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2 Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství
Moravskoslezského kraje
V kapitole vyhodnocení OH MSk je zpracován v souladu s § 27 vyhlášky
č.383/2001 Sb. o podrobnostech v nakládání s odpady, přehled o současném
způsobu nakládání s odpady na území Moravskoslezského kraje a dalších
činnostech, které mají vliv na hospodaření s odpady. Kvantitativní hodnocení stavu
odpadového hospodářství MSk v roce 2001 z hlediska plnění cílů stanovených
v POH ČR, které naplňují přístupové závazky ČR vůči EU jsou uvedeny v Příloze č.1
„Indikátory POH MSk“.
Tabulka č. 1 ukazuje celkové množství odpadů
v Moravskoslezském kraji v roce 2000-2001.
Tabulka č.1:

Celkové množství odpadů v MS kraji
Skupina odpadu

010000 Odpady z geologického průzkumu, z těžby, úpravy a
zpracování nerostů
020000 Odpady z primární produkce zemědělské a zahradnické, z
lesního hospodářství, z rybářství a z výroby a zpracování potravin
030000 Odpady ze zpracování dřeva
040000 Odpady z kožedělného a z textilního průmyslu
050000 Odpady ze zpracování ropy, z čištění zemního plynu a z
pyrolytického zpracování uhlí
060000 Odpady z anorganických chemických výrob
070000 Odpady z organických chemických výrob
080000 Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a z používání
nátěrových hmot, lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev
090000 Odpady z fotografického průmyslu
100000 Anorganické odpady z tepelných procesů
110000 Anorganické odpady s obsahem kovů ze zpracování kovů,
z povrchové úpravy kovů, z hydrometalurgie neželezných kovů
120000 Odpady z tváření a z obrábění kovů a plastů
130000 Odpady olejů (kromě jedlých olejů a olejů uvedených ve
skupině 050000 a 120000)
140000 Odpady organických látek používaných jako rozpouštědla
(kromě odpadů uvedených ve skupinách 04 a 08)
150000 Odpadní obaly, sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiály a
ochranné tkaniny jinde neuvedené
160000 Odpady jinde v katalogu neuvedené
170000 Stavební a demoliční odpady
180000 Odpady z humánní a veterinární léčebné péče a z výzkumu
s ním spojeného (kromě odpadů z přípravy jídel)
190000 Odpady ze zařízení na úpravu odpadů, ze zařízení ke
zneškodňování odpadů, z čistíren odpadních vod a z vodárenství
200000 Odpady komunální a jim podobné odpady ze živností, z
úřadů a z průmyslu, včetně odděleně sbíraných složek těchto
odpadů
Celkem

rok/množství (t)
2 000
2 001
71 049

494 642

676 547

508 538

50 590
2 211

77 366
2 375

278 617

277 035

25 421
8 600

23 140
9 025

1 780

2 723

405
3 165 649

329
3 463 141

11 501

9 185

268 649

706 612

12 559

25 299

186

221

12 434

18 434

37 420
2 598 711

4 358
2 609 331

1 784

2 234

157 017

182420

520 642

469 973

7 901 772

8 886 381
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2.1 Využívání odpadů a podíl recyklovaných odpadů
Způsoby nakládání s odpady v Moravskoslezském kraji v roce 2000 a 2001
jsou uvedeny v tabulce č. 2

Tabulka č.2:

Způsoby nakládání s odpady (skupiny 1-20) v Moravskoslezském
kraji v roce 2000 a 2001
rok/množství(t)
2 000
2 001

způsob nakládání
100-vlastní; produkce odpadu
110-vlastní; úprava a/nebo využití fyzikálními a chemickými postupy
111-vlastní; třídění
112-vlastní; recyklace, získávání složek
113-vlastní; regenerace (kyselin, zásad, rozpouštědel, apod.)
114-vlastní; solidifikace, vitrifikace, bitumenizace
115-vlastní; chemická úprava
120-vlastní; úprava a/nebo využití biologickými metodami
121-vlastní; kompostování
122-vlastní; biologická dekontaminace
123-vlastní; anaerobní rozklad
130-vlastní; zneškodnění
131-vlastní; spalování
132-vlastní; spalování a termické zneškodnění s využitím tepla
133-vlastní; skládkování
140-vlastní; skladování
150-vlastní; předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
170-vlastní; využití jako druhotná surovina
190-vlastní; vývoz odpadu
200-převzatý; převzetí odpadu od jiné oprávněné osoby
210-převzatý; úprava a/nebo využití fyzikálními a chemickými postupy
211-převzatý; třídění
212-převzatý; recyklace, získávání složek
213-převzatý; regenerace (kyselin, zásad, rozpouštědel, apod.)
214-převzatý; solidifikace, vitrifikace, bitumenizace
215-převzatý; chemická úprava
220-převzatý; úprava a/nebo využití biologickými metodami
221-převzatý; kompostování
222-převzatý; biologická dekontaminace
223-převzatý; anaerobní rozklad
230-převzatý; zneškodnění
231-převzatý; spalování
232-převzatý; spalování a termické zneškodnění s využitím tepla
233-převzatý; skládkování
240-převzatý; skladování
250-převzatý; předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
260-převzatý; shromažďování, sběr, výkup a bez úpravy předání jiné
oprávněné osobě
270-převzatý; využití jako druhotná surovina
280-převzatý; dovoz odpadu
290-převzatý; vývoz odpadu
300-ze zásob; stav zásob ke konci roku

7 901 772
1 141 107
9 637
4 008
----36 856
59 670
123 449
7 640
78 849
1
26 481
1 508
140 412
47 780
3 921 941
2 258 540
746
5 240 047
139 133
53 125
668 130
--542
18 082
19 593
41 885
38 655
8 170
464
398
3 871
818 357
43 633
1 081 266

8 886 381
1 029 790
1 329
4 904
0
0
12 979
101 921
19 430
28 827
17 315
197
22 933
5 211
100 934
85 353
4 671 770
2 376 853
983
7 723 928
147 850
98 446
779 281
23
45 241
1 407
8 000
18 840
40 422
400
98
438
5 670
708 393
45 718
1 074 948

710 590

1 839 534

1 644 780 2 765 242
3 438
29 869
28 014
210 000
771 225 715 527
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310-ze zásob; úprava a/nebo využití fyzikálními a chemickými postupy
311-ze zásob; třídění
312-ze zásob; recyklace, získávání složek
315-ze zásob; chemická úprava
320-ze zásob; úprava a/nebo využití biologickými metodami
322-ze zásob; biologická dekontaminace
331-ze zásob; spalování
332-ze zásob; spalování a termické zneškodnění s využitím tepla
333-ze zásob; skládkování
340-ze zásob; skladování
350-ze zásob; předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
370-ze zásob; využití jako druhotná surovina
390-ze zásob; vývoz odpadu

8 946
424
147
50
--6 347
20
347
167
30 896
158 657
25 850
20

3 133
2 552
6 617
15
421
5 017
7
542
605
66 461
162 158
4 652
44

Pro definování výchozí základny při stanovení podílu recyklovaných odpadů
(kód R4, R5) a odpadů využívaných ( kód R1-R11) je evidence informačního
systému odpadového hospodářství (dále ISOH) prakticky jediným reálným zdrojem
dat. V roce 2000 byl podíl recyklovaných odpadů z celkového množství odpadů v
MSk u vlastních původců téměř zanedbatelný, zatímco u převzatých odpadů 668 130
t, což představuje 8,5 %. Podíl využitých odpadů (bez recyklace) z celkového
množství odpadů u vlastních původců byl 2 522 016 t, tj. cca 31,9% a 1 718 299 t tj.
21,7% u odpadů převzatých.
V roce 2001 byl podíl recyklovaných odpadů z celkového množství odpadů u
vlastních původců rovněž nevýznamný a u převzatých 779 281 tj. cca 10%. Podíl
využitých odpadů (bez recyklace) u vlastních původců 2 520 730t, tj. cca 28,4% a u
převzatých 2 798 175 t, tj. 31,4%.
Údaje o nakládání evidované jako vlastní a převzaté nelze bez úprav sčítat,
protože v sumě převzatých odpadů mohou být zahrnuty odpady z jiných krajů, nebo
skladované z předchozího období, případně několikanásobně předané.
U odpadů využívaných mimo recyklace je možno s určitou přijatelnou
nejistotou určit podíl využívaných odpadů z celkového množství tak, že sečteme
množství odpadů využitých jako druhotná surovina u vlastních původců a u
převzatých, které ještě korigujeme podílem předaných ku převzatým a tento údaj
vztáhneme na produkci odpadů, což představuje 48% v roce 2000 a v roce 2001
47,4%.
V případě recyklace je tato úvaha problematická, protože se údaje u vlastní a
převzaté produkce značně liší. Vyšší podíl recyklace u převzatých odpadů je
podmíněn skutečností, že recyklací odpadů se zabývají většinou specializované
firmy a v menší míře původci odpadů. Vyjdeme-li z tohoto předpokladu můžeme
použít výše uvedené údaje v roce 2000 a v roce 2001.
Celkový podíl využitých odpadů je součtem hodnot recyklovaných a využitých
odpadů, což představuje v roce 2000 56,6% a v roce 2001 55,4%. Můžeme tedy
s ohledem na dříve zmíněné hodnoty s poměrně dobrou přesností očekávat
skutečný podíl využitých odpadů již v současné době na úrovni cca 56,2%
z celkového množství odpadů v MSk.
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Celkový podíl všech způsobů nakládání, které se klasifikují jako využití
podle přílohy č.3 zákona o odpadech v roce 2000 představuje 52,5% a v roce
2001 55,4% z celkového množství odpadů.
Z porovnání současného stavu a stanovených cílů je možno konstatovat,
s dříve komentovanými nejistotami, dobrou shodu cíle „podíl využívaných odpadů
z celkové produkce“ se skutečností již v letech 2000 a 2001. Tato skutečnost je
specifická pro MSk, kde velké objemy odpadů z hutí a energetiky tvoří rozhodující
podíl na celkové produkci odpadů a jejich využití je již trvalou součástí nakládání
s odpady.
Z výše uvedeného je zřejmé, že hodnocení podílů recyklovaných a využitých
odpadů na celkové produkci je ve velké míře závislé na přesnosti evidence odpadů.
Největší nepřesnosti způsobuje sčítání několikanásobně předávaných odpadů, a to
jak při pouhém předání, tak i při předúpravě a následujícím předání k dalšímu
zpracování, před vlastním využitím. Další problém pro hodnocení je skutečnost, že
produkce odpadů se celkově má snižovat, bude se tedy měnit základ pro výpočet
podílu recyklovaných a využívaných odpadů a současně jeho složení.
Pro splnění cíle daného POH ČR zvýšit využívání odpadů
s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012
je rozhodující způsob vedení evidence odpadů, která není vedena jednotně ani
v rámci kraje, kdy např. jeden producent zařazuje produkty vzniklé z výroby přímo
jako certifikované výrobky a jiný producent je nejdříve vykazuje jako odpad a
následně certifikuje jako výrobek.
Je nutné zdůraznit, že se jedná většinou o odpady s největší produkcí, tj.
skupinu 10 - odpady z tepelných procesů.
Z hlediska praktického je praxe využívání odpadů jako certifikovaných
výrobků plně v souladu se zájmy životního prostředí a v souladu se závaznou
částí POH ČR, kdy jsou výrobky na bázi odpadů využívány jako náhrada
primárních přírodních zdrojů, přičemž ochota např. stavebních firem využívat
certifikované výrobky je mnohonásobně větší než je využívání, byť stejného
produktu zařazeného jak odpad.
Pokud trend postupného přeřazování těchto produktů do kategorie
certifikovaný výrobek bude dále pokračovat, zůstanou v kategorii odpady pouze
odpady hůře využitelné a tudíž bude administrativně ohroženo splnění výše
uvedeného cíle využívání odpadů v roce 2012 vzhledem k roku 2000. Fakticky
budou tyto produkty ovšem využívány, ale v jiném administrativním režimu. Pokud
se tento trend potvrdí bude se jednat o zásadní změnu, na základě které byl POH
ČR zpracován a POH ČR bude pravděpodobně aktualizován.

Stavební a demoliční odpad
V rámci využití a recyklace odpadů je v POH ČR stanoven cíl ve využívání
stavebních a demoličních odpadů. Dosažení využívání 50% hmotnosti vznikajících
stavebních a demoličních odpadů do konce roku 2005 a 75% do 2012.
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Způsoby nakládání se stavebními a demoličními odpady v letech 2000 a 2001
jsou v tabulce č.3

Tabulka č.3:

Způsoby nakládání s odpady skupiny 17 stavební a demoliční odpady
v letech 2000 a 2001
rok/množství(t)
2 000 2 001

způsob nakládání
100-vlastní; produkce odpadu
110-vlastní; úprava a/nebo využití fyzikálními a chemickými postupy
111-vlastní; třídění
112-vlastní; recyklace, získávání složek
131-vlastní; spalování
132-vlastní; spalování a termické zneškodnění s využitím tepla
133-vlastní; skládkování
140-vlastní; skladování
150-vlastní; předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
170-vlastní; využití jako druhotná surovina
190-vlastní; vývoz odpadu
200-převzatý; převzetí odpadu od jiné oprávněné osoby
210-převzatý; úprava a/nebo využití fyzikálními a chemickými postupy
211-převzatý; třídění
212-převzatý; recyklace, získávání složek
222-převzatý; biologická dekontaminace
232-převzatý; spalování a termické zneškodnění s využitím tepla
233-převzatý; skládkování
240-převzatý; skladování
250-převzatý; předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
260-převzatý; shromažďování, sběr, výkup a bez úpravy předání jiné
oprávněné osobě
270-převzatý; využití jako druhotná surovina
280-převzatý; dovoz odpadu
290-převzatý; vývoz odpadu
300-ze zásob; stav zásob ke konci roku
311-ze zásob; třídění
312-ze zásob; recyklace, získávání složek
322-ze zásob; biologická dekontaminace
332-ze zásob; spalování a termické zneškodnění s využitím tepla
333-ze zásob; skládkování
340-ze zásob; skladování
350-ze zásob; předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
370-ze zásob; využití jako druhotná surovina

2 598 711
2 244
1 311
412
21
12
55 593
2 497
736 962
1 824 959
89
788 462
--43 609
31 807
4 494
53
210 774
20 057
244 604

2 609 331
10 816
1 256
2 886
35
9
19 360
5 716
993 645
1 578 038
45
1 828 222
636
64 394
53 181
11 154
4
219 737
33 145
372 195

184 068

391 786

194 231
119
1 013
67 407
267
147
3 842
10
1
715
14 404
705

457 988
2 231
195 134
46 038
0
6 562
3 540
3
--605
16 256
1

Pro výpočet podílu recyklovaných a využitých stavebních a demoličních
odpadů z produkovaného množství těchto odpadů byl použit postup jako u celkové
produkce a tento podíl představuje v roce 2000 cca 78% a v roce 2001 71%
z celkového množství stavebních a demoličních odpadů v MSk. V tomto případě je
cíl stanoven na dosažení procentického využívání hmotnosti vznikajících stavebních
a demoličních odpadů a problematika posuzování jeho plnění je omezena
nepřesnostmi v evidenci.
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Pokud se týče stavebních a demoličních odpadů byl podíl využívaných
odpadů této skupiny v roce 2001 71% již nad úrovni cíle roku 2005.
V oblasti využívání stavebních odpadů je v MSk specifická situace vzhledem
k velkému počtu rekultivačních akcí jako následků hornické činnosti.
Stavební odpady jsou v převážné míře používány jako výplňový materiál tj.
využití podle kódu R 5 přílohy č.3 zákona o odpadech. Vzhledem k tomu, že
potenciál na takové využívání stavebních odpadů je v kraji veliký, není zde tlak na
recyklaci těchto odpadů a následné využití především ve stavebnictví.
Protože cílem je materiálové využití složek hlavně u směsného stavebního a
demoličního odpadu bylo by vhodné, aby byla navržena přiměřená síť míst, kde by
bylo možno soustřeďovat tyto odpady k následné úpravě. Tato síť by měla odpovídat
dostupnosti pro široký okruh původců (i drobných stavebníků)- např. v lokalitě obcí
s rozšířenou působností.
Pro zajištění cíle ve využívání stavebních a demoličních odpadů vydalo MŽP odbor odpadů, metodický pokyn k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady
z rekonstrukcí a odstraňování staveb.

2.2 Vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení pro
nakládání s odpady
Stávající zařízení
Zařízení celostátního a nadregionálního významu
•

Spalovna průmyslových odpadů společnosti SPOVO, s.r.o. v Ostravě.

Zařízení krajského významu
•

Hutní podniky Moravskoslezského kraje. (ISPAT NOVÁ HUŤ a.s.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. )

•

Kappa Packing Czech, s.r.o Žimrovice (Papírna a kartonážka)

•

Recyklační závod Bohumín specializovaný na demontáž autovraků a
recyklaci kovů. (ŽDB a.s.)

•

Energetické využití recyklovaných topných
železárnách a.s. a VPO, a.s.( Vysoké pece)

•

Úprava a třídění odpadních Ni-Cd akumulátorů (SAFT-FERAK a.s.
Raškovice)

•

Linka na výrobu alternativního paliva ve společnosti OZO Ostrava s.r.o.

•

Linka na regranulaci PE,PP OZO Ostrava s.r.o.

•

Hlubinné doly OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST a.s.

olejů
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v

Třineckých

•

Využití různých forem zinkových odpadů
zinečnatého ve společnosti Bochemie a.s.

•

Rekultivační akce a terénní úpravy na zahlazování následků důlní
činnosti

•

Chráněná dílna Dakol-EKO
elektronické spotřebiče

•

Chráněná dílna OZO Ostrava s.r.o.

•

Chráněná dílna charity Opava ve Velkých Hošticích

Petrovice

u

při

výrobě

Karviné

chloridu

elektrické

a

Poznámka: Jsou zahrnuty i kapacity podle § 14.2 zákona o odpadech

Ostatní zařízení
Jejich seznam je v POH MSK v závazné části, v příloze č.5.

Posouzení stávajících zařízení z hlediska kapacitních možností
V následujícím textu jsou v obecné rovině komentovány současné možnosti a
předpoklady pro naplnění bilanční rovnováhy, produkce odpadů-kapacity podle
jednotlivých skupin dle katalogu odpadů. Komentář vychází ze seznamu zařízení pro
nakládání s odpady, který je v příloze č.5.

Skupina 01 - Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího
zpracování nerostů a kamene
Odpady této skupiny nacházejí použití hlavně při rekultivačních akcích, mohou
se využívat při řešení následků těžby nebo jako druhotná surovina, takže obecně
nevyžadují, na investice náročná zařízení. Stále zde zůstává problém z hlediska
evidence skrývkových hmot při povrchových těžbách nerostů, které představují
podstatnou část evidovaných odpadů.
K jejich využití dochází většinou přímo na místě těžby. Problém je vyřešen u
největšího producenta v kraji a je popsán v kapitole č. 3.9.2.4.1
Pro odpady s obsahem ropných látek v množství cca 400-1000 t/rok je
dostatečná kapacita. Potřebná kapacita cca 500t je pokryta kapacitami na
termické využití, respektive dekontaminačními kapacitami.

Skupina 02 - Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví,
myslivosti a z výroby a zpracování potravin
Množství odpadů produkovaných v letech 1998-2001 má trvale klesající
tendenci. V této skupině je rozhodující řešení optimálního využití odpadu 02 01
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06 zvířecí trus moč a hnůj, který svou charakteristikou většinou nesplňuje definici
odpadu dle zákona o odpadech, neboť je tradičně využíván jako hnojivo
v zemědělském výrobním cyklu.
Ze seznamu kapacit pro nakládání s těmito odpady vyplývá, že současný trend
využívání odpadů této skupiny zajišťuje dostatek stávajících kapacit pro nakládání
s nimi.

Skupina 03 - Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy,
papíru a lepenky
V nakládání s odpady skupiny 03 jsou dostatečné kapacity. Pouze je třeba
vzít v úvahu nebezpečné odpady, jejichž množství se z evidence pohybuje
okolo 1000 tun/rok. Charakter těchto odpadů není zřejmý s ohledem na zařazení –
odpad blíže neurčený. Pravděpodobně se jedná o likvidaci staré zátěže, kde
množství odpadů kolísá v letech. Jedná se většinou o dehtovými produkty nebo
jinak kontaminované dřevo, které se využívá, respektive odstraňuje ve spalovnách.

Skupina 04 - Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu
Ve skupině 04, kde převážnou část tvoří textilní odpady se nepředpokládají
zvláštní nároky na nové kapacity. V případě těchto odpadů jsou podmínky pro
předcházení jejich vzniku u výrobce, což je přednostní způsob snižování
množství odpadů. V současné době se převážná část těchto odpadů skládkuje.
S ohledem na příznivou výhřevnost, není-li možné materiálové využití, měly by se
energeticky využívat ve spalovně, nebo je jinak využívat energeticky. Problematická
je ekonomická stránka, s ohledem na nižší ceny skládkování. Současné kapacitní
možnosti pro nakládání jsou dostačující.

Skupina 05 - Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a
z pyrolitického zpracování uhlí
Z celkového množství odpadů v této skupině tvořil v roce 2000 nebezpečný
odpad kat. č. 05 06 99 - odpady jinak blíže neurčené 90%. Nakládání s tímto
odpadem řeší původce a kapacitně je nakládání zajištěno. Jedná se ve skutečnosti o
odpadní vody a proto od roku 2002 je již tento „odpad“ vyřazen z evidence odpadů.
Zbývající část odpadů této skupiny vyžaduje kapacity pro jejich odstranění.
S ohledem na to, že se jedná o odpady s obsahem ropných látek nebo dehtu
je možné energetické využití ve spalovně nebezpečných odpadů, případně u
menších koncentrací kontaminantů dekontaminace biodegradací. Kapacity jsou
dostačující.

str.13

Skupina 06 - Odpady z anorganických chemických procesů
V Moravskoslezském kraji je produkce odpadů této skupiny
koncentrována z 96% na jeden odpad 06 02 01 hydroxid vápenatý, odpad
z výroby acetylenu, který je v plné míře využíván ve stavebnictví. Řešení v tomto
případě zajišťují původci. Pro ostatní odpady této skupiny se používají fyzikálněchemické postupy, část odpadů se zpracovává mimo kraj. Kapacity jsou dostačující.

Skupina 07 - Odpady z organických chemických procesů
Jedná se o odpady z chemického a farmaceutického průmyslu, většinou
kapalné s vyšší výhřevností vhodné pro energetické využití, případně jiné způsoby
využití, nevhodné pro skládkování. Dosavadní praxe, kdy se skládkuje cca 30%
vesměs nebezpečných odpadů je nevyhovující. Protože více než polovina odpadů
je evidována jako odpad blíže neurčený, je problematické přesně stanovit vhodné
způsoby nakládání, ale nejvhodnější je energetické využití ve spalovně
nebezpečných odpadů. Současné kapacity jsou dostačující.

Skupina 08 - Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používaní nátěrových
hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a
tiskařských barev
Dosavadní převažující způsob nakládání v této skupině – skládkování je třeba
minimalizovat, případně úplně vyloučit. Nejvhodnější se jeví recyklace, termické
zpracování s využitím tepla, případně fyzikálně-chemické postupy. Situace
v nakládání je nepřehledná, a proto je třeba vzhledem k možnému dopadu na životní
prostředí a plošné produkci odpadům této skupiny věnovat zvláštní pozornost.
Největší problém představuje zajištění odděleného sběru odpadů z barev u
drobných spotřebitelů, protože ten končí vesměs jako nebezpečná složka
v komunálním odpadu. S ohledem na to, že v Ostravě je spalovna nebezpečných
odpadů, je možno její kapacitu využít pro odpady této skupiny.

Skupina 09 - Odpady z fotografického průmyslu
Specifické odpady, kde existující kapacity pro nakládání v kraji případně
mimo kraj jsou dostačující, zvláště s ohledem na klesající trend produkce
těchto odpadů v souvislosti s novými technologiemi.
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Skupina 10 - Odpady z tepelných procesů
Většina odpadů je vhodná k využití jako druhotná surovina, při rekultivacích,
jako báňsko-technologický materiál při provozu dolů, ve stavebnictví apod.
s dostatečnými existujícími kapacitami. Tím, že velká část odpadů této skupiny
přechází do režimu certifikovaný výrobek, nejsou ani kapacity na jejich využívání
zahrnuty do POH.

Skupina 11 - Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav
kovu a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů
V této skupině se jedná výhradně o nebezpečné odpady, produkované
průmyslovými podniky, které musí zajišťovat i kapacity pro nakládání. Kvalita těchto
zařízení ne vždy vyhovuje technologicky nejlepším dostupným technologiím (BAT).
Množství produkovaných odpadů se v letech 1998-2001 udržuje na stejné úrovni.
Část odpadů této skupiny se zpracovává mimo kraj, takže současný stav
zajišťuje kapacitní potřeby. Vzhledem k charakteru odpadů je třeba omezit
případně vyloučit skládkování. Do budoucna je třeba počítat s novými
technologiemi při nakládání s odpady této skupiny a hledat tato řešení v POH
původců.

Skupina 12 - Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů
a plastů
Podstatná část odpadů této skupiny je využívána jako druhotná surovina nebo
energeticky. Část odpadů je zařazena mezi odpadní oleje. Existující kapacity jsou
dostačující, avšak v případě několika druhů nebezpečných odpadů bude nutno
hledat jiná řešení v nakládání pokud odpady budou nadále produkovány, a to
v POH původců.

Skupina 13 - Odpady olejů a odpady kapalných paliv, (kromě jedlých a odpadů
uvedených ve skupinách 05 a 12)
Odpady této skupiny patří mezi vybrané odpady. Pro jejich energetické využití
v zařízení, která splňují emisní limity je v kraji dostatečná kapacita. V případě
chlorovaných odpadních olejů nejlépe spalovna společnosti SPOVO, s.r.o.
v Ostravě. V souladu se zákonem je třeba vyloučit spalování na malých zdrojích,
které nesplňují emisní limity ve smyslu zákona o ovzduší.

Skupina 14 - Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií
(kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)
Jedná se o odpady s obsahem halogenů, včetně freonů, které vyžadují
zvláštní podmínky při odstranění. Celé evidované množství odpadů této
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skupiny je možno termicky odstranit s využitím
průmyslových odpadů SPOVO, s.r.o. v Ostravě.

tepla

na

spalovně

Skupina 15 - Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační
materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
Zde jsou důležité kapacity pro sběr a shromažďování. Tyto kapacity je nutno
plošně intenzifikovat. Zásadní z hlediska materiálového využití těchto odpadů
jsou zpracovatelské kapacity vytříděných odpadů, které mají značné nároky na
investice a zatím nejsou dostačující.

Skupina 16 - Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
Název skupiny „odpady v tomto katalogu jinak neurčené“ naznačuje, že
skupina zahrnuje různorodé odpady, z nichž některé patří mezi vybrané výrobky,
vybrané odpady podle § 25 zákona o odpadech. Potřebné kapacity budou
podrobně řešeny v kapitolách, které se zabývají vybranými odpady a zpětnými
odběry. Současné kapacity a hlavně jejich struktura jsou však nedostačující.

Skupina 17 - Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy
z kontaminovaných míst)
Téměř všechny odpady skupiny 17 jsou recyklovatelné a využitelné jako
druhotné suroviny. Jedná se o různé způsoby využití, kde se pro stejný odpad
mohou použít různé způsoby zpracování. V tomto případě se nejedná o nějaká
investičně náročná zařízení, ale o využití stávajících možností. Některé z odpadů
rezultují při realizaci velkých staveb a mohou být znovu použity. Pro využití odpadů
kovů železných nebo neželezných jsou v kraji dostatečné kapacity, kde se
specifické problémy řeší novými technologiemi.
Hlavní problém představují nebezpečné odpady, jedná se většinou o
stavební dřevo kontaminované asfaltem nebo dehtem, výrobky z plastů hlavně
PVC, případně stavební sutě, kde přímé využití bez třídění je problematické.
Tyto problémy se musí zatím řešit případ od případu.

Skupina 18 - Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a/ nebo z výzkumu
s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadu
ze stravovacích zařízení, které se zdravotnictvím bezprostředně
nesouvisí)
V současné době se tyto odpady odstraňují ve spalovnách. Jejich kapacita je
pro MSk dostačující. V případě odstavení kapacit, které nevyhoví požadavkům
nového emisního zákona, může vzniknout nedostatek volné kapacity pro
potřeby kraje. Recyklace u těchto odpadů (snad s výjimkou třídění přímo u
původců) je obtížná a z pohledu možných zdravotnických dopadů nebezpečná.
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Skupina 19 - Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování)
odpadu z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo
místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro
průmyslové účely
Největší podíl v této skupině tvoří kal z čištění komunálních odpadních
vod. Tato problematika je řešena v části vybrané odpady kapitola 3.8.

Shrnutí
Z analýzy kapacitních možností stávajících zařízení na nakládání s odpady
skupiny 1-19 v Moravskoslezském kraji (která mají platná kladná rozhodnutí
k provozu včetně schváleného provozního řádu) a jsou uvedená v příloze č.5 je
možno konstatovat, že současná síť zařízení pokrývá základní potřeby kraje s tím, že
doposud je značná část odpadů skládkována. Pro zajištění snížení skládkovaného
množství odpadů bude nutné, i při snížení celkové produkce odpadů, doplnit
zařízení, případně stávající zařízení modernizovat či intenzifikovat.
Ze srovnání stávajících kapacit na nakládání s odpady a předpokládaných
kapacitních potřeb vyplývá, že je nutno pro nakládání s odpady skupiny 1-19:
1) Rekonstruovat v souladu s požadavky zákonných norem:
•

spalovny, které zůstanou v provozu ( Válcovny plechu a.s. FrýdekMístek a Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik)

•

jiná zařízení.

2) Nově vybudovat zařízení
•

na nakládání s transformátory s obsahem PCB (pokud nebude
vybudováno v jiném kraji)

•

na nakládání s kaly z čistíren odpadních vod.

3) Doplnit zařízení na spalovně SPOVO s.r.o v Ostravě, která je technicky
nejvyspělejším zařízením pro nakládání s nebezpečnými odpady v ČR, vybavená
technologiemi BAT a splňující oproti jiným zařízením již v současné době
příslušné předpisy EU. Spalovna má souhlas s provozem, až na malé výjimky
téměř na všechny druhy nebezpečných odpadů včetně PCB a její kapacita není
doposud dostatečně využita. Z hlediska potřeb kraje, případně státu je vhodné
spalovnu doplnit zařízením:
•

pro transformátory s PCB

•

pro chlorufluoruhlovodíky a odpady je obsahující.

Podpořit investice do zařízení, která umožňují využití odpadů ve výrobních
technologiích např. v cementárnách, hutích apod.
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2.3 Komunální odpady
V tabulce č 4 jsou uvedeny způsoby nakládání s komunálními odpady
v letech 2000 a 2001.
Z celkového množství odpadů v roce 2001 byla pouze menší část odpadů
zpracována u vlastních původců a větší část byla předána jiné oprávněné osobě
opakovaně. V tomto případě je stanovení celkového množství využitých odpadů a
z toho materiálově využitých, s přijatelnou přesností obtížné. U vlastních původců
bylo množství využitých odpadů 42 389 t (cca 9%) a skládkovaných 4 516 t (cca
1%).Celkové množství odpadů převzatých bylo 768 263 t proti 425 370 t předaných
od vlastních producentů, což znamená, převzetí odpadů z jiných krajů případně
dovoz nebo jeho několikanásobné předání.
Podíl využitých odpadů u předaných odpadů činil 152 709 t (cca 18%)
skládkovaných, 295 890 t (cca 35%).
Z celkového množství 768 263 t převzatých odpadů bylo dále předáno
389 544 t, přičemž není možné z uvedené tabulky evidence ISOH zjistit jak bylo dále
s tímto odpadem naloženo.
Pro rozbor způsobů nakládání bylo použito údajů roku 2001, neboť evidence
ISOH z roku 2000 nevykazuje relevantní údaje. Tento předpoklad je potvrzen i
průzkumy provedenými v koncepci.
Není tedy možné s přijatelnou přesností stanovit výchozí stav v plnění cílů
ukazatelem % materiálového využití KO v Moravskoslezském kraji v roce 2000.
Dle připomínky a vyjádření MŽP se v budoucnu výpočet podílu recyklovaných
odpadů nebude vztahovat k roku 2000, ale bude se vycházet vždy z celkové
produkce odpadů a z produkce komunálních odpadů za daný rok.
Pouhým součtem podílu využitých odpadů přímo u původců a 1x předaných
se dostáváme na hodnotu cca 27%.
Tabulka č.4:

Způsoby nakládání s komunálními odpady v letech 2000 a 2001.
způsob nakládání

rok/množství(t)
2 000

2 001

520 642 442 641
657
2 100
7
25
--24
--0
1 036
74
548
907
1 593
21 952
3 827
2 515
--196
559
220
172
15
5 768
4 516
1 157
3 772

100-vlastní; produkce odpadu
110-vlastní; úprava a/nebo využití fyzikálními a chemickými postupy
111-vlastní; třídění
112-vlastní; recyklace, získávání složek
115-vlastní; chemická úprava
120-vlastní; úprava a/nebo využití biologickými metodami
121-vlastní; kompostování
122-vlastní; biologická dekontaminace
123-vlastní; anaerobní rozklad
130-vlastní; zneškodnění
131-vlastní; spalování
132-vlastní; spalování a termické zneškodnění s využitím tepla
133-vlastní; skládkování
140-vlastní; skladování
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150-vlastní; předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
170-vlastní; využití jako druhotná surovina
190-vlastní; vývoz odpadu
200-převzatý; převzetí odpadu od jiné oprávněné osoby
210-převzatý; úprava a/nebo využití fyzikálními a chemickými postupy
211-převzatý; třídění
212-převzatý; recyklace, získávání složek
215-převzatý; chemická úprava
220-převzatý; úprava a/nebo využití biologickými metodami
221-převzatý; kompostování
222-převzatý; biologická dekontaminace
223-převzatý; anaerobní rozklad
230-převzatý; zneškodnění
231-převzatý; spalování
232-převzatý; spalování a termické zneškodnění s využitím tepla
233-převzatý; skládkování
240-převzatý; skladování
250-převzatý; předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
260-převzatý; shromažďování, sběr, výkup a bez úpravy předání jiné
oprávněné osobě
270-převzatý; využití jako druhotná surovina
280-převzatý; dovoz odpadu
290-převzatý; vývoz odpadu
300-ze zásob; stav zásob ke konci roku
311-ze zásob; třídění
315-ze zásob; chemická úprava
331-ze zásob; spalování
332-ze zásob; spalování a termické zneškodnění s využitím tepla
333-ze zásob; skládkování
340-ze zásob; skladování
350-ze zásob; předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce)
370-ze zásob; využití jako druhotná surovina

502 747
10 066
156
736 781
2 750
5 462
2 360
80
17
4 673
29 536
8 170
165
10
99
384 641
1 300
214 554

425 370
16 902
--768 263
0
9 122
135
29
290
5 039
23 808
400
98
214
77
295 890
3 428
389 544

75 694

52 904

4 668
1 992
6 571
5 676
139
50
--32
--179
782
---

70 056
26 018
1 845
3 926
26
15
0
24
435
229
1 647
229

Výše uvedená metodika z informačního systému ISOH MŽP nemá dobrou
vypovídající schopnost, proto uvádíme tabulku č.5 zpracovanou dle metodiky FITE,
která popisuje současný stav nakládání s KO v MS kraji. Graf č.1 ukazuje způsob
nakládání s komunálním odpadem v roce 2001. Popis metodiky je uveden
v koncepci a ve směrné části POH.
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Graf č.1:

Způsob nakládání s komunálním odpadem v roce 2001

separované
složky z KO
a OP
množství
směsného
KO a OP
uloženého
na skládky

82%

14%

separované
BRO z KO a
OP

4%
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Tabulka č.5:

Produkce KO v MS kraji s uvedením separovaných složek v letech 1999 - 2001
rok
počet obyvatel
komodita

separovaný odpad
papír a lepenka
sklo
plasty
kovy
textil
nebezpečné složky
sep.BRO
součet separovaných složek

1999

2000

2001

1 282 554

1 279 951

1 268 603

množství (t)

% separace

kg/obyv/rok

množství (t) % separace

4 204
3 657
1 460
2 394
151
1 599
8 628
22 093

3
3
1
2
1
7
17

19 495
5 663
11 256
13 897
141
1 753
12 407
64 612

435

kg/obyv/rok

množství (t) % separace

100,00%

558 399

7,8%
10,0%
33,1%
8,5%
2,7%
% hmotnosti
69,1%

papír a lepenka

15,25%

85 156

10,5%

66

55 038

10,6%

43

40 730

9,2%

32

plasty

12,65%

70 637

8,7%

55

45 654

8,8%

36

33 786

7,6%

27

sklo

7,78%

43 443

5,4%

34

28 078

5,4%

22

20 779

4,7%

16

kovy

3,87%

21 610

2,7%

17

13 967

2,7%

11

10 336

2,3%

8

ost. BRO

16,73%

93 420

11,6%

73

60 379

11,6%

47

44 682

10,1%

35

20 03 01- SKO a OP

15
4
9
11
0
1
10
50

29 261
10 841
9 228
9 389
132
2 653
19 642
81 147

360 905

26,2%
16,8%
19,8%
49,9%
45,6%
17,0%
12,4%
% hmotnosti
69,3%

282

kg/obyv/rok

267 080

41,8%
34,3%
21,5%
47,6%
0,9%
63,1%
30,5%
18,3%
% hmotnosti
60,3%

23
9
7
7
0
2
15
64
211

textil

5,19%

28 981

3,6%

23

18 731

3,6%

15

13 861

3,1%

11

minerální odpad

2,52%

14 072

1,7%

11

9 095

1,7%

7

6 730

1,5%

5

nebezpečné složky

0,58%

3 239

0,4%

3

2 093

0,4%

2

1 549

0,3%

1

spal.odpad

11,91%

66 505

8,2%

52

42 984

8,3%

34

31 809

7,2%

25

131 335
2 659
97 932
1 352
11 980
113 730
86
80
808 311

16,2%
0,3%
12,1%
0,2%
1,5%
14,1%
100,0%

102
2
76
1
9
89
630

84 885
10 785
18 331
2 900
13 701
48 824
101
485
520 644

16,3%
2,1%
3,5%
0,6%
2,6%
9,4%
0,1%
100,0%

66
8
14
2
11
38
407

62 817
2 532
10 874
2 536
10 468
67 265
88
652
442 641

14,2%
0,6%
2,5%
0,6%
2,4%
15,2%
0,1%
100,0%

50
2
9
2
8
53
1
349

jemný podíl odpadů 23,52%
20 02 02 - zemina a nebo kameny
20 02 03 - ostatní nekomp. odpad
20 03 02 - odpad z tržišť
20 03 03 - uliční smetky
20 03 04 - kal ze septiků a/nebo žump, z
20 03 05 - autovrak
20 03 99 - odpad druhově blíže neuvedený
množství celkem KO a OP

zdroj ISOH
poznámky: složky sep. BRO: 20 01 07 - dřevo, 20 01 08 - organ. kompost. kuchyň. odpad., 20 01 09 - olej a nebo tuk,
20 02 01 - kompostovatelný odpad
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2.4 Podíl odpadů ukládaných na skládky
Celkové množství skládkovaného odpadu v MSk je možné určit z dříve
uvedené tabulky č. 2 Způsob nakládání s odpadem v letech 2000 a 2001.
Celkové množství skládkovaných odpadů v roce 2000 bylo 958 769 t z toho
140 412t u vlastních původců a 818 357t u převzatých a v roce 2001 bylo
809 327t z toho 100 934t u vlastních původců. Protože v tomto množství jsou
zahrnuty i odpady z jiných krajů skládkované v MSk a naopak část odpadů
produkovaná v MSk byla skládkována v jiných krajích je obtížné z evidence ISOH
určit podíl skládkovaného množství odpadů na celkové produkci odpadů v MSk
v daném roce.
Pro stanovení potenciálních možností snížení množství skládkovaných
odpadů je významný jejich podíl v jednotlivých skupinách. Z údajů o nakládání
s odpady v jednotlivých skupinách, které jsou uvedeny v koncepci MSk (evidence
ISOH) vyplývá následující tabulka:

Tabulka č.6:

Množství skládkovaných odpadů v jednotlivých skupinách(zahrnuta i
skupina 20 z hlediska podílu nebezpečných odpadů, viz následující
kapitola)

Celkové
skládkované
skupina
množství
odpadů v t
v roce 2000
01
9 049
02
3 639

2
53

Celkové
skládkované
množství
odpadů v t
v roce 2001
2 114
2 154

Z toho
nebezpečné
odpady

Z toho
nebezpečné
odpady
12
51

03
04
05
06

7 647
2 016
374
8 387

387
197
374
216

6 042
1 411
670
291

435
148
434
243

07
08

3 157
2 303

3 138
2 246

3 995
1 983

239
1 940

09
10
11
12

62
242 996
1 519
4 106

0
83 583
1 519
1 823

71
226 676
1 144
4 148

0
89 998
1 144
1 432

13
14
15
16

643
0
6 928
757

643
0
2 321
79

245
1
7 793
833

245
1
3 492
334
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17

266 367

41 556

239 097

15 630

18
19
20

0
8 410
390 409

3 917
489

1
10 252
300 406

4 336
501

Celkem

958 769

142 543

809 327

120 615

Podíl skládkovaných odpadů na celkové produkci odpadů v roce 2001 činí
9,1% respektive 6% (při přepočtu v poměru odpadů předaných a převzatých).
Největší množství skládkovaných odpadů je ve skupinách 10, 17 a 20, přičemž podíl
každé skupiny je 28%, 29,5% a 37%. Zbývajících cca 6% připadá na odpady
ostatních skupin. Velmi nízký podíl byl zaznamenán ve skupině 13. Skládkování
nebylo evidováno pouze ve skupině 14 a 18.
Z uvedeného vyplývá, že pro plnění cíle, snížení podílu skládkování, je v MSk
rozhodující vývoj ve skupinách 10,17 a 20, kde je dostatečný prostor pro zvýšení
podílu využívání na úkor skládkování.
Snaha o snižování podílu skládkování se bude uplatňovat i v dalších
skupinách odpadů, v některých skupinách povede k postupnému vyloučení
skládkování.
Pokud se týče skládkování nebezpečných odpadů tvoří největší podíl skupina
10 cca 75% a skupina 17 cca 13%. To znamená, že i v případě nebezpečných
odpadů je rozhodující potenciál snižování množství skládkovaných odpadů ve
skupinách 10 a 17. U skupiny 10 je třeba se zaměřit na odpady kat.č. 10 02 04 kal
z čištění plynů a slévárenské písky kat.č. 10 09 01, 10 09 02, kde podíl využití těchto
odpadů je zatím nízký. Velké rezervy pro omezení skládkování představuje skupina
17, kde jsou rezervy v možnostech využití odpadů. Specifická problematika skupiny
20 bude řešena v kapitole komunální odpady.
Splnění cíle, tj. snížení hmotnostního podílu skládkovaných odpadů do roku
2010 vzhledem k roku 2000, je reálně splnitelné, neboť značná část odpadů skupiny
10, která byla dosud skládkována na jednodruhových skládkách, je stále ve větší
míře využívána jako certifikovaný výrobek. Také u ostatních skupin odpadů jako je
skupina17 je patrná tendence k poklesu skládkovaného množství odpadů.
Tato tendence je podpořena ekonomicky zákonem o odpadech tím, že
dochází v časovém horizontu do roku 2009 k nárůstu poplatků za skládkování
s progresivitou především u nebezpečných odpadů.
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2.5 Nebezpečné odpady
•

Skupina 01 - Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a
dalšího zpracování nerostů a kamene
Tato skupina má s ohledem na minimální produkci v MSk z hlediska
snižování produkce prakticky nulový potenciál.

•

Skupina 02 - Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví,
myslivosti a z výroby a zpracování potravin
Z pohledu nového katalogu nepatří více než polovina v současnosti
evidovaných odpadů
mezi nebezpečné.
Problémem
zůstávají
agrochemické odpady, obsahující nebezpečné látky.

•

Skupina 03 - Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku,
celulózy, papíru a lepenky
V této skupině se problematika koncentruje na impregnační činidla
s obsahem nebezpečných látek.

•

Skupina 04 - Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního prů
Technologie, které produkují nebezpečné odpady této skupiny jsou v rámci
Moravskoslezského kraje minimálně zastoupeny a jejich produkce
nepředstavuje problém.

•

Skupina 05 - Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a
z pyrolitického zpracování uhlí
Počínaje rokem 2002 dochází k zásadní redukci množství odpadů v této
skupině, což příznivě ovlivňuje celkovou produkci nebezpečných odpadů
v kraji.

•

Skupina 06 - Odpady z anorganických chemických procesů
Jedná se o odpady, rezultující v rozhodující míře z výrobků, které
produkuje chemický průmysl a jejich potenciál nebezpečnosti k životnímu
prostředí je značný. Trvalé omezování množství je důležitým úkolem i
s ohledem na vysokou produkci v MSk.

•

Skupina 07 - Odpady z organických chemických procesů
Protože odpady této skupiny svým složením patří k látkám, které
představují nebezpečí vůči všem složkám životního prostředí je nutné jim
věnovat i přes jejich velmi nízkou produkci v MSk trvalou pozornost.
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•

Skupina 08 - Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používaní
nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a
tiskařských barev
Jedná se vesměs o odpady nebezpečné plošně produkované, jejichž
výskyt je obtížné redukovat. Snižování je možné změnou vlastností
výrobků, jejichž použitím vznikají.

•

Skupina 09 - Odpady z fotografického průmyslu
Vzhledem k současnému trendu techniky, tj. přechodu z klasické na
digitální fotografii ovlivní produkce této skupiny pozitivně snahu o
omezování produkce i když v menším rozsahu, protože podíl na celkové
produkci nebezpečných odpadů je nízký.

•

Skupina 10 - Odpady z tepelných procesů
Z hlediska omezování produkce nebezpečných odpadů rozhodující
skupina, jejíž podíl na celkové produkci nebezpečných odpadů byl v MSk
v roce 2000 cca 50%. Svými možnostmi z hlediska eliminace
nebezpečných vlastností odpadů představuje nejvyšší potenciál pro
omezování produkce.

•

Skupina 11 - Odpady z chemických povrchových úprav,
z povrchových úprav kovu a jiných materiálů a z hydrometalurgie
neželezných kovů
S ohledem na nebezpečné vlastnosti a možné ohrožení životního prostředí
je omezování odpadů této skupiny zvlášť významné i když produkované
množství je poměrně nízké.

•

Skupina 12 - Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy
povrchu kovů a plastů
Rozhodující podíl nebezpečných odpadů této skupiny evidovaný v roce
2000 tvoří odpadní řezná emulze kat.č.12 01 09 a odpad druhově blíže
neurčený kat.č.12 01 99, který již není v katalogu podle vyhlášky
č.381/2001Sb. definován. V tomto případě existuje potenciál k omezování
množství nebezpečných odpadů např. využitím biologicky snadno
rozložitelných řezných olejů. Část těchto odpadů patří do skupiny odpadní
oleje mezi vybrané odpady, vybrané výrobky.

•

Skupina 13 - Odpady olejů a odpady kapalných paliv, (kromě jedlých
a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
Hlavní podíl odpadů této skupiny tvoří odpadní oleje, které patří mezi
vybrané výrobky, vybrané odpady, vybraná zařízení podle § 25 zákona o
odpadech a jsou podrobně komentovány v kapitole 3.8.3.
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•

Skupina 14 - Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích
médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)
Závažná skupina z hlediska možných dopadů na životní prostředí, ale s
nízkou produkcí odpadů, s předpokladem postupné náhrady výrobků
jejichž použitím vznikají nebezpečné odpady. S ohledem na nízkou
produkci mají nízký potenciál pro plnění cílů.

•

Skupina 15 - Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační
materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
Množství nebezpečných odpadů evidované v této skupině v roce 2000 je
nízké vzhledem k jejich celkové produkci. Katalog dle vyhlášky č.381/2001
Sb. oproti dřívějšímu definuje ve skupině 15 pouze tři druhy odpadů
nebezpečných, což komplikuje úvahy o omezování, protože není jasný
základ ke kterému se snížení bude vztahovat.

•

Skupina 16 - Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
Některé odpady z podskupin 16 01, 16 02 a 16 06 patří mezi vybrané
výrobky, vybrané odpady a vybraná zařízení podle § 25 zákona o
odpadech, které jsou podrobně komentovány v kapitole 3.8.

•

Skupina 17 - Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy
z kontaminovaných míst)
Z evidence odpadů vyplývá, že skupina 17 tvoří pouze 2,5 - 4% z celkové
produkce nebezpečných odpadů v kraji, představuje však potenciál pro
omezování množství odpadů. Klíčovým problémem je směsný stavební
odpad, jehož tříděním je možno dosáhnout omezení množství
nebezpečných odpadů.

•

Skupina 18 - Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a/ nebo
z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a
odpadu ze stravovacích zařízení, které se zdravotnictvím
bezprostředně nesouvisí)
Specifický charakter odpadů skupiny 18 a jejich nízká produkce
představují
z pohledu
razantnějšího
snižování
celé
produkce
nebezpečných odpadů malý potenciál.

•

Skupina 19 - Odpady ze zařízení na zpracování
(využívání a
odstraňování) odpadu z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod
mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro
průmyslové účely
Poměrně vysoký podíl na celkové produkci nebezpečných odpadů 6% a
jejich charakter, představují prostor pro omezování produkovaného
množství. Klíčovým problémem jsou kaly z čištění průmyslových
odpadních vod.
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•

Skupina 20 – Odpady komunální a jim podobné odpady ze živností,
z úřadů a z průmyslu, včetně odděleně sbíraných složek těchto
odpadů
Evidovaný podíl nebezpečných odpadů skupiny 20 – komunální odpady je
poměrně nízký, většinou vyplývá z nekázně občanů případně
z nedostatečné sítě sběru. U této skupiny nelze předpokládat omezování
množství, naopak důsledným tříděním ze směsného KO bude množství
spíše narůstat hlavně u použitých výrobků, které jsou předmětem
zpětného odběru.

Celkové množství nebezpečných odpadů evidované v letech 1998-2001 je
uvedeno v tabulce č.7 ( pro úplnost zde uvádíme i skupinu 20, která rovněž obsahuje
nebezpečné složky).

Tabulka č.7:

Produkce nebezpečných odpadů skupiny 1-20 v Moravskoslezském
kraji v letech 1998-2001
odpad

1 998

010000 Odpady z geologického průzkumu, z těžby, úpravy
a zpracování nerostů

976

150000 Odpadní obaly, sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační
materiály a ochranné tkaniny jinde neuvedené
160000 Odpady jinde v katalogu neuvedené
170000 Stavební a demoliční odpady
180000 Odpady z humánní a veterinární léčebné péče a z
výzkumu s ním spojeného (kromě odpadů z přípravy jídel)
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2 001

770

421

4 920

1 157

6 679

2 148

2 184
347

1 025
66

917
58

269 547

278 596

277 035

73 418
5 152

25 371
7 817

23 083
8 999

2 227

1 756

2 550

415
559 484

336
504 677

247
427 920

9 762

11 501

9 185

30 218

30 044

30 897

23 244

12 559

25 299

263

277

186

221

1 737

2 302

2 315

2 970

1 824
46 632

36 268
35 714

35 228
26 296

1 706
26 994

1 733

2 203

1 770

2 233

020000 Odpady z primární produkce zemědělské a
zahradnické, z lesního hospodářství, z rybářství a z výroby 2 468
a zpracování potravin
030000 Odpady ze zpracování dřeva
4 748
040000 Odpady z kožedělného a z textilního průmyslu
181
050000 Odpady ze zpracování ropy, z čištění zemního
247 786
plynu a z pyrolytického zpracování uhlí
060000 Odpady z anorganických chemických výrob
72 618
070000 Odpady z organických chemických výrob
6 922
080000 Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a z
používání nátěrových hmot, lepidel, těsnicích materiálů a
2 141
tiskařských barev
090000 Odpady z fotografického průmyslu
5 645
100000 Anorganické odpady z tepelných procesů
528 199
110000 Anorganické odpady s obsahem kovů ze
zpracování kovů, z povrchové úpravy kovů, z
3 609
hydrometalurgie neželezných kovů
120000 Odpady z tváření a z obrábění kovů a plastů
26 831
130000 Odpady olejů (kromě jedlých olejů a olejů
12 431
uvedených ve skupině 050000 a 120000)
140000 Odpady organických látek používaných jako
rozpouštědla (kromě odpadů uvedených ve skupinách 04
a 08)

rok
1 999
2 000

190000 Odpady ze zařízení na úpravu odpadů, ze zařízení
ke zneškodňování odpadů, z čistíren odpadních vod a z
vodárenství

32 970

79 302

61 210

101 417

200000 Odpady komunální a jim podobné odpady ze
živností, z úřadů a z průmyslu, včetně odděleně sbíraných
složek těchto odpadů

673

1 402

2 395

2 735

1 000 387

1 135 393

Součet:

1 010 248 951 534

zdroj ISO VUV
Moravskoslezský kraj je největším producentem nebezpečných odpadů,
produkuje se zde cca 30% celkové produkce ČR, a proto je problematika omezování
množství nebezpečných odpadů velmi aktuální. Z tabulky je zřejmé, že 45%
z celkového množství tvoří odpady skupiny 10, odpady skupiny 05 cca 30%,
významný je ještě podíl skupiny 06 cca 2,5%, 12 cca 3% ,16 cca 3,5% a 17 cca
2,5%. Z uvedeného je zřejmé, že z hlediska omezování množství nebezpečných
odpadů mají rozhodující význam odpady skupiny 10, případně 05.
Ve skupině 10 představuje popílek ze spalování uhlí kat.č. 10 01 02 majoritní
podíl. Podle dřívějšího katalogu byl tento odpad zařazen jako nebezpečný odpad,
zatímco v novém katalogu je zařazen jako odpad ostatní. V případě, že veškerá
produkce popílku bude evidována jako odpad ostatní, představuje tento krok redukci
nebezpečných odpadů o cca 25%. U odpadu kaly z čištění plynu (dříve 10 02 04,
podle nového katalogu 10 02 13 a 10 02 14) existuje možnost třídění podle toho,
zda obsahuje nebezpečné látky na ostatní a nebezpečný, což rovněž přispěje
k redukci množství nebezpečných odpadů.
Z hlediska snižování, případně eliminace nebezpečných vlastností odpadů,
existují možnosti ve všech skupinách. V tomto smyslu jsou ještě významné možnosti
ve skupinách 17, 19 a 20.

Komentář k plnění cílových hodnot
Z hlediska požadavku plnění limitů POH ČR, které stanovuje snížit
měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20 % do roku 2010 ve srovnání
s rokem 2000 a předpokladem dalšího snižování je možno za MS kraj
konstatovat, že limity budou s rezervou plněny.
Nejdůležitější změnou zaručující plnění těchto limitů je změna katalogu, která
způsobila převedení velkého množství odpadu kat. čísla 10 01 02 popílek ze
spalování uhlí do kategorie odpadů ostatních, navíc je tento odpad stále ve větší
míře využíván dle zákona 22/1997 Sb. jako certifikovaný výrobek a není více
zařazován jako odpad.
V poslední době je snaha o další převedení významných množství NO do
kategorie výrobek, takže je reálný předpoklad dalšího snižování množství NO. Tak
jak i v jiných případech bude záležet na metodice zařazování daného produktu do
evidence, protože tato metodika není ani v současnosti v kraji jednotná a má vliv na
výsledné plnění limitů. Nejistotu do propočtů vnáší také zařazování odpadů ze
starých ekologických zátěží, které mohou představovat značné objemy a jejich výskyt
je nepravidelný, z hlediska klasické produkce nahodilý a může způsobit značné
zkreslení produkce NO, v extrémním případě by mohlo dojít až k překročení
závazných limitů. Vzhledem k této skutečnosti je nutno ve spolupráci s MŽP zavést
do evidence kategorii odpady ze starých ekologických zátěží a tyto vést odděleně
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tak, aby nedocházelo ke sčítání těchto odpadů s odpady vzniklými z klasické
produkce k následnému zkreslení produkce.
Další snižování množství NO je možno očekávat do r. 2010 útlumem
některých zastaralých provozů a technologií a jejich postupným nahrazováním
bezodpadovými nebo nízkoodpadovými technologiemi.
Obecně je tedy možno konstatovat, že kraj nebude mít problémy se
splněním limitu na snižování množství produkovaných NO. Ve sledovaném
období může však dojít k vysokému nárůstu produkce NO z některých starých
ekologických zátěží (např. DIAMO s.p. závod sanace Ostrava), které nebudou,
pokud bude dodržován postup a výklad MŽP představovat evidenční problém.
Dle doporučení MŽP je nutno odpady vzniklé ze starých ekologických zátěží
zařazovat do evidence rovnou jako odpady převzaté a to kódem B00. Tímto
opatřením bude eliminován nárůst produkce nebezpečných odpadů v případě
zahájení sanací starých ekologických zátěží.
Celkový pokles produkce NO v MSk
bude mít navíc, vzhledem k velké
produkci NO v MSk , pozitivní dopad na plnění cíle v rámci ČR.
Z toho vyplývá možnost společného plnění daného limitu v rámci více krajů.

2.5 Odpady s PCB
Klíčové problémy
•

Zajistit inventarizaci PCB v dostatečném časovém předstihu tak, aby
bylo možné provést jejich odstranění do cílového roku 2010.

•

Vybudování
technického
zázemí
pro
zpracování-demontáž
transformátorů a následné odstranění PCB v nich obsažených.

•

Kapacita jediného zařízení na odstranění PCB v ČR, které je v Ostravě,
spalovna nebezpečných odpadů společnosti SPOVO, s.r.o je omezená.
Zvláště pro odstranění většího množství odpadů, kontaminovaných
PCB s koncentrací o málo vyšší než 50mg/kg, může být cílový rok
problematický.
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Tabulka č.8:

Produkce odpadů PCB v Moravskoslezském kraji v letech 19982001.

Odpad dle Vyhlášky
381/2001Sb. - katalogu
odpadů
130101 Hydraulický olej s obsahem
130101 hydraulické oleje
PCB a/nebo PCT
obsahující PCB
130301 Izolační a/nebo teplonosný olej 130301 Odpadní izolační
a jiná podobná kapalina s obsahem
oleje a teplonosné oleje s
PCB a/nebo PCT
obsahem PCB
160201 Transformátor s obsahem PCB
160209 Součástky
a/nebo PCT a/nebo kondenzátor s
obsahující PCB
obsahem PCB a/nebo PCT
Součet:
Odpad dle Vyhlášky 337/1997 Sb. katalogu odpadů

rok/množství (t)
1998

1999

2000

2001

0,050

0,020

---

0,200

2,392

2,373

2,548

0,260

29,991 16,737 52,483 19,731
32,433 19,130 55,031 20,191

zdroj: ISO CEHO

Tabulka č.8 zachycuje vlastní produkci odpadů PCB (čís. kód nakládání 100)
v letech 1998-2001, která kolísá v letech mezi 19 t až 55 t. Produkce je odvislá od
toho jak jednotliví producenti likvidují zařízení s obsahem PCB. Vesměs se jedná o
transformátory a kondenzátory evidované dříve pod kat.č. 16 06 02 a nyní podle
nového katalogu (Vyhláška č. 381/2001Sb.) pod kat.č. 16 02 09. Údaje uvedené
v tabulce zachycují pouze vlastní produkci odpadů PCB a nevypovídají o tom, jaké
množství potenciální producenti skladují, respektive jaké množství zařízení s PCB
bude v jednotlivých letech evidováno. V současné době je obtížné provést jakékoliv
průběžné vyhodnocení inventarizace látek a zařízení probíhající podle zákona o
odpadech. Centrum hospodaření s odpady, které inventarizaci provádí, nemá
v současné době žádné dílčí výsledky, které by byly vhodné jako údaje o celkovém
objemu prokázaných a neprokázaných zařízení obsahujících PCB. Je tedy obtížné
stanovit celkové množství odpadů PCB v Moravskoslezském kraji, které bude nutno
odstranit do roku 2010. Do roku 2000, kdy byl zahájen zkušební provoz na spalovně
nebezpečných odpadů v Ostravě se odpady PCB (převážně kondenzátory)
vyvážely k odstranění mimo území ČR (Německo, Francie, Finsko). Po uvedení
spalovny v Ostravě do trvalého provozu v 7/2001(fy. Aliachem a.s. , nyní SPOVO,
s.r.o. ) byl vývoz odpadu PCB do zahraničí zastaven.
Jediným průmyslově zvládnutým postupem v ČR je odstraňování PCB na
spalovně nebezpečných odpadů v Ostravě společnosti SPOVO, s.r.o. Spalovna
v současné době zpracovává kapalné odpady s obsahem PCB a jejich směsi,
kondenzátory všech běžných velikostí, stejně tak i odpady jiných konzistencí než
kapalných s obsahem PCB. Není však dosud vybavená na demontáž
transformátorů.
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2.6 Odpadní oleje
Klíčové problémy
•

Relativně nízká hodnověrnost a vypovídací schopnost statistických dat.

•

V současné době nejsou zmapovány toky odpadních olejů, takže
množství evidovaná v databázi ISOH jsou jediným zdrojem informací.

•

Návratnost použitých a odpadních olejů je velmi nízká.

•

Systém sběru není jednotný a dostačující: sběrny pro občany chybějí a
většina olejů je shromažďována společnostmi, které nemají potřebné
vybavení a know-how.

•

Doposud nebyla učiněna žádná zásadní opatření ze strany producentů
a dovozců olejů pro uvedení povinnosti zpětného odběru do praxe.

•

Dosavadní způsob kontroly ze strany ČIŽP je pro naplnění kontrolní
funkce z hlediska zajištění plnění požadavků zákona nedostačující.

•

V rozporu se zákonem se v mnoha případech neprovádí třídění
odpadních olejů z hlediska jejich následného využití

Nemalá část odpadních olejů je v rozporu se zájmy ochrany životního
prostředí spalována ve středních a malých zdrojích.

Tabulka č.9:

Produkce odpadních olejů (dle přílohy č.13 k vyhlášce č.383/2001
Sb.) v letech1998-2001.

Odpad dle Vyhlášky 337/1997Sb.
Odpad dle Vyhlášky
- katalogu odpadů
381/2001Sb. - katalogu odpadů
120106 Odpadní minerální řezné
oleje obsahující halogeny( kromě
emulzí a roztoků)
120107 Řezný olej bez halogenů 120107 Odpadní minerální řezné
(neemulgovaný)
oleje neobsahující halogeny
120110 Syntetická řezná kapalina 120110 Syntetické řezné oleje
130102 Ostatní chlorovaný
130109 Chlorované hydraulické
hydraulický olej (kromě emulze)
minerální oleje
130103 Nechlorovaný hydraulický 130110 Nechlorované hydraulické
olej (kromě emulze)
minerální oleje
130107 Ostatní hydraulické oleje 130113 Ostatní hydraulické oleje
130204 Chlorované minerální
130201 Chlorovaný motorový,
motorové, převodové a mazací
převodový a/nebo mazací olej
oleje
130205 Nechlorované minerální
130202 Nechlorovaný motorový,
motorové, převodové a mazací
převodový a/nebo mazací olej
oleje
120106 Řezný olej s obsahem
halogenů (neemulgovaný)
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rok/množství (t)
1 998 1 999 2 000 2 001
0

5

0

0

0

0

2

23

23

14

62

49

10

0

4

---

7

16

9

6

268

218

217

495

30

6

2

6

4 290

1 687

1 200

540

130203 Ostatní motorové,
130208 Ostatní motorové,
převodové a/nebo mazací oleje
převodové a mazací oleje
130302 Ostatní chlorované
130306 Minerální nechlorované
izolační a/nebo teplonosné oleje a
izolační a teplonosné oleje
jiné podobné kapaliny
130303 Nechlorovaný izolační
130307 Minerální nechlorované
a/nebo teplonosný olej a jiná
izolační a teplonosné oleje
podobná kapalina
130304 Syntetický izolační a/nebo
teplonosný olej a jiná podobná
130308 Syntetické izolační a
kapalina
teplonosné oleje
130305 Minerální izolační a/nebo
130310 Jiné izolační a teplonosné
teplonosný olej a jiná podobná
oleje
kapalina
Součet:

2 188

2 829

2 159

3 954

16

9

---

8

49

296

295

145

64

0

15

0

49

30

92

19

6 994

5 110

4056
5244
zdroj: ISOH

V tabulce jsou uvedeny odpadní oleje evidované v letech 1998-2001podle
starého katalogu a jsou jim přiřazena katalogová čísla podle přílohy č.13 vyhlášky
č.383/2001Sb., která definuje odpady, jež patří mezi vybrané odpady- odpadní oleje.
Z celkového množství odpadů produkovaných ve skupině 13 neodpovídají
definici odpadních olejů dle paragrafu 28 některé odpady, které proto není možno
započíst do stanovení cíle, patří tam naopak některé odpady evidované ve
skupině 12.
Vzhledem k nedostatku statistických údajů a neprůhlednému segmentu firem,
u nichž nelze přesně zjistit situaci, podnikatelskou činnost a plán, je velmi obtížné
blíže posoudit současnou situaci, respektive jaké druhy olejů a od kterých původců
se navrací v rámci sběru, ale je možno na základě dostupných dat zjistit výrazný
pokles sběru odpadních olejů v rámci ČR z cca 40% v roce 1988 na cca 17% v roce
2000 (vztaženo na celkové množství čerstvých olejů prodaných v daném roce v ČR).
Z hlediska kvantifikace cíle v oblasti nakládání s odpadními oleji je důležitá
skutečnost, že ze 150 tis.t spotřebovaných olejů v ČR cca 20% olejů ročně tvoří
procesní oleje zpracovávané jako suroviny a cca 7% tvoří oleje formové,
konzervační, emulzní řezné kapaliny a bílé oleje, jejichž návratnost je blízká 0%.
Z údajů v tabulce č.9 je zřejmé, že v letech 1998 – 2001 se produkce
odpadních olejů pohybovala mezi 4 až 7 tisíci tunami. Podle současné situace je
tedy možno pro kvantifikaci cíle počítat z evidovaného sběru cca 5 tis.t odpadních
olejů.
Stanovení celkové spotřeby olejů v MSk v daném roce jako základ pro
sledování plnění cíle je možné např. z údajů prodejců a velkospotřebitelů, většinou
průmyslových závodů. Tyto údaje však v současné době nejsou k dispozici. Další
problém spočívá v tom, že odpadní olej může být předán v jiném kraji. Je proto
výpočet indikátoru pro odpadní oleje s přijatelnou přesností problematický.
Pro odhad základu můžeme např. přijmout údaj vypočtený na základě
poměrného počtu obyvatel v MS kraji. V tom případě celková spotřeba čerstvých
olejů bude cca 18 tis.t a podíl evidovaných odpadních olejů na spotřebovaný
olej se blíží k hodnotě 27% v roce 2001. Podle prognózy ČAPPO (Česká asociace
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petrolejářského průmyslu a obchodu) lze předpokládat , že spotřeba čerstvých olejů
bude v dalších letech stagnovat a základ se tedy nebude měnit.
Z výše uvedeného vyplývá, že v Moravskoslezském kraji je nutno
zintenzivnit sběr odpadních olejů, tak aby bylo možno dosáhnout cíle pro rok
2010 – využití 50% odpadních olejů vztaženo na spotřebu čerstvých olejů.

2.7 Autovraky
Klíčové problémy
•

Schází národní prováděcí předpis k dané problematice, který
konkretizuje směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2000/53/EC ze
dne 18.září 2000 a tyto zavádí do národní legislativy.

•

Není provozován řízený komplexní systém, který řeší sběr, výkup,
využívání a odstraňování autovraků.

•

Není řešen problém materiálového využívání pozinkovaných ocelových
plechů z karoserií.

•

V ČR existuje velké množství (dle odborného odhadu cca 1mil.ks)
různě odložených autovraků a starých málo užívaných vozidel, které
bude nutno v krátkém horizontu zlikvidovat, toto tvoří svým charakterem
starou ekologickou zátěž.

•

Počty likvidovaných vozidel prakticky a výrazně až několikanásobně
převyšují možnosti opětovně využívat některé díly a pokud ano, tak tyto
nahradí jiné díly, které musí být stejně likvidovány.

•

Z úrovně krajského úřadu není racionalizována síť zařízení pro
sběr,výkup využití nebo odstranění autovraků.

Produkce odpadů
Produkce autovraků je jednak zachycená v evidenci odpadů ve smyslu zákona
o odpadech a příslušného katalogu odpadů a dále pak existuje značné množství
neevidovaných autovraků soustředěných v autovrakovištích, na černých skládkách a
různě odložených v zahradách, dvorech, stodolách a jinde. Přesná evidence
vzniklých autovraků prakticky neexistuje a evidence ve smyslu katalogu odpadů je
nevypovídající.
Nevěrohodnost evidence vzniklých autovraků dokladuje tabulka č.10

str.33

Tabulka č.10:

Produkce autovraků dle evidence ISOH v tunách

odpad

kategorie

160104 Autovrak
160104 Autovrak
200305 Autovrak

nebezp. O/N
Ostatní O
Ostatní O

celkem

1 998

1 999

2 000

2 001

20
286
0

0
210
86

23
142
101

18
146
88

306

296

266

252

Z výše uvedeného vyplývá, že
s kvalifikovanými odhady.

je nezbytné pracovat se statistickými údaji a

Struktura vozidel
•

nákladní automobily

8,7 %

•

autobusy

0,6 %

•

speciální vozidla

8,7 %

•

osobní a dodávkové automobily 89 %

Stupeň motorizace
V průběhu 90. let se výrazně zvýšil a v roce 2000 dosáhl hodnoty 2,9
obyv./automobil, což se blíží průměrným hodnotám EU (1,8 – 2,5 obyv./automobil).
V některých velkých městech již dochází ke stagnaci (Praha, Brno, Plzeň), ale např.
v Ostravě a Olomouci dochází stále k nárůstu počtu vozidel. Celkový trend za ČR má
však stále rostoucí charakter počtu vozidel a stupeň motorizace v horizontu 10 let je
odhadován na 2,4 obyv./automobil. Tento údaj je považován za horní hranici.
Stáří vozidel
Pro hodnocení nakládání s autovraky je rozhodující stáří vyřazovaných vozidel
a pro vznik autovraků je důležitý údaj o průměrném počtu ročně ujetých km.
Vozidla vyřazovaná s ČR dosahují až stáří 20 let, na rozdíl EU, kde jsou
vyřazována vozidla stará 12 až 15 let.
Průměrný počet ujetých km v ČR je 8000 km/vozidlo/rok, zatím co např. v SRN
je dosahováno až 20 000 km/vozidlo/rok.
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Tabulka č.11:

Počet
vozidel

Počet evidovaných vozidel v MS kraji v roce 2001
Osobní
automobily

Nákladní
automobily

345 270

34 307

Speciální
vozidla
6 533

Autobusy

Celkem

2 326

388 436

Při průměrné životnosti vozidel 20 let se dá prognózovat počet vyřazených
vozidel, který je uveden v tabulce č. 12.
Tabulka č.12:

Prognóza počtu vyřazených vozidel po skončení životnosti

Rok
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(tis.Ks/rok
18,9 19,3 19,7 20,0 20,5 20,9 21,3 21,7 22,1 22,6 23,0
)
Poznámka:
V tabulce je uveden počet osobních a dodávkových vozidel, v ostatních kategoriích jsou
odhady obtížnější a je možno vyjít z uvedené struktury vozidel.

Varianta předpokládá růst HDP v létech 2001 až 2005 v průměru ročně o 1,5 –
2% a index růstu průmyslové výroby 1,03 až 1,0. Předpokládaný růst vyřazovaných
vozidel je 2 % ročně.
V tomto množství není započteno množství evidenčně nepodchycených
autovraků.
Stávající kapacity zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstranění
autovraků a jejich funkce:
•

kapacita zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstranění autovraků
v Bohumíně bude sloužit jako centrální zařízení vzhledem ke kapacitě a a
technickému vybavení

•

další zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků
( autovrakoviště) viz. Příloha č.5

Činnost - dovoz autovraků
•

vystavení potvrzení o převzetí autovraků k odstranění a
dokladů o provedení odstranění pro posledního majitele
autovraku.Toto důležité ustanovení nemá prozatím oporu
v zákoně a je součástí připravovaných novel zákona o
odpadech popř.zákona č.56/2001 Sb.

•

demontáž autovraků dle schválených postupů a soustředění
využitelných dílů, odpadů k recyklaci a k odstranění,
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•

konečné zpracování karosérie (lisováním, vzhledem k metodě
využívání –demontáži autovraků)

•

odvoz separovaných odpadů ke zpracování

2.8 Kaly z ČOV
Produkce kalů je zachycená v evidenci odpadů a je zřejmé, že množství kalů
z ČOV bude narůstat vlivem požadavku na vybudování kanalizací a čištění
odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel.

Tabulka č.13:

Produkce kalů z ČOV v Moravskoslezském kraji v letech 2000-2001
rok/množství (t)

Odpad
190601 Stabilizovaný kal z komunálních a podobných
čistíren odpadních vod
190805 Stabilizovaný kal z čištění komunálních odpadních
vod
Součet:

2 000

2 001

10 616

8 971

35 131

18 463

45 748

27 434

Z hlediska POH ČR je nejdůležitější sledování produkce ČOV z komunálních
čistíren odpadních vod, což jsou kat.č. 19 06 01 a kat.č. 19 08 05. Z provedeného
šetření u nejvýznamnějších komunálních ČOV v MSk byla zpracována produkce
komunálních čistírenských kalů. V roce 2001 je tato produkce 18 500 tun kalu
přepočteného na sušinu.
Klíčové problémy
•

Kaly z čistíren komunálních odpadních vod jsou v řadě měst
kontaminovány i polutanty z průmyslových odpadních vod tam, kde jsou
staženy tyto vody do jedné čistírny odpadních vod. Tato skutečnost
výrazně zhoršuje jejich kvalitu, zejména obsahem těžkých kovů, PAU aj.

•

Vyhláška č.382/2001 Sb. zpřísňuje požadavky na kvalitu kalů
aplikovaných na zemědělské půdě, což snižuje možnosti jejich využití a
zemědělci prakticky zastavili užívání kalů.

•

Konzistence kalů na výstupu z ČOV vyžaduje úpravu před jejich dalším
zpracováním.

•

Užití kalů pro výrobu kompostů ztěžuje skutečnost, že tyto svými
vlastnostem ovlivňují kvalitu vyrobeného kompostu.

•

Pokud by byly kaly více využívány při výrobě kompostu, pak vzniká
problém uplatnění kompostů z hlediska kontaminantů.

•

Doposud neexistuje standardní způsob hospodaření s kaly z ČOV.
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2.9 Baterie a akumulátory
Produkce těchto odpadů zachycená v evidenci odpadů není úplná, neboť
jejich značné množství není identifikováno a je součástí směsného komunálního
odpadu.

Tabulka č.14:

Produkce odpadů baterií a akumulátorů

Rok
kat. č. 16 06 01
sekundární Pb
akumulátor [t]
kat. č. 16 06 02
sekundární Ni-Cd
akumulátor [t]
kat. č. 16 06 03 primární
suchý galv. článek
s obsahem Hg [t]
kat. č. 16 06 04 suchý a
mokrý galv. článek [t]
kat. č. 20 01 20
galvanický článek [t]
Celkem

1998
[t]

1999
[t]

2000
[t]

2001
[t]

910

1 305

776

865

63

76

65

97

-

1

0

0

16

17

9

7

12

19

26

159

1 001

1 418

876

1128

Pravděpodobně přesná evidence odpadů je u skupiny 16, kde se dá
odhadnout, že odpovídá 90 % celkového množství vzniklých odpadů, u skupiny 20
se dá odhadnout, že množství separovaně sesbírané odpovídá asi 20 % z celkového
množství.
Dá se reálně odhadnout, že celkový roční výskyt těchto odpadů se pohybuje
kolem 1 500 t s dalším ročním nárůstem do roku 2010 asi o 15 %. Největší navýšení
se dá očekávat u lithiových akumulátorů a k poklesu dojde u suchých galvanických
článků s obsahem rtuti.
U olověných akumulátorů dojde k mírnému růstu produkce vlivem růstu
motorizace.
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Klíčové problémy
Každá podskupina má vlastní specifické problémy, přičemž většina problémů
je akumulována do podskupiny přenosné baterie.
•

Velmi široký sortiment výrobků a následně odpadů, který se díky
moderním technologiím neustále navyšuje.

•

Rostoucí množství vyřazovaných přenosných
baterií a akumulátorů
v souvislosti s růstem vybavenosti občanů telekomunikační a výpočetní
technickou, akumulátorového ručního nářadí a dalších zařízení.

•

Většina těchto výrobků je u fyzických osob a jejich sběr je závislý na
uvědomělém chování těchto osob.

•

Předmětné odpady způsobují problémy při energetickém využívání odpadů
a rovněž není vhodné jejich ukládání na skladky komunálních odpadů ve
směsném KO, jinak je skládkování těchto odpadů zákonem zakázáno.

•

Je dobře řešena recyklace olověných akumulátorů a průmyslových Ni-Cd
akumulátorů u ostatních zdrojů je situace nepoměrně horší.

•

Užívání tzv. suchých článků s nízkou kapacitou a mnohdy nelegálně
dovezených způsobuje růst odpadů po skončení jejich životnosti.

•

Systém
sběru a systém zpětného odběru přenosných baterií se
v současné době rozvíjí (sběrné dvory, část prodejců a servisních
organizací).

Systému sběru olověných akumulátorů chybí větší propagace mezi motoristy.

2.10Elektrická a elektronická zařízení
Tabulka č.15:

Produkce odpadů vyřazených elektrických a elektronických zařízení
rok/množství (t)

Odpad
200121 Zářivka a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
200123 Zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků
200124 Elektrotechnický odpad (např. vyřazené desky s
tištěnými spoji)
Součet:

2 000

2 001

97
122

444
479

44

411

268

1 334

Evidované množství odpadů má v letech 1998 - 2001 stoupající tendenci, což
odpovídá pozitivnímu trendu ve sběru a třídění těchto odpadů, který by měl
pokračovat i v dalších letech. Rozhodující podíl tvoří odpad kat.č. 20 01 21 zářivka
a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti, 20 01 23 zařízení s obsahem
chlofluoruhlovodíku (ledničky) a 20 01 24 elektrotechnický odpad. Podle údajů
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v databázi ISOH je podíl odpadu 20 01 21 zářivka, který je podroben chemické
úpravě (což je schválený postup) dosud nízký. Pozitivní na druhé straně je, že nebylo
evidováno skládkování tohoto odpadu.
U ledniček převažuje v letech 2000 a 2001 jejich skladování oprávněnými
osobami, protože doposud není zajištěna v plné míře jejich recyklace i když se podíl
recyklace zvyšuje. Elektrotechnický odpad byl i v roce 2001 převážně skládkován i
v rámci směsného komunálního odpadu.
Systém nakládání s těmito odpady není zatím dobře zajištěn, přestože
představují značný potenciál pro jejich využití. Zde stojí před úřady státní správy a
obcemi stejně jako původci a ostatními subjekty v systému nakládání s odpady úkol
vytvořit plně funkční síť nakládání s touto komoditou. V současné době existují
kapacity na odstraňování zářivek v OZO Ostrava s.r.o, existují nebo se připravují
zařízení na demontáž ledniček.
Odstranění chlofluoruhlovodíků ve spalovně
SPOVO, s.r.o, jediném zařízení, které je technicky vybavené na konečné odstranění
chlorfluoruhlovodíků v MSk.
U zářivek a výbojek byla již od roku 1998 zřizována první sběrná místa.
V současné době povinné osoby podle § 38 zákona o odpadech musí zajišťovat
zpětný odběr . V ČR je to jediný výrobce TESLAMP Holešovice a.s. a dále dovozci
jako Phillips Česká republika s.r.o. , OSRAM spol.s.r.o. , GE Lighting s.r.o. Tyto
povinné osoby provádějí zpětný odběr způsobem podle § 2 odst.2 bod b) vyhlášky č.
237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru výrobků s tím,
že za technické zajištění zpětného odběru je na smluvním základě odpovědný
provozovatel systému, kterým je oprávněná osoba k nakládání s odpady.
Provozovatel systému EKO-VUK spol. s.r.o Panenské Břežany zřizuje v souladu
s požadavky povinných osob místa zpětného odběru, zajišťuje jejich vybavení a
odpovídá za provoz těchto míst. Provozovatel systému dále odebírá použité
výrobky/odpady z míst zpětného odběru a od subjektů, které zajišťují servisní službu
a provádí jejich recyklaci. V současné době je podíl odebraných použitých výrobků
světelné techniky 15% vztaženo na prodej nových.

2.11Pneumatiky
Odpad pneumatiky byl evidován pod kat . číslem 16 01 03 ve starém katalogu
dle vyhlášky 337/1997 Sb. Podle platné vyhlášky č.381/2001 Sb. jsou pneumatiky
evidovány rovněž pod kat.č. 16 01 03.
Tabulka č.16:

Celková produkce odpadu kat.č.16 01 03 pneumatiky v letech 20002001
množství(t)/rok
2 000 2 001
1 675 2 106

odpad
160103 Pneumatika

Sběr pneumatik, jak je zřejmé z tabulky, má v letech 2000-2001 stoupající
tendenci s ohledem na lepší situaci v odběru pneumatik a tento trend v souvislosti se
zařazením do zpětných odběrů podle § 38 zákona č.185/2001 Sb. bude v nejbližších
letech pokračovat.Podle informací MŽP se podíl zpětně odebraných pneumatik
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z ročního množství uvedeného na trh pohybuje v průměru okolo 30%. Pneumatiky
patří mezi odpady, které jsou vhodné pro materiálové i energetické využití, přičemž
se využívají převážně energeticky (71,7% z evidovaných). V České republice jsou
zatím možnosti na materiálové využití odpadních pneumatik omezené, což je dáno
možnostmi aplikace při výrobě nových pneumatik cca 3%. Další materiálová
aplikace např. do asfaltových směsí je rovněž omezená. K materiálovému využití na
výrobu drtě bylo dodáno 4,3%.
Rozhodující roli v případě pneumatik hraje
energetické využití v cementárnách. Doposud je velké množství odpadních
pneumatik skladováno bez konečného využití.
Protože v Moravskoslezském kraji nejsou kapacity na výrobu pneumatik ani
cementárna, je kraj závislý na možnostech v jiných oblastech republiky, jedná se
o výrobce pneumatik Barum Continental spol. s.r.o., cementárny Hranice a Mokrá
v Olomouckém a Jihomoravském kraji.

2.12Odpady považované z hlediska kraje za významné
Skupina 10 - Odpady z tepelných procesů
Přestože se nejedná o skupinu, která by byla řešena v POH ČR samostatně,
v rámci MS kraje si zasluhuje tato skupina pozornost, neboť tvoří nejvýznamnější
položku ve skupině průmyslových odpadů v MS kraji. Dynamika vývoje produkce a
struktury v této skupině ovlivňuje podstatným způsobem plnění vybraných cílů.
Charakterem se jedná o skupinu velmi dobře využitelných odpadů vzhledem
ke své homogenitě a velké měrné produkci jednotlivých druhů odpadů. Ve skupině
se projevuje progresivní pokles produkce v posledních letech vzhledem k nárůstu
využívání těchto produktů ve stavebnictví a rekultivačních akcích, jakožto
certifikovaného výrobku dle zákona č. 22/1997Sb. Tato tendence je v souladu
s požadavky POH ČR, které ve svých opatřeních požaduje maximální využívání
odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů.
Možný pokles evidovaných odpadů může vzhledem k jejich přesunu do
kategorie výrobků dosáhnout v nejbližších létech 50 i více procent s další progresí.
Podrobně je celá skupina rozpracována v „Koncepci nakládání s odpady
v Moravskoslezském kraji“ především v návrhové části odpadů skupin 1-19, kde jsou
komentovány i jednotlivé odpady.

2.13Staré zátěže
Kapitola je rozpracována v POH MSk analytické části A, kapitoly A.2 , kde jsou
popsány základní staré ekologické zátěže z oblasti ostravska. Jsou uvedeny tyto
zátěže: Dolní oblast Vítkovic, laguny DIAMO s.p. Závod sanace Ostrava (dříve
Ostramo), složiště kovonosných odpadů z výroby železa a oceli (ISPAT NOVÁ HUŤ
a.s.) , odvaly hutních podniků, odkaliště elektrárenských a teplárenských provozů,
dřívější areál Deza v Ostravě- Vítkovicích, území kolem Černého potoka v Ostravě,
velkoplošné poškození krajiny vlivem těžby černého uhlí včetně uzavřených areálů
důlních podniků.
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Pro zmapování dalších starých ekologických zátěží byl proveden dotazníkový
průzkum na bývalá okresní města. Průzkum byl ztížen skutečností, že byly zrušeny
okresní úřady a není zatím vedena centrální evidence starých ekologických zátěží na
krajské úrovni. Na webových stránkách MŽP byly zveřejněny informace o starých
ekologických zátěžích, které uvádíme v příloze č.6.
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