rozpadu, a tím k poklesu radioaktivních 

vlastností. V této fázi je radioaktivní odpad uložen v místech jeho vzniku 

v meziskladech vyhořelého paliva a radioaktivních odpadů. Druhá fáze je 

přepracování radioaktivního odpadu. Třetí fáze je konečné ukládání na trvalé 

úložiště. Místo trvalého úložiště jaderného odpadu musí splňovat určitá kritéria 

(neleží v tektonicky neklidných oblastech, v přírodních rezervacích, CHKO, 

národních parcích, v místech těžby uhlí, ropy nebo nerostných surovin). Podle 

geologických a geofyzikálních výzkumů jsou v ČR pro zřízení trvalého úložiště 

jaderného odpadu nejvhodnější granity moldanubického masivu nebo pararuly 

moldanubika. O konečné lokalitě by měl rozhodovat parlament a vláda kolem roku 

2010 s předpokládaným uvedením do provozu po roce 2065. 

Seznam zařízení pro nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním 

odpadem a bližší informace týkající se problematiky zpracování a ukládání 

vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu jsou k dispozici v „Národní zprávě 

Pro účely Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým 

Palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady" (Kolektiv 

autorů, 2005) dostupné na adrese: www.suib.cz/docs/NZ2004 fina CZ.pdf. 

http://www.suib.cz/docs/NZ2004


5.3.5. Dovoz a vývoz průmyslových odpadů 

Přeshraniční pohyb odpadů je významnou součástí nakládání s odpady. 

Podle statistik je ČR dlouhodobě napojena na evropský trh s odpady (Beneš, 2003, 

str. 23). 

Do 31. 12. 2001 se dovoz, vývoz a tranzit odpadů řídil podle zákona č. 

125/1997 Sb., o odpadech. Přeshraniční pohyb odpadů za účelem jejich využití se 

řídil kontrolním systémem barevných seznamů. Pro dovoz a vývoz odpadů 

uvedených ve žlutém a červeném seznamu a odpadů neuvedených v žádném 

seznamu byl nutný souhlas MŽP. Naopak odpady ze zeleného seznamu se přes 

hranice mohly pohybovat jako volně obchodovatelné zboží. Tyto seznamy se staly 

totožnými se seznamy zemí OECD teprve s novelizací prováděcí vyhlášky k zákonu 

č. 125/1997 Sb., o odpadech k 1. 1. 2000. V současné době se dovoz,vývoz a 

tranzit odpadů řídí zákonem č. 185/2001 Sb., přesněji jeho devátou částí. 

Od vstupu ČR do EU 1. 5. 2004 platí pro ČR v plném rozsahu nařízení Rady 

(EHS) č.259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci i mimo rámec ES a její 

kontrole, kterým ES implementuje Basilejskou úmluvu o kontrole pohybu 

nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich odstraňování. Zároveň platí 

rozhodnutí Rady OECD C(92)39/FINAL o kontrole pohybu odpadů určených 

k využití přes hranice států. Legislativa ES striktně rozlišuje odpady určené 

k odstranění a odpady určené k využití. Zodpovědnost za kontrolu dodržování výše 

uvedené legislativy má „Česká inspekce životního prostředí* (dále jen ČIŽP) ve 

spolupráci s MŽP a celními úřady. Celní úřady jsou podle zákona o odpadech 

oprávněny zastavovat vozidla, kontrolovat doklady, odebírat a analyzovat vzorky, 

Pořizovat fotodokumentaci, předávat podněty MŽP k uplatnění vrchního státního 

dozoru a ČIŽP k zahájení správního řízení o pokutě (Volfová, 2005). 



V tabulce 5.12. je uveden přehled odpadů dovezených do ČR v letech 

2001-2004, které podle zákona č. 185/2001 Sb. podléhají kontrolnímu režimu. 

Kód 
odpadu 

Název odpadu 2001 2002 2003 2004 

100102 Popílek ze spalování uhlí 43533 - - -

100303 
Odpady z pyrometalurgie hliníku - stěry neuvedené 
pod 10 03 15 s obsahem AI min. 4-5 % 130 - - -

100316 
Odpady z pyrometalurgie hliníku - stěry neuvedené 
pod 10 03 15 s obsahem AI min. 45 % - 278 - -

100310 
Odpady z hutního zpracování hliníku - odpad z úpravy 
solných strusek a/nebo stěrů z druhého tavení 796 412 - -

100329 
Odpady z pyrometalurgie hliníku - odpady z úpravy 
solných strusek - 162 436 -

100405 
Odpady z pyrometalurgie olova - dózy s obsahem Ag a 
Pb, fotografický film a papír s obsahem Ag - 7 - -

100504 Odpady z hutního zpracování zinku - ostatní prach 166 - - -

110502 
Zinkový popel 

- 40 41 62 

140103 
Nehalogenovaná rozpouštědla 

- 39 19 -

140603 
Jiná rozpouštědla 

- - 84 101 

160103 
Pneumatiky 

13216 6895 3796 784 

160601 
Olověné akumulátory 

190 1212 2765 2782 

Tabulka 5.12. Dovoz vybraných druhů odpadů fv letech 2001-2004 v tunách. (Zdroj: Labounek a 
kol. 2005). 

Dovoz odpadů do ČR je i po vstupu ČR do EU ,až na výjimky, zakázán. 

Všechny odpady dovezené do ČR do konce roku 2001 kromě použitých pneumatik 

byly určeny pouze k materiálovému využití. Část dovezených pneumatik byla 

určena pro energetické využití v cementárnách. Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění 

Platném od 1.1.2002 do 30.4.2004, dovoz odpadů k energetickému využití 

zakazoval, od 1.5.2004 je přeprava odpadů do ČR za účelem energetického využití 

opět povolena. 



V tabulce 5.13. je uveden přehled vývozu vybraných druhů odpadů 

v letech 2001-2004 (t) 

Kód 

odpadu 
Název odpadu 2001 2002 2003 2004 

060101 Kyselina sírová a siřičitá - - - 282 

100308 
Odpady z pyrometalurgie hliníku- solné 

strusky 
- 35 957 13 

100502 Zinkové stěry - 136 - -

100503 
Odpady z hutního zpracování zinku-

prach z čištění spalin 
63 55 - -

100504 
Odpady z hutního zpracování zinku-

ostatní prach 
322 253 382 468 

100603 Popel a zbytky obsahující měď - 640 - -

101102 Odpad z výroby obrazovek - 1070 - -

101111 Skleněné střepy z výroby obrazovek - 543 521 -

110107 
Odpady z povrchové úpravy kovů-

alkálie blíže nespecifikované 
45 57 63 46 

110109 
Kaly a filtrační koláče obsahující 

nebezpečné látky 
- - - 48 

110199 
Odpad z povrchové úpravy kovů- kal 

s obsahem niklu 
- 5 - -

130202 Odpadní nechlorované oleje - 205 - -

130205 Nechlorované minerální oleje - - 48 144 

140103 Ostatní rozpouštědla nebo jejich směsi 402 191 - -

140603 
Odpadní rozpouštědla a jejich směsi 

(aceton) 
- 232 304 315 

160103 Pneumatiky - 28 7 -

160201 
Transformátory nebo kondenzátory 

s obsahem PCB 
97 87 - -

160203 
Vyřazená zařízení s obsahem 

chlorfluoruhlovodíků (lednice) 
- 78 - -

160602 Nikl-kadmiové akumulátory - 20 120 78 

190201 Kal ze srážecích procesů 56 99 - -

190205 
Kal ze srážecích procesů s obsahem 

kovů 
- 53 142 189 

191006 
Nemagnetická frakce z drcení kovových 

odpadů 
- - - 1307 

200123 Zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků - - 38 -

Tabulka 5.12. Vývoz vybraných druhů odpadů fv letech 2001-2004 v tunách. (Zdroj: Labounek a 
kol. 2005). 



6. STAV A PERSPEKTIVY LIKVIDACE PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ 

V ČESKÉ REPUBLICE VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 

6.1. Způsoby zneškodňování průmyslových odpadů v současnosti 

Existují různé způsoby zpracování a zneškodňování průmyslových odpadů. 

Všechny mají své přednosti i nedostatky. V současnosti by měla být hlavním cílem 

vhodného zpracování a zneškodňování odpadů co nejmenší zátěž pro životní 

prostředí a zároveň ekonomická přijatelnost daného postupu. 

Nakládání s odpady je v ČR realizováno podnikatelskými subjekty a 

organizacemi. Pro jejich účinné fungování je podle Moldan a kol. (1997, str. 98) 

nutné, aby nebyly narušovány administrativně, tj. individuálními zákazy a příkazy, 

ani ekonomicky, tj. individuálními dotacemi a příspěvky. V případech, kdy není 

konkurenční prostředí doposud vytvořeno, je důležitá regulace, kontrola a finanční 

Pomoc státu, která zajišťuje podporu žádoucího způsobu zpracování a 

zneškodňování tohoto druhu odpadu (Moldan a kol., 1997, str. 100-101). 

Z hlediska ohrožení životního prostředí je zásadní odborný a odpovídající 

Postup zejména při zpracování nebezpečných odpadů, které mohou životní 

Prostředí ohrožovat. Jedná se zejména o odpady z chemických procesů. V roce 

1992 vydalo MŽP materiál „Doporučené způsoby zneškodňování zvláštních 

odpadů". V současné době již kategorie zvláštní odpad neexistuje, tato příručka 

však stále může usnadňovat orientaci v nakládání s některými druhy odpadů. 

Způsoby zpracování odpadů vymezuje vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o 

Podrobnostech nakládání s odpady a související právní předpisy. Způsoby 

^Pracování průmyslových odpadů jsou v některých případech shodné nebo velmi 

Podobné jako u odpadů komunálních, v jiných případech je nutné volit pro 

^Pracování průmyslových odpadů speciální techniky. Volba způsobu zpracování 

vzdy záleží na konkrétním případě a rozhodnutí zpracovatele. 

Hlavní způsoby zpracování průmyslových odpadů jsou skládkování, 

^ologické způsoby, tepelné způsoby a fyzikální a chemické způsoby. Zpracování 

^bezpečných odpadů musí být vzhledem k ohrožení životního prostředí 

dováděno specifickými způsoby. 



V tabulce 6.1. jsou uvedeny způsoby využití nebo odstranění 

nebezpečných odpadů v letech 1999-2004. 

Způsob úpravy, využití nebo 
odstranění 

Množství [tis.trok'1] 
Způsob úpravy, využití nebo 

odstranění 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Fyzikální a chemické postupy 1 092 559 608 184 243 336 

Biologické postupy 140 245 276 115 185 186 

Spalování 42 43 53 61 76 60 

Skládkování 147 299 394 135 200 152 

Využití jako druhotná 

surovina 
318 924 897 286 354 383 

Skladování 100 80 148 213 211 283 

Vývoz 2 1 5 4 7 9 

Nespecifikováno 565 658 437 510 69 211 

Celkem 2 406 2 809 2 818 1514 1430 1659 

Tabulka 6.1. Způsoby využití nebo odstranění nebezpečných odpadů vletech 1999-2004 
(tis.trok-1)-Zdroj: Labounek a kol. (2002, 2005). 

V roce 2002 byl zpracován projekt „A National Plan for Hazardous Waste for 

the Czech Republic"- Návrh Národního plánu nakládání s nebezpečnými odpady 

(Projekt SENTER). Tento projekt zpracovali DHV ČR, spol.s r.o., Praha, Český 

ekologický ústav Praha a Meurs Nizozemí. Projekt je zpracován na základě 

zkušeností nizozemských odborníků metodou interaktivního plánování, kdy bylo 

vyzváno více než 200 institucí a jednotlivců, aby se vyjádřili k předložené první 

verzi a na základě jejich připomínek byla zpracována druhá, konečná verze tohoto 

Návrhu. Návrh Národního plánu nakládání s nebezpečnými odpady zahrnuje údaje 

o produkci nebezpečných odpadů, nakládání s nimi, legislativu a odpadovou 

Politiku vztahující se k nebezpečným odpadům i možnosti řešení problémů, které 

se nebezpečných odpadů týkají. Tento projekt je dostupný na internetové adrese: 

Www.dhv.cz. Údaje uvedené v „Návrhu Národního plánu nakládání 

s nebezpečnými odpady" sloužily následně jako jeden z podkladů pro zpracování 

POH ČR. 

V roce 2005 byl pracovní skupinou Ministerstva životního prostředí a Vysoké 

školy chemicko-technologické v Praze zpracován „Realizační program pro 

Průmyslové odpady" (detailně viz Kolektiv autorů, 2006). V tomto programu byl 

uveden přehled nej významnějších průmyslových odpadů, byly zde shrnuty 

http://Www.dhv.cz


problémy s jejich zpracováním a likvidací a navržena řešení na odstranění těchto 

problémů. Důležitost odpadů byla stanovena mutlikriteriální analýzou s ohledem 

na tyto vlastnosti: 

> množství vznikajících odpadů 

> technologická využitelnost 

> využitelnost z hlediska sběru a přepravy 

> ekonomická využitelnost 

> vliv odpadu na životní prostředí při úpravě, využití nebo odstranění 

> rizikovost odpadu z hlediska jeho nebezpečných vlastností 

> zdravotní rizika od vzniku odpadu, při úpravě, využití nebo 

odstranění. 

Od 90.let minulého století je evropskými státy uplatňována strategie 

kontroly a řízení prevence a minimalizace průmyslových odpadů-

strategie „ poruč a trestej". Vlivem této strategie došlo k výraznému zlepšení 

stavu životního prostředí v Evropě a to hlavně díky investicím znečišťovatelů do 

koncových zařízení (end-of-pipe technology). Tato zařízení nejsou součástí 

výrobních technologií, ale jsou dodatečně budována jako periferie výrobního 

technologického celku za účelem zachycování nebo odstraňování emisí vstupujících 

do životního prostředí (filtry, odsiřovací zařízení, adsorpce, absorpce, čistírny 

odpadních vod, spalovny, skládky atd.). Uplatňováním této strategie byly 

významně omezeny akutní emise škodlivin z výrobních zařízení, nebyl však brán 

zřetel na vstupní a vnitřní proudy výrobních procesů. Tato strategie byla 

Produktem státu, který kontroloval dodržování a trestal nedodržování jím 

stanovených emisních norem. Strategie kontroly a řízení s důrazem na koncová 

zařízení měla nevýhody zejména v ekonomické nenávratnosti a zvyšování nákladů 

na výrobu a tím i cen výrobků, dále v pouhém převádění znečištění z jedné složky 
v , 

životního prostředí do druhé a velmi vysoké spotřebě energie a materiálů. Novou 

strategií ochrany životního prostředí a tím i prevence a minimalizace vzniku 

Průmyslových odpadů je strategie integrované prevence, která spočívá 

v předcházení vzniku znečištění u jejich zdrojů a v efektivnějším využívání 

výrobních energetických a materiálových vstupů. Tato strategie, která je 

Produktem průmyslové sféry vede kromě snížení vlivu výrobních zařízení na životní 



prostředí k vyšší ekonomické efektivnosti výroby, orientuje se na vstupní a vnitřní 

proudy, hledá příčiny znečištění u zdroje a navrhuje opatření na jejich 

snížení.Aplikace integrované prevence předpokládá podrobnou analýzu výrobního 

technologického procesu a tvůrčí přístup k odstraňování příčin emisí.Integrovaná 

prevence je v legislativě ES vymezena ve Směrnici Rady ES Č.96/61/EC o 

integrované prevenci a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and 

Control-IPPC) . V českém právu je tato směrnice obsažena v zákoně č. 76/2002 

Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečištění a o změně některých zákonů. Integrované prevence se také týká 

vyhláška MŽP č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence 

podkladů nezbytných pro ohlašování do „Integrovaného registru znečišťování* 

(IRZ). Tento registr je také veřejně přístupným zdrojem informací o obsahu 

nebezpečných látek v průmyslových odpadech a je dostupný na adrese: 

www.irz.cz. V souvislosti s integrovanou prevencí byl zaveden pojem nejlepší 

dostupné techniky (Best Available Technique), který znamená nejlepší a 

nejúčinnější dostupnou činnost a provozní metodu, která umožní předejít vzniku 

emisí a pokud to není možné , tak alespoň tyto emise omezit a zabránit tak 

nepříznivým dopadům na životní prostředí (Kolektiv autorů, 2006). 

Existují různé způsoby zpracování průmyslových odpadů (viz. kapitola 

11., Příloha E). 

Základní dělení je na: 

> skládkování, 

> tepelné zpracování, 

> biologické zpracování, 

> fyzikální a chemické zpracování. 

Skládkování odpadů 

Skládkování odpadů je nejrozšířenějším způsobem jejich zneškodňování 

(viz. kapitola 11., Příloha F). Důvody pro užívání tohoto způsobu jsou zejména 

ekonomické. Průmyslové odpady se z velké většiny ukládají na skládky 

nebezpečného odpadu. Většina skládek nebezpečných odpadů je umístěna 

v blízkosti velkých podniků a jejich počet (obecně počet skládek) od roku 1991 

http://www.irz.cz


klesá. Ve Zprávě o životním prostředí ČR v roce 2001 je uvedeno, že v roce 2001 

bylo v ČR v provozu 371 skládek vyhovujících předpisům, z toho 36 určených i pro 

ukládání nebezpečného odpadu (Labounek a kol., 2002, str. 111). 

Pro dodržení zásad ochrany životního prostředí je nezbytné, aby skládky 

byly řízené. Řízené skládky jsou technická zařízení určená k ukládání určitých 

druhů odpadů. Tato zařízení musí splňovat určité technické parametry a zároveň je 

nutná průběžná kontrola jejich dopadu na životní prostředí. Při řízeném 

skládkování jsou odpady naváženy do vhodně upravených prostor, jsou 

rozhrnovány a zhutňovány, zhutnělý odpad je pokrýván shora i ze stran vhodnou 

zeminou a po zaplnění kapacity je skládka rekultivována (Kuraš, 1994, str. 127). 

Každá skládka musí být podle Kuraše (1994, str. 126) vybavena těsnicím 

systémem oddělujícím skládku od okolního prostředí, drenážním systémem a 

zařízením na zneškodňování odvedených škodlivin, zařízením na jímání 

skládkového plynu (pokud vzniká) a zařízením na příjem, hutnění a ošetření 

odpadu. Skládka musí být zabezpečena, aby nemohlo dojít k úniku škodlivých 

látek do prostředí. 

Projekt skládky musí vycházet ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

(zejména § 21 týkajícího se přímo skládkování odpadů) a zároveň z § 8 a 

následujících zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V projektu musí být zahrnuty i 

možnosti a způsoby rekultivace skládky. 

Možnosti a pravidla skládkování odpadů v ČR určuje nařízení vlády ČR č. 

513/1992 Sb. a novelizovaná norma ČSN 83 8034 Skládkování odpadů. Podle této 

normy může být na skládky ukládán jen takový odpad, který nelze z technických, 

případně ekonomických důvodů využít jiným způsobem. Nově tato norma udává 

také požadavek odplynění skládek do roku 2005. Do roku 2009 by měly být 

uplatněny požadavky na podloží a těsnění skládek, které udává Směrnice 

99/31/ES, v současnosti požadavkům uvedeným v této směrnici nevyhovělo 65 % 

skládek. (Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR, 

2003, str. 11). 

Jak uvádí Kuraš (1994, str. 142), je důležité, aby moderní skládky splňovaly 

Přísné požadavky z hlediska ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Je 



dôležité, aby skládky byly zabezpečeny nejen v současnosti, ale i do budoucnosti a 

neohrožovaly příští generace. Řešením problému se zabezpečením skládek 

nebezpečných odpadů „multibariérový systém". Tento systém se skládá z několika 

po sobě jdoucích kroků: 

> předběžná úprava odpadu - minimalizace pohyblivosti škodlivých 

látek, 

> výběr vhodné lokality pro umístění skládky, 

> těsnění podloží - nepropustnost dna a boků skládky zabraňuje 

kontaminaci podloží a povrchových i podzemních vod, 

> zachycování a úprava průsakových vod, 

> povrchová ochrana před srážkovými a povrchovými vodami, 

> vhodné technologie ukládání odpadu a kontrola provozu 

skládky. 

Při skládkování nebezpečných odpadů (mezi které patří velká část 

průmyslových odpadů) je nutné zabezpečit , aby nebezpečné látky nemohly 

kontaminovat okolí skládky. Kuraš (1994, str. 142-143) rozlišuje dva základní typy 

zabezpečení: 

> technologické (obalový materiál, drenážní systém, těsnicí 

nepropustné stěny a dno skládky), 

> horninové prostředí (nevhodné jsou propustné sedimenty, záleží 

vždy na geologických a geofyzikálních průzkumech dané lokality). 

Podle Kuraše (1994, str. 143) existují tři bezpečné způsoby skládkování 

odpadů. Nejčastějším způsobem skládkování průmyslového odpadu obsahujícího 

látky s menší škodlivostí je ukládání na povrchu terénu nebo mělce pod terénem. 

Výhodou těchto skládek je snadno zjistitelný únik látek, které mohou 

kontaminovat okolí. Takto uložené odpady lze v budoucnu využít jako druhotné 

suroviny. 

Pro ukládání nebezpečného odpadu se využívají nejčastěji samostatné 

kazety, což umožňuje rozdělení odpadů podle druhů a možnost jejich následného 

využití jako druhotných surovin. Na dno a povrch těchto skládek se používají 
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plastové fólie, které slouží jako těsnění a zamezí možnosti vstupu vody do skládky 

a tvorbě výluhů. Dále bývají tyto skládky zabezpečeny kontrolním systémem. 

Pro zvlášť nebezpečné odpady, jako jsou odpady o obsahem toxických 

kovů, dioxinů atd., se využívá ukládání v sudech nebo kontejnerech, které jsou 

zality betonem a uloženy v drenážní vrstvě na nepropustném podloží. Povrch 

takové skládky je potažen geotextilií, je zavezen zeminou a rekultivován. 

Rekultivace skládky se provádí po naplnění kapacity skládky. Nejprve se 

provádí technická rekultivace (navezení zeminy, urovnání povrchu, případně stran, 

drenáže atd.). Po technické rekultivaci následuje podle Kuraše (1994, str. 141) 

rekultivace biologická. Biologická rekultivace je vytvoření nové svrchní vrstvy půdy, 

která umožňuje zemědělské, lesnické nebo rekreační využití. Zemědělská 

rekultivace je pro většinu skládek průmyslových odpadů nevhodná, lesnická 

rekultivace připadá v úvahu tam, kde nedochází k únikům bioplynu (skládkového 

Plynu). Velmi výhodná je rekultivace za účelem rekreačního využití, pro rekreační a 

sportovní plochy. Je možná ihned po technické rekultivaci a slabá vrstva navezené 

zeminy umožňuje dobré provzdušňování, takže ani úniky bioplynu neznemožňují 

růst trávy. 

Tepelné zpracování 

Mezi metody tepelného zpracování průmyslových odpadů patří: 

> spalování, 

> pyrolýza, 

> jiné způsoby tepelného zpracování. 

Spalováním odpadů se snižuje množství organických látek v odpadech, 

Vlkově se omezuje množství odpadů a dochází ke koncentraci těžkých kovů 

v Popílku. Jako vedlejší produkt spalování vzniká energie ve formě tepla. 

Podle Kuraše (1994, str. 175) je účinné zneškodňování odpadů spalováním 

tehdy, dodrží-li se tyto postupy: 

> separace škodlivých látek, 

> recyklace, včetně biologických procesů, 



> tepelné zpracování nerecyklovatelných zbytků odpadů 

s cílem rozložit všechny toxické látky v nich obsažené, využití energie 

a zbytků v nejvyšší možné míře, 

> ukládání nevyužitelných zbytků. 

Spalováním průmyslových odpadů lze přeměnit celou řadu jejich 

nebezpečných složek na látky neškodné, případně snížit jejich nebezpečnost. 

Současné technologie spalování průmyslových odpadů rozděluje Kuraš (1994, str. 

180) na spalování tuhých odpadů ve spalovnách a na spalování kapalných odpadů 

v rotačních cementových pecích. Náklady na spalování odpadů jsou v porovnání se 

skládkováním i jinými technologiemi poměrně vysoké, proto jsou ve spalovnách 

nebezpečných odpadů spalovány většinou odpady vázané na konkrétní původce (z 

průmyslových odpadů jsou to hlavně odpady z chemických výrob chemických a 

Petrochemických podniků). Průmyslových odpadů se týkají převážně velké 

spalovny17 umístěné přímo u průmyslových podniků s výkonem 2 500-15000 tun 

odpadu za rok (např. Kaučuk, a.s., Kralupy nad Vltavou, ALIACHEM, a.s., o.z. 

Synthesia Pardubice, Spolchemie, a.s., Ústí nad Labem atd.) - Labounek a kol. 

(2002, str. 112), viz kapitola 11., Příloha G. Z průmyslových odpadů jsou to 

Především odpady z chemických výrob. V roce 2001 se odpady kromě spaloven 

(53 spaloven nebezpečného odpadu a 3 spalovny komunálního) spalovaly také v 

°smi cementárnách (Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového 

hospodářství ČR, 2003, str. 12). 

Výhodou spalování průmyslových odpadů je možnost zpracování různých 

druhů odpadů - tuhých odpadů, tekutých kalů i plynných odpadů, v některých 

sPalovnách lze spalovat různé druhy odpadu současně, nevýhodou jsou vysoké 

úklady na provoz spaloven a nutnost zneškodňování plynných emisí, které při 

sPalování vznikají a mohou ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí. 

Hlavním problémem spalování odpadů je riziko vzniku polychlorovaných 

d'benzo-p-dioxinů a furanů (PCDD/F). Tyto látky, které byly Světovou 

^ravotnickou organizací (WHO) označeny za karcinogenní, jsou obsaženy 

kromě nich existují také malé spalovny nebezpečného odpadu, umístěné zejména v nemocnicích nebo 
er»Sích průmyslových závodech s výkonem 1 000-1 500 tun odpadu za rok, tyto spalovny mají však vysoké 

r°Vozní náklady a jsou ekonomicky velmi nevýhodné. 
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v popílcích, kouřových plynech i kalech vznikajících při spalování odpadu. Tyto 

látky byly nalezeny nejen ve skládkách, ale jsou jimi kontaminovány i půdy, 

sedimenty, povrchové vody atd. Metodami vedoucími ke snížení emisí PCDD/F ve 

spalovnách jsou zejména dobré spalovací podmínky (spalovací teplota nad 1000 

°C, nízký obsah CO v kouřových plynech, snížení teploty filtrů atd.). Kromě těchto 

nebezpečných látek vznikají při spalování odpadu další toxické látky jako 

methylen, chloroform, methylchlorid, tetrachlorethylen atd., které je také nutné 

zneškodnit při čištění spalin (používá se například aktivní uhlí) - Punčochář (2001, 

str. 319-320). 

Dalším problémem spalování odpadů je v současnosti nekontrolované 

spalování odpadních olejů v malých kotlích především u původců. Řešením tohoto 

problému je zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů, který toto spalování od 1. 6. 2004 zakazuje (Nařízení vlády č. 197/2003 

Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR, 2003, str. 12). 

Pyrolýza je tepelný rozklad organických materiálů bez přístupu kyslíku, 

vzduchu, oxidu uhličitého a vodní páry. Dochází při ní k rozkladu 

vysokomolekulárních organických látek. Rozklad organických látek probíhá 

odštěpením nízkomolekulárních látek z původních makromolekul. Při pyrolýze 

vznikají těkavé produkty a koks. Při teplotách do 200°C dojde nejprve k vysušení 

organické látky, do 500°C probíhá suchá destilace (makromolekulární látky se 

mění na kapalné a plynné, zároveň vzniká pevný uhlík), při 500-1200°C vznikají 

z pevného uhlíku a kapalných uhlovodíků plyny - H2, CO, C02, CH4. Pyrolýza je 

metoda vhodná pro zpracování jednotných odpadů s neměnným složením (lze tak 

zpracovávat kromě pevných odpadů i polotekuté odpady a kaly), je nákladnější 

než spalování a jsou u ní problémy se zneškodněním pyrolýzního koksu a 

kapalných uhlovodíků. Na druhou stranu při pyrolýze lze snáze zpracovat plynné 

emise (Kuraš, 1994, str. 185). 

Kromě spalování a pyrolýzy se využívají ještě jiné (alternativní) způsoby 

tepelného zpracování odpadů. Všechny tyto technologie jsou zatím spíše 

Perspektivou do budoucna, mezi ně patří vysokoteplotní zplyňování 
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(technologie je výhodná zejména tím, že při ní nevznikají toxické dioxiny, furany, 

polycyklické aromatické uhlovodíky ani oxidy dusíku, které jinak vznikají 

v klasických spalovnách), termochemické zplyňování (umožňuje výrobu 

výhřevného plynu, z průmyslových odpadů lze využít na dřevní odpady), 

termochemické zkapalnění a mokrou oxidaci. 

Mokrá oxidace je oxidační proces ve vodné fázi, ke kterému dochází 

smícháním organických nebo oxidovatelných anorganických látek s plynným 

zdrojem kyslíku při teplotách 150-325°C a zvýšeném tlaku. Tento proces je 

výhodný pro zpracování toxických odpadních vod s obsahem biologicky těžko 

odbouratelných složek, jako jsou průmyslové vody z chemického, metalurgického 

nebo papírenského průmyslu. Mokrou oxidací lze snadno zpracovat odpady 

obsahující anorganické i organické kyanidy a sulfidy, alifatické uhlovodíky, 

chlorované alifatické sloučeniny, aromatické sloučeniny, fenoly i heterocyklické 

sloučeniny. Zpracování odpadů s obsahem halogenových aromatických sloučenin 

je také možné, vyžaduje však teploty nad 320°C. 

Biologické zpracování 

Kuraš (1994, str. 162- 174) uvádí tři základní typy biologického zpracování 

odpadů: 

> kompostování, 

> anaerobní rozklad, 

> biologická detoxikace nebezpečných odpadů. 

První dva typy biologického zpracování odpadů nemají u průmyslových 

odpadů širší využití, proto jsou zde zmíněny jen velmi stručně. 

Kompostování je aerobní biologický proces, kterým dochází pomocí 

Mikroorganismů k přeměně organických složek odpadu na humusové látky 

Prospěšné rostlinám. „Při kompostování dochází ke zneškodňování škodlivých látek 

jejich rozkladem, případně přeměnou na nové materiály. Kompostováním se 

rovněž snižuje množství a objem odpadů (až o 30%)" (Kuraš, 1994, str. 162). 

^ento způsob zneškodňování odpadů se využívá zejména u odpadů ze 
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zemědělství, komunálních odpadů, z průmyslových odpadů lze použít na některé 

odpady z dřevozpracujícího a potravinářského průmyslu. 

Anaerobní rozklad je proces, při kterém dochází k přeměně organických 

látek obsažených v odpadech na bioplyn, který slouží jako zdroj energie. 

V současnosti se takto zpracovává živočišný odpad ze zemědělství, kaly 

v čistírnách odpadních vod, ale i odpady z potravinářského průmyslu (Kuraš, 1994, 

str. 171). V roce 2001 byla v databázi ISOH evidována 4 zařízení zpracovávající 

odpad anaerobním rozkladem o kapacitě 49 000 tun (Nařízení vlády č. 197/ Sb., o 

Plánu odpadového hospodářství ČR, 2003, str. 13). 

Biologická detoxikace nebezpečných odpadů (biologická 

dekontaminace) zahrnuje biodegradaci, zapracování nebezpečných odpadů do 

půdy a detoxikaci pomocí enzymatických systémů (Kuraš, 1994, str. 171-174), viz 

kapitola 11., Příloha H. 

Biodegradace je metoda detoxikace nebo rozkladu nebezpečných odpadů 

pomocí specifických mikroorganismů, například schopnost drevokazné houby 

Phanerochaete chrysosporium BURDS. rozkládat chlorované aromatické uhlovodíky. 

Metoda biodegradace má proti jiným metodám zpracování nebezpečného odpadu 

řadu výhod. Jsou to zejména nízké investiční náklady, možnost vybudování 

Potřebného zařízení přímo v místě znečištění, rychlejší odbourávání odpadů a 

možnost odbourání i stopového množství nečistoty (Kuraš, 1994, str. 172). 

Další metodou je zapracování nebezpečných odpadů do půdy. Je to 

'/Proces zneškodňování odpadů, při kterém jsou odpady zapracovány do povrchové 

vrstvy půdy a řízeným způsobem degradovány, transformovány nebo 

•mobilizovány" (Kuraš, 1994, str. 173). Tato metoda se používá hlavně na konečné 

ukládání odpadů, je úspornější než skládkování, ale je vhodná pouze pro 

zpracování biologicky rozložitelných odpadů a může být zdrojem škodlivých emisí a 

zápachů (Kuraš, 1994, str. 173). Místa, kam se nebezpečný odpad zapracuje, 

mohou být následně rekultivována a účelově využívána. 

Metoda enzymatického zpracování nebezpečných odpadů spočívá 

v detoxikaci škodlivých látek obsažených ve vodě a půdě. Enzymy se získávají 

0 kultur mikroorganismů (Kuraš, 1994, str. 173). 
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Metody biologické detoxikace nebezpečných odpadů (biologické 

dekontaminace) jsou v ČR většinou spojeny s asanacemi starých ekologických 

zátěží, většina stávajících zařízení se zabývá degradací ropných uhlovodíků, 

v menší míře halogenových uhlovodíků. V ČR byl patentován způsob 

dekontaminace půd obsahujících PCB pomocí bakteriální kultury Pseudomonas sp. 

za přítomnosti kometabolizujícího substrátu - bifenylu. Po této dekontaminaci lze 

půdy, ve kterých se sníží obsah PCB na 20% původní hodnoty, skládkovat 

(Punčochář, 2001, str. 319). V roce 2001 bylo v databázi ISOH evidováno 48 

zařízení provozujících biologickou dekontaminaci (Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o 

Plánu odpadového hospodářství ČR, str. 13). 

Fyzikální a chemické zpracování 

Fyzikální a chemické zpracování odpadů je jejich přepracování tak, aby 

výsledkem byla regenerace surovin, zisk druhotných surovin nebo energie, 

odstranění nebo snížení toxicity a nebezpečnosti odpadů, případně zmenšení 

objemu odpadů. Přepracování by mělo probíhat na všech stupních řetězce od 

počátečních surovin, k výrobkům a následně odpadům (Kuraš, 1994, str. 193). 

Přepracování odpadů v ČR zajišťují přímo výrobci (pokud je to možné) a 

specializované firmy. Tyto způsoby zpracování slouží zejména pro zpracování 

chemických průmyslových odpadů. Tyto odpady dělí Kuraš (1994, str. 193-195) na 

regenerovatelné (kontaminovaná organická rozpouštědla, odpadní vody 

s obsahem těžkých kovů, odpadní oleje), spalitelné (s výjimkou výbušnin a 

některých anorganických látek např. s obsahem rtuti je to většina nebezpečných 

odpadů), detoxikovatelné (anorganické odpady s obsahem kyanidů nebo 

chromanů, organické chlorované pesticidy - tyto látky lze rozložit nebo 

mineralizovat), odpady s obsahem těžkých kovů a zároveň kyselin nebo 

zásad (převážně odpady z galvanického průmyslu - přepracovávají se neutralizací 

nebo cementací), odpady vyžadující zvláštní sledování nebo třídění (odpady 

neznámého složení - po analýze se většinou spalují nebo ukládají na speciálních 

skládkách), odpady, které se ukládají na speciálních skládkách (např. tuhé 

kyanidy - je neekonomické chemicky je zpracovávat, nelze je spalovat), odpady 
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vyžadující speciální zacházení (výbušniny, tlakové láhve s plyny - zneškodňují 

je pyrotechnici), skládkovatelné odpady. 

Největší problém při přepracovávání nebezpečných odpadů tvoří směsné 

neseparované odpady, většinou organické materiály, odpady ve vodných roztocích 

a kaly, u kterých je nejprve nutné izolovat jednotlivé složky a teprve potom je lze 

dobře zpracovat (Kuraš, 1994, str. 196-197). 

Regenerace nebezpečných chemických odpadů je jednou z možností 

fyzikálního nebo chemické zpracování odpadů za účelem dalšího využití. Velmi 

dobře se regenerují odpady z chemických výrob, které jsou chemicky čisté, a tak 

je lze často využít bez dalších úprav. Méně čisté odpady je většinou nutné upravit 

nebo přepracovat, aby mohly sloužit jako druhotné suroviny a vracet se do 

výrobních procesů, případně být využity v jiných průmyslových odvětvích. Některé 

nebezpečné odpady v současnosti regenerovat nelze a je nutné je ukládat na 

skládky nebezpečných odpadů. 

Mezi nebezpečné odpady, které lze regenerovat (z technického a 

ekonomického hlediska) řadí Kuraš (1994, str. 197): 

> alkálie, 

> kyseliny, 

> zemědělsky využitelné materiály, 

> katalyzátory, 

> kovy a jejich sloučeniny, 

> oleje, 

> rozpouštědla, 

> chemikálie s prošlou záruční lhůtou, 

> zbytky chemikálií. 

Mezi fyzikální způsoby zneškodňování nebezpečných odpadů patří 

Metody, kterými lze z průmyslových odpadů odstranit nebezpečné složky. Tím 

Nestávají být tyto odpady nebezpečné a lze je bez problémů dále upravovat, 

^užívat jako druhotné suroviny nebo likvidovat. Kuraš (1994, str. 197-200) řadí 

^ezi fyzikální způsoby zneškodňování nebezpečných odpadů: 



> adsorpce na aktivním uhlí - je vhodná pro kapalné a plynné složky, 

> destilace - je vhodná pro zpracování organických kapalných látek, 

hlavně rozpouštědel a halogenových sloučenin, běžně se destilací zpracovávají 

odpady z povrchové úpravy kovů s obsahem organických látek a vodné odpady 

obsahující fenol, 

> rozpouštědlová extrakce - používá se k separaci složek odpadů 

z vodných roztoků nebo organických rozpouštědel - extrakce kapalina - kapalina 

nebo z kalů a směsných materiálů - loužení, 

> membránová separace - patří sem reverzní osmóza, ultrafiltrace, 

hyperfiltrace, elektrodialýza - tyto metody slouží hlavně k odstraňování 

suspendovaných pevných částic, olejů a tuků, velkých organických molekul a 

komplexů těžkých kovů z odpadních vod, 

> vymražování - lze jím oddělit vodu s obsahem. nebezpečných 

odpadů z roztoků, ochlazením na teplotu, kdy se tvoří ledové krystalky - používá 

se na koncentrování kyselin a zásad, krystalizaci solí z nasycených roztoků 

odstraňovaných jako kaly, koncentrování mořicích roztoků pro recyklaci, získávání 

vedlejších produktů z odpadů z výroby organických chemikálií, 

> stripování vzduchem a vodní parou - slouží k odstraňování 

těkavých organických látek zvody, rozpuštěné molekuly jsou transportovány 

z kapaliny do proudu plynu nebo páry pomocí koncentračního gradientu mezi 

plynnou a kapalnou fází, 

> rozrážení emulzí - touto metodou lze zpracovávat odpadní vody 

s olejem z povrchové úpravy kovů, chladicí a mazací látky na bázi ropných olejů 

atd., provádí se fyzikálně chemickými metodami, např. hydroxidem sodným lze 

srazit těžké kovy ve formě hydroxidů, nebo termicky. 

Chemickými způsoby lze zneškodňovat tuhé i kapalné odpady zejména 

v malých množstvích, zpravidla po rozpuštění ve vhodných rozpouštědlech. Kuraš 

(1994, str. 200-207) dělí tyto metody na: 

> neutralizace - používá se ke zpracovávání alkalických nebo 

kyselých odpadů, např. kyselých pryskyřic, které vznikají při regeneraci olejů 

Použitých olejů kyselinou sírovou; 
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> oxidačně-redukční reakce - používají se hlavně ke zpracovávání 

anorganických a kovonosných odpadů, obsahujících toxické sloučeniny, jako jsou 

kyanidy, sulfidy, chromany, a ke zpracovávání organických pesticidů a sirných 

látek - při těchto reakcích se používají oxidační (chlornan sodný, peroxid vodíku, 

manganistan draselný, ozon atd.) a redukční (oxid siřičitý, borohydrid sodný atd.) 

činidla. Oxidace je nejvýhodnější pro zpracování kapalných odpadů a kalů, 

z anorganických látek se tak zpracovávají odpady obsahující kyanidy, siřičitany 

atd., z organických látek tak lze zneškodňovat fenoly, aminy, merkaptany atd. 

Redukcí se zneškodňují převážně sloučeniny chrómu, rtuti, organokovové 

sloučeniny a cheláty kovů; 

> hydrolýza - používá se pro zneškodňování odpadů, které reagují 

s vodou za vzniku nebezpečných produktů, je výhodná pro detoxikaci alkoxidů a 

amidů kovů, karbidů, silanů, hydridů, sulfidů atd., lze tak zneškodňovat i kyanidy. 

Je to poměrně nenáročný proces vyžadující pouze vodu a teplo, vznikající produkty 

nejsou nebezpečné. Touto metodou lze zpracovávat i koncentrované roztoky; 

> srážení - při této metodě se rozpuštěné složky odpadů převádějí do 

nerozpustné formy chemickou reakcí nebo změnou rozpouštědla, vzniklou 

sraženinu pak lze odstranit filtrací nebo sedimentací. Při srážení vznikají nejčastěji 

kaly. Tato metoda se využívá zejména k odstranění toxických kovů z roztoků a její 

alternativou je cementace, která se využívá k odstranění kovů z roztoků kovů 

s nižším standardním redukčním potenciálem. Cementace je elektrochemický 

proces a využívá se např. ke srážení stříbra z odpadních roztoků při zpracování 

fotografických materiálů; 

> elektrolytické procesy - tyto metody se používají k odstraňování 

kovů z odpadních vod hlavně v těžebním průmyslu, dále při povrchové úpravě 

kovů, pokovování. Slouží k zisku těžkých kovů, např. zlata, stříbra, mědi, zinku, 

niklu, kadmia atd., z roztoků, které jsou použitelné v dalších výrobách. Zároveň se 

zamezí vzniku toxických kalů a emisím těchto kovů; 

> použití ionexů - tyto metody neslouží ke konečnému zneškodnění 

nebezpečných odpadů, ale lze jimi převést tyto odpady do formy umožňující další 

využití nebo snadnější konečné zneškodnění, Ionexy se používají ke zpracování 



nebezpečných odpadů ve vodných roztocích, např. pro regeneraci a čištění 

použitých kyselin; 

> procesy v taveninách solí - tyto metody slouží k rozkladu 

hořlavých a toxických složek nebezpečných odpadů, umožňují zároveň včlenit 

odpady, jako je popel nebo netěkavé sloučeniny těžkých kovů, do stabilní sklovité 

formy; 

> dehalogenace - využívá se k rozkladu PCB nebo halogenovaných 

pesticidů. 

Dehalogenace se mohou provádět alkalickými kovy, kovy alkalických 

zemin, naftalenidem sodným nebo interkaláty grafitu s alkalickými kovy. Pro 

dehalogenace odpadů v vyššími koncentracemi PCB se používají metody 

dechlorace sodíkem (umožňuje zneškodňovat látky PCB až ve 100% 

koncentracích, ale je to rizikový proces náročný na obsluhu, je používán na 

dekontaminaci transformátorových a kondenzátorových olejů) a BCD technologie 

Qe založena na destrukci PCB alkáliemi - NaOH a Na2C03 za přítomnosti donorů 

vodíku a katalyzátoru, při cca 360 °C, vyšším tlaku a inertní atmosféře, používá se 

pro vysoce kontaminované oleje a kaly, podle Punčocháře má tato metoda 

budoucnost při řešení problematiky PCB v ČR) - Punčochář (2002, str. 318); 

> fotolýza - tato metoda je vhodná pro dehalogenaci halogenovaných 

pesticidů, které jsou jinak velmi odolné proti biodegradaci nebo hydrolýze 

v prostředí, použít lze i u zneškodňování dioxinů a výbušnin; 

> speciální chemické metody - například detoxikace kyanidů 

působením peroxidu vodíku atd. 

Mezi fyzikálně-chemické metody patří také metody zneškodňování 

odpadů energií záření. Tyto metody se používají na zneškodňování 

koncentrovaných halogenovaných škodlivin a na odpadní vody s nízkým obsahem 

škodlivin. Patří sem rozklad škodlivin elektronovým svazkem v alkalickém prostředí 

2a přítomnosti katalyzátoru a v oxidační nebo redukční atmosféře, fotokatalycká 

reakce UV-zářením v plynné, vodní, organické nebo pevné fázi katalyzované Ti02 

nebo povrchově aktivní pevnou fází za přítomnosti ferrokyanidů, ozonu, peroxidů a 

katalytických činidel (je to metoda vhodná k rozkladu PCB i ve stopových 



množstvích), mikrovlnné a radiofrekvenční metody (používají se na speciální 

případy likvidace škodlivin - např. ultrazvuková dekontaminace PCB 

z kondenzátorů, laserová technika, dekontaminace zemin atd.) - Punčochář(2001, 

str. 317-318). 

Jako další fyzikálně-chemickou metodu úpravy průmyslových odpadů uvádí 

Kuraš (1994, str. 212-215) solidifikaci (zpevňování) odpadů. Solidifikace je 

zpevnění odpadů, ke kterému dochází většinou při stabilizaci odpadů, což je 

přeměna odpadů na nerozpustné produkty pomocí chemických reakcí (chemické 

látky jsou fixovány s hydraulickými nebo organickými pojivy, speciálními aditivy a 

aktivátory nebo akcelerátory) nebo zachycením na vhodné sorbenty. Při solidifikaci 

dochází ke zpevnění původně plynného, kapalného nebo pevného odpadu pomocí 

matrice tvořené anorganickou nebo organickou látkou, do formy bloků nebo zrn 

makroskopické velikosti se převádí roztok, suspenze, plyn adsorbovaný na 

sorbentu nebo jemně zrnitá pevná látka. 

Účelem solidifikace, jak uvádí Kuraš (1994, str. 213) je: 

> zamezení nebo zpomalení migrace nebezpečných složek 

odpadů do životního prostředí, 

> získání produktu ve snadno manipulovatelné formě a 

s mechanickými vlastnostmi vhodnými pro bezpečný převoz na místo 

uložení, 

> snadné ukládání takto zpracovaných odpadů do určeného 

Prostoru úložiště. 

Solidifikace se používá jako metoda zpracování nebezpečných odpadů, 

které nelze dále využívat jako druhotné suroviny ani zneškodnit jinými způsoby, 

a je nutné zajistit jejich bezpečné uložení, které neumožňuje průnik toxických 

složek do biosféry. Za solidifikaci přímo následuje uložení takto zpracovaných 

odpadů na skládky. Solidifikované nebezpečné odpady se ukládají v ocelových 

(nejsou však dostatečně odolné proti korozi, nelze je použít na dlouhodobější 

skladování) nebo v betonových obalech (mají sice vysokou hmotnost proti 



ocelovým a malou pevnost v tahu18, jsou však velmi trvanlivé a vodotěsné, 

z čehož vyplývá jejich dlouhá životnost). 

Punčochář (2001, str. 317) řadí mezi solidifikační metody tyto: 

> vysokotlaká komprese směsi cementu, odpadů a aditiv za 

vyšších teplot do bloků, 

> cementace za zvýšeného obsahu cementu a za přídavku 

aditiv snižujících vylouhovatelnost škodlivin, 

> kalcinace vápenných suspenzí při teplotách 375-800°C, 

> zalévání odpadových látek do asfaltových a dehtových živic 

při teplotách 50-250°C, 

> solidifikace odpadových látek do polymerů. 

Některé solidifikační metody jsou natolik účinné, že takto zpracované 

odpady mohou být dále využívány např. ve stavebnictví. Jsou to např. metody 

zatavování odpadů do nízkotavných skel nebo keramiky nebo stavování 

alumino-silikátových struktur za teplot plazmatu. 

V roce 2001 bylo v databázi ISOH evidováno 9 zařízení na solidifikaci 

nebezpečných odpadů. Jednou z důležitých skupin odpadů, které se tímto 

způsobem zpracovávají, jsou popílky ze spaloven nebezpečného i komunálního 

odpadu, které nelze bez předchozí stabilizace ukládat na skládky. 

6.2. Současné odpadové hospodářství ČR a jeho předpokládaný vývoj 

Problematika průmyslových odpadů úzce souvisí s ostatními problémy ve 

v2tahu udržení rovnováhy mezi ekonomickým růstem a co nejmenším 

ohrožováním životního prostředí. Řešení problematiky průmyslových odpadů 

^Vchází podle Kuraše (1994, str. 219-229) z několika bodů: 

> omezování vzniku průmyslových odpadů (racionálnější 

^užívání surovin, využívání druhotných surovin, snižování produkce odpadů ve 

tyrobě, omezení ztrát ve výrobě atd.), 

18 
v důsledku toho se v nich mohou tvořit trhliny - tyto nedostatky lze odstranit úpravami - disperzní výztuží 

n ebo penetrací makromolekulárními látkami. 



> máloodpadové a bezodpadové technologie (například 

regenerace slévárenských písků, chromování s použitím sloučenin trojmocného 

chrómu atd.), 

> prodloužení životnosti výrobků. 

Současná odpadová politika ČR je zpracována v POH ČR. POH ČR vychází 

z celkové environmentálni politiky ČR, která je zpracována ve „Státním politice 

životního prostředí 2004-2010", která si stanovuje jako své priority ochranu 

životního prostředí a principy trvale udržitelného rozvoje. 

V polovině 80. let 20. století se poprvé objevila koncepce trvale 

udržitelného rozvoje. Trvale udržitelný rozvoj je rozvoj, který naplňuje potřeby 

současnosti bez omezení schopnosti budoucích generací uspokojit své potřeby. Na 

konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji konané v Rio de Janeiru v červnu 

1992 byla stanovena pravidla ekologické politiky jednotlivých států. Výsledkem 

konference bylo zpracování celosvětově platného environmentálního a rozvojového 

programu - Agenda 21, který naplňuje myšlenky trvale udržitelného rozvoje. 

Agenda 21 se zabývá problematikou odpadového hospodářství nejen z pohledu 

životního prostředí, ale také ze sociálních, ekonomických, kulturních a politických 

hledisek. 

Princip trvale udržitelného odpadového hospodářství je postaven 

na několika základních zásadách (Havránková, 2003, str. 9-11): 

> změna vzorců spotřeby - patří sem efektivnější využívání zdrojů a 

energie, zvyšování konkurenceschopnosti a produktivity a minimalizace vzniku 

°dpadů, která má být zajištěna podporou recyklace v průmyslových procesech i na 

úrovni spotřebitelů, omezování množství obalů a prosazování výrobků šetrnějších 

k životnímu prostředí, 

> ochrana a podpora lidského zdraví - snižování zdravotních rizik 

Vo l a n ý ch znečištěním životního prostředí, posuzování metod odstraňování 

°dpadů na základě zdravotních rizik, 

> podpora udržitelného rozvoje lidských sídel - vybudování 

sVstému zařízeného na nakládání s odpadem přiměřeného danému území, 

> environmentálně šetrnější nakládání s nebezpečnými odpady -

Odcházení a minimalizace produkce nebezpečných odpadů, orientace na čistší 
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výrobu, podpora využívání a zneškodňování odpadů přímo v místech jejich vzniku, 

pokud je to environmentálně, sociálně a ekonomicky výhodné. 

Dále k udržitelnému odpadovému hospodářství patří vytváření 

dlouhodobých programů ke snižování produkce odpadů ve výrobě, podporování 

užívání recyklovaných materiálů, průmyslových inovací směřujících k minimalizaci 

odpadů a čistším technologiím, podpora investic do prevenčních nebo recyklačních 

postupů, podpora výzkumu a vývoje účinných alternativ k náhradě procesů a 

látek, které tvoří nebezpečné vlastnosti, environmentálni řízení podniků, vytváření 

širokého informačního a odborného zázemí atd. 

Kromě vymezení strategie trvale udržitelného rozvoje v Agendě 21 existují 

ještě další dokumenty zabývající se odpadovou politikou v rámci trvale 

udržitelného rozvoje, které jsou pro ČR závazné. Jsou to: 

Environmentálni strategie OECD - definuje pro trvale udržitelný rozvoj 

4 základní kritéria: 

> regenerace - využívání obnovitelných zdrojů tak, aby to nepřevyšovalo 

jejich schopnost regenerace, 

> nahraditelnost - minimální využívání neobnovitelných zdrojů, 

nahrazení obnovitelnými zdroji nebo jinými způsoby, 

> asimilace - produkce znečišťujících látek do prostředí nesmí překročit 

jeho asimilační kapacitu, pokud je asimilační kapacita nulová, je nutné zamezit 

produkci, 

> předcházení nevratnosti - je nutné zamezit nevratným zásahům do 

životního prostředí. 

Smlouva o Evropské unii — také v ní je uveden požadavek politiky trvale 

udržitelného rozvoje. 

6. Akční program - Životní prostředí 2010, naše budoucnost, naše 

Volba - rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví „Akční 

Program Společenství pro životní prostředí na léta 2001-2010". Ve strategii 

společenství pro odpadové hospodářství je na prvním místě předcházení vzniku 
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odpadů, dále jeho zhodnocení materiálovým nebo energetickým využitím, teprve 

pak následuje odstraňování odpadů, jako je spalování bez využití energie a 

skládkování. V zemích Evropské unie se preferuje snižování množství vstupů 

potřebných pro výrobu produktů, výroba a orientace poptávky spotřebitelů na 

produkty, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Další z priorit odpadové 

politiky EU je tzv. inteligentní recyklace, což je recyklace výhodná z ekonomického 

a technického hlediska, ale i z hlediska životního prostředí. 

Havránková (2003, str. 12-13) shrnuje zásady pro udržitelné 

odpadové hospodářství v ČR do několika bodů: 

> podpora procesů kontinuálního plánování v OH, 

> provádění a prosazování zákonů, 

> integrace odpadového hospodářství do ostatních sektorových 

politik, 

> spolupráce s hospodářskou sférou, 

> posílení vlivu občanů na rozhodování, 

> podpora výzkumu, vývoje a kvality vzdělávání v oblasti 

problematiky odpadů, 

> tvorba cen a nákladová efektivita, 

> posílení mezinárodní spolupráce, 

> vytvoření informačního a odborného zázemí na národní i 

regionální úrovni, 

> stanovení kvantitativních (množství produkce) i kvalitativních 

(vlastnosti produkovaných odpadů) indikátorů. 

Velmi důležité je zapojení široké veřejnosti do problematiky odpadů. 

Z hlediska trvale udržitelného rozvoje je nutné orientovat poptávku spotřebitelů na 

výrobky a služby, které jsou výhodnější z environmentálního i 

ekonomického hlediska. Nezbytná je také spolupráce s podnikatelskou sférou. 

V POH ČR jsou uvedeny 4 základní kroky k zapojení široké veřejnosti do 

problematiky odpadů: 

> přístup k informacím - je naprosto nezbytný pro zapojení 

veřejnosti do řešení problematiky odpadů, z legislativních předpisů je v této oblasti 
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nejdůležitější zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a 

zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, který zaručuje 

veřejnosti právo na informace a její možnou účast při projednávání záměrů akcí, 

které mohou ovlivnit životní prostředí. Zapojení veřejnosti do procesu posuzování 

strategických dokumentů umožňuje zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů 

rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, 

> dobrovolné dohody - tyto dohody jsou uzavírány mezi 

podnikatelskými subjekty, profesními a občanskými sdruženími s orgány státní 

zprávy, 

> environmentálni výchova a vzdělávání19, 

> environmentálni audity a certifikace - vychází z nutnosti 

prosazování ochrany životního prostředí v podnikatelské sféře, existují tu 

dobrovolné environmentálni systémy řízení a audity a certifikace, podnikatelské 

subjekty jsou nuceny k dodržování těchto kontrolních opatření legislativou, 

nutností konkurenceschopnosti (nároky spotřebitelů) i informačními a vzdělávacími 

aktivitami profesních sdružení a konzultačních firem. Patří sem: ISO 9000, ISO 

14000, ISO 14001, EMAS, Responsible Care, Čistší produkce, Ekologicky šetrný 

výrobek atd. (Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství 

ČR, str. 26). 

u " ~ 
více j e uvedeno v kapitole 7.1. 



7. DIDAKTICKÝ VÝSTUP PRO PODMÍNKY ZŠ 

7.1. Environmentálni vzdělávání, výchova a osvěta 

V roce 2001 byl usnesením vlády č. 1048/2000 schválen dokument Státní 

program environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty v České republice (SP 

EWO ČR). Jeho součástí je „Akční plán na léta 2001-2003", který byl dále 

aktualizován. V současné době je platný „Akční plán na léta 2004-2006". Cílem 

tohoto dokumentu je zvýšení zájmu obyvatel ČR o životní prostředí a jeho 

ochranu. Z výše zmíněného Usnesení vlády č. 1048/2000 a ze zákona č. 123/1998 

Sb., o právu na informace o životním prostředí vyplývá „Metodický pokyn k 

environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských 

zařízeních". Metodický pokyn informuje ředitele základních a středních škol, 

ředitele školských zařízení o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě a 

doporučuje postupy při realizaci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

Environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou se podle metodického pokynu 

rozumí: 

> předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, 

vztahů člověka a životního prostředí, problémů životního prostředí 

z globálního i lokálního hlediska a možností i způsobů dosažení udržitelného 

rozvoje, 

> rozvinutí schopností uvažovat v souvislostech a chápat interakci přístupů 

ekologických, technicko technologických, ekonomických i sociálních, 

> podněcování aktivity a tvořivosti zaměřené k žádoucímu jednání, 

> ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, 

ohleduplnosti a spolupráce v mezilidských vztazích, 

> působení na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního 

stylu ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje. 

Na realizaci programu těchto dokumentů se podílí většina resortů. Zejména 

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

tělovýchovy (MŠMT)20 podporují a financují projekty občanských sdružení, které se 

20 kromě jmenovaných ministerstev podporují environmentálni vzdělávání, výchovu a osvětu i ostatní státní i 
s°ukromé subjekty, důležitá j e i mezinárodní spolupráce (projekty programu Phare, ISPA, UNEP, OECD atd.). 



zaměřuji právě na environmentálni vzdělávání a s tím související projekty. Školy si 

podle těchto dokumentů vytvářejí své školní plány environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty. 

Následující tabulka 7.1. uvádí přehled projektů podpořených a 

dotovaných MŽP: 

Oblast Počet podpořených 
projektů 

Přiznaná 
dotace 
v tis. Kč 

Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny 28 3 049 

Péče o biodiverzitu 28 6 715 

Zapojování veřejnosti do rozhodování 
v oblasti životního prostředí 15 2 134 

Environmentálni vzdělávání, výchova a osvěta 68 6 164 

Rozvoj cestovního ruchu udržitelného pro 
přírodu 

20 1 285 

Celkem 159 19 347 

Tabulka 7.1. Projekty podporované MZP (Zdroj: Labounek a kol., 2002). 

Pro společnost je velmi důležité, aby environmentálni vzdělávání,výchova 

a osvěta byly nejen součástí výuky na základních a středních školách, ale 

zejména prostřednictví médií a různých volnočasových aktivit i součástí běžného 

života každého občana. 



7. 2. Aplikace problematiky průmyslových odpadů do výuky na ZŠ 

Téma průmyslových odpadů je velmi specifické a jeho aplikace do výuky na ZŠ, 

resp. SŠ je poměrně složitá. Začlenění tohoto tématu do výuky navazuje na obecné 

téma odpadů se kterým se žáci a studenti setkávají při výuce již na prvním stupni ZŠ 

a mají o něm znalosti i z běžného života. Průmyslové odpady jsou z velké většiny 

nebezpečné látky. Z tohoto důvodu je projekt „Průmyslový odpad" (viz dále) 

zpracován jako teoretické projekty a tématické exkurze. 

7.2.1. Projekt „Průmyslový odpad" 

Úvod: Projekt „Průmyslový odpad" je určen pro žáky 9. tříd ZŠ a nižší ročníky 

víceletých gymnázií. Předpokládá implementaci do předmětů chemie, přírodopisu, 

fyziky a zeměpisu v rámci přípravy školních vzdělávacích plánů při aplikaci tzv. 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do výuky na ZŠ a 

nižších ročnících víceletých gymnázií. Projekt odpovídá vzdělávací oblasti „Člověk a 

příroda" a průřezovému tématu „Environmentálni výchova". 

Výukové metody a formy: dialog, diskuze, brainstorming, brainwriting, 

skupinová práce, exkurze. 

Cíl: Žáci si během projektu procvičí a prohloubí schopnost samostatného 

vyhledávání informací, schopnost spolupráce ve skupině, komunikační dovednosti, 

schopnost diskutovat, prosazovat svůj názor a přijímat názory ostatních. Zároveň 

je cílem projektu, aby si žáci uvědomili nutnost odpovědného přístupu k ochraně 

životního prostředí a význam odpadů ve vztahu k životnímu prostředí i společnosti 

jako celku. 

Organizace práce: Práce ve skupinách. 

^ostup: Projekt je zadán během jedné vyučovací hodiny chemie, třída je 

rozdělena do 6 skupin, ve kterých si žáci dále určí role dle potřeby zpracovávaného 

^matu (např. mluvčí, zapisovatel atd.). Učitel uvede pracovní skupiny do 

^oblematiky jednotlivých témat metodou diskuze, brainstormings brainwritingu a 



poskytne žákům základní zdroje informací, např. odborná literatura, internetové 

odkazy atd. Během 2 týdnů skupiny žáků zpracují vlastní témata ve formě 

samostatných projektů, které následně prezentují ostatním. Během projektu učitel 

podle potřeby konzultuje jednotlivé problémy a motivuje žáky v pracovních 

skupinách. 

Navrhovaná témata: 

s Jak vzniká odpad, odpady plynné, kapalné a pevné 

• Rozdíl mezi komunálním a průmyslovým odpadem 

• Průmyslová odvětví jako producenti odpadu 

• Jak se odpady zpracovávají a zneškodňují 

s Recyklace 

• Skládkování 

Výše uvedená témata lze přizpůsobit zájmu žáků a libovolně upravit a 

rozšířit. Projekt lze také obohatit o odborné besedy a exkurze, případně o 

zorganizování tématických soutěží, např. ve sběru papíru atd. V rámci 

odborných exkurzí lze navštívit, např.: 

y Místní podnik chemického průmyslu (např. pivovar, cukrovar) 

• Zařízení na zpracování odpadu (Spalovna odpadu Malešice) 

• Čistička odpadních vod (např. Čistička odpadních vod Praha 6, 

Bubeneč) 

• Úpravna pitné vody (Podolská vodárna, Praha 4-Podolí) 

• Sběrný dvůr 

• ČEZ, a. s. 

Prezentace výsledků: Žáci prezentují výsledky svých samostatných projektů 

během 2 vyučovacích hodin chemie (popř. přírodopisu, biologie, ZSV) formou 

Přednášky pro ostatní žáky a následné diskuze. Pro prezentaci výsledků mohou 
v 

*áci využít didaktickou techniku - zpětný projektor, flipchart, multimediální 

techniku (dataprojektor, video atd.). Příspěvky jednotlivých skupin mohou být také 



prezentovány na internetových stránkách školy, popř. nástěnce. Učitel působí jako 

koordinátor, usměrňuje a iniciuje diskuzi. 

Závěr: Cílem projektu je hlubší seznámení žáků zajímavou formou 

s problematikou průmyslových odpadů. Projekt předpokládá základní znalosti žáků 

o odpadech se kterými se běžně setkávají (odpad z domácnosti, třídění odpadu, 

biologický rozklad odpadu, recyklace atd.) a vychází z jejich rozšíření a získání 

znalostí zcela nových. Projekt rozvíjí dovednosti samostatného získávání informací i 

skupinové spolupráce, komunikativní dovednosti. Zároveň by měl žáky motivovat 

k zájmu o životní prostředí a jeho ochranu a ukázat problematiku odpadů v širších 

souvislostech. 

Poznámka: Projekt lze modifikovat a následně aplikovat i do výuky na SŠ v rámci 

seminářů. Případně lze z projektu využít pouze navrhované exkurze jako doplňující 

formu výuky chemie a přírodopisu, resp. biologie. 



8. ZÁVĚR 

Předkládaná rigorózní práce detailně přináší nejaktuálnější stav legislativy 

týkající se odpadového hospodářství v České republice včetně platných předpisů 

EU souvisejících s problematikou průmyslových odpadů. Práce je založena na 

zásadní legislativě (tj., zákon č. 106/2005 Sb., vyhláška č. 376/2001 Sb., vyhláška 

č. 381/2001 Sb. a vyhláška č. 383/2001 Sb.), která definuje pojem „odpad", 

zařazuje odpady a hodnotí jejich vlastnosti a vymezuje povinnosti při nakládáni 

s odpady včetně jeho dovozu, vývozu a tranzitu. Nejzásadnějším legislativním 

dokumentem, který upravuje a definuje odpadovou politiku České republiky je 

„Plán odpadového hospodářství ČR (POH)", jehož závaznou část tvoří nařízení 

vlády č. 197/2003 Sb. 

Předkládaná rigorózní práce dále zpracovává souhrn nejdůležitějších a 

nejnovějších informací o produkci a způsobech nakládání s průmyslovými odpady v 

ČR, který byl sestaven v návaznosti na obsah zákonů, vyhlášek a dalších právních 

předpisů. Přehled umožňuje základní a rychlou orientaci v řešené problematice a 

lze jej použít jako základní a aktuální kompendium pro další studium v této oblasti 

nebo v souvisejících tématech. 

V návaznosti na výše uvedená data byl rozpracován přehled hlavních směrů 

současné odpadové politiky v České republice s prognózou budoucího vývoje 

v problematice produkce a zpracování průmyslových odpadů a využití odpadů jako 

druhotných surovin. 

Začlenění tématu průmyslových odpadů do výuky na ZŠ a nižším stupni 

víceletých gymnázií je problematické pro jejich primární nebezpečnost. Z tohoto 

důvodu byl didaktický výstup zpracován ve formě tématických exkurzí a 

teoretických úkolů s přihlédnutí na moderní trendy vycházející z 

multidisciplinárního přístupu ke vzdělávání. Didaktický výstup vytváří základní 

osnovu, která může být aplikována ve výuce, po nezbytné modifikaci na specifické 

Podmínky lokality příslušné školy. 
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10. SUMMARY 

Problems of the Waste Management in the Czech Republic 

M.Sc. Markéta Nejedlá 

The presented Dr. thesis lists the most actual overview of the laws 

concerning waste management in the Czech Republic including a valid EU 

legislation in this area. The thesis is based on Act 106/2005 Coll., Ministry of the 

Environment Decrees 376/2001 Coll., 381/2001 Coll. and 383/2001 Coll. and a 

waste management strategy "POH" including other related documents. The 

legislations define a term "waste", its classification and characteristics, define also 

responsibility for waste producers and conditions of the waste import, export and 

transit. The thesis complexly shows the most important and the freshest 

information concerning production and treatment of the industrial waste in the 

Czech Republic. It also shows a future prognosis in the production and treatment 

of the waste and its utilization as secondary raw materials. Finally, the thesis 

applies its topic into the primary and secondary school education plans as special 

excursions and theoretic projects following modern multidisciplinary trends and 

approaches in education. 
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Příloha A: Právní předpisy a normy v oblasti odpadového hospodářství ČR a 
EU 

Zákony: 

Zákon č. 106/2005 Sb., úplné znění zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem 
č. 167/2004 Sb., zákonem č. 188/2004 Sb., zákonem č. 317/2004 Sb. a zákonem č. 7/2005 Sb. 
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 
Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších 
zákonů 
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů) 
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí 
Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Nařízení vlády: 

Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky 
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o 
citlivých oblastech 
Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími 
z pracovních podmínek a požadavky na pracovní prostředí a pracoviště 
Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a 
chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných 
nebezpečných chemických látek 

Vyhlášky: 

Vyhláška č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly 
Vyhláška č. 116/2002Sb., označování vratných zálohovaných obalů 
Vyhláška č. 117/2002 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 
Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve 
znění vyhlášky č.505/2004 Sb. 
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Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících 
organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu 
Vyhláška č. 356/2002Sb.; kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob 
předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, 
přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení 
provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 
Vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší 
Vyhláška č. 358/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy Země 
Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a 
způsob jejího vyplnění 
Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č.502/2004 
Sb. 
Vyhláška 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), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky 
č. 504/2004 Sb. 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb. 
Vyhláška č. 384/2001 Sb.,o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 
monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 
monometyldibromdifenylmetanem a veškeiými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v 
koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB) 
Vyhláška č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejícících 
s posuzováním vlivů na životní prostředí 
Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 
Vyhláška č. 306/1998 Sb, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro 
životní prostředí 
Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v 
podzemních prostorech 

Normy: 
Přehled norem z oblasti odpadového hospodářství 

CSN 01 0964 Pokyn pro začlenění environmentálních aspektů do norem výrobků 

ČSN 01 5111 Vzorkovaní sypkých a zrnitých materiálů 
CSN 06 3090 Zařízeni pro termické zneškodňování odpadů 

CSN 07 7002 Likvidace tuhých zbytků po spalování uhlí 
CSN ISO 10155 Stacionární zdroje emisí - Automatizovaný monitoring hmotnostní 

koncentrace částic - Charakteristiky, zkušební metody a specifikace 

CSN ISO 10348 hotogratie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení obsahu stříbra 

CSN EN ISO 10374 Kontejnery - Automatická identifikace 

CSN ISO 10381-6 Kvalita pudy Odběr vzorků - Část 6: Pokyny pro odběr, manipulaci a 
uchovávání půdních vzorků určených pro studium aerobních mikrobiálních 
procesů v laboratoři 

ČSN ISO 10396 Stacionární zdroje emisí - Odběr vzorků pro automatizované stanovení 
hmotnostních koncentrací plynných složek 

CSN ISO 10780 Stacionární zdroje emisí - Měření rychlosti a průtoku plynů v potrubí 
CSN ISO 10849 Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidů 

dusíku - Charakteristiky automatizovaných měřicích metod 

ČSN ISO 11048 Kvalita půdy - Stanovení síranů rozpustných ve vodě a síranů rozpustných 
v kyselině 
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ČSN ISO 11260 Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a 
výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého 

ČSN ISO 11261 Kvalita půdy - Stanovení celkového dusíku - Modifikovaná Kjeldahlova met. 

ČSN ISO 11263 Kvalita půdy - Stanovení fosforu - Spektrofotometrické stanovení fosforu 
rozpustného v roztoku hydroqenuhličitanu sodného 

ČSN ISO 11464 Kvalita půdy - Příprava vzorků pro fyzikálně-chemické rozbory 

ČSN EN ISO 11683 Obaly - Hmatatelné výstrahy - Požadavky 

ČSN EN 12176 Charakterizace kalů - Stanovení pH 

ČSN EN 12461 Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Pokyny pro manipulaci, inaktivaci 
a zkoušení odpadu 

ČSN P ENV 12506 Charakterizace odpadů - Analýza eluátů - Stanovení pH, As, Cd, Cr (VI), 
Cu, Ni, Pb, Zn, Cl, NO, SO 

ČSN EN 12740 Biotechnologie - Laboratoře pro výzkum, vývoj a analýzu - Pokyny pro 
nakládání s odpady, jejich zneškodňování a zkoušení 

ČSN P ENV 12920 Charakterizace odpadů - Metodologie pro stanovení vyluhovacích vlastností 
odpadů za speciálních podmínek 

ČSN EN 13095 Biotechnologie - Kritéria účinnosti systémů na odstraňování odpadních 
plynů 

ČSN EN 131177 Přepravní obaly - Opakovaně použitelné tuhé plastové přepravky 

ČSN ČR 13504 Obaly - Využití materiálu - Kritéria pro nejmenší obsah recyklovaného 
materiálu 

ČSN EN ISO 14040 Environmentálni management - Posuzování životního cyklu - Zásady a 
osnova 

ČSN EN ISO 14041 Environmentálni management - Posuzování životního cyklu - Stanovení cíle 
a rozsahu a inventarizační analýza 

ČSN EN 1501-1 Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení -
Všeobecné požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz 
odpadu s vyklápěcím zařízením vzadu 

ČSN 16 0100 Prepravné kovové obaly. Názvoslovie 

ČSN EN 1911-1 Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení HCl - Část 1: 
Vzorkování 

ČSN EN 1911-2 Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení HCl - Část 2: 
Absorpce plynných sloučenin 

ČSN EN 1911-3 Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení HCl - Část 3: Analýza 
absorpčního roztoku a výpočty 

ČSN EN 1948-1 Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF -
Část 1: Vzorkování 

ČSN EN 1948-2" Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF -
Část 2: Extrakce a čištění 

ČSN EN 1948-3 Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidů 
Část 3: Identifikace a kvantitativní stanovení 

CSN 26 0002 Manipulace s materiálem. Názvosloví 

CSN 26 7004 ___ Transportní zařízení. Zařízení pro nakládku a vykládku. Základní parametry 

CSN 26 9015 Skladování. Základní názvosloví 

CSN 26 9016 Skladování. Názvosloví skladů 

CSN 26 9017 Skladování. Názvosloví ploch a prostorů 

CSN 26 9354 Kontejnery. Základní třídění 

CSN 26 9381 Valivé kontejnery na odpady 

CSN 27 9107 Kladivové drtiče. Základní parametry 

CSN EN 2955 Letectví a kosmonautika - Recyklace odpadů titanu a slitin titanu 

CSN 40 1400 Přeprava radioaktivních látek. Názvy a definice 

CSN 42 0030 Ocelový a litinový odpad 
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ČSN 42 1331 Odpady neželezných kovů a jejich slitin 

ČSN 43 9410 Drtiče kovových třísek. Bezpečnostní předpisy 

ČSN 43 9411 Rozbíječi' zařízení. Bezpečnostní předpisy 

ČSN 44 1317 Automatické vzorkování uhelných kalů, jejich úprava a laboratorní zkoušení 

ČSN 44 7300 Úpravnická zařízení. Názvosloví 

ČSN EN 45001 Všeobecná kritéria pro činnost zkušebních laboratoří 

ČSN 46 5735 Průmyslové komposty 

CSN 49 0006 Dřevěné obaly. Terminologie 

ČSN EN 50225 Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení 
plněných olejem, která mohou být kontaminována PCB v praxi 

CSN 50 5301 Spotřebitelské obaly. Skládačky. Společná ustanovení 

ČSN EN 61429 Značení akumulátorových článků a baterií mezinárodní recyklační značkou 
ISO 7000-1135 

ČSN 64 0001 Plastikářská a gumárenská terminologie 

ČSN 64 0003 Plasty. Zhodnocování plastového odpadu. Názvosloví 

CSN 64 0004 Plasty. Značení plastových výrobků pro identifikaci materiálu 

ČSN 64 6016 Plasty. Špeciálne fólie z rozvetveného polyetylénu (PE-LD). Norma akosti 

ČSN EN 60335-2-16 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 
2: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin 

ČSN EN 643 Seznam evropských standardních druhů sběrového papíru . 

ČSN 64 6223 Plasty. Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro izolace proti 
kapalinám. Normy iakosti. 

CSN 65 0511 Vzorkování zrnitých hmot 

ČSN 65 6690 Odpadní oleje 

ČSN ISO 6849 Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení boru 

ČSN ISO 6850 Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení dusičnanů 
spektrometrickou metodou za použití brucinu 

CSN 70 30.. Obalové sklo 

CSN 70 31.. Nápojové sklo 

CSN 70 32.. Konzervové sklo 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

CSN 72 2009 Struska vysokopecní qranulovaná. Zkoušení 

ČSN 72 2030-1-15 Chemický rozbor vysokopecní strusky 

ČSN 72 2041-1-24 Chemický rozbor ocelářské strusky 

CSN 72 2050 Škváry pro škvárový beton 

CSN 72 2051 Škvára ze spaloven tuhých komunálních odpadů pro stavební účely 

ČSN 72 2060-70 Popílek pro stavební účely. 

CSN 72 9101 Drtiče. Názvosloví 

CSN 72 9201 Mlýny. Názvosloví 

CSN 72 9301 Třídiče. Názvosloví 

CSN 73 2402 Provádění a kontrola konstrukcí z lehkého betonu z umělého pórovitého 
kameniva 

CSN 73 3040 Geotextilie v stavebných konštrukciách. Základné ustanovenia 

CSN 73 3052 Násypy, zásypy a obsvpy z popela a popílku 

CSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem 

CSN 75 7951 Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalů. Stanovení extrahovatelných 
látek 

CSN 75 7952 Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalů. Stanovení nepolárních 
uhlovodíků - ropných látek 

CSN 77 0000 Názvosloví obalové techniky. Obecné a základní názvy 

CSN 77 0020 Balení. Všeobecné požadavky na obaly 

CSN 77 0050 Označování nákladů. Společná ustanovení 
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ČSN 77 0052-1 Obaly. Obalové odpady. Terminologie. Základní termíny 

ČSN 77 0052-2 Obaly - Obalové odpady - Část 2: Značení - Identifikační značení pro 
zhodnocení 

ČSN 77 0053 Obaly - Obalové odpady - Pokyny a informace o nakládání s použitým 
obalem 

ČSN 77 0054 Obaly - Požadavky na vratné spotřebitelské obaly 

ČSN 77 0100 Ochranné balení. Všeobecná ustanovení 

ČSN 77 02.. Obaly. Metody specifikace pro pytle 

CSN 77 06.. Obaly. Přepravní balení 

ČSN 77 0610 Mechanické zkoušky přepravních obalů na nebezpečné zboží. Všeobecná a 
společná ustanovení 

ČSN IEC 7965-2 Obaly - Pytle - Pádová zkouška - Část 2: Plastové pytle 

ČSN 77 1000 Soustava rozměrů obalů 

ČSN 77 3000 Obaly na aerosoly. Všeobecná ustanovení 

ČSN ISO 7766-1 Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Analýza kyanidů - Část 1: 
Stanovení hexakyanoželeznatanu a hexakyanoželezitanu spektroskopicky 

ČSN ISO 7934 Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu 
siřičitého - Odměrné stanovení chloristanem barnatým 

ČSN ISO 7935 Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu 
siřičitého - Charakteristiky automatizovaných měřicích metod 

ČSN 80 1900 Textilní odpady. Základní názvosloví 

CSN 80 61.. Výrobky z netkaných textilií 

ČSN ISO 830 Kontejnery. Terminoloqie 

ČSN 83 0550 1-5 Fyzikálně chemický rozbor kalů 

ČSN 83 5030 Účinky a posuzování pachů - Stanovení parametrů obtěžování dotazováním 
panelového vzorku obyvatel 

ČSN 83 5031 Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem 

ČSN 83 8001 Názvosloví odpadů 

ČSN 83 8001 Názvosloví odpadů. Změna 1 

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 

ČSN 83 8039 Skládkování odpadů - Provozní řád skládek 

ČSN EN 840-1 Pojízdné kontejnery na odpady - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a 
objemu od 80 1 do 390 1 pro hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a 
provedení 

ČSN EN 840-2 Pojízdné kontejnery na odpady - Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a 
objemu od 500 1 do 1 200 1 s výklopným(mi) víkem (víky) pro čepové 
a/nebo hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení 

ČSN EN 840-3 Pojízdné kontejnery na odpady - Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a 
objemu od 770 1 do 1 300 1 s výsuvným(mi) víkem (víky pro čepové a/nebo 
hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení 

CSN EN 840-4 Pojízdné kontejnery na odpady - Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a 
objemu od 750 1 do 1 700 1 s výklopným(mi) víkem (víky) pro široké 
čepové vyprazdňovací zařízení nebo závěsné vyprazdňovací zařízení ozn. 
BG a/nebo široké hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení 

ČSN EN 840-5 Pojízdné kontejnery na odpady Část 5: Požadavky na provedení a zkušební 
postupy 
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CSN EN 840-6 Pojízdné kontejnery na odpady - Část 6: Požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví 

CSN EN 840-6 Pojízdné kontejnery na odpady - Část 6: Požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví. Změna AI 

CSN ISO 9096 Stacionarni zdroje emisi - Stanovení hmotnostní koncentrace a 
hmotnostního toku tuhých částic v potrubí - Manuální gravimetrická 
metoda 

Právní předpisy EU: 

Council Directive 75/439/EEC of 16 June 1975 on the disposal of waste oils 
Směrnice Rady 75/439/EEC ze 16. června 1975 o zneškodňování odpadních olejů 
Novelizace: 87/101/EEC J 

Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste 
Směrnice Rady 75/442/EEC z 15. července 1975 o odpadech 
Novelizace: 91/156/EEC, 96/350/EC 

Council Directive 78/176/EEC of 20 February 1978 on waste from the titanium dioxide industiy 
Smernice Rady 78 176/EEC z 20. února 1978 o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého 
Novelizace: 83/29/EEC 

Council Directive 82/883/EEC of 3 December 1982 on procedures for the surveillance and monitoring of 
environments concerned by waste from the titanium dioxide industry murmonng or 
Směrnice Rady 82/883/EEC ze 3. prosince 1982 o postupech dozoru a monitoringu životního prostředí v 

souvislosti s odpadem z průmyslů oxidu titaničitého ľ ™ v 

« Ä S 0 " t h e protection °f the and * •» 
Ä Ä S ^ ' & ™ a 1 9 8 5 0 ^ * » « * PM» * p o - á n í 

SiSante9/369/EK
 ° f 8 JU,>e 1 9 W °n ' h e P reVen t i°n ° f a i r P0"11"0" f rom n e w m u n i d0 a l ™aste 

S S K ľ m C Z 8- 1 9 8 9 ° P reVenC i » » « z spaloven 

= S Ä E E C of 21 June 1989the — ° f * 
s n s r E E C z 21- &™a 1989 °redukci ™ « » * » » 
S ^ Ä T ^ ° f 1 8 M a ľ C h 1 9 9 1 ° n a " d a ~ containing certain 

n S Š S n ? l á C / 1 5 7 / E E C Z 1 8 ' b f e Z n a 1 9 9 1 ° b a t e r i i C h a a k u r n u l a t o r e c h obsahujících určité 

Novelizace: 93/86/EEC 

Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban wastewater treatment 
Smémice Rady 91/271/EEC z 21. května 1991 tykající se úpravy S ^ S S vod 

Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous waste 
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Směrnice Rady 91/689/EEC z 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech 
Novelizace: 94/31/EC 

Council Directive 92/112/EEC of 15 December 1992 on procedures for harmonizing the programmes for 
the reduction and eventual elimination of pollution caused by waste from the titanium dioxide industry 
Směrnice Rady 92/112/EEC z 15. prosince 1992 o postupech harmonizace programů pro redukci a 
eventuální eliminaci znečištění způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého 

Council Decision 93/98/EEC of 1 February 1993 on conclusion, on behalf of the Community, of the 
Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basel 
Convention) 
Rozhodnutí Rady 93/98/EEC z 1. února 1993 o přistoupení Společenství k Úmluvě o pohybu 
nebezpečného odpadu přes hranice a jeho zneškodnění (Basilejská úmluva) 

Council Regulation (EEC) 259/93 of 1 February 1993 on the supervision and control of shipment of waste 
within, into and out of the European Community 
Nařízení Rady (EEC) 259/93 z 1. února 1993 o dozoru a kontrole transportů odpadu v rámci, do a ze 
Společenství 
Novelizace: 120/97 

Commission Decision 94/3/EC of 20 December 1993 establishing a list of wastes pursuant to Article 1(a) 
of Council Directive 75/442/EEC on waste 
Rozhodnutí Komise 94/3/EC z 20. prosince 1993, kterým se zavádí seznam odpadů v souladu s či. 1 (a) 
směrnice Rady 75/442/EEC o odpadech 

European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging 
waste 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC z 20. prosince 1994 o obalech a odpadech z obalů 

Council Directive 94/67/EC of 16 December 1994 on the incineration of hazardous waste 
Směrnice Rady 94/67/EC ze 16. prosince 1994 o spalování nebezpečného odpadu 

Commission Decision 94/575/EC of 20 July 1994 determining the control procedure under Council 
Regulation (EEC) 259/93 as regards certain shipments of waste to certain non-OECD countries 
Rozhodnutí Komise 94/575/EC z 20. července 1994 určující postup při kontrole transportů odpadu do 
určitých nečlenských zemí OECD v souladu s nařízením Rady (EEC) 259/93 

Commission Decision 94/721/EC of 21 October 1994 adapting, pursuant to Article 42(3), Annexes II, III 
and IV to Council Regulation (EEC) 259/93 on the supervision and control of shipments of waste within, 
into and out of the European Community 

Rozhodnutí Komise 94/721/EC z 21. října 1994 upravující v souladu čl. 42(3) nařízení Rady (EEC) 259/93 
přílohy II, III a IV tohoto nařízení 

Commission Decision 94/741/EC of 24 October 1994 concerning questionnaires for Member States reports 
on the implementation of certain Directives in the waste sector (implementation of Council Directive 
91/692/EEC) 
Rozhodnutí Komise 94/741/EEC z 24. října 1994 týkající se dotazníků pro zprávy členských států o 
realizaci některých směrnic z odpadového hospodářství (v rámci realizace směrnice Rady 91/692/EEC) 

Commission Decision 94/774/EC of 24 November 1994 concerning the standard consignment note 
referred to in Council Regulation (EEC) 259/93 on the supervision and control of shipments of wastes 
within, into and out of theEuropean Community 
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Commission Decision 97/129/EC of 28 Januarv 1997 pct-ahikhinr, ^ * r ^ 
matena,s pursuant to European Parlament X g ä S S * Í ^ C Ä 

Rozhodnut,' Komise 97/129/EC z 28 ledna 1997 zavádějící systém identifikace obalových materiálů v 
souladu se smern.c, Evropského parlamentu a Rady 94/62/EC o obalech a odpadechTobaTů 

Commission Decision 97/138/EC of 3 February 1997 establishing the formats relating to the database 
system pursuant to European Parliament and Counci. Directive 94/62/EC on p a d ^ a n T ^ S S 

Rozhodnutí Komise 97/138/EC z 3. února 1997 zavádčiírí fnrm, „ ^ t u ' 
směrnici Evropského parlamentu a Radv S w Ä M S T ^ " * 

" n ^ r o f Z S t o K S : - « « « * > * * to determine the 

Directive 94/67/EC on the incineration of h a z t Z s wľste ' ^ 7 ( 2 ) o f 

Rozhodnutí Komise 97/283/ECze dne 21. dubna 1997 n harmr>ni,^! ^ ^ »« - v. „ , , u , ' l i . 'L* • o r „ d 0 n a rmonizaci metod mereni Dri určování 
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Commission Decision 97/622/EC of 27 May 1997 mnrpminn n, • £ . „ 
^implementat ionofcerta in 

č i e n s k ý c h s t é t a 0 

disposal (Bas,e Convention) as (aid down in ^ 
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Rozhodnut, Rady 97/640/EC z 22 zaří 1997 o souhlasu ze strany Společenství s novelizací úmluvy o 
kontrole pohybu, nebezpečny* odpadů přes hranice a jejich zneškodňování (BasHejstó úm lu ľa^k bvln 
ustanoveno Rozhodnutím III/l na konferenci smluvních stran této úmluvy 

Commission Directive 98/101/EC of 22 Decemhpr 1QQ8 ^ ^ u - i 
c o u n d i ^ 

Commission Decision 98/184/EC of 25 Februarv IQQR ^ • r 
reports on the implementation of C o u n c i S ° r M e ™ b e r S t a t e s 

(implementation of Council Directive 91/692/EEC) '"cmeration of hazardous waste 

Rozhodnutí Komise 98/184/EC z 25. února 1998 týkající se dotazníku pro zprávy členských států o 
realizaci smernice Rady 94/67/EC o spalování nebezpečného odpadu ( r e a l t e s m f f i 9 1 / 6 9 2 / E E C ) 

Commission Decision 98/368/EC of 18 Mav 1998 aHant-inn ^ a-*.- . . 
Council Regulation (EEC) No 259/93 on the u p e ^ o ľ . n H ^ n ľ nľ t ^ A m e X e S " 3 n d 1 1 1 1 0 

out of the European Community superv.sion ^ d control of sh.pments of waste within, into and 

Rozhodnutí K 7 f ^ / 3 6 8 / E C z l 8 k v ě t n a 1998 upravující v souladu s ČI. 42(3) přílohy II 
a III nařízeni Rady (EEC) 259/93 o dozoru a kontrole transportů odpadu v rámci, do a zeSpolečenství 

Commission Regulation (EC) 2408/98 of 6 Novpmhpr iqq« a , , . ^ 

Ä " the superaision and control vs Ä r 
ľ s s r ' v nař,Kní ** (EEC>259/93 0 

Council Directive 99/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste 
Smernice Rady 99/31/ES z 26. dubna 1999 o skládkování odpadů 

S S S ľ ^ E U r 0 P e a n P a r l Í a m e n t a n d t h e C 0 U n c i l 0 f 1 8 m e m b e r 2000 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/EC z 18. září 2000 o vyřazených vozidlech 
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2 Ä ľ l a m e n t U 3 R 3 d y 2 0 0 2 / 9 6 2 2 7 " , e d n a 2 0 °3 o odpadech z e.ektrických a 

Regulation (EC) No 2150/2002 of the European parliament and of the Council of 
25 November 2002 on waste statistics C" o f 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2150/2002 z 25. listopadu 2002 o statistice odpadů 

Council Decision 2003/33/EC of 19 December 2nns> e>cťawi,,h:„„ • 
of waste at landfills pursuant to Article 16 S m o t í X S l / E C ^ " " " 

S S T R a d V 2 0 0 3 / 3 3 / E C 2 P T O i n r e 2 0 K ukládáni odpadö na 
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Smernice 2002/95/EC Evropského par amentu a R aHv-7->7 i i i™- , 
, vv, , , v ' u i i r . . d , " e n u ' a K d d y z 27. ledna 2003 o omezen používání 
určitých nebezpecnych látek v elektrických a elektronických zařízeních. P 0 U Z I v a n i 
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Příloha B: Produkce odpadů v členění podle kategorie odpadů 
2000-2004 (Labounek akol., 2005). 

• Zemědělství a lesnictví 

• Dolováni a těžby 

I I Průmysl 

Ľ U Energetika 
(mimo radioaktivní} 

I l Výroba a rozvod vody 

• Stavebnictví 

I I Čištěni města 

(ZU Komunální 

Jiné 

2002 2003 2004 

Příloha C: Produkce odpadů z hlediska původu 
2002-2004 (Labounek akol., 2005). 

v členění OECD 



Nakládáni s nebezpečnými, komunálními a ostatními odpady v r. 2004 
Management of municipal, hazardous and other waste in 2004 

nebezpečne odpady 
Hazardous wastes 

biclc^-cke metody 
čtotcgtcaf metnods 

29.8 % 

skiaexovani 
larxíti.Wng 

8.6 % " 

pfeclu prava 
pretre atmen! 

3.Ü % 

íyzikainó-cfcemické postup/ 
phy&cal-cT>em(cal procedures 

19.3 % rcgererace 
regeneration 

0.9 % 

spalovan 
combusľton 

.4 % 
úprava no to sm áen cdpadu 
treatment or mixing of wastes 

4.6 % 

skladovaní 
.vasto storage 

14.5% 

recyklace 
recycling 

18.2 3,'f 

využi* , způsobem obdobným jako paliva 
useo In a manner similar to fuel 

2.G % 

Pozr i . : N a k y d á n í s o d p a a y moná í r e z 0 .5 % nen í g ra f i c ky z n á z o r n ě n o . 
Disposal o! waste less than ü. b % is not illustrated. 

Příloha D: Nakládání s nebezpečnými, komunálními a ostatními odDadv v mr-o ->nn/1 ; • 



Příloha E: Seznam zařízení na úpravu a odstraňování odpadu (Vejnar a 
kol., 2006). 

Zařízení k úpravě, využití 
a odstraňování odpadů 

Zařízení na energetické využívání 
odpadů 

Zařízení na materiálové využívání 
odpadů 

Z toho: regenerace (kyselin, zásad, 
rozpouštědel a pod.) 

recyklace, získávání složek 

biologické procesy 

Zařízení na předúpravu odpadů 

Zařízení na biologickou úpravu 
odpadů 

Zařízení na řyzikálně-chemickou 
úpravu odpadů 

Kompostárny 

Zařízení na biologickou 
dekontaminaci 

Spalovny 

Česká republika Czech Republic 

Počet Kapacita (tr'1) 
Number Capacity (t p.a.) 

2 

Skládky celkem 

Z toho: skupina S - 1 0 

skupina S - 0 0 

skupina S - NO 

skupina S - 10 + S - 0 0 

10 + S - 0 0 + 
NO 

skupina S - 0 0 + S - NO 

skupina S - 1 0 + S - NO 

odkaliště 

skupina S • 
S 

326 

10 

174 

74 

232 

32 

277 

60 

44 

90 

Počet 
Number 

268 

93 

140 

25 

4 

3 

1 
17 

336 000 

7 401 279 

61 399 

4 217 472 

456 439 

6 264 359 

44 111 958 

3 626 365 

641 021 

323 143 

1 162 903 

Kapacita 
projektovaná (m3) 
Planned capacity 

(m3) 
143 478 221 

82 961 963 

47 319 740 

6 410 550 

905 368 

749 000 

2 031 600 

3 100 000 

50 300 994 

Facilities for waste treatment, 
utilization and disposal 

Equipment for energy-production 
use of wastes 

Equipment for material use 
of wastes 

Of which: recovery (acids, alkalies, 
solvents, etc.) 

recycling, recovery 
of components 

biological processes 

Equipment for pretreatment 
of waste 

Equipment for biological treatment 
of waste 

Equipment for physical-chemical 
treatment of waste 

Composting plants 

Equipment for biological 
decontamination 

Incinerators 

Landfills total 

Of which: Group S - I O 

Group S - OO 

Group S - NO 

Group S - IO + S - OO 

Group S - IO + S - 0 0 + 
S - N O 

Group S - 0 0 + S - NO 

Group S - IO + S - NO 

Sludge beds 
Pozn.: V tabulce jsou uváděny víceskupinové skládk / -
rozdělena na samostatné sekce s různým způsobemechnickéhnlah S ~ že sklád^ je konstrukčně 
odpovídá pr/slusne skup/ne skládky. ^cnnickeho zabezpečeni a provozování této sekce které 

Note: The table lists landfills with combined groups fen c _ ^ 
into separate sections with various means of technical«L, J ~ °°J' Le'the I n f i l l is structurally divided 
to the relevant landfill group. ^'^safeguarding and operation of each section correspond 

Zdroj: VUV T.G.M. -CeHO wiumg 

Source: VÚVT.G.M. -CeHO 



in 2004 
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Příloha F: Rozmístění skládek odpadů podle skupin (Vejnar a kol., 



Rozmís těn i spa loven odpadu včetně cementáren nak ládaj íc ích s odpady v techno log i ckém p rocesu v i. 2004 
Location of incinerators including cement plants managing the waste in a technological process in 2004 

Spalovny nebezpečného cdpatíu o kapacite [t rok J 
ftvis/OMK.ifMf.iíwi t>f i::ipnnty [T p a J 

0-2CQ 
» ľQ1-5CO 
O 501-1M0 
O 1001 3000 
O MX) 1-14 OOO 

spalovny fcomma'niho oipaäu municipal v/asfe meinem 
• spalovny mrvo proxoi cut of order incinerators 
A ccmcrtamy cement plants 

ZjkUIni tnjpj Aít-CP ARCOATAPJ.ÍVI 
Saw map akCR ARCOATA Pugae oa 

Příloha G: Rozmístění spaloven odpadů (Vejnar a kol., 2006). 



Roz rn l s«n lM«2en i na biologickou dekontaminaci a kompostováni v f 2004 
location oř f a c í « * s tor biologic»! decontamination and compos tog ^2004 
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Příloha H: Rozmístění zařízení na biologickou dekontaminaci a 
kompostován, v r. 2004 (Vejnar a kol., 2006). 


