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SUMMARY 

Industrial production in developed countries is related to the production wastes. With 

increased consumption of raw materials and greater demands on the living standard 

there is even more waste. Waste production in industrial complexes, as well as 

commercial or municipal waste is increasingly being observed and monitored. In terms 

of sustainable development of larger companies is the correct treatment of the waste 

management industry is currently very important. This bachelor thesis compares the 

treatment and disposal of waste in the Czech Republic and the European Union, 

according to various criteria 
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ANOTACE 

Průmyslová výroba ve vyspělých zemích je spojena s produkcí odpadů. S větší 

spotřebou surovin a s většími nároky na ţivotní standard vzniká i větší mnoţství 

odpadů. Produkce odpadů u průmyslových komplexů , ale i odpad ţivnostenský nebo 

komunální je čím dal více sledován a monitorován. Z hlediska udrţitelného rozvoje 

větších firem je správné zpracování  nakládání s odpady velmi důleţitým odvětvím 

současnosti. Předloţená bakalářská práce porovnává zpracování a nakládání 

s odpady v české republice a Evropské Unii podle různých kritérií 
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1. ÚVOD 

Moderní metody hospodaření s odpady představují součást politiky ţivotního prostředí 

kaţdého rozvinutého státu a jsou trvalou součástí jeho vyváţeného, trvale udrţitelného 

rozvoje. Koncepční práce v oblasti odpadového hospodářství jsou podmíněny zásadními 

dokumenty nadnárodního strategického významu, které podmiňují věcně, časově a 

metodicky tvorbu koncepčních podkladů na různých stupních řízení. 

Odpad představuje značnou ztrátu zdrojů, a to jak ve formě surovin, tak i energie. Je 

zřejmé, ţe na mnoţství odpadů lze pohlíţet jako na indikátor materiální efektivity 

společnosti. Nadměrné objemy odpadů jsou výsledkem: 

 

- neefektivních výrob, 

- krátké ţivotnosti výrobků, 

- neudrţitelných spotřebních modelů, 

- přirozené činnosti společnosti (konzumní spotřeba). 

 

Zatímco celkové mnoţství odpadů je měřítkem úbytku zdrojů, environmentální vlivy 

odpadů nelze analyzovat pouze na základě jejich objemů. Nebezpečné látky v odpadech, 

dokonce i v malém mnoţství, mohou mít značně negativní vliv na ţivotní prostředí.  

Stabilizovat nebo dokonce sníţit objemy odpadů je cílem mnohých různých aktivit, kromě 

čistších technologií je to např. vývoj produktů na základě analýzy ţivotního cyklu, design 

umoţňující demontáţ, environmentální řídicí systémy ve zpracovatelském průmyslu, 

opětovné pouţívání produktů a obalů, zdokonalování jakosti produktů vzhledem k jejich 

ţivotnosti, zlepšení moţností opravy výrobků, zvýšení moţností opětovného pouţívání 

dílů z vyřazených výrobků a v neposlední řadě snaha o zvýšení povědomí spotřebitelů o 

nutnosti změny ţivotního stylu. 

Pokud jsou produkt nebo jeho sloţky přímo opětovně pouţity, přispívá to k minimalizaci 

odpadů. Recyklace odpadů je proces, ve kterém je pouţita surovina z toku odpadů a 

vyprodukována uţitná surovina nebo produkt, ale nemůţe být povaţována za minimalizaci 

odpadů jako takovou. Ve skutečnosti je jiţ technicky moţné systematické opětovné pouţití 

součástí vyřazených výrobků při výrobě výrobků nových. Jako příklad lze uvést kopírky, 

které mohou být vyrobeny s opětovným pouţitím některých sloţek v rozsahu od 10 do 50 

% celkových nákladů, v průměru 35 %. 

Pokud by průměrná ţivotnost kaţdého výrobku v průběhu uţívání člověkem mohla být 

zdvojnásobena, pokud bude recyklováno dvojnásobné mnoţství surovin a pokud bude 

slouţit k výrobě polovina surovin, pak by se vstup surovin sníţil osmkrát. 

Opatření přijatá na úrovni Evropského společenství se řídí strategií EU pro nakládání s 

odpady, jejímţ cílem je zavedení integrované politiky řízení odpadového hospodářství. 

Strategie vytyčuje hierarchii zásad a dává nejvyšší prioritu prevenci vzniku odpadů. 

Následuje opětovné vyuţití a recyklace surovin, energetické zhodnocení a konečné 
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zneškodnění odpadů. Stejná opatření byla stanovena i ve strategii nakládání s odpady v  

České republice. 

Předmětem předloţené bakalářské práce „Zpracování a vyuţívání odpadů v ČR a EU“ je 

porovnání vzniku odpadů a porovnání jejich nakládání v České republice se zeměmi 

Evropské Unie. Jelikoţ je problematika nakládání s odpady značně rozsáhlá, zaměřil jsem 

se v samostatné kapitole BP na moţnosti opětovného vyuţití papírového odpadu. 

V úvodu mé bakalářské práce je uveden a vysvětlen pojem odpadu a související 

legislativa s jeho nakládáním, dále jsou porovnány kategorie nakládání v České republice 

a zemích EU. V samostatné kapitole je uvedeno moţné pouţití odpadního papíru. 

V poslední kapitole je uveden informativní přehled spotřebičů pro moţné spalování 

směsných papírových paliv, jejichţ vyuţití je mým dlouhodobým studijním záměrem. 

Tímto by bakalářská práce mohla slouţit jako teoretický podklad pro budoucí diplomovou 

práci, která by navázala ověřením výroby papírových pelet resp. briket a praktickými 

spalovacími zkouškami ve vhodných spotřebičích.  
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2. POJEM ODPAD A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA 

S účinností od 1. 1. 2002 vstoupil v platnost nový zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

o změně některých dalších zákonů. Tento zákon byl novelizován několika dalšími zákony. 

Úplné znění zákona o odpadech bylo vydáno zákonem č. 106/2005 Sb., ve kterém jsou jiţ 

transponovány Směrnice EU o vozidlech s ukončenou ţivotností a o odpadních 

elektrických a elektronických zařízeních. S účinností od 1. 1. 2002 vstoupil v platnost 

rovněţ nový zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů v platném znění 

(zákon o obalech), který byl novelizován zákonem č. 66/2006 Sb.  

 

K praktickému uplatnění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, nařízení vlády č. 197/2003 Sb., a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a 

změně některých zákonů, vstoupily v platnost rovněţ prováděcí předpisy k těmto 

zákonům, kterými jsou:  

 

– vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 376/2001 Sb., o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů, novelizovaná vyhláškou č. 502/2004 Sb.,  

– vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

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

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

dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), novelizovaná vyhláškou 

č. 503/2004 Sb., č. 168/2007 Sb.,  

– vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách pouţití 

upravených kalů na zemědělské půdě, novelizovaná vyhláškou č. 504/2004 Sb.,  

– vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, novelizovaná vyhláškou č. 41/2005 Sb., č. 294/2005 Sb., 

č. 353/2005 Sb.,  

– vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání 

s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 

monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 

monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv 

z těchto látek v koncentraci větší neţ 50 mg.kg–1 (o nakládání s PCB),  

– vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech 

způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, novelizovaná vyhláškou 

č. 505/2004 Sb., č. 353/2005 Sb.,  

– nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy 

vratných zálohovaných obalů,  
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– vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 115/2002 Sb., o podrobnostech 

nakládání s obaly,  

– vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 116/2002 Sb., o způsobu označování 

obalů,  

– s platností od 1. 1. 2005 nahradila vyhláška č. 641/2004 Sb. vyhlášku Ministerstva 

ţivotního prostředí č. 117/2002 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a 

ohlašování údajů z této evidence,  

– vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 

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

– vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 352/2005 Sb., o podrobnostech 

nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bliţších podmínkách financování 

nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).  

 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákon o obalech 

č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou v plném souladu s právními předpisy 

ES v oblasti odpadového hospodářství.  

Zákon č. 185/2001 Sb. zavedl novou definici odpadu a některých základních pojmů. 

Zachovává pouze dvě kategorie odpadů, a to odpad nebezpečný a odpad ostatní. 

 

ODPAD 

NEBEZPEČNÝ OSTATNÍ 

 

V oblasti skládkování odpadů zavedl obdobně jako v EU pouze tři skupiny skládek (viz. 

následující schéma):  

skupina S – inertní odpad (S – IO), skupina S – ostatní odpad (S – OO) a skupina S – 

nebezpečný odpad (S – NO). Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 294/2005 Sb. 

u skupiny S – OO zavedla další tři podskupiny: S – OO1, S – OO2 a S – OO3 se 

stanovením, které druhy odpadů mohou být v jednotlivých podskupinách skládek 

ukládány. Přehledné uspořádání je uvedeno na následujícím schématu. 

 

SKLÁDKOVÁNÍ ODPADŮ 
-tři skupiny skládek 

ODPAD 
 

INTERNÍ  
ODPAD 
(S – IO) 

OSTATNÍ  
ODPAD 
(S  - OO) 

NEBEZPEČNÝ 
ODPAD 
(S – NO) 

 
S - 001 S - 002 S - 003 
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Definice:  

 

Odpad – je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se 

jí zbavit a která přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu 

č. 185/2001 Sb.  

Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v 

prováděcím právním předpisu (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a jakýkoliv jiný odpad vykazující 

jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu 

č. 185/2001 Sb.  

Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, 

který je uveden v prováděcím právním předpise s výjimkou odpadů vznikajících u 

právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Za komunální odpad je 

také povaţován veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro 

kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení a jim podobné 

odpady ze ţivností, úřadů apod., včetně odděleně sbíraných sloţek těchto odpadů 

(odpovídá skupině 20 00 00 Katalogu odpadů podle vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb.). 

Inertní odpad – není pro ţivotní prostředí nebezpečný,  Stále však jde o odpad a proto 

není moţné s ním nakládat libovolně. Jde především o stavební odpad, výkopové zeminy 

apod.  

Ostatní odpad - odpad, který můţe ovlivnit ţivotní prostředí, nemá však ţádnou z tzv. 

nebezpečných vlastností. Tento odpad můţe být ukládán na skládkách kategorie S-OO a 

S-IO. 

Nakládání s odpady – jejich shromaţďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, 

přeprava a doprava, skladování, úprava, vyuţívání a odstraňování.  

 

2.1 Způsoby nakládání s odpadem v ČR 

2.1.1. Analýza celkové produkce odpadů celkem za období 2006 až 2008 v ČR 

Tabulka č.1 Přehled produkce odpadů celkem za období 2006 až 2008 v ČR Zdroj: 
http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm 
 

 
Rok 

Odpady 

 
% z celku 

 
Absolutní 

přírůstek 

(tis.tun) 

 
Koeficient 

růstu 

Koeficient 

přírůstku Celkem 
(tis.tun) 

z toho 
nebezpečné 

(tis.tun) 

2006 28066 1455 5,18 0 0 0 

2007 30687 1731 5,64 2621 1,19 0,190 

2008 31325 1874 5,98 638 1,083 0,083 

průměr 30026 1687 5,62 1630 1,135 0,136 

 

 



Zpracování a vyuţívání odpadů v ČR a EU   

   6 

26000

27000

28000

29000

30000

31000

32000

2006 2007 2008

ti
s

.t
u

n

období

Vývoj odpadů celkem v ČR za období 2006 až 2008.

Vývoj odpadů celkem

 

Obrázek č.1 Graf vývoje odpadů celkem v ČR za období 2006 až 2008, zdroj: 

http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm 
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Obrázek č.2 Graf vývoje nebezpečných odpadů celkem v ČR 2006 až 2008, zdroj: 

http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm 

 

Z analýzy celkové produkce odpadů za období let 2006 aţ 2008 v ČR vyplývá, ţe 

průměrná roční produkce činila 30 026 tis. tun, s absolutním průměrným meziročním 

přírůstkem 1630 tis. tun odpadu. Průměrný meziroční přírůstek činil 13,6% z celku. 

Nebezpečný odpad činil 5,62% z celku. Průměrná roční produkce celkových odpadů na 1 

obyvatele v ČR činila 2 919 kg / obyvatele (počet obyvatel v ČR za rok 2004 činil 

10 287 100). 
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Produkce celkových odpadů za období let 2006 aţ 2008 měla ve vývoji stále stoupající 

trend. 

 

2.1.2. Analýza produkce komunálního odpadu za období let 2006 až 2008 

v ČR 

 

Tabulka č.2 Přehled produkce komunálního odpadu za období 2006 až 2008 v ČR 
Zdroj: http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm 

 

Rok 
Komunální 

odpad (tis.tun) 

Odpad z 
čištění 
města 

(tis.tun) 

Celkem 
(tis.tun) 

Absolutní 
přírůstek 
(tis.tun) 

Koeficient 
růstu 

Koeficient 
přírůstku 

2006 3979 1369 5348 0 0 0 

2007 4234 1549 5783 255 1,064 0,064 

2008 4421 539 4960 187 1,044 0,044 

průměr 4211 1152 5364 221 1,054 0,053 

 
Vývoj produkce komunálního odpadu v ČR v letech 2006 až 2008
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Obrázek č. 3 Graf vývoje komunálního odpadu v ČR 2006 až 2008, zdroj: 

http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm 

 

Z analýzy produkce komunálního odpadu za období let 2006 aţ 2008 v ČR vyplývá, ţe 

průměrný absolutní meziroční přírůstek činil 221 tis. tun odpadu a relativní průměrný roční 

přírůstek činil 5,3%. Produkce komunálního odpadu na jednoho obyvatele v ČR činila 

v průměru 409 kg/obyvatele. Pokud přičteme i odpady z čištění města, činila průměrná 

roční produkce odpadů z měst celkem 5364 tun. Po přepočtu na jednoho obyvatele činí 

produkce v ČR 521 kg na obyvatele. Produkce odpadů z čištění města zaznamenala 
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v roce 2008 skokovou změnu v jeho mnoţství sníţením o cca 1000 tis. tun, proti 

předchozím létům. 

 

2.1.3. Analýza podílu produkce odpadů z jednotlivých odvětví na celku v ČR 

v období let 2006 až 2008 

 

Tabulka č.3 Podíl produkce odpadů jednotlivých odvětví na celku v ČR 2006 až 2008, 
zdroj: http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm 
 

  tis.tun za období 
v % z 

průměru 
celkem Položka 

číslo 
Název odpadu z odvětví: 2006 2007 2008 průměr 

1. zemědělství  1304 940 566 937 3,12 

2. doly a těţba 459 316 249 341 1,14 

3. průmysl 6575 6503 6067 6382 21,25 

4. úprava a rozv.vody 413 453 721 529 1,76 

5. stavební a demoliční 8684 10810 12039 10511 35,01 

6. energetika 2047 2285 1880 2071 6,90 

7. čištění města 1369 1549 539 1152 3,84 

8. komunální 3979 4234 4421 4211 14,03 

9. jiný 3236 3597 4843 3892 12,96 

  součet 28066 30687 31325 30026 100,00 

 

 

Obrázek č.4 Podíl produkce odpadů jednotlivých odvětví z celku v ČR za období let 

2006 až 2008, zdroj: http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm 
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Z analýzy podílu produkce odpadů jednotlivých odvětví z celku v ČR za období let 2006 aţ 

2008 vyplývá, ţe mezi největší produkce odpadů se řadí stavební a demoliční odpad 

s podílem z celku ve výši 35 % t.j. 10 511 tis. tun. Dále následují průmyslový odpad 

s podílem 21,25%, komunální odpad s podílem 14,03% a energetika s podílem 6,9 %. 

Ostatní odvětví viz graf uvedený výše. Podrobný přehled podílu odpadů uvádím v tabulce 

č. 4, viz níţe. 

 

Tabulka č.4 Produkce odpadů z hlediska původu podle Odvětvové klasifikace 
ekonomických činností v ČR za období 2006-2008  zdroj: 
http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm 

Odpad 2006 2007 2008 

  Celkem 
z toho: 

ne- Celkem 
z toho: 

ne- Celkem 
z toho: 

ne- 

  Total  bezpečné Total  bezpečné Total  bezpečné 

  tis. t         

odpad ze zemědělství a lesnictví 1 304 13 940 6 566 3 

odpad z dolování a těžby 459 24 316 30 249 36 

průmyslový odpad/Industrial waste  6 575 655 6 503 652 6 067  871 

odpad z úpravy a rozvodu vody 413 1 453 0 721 0 

stavební a demoliční odpad 8 684 168 10 810 185 12 039  180 

odpad z energetiky (mimo radioaktivního) 2 047 31 2 285 27 1 880 27 

odpad z čištění města 1 369 342 1 549 479 539 219 

komunální odpad/Municipal waste  3 979 18 4 234 16 4 421 10 

jiný odpad/Other waste  4 605 545 3 597 336 5 513 530 

CELKEM/TOTAL  28 066 1 455 30 687  1 731  31 325  1 874  

 

Tabulka č.5 Produkce odpadů z hlediska původu podle Odvětvové klasifikace 
ekonomických činností v Ústeckém kraji  za období 2006-2008, zdroj: 
http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm 

Odpad 2006 2007 2008 

  Celkem 
z toho: 

ne- Celkem 
z toho: 

ne- Celkem 
z toho: 

ne- 

  Total  bezpečné Total  bezpečné Total  bezpečné 

  tis. t         

odpad ze zemědělství a lesnictví 96 1 110 0 52 0 

odpad z dolování a těžby 67 2 65 1 33 8 

průmyslový odpad/Industrial waste  445 40 515 42 510 53 

odpad z úpravy a rozvodu vody 44 1 61 0 174 0 

stavební a demoliční odpad 896 34 1 087 59 870 26 

odpad z energetiky (mimo radioaktivního) 121 1 96 3 239 2 

odpad z čištění města 354 61 116 39 131 102 

komunální odpad/Municipal waste  328 1 407 1 393 1 

jiný odpad/Other waste  179 18 624 20 1 001 143 

CELKEM/TOTAL  2 529 159 3 081  165 3 304  325 
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2.1.4. Analýza produkce odpadů za rok 2009 v ČR 

V roce 2009 v ČR bylo vyprodukováno celkem 24,2 mil. tun odpadu. Oproti roku 2008, kdy 

produkce dosáhla 31,32 mil. tun, se jedná o výrazný pokles. Jak je uvedeno v tabulce č.1, 

meziročně produkce odpadů klesla o cca 7,8 %. Z celkového mnoţství vyprodukovaného 

odpadu tvořil nebezpečný odpad 1 511 tis. tun (1874 tis. tun v roce 2008), coţ v relativním 

vyjádření znamená, ţe nebezpečný odpad se v roce 2009 na produkci podílel 6,2 %. 

Oproti roku 2008 se podíl nebezpečného odpadu na celkové produkci odpadů výrazně 

nezměnil.  

Ekonomické subjekty (podniky), jenţ jsou nejvýznamnějšími původci odpadů, 

vyprodukovaly v roce 2009 celkem 20,5 mil. tun odpadu. Ve srovnání s rokem 2008 se 

jedná o téměř osmi procentní pokles.  

Kromě dat od podniků jsou sledována data o odpadech obcí. Obce dle statistického 

šetření ve sledovaném roce vykázaly produkci 3 722 tis. tun odpadů. Vůči roku 2008 se 

jedná o nárůst o 2,7 %. Z pohledu zařazení těchto odpadů do Katalogu odpadů se jednalo 

téměř výhradně o skupinu 20 – komunální odpady, které tvořily 88,9 % (v roce 2008 to 

bylo 87,6 %). Dále byly obcemi vykázány stavební odpady skupiny 17, odpady z 

autovraků a odpady z elektrického a elektronického zařízení (skupina 16). Podrobnější 

rozbor produkce komunálních odpadů je v následujícím textu.  

Podnikový odpad vyprodukovaný v roce 2009 napříč všemi odvětvími byl podobně jako v 

minulých letech z hlavní části tvořen odpady stavebními a demoličními. Ve sledovaném 

roce činila produkce odpadů skupiny 17 celkem 12,4 mil. tun, přičemţ převaţovala zemina 

a kamení (170504 – 7,3 mil. tun), ţelezo a ocel (170405 – 1,1 mil. tun) a beton (170101 – 

0,8 mil. tun).  

 

 

Obrázek č.5 Složení podnikové produkce odpadů dle Katalogu odpadů, zdroj: 

http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/2001-10 

 

Obrázek č.5 uvádí údaje ze šetření provedeného v podnicích v roce 2009. Opět se 

potvrdilo, ţe naprostá většina podnikových odpadů (75 %) vzniká při činnosti přibliţně 300 

původců odpadů. Ačkoli svou produkcí tyto podniky pokryly 3/4 celkového objemu 
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podnikových odpadů, z celkového počtu subjektů produkujících podnikový odpad 

představovaly pouze 2,2 %.  

 

 

Obrázek č.6 Počet podniků a jejich podíl na produkci podnikových odpadů podle 

množství odpadů vyprodukovaných v roce 2009, zdroj: 

Http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/2001-10 

 

V roce 2009 bylo vyprodukováno 3 310 tis. tun komunálního odpadu, z toho největší část 

71,7 % tvořil běţný svoz (odpad z popelnic, z kontejnerů nebo svozových pytlů), 12,2 % 

činil tříděný odpad (sklo, papír, plasty) a 13,9 % tvořil objemný odpad (koberce, nábytek). 

Komunálním odpadem se rozumí odpad z provozu domácností, odpad z čištění veřejných 

komunikací a prostranství, odpad z údrţby veřejné zeleně a odpad ţivnostenského 

charakteru (odpad podobný komunálnímu odpadu, který vzniká z nevýrobní činnosti a 

provozu ţivností, úřadů a škol). Rostoucí trend produkce komunálního odpadu zůstal 

zachován, a to jak v absolutních hodnotách, tak v přepočtu na jednoho obyvatele.  

 

Z dlouhodobého hlediska se výše vyprodukovaného komunálního odpadu pohybuje stále 

okolo 3 mil. tun ročně a nezaznamenává výraznější výkyvy. Při detailním pohledu lze 

ovšem i v jeho případě kaţdoročně sledovat mírně vzrůstající tendenci. Příznivé změny 

nastávají ve způsobech sběru komunálního odpadu. Kaţdoročně obyvatelé více vyuţívají 

moţnosti třídění odpadu a svozu objemného odpadu. Naopak běţný svoz v poměru k 

produkovanému komunálnímu odpadu vykazuje mírně klesající trend.  

Zatímco v roce 2002 tvořil oddělený sběr 5,9 % produkce komunálního odpadu, v roce 

2009 jiţ bylo vytříděno 13,9 %, coţ v absolutním vyjádření znamená 44 kg na obyvatele 

(16 kg/ob. v roce 2002). Vzhledem k roku 2002 vzrostlo mnoţství vytříděného odpadu 

téměř třikrát, svoz objemného odpadu stoupl o více neţ jednu třetinu.  
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2.1.5. Způsoby nakládání s odpady v roce 2008 a za období let 2004 až 2008 v 

ČR 

Způsoby nakládání jsou rozděleny do dvou skupin, které odpovídají rozdělení podle 

Evropské unie na:  

1. Způsoby vyuţívání odpadů (jsou uvedeny v příloze č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb., 

které rozšiřuje vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 383/2005 Sb. o některé 

specificky sledované způsoby vyuţití) a jsou uvedeny v tabulce č.6.   

2. Způsoby odstraňování odpadů (jsou uvedeny v příloze č. 4 k zákonu 

č. 185/2001 Sb.) a jsou uvedeny v tabulce č.7.  

Tabulka č.6 Způsoby využívání odpadů, zdroj: 
http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm 

 

Kód      Způsob vyuţívání odpadů 

R1 Vyuţití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 

R2 Získání/regenerace rozpouštědel 

R3 
Získání/regenerace organických látek, které se nepouţívají jako rozpouštědla (včetně 
kompostování a dalších biologických procesů) 

R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 

R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 

R6 Regenerace kyselin nebo zásad 

R7 Obnova látek pouţívaných ke sniţování znečištění 

R8 Získání sloţek katalyzátorů 

R9 Rafinace pouţitých olejů nebo jiný způsob opětného pouţití olejů 

R10 Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii 

R11 Vyuţití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 aţ R10 

R12 Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 aţ R11 

R13 
Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 aţ R12 (s 
výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) 

 

Tabulka č.7 Způsoby odstraňování odpadů, zdroj: 
http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm  

 

Kód      Způsob odstraňování odpadů 

D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.) 

D2 Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě apod.) 

D3 
Hlubinná injektáţ (např. injektáţ čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo 
prostor přírodního původu apod.) 

D4 
Ukládání do povrchových nádrţí (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, 
vodních nádrţí, lagun apod.) 

D5 
Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, 
zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.) 

D6 Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů 

D7 Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno 

D8 
Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímţ konečným produktem jsou sloučeniny 
nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 aţ D12 

http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm
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D9 

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímţ konečným produktem jsou 
sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 aţ 
D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace) 

D10 Spalování na pevnině 

D11 Spalování na moři 

D12 Konečné či trvalé uloţení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) 

D13 
Úprava sloţení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod 
označením D1 aţ D12 

D14 
Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým 
z postupů uvedených pod označením D1 aţ D13 

D15 

Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 aţ 
D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu před shromáţděním potřebného 
mnoţství) 

 

Tabulka č.8 Produkce odpadů podle sídla podniku v územním členění na kraje, 2004–
2008, zdroj: http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm 
 

Kraj  

  

2006 2007 2008 

Celkem z toho: Celkem z toho: Celkem z toho: 

Total  nebezpečné Total  nebezpečné Total  nebezpečné 

Hlavní město 5 129 008 307 772 6 296 501 317 898 7 015 428 345 417 

Středočeský  1 698 792 206 039 1 668 733 185 750 1 710 974 290 683 

Jihočeský  795 238 46 201 802 085 58 168 959 458 95 355 

Plzeňský  1 908 253 45 313 1 271 222 32 140 1 310 058 33 162 

Karlovarský  459 733 11 150 286 358 23 309 239 171 24 914 

Ústecký  1 655 819 128 953 1 522 660 63 404 1 580 020 66 571 

Liberecký  329 277 60 216 393 151 61 967 733 496 46 322 

Královéhradecký  365 527 13 260 486 984 36 786 458 808 28 144 

Pardubický  438 364 25 911 418 014 26 687 354 653 51 326 

Vysočina  744 913 52 186 412 326 25 377 391 062 55 045 

Jihomoravský  2 594 188 65 661 3 348 556 88 174 2 983 020 125 101 

Olomoucký  642 917 18 737 681 243 30 114 665 164 25 600 

Moravskoslezský  3 727 530 280 904 1 001 458 30 434 675 392 29 518 

Zlínský  774 210 27 843 3 061 641 318 337 3 166 815 287 475 

ČR celkem  21 263 769  1 290 145  21 650 933  1 298 545  22 243 519  1 504 634  

 

 

Z tabulky 8 vyplývá, ţe nejvíce vzniká v České republice stavebního a demoličního 

odpadu resp. průmyslového odpadu. V Ústeckém kraji pak vzniká nejvíce odpadů 

z energetiky. Tento však není vykazován a je přepracován na výrobky. Toto je předmětem 

sporů mezi producenty hnědého uhlí resp. orgány ţivotního prostředí. Situace bude 

řešena v průběhu roku 2011 úpravou certifikačních postupů a očekává se, ţe ne všichni 

výrobci energetických produktů budou schopni splnit parametry výroby a mnoţství odpadů 

z energetiky tak výrazně naroste. V následující tabulce je patrné vyuţívání opadů a 

zařazení především do kategorie N1. 

Tabulka č. 9 obsahuje způsob nakládání s odpady v roce 2008 v ČR. Vyuţito bylo celkem 

7 915 tis. tun odpadů (uvedených pod kódy R, nejvíce se jedná o recyklaci). Odstraněno 

http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm
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bylo celkem 5 869 tis. tun odpadů (uvedených pod kódem D, hlavně se jedná o 

skládkování). Ostatním způsobem bylo vyuţito 14 400 tis. tun odpadu (uvedených pod 

kódem N, jedná se hlavně o vyuţití k terénním úpravám, zůstatky na skladě a vývoz do 

zahraničí). Součtově celkem bylo vyuţito výše uvedenými způsoby 28 184 tis. tun odpadu 

v roce 2008 v ČR.  

Tabulka č.9 Způsoby nakládání s odpady v r. 2008, zdroj: 
http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm 

Ukazatel  

Celkem v tom odpady      Waste  

Total  nebezpečné ostatní 

t  

Nakládání s odpady celkem  28 183 522  2 047 734  26 135 788  

využívání celkem (R kódy)  7 915 288 370 075 7 545 213 

v tom:             

R1  využití jako paliva nebo jiným 555 769 61 643 494 125 

způsobem k výrobě energie  

R2–R6  recyklace, regenerace  5 246 820 211 039 5 035 781 

R7–R11  ostatní způsoby využívání odpadů  788 779 6 310 782 469 

R12  předúprava odpadů před jejich využitím  1 289 821 90 485 1 199 336 

R13  skladování materiálů před jejich využitím  34 099 597 33 502 

odstraňování celkem (D kódy)  5 868 651 760 829 5 107 822 

v tom:           

D1–D5  skládkování a ostatní způsoby ukládání 4 789 870 76 933 4 712 937 

odpadů v úrovni nebo pod úrovní terénu  

D6–D7  vypouštění do vodních těles  -  -  -  

D8  biologická úprava  258 325 167 668 90 657 

D9  fyzikálně-chemická úprava  630 230 389 635 240 595 

D10  spalování  68 769 61 128 7 640 

D13–D14  úprava odpadů před jejich odstraněním  106 967 59 281 47 686 

D15  skladování materiálů před jejich 6 707 3 621 3 086 

odstraněním  

ostatní způsoby celkem  14 399 582 916 830 13 482 752 

z toho:             

N1  využití odpadů na terénní úpravy  5 666 021 221 100 5 444 922 

N2  předání kalů ČOV k použití 41 025     

na zemědělské půdě  

N5  zůstatek ve skladu k 31. 12.  3 974 835 221 390 3 753 445 

N7  vývoz odpadu do členských zemí EU  1 858 192 7 305 1 850 888 

N17  vývoz odpadu do zemí mimo EU  12 145 -  12 145 

N8  předání odpadů, dílů pro opětovné použití  15 262 203 15 059 

N9  zpracování autovraku  50 197 33 588 16 609 

N10  prodej odpadu jako suroviny  857 329 17 976 839 353 

N11  využití odpadu na rekultivace skládek  511 082     

N12  ukládání odpadů jako technologický 848 370 140 083 708 287 

materiál na zajištění skládky  

N13  kompostování  266 162     

N14  biologická dekontaminace  275 508 254 776 20 732 

N18  zpracování elektroodpadů  23 446 18 979 4 467 

http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm
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Vyuţívání a odstraňování odpadů v období let 2004 aţ 2008 v ČR je uvedeno v tabulkách 

č. 10 a č. 11 a č. 12. Stručně uvádím, ţe vyuţívání odpadů mají nejvíce rostoucí trend 

odpady, uvedené pod kódy R5 (tj. recyklace, N1 (vyuţití na interní úpravy), N1 (vyuţití na 

rekultivaci skládek), a pod kódem N13 (vyuţití na kompostování). 

Tabulka č.10 Využívání ostatních odpadů v České republice, 2004–2008, zdroj: 
http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm 
 

Kód Množství [t]         Amount [t]  

Code  2004 2005 2006 2007 20081)  

R1  599 514 686 358 584 915 609 909  641 442 

R2        3 2 705 

R3  393 366 496 496 521 425 611 519  652 423 

R4  1 812 777  1 714 610  1 776 337  2 094 044  1 872 004  

R5  2 601 334  2 630 002  3 274 848  3 846 261  4 086 952 

R6  9 20 2 138 3 0 

R7  494 39 51 259 359 

R8        0 0 0 

R9  828 3 270 2 664  747 

R10  2 212 736  1 434 379  863 298 1 164 011  749 956 

R11  1687281 1 432 160  1 294 194  1 520 697  894 534 

N1  14 053 039 9 122 268  9 167 298  8 258 483  9 420 258 

N2  -  -  19 917 38 777  84 090 

N8  0 3 865 15 346 13 664 21 066 

N10  -  -  1 685 708  2 337 554  1 091 259 

N11  -  -  1 172 643  1 146 787  2 065 093 

N12  -  -  926 085 790 406  844 809 

N13  -  -  283 412 375 213  542 532 

 

Tabulka č.11 Odstraňování ostatních odpadů v České republice, 2004–2008, zdroj: 
http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm 
 

Kód Množství [t]         Amount [t]  

Code  2004 2005 2006 2007 20081)  

D1  5 878 398 5 085 552  4 960 088  4 876 726  4 906 944  

D2  269 812 79 388 61 646 49 677  51 451 

D3  873 9 922 175 6 0 

D4  752 968 320 941 140 215 124 112  130 531 

D5  5 658 15 0 5 10 951 

D8  337 067 325 730 163 066 272 161  359 904 

D9  310 573 331 411 324 789 317 505  243 742 

D10  227 634 36 336 48 195 11 431  9 609 

D12  266 992 143 689 34 647 78 238  106 208 

 

 

 

 

http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm
http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm
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Tabulka č.12 Využívání komunálních odpadů v České republice, 2004–2008, zdroj: 
http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm  
 

Kód Množství [t]         Amount [t]  

Code  2004 2005 2006 2007 20081)  

R1  192 343  418 053 379 729  375 710  364 503 

R2  -  19 -  20 8 

R3  128 204  104 199 101 634  105 873  97 463 

R4  11 503  19 434 15 509  29 562  27 439 

R5  25 788 133 985 78 742  190 135  79 029 

R6  18 -  -  -  0 

R7  417 -  3 -  0 

R8  -  -  -  -  0 

R9  689 41 307 2 737  826 

R10  38 174 24 194 3 909 4 591  4 027 

R11  192 540 32 029  31 199 25 232  13 802 

N1  152 279 141 613 174 551 112 056  56 665 

N2  -  7 274 -  253 34 

N8  0 104 67 276 263 

N10  -  31 493 40 317 42 390  59 849 

N11  -  1 022 1 137 1 895  6 911 

N12  -  16 279 15 700 18 097  23 020 

N13  -  48 760 61 475 79 583  114 429  

2.2 Způsoby nakládání s odpadem v EU 

Rámcová směrnice o odpadech  

Nová rámcová směrnice o odpadech je v mnohém konkrétnější neţ původní z roku 1975. 

Je potřeba ji chápat jako ucelený dokument, číst ji celou a vyuţít její racionalitu. Např. ţe 

odpady mají být odděleně sbírány, jestliţe je to technicky, environmentálně a ekonomicky 

průchozí a vhodné. Nebo ţe odpady mají být vyuţity v nejbliţším moţném zařízení s 

odpovídající technologií bez ohledu na národní hranice státu. Vzájemná propojenost 

technické proveditelnosti, environmentálního přístupu a ekonomického hlediska se musí 

promítat do všech činností v odpadovém hospodářství. Přitom je třeba vţdy mít na paměti, 

ţe odpad je zdroj a proto „neplýtvat s odpadem“ - anglicky „Don´t waste waste !“ [16] 

 

Hierarchie nakládání s odpady 

Zavádí se nová pětistupňová hierarchie pro nakládání s odpady, přičemţ státy jsou 

povinny zajistit, aby všechny odpady prošly stupněm vyuţití, tj. materiálovým nebo 

energetickým. Teprve jestliţe odpady není moţno vyuţít jedním z těchto způsobů, je třeba 

je bezpečným způsobem odstranit.předcházení vzniku odpad: 

 opětovné pouţití 

 materiálové vyuţití 

 jiné vyuţití (např. energetické) 

 odstranění 

http://rocenka.cenia.cz/stat_rocenka_2009/index.htm
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 skládkování 

Prevence vzniku odpadů 

Do konce roku 2011 si Evropská komise dává za úkol formulovat politiku pro „eco-design“ 

a to jak z pohledu produkce odpadů tak obsahu nebezpečných látek v odpadech. Důraz 

bude kladen na technologie zajišťující trvanlivost výrobku, moţnost jeho znovupouţití a na 

recyklovatelné výrobky. Do konce roku 2014 budou stanoveny cíle pro prevenci odpadů k 

roku 2020. Do konce roku 2011 formulovat akční plán zaměřený na změnu spotřebních 

vzorců. [16] 

 

Recyklace 

Cílem nové směrnice je přispět k vytvoření „recyklační společnosti“ v Evropě. Poprvé jsou 

v rámcové směrnici stanoveny konkrétní recyklační cíle: 

– Do roku 2020 recyklovat 50% odpadů z domácností a jim podobných a 70 % 

stavebních a demoličních odpadů. 

– Do roku 2015 kaţdý stát musí zavést separaci minimálně skla, papíru, kovů 

a plastů. 

Princip soběstačnosti 

Členské státy jsou povinny zřídit integrovanou a odpovídající síť zařízení na odstraňování 

odpadů a zařízení na vyuţívání směsného komunálního odpadu z domácností. Tam, kde 

je to nutné nebo rozumné, je taková síť vytvořena ve spolupráci s jinými členskými státy. 

Členský stát můţe zakázat dovoz odpadů do spaloven. 

Evropská unie jako celek musí být soběstačná sítí svých zařízení, přičemţ jednotlivé státy 

mohou dosáhnout daných cílů samostatně s ohledem na jejich geografické podmínky. 

Odpady musí být odstraňovány nebo vyuţívány v jednom z nejbliţších zařízení, pomocí 

nejvhodnější metody a technologie. 

Princip soběstačnosti neznamená, ţe kaţdý členský stát musí mít kompletní síť zařízení k 

vyuţívání a odstraňování směsných komunálních odpadů. [16] 

 

Zákaz míchání nebezpečných odpadů 

Směrnice dále řeší např. zákaz míchání nebezpečných odpadů, odpadní oleje, biologicko-

rozloţitelný odpad a nutnost stanovení kvalitativních poţadavků pro účely výroby 

kompostu, problematiku povolovacího řízení v odpadovém hospodářství, plány 

odpadového hospodářství, programy předcházení vzniku odpadů. 

 

Reporting 

Samostatnou věcí je stanovení podmínek pro reporting o plnění plánu odpadového 

hospodářství členského státu a programu prevence vzniku odpadů. Tyto zprávy budou mít 

formu dotazníku a první z nich bude zaměřena na implementaci nové směrnice v 
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členském státu. Budou posuzovány programy prevence, plnění cílů a indikátorů, 

odpovědnost výrobce pro vybrané druhy výrobků, cíle a opatření pro recyklaci, 

materiálové a energetické vyuţívání odpadů. aj. 

Evropský parlament přijal novelu tzv. Rámcové směrnice o odpadech ve druhém čtení 

dne17.června 2008. Tvorba a projednávání této stěţejní normy byla velmi sledovanou 

událostí. Stala se nakonec předmětem boje mezi odpůrci spaloven a navrhovatelem 

směrnice- Evropskou komisí, v němţ se odpůrci spaloven neprosadili. Novelizovaná 

rámcová směrnice o odpadech, rovněţ uznávající spalovny odpadů s vyţadovanou 

efektivitou vyuţití energie jako zařízení k vyuţívání odpadů, byla odsouhlasena výraznou 

většinou. 

Česká republika v tomto procesu vystupovala poněkud zvláštně, avšak nikoliv překvapivě. 

Zatímco Ministerstvo ţivotního prostředí stálo na své odmítavé pozici ke spalovnám a k 

energetickému vyuţívání odpadů, čeští europoslanci sdíleli většinový racionální postoj, ţe 

odpad je zdroj energie a je nutno jej vyuţít. To, ţe také díky České republice a Irsku 

mohou členské státy zakázat dovoz odpadů do spaloven z jiných členských států, není to 

podstatné. [16] 

 

Novelizovaná rámcová směrnice o odpadech je jasnou zprávou. Omezovat ji na spalovny 

odpadů by znamenalo vytrţení problému ze souvislostí. 

Podstatu vyjádřil Stavros Dimas, eurokomisař pro ţivotní prostředí, který řekl, ţe směrnice 

znamená změnu vnímání odpadu z nechtěného „břemene - v cenný zdroj". 

 

Rámcová směrnice EU o odpadech/hierarchie 

V polovině roku 2008 (přesněji 17. června) přijal Evropský parlament novou směrnici o 

odpadech, jejíţ číslo je 75/442/ES. Členské státy jsou povinny implementovat obsah této 

směrnice do své národní legislativy do 24 měsíců od data jejího vydání. Obsah směrnice 

byl implementován v novelizaci zákona o Odpadech pod čísly 227/2009 Sb. a 154/2010 

Sb.  

 

Hierarchie nakládání s odpady 

V této nové evropské směrnici jsou zahrnuty základní principy nakládání s odpady v EU - 

recyklace odpadů, snaha o co nejmenší produkci odpadů nebo princip, ţe kaţdý stát se 

má o své odpady postarat sám. 

Směrnice také zavádí novou hierarchii nakládání s odpady. Všechny státy Evropské unie 

jsou podle ní povinny se postarat, aby byly odpady nějak vyuţity – měly by se tedy buď 

recyklovat na jiné výrobky, nebo by se z nich měla vyrobit energie. Teprve pokud odpady 

není moţné nějak vyuţít, mohou se bezpečným způsobem odstranit. 

První část je plněna: z komunálních odpadů se třídí všechny vyuţitelné sloţky (papír, sklo, 

plasty, nápojové kartony) a recyklují se na jiné výrobky. 

Zbytek po vytřídění však jde na skládky, coţ je to zmiňované "odstranění". Podle evropské 

směrnice, která bude do dvou let platit i pro nás, by se však tyto odpady měly ještě 
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energeticky vyuţít, a teprve zbytek (struska) můţe být uloţen na skládku, protoţe uţ jinak 

vyuţít nejde. 

 

Směrnice o skládkách odpadů 31/99/ES 

Mnoţství odpadu na skládkách se musí minimalizovat - EU stanovuje termíny týkající se 

redukování mnoţství odpadu určeného ke skládkování. Pro Českou republiku (a ostatní 

nové členské státy) to znamená: 

 Do roku 2010 musí prokázat, ţe skládkuje o 25% méně biologicky rozloţitelných 

odpadů neţ v roce 1995. 

 Do roku 2013 musí prokázat, ţe skládkuje o 50% méně biologicky rozloţitelných 

odpadů neţ v roce 1995. 

 Do roku 2020 musí prokázat, ţe skládkuje o 65% méně biologicky rozloţitelných 

odpadů neţ v roce 1995. 

Vyspělé státy Evropy odpad neskládkují, ale vyuţívají je jako zdroj surovin a energie. V 

řadě států jako Rakousko, Německo, Švýcarsko, Nizozemsko, Dánsko, Francie a další, je 

skládkování odpadů zakázáno zákonem. Všechny státy, které omezily, či zcela ukončili 

skládkování, dosáhly toho vedle třídění, díky rozvoji a navýšení kapacit pro energetické 

vyuţívání odpadů. [16] 
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3. POROVNÁNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V ČR A EU 

 

Šestý akční program pro ţivotní (2002-2012) stanovuje EU klíčové environmentální cíle. 

Jedním z cílů je celkově oddělit vyuţívání zdrojů a produkci odpadů od míry 

hospodářského růstu. Program se tedy zaměřuje na významné, celkové sníţení objemů 

produkovaných odpadů prostřednictvím iniciativ pro předcházení vzniku odpadů a 

významné sníţení mnoţství odpadu ukládaného na skládkách. To dále podporuje 

opětovné pouţití a má za cíl sníţit míru nebezpečí, dává přednost vyuţití a zejména 

recyklování, a zajistit, aby odpady byly odstraňovány co nejblíţe k jeho zdroji. 

Podle nové směrnice o odpadech (2008/98/ES), Evropská komise bude navrhovat 

opatření na podporu aktivit prevence vzniku odpadů, např. nastavením oddělení prevence 

a cíle pro 2020. Také v roce 2020, nejméně 50% odpadních materiálů jako je papír, sklo, 

kovy a plasty z domácností a případně z jiného původu musí být recyklovány nebo 

upravené pro re-pouţití. Minimální cíl stanovený pro stavební a demoliční odpady je 70% 

v roce 2020. 

V následujících částech bakalářské práce uvádím vývoj produkce odpadů, skládkování a 

spalování 1995 - 2007 s vyuţitím údajů Eurostatu strukturálních ukazatelů. Údaje o vyuţití 

a recyklaci nebyly k dispozici pro všechny členské státy. Skutečné výtěţnosti však mohou 

být niţší, pokud země pouţívají jiné moţnosti jako mechanicko-biologického zpracování 

(MBT), které nemohou být povaţovány za vyuţití samo o sobě. 

 

Obrázek č.7 Produkce komunálního odpadu v zemích EU (porovnání pro 1995 a 2007), 

zdroj: [17] 

 

V průměru kaţdý evropský občan vyprodukoval o 10% více odpadu v roce 2007 neţ v 

roce 1995 (Eurostat), objem odpadu rostl ještě rychleji (11,5%) v EU-15 členských státech. 

Tyto souhrnné údaje skrývají značné rozdíly mezi členskými státy. Vzhledem k tomu, 
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Česká republika vygenerovala méně neţ 300 kilogramů komunálního odpadu na 

obyvatele, Dánsko přesáhlo 800 kilogramů na obyvatele. Některé členské státy se setkaly 

mimořádně vysokou mírou růstu za posledních jedenáct let a jiní mají značný pokles. 

Zajímavé je, i kdyţ deset z EU-12 členské státy si zaţili relativně rychlý ekonomický růst, 

ve stejném období podíl komunálního odpadu klesl, nebo se zvýšil o méně neţ 2% v pěti z 

těchto zemí. Existuje několik moţných důvodů pro pokles: některý biologický odpad mohl 

být znovu pouţit, jako krmivo pro zvířata resp. některé spalitelné odpady byly pouţity jako 

palivo v jednotlivých domácnostech díky rostoucí ceny uhlí (EEA, 2007b). Kromě toho, 

postupné zavádění váhy na skládkách poskytl více spolehlivé informace. Dříve bylo 

mnoţství komunálního odpadu odhadováno podle objemu, který můţe vést k 

nadhodnocení mnoţství. 

 V 18 členských státech byl růst produkce odpadů nad průměrem, přičemţ nejvyšší tempo 

růstu (93%), se vyskytovalo na Maltě. 

Skládkování komunálního odpadu byla převládající moţnost v EU-27 členských státech za 

posledních několik let, ale to se postupem času mění. Na podzim 1995 bylo 62% 

komunálního odpadu ukládaného na skládky. V roce 2007 to bylo v průměru 42%.  

Postupy nakládání s odpady, se však velmi liší mezi jednotlivými členskými státy. Na 

obrázku č.je zobrazeno, ţe osm zemí EU-15 ukládalo na skládkách méně neţ 40% 

komunálního odpadu v roce 2007, zatímco sedm zemí ukládalo na skládky 80% 

komunálního odpadu. Z hodnot je patrné, ţe některé země dosáhly rapidního sníţení 

skladování komunálního odpadu  

Údaje o spalování odpadů jsou k těmto datům téměř inverzní, jak je vidět z obrázku č.9. 

Hodnoty prvních sloupců pro kaţdou členskou zemi jsou z roku 1995. Hodnota druhého 

sloupce je pak z roku 2007. Třináct zemí v roce 2007 spalovalo méně neţ 10% jejich 

komunálního odpadu. Osm členských států EU-15 spalovalo více neţ 20% komunálního 

odpadu. Údaje z Eurostatu nenaznačují, zda spalování probíhá bez vyuţití energie. Podle 

Mezinárodní agentury pro energii, se všem osmi zemím podařilo vyrábět energii ze 

spalování komunálního odpadu, i kdyţ s různými sazbami účinnosti (IEA, 2005). 

Podle nedávno zveřejněné údajů 22% komunálního odpadu v roce 2007 bylo recyklováno 

a kompostováno celkem 17% (Eurostat, 2009). 
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Obrázek č.8 Procentuelní vyjádření podílu skladování komunálního odpadu v zemích EU 

(porovnání pro 1999 a 2007),zdroj: [17] 

 

Obrázek č.9 Procentuelní vyjádření podílu spalování komunálního odpadu v zemích EU 

(porovnání pro 1999 a 2007),zdroj: [17] 

 

3.1. Trend vývoje v nakládání s odpady v ČR a EU 

V členských státech EU se kaţdoročně vyprodukují téměř 2 miliardy tun odpadů, včetně 

těch zvláště nebezpečných, a toto číslo neustále roste. 

Ukládání odpadů není přijatelným řešením a jejich současný způsob likvidace nevyhovuje, 

protoţe vytváří emise a vysoce koncentrované a znečisťující zbytky. 
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Nejlepším řešením je prevence vzniku těchto odpadů a jejich opětovné začlenění do 

výrobního cyklu prostřednictvím recyklace jejich sloţek, pokud jsou k dispozici ekologicky 

a ekonomicky přijatelná řešení. 

Evropská unie disponuje rámcem pro koordinaci nakládání s odpady v členských státech, 

jehoţ cílem je omezovat produkci odpadů a lépe organizovat nakládání s odpady a jejich 

likvidaci v členských státech. 

Češi vyprodukují nejméně komunálního odpadu v celé Evropské unii, v recyklaci však 

výrazně zaostávají. Podle dat Eurostatu nejvíce odpadů končí na skládkách. 

Oproti občanům Evropské Unie, kteří vyprodukují 524 kilogramů komunálního odpadu na 

osobu, vyprodukují Češi 306 kilogramů komunálního odpadu na jednoho obyvatele  coţ je 

vůbec nejméně z 27 členských států unie. Nejvíce odpadu naopak vyprodukují Dánové a 

to 802 kilogramů na obyvatele. 

Podle Eurostatu Česká republika  patří mezi země, které komunální odpad vůbec nejméně 

recyklují a to pouhá dvě procenta z celkového objemu. Hůře na tom jsou Rumunsko a 

Bulharsko, kde podle evropského statistického úřadu recyklaci vůbec neznají a veškerý 

odpad končí na skládkách. [18] 

Evropská Unie jako celek v průměru skládkuje zhruba 40 procent odpadu, 20 je spáleno, 

17 procent je kompostováno a 23 procent opětovně recyklováno.  

Navzdory markantnímu zlepšení v řadě členských zemí nejnovější statistiky ukazují, ţe 

objem odpadu v EU stále roste a Evropa bude muset přidat, aby se stala skutečnou 

"recyklující společností", říká Evropská komise 

Přitom na recyklaci dokázala Evropská unie v uplynulých letech slušně zapracovat a mezi 

roky 1995 a 2008 zvýšila podíl recyklovaného odpadu o 18 % na celkových 38. 

 

Některé společnosti dokáţí na odpadu prpofitovat a není to pro ně pouze materiál, který 

by měl být zakopán pod zem, či jinak zlikvidován. Některé výrobky jako např. mobilní 

telefon obsahuje zlato, platinu, palladium a měď: všechny suroviny, kterých je v Evropě 

nedostatek. Tuna takových přístrojů obsahuje 280 gramů zlata, 140 gramů platiny a 

palladia a zhruba 70 kg mědi. Zařízení jako jsou ţárovky, telefony nebo počítače 

představují v současnosti nejrychleji rostoucí podíl odpadu v EU. Odhaduje se, ţe tento 

segment poroste i nadále a to aţ trojnásobně neţ třeba objem komunálního odpadu.  

Ten totiţ překvapivě neodpovídá růstu HDP a domácnosti v EU posledních deset let 

stabilně produkují zhruba 524 kg komunálního odpadu na hlavu. Přitom jejich spotřeba za 

stejné období vzrostla o cca 16 %. [18] 

Recyklace kromě toho, ţe redukuje skleníkové plyny, energetickou spotřebu a závislost na 

dovozu nerostných surovin, zlepšuje kvalitu půdy a vytváří pracovní místa. 

 

 

 

http://halens-sro.takeit.cz/vyuzijte-cenoveho-bonbonku-soupravy-povleceni-jiz-od-399-kc-9284062?133356&rtype=V&rmain=7792950&ritem=9284062&rclanek=6050390&rslovo=466867&showdirect=1
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4. PAPÍR – ENERGETICKÝ MATERIÁL BUDOUCNOSTI 

Z důvodu předpokládaného pouţití papíru pro ověření výroby paliva z odpadních papírů 

uvádím samostatnou kapitolu o moţném pouţití papíru resp. jeho nakládání v rámci ČR a 

EU. 

4.1 Historie výroby papíru 

Recyklace papíru je součástí jeho výroby od jeho provopočátku výroby, jelikoţ se papír v 

minulosti vyráběl především recyklací starého papíru nebo textilu. Je třeba podotknout, 

ţe ne kaţdý papír se dá recyklovat. Například sololit, střešní lepenky, hygienické papíry, 

asfaltový papír apod., ale také některé velmi zušlechtěné tiskoviny recyklovat nelze. Další 

skupinu tvoří tiskoviny, které se k recyklaci záměrně nedostanou. Příkladem tohoto typu 

tiskovin mohou být knihy. Z tohoto důvodu tomu je velmi obtíţné dosáhnout kvóty 

Evropské unie, která stanovila, ţe při výrobě papíru ve státech Evropské unie musí být 

pouţito 66 % recyklovaného papíru.  

V České republice ale dostatečné kapacity na zpracování sběrového papíru chybí. Jestliţe 

se u nás sebere ročně 750 tis. tun papíru a kapacity na jeho zpracování jsou 450 000 tun, 

přebytek je nutné vyvézt do zahraničí (obrovským odběratelem je Čína, která trpí 

nedostatkem surovin, sběrový papír se stejně jako další suroviny dostává do Číny 

prázdnými kontejnery od zboţí). Problémem se tak stává velmi nízká výkupní cena 

sběrového papíru a přístup státu k této problematice. Státní dotace dostávají veškeré 

podniky, které se tříděním zabývají (třídírny odpadu, sběrny odpadu apod.), ovšem 

postavit další výrobní kapacity na zpracování sběrového papíru, abychom jej většinu 

nemuseli vyváţet, je díky ekologickým iniciativám a přístupu státu velmi komplikované.  

Řetězec koloběhu papíru, kdy je nejprve nutné jej sebrat, následně roztřídit a zpracovat, 

funguje pouze zčásti. Papír je sice sebrán a roztříděn, ale recyklovaný papír se vyrobí jen 

z malé části celkového sebraného mnoţství a z důvodu nedostatečných kapacit pro 

zpracování se přebytek vyváţí. V Česku se vyrábí 900 000 tun papíru, zatímco spotřeba 

tvoří 1,5 milionu tun. Z 900 000 vyrobených tun jde 700 000 tun na vývoz, zatímco import 

činí 1,3 milionu tun papíru. Pětaosmdesát procent papíru, který spotřebováváme, se tedy 

dováţí (např. kancelářské papíry formátu A4 se v tuzemsku vůbec nevyrábí). V řadě států, 

například na Slovensku, je situace jiná. Vyrábí více papíru, neţ spotřebuje, a zásobuje 

kromě jiných zemí i Česko (např. tissue či DIP papíry a bezdřevé grafické papíry). Je tedy 

(z pohledu zachování našeho ţivotního prostředí) jedno, zda ušetříme více či méně papíru 

z čerstvých či recyklovaných vláken, protoţe se u nás nevyrábí. Například Finsko vyrábí 

13x více a Rakousko, jako náš blízký soused, 5x více papíru z čerstvé buničiny neţ Česká 

republika. Jde o místní surovinu zaloţenou na trvale obnovitelných přírodních zdrojích, 

které jsou stále k dispozici, dá se tedy říci, ţe jde o ekologický přístup.  

Papírenský průmysle je nutné chápat jako zcela jiné odvětví průmyslu. V případě 

porovnání např. s automobilovým průmyslem kde jsou zpracovávány především 

neobnovitelné zdroje energie jako je ropa a její produkty pro výrobu plastických hmot je 
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moţnost České republiky závazek splnit prakticky vyloučená. Navíc je potřeba si 

uvědomit, ţe k vytvoření odpovídajících kapacit nejsou vhodné podmínky. 

Podmínky pro splnění této kvóty nejsou ale ani v jiných státech, výše zmiňované Finsko 

vyrobí 13 mil. tun papíru, z toho 12 mil. tun vyveze.  

Z toho jasně vyplývá, ţe nedokáţe splnit ani 50 % vyuţití recyklovaného vlákna, které má 

nyní Česká republika, protoţe by muselo obrovské mnoţství sběrového papíru dováţet 

z celého světa zpět. Kvóta je tedy dosti obecná, platí například pro státy, jako je Německo, 

Francie, Belgie apod., tedy země, které více spotřebovávají, neţ vyváţejí. V těchto zemích 

se nezabývají exportem čerstvých vláken, ale jejich recyklací, mohou proto tuto kvótu 

splnit lehce.  

 

 

Obrázek č.10 Proces rozvlákňování buničiny, zdroj: [19] 

Sběrové papíry jsou významnou surovinou pro papírenský průmysl díky zvýšené recyklaci 

sběrového papíru a sníţené ceně druhotných vláken (tedy vláken, která jiţ jednou nebo 

vícekrát byla zpracována). Papír se dá teoreticky vyrábět od 0 do 100 % recyklované 

sloţky. V praxi ho bývá od 20 do 90 %. Pokud se vyrábí ze 100% sběrového papíru, 

přidává se nové vlákno pouze na rozjezd procesu. V Evropě činí vyuţití sběrového papíru 

více neţ 40 % (jak jsme jiţ uvedli, s 50 % je Česká republika nad tímto průměrem), ovšem 

je potřeba si uvědomit, ţe pro udrţení cyklu vlákna je nutné vţdy přidat určité mnoţství 

vláken primárních, aby byly zajištěny poţadované mechanické vlastnosti papíru (příliš 

krátká vlákna jsou vyplavena při procesu flotace, „vytřídí“ se tedy sama). Aby byl sběrový 

papír vyuţit efektivně, je nutné třídit papír podle vhodných skupin jakosti. Tříděný papír 

se dále zpracovává na balíkovacích lisech buď ve sběrných dvorech, nebo přímo 

v polygrafických provozech, ve kterých je zpracování odpadního papíru částečně či plně 

automatizováno (centrální odsávání papíru s následným lisováním). Odtamtud je jiţ 

ve slisovaném stavu dopravován přímo do papírenských závodů. Následné zpracování 
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druhotných vláken v papírně lze rozdělit do několika skupin. Papírny přijímají papír 

v podobě balíků, či přímo ve volné formě v kontejnerech.  

Ty jsou dodávány ze sběrných dvorů nebo z polygrafických provozů. V případě, ţe se 

jedná o malý provoz, většinou je papír odváţen od strojů do kontejnerů, které obvykle 

provozuje třetí strana zabývající se svozem recyklovatelných materiálů. Pokud jde ale 

o většího dodavatele sběrového papíru, má většinou jiţ vlastní kompletní linku na jeho 

zpracování, zahrnující poloautomatický či plně automatický lis. Tiskárny, které se zabývají 

kotoučovým tiskem, mívají také řešen centrální odvod papírových odřezků pomocí 

systému odsávání přímo od jednotlivých zařízení v celé tiskárně. Odřezky putují potrubím 

přímo do zásobníku papíru a jsou následně lisovány. Balíky slisovaného papíru jsou 

obvykle zajištěny pomocí kovové pásky, kterou lze před zpracováním v papírně 

odstřihnout a stejně jako papír recyklovat. Velmi důleţité pro tiskárny je třídění jednotlivých 

typů papíru i z ekonomického hlediska. Čím je papír kvalitnější, tím vyšší je jeho výkupní 

cena. [19] 

 

 

Obrázek č.11 Papírenská zařízení, zdroj: [19] 

 

Obecně lze říci, ţe čím jsou papíry více zušlechtěné (natírané, horká raţba, UV laky, 

fólie), tím horším jsou sběrovým materiálem. Je velmi důleţité provádět separovaný sběr, 

a to jak z hlediska následného zpracování, tak i výkupních cen materiálu. Papíry 

zušlechtěné UV laky a laminovací fólií je třeba vytřídit jiţ při třídění materiálů v tiskárně, 

knihárně apod. Například nepotištěné odřezky z knihárny mají skoro o řád vyšší výkupní 

cenu, protoţe jde v podstatě o buničinu, ze které není problém znovu vyrobit papír bez 

nutnosti zatěţovat ţivotní prostředí jeho bělením apod. Potištěný papír tvoří další skupinu, 

záleţí na plošném pokrytí potisku a typu, jeho výkupní cena je niţší. Další skupinu tvoří 

tiskoviny, které jsou lakované, laminované nebo je na nich například raţba. UV lak 

i laminovací fólie (ačkoliv se jedná o problematičtější znečištění neţ například u barev) 
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se dá odstranit při flotaci. U laminovací fólie je velmi důleţité, aby zůstala při 

rozvlákňovacím procesu v co největších kusech, aby se její malé části nedostaly mezi 

vlákna papíru a neznehodnotily ho tak, případně nezkomplikovaly výrobní proces. [19] 

 

 

Obrázek č.12 Manipulace s rolemi papíru připraveného k expedici. Zdroj: [19] 

 

Odpadní látky 

Při zpracování recyklovaného papíru vznikají také tři typy odpadních látek – pevné, 

kapalné a plynné. Kapalné a pevné odpady obsahují řadu chemických sloučenin, jako jsou 

organické nečistoty, soli, ţiviny, těţké kovy aj. Jejich mnoţství se liší druhem procesu 

čištění odpadní vody a vzduchu. Plynné emise vznikají hlavně při výrobě energie, tedy 

páry a elektřiny, nikoliv při výrobním procesu. Jde tedy o CO2, NOx, SO2, prach a těţké 

kovy. Dalším problémem, který znají obyvatelé v blízkém okolí papíren, je zápach, který 

negativně ovlivňuje místní ovzduší (niţší organické kyseliny a H2S). Při výrobě čerstvých 

vláken je pouţíváno méně chemie, zátěţ pro bezprostřední okolí i pro ţivotní prostředí 

není tak velká. Musíme si uvědomit, ţe čím bělejší papír s dobrými mechanickými 

vlastnostmi chceme vyrobit, tím je proces výroby pro ţivotní prostředí větší zátěţí. [19] 
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Obrázek č.13 Řezání papíru a balení do rolí, zdroj: [19] 

 

 

Obrázek č.14 Kontrola kvality papíru, zdroj: [19] 

 

Recyklace papíru je velmi náročná na energetické zdroje a zejména na chemikálie. Pokud 

se vyrábí papír z panenských vláken, jde o bioprodukci. Jestliţe se papír recykluje, musí 

se do něj dávat celá řada chemických látek, aby splňoval poţadované optické 

a mechanické vlastnosti. Recyklovaný papír se například nedá 100% vyuţít 

v potravinářství, nejde tedy jednoznačně říct, zda jde opravdu o „ekologický“ produkt. 



Zpracování a vyuţívání odpadů v ČR a EU   

   29 

Dřevo (nebo další vstupní suroviny, jako jsou hadry, sláma apod.) je přírodní a obnovitelný 

zdroj (viz například výroba papíru z eukalyptu) a výroba čerstvé buničiny v moderních 

závodech není tak nešetrná k ţivotnímu prostředí, jak se o ní obecně míní. Byla by ovšem 

škoda zbavovat se obnovitelné suroviny, kterou sběrový papír je, například pálením, 

kompostováním či ukládáním na skládky (i kdyţ o něj skládky i spalovny mají díky jeho 

vlastnostem značný zájem). O těchto alternativách bychom měli uvaţovat aţ v případě, 

ţe je papír k recyklaci skutečně nevhodný, a měli bychom se snaţit najít rozumný 

kompromis zohledňující dopady recyklace papíru na ţivotní prostředí. [19] 

 

4.2 Zpracování papíru ve společnosti Sapril s.r.o. 

 

Společnost SAPRIL s.r.o. je mladá česká firma, zaloţena roku 1999, která se zabývá 

výrobou a prodejem kompletního sortimentu obalového materiálu. Hlavními produkty jsou 

výrobky ze všech druhů kartonáţe, tj. 2, 3, 5, 7 vrstvé lepenky, hladké lepenky 

komůrkového polypropylenu, PE, PP, pěnových fólií, smrštitelných folii, lepících pásek a 

široký sortiment dřevěných palet. Výrobky z papíru se vyrábí z dvou, tří, pěti a sedmi 

vrstvé lepenky a ze šedé strojní lepenky. Na tyto výrobky je moţno pouţít aţ čtyřbarevný 

tisk. 

  

Obrázek č.15 Produkty společnosti Sapril s.r.o., zdroj: autor 

 

Obaly z kartonplastu jsou určené k vícenásobnému pouţití, zejména v automobilovém, 

strojírenském a elektrotechnickém průmyslu ve formě přepravek, mříţek, kontejnerů 

speciálních přepravních boxů a zásobníků. V mnoha případech se uvedené druhy balení 

kombinují s pěnovými polypropylénovými nebo polyuretanovými tvarovkami, nebo 

pěnovými profily. Kartonplast se pouţívá v síle od 2 mm do 6 mm, výjimečně do 10 mm. 

Plošná hmotnost materiálů je od 250 g/m2 do 1500 g/m2, výjimečně do 2500 g/m2. Pouţitý 

materiál kopolymer polypropylénu (PP), zaručuje vysokou ţivotnost a odolnost obalu. 
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Společnost nakupuje polotovary ve formě kartonových desek a dodává kompletní výrobky 

obalových materiálů. Během procesu výroby vzniká velké mnoţství odpadů, které jsou 

v současné době skládkovány resp. likvidovány za vysokou cenu. Na následujících 

obrázcích je zobrazen postup výroby a vznik odpadních materiálů. 

 

 

Obrázek č.16 Příprava kartonáže před výrobou, zdroj: autor 

 

Obrázek č.17 Výrobní hala společnosti Sapril s.r.o., zdroj: autor 
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Obrázek č.18 Výroba kartonů  - první etapa – prostřih kartonáže, zdroj: autor 

 

Obrázek č.19 Výroba kartonů  - druhá etapa – strojní ořez kartonáže, foto:autor 
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Obrázek č.20 Sběr odpadní kartonáže, foto: autor 

 

 

Obrázek č.21 Sběr odpadního kartonplastu, foto: autor 
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Obrázek č.22 Separace odpadů před odvozem, foto: autor 

 

 

Obrázek č.23 Odpad připravený k likvidaci, foto: autor 
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4.3 Brikety nejen ze dřeva 

 

Technologie briketování vyuţívá mechanických a chemických vlastností materiálů, které 

se pouţitím vysokotlakého lisování zhutňují do kompaktních tvarů bez přídavku pojiva s 

vyuţitím pryskyřic obsaţených v materiálu. Působením vysokého tlaku a tepla se uvolní z 

buněčných struktur dřeva lignin a spojí tak jednotlivé částice do kompaktní brikety. Jiné 

materiály, například litinové špony nebo papír, působením tlaku nad mezí pevnosti mění 

svůj tvar a mechanickým zaklíněním jednotlivých částic vytvářejí kompaktní hmotu. Brikety 

mají definovaný tvar podle pouţitého způsobu lisování a tvaru raznice.  

Pro briketování je vhodná velmi široká paleta materiálů. Omezující podmínkou vlastností 

materiálu pro zpracování je především vlhkost materiálu, která nesmí přesáhnout 15 

hmotnostních procent vody a dále zrnitost materiálu, která nesmí přesáhnout rozměr 15 

mm v jednom směru. [20] 

 

Možnosti briketování  

Realizované zkoušky dokazují, ţe pro výrobu paliva jsou vhodné jinak nevyuţitelné 

odpady z biomasy:  

 truhlářské a pilařské odpady  

 odpady z obilné i řepkové slámy, lnu, bavlny, kukuřice, i sloní trávy a papíru  

Tyto brikety se nejen svou energetickou hodnotou vyrovnají např. hnědému uhlí, ale 

kromě toho jsou o mnoho výhodnější z ekologického hlediska. Neprodukují totiţ ani 

zdaleka tolik neţádoucích exhalátů a popela (1 %) jako jiná fosilní paliva. Výhřevnost 

dřevěných briket je v rozmezí 17 - 18 MJ/kg, papírových 15 MJ/kg, slámových 16 MJ/kg.  

Briketovací lisy se však pouţívají stále častěji i pro zmenšování objemu odpadu nebo pro 

jeho snadnější a bezprašnou manipulaci a převoz bez pouţití nákladných obalů nebo 

speciálních prachotěsných kontejnerů. Šetří se tímto náklady na balení odpadu, pracovní 

sílu manipulující s odpadem a náklady za skládkování objemného odpadu. Sniţuje se 

prašnost při manipulaci s prachovými materiály. U některých odpadových materiálů se 

umoţňuje jejich zpětné zpracování. [20] 

 

 prachové odpady z dřevotřísky, sololitu nebo MDF desek se zpracovávají na lisech 

se speciálně upravenou raznicí zajišťující zhutnění obtíţně lisovatelných materiálů.  

 bavlněný prach z centrálního odsávání z postřihovacích strojů  

 odpadový materiál s malou sypkou hmotností - papírové buničiny a papírového 

prachu  

 tabákový prach  

 třísky z obrábění litiny, hliníku, mosazi a dalších barevných kovů se zpracovávají 

na konstrukčně upraveném lisu. Kovové brikety se přiblíţí svými vlastnostmi 

zlomkovému původnímu kovu a je moţné je přepracovat v tavicích pecích.  
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Výhody briketování 

 Briketování vyřešilo problém likvidace odpadu, který neměl jiné vyuţití.  

 Spalování pilin nebo truhlářského odpadu ve formě briket ušetřilo čas pro obsluhu 

kotelny, umoţnilo vytvoření dostatečné zásoby briket přes léto pro zimní období.  

 Náhrada stávajícího plynového nebo koksového kotle za kotel na dřevěné brikety. 

Úspora provozních nákladů splatila investici na nové kotle včetně lisu za dva roky.  

 Briketování umoţnilo lepší vyuţití prostoru v malých dílnách sníţením objemu 

odpadu 8 - 10 x.  

 Dřevěné brikety jsou dobře prodejný výrobek. Rozšíření uţivatelů kotlů na dřevo 

Verner , Atmos atd. tvoří dobrou odbytovou základnu.  

 Briketování umoţnilo manipulaci s odpadem před jeho transportem. Jedná se o 

pouţití lisů při zpracování extrémně prašného odpadu např. po broušení MDF 

desek.  

 

4.3.1 Brikety z odpadového papíru 

Brikety lisované lisy BrikStar, jsou velice kompaktní, pevné, s minimálním otřepem. 

Objemová hmotnost se pohybuje od 1 - 1,2 t/m3. Brikety mohou být spalovány ve všech 

typech kamen, kotlů a spaloven pro spalování tuhých paliv. Brikety se balí do PE sáčků, 

pytlů, papírových tašek nebo se fixují strečovou folií. [21]  

 

 

Obrázek č.24 Příklady vyrobených papírových briket, foto: [21] 

 

Spalování odpadového papíru 

Spalování starého papíru je za určitých předpokladů podobné spalování biomasy. Při 

optimálním spalování se vytváří pouze oxid uhličitý, který je opět spotřebován v průběhu 

růstu nové biomasy díky fotosyntéze. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

prováděla v roce 2005 spalovací zkoušky paliv na bázi odpadního papíru se závěrem, ţe 
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emisní faktory alternativních paliv na bázi starého papíru jsou velmi podobné hodnotám 

dosaţeným při spalování dřevěných briket. Byly testovány brikety ze směsného papíru 

z třídírny komunálního odpadu.  

Spalováním papíru můţeme získat z 1 kg sběrového papíru 12-15 MJ energie. Je velmi 

důleţité pro spalování vybrat správný papír s minimálním obsahem plnidel a barviv. Pro 

spalování jsou nevhodné především reklamní letáky a časopisy, které jsou natisknuty na z 

části umělém papíře, obsahují barviva a těţké kovy. Křídové papíry obsahují hodně 

plnidel, která vytvářejí velké mnoţství popela. Nejvhodnější pro briketování jsou kartony a 

novinový papír. Balicí papír bývá někdy potaţen vrstvou PE, který vyrazně zvyšuje 

výhřevnost papíru. 

Tento malý obsah PE není závaţný problém pro vlastní spalování. Největší výrobce 

nápojových kartonů tetrapack má schválenou jako alternativní technologii recyklace 

moţnost spalování nápojovych kartonů v průmyslových teplárnách. Rovněţ ve zprávě 

katedry paliv VŠCHT v Praze se píše, ţe spalování briket vyrobených z obalového 

materiálu s vrstvou PE nemá negativní vliv na ţivotní prostředí. [21] 

 

Tabulka č.13 Emisní faktory vztažené na hmotnost paliva [g/MJ], zdroj [21] 

Označení [g/kg] 

CO NOx SO2 TOC TZL 

papírové brikety 8,1 0,9 <0,1 1,0 0,30 

brikety papír-uhlí 9,8 1,2 <0,1 0,9 0,16 

brikety papír-dřevo 23,0 0,6 <0,1 3,0 0,21 

papírové pelety 95,0 4,7 <0,1 20,9 0,14 

pelety papír-uhlí 140,0 1,2 <0,1 26,0 0,31 

dřevěné brikety 34,0 0,7 <0,1 3,5 0,75 

 

Tabulka č.14 Emisní faktory vztažené na hmotnost paliva [g/kg], zdroj [21]: 

 

Označení 

[g/MJ] 

CO NOx SO2 TOC TZL 

papírové brikety 0,60 0,07 <0,01 0,07 0,02 

brikety papír-uhlí 0,65 0,08 <0,01 0,06 0,01 

brikety papír-dřevo 1,62 0,04 <0,01 0,21 0,01 

papírové pelety 7,04 0,35 <0,01 1,55 0,01 

pelety papír-uhlí 9,33 0,08 <0,01 1,73 0,02 

dřevěné brikety 1,98 0,04 <0,01 0,20 0,04 

V uvedených tabulkách jsou uvedeny hodnoty výhřevnosti a emisní hodnoty 

porovnávaných paliv - briket. Jako papír byl pouţit směsný papír, tj. vytříděný komunální 

odpad a pilinové brikety, které jsou běţně dostupné v obchodní síti. 
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5. ZÁVĚR 

 

V předloţené bakalářské práci byly shrnuty dostupné údaje o nakládání s odpady v České 

republice a zemích Evropské Unie. Z porovnaných údajů vyplývá, ţe produkce odpadů 

meziročně pomalu klesá. EU v průměru produkuje méně odpadu neţ dřív, ale v nakládání 

s ním má před sebou ještě dlouhou cestu. 

Produkce odpadů v zemích Evropské Unie neustále roste. Průměr celkové produkce 

v posledních letech, konkrétně v letech 2006 aţ 2008 poklesl o cca 10 %, především díky 

sníţení produkce odpadů ve Francii, Rumunsku, Švédsku a Polsku. Zatím však není 

moţno potvrdit zda k tomuto sníţení došlo vlivem ekonomické krize, samotné prevence 

odpadů nebo zda příčinou nebyla modifikace ohlašovacích povinností. 

Strategie sniţování odpadů pro Evropskou Unii byla přijata v roce 2005 a jejím cílem bylo 

omezení vzniku odpadů a zvýšení podílu opětovně vyuţívaného odpadu v průmyslové 

výrobě. 

V další části bakalářské práci byly shrnuty poznatky o procesu recyklace odpadního 

papíru. Mým záměrem je pokračovat v ověření přepracování odpadního papíru 

produkovaného v intravilánu Ústeckého kraje na papírové palivo a jeho uvedení na trh. 

Pro tento záměr byly shromáţděny vzorky odpadních papírů, vznikajících při výrobě 

kartovových a kartonplastových obalových materiálů ze společnosti Sapril s.r.o. Jejich 

přepracováním do vhodné formy bude moţno nahradit současná paliva pro vytápění 

především rodinných domů. Vytápění pomocí tohoto paliva bude nejen ekologické, ale i 

ekonomické. Na tomto ověření bych rád pracoval v rámci své diplomové práce a poznatky 

získané při zpracování předloţené bakalářské práce budou slouţit jako teoretický podklad 

pro moţné uplatnění paliva nejen v rámci trhu v České republice, ale i v zemích Evropské 

Unie. 
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