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Úvod

Bakalá ská práce na téma  S p o l e  n o s t   a   i v o t n í   p r o s t  e d í  se bude

v novat p edev ím vztah m mezi dv ma subjekty a to spole ností a ivotním prost edím, nebo

tento vztah v na í spole nosti existoval, existuje a neustále se vyvíjí. Je nutnou samoz ejmostí, e

z tohoto vztahu vzniká mnoho problém , které se v t inou ur it  týkají v ech ob an  eské

republiky, a  u  n kdo chce nebo nechce, a  u  si ho n kdo uv domuje nebo ne.

     Problémy spojené se vztahem mezi spole ností a ivotním prost edím  v sou asné dob ,

tedy dob  kdy se ka dý z nás jednotliv , p íle itostn  i cílev dom  u í jak se k ivotnímu

prost edí, které nás obklopuje chovat,  jsou velice aktuální a asto i velmi o ehavé.  V samotném

míst  a jeho okolí kde celý sv j ivot iji jsem ji  za il n kolik problém  vzniklých v souvislosti

s ohro ením ivotního prost edí. V sou asné dob  je nejen v regionu kde bydlím, ale v celé R

aktuální  jeden problém z celé ády dal ích,  s kterým jsem se setkal a tím je produkce odpad   a

s tím spojené odpadové hospodá ství.

Tato bakalá ská práce zcela ur it  nebude moci nastínit v echna mo ná e ení

problém  vzniklých ve spojitosti s inností lov ka a tím samoz ejmou produkcí odpad , ale

jejím cílem bude alespo  áste n  prokázat rozdíl ve vztahu mezi spole ností a ivotním

prost edím  v minulosti, ale hlavn  v sou asnosti a s tím souvisejícím nutnou produkcí, d lením a

zpracováváním odpad  . Dále alespo  uvést k jakým zlep ením a obnov  ivotního prost edí

do lo v této problematice posledních patnácti let. Rozpracovat odpadové hospodá ství dvou

m st St edo eského kraje a v neposlední ad  uvést mo nosti a vlastní názor   následného e ení

odpadového hospodá ství v budoucnosti.  Tato bakalá ská práce bude p edev ím více i mén

zam ena na sou asné e ení problému produkce odpad , ale i mo ných zlep ení,  které by

mohly být v této problematice vyu ity.

     Bakalá ská práce se bude skládat ze ty ech základních ástí, které se budou sna it

rozpracovat p edm tnou problematiku p es  zakotvení základních p edpis  ochra ujících ivotní

prost edí, srovnání dvou období, rozbor produkce odpad  spojených se sou itím spole nosti
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s ivotním prost edím na na em území a následné uvedení vyu itelnosti a skladování odpad  a

porovnání odpadového hospodá ství dvou  m st ve st edo eském kraji s uvedením mo ností

r zných zlep ení.

  Základním p ístupem ke zpracování Bakalá ské práce bude p ístup systémový a hlavní

metodou p i jejím zpracování bude obsahová analýza dostupných materiál , logické a deduktivní

vyvození záv ru, které vychází z pozorování a vede k návrhu na opat ení.

    Jak jsem ji  uvedl a zd raznil, tato práce kompletn  ne e í a ani nem e e it celkov

v echny vzniklé problémy  a  do jejích d sledk . Problematika, kterou se bude zabývat je tak

iroká, e není mo né v obsahu práce navrhnout dostate ná e ení, která by vedla k odstran ní

v ech problém  daných vztahem mezi ivotním prost edím a spole ností. Práce chce pouze

obecn  zmapovat program odpadového hospodá ství a nastínit dal í mo nosti e ení tohoto

problému v budoucnu.
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1.  Stav ivotního prost edí v R

1.1.   Stav ivotního prost edí v období let 1946  1990

P t ze esti dotázaných ob an  eské republiky - p esn  83 % - odpov d lo na za átku

roku 1990 na otázku Co pova ujete za nejd le it j í problém , kterým by se m la zabývat

vláda?  takto: e ení otázek ivotního prost edí.  V echny ostatní problémy pova ovali za mén

naléhavé, a  u  lo o lep í výb r zbo í na trhu, problematiku byt  nebo i nedostatek lék  a

zdravotnickou pé i. 1)

Ko enem na í hluboké ekologické krize v popisovaném období  byl ve v t in  p ípad

politický vývoj , kdy vztahy mezi lidmi byly navzájem deformovány a stejn  byly naru eny i vztahy

mezi lidmi a p írodou. Pozemská biosféra byla chápána výlu n  ko istnicky, p estala být ivou

p írodou, strukturou, do ní  jsme sami pat ili a pat íme.  Jednozna n  p eva oval vztah k p írod

jako k pouhé zásobárn  surovin a energie, jako k pouhému objektu exploatace.  Zásadn  byla

p ehlí ena skute nost, e lidské p etvá ení p írody je mo né pouze v rámci p írody, její  je lov k

sou ástí, tedy je mo né jen za p edpokladu uchování p írodních podmínek obyvatelnosti Zem .

Na i situaci v daném období z hlediska materiálové a energetické spot eby jako základní

p í iny na ich problém  v ivotním prost edí a p írodních zdrojích mimo jiné charakterizuje, e

- v    intenzit  vyu ívání nerostných surovin vyjád ené srovnatelnou hodnotou t by na 1 km2

území bylo eskoslovensko na desátém míst  ve sv t . Z ka dého tvere ního metru plochy

na eho státního území se pr m rn  ro n  získávalo 5-7 kg látek, které se postupn  m nily

v odpad, a to z ásti i toxický.

1)   Pr zkum ve ejného mín ní Postoje a názory obyvatelstva ke spole ensko-politické situaci , provedený Výzkumným ústavem obchodu ve

spolupráci s Gallup Poll London 6.2.1990
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Na ka dého ob ana tehdej ího eskoslovenska tak p ipadalo 35 t tuhých odpad  ro n .

- dále v období kolem roku 1990 státy EHS vyráb ly pouhých 435 kg oceli na jednoho obyvatele

za rok, u nás to bylo je t  970 kg oceli na obyvatele ro n .

Tento vývoj byl doprovázen  jen zcela nedostate nými opat eními na ochranu základních slo ek

prost edí. Byl odrazem administrativn  direktivního zp sobu ízení celé spole nosti. Z hlediska

pé e o ivotní prost edí  lze p edm tné období zhruba rozd lit do t í etap:

 I. 1946 - 1960   prudký ekonomický rozvoj, doprovázený jen minimální snahou e it

ekologické  problémy  ( nap . výstavbou istíren odpadních vod ),

II. 1961  1970  zpomalení ekonomického vývoje, první signály vá ného i kdy  dosud jen

lokálního naru ení ekologické rovnováhy, nap . lesy v Kru ných horách, prudké zhor ování

istoty vod. První pokusy o uplat ování ekologických p ístup  doma i v mezinárodních vztazích

byly v t inou málo úsp né, n kdy i scestné jako nap . výstavba vysokých komín  elektráren.

III. 1971  1990  udr ování   ekonomického r stu, st ídaného v ak stagnací, se snahou o

udr ování p ijatelné ivotní úrovn  za cenu rozsáhlé devastace ivotního prost edí a nadm rné

exploatace p írodních zdroj .

Pro vývoj zejména III. období, tedy let 1971 a  1990, je charakteristický trvale extenzívní

vývoj spojený s nadm rnou spot ebou surovin, energie a lidské práce a s p íli  velikými

dopravními vzdálenostmi.  Byl  p edev ím dán nep íznivou strukturou pr myslu s p ednostní

orientací na produkci výrobních prost edk .  Velmi negativní roli sehrálo pau áln  zavád né

velkoplo né hospoda ení, velkokapacitní technologie v zem d lství a bezohledná exploatace

neobnovitelných p írodních zdroj  spolu s plýtváním s nimi. Devastace rozsáhlých území

hospodá skou, ale i vojenskou inností vedla k naru ení ekologické rovnováhy celých region .

Také stav odpadového hospodá ství  na za átku roku 1990 byl výsledkem dlouhodob

p etrvávajících extenzívních tendencí ve vývoji tehdej ího národního hospodá ství.   Lze je

charakterizovat nízkou úrovní zhodnocování surovin a materiál  v celém reproduk ním procesu.

D sledkem bylo neúm rné erpání prvotních p írodních zdroj  a nadm rná produkce odpad
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v eho druhu, které nep im en  zat ovaly a znehodnocovaly ivotní prost edí.  V roce 1987 na

území samotné R 1) vzniklo 626,7 mil. t odpad  r zného stupn  zdravotní závadnosti.

V d sledku nízké úrovn  výkonu státní správy na úseku odpadového hospodá ství byly odpady

v podnicích evidovány zna n  rozdíln . Evidence byla p evá n  omezena pouze na odpady a

druhotné suroviny p edávané externím organizacím za úplatu. Údaje o ostatních odpadech

vycházely jen z hrubých, asto nekvalifikovaných odhad . Odpady bývaly také v t inou smíchané,

bez mo nosti dal ího vyu ití.  Celková situace byla výrazn  poznamenána tím, e pouze u

kovového odpadu ( elezného i ne elezného ) byla stanovena zodpov dnost  za hospoda ení

úst ednímu orgánu ( tehdej ímu federálnímu ministerstvu hutnictví, strojírenství a elektrotechniky

) a ve sfé e nekovového odpadu nebyly stanoveny kompetence a povinnosti centrálních orgán

státní správy. Byla zde patrná nep ítomnost  pov ených osob jak v podnikové tak

v nadpodnikové sfé e.

     Ov em za nejzáva n j í ekologickou závadu odpadového hospodá ství dle mého

názoru byla skute nost, e mimo jiné, byla dlouho opomíjena   a zcela zanedbána otázka

nebezpe ných resp. toxických odpad  obsahujících jedy nebo jiné kodlivé látky. V roce 1985

byla v SR zji t na produkce 320 tis. t t chto odpad , nich  55 % bylo skládkováno, 21 %

spalováno a 22 % e eno problematicky i ne e eno v bec.2)  ada producent  rad ji produkci

nebezpe ných odpad  nep iznávala. I kdy  se jednalo jen o malou ást pr myslového odpadu,

myslím si, e svým vlivem p edstavovala nejzáva n j í ohro ení ivotního prost edí.  Nebezpe í

t chto odpad  je o to v t í, e nebylo zavedeno kontrolované, ízené a registrované ukládání

nebezpe ných odpad .

Dále zna ný problém v té dob  p edstavovaly tuhé komunální odpady, které v d sledku

jejich rozptýlené produkce, nedo e ených systému zacházení s nimi i n kterých dal ích specifik

zp sobovaly záva nou ekologickou zát  území.

1) et ení Federálního statistického ú adu .Ministerstvo ivotního prost edí R,  ivotní prost edí   1. vyd.  Praha  1990
2) inventarizace hlavního hygienika SR . Ministerstvo ivotního prost edí R,  ivotní prost edí   1. vyd.  Praha  1990

V R vznikalo tehdy ro n  cca 2,6 mil t tuhých komunálních odpad , co  p edstavovalo
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na jednoho obyvatele 260 kg ro n . Z celkového mno ství výskytu tuhých komunálních odpad

v R bylo zaji ováno pravidelným svozem p ibli n  70 %, ostatních 30 % bylo svá eno

nepravideln  nebo ukládáno na místní malé skládky, n kdy i tzv. divoké.  V daném období nebyl

zaveden ani systematický separovaný sb r domovních odpad  s cílem získat nejen relativn  isté

rozt íd né druhotné suroviny, ale i zamezit vstupu toxických látek do sládkovaného nebo

vyu ívaného odpadu.  ir í zavedení separovaného sb ru nebylo i p es ur ité snahy mo né

uplatnit vzhledem k tehdej í nedostate né technické vybavenosti pro takovýto sb r ( odd lené

kontejnery, odd lené svozy ).

Z tohoto usuzuji, e lidé v této dob  tu ili jak katastrofáln  patný je u nás stav ivotního

prost edí.  Díky neblahému politickému vývoji   od roku 1948 do roku 1989 se celé

eskoslovensko jako celek  dostalo v kvalit  ivotního prost edí na nejhor í i druhé nejhor í

místo v Evrop .

 Podle v t iny ukazatel  byla p itom samotná eská republika na tom h  ne  Slovensko.

Úpadek na eho státu je v tomto ohledu daleko hlub í ne  úpadek ekonomický. Na za átku roku

1990 bylo jasné, e náprava ivotního prost edí bude nejmén  stejn  obtí ná, náro ná a

dlouhodobá jako obnova ekonomická.  P itom obnova ivotního prost edí je na stavu ekonomiky

závislá a rozhodn  nem e nastat d íve, ne  bude ozdraveno národní hospodá ství.   A v dané

dob  bylo nutné, aby v na em hospodá ství do lo k zásadním prom nám, zejména ke sní ení

materiálové a energetické náro nosti.  Na konci popisovaného období, tedy v roce 1990,  v t ina

ob an  si dle mého názoru  uv domovala, e na záchranné akce  ivotního prost edí bude

zapot ebí nemalých prost edk , které m e poskytovat jen slu n  výkonná ekonomika, av ak ti,

kte í byli také ochotni utáhnout si opasky a ob tovat n co ze svého ivotní úrovn , nebyli smí eni

s tím, e by m li i nadále dýchat zka ený vzduch, pít závadnou vodu a vy adovali rychlé zlep ení,

aby jejich zdraví a zdraví jejich d tí nebylo nadále ohro ováno.

Bylo to zcela a jist  pochopitelné, av ak bohu el rychlou nápravu tehdy nikdo slíbit

nemohl, ale bylo jasné, e v ichni se budou sna it d lat v e pro to, aby se tehdej í r st devastací a
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zne i ování zastavil a mohl nastat obrat k lep ímu, tedy nejen k odstra ování poruch ivotního

prost edí, ale i k zlep ování stavu ivotního prost edí a jeho následného udr ování.

1.2. Spole nost a ivotní prost edí v nedávné minulosti a v sou asné dob

Stav  ivotního  prost edí  se  stal  d le itým  prvkem kvality ivota celé na í spole nosti.

Tento souhrnný cíl lze konkretizovat v podob  soustavy spole enskopolitických cíl , jako je

svoboda, spravedlnost, jistota a pokrok, a cíl  hospodá ské politiky, jako je zam stnanost,

stabilita cen, rovnováha zahrani ního obchodu, spravedlivé rozd lení p íjm  a majetku,

hospodá ský r st a zachování a zlep ování kvality ivotního prost edí.

Ekologická politika eské republiky se po roce 1990 nejd íve nejvíce zam ovala na

stacionární velké zdroje zne i t ní. V situaci, kdy se u t chto zdroj  dosáhlo emisních limit , byl

dal í vývoj v oblasti ivotního prost edí výrazn  determinován  zejména malými zdroji zne i t ní.

Typickým p íkladem jsou doprava a zem d lství , kde ve v ech p ípadech nebylo mo né uplatnit

kontrolu ka dého jednotlivého zne i ovatele.  V t chto odv tvích  o úsp nosti p sobení

ekonomických nástroj  a o celkových dopadech na ivotní prost edí rozhodoval a rozhoduje

charakter hospodá ské politiky, je  mohl a m e zám ry státní politiky v oblasti ivotního

prost edí podpo it i negovat.

Pro celé hospodá ství eské republiky je p ízna ný pokles na po átku 90. let. Hrubý

domácí produkt vytvo ený v eské ekonomice v roce 1993 byl reáln  o 21 % ni í ne

v p edreformním roce 1989.  Následn  a  v období let 1994  1995  byl zaznamenám nár st

hrubého domácího produktu. Pokles výroby tém  ve v ech odv tvích p isp l bezpochyby ur itou

m rou k celkovému p íznivému vývoji mno ství emisí. Nap íklad emise SO2 do ovzdu í inily

v roce 1989 v eské republice 1998 tis. tun, v roce 1994 to bylo 1270 tis. tun a podobný vývoj

byl zaznamenán také u emisí prachu. Vedle poklesu výroby se zde projevilo i p íznivé p sobení

opat ení ke sní ení emisí jako výsledku p ijatých zákon  k ochran  jednotlivých slo ek ivotního
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prost edí.

K dal ím d le itým krok m týkajících se celkového zlep ení ivotního prost edí bylo

vymezení dvou základních e ení ovliv ování negativních dopad  výroby energie na ivotní

prost edí a to:

a) vyráb t co mo ná nej ist ji, tedy s co nejmen ím dopadem na ivotní prost edí

b) vyrobenou energii co nejefektivn ji vyu ít a sní it tak poptávku.

Státní orgány také p ispívaly k ochran  ivotního prost edí r znými investi ními dotacemi,

které p evá n  v letech 1994 a  1995 sm ovaly na útlumy uhelných dol , útlum rudného

pr myslu, dále na konzerva ní a likvida ní práce v t chto oborech, ale také nap íklad na svoz,

ulo ení a likvidaci radioaktivních odpad .

     Také v zem d lství, jako v dal ím odv tví ovliv ující ivotní prost edí za alo docházet ke

zm nám. Zejména v letech 1991  1994 se  celková  zem d lská  produkce  postupn  sní ila o 28

%  a teprve  v roce 1995 do lo v meziro ním srovnání jejímu zvý ení p ibli n  o 4 %. Tento trend

byl p edev ím spojen s prudkým poklesem spot eby hnojiv a pesticid  a sní ením intenzity výroby.

Z hlediska dopad  na ivotní prost edí se tento spole ensky problematický vývoj projevil

pozitivn  a ekologové zaznamenali ur itou regeneraci krajiny a ekosystém .

     K dal ím faktor m ovliv ujícím zejména ovzdu í a i dal í slo ky ivotní prost edí pat í

doprava, kdy její samotný vývoj v nejen porevolu ních letech , ale i v sou asnosti je ve vztahu

k ivotnímu prost edí velmi záva ný.  Je to p edev ím p isuzováno k velkému zvý ení silni ní

nákladní dopravy, sní ení dopravy elezni ní, ale také k samotnému vývoji individuální

automobilové dopravy.  Jen v letech 1989  1994 po et automobil  v R vzrostl o 29,8 % a

dosáhl ji  po tu 2 690 tis., p i em  meziro ní tempo r stu se neustále zvy ovalo a zvy uje.  K

31. 12. 2005 bylo v R registrováno 794 tis. jednostopých vozidel, 3 959 tis. osobních aut a

dodávek,  415 tis. nákl. aut  a  20 tis.  autobus .  Celkem  lo o 5 188 tis. vozidel  bez speciálních

 vozidel.  R st po tu vozidel s výjimkou po tu autobus  pokra uje, co  se promítá rostoucím

náporem na silni ní sí  i rostoucími po adavky silni ní dopravy na prostor, co  je z hlediska
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ivotního prost edí ne ádoucí. Po et vozidel na alternativní pohon k 31.12. 2005 není znám,

pravd podobn  stagnoval na velmi nízké úrovni s výjimkou trolejbus .1)

Celkovou problematiku dopravy se stát sna í e it p edev ím legislativou týkající se

nap íklad zp ís ování norem k obsahu nebezpe ných látek výfukových plyn , zavedením

trojcestných katalyzátor  apod. a nap íklad dále hospodá skou politikou ( dotace na hromadnou

dopravu s vyu itím ekologických paliv atd. )

K nejv t ím problém m zne i ování ivotního prost edí bezpochyby stále pat í odpady.

Produkce odpad  v R v posledních letech kolísá mezi 36 a 39 mil. t. V roce 1995 bylo

vyprodukováno 66,3 mil. t v ech odpad , v roce 2002 u  jen 37,9 mil. t, v roce 2003 36,1 mil. t,

v roce 2004 38,8 mil. t a v roce 2005 29,8 mil. t. V tomto mno ství nejv t í podíl tvo í stavební

odpady, odpady z pr myslu a energetiky a odpady komunální. V roce 2005 bylo recyklováno a

vyu ito jako druhotná surovina celkem 17,9 mil. t v ech odpad .2)  Za ízení  na  odstra ování

odpad   mají  dostate nou  kapacitu,  zejména  za ízení  pro skládkování odpad , které je stále

nejb n j ím zp sobem odstra ování zejména komunálních odpad .

Je pravdou, e politika eské republiky od roku 1991 m la a má do sou asnosti podstatný

vliv na úsp né realizace zám r  v oblasti ochrany ivotního prost edí, kdy zejména v letech 1993

 1996 docházelo k zásadním opat ením,  nap íklad v oblasti nakládání s odpady byly nov

stanoveny struktury a sazby poplatk  za ukládání odpad  s cíle stimulovat p vodce ov em v etn

stanovení sankcí za poru ení p íslu né legislativy. Také byly vydány nemalé výdaje na vybudování

nap íklad isti ek odpadních vod,  apod.  Na druhé stran  v na í republice stále existuje ada

prvk  hospodá ské politiky i da ové soustavy, které mají z pohledu zájm  ochrany ivotního

prost edí negativní souvislosti a v budoucnosti budou vy adovat e ení.

1) Zpráva Ministerstva ivotního prost edí z roku 2005 .kapitola Dopravy

2) Zpráva Ministerstva ivotního prost edí z roku 2005 .kapitola Odpady

2. Legislativní podpora ochrany ivotního prost edí a
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innost státních orgán

2.1. Ochrana a prevence ivotního prost edí

Ochranu ivotního prost edí v eské republice upravuje zejména zákon . 17/1992 Sb. ze

dne 5. prosince 1991 o ivotním prost edí ( zm na . 123/1998 Sb a zm na . 100/2001 Sb. ),

který vychází ze skute nosti, e lov k je spolu s ostatními organismy neodd litelnou sou ástí

p írody,  p ipomínajíc si p irozenou vzájemnou závislost lov ka a ostatních organism ,

respektujíc  p itom právo  lov ka p etvá et  p írodu v  souladu s principem trvale udr itelného

rozvoje, v domo  si  své  odpov dnosti  za  zachování  p íznivého ivotního prost edí budoucím

generacím a zd raz ujíc právo  na p íznivé ivotní prost edí  jako to jedno ze základních práv

lov ka.

     V ustanovení § 1 je vymezen ú el tohoto zákona,  který stanoví základní zásady ochrany

ivotního  prost edí a povinnosti  právnických a fyzických osob  p i ochran   a zlep ování

stavu ivotního  prost edí a  p i vyu ívání  p írodních  zdroj ;  vychází  p itom  z principu

trvale udr itelného rozvoje.

V zákon  jsou v oddílu prvním vymezeny mimo jiných základní pojmy, a to ivotní

prost edí (  §  2  ), únosné zatí ení území ( § 5 ), zne i ování a po kozování ivotního

prost edí (  §  8  )  a ochrana ivotního prost edí (  §  9  ),   kdy uvedené pojmy jsou definovány

takto:

 ivotní prost edí  je  v e, co  vytvá í p irozené  podmínky existence  organism   v etn

lov ka  a  je  p edpokladem  jejich dal ího vývoje. Jeho slo kami jsou zejména ovzdu í, voda,

horniny, p da, organismy, ekosystémy a energie.

 Únosné zatí ení území je takové zatí ení území  lidskou inností, p i kterém nedochází  k

po kozování ivotního prost edí, zejména jeho slo ek, funkcí ekosystém  nebo ekologické
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stability.

 Zne i ování a po kozování ivotního prost edí je  vná ení  takových fyzikálních,

chemických nebo  biologických initel   do ivotního prost edí v  d sledku lidské innosti,  které

jsou svou  podstatou nebo mno stvím cizorodé pro dané prost edí a zhor ování jeho stavu

zne i ováním  nebo  jinou  lidskou  inností  nad míru stanovenou zvlá tními p edpisy.

 Ochrana  ivotního  prost edí   zahrnuje  innosti,  jimi   se p edchází zne i ování nebo

po kozování ivotního prost edí, nebo se  toto  zne i ování  nebo  po kozování  omezuje  a

odstra uje. Zahrnuje  ochranu jeho  jednotlivých slo ek,  druh  organism  nebo konkrétních

ekosystém   a jejich vzájemných  vazeb, ale i  ochranu ivotního prost edí jako celku.

V oddíle t etím p edm tného zákona jsou uvedeny zásady ochrany ivotního prost edí (

§§11-16 ) v nich  je p edev ím mimo jiné uvedeno, e území eské republiky nesmí být

zat ováno lidskou inností nad míru únosného zatí ení, p i em  p ípustnou  míru zne i ování

ivotního prost edí ur ují mezní  hodnoty  stanovené  zvlá tními  p edpisy;  tyto  hodnoty se

stanoví  v  souladu  s  dosa eným  stavem  poznání tak, aby nebylo ohro ováno  zdraví  lidí  a

aby  nebyly  ohro ovány  dal í  ivé organismy a ostatní slo ky ivotního prost edí.

     Dále jsou zde uvedeny povinnosti p i ochran  ivotního prost edí ( §§ 17-26 ), kde je

p edev ím uvedeno, e ka dý  je povinen,  p edev ím opat eními  p ímo u zdroje, p edcházet

zne i ování  nebo  po kozování  ivotního prost edí a minimalizovat   nep íznivé  d sledky   své

innosti    na   ivotní  prost edí,   e ka dý,   kdo   svou    inností   zne i uje   nebo   po kozuje

ivotní prost edí, nebo kdo vyu ívá p írodní zdroje, je povinen na vlastní náklady  zaji ovat

sledování tohoto p sobení  a znát jeho mo né d sledky a e, ka dý,  kdo zjistí,  e hrozí

po kození ivotního prost edí, nebo  e  k  n mu  ji   do lo,  je  povinen  u init v mezích svých

mo ností  nezbytná opat ení  k odvrácení  hrozby nebo  ke zmírn ní následk   a  neprodlen

ohlásit   tyto   skute nosti   orgánu  státní  správy;   povinnost  zasáhnout   nemá  ten,   kdo  by   tím

ohrozil ivot nebo zdraví své nebo osoby blízké.1)

V ustanoveních §§  27  30 zákona . 17/1992 Sb. je definována odpov dnost za
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poru ení povinností p i ochran  ivotního prost edí, kde je stanoveno, e ka dý,  kdo

po kozováním  ivotního  prost edí   nebo jiným protiprávním  jednáním  zp sobil

ekologickou újmu, je  povinen obnovit  p irozené funkce  naru eného ekosystému  nebo jeho

ásti. Není-li  to  mo né  nebo  z  vá ných  d vod   ú elné,  je  povinen ekologickou  újmu

nahradit   jiným  zp sobem  (náhradní  pln ní); není-li to mo né, je povinen nahradit tuto újmu

v pen zích, p i em  oprávn ným   ze  zp sobené   ekologické  újmy   je  stát. Soub h t chto

náhrad se  nevylu uje.  Zp sob  výpo tu ekologické  újmy a dal í podrobnosti stanoví zvlá tní

p edpis.

     Za poru ení ustanovení tohoto zákona a po kozování ivotního prost edí mohou státní orgány

pro ivotní prost edí ulo it pokutu a  do vý e 1 000 000 K  právnické nebo fyzické osob

oprávn né k podnikání, která p i své innosti poru ením právních p edpis   zp sobí ekologickou

újmu nebo pokutu a  do vý e 500 000 K  právnické nebo fyzické osob  oprávn né k podnikání,

která neu iní  opat ení k  náprav  nebo  neupozorní orgán státní správy.

Pokutu lze ulo it do jednoho  roku ode dne, kdy orgán pro ivotní prost edí zjistil

poru ení  povinnosti, nejpozd ji v ak do t í let ode dne, kdy k poru ení povinnosti do lo.

Ulo ením pokuty nejsou dot eny  obecné p edpisy o náhrad  kody.

  Za  poru ení  povinností  stanovených  zvlá tními  p edpisy o ochran  ivotního prost edí

se  ukládají pokuty nebo jiná opat ení podle  t chto  p edpis ;  tím   nejsou  dot eny  p ípadná

trestní odpov dnost  ani  odpov dnost  za  kodu  podle  obecných právních p edpis .  P íslu né

orgány státní  správy pro  ivotní prost edí  jsou oprávn ny  v  p ípadech,  kdy    hrozí záva né

po kození   ivotního  prost edí  nebo  kdy   k  po kození  ji    do lo,  rozhodnout   o
_____________________________________________________________________________
1)  § 116 Ob anského zákoníku

 do asném zastavení  nebo  omezení  innosti,   která  m e  toto  po kození zp sobit nebo je ji

zp sobila, na dobu nejdéle  30 dn  (p edb né opat ení) a sou asn  navrhnout opat ení k náprav

v cn  p íslu ným orgán m státní správy, k emu  podrobnosti stanoví zvlá tní p edpisy.

K ekonomickým nástroj m státních orgán  pro ivotní prost edí pat í skute nost, e za
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zne i ování  ivotního prost edí, p ípadn   jeho slo ek a za  hospodá ské  vyu ívání  p írodních

zdroj   platí fyzické nebo právnické osoby dan , poplatky,  odvody a dal í platby, stanoví-li tak

zvlá tní p edpisy.  Zvlá tní  p edpisy  stanoví,  kdy  mohou  být  právnické nebo fyzické  osoby,

které  chrání  ivotní  prost edí  nebo vyu ívají p írodní zdroje v souladu s principem trvale

udr itelného rozvoje, zvýhodn ny  úpravami  daní  a  odvod   nebo  poskytováním úv r   a

dotací ( §§ 31  32 ).

V rámci preventivních opat ení státu ochrany ivotního prost edí je v zákon  . 17/1992

Sb. o ivotním prost edí v ustanovení  § 16 uvedeno, e výchova, osv ta  a vzd lávání se

provád jí tak, aby  vedly k my lení  a  jednání,  které  je   v  souladu  s  principem  trvale

udr itelného  rozvoje, k  v domí odpov dnosti  za udr ení  kvality ivotního prost edí a  jeho

jednotlivých slo ek a k  úct  k ivotu ve v ech jeho formách.

Opat ení státních orgán  na ochranu ivotního prost edí jsou taková, která bezprost edn

sm ují ke sni ování znehodnocování ivotního prost edí tím, e

a) zamezují vná ení kodlivých látek a energií do základních slo ek ivotního prost edí, ovzdu í,

vody a p dy, pop . jejich mno ství sni ují

b) sni ují nebo zamezují p sobení kodlivin v ivotním prost edí

c) sni ují spot ebu p írodních zdroj , surovin a energií.

V t inou se jedná o technicko-technologická opat ení investi ní povahy, kdy rozhodujícím

znakem je, e ke sní ení znehodnocování ivotního prost edí dojde v d sledku realizace daného

opat ení.   Podle strategie, která se p i realizaci opat ení uplat uje, je mo né pou ívaná opat ení

rozd lit na opat ení, která jsou zalo ena na strategii regulace nebo na strategii prevence.

Strategie regulace se pou ívá spí e k omezení zne i ování ivotního prost edí, tj. ke

sní ení znehodnocování, k n mu  nap íklad dochází vypou t ním r zných kodlivých látek do

ovzdu í, vody a p dy. Podstatou této strategie je vyu ívání asimila ní schopnosti p írody. V praxi

to znamená ur it pro ka dou slo ku ivotního prost edí nejvy í p ípustné koncentrace

vypou t ných kodlivin v daném míst  a vhodnými regula ními za ízeními pak sni ovat mno ství
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vypou t ných kodlivin pod stanovenou mezní hodnotu.

V podnicích se pro tento ú el pou ívá r zných separa ních a istících za ízení tzv.

koncové technologie, ili technologie na konci potrubí, tedy na výstupu do ivotního prost edí.

Pat í sem nejr zn j í druhy odlu ova , filtry, cyklóny, absorbéry, adsorbéry atd. Opat ení jsou

za azována na konec výrobního procesu, který je pojímám jako ur itý systém.  Koncem výrobního

procesu se rozumí jakýkoliv výstup ze systému do okolí.  Koncové technologie jsou nejstar í

opat eními na ochranu ivotního prost edí.  Bohu el i tyto technologie mají dv  základní

nevýhody, kdy první je, e tém  ádné regula ní za ízení nepracuje se stoprocentní ú inností,

tak e se ur ité mno ství kodlivin m e dostat a také se dostává do ivotního prost edí.

Zvy ování ú innosti takovýchto za ízení je v ak ekonomicky nerealizovatelné. Druhá nevýhoda je

v samotném podstat  v ci, jeliko  je zcela jasné, e kdyby koncové za ízení pracovalo na

stoprocentní ú innost, tedy ve keré kodliviny zachytilo, vystává v tu chvíli op t problém, co

s touto zachycenou kodlivinou ud lat, kam jí ulo it, zpracovat nebo zne kodnit.  Výsledkem

v t inou bývá vypu t ní nebo ulo ení zachycení kodliviny do n které jiné, zdánliv  vhodn j í

slo ky ivotního prost edí.  Z tohoto vyplývá, e pou ívání strategie regulace je jak

z ekologického tak i z ekonomického hlediska málo efektivní.

Na základ  uvedených skute ností se více potvrzuje názor, e jediným trvalým e ením

ochrany ivotního prost edí jako celku jsou metody zalo ené na strategii prevence.  Tyto metody

se nesoust e ují na odstra ování kodliviny ze ivotního prost edí, nýbr  na to, aby se kodlivina

do ivotního prost edí v bec nedostala, tzn. aby se rozhodn  zamezilo u  jejímu vzniku.  I kdy

se na první pohled m e zdát, e jde o náro ný úkol s velkými zásahy nap . do výrobních proces ,

praxe ukazuje, e tomu tak není. Ve skute nosti se v n kterých oborech pracuje zcela zbyte n

s mnoha toxickými látkami, jejich  odstran ní asto veden nejen ke sní ení negativního dopadu na

ivotní prost edí, ale i ke zkvalitn ní produktu, zvý ení bezpe nosti práce, sní ení rizika a dal ím

zm nám mající p íznivý vliv na spole nost.  Vzhledem k t mto skute nostem se producenti

kodlivin stále více zam ují na praktické aplikace metod strategie prevence.  Více se
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propracovávají postupy jejich pou ití a roz i uje se pole jejich p sobnosti.  Tato povinnost, tedy

posoudit dopad zamý lené akce na ivotní prost edí je t  p ed její realizací je v eské republice

zakotvena v zákon  . 244/1992 Sb.

V sou asné dob  se strategie prevence roz í ila i do výb ru výrobk . To znamená, e

podniky p i volb  výrobku b n  provád jí tzv. hodnocení ivotního cyklu výrobku.  Úkolem

takového hodnocení je zjistit, jakými zp soby a ve kterých fázích svého ivotního cyklu ovliv uje

daný produkt negativn  ivotní prost edí a zji t né vlivy kvantitativn  zhodnotit.  Na základ

provedeného hodnocení se z mo ných alternativních výrobk  vybírá výrobek s minimálním

negativním dopadem na ivotní prost edí.  ivotním cyklem výrobku se rozumí nejen jeho vlastní

výroba v daném podniku, ale i jeho p edvýroba, tj. získávání a úprava surovin, a také jeho

spot eba a likvidace.  Stanovení hodnocení se vyu ívá rovn  v ozna ování ekologicky etrných

výrobk .

V oblasti výroby a slu eb ( nejroz í en j í obory zne i ovatel  ivotního prost edí ) se

z metody strategie prevence nejvíce uplat uje tzv. ist í produkce, co  znamená takový koncep ní

a procedurální p ístup k výrob , který ve v ech fázích ivotního cyklu produktu usiluje o

zabrán ní vzniku nebo alespo  minimalizaci dlouhodobých i krátkodobých rizik po kození zdraví

lov ka a ivotního prost edí.

Jednou z nejroz í en j ích forem aplikace ist í produkce je tzv. minimalizace odpad ,

co  v praxi znamená sni ování mno ství vznikajícího odpadu, p edev ím toxického,  a

sni ování materiálových a energetických ztrát v eobecn .  Systematickým prov ováním

výrobních proces , kontrolami materiálových a energetických tok  pomocí látkových bilancí

v etn  zlep ování disciplíny práce se nacházejí mo nosti, jak sni ovat negativní dopady na

ivotní prost edí.

Je samoz ejmostí u e ení ochrany ivotního prost edí, e pou ívání metod strategie

prevence je nutná i u malých zne i ovatel , tedy nap . u domácností jako subjekt  produkujících

odpady, v t inou odpady komunální,  kde je vyu ívána nap íklad i tzv. mediáln -preventivní
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metoda, co  znamená zpracování a vysílání televizních ot  vybízející ka dého k t íd ní odpad

apod.

2.2. Státní politika a její cíle u ochrany ivotního prost edí

P elom druhého a t etího tisíciletí p inesl mnohé významné zm ny prakticky ve v ech

oblastech, ivotní prost edí nevyjímaje. Postupující globalizace zesílila vzájemnou provázanost

vývoje ivotního prost edí, ekonomiky i sociálních podmínek. Tato skute nost na jedné stran

otev ela mo nost efektivn j ího docílení synergických efekt  p i realizaci environmentálních,

ekonomických a sociálních politik a to jak na globální, tak na regionální, národní a místní úrovni,

na druhé stran  v ak vy aduje stále ast ji pr ezová, horizontální e ení p etrvávajících i nov  se

objevujících problém .

Státní politika ivotního prost edí v sou asné dob  se pln  v nuje hlavním úkol m, které jsou

uchovat a pokud mo no dále zlep ovat  ivotní prost edí pro kvalitní ivot dal ích generací

obyvatel eské republiky. Sou asn  respektuje závazky o ochran  ivotního prost edí, které pro

eskou republiku vyplynuly z lenství v Evropské unii.

Ministerstvem ivotního prost edí a ostatními státními orgány zabývající se ochranou

ivotního prost edí byly v sou asné dob  jako hlavní cíle spojené s e ením problém  ochrany

ivotního prost edí ur eny tyto:
- dosa ení dal ího zlep ení kvality ivotního prost edí jako celku i stavu jeho slo ek a sou ástí

- uplatn ní princip  udr itelného rozvoje a  pokra ující integrace hlediska ivotního prost edí
do sektorových politik

-zvy ování ekonomické efektivnosti a sociální p ijatelnosti environmentálních program , projekt

a inností.

Dále se státní orgány budou soust edit hlavn  na e ení p etrvávajících a nov

vzniklých environmentálních problém  v oblasti:
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- ochrany p írody, krajiny a biologické rozmanitosti

- udr itelného vyu ívání p írodních zdroj , ochrany vod a ochrany p ed povodn mi, optimalizace

materiálových tok  a nakládání s odpady

- sni ování zát e ivotního prost edí pocházející z lidské innosti, zlep ování environmentálních

standard  pro kvalitu lidského ivota

- ochrany klimatického systému Zem  a omezení dálkového

p enosu zne i t ní ovzdu í
- zvy ování pov domí ve ejnosti o otázkách ivotního prost edí

- nedostate né kontroly pohybu nebezpe ných odpad , zdokonalení výkaznictví a inspekce

- vysoké koncentrace p ízemního ozónu  p es 64 % populace je vystaveno zvý eným

koncentracím, jsou p ekra ovány cílové limity, dochází k po kození lesních ekosystém

- ochrana lesa p ed nepovolenými devasta ními t bami v lese  zvy uje se rozsah

nezalesn ných a nezaji t ných ploch, nutno zp ísnit trestní postih

- vypou t ní ne i t ných a nedostate n  i t ných odpadních vod z bodových zdroj

zne i t ní, zlep ení jakosti a ekologického stavu povrchových vod

- ochrana nezastav ného území (ZPF, PUPFL) a volné krajiny p ed zábory, v sou asné dob  není

dostate n  up ednost ován rozvoj na ji  d íve zastav ných i devastovaných plochách.

Sou asná státní politika ivotního prost edí v ak chce být také dokumentem pro

posilování a zlep ování partnerské spolupráce s jinými resorty tak, jak odpovídá princip m

udr itelného rozvoje. V ásti v nované sektorovým politikám proto usiluje o vytipování takových

sm r  dal í spolupráce, které nejen p isp jí k lep ímu pochopení a ú inn j ímu uplatn ní aspekt

ivotního prost edí v innosti partnerských resort , ale také k podpo e realizace t ch cíl  jiných

resort , které jsou v souladu se zásadami udr itelného rozvoje a napomáhají k odd lení trend

hospodá ského rozvoje od pokra ování negativních vliv  jejich inností na ivotní prost edí.

K dosa ení stanovených cíl  a e ení problém  se p edpokládá, e  bude ve spolupráci se

v emi zú astn nými partnery zvolena taková kombinace normativních, ekonomických,
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institucionálních, organiza ních, informa ních, dobrovolných a dal ích nástroj , která umo ní

dosáhnout po adovaného výsledku s co nejni ími nároky na finan ní, lidské, technické a dal í

zdroje. Pro  realizaci státní politiky ivotního prost edí  a p edev ím ochrany ivotního prost edí

je naprosto nezbytná aktivní ú ast iroké ve ejnosti, partner  z oblasti podnikatelských subjekt ,

nestátních neziskových organizací, v dy a výzkumu a dal ích. Ve kerá innost státních orgán

spojená se státní politikou ivotního prost edí  by m la být uvedeným subjekt m inspirací a

nástrojem, napomáhajícím jejich strategickému i ka dodennímu operativnímu rozhodování tak,

aby to vedlo nejen ke tvorb  nových ekonomických, sociálních a kulturních hodnot, ale také ke

zlep ování kvality ivota a kvality ivotního prost edí.

Zatímco p edchozí politiky ivotního prost edí vycházely z politických a ekonomických

zm n, které prob hly v 90. letech a zam ovaly se na nápravu kod zp sobených zejména v 70. a

80. letech, sou asná státní politika eské republiky bere v úvahu to, e jsme se v roce 2004 stali

lenskou zemí EU. A z tohoto ohledu  mí í p edev ím do budoucnosti, a  zachovává nutnou míru

kontinuity s minulými SP P. Výrazné zhor ení stavu ivotního prost edí koncem 80. let, které

bylo v R d sledkem centrálního plánování, podce ování v deckých poznatk , ignorování zásady

udr itelnosti, obcházení demokratických rozhodovacích proces  a úplné absence právního a

institucionálního rámce ochrany ivotního prost edí, bylo v 90. letech z velké ásti zastaveno a v

n kterých ohledech i napraveno. S postupující ekonomickou transformací a evropskou integrací

v ak vznikají problémy nové.

Zvy ování ve ejného pov domí v environmentální oblasti je  základním p edpokladem

úsp né realizace státní politiky ivotního prost edí, ale rovn  národní strategie udr itelného

rozvoje. Zvy ování ve ejného pov domí o zále itostech ivotního prost edí vede ve ejnost

nejenom k v t ímu pochopení environmentálních souvislostí hospodá ského a sociálního ivota

spole nosti, ale rovn  ke zvý ení kvality rozhodování spot ebitel , ke zvy ování právního

pov domí ob an  a zprost edkovan  rovn  ke zvý ení kvality ivota.

Stav ivotního prost edí je nutné pravideln  sledovat a hodnotit a vzniklé problémy
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urychlen  efektivn  e it.

3. Odpady

3.1.  Ostatní a nebezpe ný odpad

Produkce odpad  jako látek, jich  se chce jejich p vodce zbavit , p edstavuje jeden

z ne ádoucích a necht ných výstup  lidské ekonomické aktivity. Objem a struktura odpad

p itom závisí nejen na rozsahu t chto aktivit, ale i na jejich kvalitativní úrovni.

Nejprve, ale  ke klí ovému pojmu celého odpadového hospodá ství. Pojem odpad  je
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definován v § 3 odst. 1 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech  a o zm n  n kterých dal ích zákon ,

ve zn ní pozd j ích p edpis  (dále jen zákon o odpadech ).

Odpad je ka dá movitá v c, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí

zbavit  a p íslu í do n které ze skupin odpad  tj. (Z statky z výrob a spot eby dále jinak

nespecifikované, výrobky, které neodpovídají po adované jakosti, výrobky s pro lou lh tou

spot eby, pou ité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky v etn  v ech

materiál , sou ástek za ízení apod., které byly v d sledku nehody kontaminovány, materiály

kontaminované nebo zne i t né b nou inností nap . z statky z i t ní, obalové materiály,

nádoby atd., nepou itelné sou ásti (nap . pou ité baterie, katalyzátory apod.), látky, které ztratily

po adované vlastnosti (nap . zne i t né kyseliny, rozpou t dla, kalicí soli apod.), z statky z

pr myslových proces  (nap . strusky, destila ní zbytky apod.), z statky z proces  sni ujících

zne i t ní (nap . kaly z pra ek plyn , prach z filtr , vy azené filtry apod.), z statky ze strojního

obráb ní a povrchové úpravy materiálu (nap . t ísky z obráb ní a frézování, okuje apod.),

z statky z dopravy a úpravy surovin (nap . z dolování, dopravy nafty apod.), zne i t né materiály

(nap . oleje zne i t né PCB apod.), jakékoliv materiály, látky i výrobky, jejich  u ívání bylo

zakázáno zákonem, výrobky, které vlastník nepou ívá nebo nebude více pou ívat (nap . v

zem d lství, v domácnosti, ú adech, prodejnách, dílnách apod.), zne i t né materiály, látky nebo

výrobky, které vznikly p i sanaci p dy, Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepat í do vý e

uvedených skupin.

Osobou se rozumí ka dá osoba, která má p íslu nou movitou v c ve své moci, tedy nejenom

její vlastník, ale i nájemce i jiný dr itel, a  ji  oprávn ný nebo neoprávn ný. Odpadem m e být

jakákoliv movitá v c, proto e okruh v cí  není nijak omezen. Seznam skupin odpad  má jenom

orienta ní charakter. Ke vzniku odpadu dochází p i spln ní n které ze dvou základních

podmínek. První z podmínek je vymezena subjektivn , kdy vznik odpadu je vázán na úmysl osoby

se v ci zbavit nebo p ímo na samotné jednání této osoby (zbavování se v ci). Spln ní, druhé,

objektivní podmínky pro vznik odpadu je vázáno na vznik povinnosti osoby zbavit se ur ité v ci.
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Proto e k jednání osoby (zbavování se v ci) bude v tomto p ípad  docházet na základ  stanovené

povinnosti, je t eba si uv domit, e odpad vzniká ji  v okam iku, kdy se jí osoba skute n

zbavuje, jako v p ípad  subjektivní podmínky.

Je tedy z ejmé, e odpad jako takový je velice r znorodý. Lze ho roz lenit také z mnoha

hledisek a to nap íklad jak ní e uvedeno:

a) slo ky P, do ní  je odpad vypu t n,

 Nap . emise do ovzdu í, odpadní vody, odpady ukládané do p dy atd. Odpadem jsou toti  i

tuny popílku vypou t ných ro n  do ovzdu í, co  narozdíl od  komunálního odpadu  není tak

z ejmé. Navíc mohou spadnout do povrchových vod i na zem a pak t eba i do p dy a

podzemních vod. Pak je krom  ovzdu í zne i t na p da i vody. To znamená, e i kdy  se

problematika zne i t ní e í po jednotlivých slo kách P, je t eba mít na pam ti tyto souvislosti.

b) skupenství,

    To jsou odpadní plyny, kapalný a pevný odpad. Zjednodu en  e eno, podle skupenství odpadu

lze odhadovat, kde jej nalezneme a jak s ním nakládat.

c) místa vzniku,

 Myslím tím odpad z t by, výroby, výrobku a spot eby. Odpad ze spot eby se nazývá

komunální odpad. K odpadu z výroby bych je t  doplnil n co o zpracovatelském odpadu, který se

vyzna uje svou homogenností. Nap . piliny, hobliny, odst i ky látek, kovové od ezky, d ev né

palíky apod. Tato homogenita je výhodná pro recyklaci odpadu a jeho dal í vyu ití, proto e

odpadá pot eba t íd ní a i t ní odpadu. Nap . piliny lze rovnou pou ít k výrob  cihel a briket,

hobliny k výrob  d evot ísky, kovový odpad lze p etavit apod.



  23

d) stupn  a charakteru kodlivosti (nebezpe nosti),

Zákon o odpadech rozd lil odpad na nebezpe ný a ostatní. Nebezpe ný je takový odpad, který

má jednu nebo více nebezpe ných vlastností, ím  je my leno nap . výbu nost, ho lavost, oxida ní

schopnost, ekotoxicita, íravost, infek nost, radioaktivita a dal í.

e) vyu itelnosti,

    Odpad rozli ujeme nevyu itelný a vyu itelný (ten na vyu ívaný a nevyu ívaný). Odpady, které

mohou ve výrobních procesech nahradit p vodní suroviny, se nazývají druhotné suroviny. Odpad,

který lze pou ít v tém  výrobním procesu, kde vznikl, se nazývá vratný odpad.

Zákonem o odpadech je odpad rozd len do dvou základních skupin a to na odpad

nebezpe ný a odpad ostatní do kterého pat í také odpad komunální, který tvo í podstatnou ást

odpadu ostatního.

Komunální odpad je tedy vlastn  ve kerý odpad vznikající na území obce p i innosti

fyzických osob, pro kterou nejsou právními p edpisy stanovena zvlá tní pravidla nebo omezení, s

výjimkou odpad  vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávn ných k podnikání.

Komunální odpad je také odpad vznikající p i i t ní ve ejných komunikací a prostranství, p i

údr b  ve ejné zelen  v etn  h bitov

K pojmu komunální odpad se také vá í dal í pojmy a to :

Vyu itelné slo ky komunálního odpadu co  jsou odpady ur ené k recyklaci (nap .

papír, sklo, elezné a ne elezné kovy, plastové láhve, net íd né plasty, a dal í.

            Nebezpe né slo ky komunálního odpadu mají jednu nebo více nebezpe ných vlastností

nap . léky, suché baterie, akumulátory, kyseliny, louhy, zbytky barev a edidel, v etn  obal ,

zá ivky, látky neznámého slo ení a dal í.  ( Pokud jde speciáln  o nebezpe né slo ky
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komunálního odpadu, obec je povinna na základ  ustanovení § 17 odst. 3 zákona o odpadech

v souladu se zvlá tními p edpisy zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpe né

slo ky komunálního odpadu (nap . zbytky barev a spot ební chemie, zá ivky, rozpou t dla).

Povinnost zaji t ní míst k odkládání nebezpe ných slo ek komunálního odpadu obec splní

ur ením místa k soust e ování nebezpe ných slo ek komunálního odpadu ve stanovených

termínech, minimáln  v ak dvakrát ro n  a dále zaji t ním odvozu oprávn nou osobou.)

Zbytkový odpad je slo ka komunálního odpadu, která zbývá po vyt íd ní vyu itelných

slo ek, nebezpe ných slo ek a objemného odpadu.

Objemný odpad je takový komunální odpad, který se svými rozm ry nebo charakterem

nedá za adit mezi odpad zbytkový (sporáky, koberce, nábytek nebo jeho ásti, tabulové sklo,

r zné p ístroje a za ízení a dal í).

Stavební odpad jsou v echny druhy odpadu vznikající p i stavební innosti a jsou v

katalogu odpad  takto ozna eny (nap . beton, cihly, ta ky, keramika, materiály na bázi sádry,

d evo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu, kovy v etn  slitin, vyt ená zemina, izola ní

materiály, sm sný a demoli ní odpad).

V sou asné dob  je velká snaha v ech orgán  zabývajících se ochranou ivotního

prost edí, aby bylo  zaji t no d sledné t íd ní vyu itelných komunálních odpad  a  jejich následné

vyu ití (materiálové, energetické, biologické atd.) a omezit mno ství neupravených komunálních

odpad  odstra ovaných skládkováním a tím zaji t ní zvý ení podílu vyt íd ných a vyu itých

komunálních odpad  pocházejících z domácností v návaznosti na pln ní po adavk  zákona o

obalech a plánu odpadového hospodá ství eské republiky.

K tomuto ú elu je nutné nadále zvy ovat ú ast obyvatel na uv dom lém nakládání

s komunálním odpadem a p edev ím s jeho vyu itelnými slo kami  Zvý ení ú asti obyvatel na

odd leném sb ru vyu itelných slo ek komunálních odpad  je provád no formou dlouhodobé

informa ní kampan .



  25

Nebezpe ným odpadem je tedy odpad ,který má jednu nebo více nebezpe ných vlastností,

ím  je my leno nap íklad : výbu nost, ho lavost, oxida ní schopnost, tepelná nestálost org.

peroxid , schopnost odpad  uvol ovat p i styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny,

ekotoxicita, následná nebezpe nost, akutní toxicita, pozdní ú inek, íravost, infek nost,

radioaktivita, jak ji  bylo uvedeno této kapitole  odstavce rozd lení odpad  dle nebezpe nosti.

Není bez zajímavosti, e objem vyprodukovaného nebezpe ného odpadu iní cca 4 kg1) na

jednoho obyvatele ro n . Vzhledem k obsahu kodlivých látek musí být bezpodmíne n  tyto

zvlá tní odpady sbírány odd len  od ostatního domovního odpadu, aby se zabránilo zne i t ní

vzduchu, vody a p dy. Na zamezení vzniku nebezpe ného odpadu by se zásadn  m lo dbát ji  p i

nákupu.

Ministerstvem ivotního prost edí R byly vyty eny dv  hlavní priority ve spojitosti

s produkcí nebezpe ných odpad , a to: p edcházet vzniku a omezovat produkci nebezpe ných

odpad  u p vodc , zejména ve výrobních odv tvích, s cílem sní it m rnou produkci

nebezpe ných odpad  o 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s p edpokladem dal ího

sni ování  odpady a

zásadn  minimalizovat vliv nebezpe ných odpad  na zdraví lidí a ivotní prost edí ve

v ech fázích nakládání s nimi  S tím souvisí i omezování mno ství vznikajících nebezpe ných

odpad  a sni ování spot eby surovin, které zp sobují nebezpe né vlastnosti odpad .

Hlavními úkoly byly stanoveny ní e uvedené body:

- omezovat produkci nebezpe ných odpad  ve výrob , zejména zm nou výrobních proces  a

technologií produkujících nebezpe né odpady,

1) Zpráva Ministerstva ivotního prost edí r. 2005

- podporovat zavád ní program  ist í produkce do výrobních a pr myslových firem,

- d sledn  odd len  shroma ovat nebezpe né odpady ji  v míst  jejich vzniku, tak aby zbyte n

nedocházelo ke kontaminaci v t ího ne  nezbytn  nutného mno ství odpad  nebezpe nými

vlastnostmi,
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- uplat ovat princip hierarchie nakládání s odpady i pro odpadové proudy nebezpe ných odpad ,

- trvale sni ovat podíl obyvatel exponovaných rizikem profesního a ob anského ohro ení z titulu

nakládání s nebezpe nými odpady,
- pravideln  kontrolovat zp sob nakládání s nebezpe nými odpady ve výrobních a pr myslových
firmách.

3.2.  Vyu itelnost a skladování odpad

Tato problematika je velice zajímá, jeliko  se ve své podstat  jedná o kone nou  na cest

odpadu od jeho za átku.  Je nutné uvést, e v zákon  . 185/2001 Sb. o odpadech se nemluví o

likvidaci, ale o odstra ování odpad .   Proto e v echny vzniklé odpady zat ují ivotní prost edí,

stoupá významnost vyu ít odpad jako potenciální druhotné suroviny a významný je i efekt

ekonomický. Jejich pou itím se sní í nároky na získávání prvotních surovin ze ivotního prost edí.

To et í kapacity, které by bylo pot eba k tomuto získávání, et í suroviny pro zhodnocení v

budoucnosti (odkazová hodnota p írody), nehled  na významnost existen ní hodnoty p írody . A

v  neposlední  ad  se  u et í  ivotní  prost edí  p ed  zatí ením  t mito  odpady.      V  p ístupu

k nakládání s odpady existuje jakýsi my lenkový postup, který popisuje jednu z cest, jak k

likvidaci odpad  p istupovat. Je zalo en na principu nejvýhodn j ího vyu ití odpadu jak z

hlediska ekologického, tak ekonomického.

  Z vý e uvedeného je patrné, e  vzniku odpadu je t eba a m lo by se p edcházet.  Myslím

si, e áste n  je problém v tom, e tuto skute nost lidé zcela nev dí a také není zatím ádný tlak

na dodr ování tohoto ustanovení, tak e lidé nemají ani pot ebu se s ustanoveními zákona

seznámit.

  S tím souvisí zajímavé ustanovení zákona o odpadech, kde je e eno, e obce mohou

vy adovat od fyzických osob prokázání toho, jak s komunálním odpadem nalo ily.  Tedy jen v

p ípad , e obec vydala obecn  závaznou vyhlá ku o nakládání s odpady. Dle mého názoru  je
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toto ustanovení docela zajímavé, dává to prostor k áste nému e ení problému  nakládání

s odpady. Napadá mne otázka   Jak pan XY se zbavuje svého odpadu, kdy  nemá nádobu na

odpad?  Není to on, kdo pravideln  odkládá odpadky do blízkého lesa? Myslím si, e by m ly

obce vyu ít svého práva a p i n jakém podez ení po adovat prokázání o tom, jak bylo s tuhým

komunálním odpadem  nalo eno.  Samoz ejm , e toto e ení by nebylo zcela ú inné nap íklad ve

velkom stech, ale v men ích obcích by  ú inné být m lo.   P edcházet vzniku odpad  znamená, e

ka dý má p i své innosti nebo v rozsahu své p sobnosti povinnost p edcházet vzniku odpad ,

omezovat jejich mno ství a nebezpe né vlastnosti; odpady, jejich  vzniku nelze zabránit, musí být

vyu ity, p ípadn  odstran ny zp sobem, který neohro uje lidské zdraví a ivotní prost edí a který

je v souladu s tímto zákonem a se zvlá tními právními p edpisy.1)

V p ípad , e vzniku odpadu ne lo p edejít a odpad ji  vznikl , je t eba se ho zbavit.

Ka dý má p i své innosti nebo v rozsahu své p sobnosti povinnost v mezích daných tímto

zákonem zajistit p ednostn  vyu ití odpad  p ed jejich odstran ním. Materiálové vyu ití odpad

má p ednost p ed jiným vyu itím odpad .2)

Tedy, nejlépe  odpad zpracovat  znovu jako výchozí surovinu v míst  vzniku (vratný

odpad).   Toto zpracování je mo né dvojím zp sobem a li í se mírou výhodnosti. Tento odpad je

toti  mo né zpracovat znovu p ímo ve výrob  jako vstupní surovinu (nap . zmetkové odlitky lze

ihned p etavit), nebo je mo né odpad vyu ít jako vstupní surovinu pro energetické hospodá ství,

nap . ho lze spálit ve vlastní koteln . Od klasického spalování se li í zejména tím, e u itek z n j

má p ímo producent odpadu a e nedochází k dodate ným náklad m na p evoz, skladování apod.

Jestli e  není  mo né  zpracovat  odpad  v  míst   jeho  vzniku,  hledá  se, zda  by  nebylo  mo né

1) ust. § 10 zák. . 185/2001 Sb. o odpadech ve zn ní pozd j ích p edpis

2) ust. § 11 zák. . 185/2001 Sb. o odpadech ve zn ní pozd j ích p edpis

zpracovat odpad jako výchozí surovinu u jiných zpracovatel , p i em  v zákon  se hovo í o tom,
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e p i posuzování vhodnosti zp sob  odstran ní odpad  má v dy p ednost zp sob, který zajistí

vy í ochranu lidského zdraví a je etrn j í k ivotnímu prost edí . V tomto p ípad  je  samotný

efekt pro ivotní prost edí ni í, proto e vznikají náklady na p evoz odpadu a je tu i potenciální

mo nost n jaké havárie, která by mohla zatí it ivotní prost edí, p esto je to stále rozumný

zp sob jak odpad odstranit. Obecn  se tento zp sob zpracování, kdy odpady nahrazují ve

výrobních procesech p vodní suroviny, nazývá recyklace.  Nelze-li odpad vyu ít ani jako

druhotný zdroj surovin i energie, m eme zvá it jejich spalování. Zcela jako poslední zp sob

odstran ní odpadu , je jeho skládkování.

Recyklace odpad  je jedna z mo ností, jak odstranit odpad a vyu ít v n m skryté látky a

energii k dal í pot eb . Do st edov ku lov k pou íval p evá n  p írodní materiály, které se

recyklovaly  bez problém . Také samo isticí schopnost p írody byla vy í a ú inn j í. Dnes

pou ívané materiály jsou v p írod  velmi t ko recyklovatelné (papír, d evo i elezo se rozlo í

pom rn  rychle, ale plasty a sklo jsou velice odolné).

V roce 2005 se recyklace a vyu ívání odpad  jako druhotných surovin v porovnání s

minulými roky sní ila. Celkem bylo v roce 2005 recyklováno a vyu ito 17,9 mil. t v ech odpad ,

tj. 59,9 % proti 63,3 % v roce 2004. Z hlediska nakládání s odpady p ipadá nejv t í podíl 30,6 %

(z celkového objemu produkovaných odpad ) na vyu ití odpad  na rekultivace a terénní úpravy,

8,8 % na recyklaci a znovuzískávání ostatních anorganických materiál   a 5,7 % na recyklaci a

znovuzískání kov  a kovových slou enin. Dále se vyu ívají odpady z plast , skla a papíru.

Recyklace stavebních odpad  se provádí nej ast ji pomocí mobilních za ízení. V evidenci

Ministerstva ivotního prost edí je vedeno 328 za ízení na materiálové vyu ití odpad  s celkovou

projektovanou kapacitou cca 72 mil. t za rok. Kapacita za ízení na materiálové vyu ití odpad

více ne  ty násobn  p evy uje mno ství odpad , které je v sou asnosti skute n  materiálov

vyu ito.
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    Základním p edpokladem úsp né recyklace je t íd ní odpad , nejlépe u  u jeho

p vodce. V odpadní surovin  musí být co nejmén  p imísenin, musí se dob e p evá et a její

zpracování by nem lo být technologicky ani ekonomicky náro né.  Pro recyklaci jsou tradi n

vhodné kovy, sklo a papír. Pro velkou r znorodost a chemické slo ení je problém sbírat a

recyklovat plasty, ale i ty se ji  dnes b n  sbírají a recyklují. T íd ní, odborn ji separace je velmi

d le itý proces v pr b hu recyklace. Látky, které tvo í podíly odpadních sm sí, jsou samy o sob

isté. Odpad z nich tvo í jejich vzájemné zne i ování. Cílem separa ních postup  je alespo

n které podíly p evést na druhotné suroviny. Tyto postupy jsou zalo eny na rozdílnosti

fyzikálních nebo chemických vlastností jednotlivých slo ek sm si. Nap . bod varu, bod tání,

rozpustnost, povrchové nap tí, velikost ástic apod.

Je t eba si uv domit, e v této chvíli je ji  odpad áste n  ru n  i automaticky rozt íd n a

separace probíhá na úrovni látek v r zných skupenstvích  rozdrcená hmota, kaly, plyny atd.

Separa ní postupy d líme na nep ímé (je t eba n jaká pomocná látka) a p ímé ( ádná pomocná

látka není pot eba). Mezi p ímé postupy adíme destilaci, odpa ování, krystalizaci nebo t eba

oby ejné prosívání (u tuhých ástic o nestejné velikosti zrn), nep ímé postupy jsou nap .

louhování, kapalinová extrakce atd. P i pou ití nep ímé separace je t eba zajistit, aby se pomocná

látka op t ze sm si odstranila. V pr myslu je 85% ve kerých separovacích proces   nep ímých.

Tu pou íváme pokud není mo no u ít separaci p ímou nebo je-li to ekonomicky výhodn j í.

Nejznám j í separa ní postupy jsou prosévání, usazování, magnetická separace, destilace.

Recyklace kov

Vlastní recyklaci p edchází samoz ejm  sb r a úprava kovového odpadu. Podle zp sobu vzniku

lze tento odpad rozd lit na :

- odpad z pr b né výroby sou ástek (ten zpravidla m e výrobce zpracovat bez p edb né
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úpravy pouhým p etavením),

- odpad z pr b né výroby hotových výrobk  (tyto odpady je nutno p ed recyklací mechanicky

nebo chemicky upravit na takové materiály, které je mo no zpracovat obdobn  jako u první

skupiny odpad  )

-  upot ebené výrobky (velice rozsáhlá skupina odpad  ze v ech oblastí hospodá ství, v etn

spot eby, obvykle jde o rozt íd ní kov , o i t ní od p ím sí a následné p etavení nebo jiné vyu ití

nap . p ím si do betonu apod.).

Recyklace plast

Na sv t  se ka doro n  vyprodukuje asi 30 milion  tun plast . P ibli n  polovina z toho se

vyu ívá jako obalový materiál (!), který ve spot ební sfé e nesetrvává déle ne  rok. Tlak na jejich

recyklaci je jak z ekologického, tak i z ekonomického hlediska.  Plastové odpady vznikají ve

v ech etapách výrobního a spot ebního cyklu.  Lze je d lit podle místa vzniku takto :

- p ímý výrobní odpad ( odpad od výrobc  plast  )

- zpracovatelský výrobní odpad ( odpad od zpracovatel   nap . výrobci plast. lahví )

- spot ebitelský odpad ( odpad z pou itých výrobk  )

    První dv  t ídy se zahrnují do skupiny technologického odpadu, t etí t ídu tvo í sb rový odpad.

Spole nou vlastností technologického odpadu je jeho relativní istota, homogenita a p esná

identifikovatelnost (p esné chemické slo ení), co  jsou vlastnosti velice pro recyklaci vhodné a

m e se jí zabývat p ímo p vodce odpadu.

    Celková ro ní spot eba plast  u nás je p ibli n  950 tisíc tun. Z toho zhruba 200 tisíc tun

p echází do malospot ebitelské sféry a zbytek do kategorie pr myslových odpad . Z  toho je
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vid t, e hlavní tlak by m l být veden na pr myslové p vodce odpad , kte í produkují v t inu

tohoto odpadu. 1)   P i vlastní výrob  lze plasty znovu pou ít pro mén  náro né výrobky. Drtí se a

pou ívají jako p ísady do nové vsázky. Odpady r zných druh  se nesmí mísit.

Recykla ní postupy lze rozd lit na nedestruktivní a destruktivní. P i destruktivních dochází

ke zm n  chemických vlastností materiálu a nelze jej pou ít k vícenásobné recyklaci. Ta pozvoln

zhor uje fyzikální vlastnosti regenerovaného materiálu, co  je zp sobeno p edev ím destrukcí

vnit ní struktury polymer . Po et regenera ních cykl  ovliv uje ka dý druh plast  jiným

zp sobem (proto je uvedeno na r zných plastových obalech zna ky o recyklaci s r zným íslem).

Nedestruktivní recyklace je technologicky náro ná, proto e kvalita odpadních plast  kolísá (r zné

dodávky) a je proto nutno modifikovat postupy recyklace a provád t pr b né zkou ky

fyzikálních vlastností. P i destruktivní recyklaci vznikají vyu itelné chemické slou eniny nebo

energie uvoln ná chemickým rozkladem.    Samovolný rozpad plast  je velmi pomalý a p esto

kon í, stejn  jako ostatní odpad, v t inou na skládkách. Pomoci by mohly vyvíjené postupy na

výrobu biologicky a jinak odbouratelných plast , které by se urychlen  rozpadaly vlivem p dních

a vodních organism , ultrafialového zá ení a vody.

 Recyklace velkoobjemových odpad

    Jedná se o tuhé odpady, které vznikají hospodá skou inností ve velkých objemech, vy adují

zna né manipula ní a dopravní náklady p i p emís ování a jsou relativn  ne kodné.

    Tento  odpad   tvo í  nejv t í  objem  v ech  odpad .  V  R  vzniká  ro n  asi  600  milion  tun

odpad . Z toho asi 84 % p ipadá na odpad z dolování a t by (!) Na druhou stranu není tak

nebezpe ný. Není tomu ale tak v dy. Popílek a kvára obsahují asto t ké kovy, popílek m e

bát navíc radioaktivní. I zemina z t by m e být chemicky zne i t na.  Velkoobjemový odpad

vzniká   p edev ím jako d sledek stavební (základová zemina, betonová a cihlová su ) a d lní

innosti (hlu ina, skrývková zemina). Je to dále odpad z klasických energetických za ízení

(popílek, kvára) a z metalurgických provoz  (struska, formovací písek ze sléváren).
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 V sou asnosti se v t ina tohoto odpadu likviduje skládkováním a o recyklaci  se uva uje

pouze v souvislosti s vyu itím t chto materiál  p i tvorb  krajinného reliéfu. Pou ít se dá p i

úprav  krajiny, na násypy komunikací, protihlukové valy apod.

Významn  tyto odpady vyu ívá stavebnictví a to ve dvou oblastech:

- ve výrob  stavebních hmot ( cement, cihly, beton )

- ve stavební výrob  p ímo

    Konkrétn  kváru lze pova ovat za druhotnou surovinu, která je ve specifických p ípadech

levnou náhradou t rku nebo písku. Po rozemletí ji lze pou ít p i výrob  tvárnic a cihel.  Popílek

se pou ívá p i rekultivaci skládek, zemních pracích, p idává se do betonové sm si i do cihel.

Nevýhodou jeho pou ití je jeho zna n  kolísavá kvalita.    Stavební su  se upravuje mechanickým

drcením a t ízením, co  je energeticky i finan n  nákladné, proto se hledají jiné metody (pou ití

laseru, el. proudu, mikroorganism  apod.)

Recyklace skla a papíru

    Tyto suroviny se sbírají a skute n  následn  recyklují. S recyklovaným papírem, který není sice

tak bílý a bezchybný jako ten nový, zato ekologický , se ji  b n  setkáváme.    Se sklem je to

slo it j í. Sklo se obvykle je t  potom t ídí na bílé a barevné a musí být pom rn  isté. Náklady s

tím spojené jsou obvykle vy í, ne  vyráb t sklo nové z primárních surovin. V sou asné dob  je

více  recyklace  skla zú ena spí e na zálohování lahví, které se následn  op tovn  pou ijí.

Spalování odpad

 Jedná se o fázi,  e odpad nem eme nebo nechceme recyklovat. O tom, jak vhodné a pro

ivotní prost edí etrné je odpad spálit, se vedou spory. Pokusím se nastínit, kdy je spalování

odpad  vhodné.  V daném p ípad  jak odpad spálit jsou dv  mo nosti. Je mo né pou ít tzv.

pyrolýzu, co  je z ekologického hlediska etrn j í ne  p ímé spalování, jeliko  p ímé spalování
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vy aduje více kyslíku, co  zp sobuje áste né ztráty tepla a sou asn  se uvol uje více kou ících

plyn  se zplodinami.

Spalování se  pou ívá zejména pro zpracování  komunálního odpadu a jedná se o

energeticky nejnáro n j í zp sob odstran ní odpadu. P i spalování se vyu ívá energie v tuhých

komunálních odpadech obsa ená, a to tepelná, pop . i elektrická. Teplota spalování musí být

vysoká, proto e p i ni ích teplotách se z plast  uvol ují dioxiny, fosgen a dal í jedovaté plyny.

Popel asto tvo í pouhou t etinu z p vodního objemu a je ukládán na skládku.

Výhody spalování:  úspora prvotních energetických surovin (p i výrob  tepla),

                                zmen ení objemu odpadu (p vodní objem x zbylý popel a kvára),

                                získaná energie (obvykle tepelná).

Je t eba také zvá it nevýhody, ne  se rozhodneme odpad spálit:

- p i spalování mohou (a v t inou vznikají) kodlivé zplodiny, které unikají do ovzdu

- spálení odpad zm ní do jiné formy, která se li í nejen objemem, ale i slo ením. Práv

nevhodné slo ení vzniklého odpadu m e zap í init, e spalování není tak vhodné, jak se

zdá (koncentrace t kých kov , které ohro ují P více, ne  p vodní odpad).

- spálením se nenávratn  p ipravujeme o mo nost vyu ít tento odpad v budoucnosti (t eba

lépe).

V R je stále malé procento energeticky vyu íváno nebo spalováno. Jedná se p edev ím o odpady

nebezpe né. V roce 2005 bylo energeticky vyu ito jen 2,5 % z celkové produkce odpad  a

spáleno 0,3 %. V sou asné dob  je v provozu 38 spaloven nebezpe ných odpad  a 3 spalovny

komunálních odpad . Krom  spalování odpad  ve speciálních spalovnách se odpady energeticky

vyu ívaly ve 4 cementárnách.  V eské republice jsou t i spalovny komunálních odpad  :

spalovna SAKO v Brn , spalovna Pra ské slu by Praha-Male ice a spalovna TERMIZO Liberec.

V roce 2005 bylo celkem spáleno a energeticky vyu ito 418 tis. t komunálních odpad , tj. 8,7 %
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jejich produkce.

     Dle mého názoru je z vý e uvedeného patrné, e je nutno zvá it v dy mnoho skute ností, ne

bude rozhodnuto o spálení odpadu.

Pyrolýza jako technologický proces se pou ívá v petrochemických procesech ji  více ne

p l století. Jde o tepelné zpracování vstupních látek v pyrolýzní peci p i teplot  250 oC  1100 oC za

nep ístupu i nedostate ného p ístupu vzduchu.

 Dochází k tepelnému rozkladu odpadu, kde jsou ne ádoucí toxické látky obvykle tepeln

rozlo eny na látky snadn ji upravitelné nebo ulo itelné, filtrovatelné nebo na ne kodné

slou eniny. P i tepelném rozkladu organických látek (zejména v tuhých komunálních odpadech) je

to hlavn  CO2 a voda. Kapalná slo ka se nazývá pyrolýzní olej, plynná pyrolýzní plyn.

Recykla ní proces pyrolýzy je dost variabilní a m e v irokém rozsahu plnit konkrétní po adavky

u ivatel . Tento proces má dva základní stupn   vlastní pyrolýzu (spalování za vysokých teplot

za nep ístupu vzduchu rozdrcených vstupních látek ve výstupní surové pyrolýzní produkty) a

zpracování pyrolýzních produkt . To lze energetickým vyu itím pyrolýzního plynu a separací

pyrolýzních olej  k vyu ití jako druhotné suroviny (benzen, toulen, xylen, monomery) apod.

Pyrolýza se ji  pom rn  úsp n  pou ívá i p i zpracování plast . Nap . z odpadního polyethylenu

lze získat 50 % ethylenu za teplot 800 oC - 1000 oC.

    Pyrolýza je ekologicky vhodn j í ne  spalování, proto e mén  zne i uje ovzdu í, soust e uje

t ké kovy v tuhém zbytku a sni uje vznik toxických oxida ních zplodin. Cenov  jsou malé

provozy rentabilní s návratností 3 - 4 roky. Její budoucnost závisí na pom rech cen za r znou

likvidaci odpad , v etn  pohyb  cen ropy, která je konkuren ním produktem (p i výrob  tepla),

ale i na celospole enském tlaku na dodr ování ekologických norem.

Ostatní zp soby likvidace odpad

Biotechnologie je v da o zákonech, metodách a procesech biochemického zpracování surovin
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na spot ební p edm ty, slu by nebo polotovary pro dal í zpracování. Tyto procesy se uskute ují

pomocí ivých bun k a teoreticky vycházejí z poznatk  mikrobiologie, biochemie, genetiky a

dal ích v d. tento postup je nap íklad pou íván v biologických istírnách odpadních vod. Ty

rozkládají kodlivé látky za pou ití aktivních kal . Tyto kaly obsahují r zné druhy

mikroorganism  s r znými vlastnostmi.   Jiným vyu itím odpad  za pomoci biotechnologií je

výroba bioplynu. Tato energetická surovina se tvo í z tuhých organických zem d lských odpad  i

z tuhých komunálních odpad . A sou asn  s bioplynem vzniká kal s obsahem dusíku, fosforu a

draslíku, který lze vyu ít jako hnojivo.

Kompostování lze pou ít jen u látek, je  se p írodními procesy rozkládají na látky

jednodu í, co  je odpad rostlinného a ivo i ného p vodu. Jde vlastn  také o biotechnologii, ale

proto e se vyu ívá p irozených mikrobiálních a klimatických proces , zmi uje se o této metod

zvlá .   Organická hmota je rozlo ena na slo ky vhodné k obohacování zeminy ivinami, vzniká

tedy kompost (humus), který je vhodný ke hnojení (vlastn  také ur itý druh recyklace).   Pro

kompostování jsou nevhodné organické látky s choroboplodnými zárodky, s pesticidy nebo

toxickými kovy (mohlo by se to dostat do potravin). Nelze kompostovat látky vyrobené um le,

proto e je p íroda nezná a neumí je b nými procesy rozlo it. V sou asnosti ubylo odpad , které

lze kompostovat, proto e jsou ji  asto kontaminovány kodlivinami, které by mohly vstoupit do

potravních et zc . P íkladem jsou kaly z istíren odpadních vod, které d íve mohly být pou ity

p ímo jako hnojivo, dnes ale obsahují p íli  t kých kov  a dal ích kodlivin. To lze e it práv

n kterými biotechnologiemi.

 Vitrifikace je zalévání vysoce toxických a radioaktivních odpad  do sklovité hmoty. Tím

se zabra uje úniku ú inné látky nebo zá ení. Kone né ulo ení takových opad  se provádí na

místech v bezpe né vzdálenosti od lidských sídel, vegetace, zdroj  povrchní i podzemní vody.

asto se takový odpad ukládá do podzemních prostor nap íklad po dolování).   Myslím si, e se

nejedná o p ímé odstran ní  odpadu, ale o odlo ení problému do budoucna.
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Skládkování

Skládkování odpad  je stále nejroz í en j ím zp sobem jejich odstran ní vzhledem k pom rn

nízkým náklad m, v etn  nízkých poplatk  za ulo ení odpad  na skládky. Nyní provozované

skládky vznikly p evá n  po roce 1996 a do roku 2009 by m l být zaji t n jejich plný soulad se

sou asnou právní úpravou, která je pln  harmonizována s legislativou ES  (nap . normy

propustnosti podlo í, odvád ní skládkové a de ové vody atd. )

Problémy u sou asn  provozovaných skládek se vyskytují p edev ím v oblasti po adavk

na jejich t sn ní a odplyn ní. Na základ  Plánu odpadového hospodá ství R (POH R) byla

provedena revize provozovaných skládek, která se v sou asné dob  vyhodnocuje.

P edpokládá se, e normám stanoveným sm rnicí Rady 1999/31/ES pro období od roku

2009 neodpovídá cca 60 % skládek, které budou muset být uzav eny nebo rekonstruovány. Po et

skládek klesá. V sou asné dob  je v provozu celkem 306 skládek, z toho 34 skládek má

projektovanou kapacitu pro ukládání nebezpe ného odpadu cca 10 mil. m3. Celková kapacita

provozovaných skládek jak pro komunální odpady, tak i pro ostatní druhy odpad  v etn

nebezpe ných, je dostate ná i s výhledem na nejbli í roky.

· I p es to, e mno ství odpad  odstra ovaného skládkováním klesá, bude

nejspí e t eba zvá it vhodnost v t í podpory vyu ívání odpad , aby i nadále docházelo ke

sni ování podílu odpadu ukládaného na skládkách.  V sou asné dob  pat í k hlavním cíl m

postupné zastavení sou asného trendu, kdy je vyu íváno nejlevn j í metody

zne kod ování tohoto typu odpad  tedy ukládání na skládky a dále vyu ití

nezanedbatelného potenciálu biologicky rozlo itelného komunálního odpadu.

Nevýhody skládkování jsou ztráta recyklovatelných surovin, áste ná mo nost zne i t ní

p dy a podzemních vod, zápach v okolí, úlet lehkých odpadk  (plasty, papír). Skládky dále

zabírají p du a vytvá í v krajin  mrtvá území . Výhodou je jednoduchost odvozu a ukládání.

Rozkladnými procesy vzniká na skládkách metan, který lze energeticky vyu ít.
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    Stále je t  p eva uje ekonomický zájem skládkování (nejlevn j í forma likvidace odpadu) nad

ekologickým i morálním. Pro výrobce je rozhodujícím kritériem cena, kvalita surovin, stabilita

dodávek apod. Jestli e jsou prvotní suroviny levn j í, kvalitn j í a plynule k dispozici, nelze

o ekávat, e pro sebe zvolí hor í e ení pomocí druhotných surovin. Chceme-li výrobce p inutit k

ekologicky prosp nému chování, je to otázka ekonomické stimulace, státních rozhodnutí a

dal ích opat ení.

    Myslím si, e celkový problém spojený s nakládání s odpady by bylo mo né áste n  zmen it,

kdyby se ka dý ídil následujícími hesly :

 Nevytvá et zbyte ný odpad, pokud se musí vytvo it, vyt i te ho, et ete materiály nap .

papírem a chovejte se ekologicky. I kdy  se  m e zdát, e se to na první pohled nevyplatí,  v te,

e ur it  se to vyplatí a pokud ne na í generaci, tak té p í tí ur it .
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4. Porovnání odpadového hospodá ství dvou  m st

4.1. Plán odpadového hospodá ství m sta Kutná Hora

Plán odpadového hospodá ství (dále jen POH) M sta Kutná Hora je strategickým

dokumentem m sta v oblasti odpadového hospodá ství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí

nezbytné zm ny sou asného nakládání s odpady, které povedou k dosa ení shody s platnými i

výhledovými legislativními po adavky a prioritami St edo eského kraje v této oblasti.

Hlavním cílem Plánu odpadového hospodá ství M sta Kutná Hora je zajistit efektivní hospoda ení
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s odpady na území m sta a ú innou prevencí, výchovou, osv tou i konkrétními technicko -

administrativními kroky zlep it kvalitu ivotního prost edí pro v echny obyvatele m sta Kutná

Hora.

Plán odpadového hospodá ství obce se zpracovává za ú elem vytvo ení podmínek pro

p edcházení vzniku odpad , omezování jejich mno ství a nakládání s nimi podle platných zákon .

Plán analyzuje sou asný stav nakládání s komunálními odpady a dal ími odpady, jejich  p vodcem

je m sto Kutná Hora, porovnává jej s po adavky zákona o odpadech a cíli Plánu odpadového

hospodá ství St edo eského kraje a stanovuje cíle a opat ení pro budoucí nakládání s odpady.

Plán odpadového hospodá ství m sta je závazným podkladem pro innosti související

s hospoda ením s odpady na území m sta. Podle zákona o odpadech musí být POH p vodce

zpracován na dobu nejmén  5 let a musí být zm n n p i ka dé zásadní zm n  podmínek, na jejich

základ  byl zpracován, a to nejpozd ji do 3 m síc  od zm ny podmínek POH M sta Kutná Hora

je na základ  po adavku m sta zpracován s horizontem do roku 2010.
POH M sta Kutná Hora je zpracován a závazný pro v echny m stské ásti, kterými jsou:

Hlou ka, Ka k, Karlov, Kutná Hora - Vnit ní M sto, Malín, Ne karedice, Per tejnec, Poli any,
Sedlec, ip í, Vrchlice a i kov.

Proces zpracování POH je rozd len do dvou etap - zpracování analytické ásti a

zpracování návrhové a závazné ásti.

Analytická ást analyzuje stávající stav odpadového hospodá ství ve m st  a hodnotí jej

z hlediska po adavk  zákona o odpadech.

Návrhová a závazná ást rozpracovává stanovené cíle do podob konkrétních opat ení a

zásad k dosa ení t chto cíl .

Analytická ást

Hlavním ú elem analytické ásti POH M sta Kutná Hora je vyhodnotit sou asný  stav nakládání

s odpady ve m st  a identifikovat hlavní problémy a p ípadné nedostatky odpadového

hospodá ství m sta. T i t  analytické ásti je proto v charakteristice produkce odpad  m sta,
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zp sobech nakládání s odpady a v managementu odpadového hospodá ství m sta.

M sto Kutná Hora s celkovou rozlohou 33,05 km2 zaujímá polohu v severovýchodní ásti

okresu Kutná Hora. Z celkové vým ry katastrálního území m sta 3 305 ha, tvo í nejv t í podíl

zem d lská p da (2 226 ha), lesní p da (252 ha) a ovocné sady (419 ha).

Podle údaj  M stského ú adu Kutná Hora ilo ke dni 31.12.2004 na území m sta Kutná

Hora 20 975 obyvatel. Hustota osídlení je zhruba 645 obyvatel na km2, p i em  nejv t í procento

obyvatel ije v samotné Kutné Ho e. V ostatních integrovaných ástech obce je hustota osídlení

ni í.

P ehled po tu obyvatel v Kutné Ho e v letech 2001 - 2004 udává následující tabulka.

Tabulka . 1: P ehled vývoje po tu obyvatel ve m st  Kutná Hora

2004 20 975
2003 21 090
2002 21 321
2001 21 309

Vykazovaný rok Po et obyvatel

Zdroj: M Ú Kutná Hora, evidence obyvatel

Z tabulky . 1 je znatelný mírný pokles vývoje po tu obyvatel na území m sta Kutná Hora.

Z hlediska Plánu odpadového hospodá ství je d le itý odhad vývoje po tu obyvatel

v Kutné Ho e v období p í tích deseti let.

M sto Kutná Hora je obcí s roz í enou p sobností od 1.1.2003 a má vymezen správní

obvod - území obcí (dle vyhlá ky . 388/2002 Sb.) takto:

Bernardov, Bludov, Bohdane , erníny, ervené Janovice, estín, Církvice, Dolní

Pohle , Hlízov, Horka II, Chabe ice, Chlístovice, Kácov, Kobylnice, Ko ice, K esetice, Kutná

Hora, Lede ko, Male ov, Miskovice, Nepom ice, Nové Dvory, Onomy l, Opatovice I, Pab nice

Pertoltice, Petrovice I, Petrovice II, Podveky, Ra ovice, Rataje nad Sázavou, end jov,

Samop e, Slavo ov, Sob ín, Sta kovice, tipoklasy, Sud jov, Suchdol, Svatý Mikulá , T eb tín,
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Uhlí ské Janovice, Úmonín, Ú ice, Vav inec, Vidice, Vlast jovice, Zábo í nad Labem, Zbizuby,

Zbraslavice, Zru  nad Sázavou.

Ve m st  Kutná Hora je evidováno 12 m stských ástí, které jsou :

Hlou ka, Ka k, Karlov, Kutná Hora - Vnit ní M sto, Malín, Ne karedice, Per tejnec, Poli any,
Sedlec, ip í, Vrchlice a i kov.

Území m sta je rozd leno na 7 katastrálních území o celkové rozloze  3 305 ha, kterými
jsou:

Ka k, Kutná Hora, Malín, Ne karedice, Per tejnec, Poli any, Sedlec u Kutné Hory

Nejvýznamn j ími subjekty p sobícími na území m sta Kutná Hora z pohledu mno ství

produkovaných odpad  jsou:
- Philip Morris R a.s. zpracování tabáku a výroba cigaret
- KD Kutná Hora, a.s. strojírenská výroba
- Obila, a.s. zem d lství
- DIAMO, statní podnik sanace d lního díla
- Nemocnice s ambulantní ástí zdravotnictví

Kutná Hora
- U N I K O M, a.s. zem d lství, doprava, strojírenská výroba
- Vodohospodá ská spole nost vodohospodá ská innost

Vrchlice - Male , a.s.

Na území m sta Kutná Hora je dle údaj  SÚ registrováno p ibli n  5 553 podnikatelských

subjekt . Nejvíce jsou ve m st  zastoupeni podnikatelé - fyzické osoby oprávn né k podnikání,

subjekty podnikající v oblasti  slu eb a obchodu. Velký po et podnikatelských subjekt  je

vykazován v kategorii stavebnictví a také v kategorii inností souvisejících se zem d lstvím.

ízení odpadového hospodá ství

Ve m st  Kutná Hora jsou v sou asné dob  v platnosti dva vnit ní dokumenty, které souvisí

s problematikou odpadového hospodá ství. Jedná se o Obecn  závaznou vyhlá ku . 2/02, kterou

se stanoví systém shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních

odpad  vznikajících na území m sta, v etn  systému nakládání se stavebním odpadem. Tento

dokument m sto Kutná Hora v sou asnosti upravuje na základ  zm n, které prob hly po roce

2003. Jedná se zejména o zm ny v celkovém systému nakládání, tj. zru ení sb rného dvora a
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zm na struktury mobilních sb ru pro odpady kategorie odpad  ostatní  a nebezpe ný .

Druhý v sou asnosti platný dokument je Obecn  závazná vyhlá ka M sta Kutná Hora . 12/2004

o místním poplatku za provoz systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a

odstra ování komunálních odpad .
P ehled oprávn ných osob, kterým jsou p edávány vyprodukované odpady z m sta Kutná Hora :

MVE PLUS s.r.o             Technické slu by Kutná Hora s.r.o                           Ji í Pilc
Hejdof 1666                     U Lazara 22                                                              Osta ova 532

áslav                              Kutná Hora                                                                Kutná Hora

Centrální evidence odpad  a ro ní hlá ení o produkci odpad  je p edáváno na M Ú Kutná

Hora.

V rámci obecn  závazné vyhlá ky . 2/02 jsou stanoveny obecné povinnosti pro nakládání

s komunálními odpady. V dokumentu je zvlá  e ena problematika t íd ní a shroma ování

odpadu jako jsou plasty, sklo a papír a dal í druhy odpad   nebezpe né slo ky komunálního

odpadu, rostlinný odpad, zbytkový odpad, objemný a stavební odpad, autovraky. Zvlá tní

ustanovení také vymezuje povinnost pro po adatele ve ejných kulturních, obchodních,

sportovních a jiných akcí.

Systém p ebírání odpad  od obyvatel

Klasické mobilní sb ry nebezpe ných slo ek komunálního odpadu, tzn., e je ur ena

svozová trasa, se provád jí dvakrát ro n . Tím, e byl zru en provoz sb rného dvora, jsou dále

ty ikrát do roka ur ena místa kam mohou obyvatelé p iná et nebezpe né slo ky komunálního

odpadu. Jedná se zpravidla o prostranství p ed markety Billa, Kaufland a Penny market, kde

oprávn ná osoba (MVE PLUS, s.r.o) v ur ených termínech p ebírá odpady. Dal í mo nost

vznikla v pr b hu roku 2005, a to taková, e obyvatelé mohou p edávat odpady na skládku

v áslavi, která je vybavena shroma di t m odpad . Toto shroma di t  nahrazuje provoz

sb rného dvora pro obyvatele áslavi a rovn  obyvatele Kutné Hory.

V p ípad  objemných, kovových a biologicky rozlo itelných odpad  je realizován

odvozový systém p ímo z adres bydli t  obyvatel m sta. etnost odvoz : objemný odpad  10x
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ro n , kovový odpad  2x ro n  a biologicky rozlo itelný odpad  8x ro n . Odvozy realizují

spole nost MVE PLUS, s.r.o. (objemný a kovový odpad), Technické slu by Kutná Hora, spol.

s r.o. (biologicky rozlo itelný odpad). Ob ané mají dále mo nost p edávat individuáln  kovové

odpady ve sb rnách druhotných surovin (disponují souhlasy k provozu za ízení dle § 14 odst. 1

zákona o odpadech), které jsou umíst ny na území m sta Kutná Hora.

Stavební a demoli ní odpady byly v omezeném mno ství p edávány do sb rného dvora, ale

v sou asnosti z d vodu ukon ení sb rného dvora tyto odpady obyvatelé p edávají p ímo na

skládku v áslavi (MVE PLUS) na vlastní náklady.

Sb rné nádoby na papír, plast a sklo jsou umíst ny na stanovi tích v r zných ástech m sta

s ohledem na hustotu zástavby. Nádoby jsou zvlá  ozna eny a barevn  rozli eny. Po et nádob

na separované slo ky komunálního odpadu  a etnost svozu udává tabulka . 2.

Tabulka . 2: Po et nádob separovaného sb ru odpad

Papír 111 1x týdn
Sklo 103 1x za 3 m síce
Sm sné plasty 141 1x týdn

Slo ka Po et nádob etnost svozu

Zdroj: M Ú Kutná Hora, rok 2004

Celková produkce odpad

Celkové mno ství odpad  za období let 2001  2004  je uvedeno v tabulce . 3. Souhrnná

tabulka uvádí p ehled mno ství odpad , jejich  p vodcem je M sto Kutná Hora v jednotlivých

letech, zm nu produkce a mno ství produkce odpadu na jednoho obyvatele v roce 2004.

Odd len  jsou uvedeny odpady  kategorie nebezpe ný  a odpady kategorie ostatní .

Tabulka . 3: Celkové mno ství odpad  m sta Kutná Hora v období 2001  2004



  44

- z toho ostatních odpad 7944,33 7665,93 7854,68 7723,17 96,5 102,5 98,3 368,21

- z toho nebezpe ných
odpad 15,31 17,04 10,51 7,11 111,3 61,7 67,7 0,34

Celkové mno ství odpad 7959,64 7682,97 7865,19 7730,28 96,5 102,4 98,3 368,55

2001 2002 2003 2004 02/01 03/02 04/03 2004

Produkce
(t/rok) Zm na produkce (%)

M rn
á

prod
ukce

(kg/ob
yv.)

Zdroj: Evidence odpad  M Ú Kutná Hora

Z vý e uvedené tabulky vyplývá, e celková produkce odpad   ve sledovaném období  let

2001  2004 je vyrovnaná a nezaznamenává výrazné poklesy i nár sty mezi jednotlivými roky.

Naopak z celkové tabulky je patrný výrazný pokles nebezpe ných odpad , kdy hodnota celkové

produkce nebezpe ných odpad  v roce 2001 je dvojnásobná oproti roku 2004. D vodem tohoto

poklesu je zejména ukon ení provozu sb rného dvora koncem roku 2003.

Pro základní analýzu produkce odpad  z území m sta Kutná Hora byly k dispozici ro ní hlá ení o

mno ství, druzích odpad  a zp sobech nakládání s nimi, ze kterých byly zji t ny sumární hodnoty

jednotlivých druh  odpad  z období let 2001 a  2004 a  dále  n které hodnoty odpad  u

spole nosti Technické slu by Kutná Hora, spol. s r.o.

Z provedené analýzy vyplynulo, e nejvýznamn ji se na celkové produkci odpad  m sta

Kutná Hora podílí sm sný komunální odpad. Dal ími významnými odpady, které se podílejí na

celkové produkci odpad  jsou: papír a  lepenka, sklo, plasty,  kovy, biologicky rozlo itelný

odpad, uli ní smetky, objemný odpad.

Provedenou analýzou bylo v ak také zji t no, e ukon ení provozu sb rného dvora v roce 2003,

má za následek, e dochází  k absenci p ebírání n kterých druh  odpad , které obyvatelé m li

mo nost standardn  p edávat do sb rného dvora. Jedná se nap . o odpady: nechlorované

minerální, motorové, p evodové a mazací oleje, pneumatiky, cihly, vy azená za ízení obsahující

chlorfluorouhlovodíky. M sto jako náhradu za sb rný dv r upravilo etnost mobilních sb r  a

svoz  odpad  a z izuje ve stanovených termínech místa p ebírání odpad  p ed markety na území
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m sta, co  v ak nespl uje stoprocentn  sv j ú el.

Stavební odpady jsou odevzdávány obyvateli individuáln  k odstran ní na skládku spol. MVE

PLUS s.r.o áslav.

Celková produkce komunálních odpad

Celkové mno ství komunálních odpad  za období let 2001  2004  je uvedeno v tabulce . 4.

Souhrnná tabulka uvádí p ehled mno ství komunálních odpad , jejich  p vodcem je m sto Kutná

Hora v jednotlivých letech, zm nu produkce a mno ství produkce komunálního odpadu na

jednoho obyvatele v roce 2004.
Tabulka . 4: Celkové mno ství komunálních odpad  m sta  v období 2001  2004

Celkové mno ství
komunálních odpad 7905,18 7637,2 7833,4 7730,04 96,6 102,6 98,7 368,54

2001 2002 2003 2004 02/01 03/02 04/03 2004

Produkce
(t/rok) Zm na produkce (%)

M r
ná

prod
ukce
(kg/o
byv.)

Zdroj: Evidence odpad  M Ú Kutná Hora

Z vý e uvedené tabulky je patrný mírný pokles produkce komunálních odpad  v roce 2004

oproti roku 2001, kdy nejvýznamn j ím d vodem bylo ukon ení provozu sb rného dvora a tím se

sní ily i mo nosti p edání n kterých druh  odpad , zejména kategorie nebezpe ný. V roce 2004

tvo ily komunální odpady  tém  100 % celkové produkce odpad  m sta Kutná Hora.
Prognóza vývoje produkce odpad

Následující tabulka popisuje o ekávaný vývoj produkce komunálních a stavebních odpad  ve

m st  Kutná Hora v roce 2010.
Tabulka . 5: Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních a dal ích odpad  m sta
Kutná Hora
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Stavební odpady (skupina odpadu 17) - -
nelze

v sou asnosti
ur it

-

- Sm sný komunální odpad (200301) 5296,74 68,52 5500 66,3

- Biologicky rozlo itelný odpad
  (200201) 1302,5 16,85 1500 18,

- Objemný odpad (200307) 150,88 1,95 200 2,4

- Nebezpe né slo ky
elektrická a elektronická za ízení

(200135)
7,11

3,255
0,09

0,04
~70 1)

0 2)
0,9

0

Z komunálního odpadu:
- Vybrané slo ky odd leného sb ru:
  papír, plasty sm sné, PET (pokud
se
  sbírá odd len ), sklo, kovy

537,37 6,95 700 8,4

Komunální odpady 7730,04 100 8300 100
(t/rok) (%) (t/rok) (%)

2004 2010
Celková produkce odpad

Zdroj dat: Vlastní výpo et

Prognóza byla provedena na základ  zhodnocení p edpokládaného vývoje rozhodujících faktor ,

tj. p edpokládaného vývoje ekonomického r stu, spot eby domácností (pror stový scéná ). Pro

ur ení nár stu produkce uvedených odpad  byl navíc hodnocen vývoj po tu obyvatel, zp sob

vytáp ní obytné zástavby, n která specifika m sta Kutná Hora a návazná doporu ená opat ení

závazné ásti POH M sta Kutná Hora, jako jsou nap . etnost mobilního sb ru odpad , zvý ení

separace n kterých slo ek odpad  atd.

Z hlediska vývoje produkce nebezpe ných odpad  se dá o ekávat nár st produkce této kategorie

odpadu s ohledem na mo nost op tovného z ízení sb rného dvora, který ukon il provoz v roce

2003 a mo nost pokra ovat v realizaci sou asných mobilních sb r  nebezpe ných odpad . M lo

by se tak docílit efektivn j ího systému p ebírání nebezpe ných odpad , které se reáln  vyskytují

v sou asných odpadových tocích m sta Kutné Hory, minimáln  na úrove  produkce

nebezpe ných odpad  v roce 2002, kdy byla za celé sledované období nejvy í (17,04 tuny).

Nakládání s odpady

            Z dolo eného  ro ního hlá ení  o  odpadech m sta  Kutná Hora a  následným et ením

(dohledání hodnot u n kterých oprávn ných osob p ebírajících od m sta odpady) zpracovatele
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POH ve spolupráci s pracovníky M Ú bylo zji t no, e podstatná ást produkce odpad  je

skládkována. Nepou itelná cytostatika jsou prokazateln  díky své specifické rizikovosti

p edávána na spalovnu. Dal ím et ením zpracovatele bylo zji t no, e biologicky rozlo itelný

odpad a  uli ní smetky jsou ukládány Technickými slu bami Kutná Hora, spol. s r.o. do za ízení,

které v sou asnosti není provozováno ve smyslu § 14 odst.1 zákona o odpadech.

Souhrnná tabulka . 6 popisuje celkovou produkci a nakládání s odpady a celkovou produkci

odpad  dle  kategorie ostatní  a nebezpe ný  ve m st  Kutná Hora v roce 2004.
Tabulka . 6: Celková produkce a nakládání s odpady m sta Kutná Hora v roce 2004

P edání jiné oprávn né
osob 7723,13 100 7,11 100 7730,28 100

Chybný zp sob
nakládání s odpadem
na stran  subjektu,
který tento odpad
p ebírá

1737,26 22,49 - - 1737,26 22,47

Nezji t ný zp sob
nakládání s odpadem 0,16 0,002 1,02 14,34 1,18 0,015

Spalování - - 0,197 2,77 0,197 0,003
Skládkování 5447,62 70,54 0,027 0,38 5447,647 70,47

Úprava nebo vyu ití
(mimo R12), v etn  N1,
N2

538,13 6,99 5,87 82,56 544 7,04

Produkce celkem 7723,13 100 7,11 100 7730,28 100
(t/rok) (%) (t/rok) (%) (t/rok) (%)Popis Ostatní odpady/2004 Nebezpe né odpady/2004 Odpady celkem/2004

Z ro ního hlá ení o mno ství, druzích odpad  a zp sobech nakládání s nimi vyplývá, e v roce

2004 neprob hlo nakládání s n kterými produkovanými odpady v souladu s § 12 odst. 3 zákona o

odpadech. Nej ast j ím zp sobem nakládání s odpady z území m sta Kutná Hora bylo v roce

2004 skládkování (70,47%), na kterém se nejv t í m rou podílí sm sný komunální odpad.

S p ibli n  7% odpad  z celkové produkce odpad  bylo nakládáno tak, e byly p edány

oprávn né osob , která disponuje souhlasem k provozování za ízení k vyu ití.

Z tabulky je také patrné, e v p í tích letech by se m sto Kutná Hora m lo zam it na sní ení

podílu zp sobu nakládání skládkováním tzn., aby se zvy oval podíl t íd ní a odpady byly

p ednostn  p edávány na koncová za ízení, která disponují technologiemi na vyu ívání odpad .

Podstatn  d le itou prioritou v ak z stává e ení nakládání s biologicky rozlo itelným odpadem a
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uli ními smetky, tzn. aby tyto odpady p ijímány do za ízeních k tomu ur ených.

Nakládání s komunálními odpady

V tabulce . 7 je popsána celková produkce a souhrnný zp sob nakládání s komunálními odpady

z pohledu ostatních, nebezpe ných odpad  a odpad  biologicky rozlo itelných komunálních

odpad  (BRKO) za rok 2004.
Tabulka . 7: Celková produkce a nakládání s komunálními odpady m sta Kutná Hora v roce 2004

P edání jiné
oprávn né
osob

7722,93 100 4061,31 100 7,11 100 7730,04 100

Spalování - - - - 0,197 2,77 0,197 0,003
Skládkování 5447,62 70,54 2587,7 63,71 0,027 0,38 5447,647 70,47

Úprava nebo
vyu ití (mimo
R12), v etn
N1, N2

537,89 6,96 170,99 4,21 5,87 82,56 543,76 7,03

Produkce
celkem 7722,93 100 4061,31 100 7,11 100 7730,04 100

(t/rok) (%) (t/rok) (%) (t/rok) (%) (t/rok) (%)
Popis Ostatní odpady/2004 BRKO/2004 Nebezpe né

odpady/2004 Odpady celkem/2004

Zdroj: Evidence odpad  m sta Kutná Hora

Z pohledu procentuálního vyjád ení zp sob  nakládání s komunálními odpady

v podmínkách m sta Kutná Hora nenastává zásadní zm na v i procentuálnímu vyjád ení

zp sob  nakládání s celkovými tokem odpad . Zp sob m nakládání s komunálními odpady tak

op t dominuje skládkování. Analýzou nebyly také zji t ny výrazné procentuální zm ny

k celkové produkci hlavních vyt íd ných slo ek komunálního odpadu (papír, plast, sklo).  Pokles

je naopak znatelný u produkce nebezpe ných odpad , do které se zejména promítnulo uzav ení

provozu sb rného dvora v roce 2003, jak ji  bylo uvedeno.

Nej ast j ím shroma ovacím prost edkem jsou sb rové nádoby (SN), zejména pro papír, sklo,

plasty. V p í tích letech existuje reálný p edpoklad zvy ování podílu vyt íd ných slo ek

z komunálního odpadu a tím sni ování podílu sm sného komunálního odpadu a objemného

odpadu.

Základní vyhodnocení

Analýzou a et ením bylo zji t no n kolik nesoulad  POH M sta Kutná Hora s danými
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opat eními POH St edo eského kraje, kdy se zejména jednalo o: míru vyu ití komunálních

odpad  na jednoho obyvatele, kdy sou asná hodnota iní 26 kg a to p edtavuje v podmínkách

m sta cca 7 % z celkové produkce komunálních odpad , co  je podpr m rné, dále v sou asnosti

je spln n limit ur ený v ak na rok 2004 u míry t íd ní pro papír, plast, sklo a kovy, co  iní 25,6

kg/obyv., men í míru ú asti obyvatel na odd leném sb ru vyu itelnách slo ek komunálního

odpadu a neprovozování ádného sb rného dvora na území m sta.

K hlavním cíl m POH M sta Kutné Hory v sou asnosti tedy pat í:

- Zkvalitnit ízení odpadového hospodá ství, z ízení sb rného dvora

- Podporovat environmentální vzd lávání, výchovu a osv tu na území m sta

- Zkvalitnit systém nakládání s komunálními odpady na území m sta

- Zvý ení do roku 2008vyu ití komunálních odpad  na 93 kg/obyvatele a do roku 2010 na

50 % z celkové produkce komunálních odpad

      -    Sní it mno ství odpad  ukládaných na skládku o 20% do roku 2010 proti r 2000

4.2. Plán odpadového hospodá ství m sta áslav

Plán odpadového hospodá ství M sta áslav je strategickým dokumentem m sta v oblasti

odpadového hospodá ství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné zm ny sou asného

nakládání s odpady, které povedou k dosa ení shody s platnými i výhledovými legislativními

po adavky a prioritami St edo eského kraje v této oblasti. Hlavním cílem Plánu odpadového

hospodá ství M sta áslav je zajistit efektivní hospoda ení s odpady na území m sta a ú innou

prevencí, výchovou, osv tou i konkrétními technicko-administrativními kroky zlep it kvalitu

ivotního prost edí pro v echny obyvatele m sta áslav.

Plán odpadového hospodá ství m sta je závazným podkladem pro innosti související

s hospoda ením s odpady na území m sta. Podle zákona o odpadech musí být POH p vodce

zpracován na dobu nejmén  5 let a musí být zm n n p i ka dé zásadní zm n  podmínek, na jejich
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základ  byl zpracován, a to nejpozd ji do 3 m síc  od zm ny podmínek.

POH M sta áslav je na základ  po adavku m sta zpracován na dobu 5 let s horizontem do roku

2010.  POH M sta áslav je zpracován a je závazný pro v echny m stské ásti, kterými jsou:

áslav  Nové M sto, áslav  Staré M sto, Filipov.

Proces zpracování POH je rozd len do dvou etap - zpracování analytické ásti a zpracování

návrhové a závazné ásti. Analytická ást analyzuje stávající stav odpadového hospodá ství ve

m st  a hodnotí jej z hlediska po adavk  zákona o odpadech a závazné ásti POH St edo eského

kraje. Na základ  tohoto rozboru jsou stanoveny cíle pro dal í rozvoj odpadového hospodá ství.

Návrhová a závazná ást rozpracovává stanovené cíle do podob konkrétních opat ení a zásad k

dosa ení t chto cíl .

Analytická ást

Hlavním ú elem analytické ásti POH M sta áslav je vyhodnotit sou asný  stav nakládání

s odpady ve m st  a identifikovat hlavní problémy a p ípadné nedostatky odpadového

hospodá ství m sta.

M sto áslav na okrese Kutná Hora le í v m lké kotlin , která je sou ástí eské tabule,

na jihovýchodním okraji elezných hor v nadmo ské vý ce 240  270 m.n.m. V nejmen í

nadmo ské vý ce le í území podél toku Brslenky. Nejvý e polo ené území m sta je v ji ní

a jihovýchodní ásti m sta.

Podle údaj  M stského ú adu áslav ilo ke dni 31.12.2004 na území m sta áslav

9 847 obyvatel.Hustota osídlení je zhruba 372 obyvatel na km2, p i em  nejv t í procento

obyvatel ije v samotné áslavi. V ostatních integrovaných ástech obce je hustota osídlení ni í.

P ehled po tu obyvatel v áslavi letech 2001 - 2004 udává následující tabulka.

Tabulka . 1: P ehled vývoje po tu obyvatel ve m st  áslav

2004 9 847
2003 9 865
2002 9 842
2001 9 845

Vykazovaný rok Po et obyvatel

Zdroj: M Ú áslav, evidence obyvatel
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M sto áslav je obcí s roz í enou p sobností od 1.1.2003 a má vymezeno území obcí (dle

vyhlá ky . 388/2002 Sb.) takto:

Ve m st  áslav jsou evidovány 3 m stské ásti, kterými jsou :
áslav  Nové M sto, áslav  Staré M sto, Filipov.

Území m sta je rozd leno na 2 katastrální území o celkové rozloze  2 646 ha, kterými jsou:

áslav a Filipov u áslavi

Nejvýznamn j ími subjekty p sobícími na území m sta áslav z pohledu mno ství

produkovaných odpad  nebo zam stnanosti jsou:
- Zenit, spol. s r.o. výroba prost edk  domácí hygieny
- DROP  PRESS s. r. o. slévárna kov
- eské d eva ské závody Praha, a.s zpracování d eva
- CZ TABÁK, a.s. zpracování tabáku
- STASTR ÁSLAV, s.r.o. výroba a oprava stavebních stroj
- MERKURIS s.r.o. gumárenská výroba  protektory

pneumatik
- perlínek, výrobní dru stvo galvanovna
- M stská nemocnice áslav zdravotnictví

Na území m sta áslavi je dle údaj  SÚ registrováno 2044 podnikatelských subjekt . Nejvíce

jsou ve m st  zastoupeni podnikatelé - fyzické osoby oprávn né k podnikání, subjekty podnikající

v oblasti  slu eb a obchodu. Velký po et podnikatelských subjekt  je vykazován v kategorii

stavebnictví a také v kategorii doprava.

ízení odpadového hospodá ství

Ve m st  áslavi jsou v sou asné dob  v platnosti dva dokumenty  obecn  závazné

vyhlá ky, které souvisejí s problematikou odpadového hospodá ství m sta. Jedná se Obecn

závaznou vyhlá ku o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území m sta áslav

(zvlá t  o systému sb ru, t íd ní, vyu ívání a zne kod ování komunálního odpadu a jeho

látkových slo ek), která byla schválena zastupitelstvem dne 27. 11. 2001 s ú inností

od 1. 1. 2002. Druhým dokumentem je Obecn  závazná vyhlá ka . 8/2003 ze dne 10. 12. 2003 o

místním poplatku za provoz systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a
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odstra ování komunálních odpad .

Ve keré vyprodukované odpady z území m sta áslavi jsou p edávány oprávn né osob

spole nosti AVE CZ odpadové hospodá ství s.r.o., která provozuje na území m sta za ízení

k odstra ování a vyu ívání odpad . Seznam za ízení v provozovn : skládka, silicifikace,

biodegradace, biologická úprava odpad  a za ízení k vyu ívání biologických odpad   (za átek

provozu 1. polovina  roku 2006), shroma ovací místo odpad .

Skládka byla uvedena do provozu v roce 1995 p i em  je plánována výstavba ty  etap.

Výstavba IV. etapy je plánována na rok 2008. P edpokládané uzav ení skládky je plánováno

v roce 2030. Projektovaná kapacita skládky (v ech etap) je 2.000.000 m3. Zp sob t sn ní

jednotlivých slo i  je minerální, na kterém je umíst na PEHD fólie.

Pr b ná evidence o odpadech a nakládání s nimi a ro ní hlá ení o druzích, mno ství

odpad  a zp sobech nakládání s nimi jsou vedeny v elektronické podob  v programu EVI firmy

Inisoft, s.r.o.  a to p ímo spole ností AVE CZ odpadové hospodá ství s.r.o.

Obecn  závazná vyhlá ka o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území m sta

áslav (zvlá t  o systému sb ru, t íd ní, vyu ívání a zne kod ování komunálního odpadu a jeho

látkových slo ek) ur uje základní povinnosti pro fyzické osoby s trvalým pobytem na území m sta

nebo pro fyzické osoby, které vlastní na území m sta nemovitost k individuální rekreaci.

Povinnosti se týkají zejména nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vyhlá ka popisuje

jednotlivé mo nosti shroma ování jednotlivých druh  odpad . Zvlá tní ustanovení je té

v nováno povinnostem oprávn ných osob, které p ebírají odpady od m sta.
Systém shroma ování a p ebírání odpad  od obyvatel

Na shroma ování sm sného komunálního odpadu mají obyvatelé m sta áslavi k dispozicí 110

l nádoby (v ástech m sta s rodinnou zástavbou) a 1 100 l kontejnery (v sídli tní zástavb ). Svoz

zaji uje oprávn ná osoba 1 x v týdnu.
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Vyu itelné slo ky komunálního odpadu, tzn. papír, plast, sklo (sm sné) mají  obyvatelé v ech

obecních ástí mo nost odná et do barevn  odli ených sb rných nádob (objem 1 100 l) v

ur ených stanovi tích. Po et nádob a etnost svoz  udává tabulka . 2. M sto je za len no

v systému EKO-KOM od 31.5.2003. Na rámec t íd ní vyu itelných slo ek komunálního odpadu

(papír, plast, sklo) ve stanovi tích jsou tyto slo ky navíc odvá eny dle svozového kalendá e 1x

m sí n  z adres obyvatel.

Objemný odpad je rovn  odvá en dle svozového kalendá e 1x m sí n  z adres obyvatel. M sto

áslav nedisponuje v sou asnosti klasickým sb rným dvorem, tzn.  samostatným provozem

za ízení ke sb ru nebo výkupu. Povinnost zaji t ní míst k odkládání nebezpe ných slo ek

komunálního odpadu plní m sto mobilními sb ry nebo mo ností pro obyvatele, kte í m ou tyto

slo ky bezplatn  p edávat na místní skládce (AVE CZ odpadové hospodá ství s.r.o.). Skládka má

v rámci svého areálu vymezeno shroma ovací místo, které nahrazuje za ízení charakterem

podobné sb rnému dvoru. M sto áslav ve spolupráci s oprávn nou osobou organizuje 2x ro n

(jaro, podzim) mobilní sb ry nebezpe ných odpad , kdy je ur ena svozová trasa. Realizace

mobilních sb r  za ala v roce 2004.

Informace o svozech vyu itelných slo ek, objemných a nebezpe ných odpad  získávají obyvatelé

z místních novin a leták .

Biologicky rozlo itelné odpady z údr by m stské zelen  a h bitova jsou p edávány externí firmou,

která vykonává práce na pozemcích m sta, na skládku v áslavi. Stavební odpady mohou

obyvatelé na vlastní náklady p edávat na místní skládku. Pou itá lé iva jsou p edávána v síti

místních lékáren.Baterie jsou p edávány do místních prodejen.

Sb rné nádoby na vyu itelné slo ky komunálního odpadu jsou umíst ny na stanovi tích

v r zných ástech m sta s ohledem na hustotu zástavby. Nádoby jsou zvlá  ozna eny a barevn

rozli eny. Po et nádob na separované slo ky komunálního odpadu a etnost svozu udává tabulka

. 2.
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Tabulka . 2: Po et nádob separovaného sb ru odpad

Papír 41 1x týdn
Sklo 43 1x týdn
Sm sné plasty 45 1x týdn

Slo ka Po et nádob etnost svozu

Zdroj: M Ú áslav, rok 2004
V souhrnu lze uvést následující mo nosti sb ru a t íd ní hlavních skupin odpad  pro ob any:

Papír, sklo, PET sb rné nádoby, 1x m sí n  svoz

Kovový odpad svoz velkoobjemových odpad , sb rny kovových

odpad

Nebezpe né odpady mobilní sb r, areál skládky

Chladni ky a elektroza ízení mobilní sb r, areál skládky

Objemný odpad svoz velkoobjemových odpad

Stavební odpad individuální p edání na skládku

Výrobky podléhající zp tnému odb ru sí  prodejen, mobilní sb r

Lé iva lékárny na území m sta

Biologicky rozlo itelný odpad skládka

(z údr by m stské zelen )

Celková produkce odpad

Celkové mno ství odpad  za období let 2001  2004  je uvedeno v tabulce . 3. Souhrnná

tabulka uvádí p ehled mno ství odpad , jejich  p vodcem je M sto áslav v jednotlivých letech,

zm nu produkce a mno ství produkce odpadu na jednoho obyvatele v roce 2004.
Tabulka . 3: Celkové mno ství odpad  m sta áslav v období 2001  2004

- z toho ostatních odpad 3399,2 3898,28 3552,32 3928,03 114,7 91,1 110,6 398,8

- z toho nebezpe ných
odpad 1,12 0,37 0,013 8,25 33 3,5 63461 0,8

Celkové mno ství odpad 3400,32 3898,65 3552,33 3936,28 114,7 91,1 110,9 399,7

2001 2002 2003 2004 02/01 03/02 04/03 2004

Produkce
(t/rok) Zm na produkce (%)

M rn
á

prod
ukce

(kg/ob
yv.)

Zdroj: Evidence odpad  M Ú áslav



  55

Z vý e uvedené tabulky lze konstatovat, e celková produkce odpad  vyprodukovaných

na území m sta áslavi je ve sledovaném období vyrovnaná a nezaznamenává dynamické nár sty

i poklesy. Rovn  tak lze íci u celkové produkce odpad  kategorie ostatní , nikoliv v ak u

produkce kategorie nebezpe ný . D vody nár stu celkové produkce nebezpe ných odpad  jsou

dle sd lení zástupce M Ú a zástupce oprávn né osoby dány rozdílnými zp soby vykazování 

p ebírání odpad  od obyvatel. V ur itých letech, kdy  obyvatelé p edali odpad p ímo v areálu

skládky, bylo p edání zpoplatn no p ímo ob anovi na skládce a dále ji  nebyla hodnota p edaného

odpadu zanesena do pr b né evidence o odpadech resp. ro ního hlá ení m sta áslavi. V jiných

letech byl odpad naopak p evzat bezplatn , kdy  ob an prokázal, e má trvalé bydli t  na území

m sta áslavi. Odpad byl po té vykázán v evidenci o odpadech m sta áslavi. U vý e zmín ných

odpad  je problém ve vykazování a v systému p ebírání nejznateln j í. Dal ím d vodem nár stu

nebezpe ných odpad  v roce 2004 je realizace dvou mobilních sb r  nebezpe ných odpad ,

jejich  p vodcem je m sto.

Celková produkce komunálních odpad

Celkové mno ství komunálních odpad  za období let 2001  2004  je uvedeno v tabulce . 4.

Souhrnná tabulka uvádí p ehled mno ství komunálních odpad , jejich  p vodcem je m sto áslav

v jednotlivých letech, zm nu produkce a mno ství produkce komunálního odpadu na jednoho

obyvatele v roce 2004.
Tabulka . 4: Celkové mno ství komunálních odpad  m sta áslav v období 2001  2004

Celkové mno ství
komunálních odpad 3009,67 3772,09 3497,03 3365,02 125,3 92,7 96,2 341,7

2001 2002 2003 2004 02/01 03/02 04/03 2004

Produkce
(t/rok) Zm na produkce (%)

M rn
á

prod
ukce(
kg/ob

yv)

Zdroj: Evidence odpad  M Ú áslav

V roce 2004 tvo ily komunální odpady cca 86 % z celkové produkce odpad  m sta áslavi.

Prognóza vývoje produkce odpad
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Následující tabulka popisuje o ekávaný vývoj produkce komunálních a stavebních odpad  ve

m st  áslavi v roce 2010.
Tabulka . 5: Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních a dal ích odpad  m sta

áslav

- Sm sný komunální odpad (200301) 2642,9 78,54 2900 7,5

- Biologicky rozlo itelný odpad
  (200201) 178,26 5,3 200 5

- Objemný odpad (200307) 28,24 0,84 50 1,25

- Nebezpe né slo ky
- Elektrická a elektronická za ízení
  (200135)

8,25
1,55

0,25
0,05

351)

02)
0,88

0

Z komunálního odpadu:
- Vybrané slo ky odd leného sb ru:
  papír, plasty sm sné, PET (pokud se
  sbírá odd len ), sklo, kovy

135,61 4,03 200 5

Komunální odpady 3365,02 100 4000 100
(t/rok) (%) (t/rok) (%)

2004 2010
Celková produkce odpad

Prognóza byla provedena na základ  zhodnocení p edpokládaného vývoje rozhodujících

faktor , tj. p edpokládaného vývoje ekonomického r stu, spot eby domácností (pror stový

scéná ).

Z hlediska vývoje produkce  odpad  se dá o ekávat nár st produkce nebezpe ných

odpad , s ohledem na zavedené mobilní sb ry v roce 2004 a jejich zvy ující se efektivitu.

Jedním z cíl  m sta bude vyu ívání mo nosti zp tného odb ru vybraných výrobk

(ledni ky, elektronická a elektrická za ízení apod.), tak aby se nejednalo o toky odpad  v systému

odpadového hospodá ství m sta. Problematika vyu ívání systému zp tného odb ru je e ena

v samostatném cíli závazné ásti POH. Rovn  se dá o ekávat nár st produkce u vyu itelných

slo ek komunálního odpadu (papír, plast, sklo, kovy) s ohledem na rozvíjející se systém t íd ní na

území m sta.

Nakládání s odpady

Z místního et ení (konzultace s pracovníky M Ú) a analýzy dolo ené pr b né evidence
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o odpadech m sta áslavi resp. ro ního hlá ení a z následn  zpracované tabulky . 6 vyplývá, e

ve keré vyprodukované odpady na území m sta áslavi v roce 2004 byly p edávány oprávn né

osob  v souladu s § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Následným et ením zpracovatele POH ve

spolupráci s pracovníky M Ú bylo konstatováno, e nej ast j ím zp sobem nakládání s odpadem

bylo skládkování (96,3 % z celkové produkce odpad  m sta áslavi, která inila v roce 2004

3791 tun). Mno ství cca 0,5 tuny bylo p edáno na spalovnu k odstran ní, tento zp sob nakládání

s odpadem zaujímá 0,01% z celého objemu produkce. S 3,7 % odpad  z celkové produkce

odpad  bylo nakládáno tak, e byly p edány oprávn né osob , která disponuje souhlasem

k provozování za ízení k vyu ití odpad .

Tabulka . 6: Celková produkce a nakládání s odpady m sta áslav v roce 2004

P edání jiné oprávn né
osob 3928,03 100 8,25 100 3936,28 100

Spalování - 0,47 5,6 0,47 0,01
Skládkování 3791,44 96,5 0,021 0,3 3791,2 96,29

Úprava nebo vyu ití
(mimo R12), v etn  N1,
N2

136,85 3,5 7,76 94,1 144,61 3,7

Produkce celkem 3928,03 100 8,25 100 3936,28 100
(t/rok) (%) (t/rok) (%) (t/rok) (%)

Popis Ostatní odpady/2004 Nebezpe né odpady/2004 Odpady celkem/2004

Zdroj: Evidence odpad  m sta áslav

Z tabulky je patrné, e v p í tích letech by se m sto áslav m lo zam it na sní ení podílu

zp sobu nakládání skládkováním tzn., aby se zvy oval podíl t íd ní a odpady byly p ednostn

p edávány na koncová za ízení, která disponují technologiemi na vyu ívání odpad .

Nakládání s komunálními odpady
V tabulce . 7 je popsána celková produkce a souhrnný zp sob nakládání s komunálními odpady
z pohledu ostatních, nebezpe ných odpad  a biologicky rozlo itelných komunálních odpad
(BRKO) za rok 2004.

Tabulka . 7: Celková produkce a nakládání s komunálními odpady m sta áslav v roce 2004
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P edání jiné
oprávn né
osob

3356,77 100 1506,73 100 8,25 100 3365,02 100

Spalování - - - 0,47 5,6 0,47 0,01
Skládkování 3220,9 95,9 1455,32 96,59 0,021 0,3 3220,92 95,69

Úprava nebo
vyu ití (mimo
R12), v etn
N1, N2

136,13 4,1 51,41 3,41 7,76 94,1 143,89 4,3

Produkce
celkem 3356,77 100 1506,73 100 8,25 100 3365,02 100

(t/rok) (%) (t/rok) (%) (t/rok) (%) (t/rok) (%)
Popis

Ostatní
odpady/2004 Z OO*BRKO/2004 Nebezpe né

odpady/2004 Odpady celkem/2004

Zdroj: Evidence odpad  m sta áslav

Z tabulky . 7 vyplývá, e ve kerá produkce komunálních odpad  v roce 2004 (skupina odpadu

20), která inila 3365,02 tun, byla p edána oprávn né osob . Z tabulky dále vyplývá, e

dominantní slo kou celkové produkce komunálních odpad  jsou odpady kategorie ostatní

(3356,77 tun). Na této hodnot  se nejv t í m rou podílí sm sný komunální odpad.

Bylo zji t no, e 95,69% z celkové produkce komunálních odpad  bylo p edáno oprávn né osob

ke skládkování a 4,3% komunálních odpad  bylo p edáno k následnému vyu ití.

Z tabulky je patrné, e v p í tích letech by se m sto m lo zam it na sní ení

podílu zp sobu nakládání s odpady skládkováním. Produkované odpady by m ly být p ednostn

p edávány na koncová za ízení, která disponují technologiemi na vyu ívání odpad .

Základní vyhodnocení

Provedenou analýzou a následným et ením bylo zji t no n kolik nesoulad  POH M sta áslav

s danými opat eními POH St edo eského kraje, kdy se p edev ím jednalo o: zp sob nakládání

s biologicky rozlo itelným odpadem, který je skládkován, díle nepln ní limitu míry t íd ní pro

papír, sklo, plast a kovy ur ený na rok 2004, kdy sou asná míra t íd ní iní 13,8 kg/obyv. , co  je

podpr m rné, dále o men í ú ast obyvatel na odd leném sb ru vyu itelných slo ek komunálních

odpad  a o neexistenci podp rné aktivity ze strany m st k up ednost ování vyu ívání systému

zp tného odb ru p ed sou asným odstra ováním odpad .

K hlavním cíl m k budoucí innosti orgán  M sta áslav v rámco Plánu odpadového
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hospodá ství p edev ím pat í :

- Zajistit p edávání biologicky rozlo itelného odpadu k p ednostnímu vyu ití

- Získávat ve ejnost k odd lenému sb ru vyu itelných slo ek komunálního odpadu

- Získávat ve ejnost pro vyu ití zp tného odb ru

- Zkvalitnit systém nakládání s komunálními odpady na území m sta

- Podporovat environmentální vzd lávání, výchovu a osv tu na úrovni m sta

- Zdokonalovat stávající systém odd leného sb ru vyu itelných slo ek.

4.3. Rozdíly mezi plány odpadových hospodá ství uvedených m st

Na samém po átku je nutné si uv domit, e m sto Kutná Hora v popisované dob , tedy

v roce 2004 m lo po et obyvatel  20.975  a m sto áslav  9.847 obyvatel .  To znamená, e

Kutná Hora má v t í podíl obyvatel  o 53,24 %. Toto je velice d le ité, proto e mno ství

odpadu se p edev ím odvíjí od po tu obyvatel .

V dy  po et obyvatel  je také jedno z kritérií pro po et nádob separovaného sb ru a pro

etnost svoz .  V Kutné Ho e, jak ji  bylo v této práci uvedeno, je 141 kus  nádob na sm sné

plasty  a  v  áslavi  je  45  kus  stejných  nádob.  Co  je  rozdíl  68,08  %.   Zajímavý  je  rozdíl  u

po etnosti svoz  nádob na sklo, kterých je v Kutné Ho e 103 kus  a v áslavi 43 kus , ov em

v Kutné Ho e je svoz skla 1 x za 3 m síce a v áslavi 1 x týdn .  Z toho usuzuji, e dle mého

názoru je v Kutné Ho e dosta ující po et t chto nádob a ze zku eností z p ede lých let byl ur en

takový termín svoz .

Rozdíl v celkovém mno ství odpad  mezi Kutnou Horou a áslaví za rok 2004 iní 3794
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tun odpad  ro n , co  je 49,08 %.

           Z území m sta Kutná Hora bylo v roce 2004 vyprodukováno 7730,04 tun komunálního

odpadu, co  je o 4365,01 tun více ne  bylo vyprodukováno komunálního odpadu z území m sta

áslav. Procentuální rozdíl je 56,46 %.

V roce 2004 bylo z území m sta Kutná Hora vyskládkováno 5447,647 tun komunálních

odpad  a z území m sta áslav bylo ve stejném roce vyskládkováno 3220,92 tun komunálních

odpad , co  je 40,87 % rozdíl.   V tomto roce bylo také dle analýzy chybn  nakládáno z 1737,26

t odpadu z celkového mno ství 7730,04 t, vyprodukovaného z území m sta Kutná Hora na rozdíl

od m sta áslav, kde tento údaj není uveden. Tento rozdíl poté sni uje procentuální výsledek u

vyskládkovaného odpadu.

      Z vý e uvedeného vyplývá, e zhruba padesáti procentní rozdíl v po tu obyvatel  uvedených

m st, je p im ený i v dal ích procentuálních rozdílech jako nap . v celkovém mno ství odpadu, v

mno ství vyskládkovaného odpadu apod.

      Z prostudování obou Plán  odpadového hospodá ství, tedy POH M sta Kutná Hora a POH

M sta áslav jsem vyvodil záv r, e ob  m sta mají v sou asné dob  problémy se sni ováním

mno ství vyskládkovaného odpadu, dále se zvy ováním t íd ní slo ek komunálního odpadu  a

s tím spojenou men í ú astí obyvatel na t íd ní odpad .

Také d le itým nedostatkem je neexistence sb rného dvora v obou m stech. M sto Kutná

Hora se toto sna í nahradit svozy odpad , co   ov em není zcela dosta ující.  M sto áslav také

provozuje  svozy odpad , av ak výhodou pro místní obyvatele je, e v áslavi je provozována

skládka, kde je zavedeno i sb rné místo.

Hlavními úkoly do budoucna je tedy sni ovat mno ství sládkovaných odpad  a naopak

zvy ovat mno ství odpad  u kterých je mo nost následné recyklace. Myslím si, e toto jsou úkoly

nejen pro dv  m sta, ale jsou to úkoly pro ka dého z nás. Ka dý z nás nakupuje r zné v ci, nutn

tedy ka dý z nás produkuje r zné odpady a na ka dém jednotlivci zale í, zda bude ochoten p i

nákupech sledovat, zda je na výrobku uvedeno, e se vyroben z recyklovaného odpadu, zda bude
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ochoten odpad t ídit a celkov  se sna it svým jednáním sni ovat produkci odpad .

Samoz ejm , tlak na sni ovaní produkce odpad  je nutné vyvíjet hlavn  na velké subjekty

produkující zna né mno ství odpad  v etn  nebezpe ného, ale  stejn  jako malé dít  se postupn

u í od jednoduchého ke slo it j ímu  sni ování a t íd ní odpad  by m lo za ínat u jednotlivc ,

kde je to jist  jednodu í, ne  u velkých subjekt , kde sni ování produkce a t íd ní odpad  je jist

závislé na n kolika faktorech najednou.

Myslím, e ochra ovat ivotní prost edí, je úkol ka dého jednotlivce, ka dého m sta,

státu a celkov  tedy v ech obyvatel planety Zem .

V dy  ivotní prost edí je to, v em ijeme, co nás obklopuje a pot ebujeme ho k ivotu

nejen my, ale budou ho pot ebovat i budoucí generace, ale na nás v sou asné dob  zále í jaké to

jejich  ivotní prost edí bude.

Dle mého názoru je velice patné pokud dochází ve ejn , nap íklad z úst n kterých

politik  k bagatelizaci, n kterého problému spojeného s ochranou ivotního prost edí, konkrétn

se t eba týkajícího produkce a ukládání odpad , nebo  pokud ob ané budou sly et, e problémy

s ukládáním odpad  jsou zveli ované a  v e je  pod kontrolou a  by  jen malá ást  z  nich si  poté

doma ekne, e je v e v po ádku, nebudeme se zdr ovat s t íd ním odpadu, tak je to patné.

K ochran  ivotního prost edí je t eba p istupovat zcela zodpov dn , proto e v p ípad

nezodpov dného p ístupu, nám ná  nezájem p íroda bude zcela ur it , postupn  negativn  vracet.
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Záv r
V tuto chvíli jste do etli bakalá skou práci na téma  Spole nost a ivotní prost edí .

V této práci jsem se sna il shromá dit informace k jisté form  ochrany ivotního prost edí, stavu

ivotního prost edí v minulosti a  do sou asnosti.  Zabýval jsem se prevencí ochrany ivotního

prost edí, ale také innosti státních orgán , tedy státní politiky  ochrany ivotního prost edí.

Samoz ejm , e s ivotním prost edím a jeho ochranou je spojeno mnoho problém  z a

p ímo z ochranou n kterých slo ek ivotního prost edí jako ovzdu í, voda, p da apod.  Práci

jsem více sm oval na produkci odpad  a jeho následnou likvidaci , jeliko  si myslím, e to je

jeden ze zásadních problém  na í spole nosti související s na í inností v sou asné dob .

Problém  s ochranou ivotního prost edí, jak jsem p edeslal, je ur it  více a podle

sou asného vývoje a prognóz bude problému s tímto oborem spojených p ibývat. Proto bude jist

velmi d le ité , jak se budeme k ivotnímu prost edí kolen nás chovat a jak jeho pot ebám

porozumíme . Budeme se muset v ichni dále u it jak pomáhat s ochranou ivotního prost edí, jak

sni ovat mno ství produkovaného odpadu, aby nedocházelo ke zbyte nému po kozování

ivotního prost edí.

  P i vykonávání své odborné stá e na Odboru ivotního prost edí M stského ú adu

v Kutné Ho e jsem se setkal s celou adou problém  a situací týkající se ochrany ivotního
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prost edí, kdy pracovníci tohoto odboru denn  museli e it r zná oznámení o erných skládkách,

o pálení podez elých v cí apod.

Z této zku enosti mohu uvést, e problematika ochrany ivotního prost edí není

jednoduchá, a na optimální e ení problému provázející lidskou innost spojenou se zásahy do

prost edí kolem nás p i maximálním zachování istoty  p írody, je t eba opravdu odborných

znalostí odpov dných osob.  Ov em v e souvisí se v ím  a pokud my v ichni se budeme

zodpov dn  chovat k ivotnému prost edí, budeme u it mlad í generace k základním návyk m,

bude snaha o udr ení a nezhor ování stavu ivotního prost edí kolem nás o n co málo leh í.

Resumé
ivotní prost edí je jednou z hlavních slo ek kolem nás, na í spole nosti.

V minulosti tedy v letech 1946 a  1989 ivotní prost edí bylo ve velice patném stavu.  Ko enem

na í hluboké ekologické krize v popisovaném období  byl ve v t in  p ípad  politický vývoj , kdy

vztahy mezi lidmi byly navzájem deformovány a stejn  byly naru eny i vztahy mezi lidmi a

p írodou. Pozemská biosféra byla chápána výlu n  ko istnicky, p estala být ivou p írodou,

strukturou, do ní  jsme sami pat ili a pat íme.  Jednozna n  p eva oval vztah k p írod  jako

k pouhé zásobárn  surovin a energie, jako k pouhému objektu exploatace.  Zásadn  byla

p ehlí ena skute nost, e lidské p etvá ení p írody je mo né pouze v rámci p írody, její  je lov k

sou ástí, tedy je mo né jen za p edpokladu uchování p írodních podmínek obyvatelnosti Zem .

Od roku 1990 se stav  ivotního  prost edí    stal  d le itým  prvkem kvality ivota celé

na í spole nosti. Tento souhrnný cíl lze v lenit do soustavy spole enskopolitických cíl  kam bylo

za azeno i zachování a zlep ování kvality ivotního prost edí. Ekologická politika eské

republiky se po roce 1990 nejd íve nejvíce zam ovala na stacionární velké zdroje zne i t ní.

V situaci, kdy se u t chto zdroj  dosáhlo emisních limit , byl dal í vývoj v oblasti ivotního

prost edí výrazn  determinován  zejména malými zdroji zne i t ní.  K nejv t ím problém m
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zne i ování ivotního prost edí bezpochyby stále pat í odpady. Produkce odpad  v R v

posledních letech kolísá mezi 36 a 39 mil. t. . V roce 2005 bylo recyklováno a vyu ito jako

druhotná surovina celkem 17,9 mil. t v ech odpad .  Ve srovnání s rokem 1990, kdy ve své

podstat  se nedá hovo it o recyklaci odpad , to je zna ný úsp ch.

K ochran  ivotního prost edí bezesporu pat í také strategie prevence, kdy je ur it

výhodn j í p edcházet vzniku odpadu, ne  poté e it co s ním dál.

K hlavním sm r m prevence pat í u velkých subjekt  p izp sobování výroby tak, aby

vznikalo minimální mno ství odpad  a nebo nevnikaly odpady v bec. Dal ím zp sobem

preventivního opat ení je osv ta, výchova, kdy je nutné ve ejn  sd lovat a p ipomínat nutnost

sni ování mno ství produkce odpad  a d le itosti t íd ní odpad . Také státní orgány se sna í

svou inností p isp t k zlep ení stavu ivotního prost edí v rámci programu státní politiky

ochrany ivotního prost edí .

Mezi hlavní problémy spojené s ochranou ivotního prost edí, jak bylo uvedeno, jist  pat í

odpady. Tím myslím, produkci odpad  a jejich následné odstra ování.  Sou asným trendem je

sni ovat celkovou produkci odpad , a v p ípad  jejich vzniku v maximáln  mo né mí e vyu ívat

jeho energii a minimalizovat jeho odstra ování ukládáním na skládky. Velký tlak je vyvíjen na

zvý ení  ú asti ob an  na t íd ní vyu itelných slo ek komunálního odpadu, aby bylo také

maximáln  odpad vyu ít jako druhotné suroviny.

Jednotlivá m sta v eské republice se sna í problematiku spojenou s produkcí odpad

e it pomocí vypracování Plánu odpadového hospodá ství, který je vypracován na dobu nejmén

p ti let a   je strategickým dokumentem m sta v oblasti odpadového hospodá ství, který navrhuje,

specifikuje a hodnotí nezbytné zm ny sou asného nakládání s odpady, které povedou k dosa ení

shody s platnými i výhledovými legislativními po adavky a prioritami eské republiky v této

oblasti.  Hlavním cílem Plánu odpadového hospodá ství  je zajistit efektivní hospoda ení s odpady

na území m sta a ú innou prevencí, výchovou, osv tou i konkrétními technicko -

administrativními kroky zlep it kvalitu ivotního prost edí pro v echny obyvatele konkrétního
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m sta.

K ochran  ivotního prost edí je t eba p istupovat zcela zodpov dn , proto e v p ípad

nezodpov dného p ístupu, nám ná  nezájem  p íroda bude zcela ur it , postupn  a negativn

vracet. V dy  ivotní prost edí je to, v em ijeme, co nás obklopuje a pot ebujeme ho k ivotu

nejen my, ale budou ho pot ebovat i budoucí generace, ale na nás v sou asné dob  zále í jaké to

jejich  ivotní prost edí bude.

Anotace a klí ová slova:

Chramosta Miroslav, Spole nost a ivotní prost edí  . Bakalá ská práce. Brno: Universita

Tomá e Bati ve Zlín , Institut mezioborových studií, 2006.   69 stránek.

Tato bakalá ská práce zcela ur it  nebude moci nastínit v echna mo ná e ení problém

vzniklých ve spojitosti s inností lov ka a tím samoz ejmou produkcí odpad , ale jejím cílem

bude alespo  áste n  prokázat rozdíl ve vztahu mezi spole ností a ivotním prost edím

v minulosti, ale hlavn  v sou asnosti a s tím souvisejícím nutnou produkcí, d lením a

zpracováváním odpad  . Dále alespo  uvést k jakým zlep ením a obnov  ivotního prost edí

do lo v této problematice posledních patnácti let. Rozpracovat odpadové hospodá ství dvou

m st St edo eského kraje a v neposlední ad  uvést mo nosti a vlastní názor   následného e ení

odpadového hospodá ství v budoucnosti.  Tato bakalá ská práce bude p edev ím více i mén

zam ena na sou asné e ení problému produkce odpad , ale i mo ných zlep ení,  které by mohly

být v této problematice vyu ity.

Exploatace; Absorbéry; Absordéry; Ekotoxicita; Pyrolýza; Vitrifikace; environmentálních;

synergických.
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Annotation and key words:

Chramosta Miroslav, The Society and Environment . Undergraduate thesis. Brno: University of

Tomas Bata in Zlin, Instititute of Interdisciplinary Studies, 2006. 69 pages.

The goal of this undergraduate thesis is certainly not to foreshadow any possible problem

solving, which may occur in connection with human activity that may obviously produce waste.

Its goal is at least to demonstrate the difference in the relationship between society and

environment in the past, and predominantly at present and, furthermore, the necessary production

related to waste selection and its processing. Another objective of the thesis deals with revealing

of environmental  improvement and recreation within the last fifteen years. Next, this thesis tries

to elaborate waste management in two cities in Central Bohemian Region, and, last but not least,

it outlines ways and my own conception of subsequent solution of waste management in future.

This undergraduate thesis concentrates more or less on present solution of problems connected

with waste output. It also takes account of possible improvement which could be implemented to

solve these problems.

Exploitation; Absorbers; Adsorbents; Ecotoxicity; Pyrolysis; Vitrification; environmental;

synergetic.
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      .

Seznam p íloh
Záv rem jsem ke své práci p i adil mini výzkum týkající se t íd ní vyu itelných slo ek

komunálního odpad .  Výzkum jsem provedl pomocí anonymního dotazníku u padesáti

respondent .
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P íloha . 1

Dotazník Odpady a já

V rámci zpracování této práce jsem se rozhodl jako její ur itý podp rný argument provést

minipr zkum v oblasti nakládání s odpady týkající se zp sobu nakládání s odpady v n kterých

domácnostech v Kutné Ho e.

Cílem minipr zkumu, který jsem nazval Odpady a já , bylo zjistit stav nakládání

s odpady v domácnostech respondent  týkající se zejména:

· t íd ní - net íd ní odpad  a následného zp sobu nakládání s odpady - kam s nimi
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· vlivu zp sobu bydlení respondent  a zp sobu vytáp ní jejich domácností na nakládání s

odpady

· spokojenost respondent  se systémem nakládání s odpady v Kutní Ho e   informovanosti

respondent  o jiných mo nostech nakládání s odpady v etn  zp tného odb ru výrobk

K realizaci minipr zkumu jsem se rozhodl pou ít formu dotazníkové ankety, a proto jsem

p ipravil jednoduchý anonymní dotazník ve kterém jsem  formuloval n kolik otázek a mo ností

odpov dí pro zkoumanou problematiku. Padesát  kus  kopií tohoto  dotazník  jsem následn

distribuoval mezi své známé spoluob any v Kutné Ho e s tím, e jsem je po ádal o vypln ní a

následné p edání zp t.
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Sm sný komunální odpad *)  tzn. komunální odpad  po vyt íd ní vyu itelných slo ek (papír, plasty, sklo, apod.)  a bez nebezpe ných
odpad  (baterie, léky, barvy, edidlem obaly od olej , atd.)

V roce 2006 jsem za odvoz komunálního odpadu platit za p íslu níka domácnosti  K :

Jsem spokojený se
systémem nakládání
s odpady v Kutné Ho e

ano ne ano ne n co jsem
o tom
sly el

 Net ídím
proto, e:

Nemám
místo

Platím
stej-n  a
t ídím nebo
ne

Na skládce
to stejn
sesypou

 Víte  o existenci zp tného odb ru elektroza ízení ,
akumulátor , baterií,  olej  a  zp sobu a místech
vyu ití zp tného odb ru v Kutné Ho e

Vyt ídím pouze nebezpe né odpady, které  p edám
p i jejich svozu a v e ostatní vhodím do kontejneru
na sm sný komunální

Spalitelné odpady spálím v kotli, ostatní vhodím
do kontejneru na   sm sný komunální odpad

Vyt íd ný papír, plasty, sklo a sm sný komunální
odpad  dám do ur eného kontejneru, nebezpe né
odpady p edám p i jejich svozu

Net ídím v bec a v e, co se vejde do kontejneru,
popelnice na   sm sný komunální odpad tam
hodím

Odpady
domácnosti
t ídím na:

Papír plasty sklo Sm sný
komunální
odpad*)

Nebezpe -
né  odpady
(NO)

Net ídím
v bec

Popel

Vytáp ní : Centrální
rozvod
MTH

Vlastní
plynové

Vlastní
elektrické

Vlastní na
uhlí

Vlastní na
d evo

Vlastní
LTO

Jiné

Bydlím : Byt ( panel.
d m na
sídli ti)

Byt ( in .
d m  mimo
sídli t )

Rod. d m
se
zahradou

Rod. d m
bez
zahrady

Jiné
bydlení

Dobrý den.
Obracím se na Vás s prosbou o vypln ní tohoto anonymního dotazníku a jeho následné
vrácení do 10 dn . Dotazník se týká nakládání s odpady, které vyprodukuje Va e
domácnost v souvislosti se svým provozem.Výsledky dotazníku budou pou ity p i
vypracování studentské  bakalá ské práce. Odpovídající stav  odpov   zakrou kujte. (Va e
dal í názory uve te na druhou stranu)
D kuji. Miroslav Chramosta, Kutná Hora

Dotazník - anketa   Odpady a já

Z distribuovaného po tu dotazník   se jich navrátilo 40 vypln ných, co  je 80 %. Odpov di
z dotazník  i n kolik dal ích p ipomínek respondent  jsem zpracoval a vyhodnotil a výsledky jsou
v tabulární form  uvedeny  v  Tabulce vyhodnocení anketa "Odpady a já".
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Po et dotazník  distribuovaných 50
Po et dotazník  vrácených 40

Zp sob bydlení ks %
25 62,5

5 12,5
10 25

Rodinný d m bez zahrady 0 0
Jiné bydlení 0 0

Zp sob vytáp ní ks %
Centrální rozvod  MTH 30 75
Vlastní plynové, elektrické, LTO 8 20
Vlastní na uhlí, koks, d evo 2 5
Jiné 0 0

Odpady domácnosti t ídíme ks %
Papír, plasty,sklo a ostatní komunál.odpad*) do ur eného kontejneru 10 25
Nebezpe ný odpad (p edán p i svozu nebezpe ného odpadu)
T ídím áste n , vyt ídím pouze nebezpe ný odpad, který p edám  p i 22 55
svozu a v e ostatní vhodím do kontejneru na sm sný komunální odpad
Net ídím v bec a v e, co se vejde do kontejneru, popelnice na  sm sný 8 20
komunální odpad tam hodím
Spalitelné odpady spálím v kotli, ostatní vhodím  do kontejneru na 0 0
sm sný komunální odpad

D vody net íd ní ( z po tu 30 net ídících nebo pouze áste n  t ídících) ks %
Odpad net ídím proto, e nemám dostatek místa pro t íd ní 5 17
Odpad net ídím proto, e platím stále stejn , a  t ídím nebo ne 2 7
Odpad net ídím, proto e pak to na skládce stejn  sesypou 1 3
T ídím pouze áste n  proto, e nemám dostatek místa pro t íd ní 22 73

Zp tný odb r ks %
Vím o mo nostech zp tného odb r elektzroza ízení, akumulátor , ano 15 37,5
baterií, olej  a  zp sobu a místech vyu ití zp tného odb ru v Kutné Ho e ne 25 62,5

Spokojenost respondent , cena za odvoz odpad  v r. 2006 ks %
Jsem spokojený se systémem nakládání s odpady v Kutné Ho e ano 25 62,5

ne 15 37,5
Znám vý i platby za r. 2006 za odvoz komunálního odpadu za ob ana ano 10 25

ne 30 75

Rodinný d m se zahradou

Byt v panelovém dom  na sídli ti
Byt v in ovním dom  mimo sídli t

Tabulka vyhodnocení anketa "Odpady a já"

Záv r ankety
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I kdy  provedená anketa nem e vzhledem ke svému rozsahu postihnout relevantní vzorek a

po et respondent  odpovídající profesionálnímu statistickému et ení, lze zji t né výsledky

prezentovat takto:

· P evá ná ást respondent  bydlí v bytech v panelových domech, které jsou, stejn  jako

byty v in ovních domech vytáp ny z centrálního rozvodu tepla m stského tepelného

hospodá ství. tvrtina respondent  bydlí v rodinných domcích s lokálním vytáp ním

p evá n  na zemní plyn, dva domky jsou vytáp ny tuhými palivy  uhlí v kombinaci se

d evem. V souvislosti se zp sobem vytáp ní p i pou ití uhlí vzniká jako odpad popel.

· Nejideáln j í zp sob nakládání s odpady aplikuje 10 domácností, kde t ídí vyu itelné

slo ky komunálního odpadu- papír, plasty, sklo, dále nebezpe né odpady. Vyt íd né

odpady pak p edávají do p íslu ných kontejner , nebezpe né odpady p i svozu t chto

odpad , který je ve m st  provád n n kolikrát do roka.

· Nej ast ji je v ak v domácnostech  provád no vyt íd ní nejzáva n j ích a nejznám j ích

nebezpe ných odpad , které jsou následn  pak p edávají p i  svozu t chto odpad ,

ostatní odpady bez dal ího t íd ní kon í jako sm sný komunální odpad v kontejnerech

vyvá ených na skládky.

· P ekvapující bylo osm respondent , kte í uvedli, e odpad net ídí prakticky v bec, a v e,

co se vejde do kontejneru na komunální odpad, vhodí sem

· Pot iteln j í je skute nost, e nikdo neuvedl spalování odpad  v lokálním kotli, i kdy

z respondent  pouze dva topí lokálními kotli na tuhá paliva

· Jako d vod absolutního  net íd ní je uvád n nedostatek místa pro t íd ní (zejména

v bytech panelových dom ), dále pak názor, e poplatek za odvoz odpad  je pro ka dého



  75

obyvatele Kutné Hory stejný, a  t ídí nebo net ídí. Názor, e se v e stejn  odveze a smíchá

na skládce, je ojedin lý.

áste né t íd ní produkovaných odpad  obhajují domácnosti nedostatkem místa pro jejich

t íd ní a shroma ování (zejména u nebezpe ných odpad ), a to p edev ím v bytech

panelových a in ovních dom .

· S mo ností zp tného odb ru má n jaké zku enosti 15 respondent , ostatní uvád jí, e o

této mo nosti dosud nic neví, p ípadn  e o tom n co sly eli.

· Cca 60% respondent  uvádí, e je se systémem nakládání s komunálním odpadem v Kutné

Ho e spokojeno, zbývající vyjád ili nespojenost. P ipomínky byly zejména k nemo nosti

zbavit se nebezpe ného odpadu v domácnostech v panelových domech v okam iku jejich

produkce, proto e tyto domácnosti prakticky nemají prostor pro shroma ování t chto

odpad . Dal í p ipomínky byla k nepo ádku kolem kontejner  a k vý i náklad  

poplatk m za odvoz odpadu, které se zvy ují. P ekvapující je  v ak skute nost, e náklady

 poplatek za odvoz odpadu za ob ana, který je v Kutné Ho e 500/ K /osobu, znala

pouze  tvrtina respondent .

Ke zlep ení n kterých negativních jev  vyplývajících z ankety je t eba v Kutné Ho e dle mého

názoru:

1. Neustále  v novat pozornost osv t  a propagovat t íd ní odpad  ve m st  v emi

mo nými  prost edky;  zam it  se  p i  tom  na  mladou  populaci  a  p stovat  v  ní

povinnost t ídit odpady.

2. Zlep it propagaci mo ností zp tného odb ru, zejména u elektrospot ebi ,

autobaterií, baterií, pneumatik, apod.

3. Citliv  stanovovat ro ní poplatek za ob ana  za svoz komunálního odpadu

4. Ve spojitosti s net íd ním odpad  nebo jejich ukládáním na místa k tomu m stem

neur ená vyu ít ke  kontrolám i m stskou polici; záva né zji t né nedostatky ádn

trestat v celém rozsahu platné legislativy.
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P íloha . 1

Dotazník Odpady a já

V rámci zpracování této práce jsem se rozhodl jako její ur itý podp rný argument provést

minipr zkum v oblasti nakládání s odpady týkající se zp sobu nakládání s odpady v n kterých

domácnostech v Kutné Ho e.

Cílem minipr zkumu, který jsem nazval Odpady a já , bylo zjistit stav nakládání s odpady

v domácnostech respondent  týkající se zejména:

· t íd ní - net íd ní odpad  a následného zp sobu nakládání s odpady - kam s nimi

· vlivu zp sobu bydlení respondent  a zp sobu vytáp ní jejich domácností na nakládání s

odpady

· spokojenost  respondent  se  systémem  nakládání  s  odpady  v  Kutní  Ho e    informovanosti

respondent  o jiných mo nostech nakládání s odpady v etn  zp tného odb ru výrobk

K realizaci minipr zkumu jsem se rozhodl pou ít formu dotazníkové ankety, a proto jsem

p ipravil jednoduchý anonymní dotazník ve kterém jsem  formuloval n kolik otázek a mo ností

odpov dí pro zkoumanou problematiku. Padesát  kus  kopií tohoto  dotazník  jsem následn

distribuoval mezi své známé spoluob any v Kutné Ho e s tím, e jsem je po ádal o vypln ní a

následné p edání zp t.
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Sm sný komunální odpad *)  tzn. komunální odpad  po vyt íd ní vyu itelných slo ek (papír, plasty, sklo, apod.)  a bez nebezpe ných
odpad  (baterie, léky, barvy, edidlem obaly od olej , atd.)

V roce 2006 jsem za odvoz komunálního odpadu platit za p íslu níka domácnosti  K :

Jsem spokojený se
systémem nakládání
s odpady v Kutné Ho e

ano ne ano ne n co jsem
o tom
sly el

 Net ídím
proto, e:

Nemám
místo

Platím
stej-n  a
t ídím nebo
ne

Na skládce
to stejn
sesypou

 Víte  o existenci zp tného odb ru elektroza ízení ,
akumulátor , baterií,  olej  a  zp sobu a místech
vyu ití zp tného odb ru v Kutné Ho e

Vyt ídím pouze nebezpe né odpady, které  p edám
p i jejich svozu a v e ostatní vhodím do kontejneru
na sm sný komunální

Spalitelné odpady spálím v kotli, ostatní vhodím
do kontejneru na   sm sný komunální odpad

Vyt íd ný papír, plasty, sklo a sm sný komunální
odpad  dám do ur eného kontejneru, nebezpe né
odpady p edám p i jejich svozu

Net ídím v bec a v e, co se vejde do kontejneru,
popelnice na   sm sný komunální odpad tam hodím

Odpady
domácnost
i
t ídím na:

Papír plasty sklo Sm sný
komunální
odpad*)

Nebezpe -
né  odpady
(NO)

Net ídím
v bec

Popel

Vytáp ní : Centrální
rozvod
MTH

Vlastní
plynové

Vlastní
elektrické

Vlastní na
uhlí

Vlastní na
d evo

Vlastní
LTO

Jiné

Bydlím : Byt ( panel.
d m na
sídli ti)

Byt ( in .
d m  mimo
sídli t )

Rod. d m
se
zahradou

Rod. d m
bez
zahrady

Jiné
bydlení

Dobrý den.
Obracím se na Vás s prosbou o vypln ní tohoto anonymního dotazníku a jeho následné
vrácení do 10 dn . Dotazník se týká nakládání s odpady, které vyprodukuje Va e
domácnost v souvislosti se svým provozem.Výsledky dotazníku budou pou ity p i
vypracování studentské  bakalá ské práce. Odpovídající stav  odpov   zakrou kujte.
(Va e dal í názory uve te na druhou stranu)
D kuji. Miroslav Chramosta, Kutná Hora

Dotazník - anketa   Odpady a já

Z distribuovaného po tu dotazník   se jich navrátilo 40 vypln ných, co  je 80 %. Odpov di
z dotazník  i n kolik dal ích p ipomínek respondent  jsem zpracoval a vyhodnotil a výsledky jsou
v tabulární form  uvedeny  v  Tabulce vyhodnocení anketa "Odpady a já".
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Po et dotazník  distribuovaných 50
Po et dotazník  vrácených 40

Zp sob bydlení ks %
25 62,5

5 12,5
10 25

Rodinný d m bez zahrady 0 0
Jiné bydlení 0 0

Zp sob vytáp ní ks %
Centrální rozvod  MTH 30 75
Vlastní plynové, elektrické, LTO 8 20
Vlastní na uhlí, koks, d evo 2 5
Jiné 0 0

Odpady domácnosti t ídíme ks %
Papír, plasty,sklo a ostatní komunál.odpad*) do ur eného kontejneru 10 25
Nebezpe ný odpad (p edán p i svozu nebezpe ného odpadu)
T ídím áste n , vyt ídím pouze nebezpe ný odpad, který p edám  p i 22 55
svozu a v e ostatní vhodím do kontejneru na sm sný komunální odpad
Net ídím v bec a v e, co se vejde do kontejneru, popelnice na  sm sný 8 20
komunální odpad tam hodím
Spalitelné odpady spálím v kotli, ostatní vhodím  do kontejneru na 0 0
sm sný komunální odpad

D vody net íd ní ( z po tu 30 net ídících nebo pouze áste n  t ídících) ks %
Odpad net ídím proto, e nemám dostatek místa pro t íd ní 5 17
Odpad net ídím proto, e platím stále stejn , a  t ídím nebo ne 2 7
Odpad net ídím, proto e pak to na skládce stejn  sesypou 1 3
T ídím pouze áste n  proto, e nemám dostatek místa pro t íd ní 22 73

Zp tný odb r ks %
Vím o mo nostech zp tného odb r elektzroza ízení, akumulátor , ano 15 37,5
baterií, olej  a  zp sobu a místech vyu ití zp tného odb ru v Kutné Ho e ne 25 62,5

Spokojenost respondent , cena za odvoz odpad  v r. 2006 ks %
Jsem spokojený se systémem nakládání s odpady v Kutné Ho e ano 25 62,5

ne 15 37,5
Znám vý i platby za r. 2006 za odvoz komunálního odpadu za ob ana ano 10 25

ne 30 75

Rodinný d m se zahradou

Byt v panelovém dom  na sídli ti
Byt v in ovním dom  mimo sídli t

Tabulka vyhodnocení anketa "Odpady a já"
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Záv r ankety

I kdy  provedená anketa nem e vzhledem ke svému rozsahu postihnout relevantní vzorek a po et

respondent  odpovídající profesionálnímu statistickému et ení, lze zji t né výsledky prezentovat

takto:

· P evá ná ást respondent  bydlí v bytech v panelových domech, které jsou, stejn  jako byty

v in ovních domech vytáp ny z centrálního rozvodu tepla m stského tepelného

hospodá ství. tvrtina respondent  bydlí v rodinných domcích s lokálním vytáp ním p evá n

na zemní plyn, dva domky jsou vytáp ny tuhými palivy  uhlí v kombinaci se d evem.

V souvislosti se zp sobem vytáp ní p i pou ití uhlí vzniká jako odpad popel.

· Nejideáln j í zp sob nakládání s odpady aplikuje 10 domácností, kde t ídí vyu itelné slo ky

komunálního odpadu- papír, plasty, sklo, dále nebezpe né odpady. Vyt íd né odpady pak

p edávají do p íslu ných kontejner , nebezpe né odpady p i svozu t chto odpad , který je ve

m st  provád n n kolikrát do roka.

· Nej ast ji je v ak v domácnostech  provád no vyt íd ní nejzáva n j ích a nejznám j ích

nebezpe ných odpad , které jsou následn  pak p edávají p i  svozu t chto odpad ,  ostatní

odpady bez dal ího t íd ní kon í jako sm sný komunální odpad v kontejnerech vyvá ených na

skládky.

· P ekvapující bylo osm respondent , kte í uvedli, e odpad net ídí prakticky v bec, a v e, co

se vejde do kontejneru na komunální odpad, vhodí sem

· Pot iteln j í je skute nost, e nikdo neuvedl spalování odpad  v lokálním kotli, i kdy

z respondent  pouze dva topí lokálními kotli na tuhá paliva
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· Jako d vod absolutního  net íd ní je uvád n nedostatek místa pro t íd ní (zejména v bytech

panelových dom ), dále pak názor, e poplatek za odvoz odpad  je pro ka dého obyvatele

Kutné Hory stejný, a  t ídí nebo net ídí. Názor, e se v e stejn  odveze a smíchá na skládce,

je ojedin lý.

áste né t íd ní produkovaných odpad  obhajují domácnosti nedostatkem místa pro jejich

t íd ní a shroma ování (zejména u nebezpe ných odpad ), a to p edev ím v bytech

panelových a in ovních dom .

· S mo ností zp tného odb ru má n jaké zku enosti 15 respondent , ostatní uvád jí, e o této

mo nosti dosud nic neví, p ípadn  e o tom n co sly eli.

· Cca 60% respondent  uvádí, e je se systémem nakládání s komunálním odpadem v Kutné

Ho e spokojeno, zbývající vyjád ili nespojenost. P ipomínky byly zejména k nemo nosti

zbavit se nebezpe ného odpadu v domácnostech v panelových domech v okam iku jejich

produkce, proto e tyto domácnosti prakticky nemají prostor pro shroma ování t chto

odpad . Dal í p ipomínky byla k nepo ádku kolem kontejner  a k vý i náklad   poplatk m

za odvoz odpadu, které se zvy ují. P ekvapující je  v ak skute nost, e náklady  poplatek za

odvoz odpadu za ob ana, který je v Kutné Ho e 500/ K /osobu, znala pouze  tvrtina

respondent .

Ke zlep ení n kterých negativních jev  vyplývajících z ankety je t eba v Kutné Ho e dle mého

názoru:

1. Neustále  v novat pozornost osv t  a propagovat t íd ní odpad  ve m st  v emi

mo nými prost edky; zam it se p i tom na mladou populaci a p stovat  v ní

povinnost t ídit odpady.

2. Zlep it propagaci mo ností zp tného odb ru, zejména u elektrospot ebi ,
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autobaterií, baterií, pneumatik, apod.

3. Citliv  stanovovat ro ní poplatek za ob ana  za svoz komunálního odpadu

4. Ve spojitosti s net íd ním odpad  nebo jejich ukládáním na místa k tomu m stem

neur ená vyu ít ke  kontrolám i m stskou polici; záva né zji t né nedostatky ádn

trestat v celém rozsahu platné legislativy.
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