
�� ;�������8�C@-��I����

��
)	�)	������
���������+#��#���������"�9���������-#�	�

V odpadovém hospodářství v České republice dochází na přelomu roku ke kvalitativním změnám,
a to zejména v legislativě a tím i v dalších věcných, ekonomických a dalších podmínkách fungování
všech subjektů aktivních v odpadovém hospodářství a v přístupu k řešení existujících i předpoklá-
daných problémů.

Hlavním impulsem změn je fakt, že od 1. ledna
2002 vstoupil v účinnost nový zákon č. 185/2001
Sb., o odpadech, včetně pěti vyhlášek (376/2001
Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
381/2001 Sb., Katalog odpadů, 382/2001 Sb., o pod-
mínkách použití upravených kalů na zemědělské
půdě, 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady a 384/2001 Sb., o nakládání s PCB) a
k témuž datu vstoupil v účinnost zákon o obalech
a jeho dvě vyhlášky a nařízení vlády.Tím bude Česká
republika z právního hlediska plně v souladu s před-
pisy Evropské unie.

Cílem příspěvku je podat informaci o dosaženém
stavu a předpokládaném vývoji v jedné, z pohledu
celého komplexu zdánlivě dílčí problematice.Tou jsou
koncepční práce podle dosud platného zákona
č. 125/1997 Sb., o odpadech, a přípravné práce na
návrhu Plánu odpadového hospodářství České
republiky (POH ČR).

Již v první právní úpravě odpadového hospodář-
ství v České republice (zákon č. 238/1991 Sb.,
o odpadech, a s ním související právní předpisy) byly
zakotveny tzv. Programy odpadového hospodář-
ství vytvářené metodou zdola nahoru (od původců
přes okresy po celostátní). Celý jejich cyklus byl
dokončen cca v polovině dekády a na úrovni repub-
liky vyzněl v určitý počet doporučení. Při hodnocení
po cca pěti letech se ukázalo, že většina z nich se
promítla do následných právních úprav.

Povinnost zpracovávat koncepce odpadového
hospodářství (KOH ČR) byla MŽP uložena záko-
nem č. 125/1997 Sb., o odpadech. Jeho novela pro-
vedená zákonem č. 132/2000 Sb., uložila zpracování
KOH krajům v samostatné působnosti. V zákoně
však nebyly stanoveny výstupy a termíny. Práce na
celostátních koncepcích byly zahajovány postupně
od roku 1998. V letech 2000 a 2001 přibyly jako
významný prvek prací úkoly spojené s koordinací
postupně zahajovaných prací na KOH krajů.Význam-
ným sjednocujícím nástrojem u krajských koncepcí
přitom byla a je podpora z prostředků Státního fondu
životního prostředí podmíněná naplněním jednotné
osnovy.

V současné době připravují KOH všechny kraje,
a je potřeba podotknout, že jsou v různém stavu roz-
pracovanosti nebo přípravy.

Podle nového zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-
dech, MŽP předloží vládě České republiky návrh
POH ČR ke schválení do konce roku 2002. Po uve-
řejnění závazné části řešení POH ČR ve Sbírce
zákonů začne pro kraje v samostatné působnosti
platit roční lhůta na zpracování a schválení návrhu
POH kraje. Z výše uvedeného vyplývá, že v roce
2002 budou výsledky dosažené v pracích na KOH
ČR a výsledky dalších projektů návazně využity v pří-
pravě návrhu POH ČR, zatímco práce založené

v krajských koncepcích a podporované z prostředků
Státního fondu životního prostředí budou pokračovat
paralelně a jejich průběžné výstupy budou využívány
při zpracování POH ČR.

KOH ČR byly postupně zveřejňovány na interneto-
vých stránkách odborného zpracovatele (Český eko-
logický ústav – www.ceu.cz) a mnohonásobně pro-
jednávány s odbornou veřejností. Úplný text
informace o výsledcích dosažených v rámci prací na
KOH ČR včetně příloh je zveřejněn na internetových
stránkách MŽP (www.env.cz). Připomínky ke koncep-
cím se stanou nedílnou součástí procesu účasti
veřejnosti při přípravě návrhu POH ČR a posuzování
jejího vlivu na životní prostředí (tzv. strategická
EIA).Tento proces byl již v prosinci 2001 zahájen
úvodním jednáním se zástupci veřejnosti k podkladu
pro POH ČR tak, jak vzniká v rámci přípravných pro-
jektů zejména z republikových koncepcí. V rámci
prací na KOH krajů proběhne proces posuzování
vlivů na životní prostředí před jejich zakončením, tj.
před zahájením prací na přípravě návrhu POH krajů.

Práce na koncepcích, ať již celostátních nebo kraj-
ských, trvale vyvolávají pozornost odborné veřej-
nosti. Je to dáno nejen povahou věci a tím, že samot-
ný proces přípravy koncepcí vyvolával a vyžadoval
dialog s odbornou veřejností, ale v období po schvá-
lení nového zákona o odpadech a tím i jeho ustano-
vení k systému POH nabyl na intenzitě. Zejména na
veřejných fórech, např. cyklus odpadových dnů pod
záštitou ISWA, na konferenci v Luhačovicích, pre-
zentačních setkáních k různým projektům (POH pro
nebezpečné odpady z podpory nizozemské vlády,
Investiční a implementační strategie z prostředků
programu Phare) a také v rámci doprovodných akcí
k veletrhu ENVIBRNO byla problematika koncepcí
a plánů součástí programu a široce diskutována.

Součástí POH ČR budou zejména cíle uložené
v zákoně a ve vyhlášce o podrobnostech nakládání
s odpady, formy jejich dosažení, způsob monitoringu
plnění cílů a principy dělby úkolů a odpovědností
mezi centrem a regiony.

Pro nejbližší období, které je dáno termínem před-
ložení návrhu POH ČR do vlády (konec roku 2002),
je výhled prací také jednoznačně určen. Je jím pří-
prava návrhu plánu a paralelně s ní postupné dovr-
šování prací na krajských koncepcích a jejich
upřesňování podle postupu prací na celorepubliko-
vém plánu tak, aby vstoupily jako hlavní podklad do
návrhu POH krajů.

Ve vlastní přípravě návrhu POH ČR bude
zejména v první polovině roku převažovat dialog
zpracovatelů, který se povede ve třech rovinách.
Především půjde o projednávání relevantních otázek
s ostatními zainteresovanými resorty a o průběžný
dialog ministerstva a krajů nad „dělbou kompetencí“
nebo lépe – mírou uplatňování principů subsidiarity
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Jednou z odpovědností MŽP daných zákonem je i zajišťování a likvidace starých důlních děl
(SDD) tak, jak je vymezuje § 35 horního zákona. To znamená, že starým důlním dílem je důlní dílo
v podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo
není znám. Tato zákonem stanovená povinnost MŽP se vztahuje na ty případy SDD, jež ohrožují
zákonem chráněný obecný zájem, jako je ochrana zdraví, bezpečnost osob a majetku.

a přenosu celostátních cílů na úroveň regionů.
Neméně důležitý dialog povedou zpracovatelé
s veřejností. Záměrem ministerstva je poskytnout
prostor veřejnosti a nevládním organizacím pro uplat-
nění jejich připomínek a podnětů. Až do určité etapy

přípravy může existovat paralelní názor – zelené
zrcadlo na celý plán nebo na jeho klíčové části.

RNDr. Alois Kopecký,
odbor odpadů

Stará důlní díla, která jsou příčinou určitého rizika,
patří mezi škody na životním prostředí, které vznikly
při podzemním dobývání nerostných surovin. Zajišťo-
vat nebo likvidovat je tedy nutné pouze ta díla, která
jsou nebezpečná, tj. je možné se do nich zřítit, hrozí
propadnutím apod. Na Ostravsku, kde jsou stovky
těchto děl, je problém dále komplikován tím, že
s mnohými díly souvisí i unikání metanu do atmo-
sféry, kde může vytvářet výbušnou směs. Zásadní
úlohu v celé problematice SDD sehrávají dva faktory:
čas a finance. Faktor času působí negativně ve
vztahu k přetrvávání ohrožení bezpečnosti, případně
majetku občanů nebo organizací, a je přímo spojen
s doposud nedostatečným přídělem potřebných
finančních prostředků na SDD, zejména na prioritní
případy. Pokud jde o fyzické kapacity na zajištění
SDD, existuje v České republice dostatek organizací,
které disponují potřebnými oprávněními pro zajišťo-
vací nebo likvidační práce, jakož i potřebnou techni-
kou, zkušenostmi a personálním zázemím. Tato sku-
tečnost poskytuje dobré předpoklady pro urychlení
prací jak na nezabezpečených případech ohlášených
SDD z minulosti, tak i na nových případech.

Projevy starých důlních děl jsou ohlašovány
z celého území České republiky. Přesto lze vymezit
určité regiony a lokality, kde je tento problém mimo-
řádně závažný a četnost ohlášení je podstatně vyšší.

Nejvýznamnější skupinou jsou negativní jevy
vzniklé v souvislosti s těžbou paliv v 18. až 20. sto-
letí. Zatímco na Kladensku jsou zajišťovány přede-
vším propady starých jam z minulého století,
v ostravsko-karvinském revíru (OKR) působí nej-
větší obtíže hromadění a výstupy důlních plynů.
Faktickým i potenciálním zdrojem jsou zejména staré
výruby a ústí důlních děl na povrch. Od počátku těžby
v 80. letech 18. století je zde v současné době evido-
váno 581 jam, ale existuje řada dalších, jejichž loka-
lizace není zcela jasná. Po zahájení útlumu hornické
činnosti v roce 1991 se začaly objevovat stále čas-
tější problémy a situaci bylo třeba řešit komplexně
v návaznosti na změny v územním plánu. V severo-
českém hnědouhelném revíru (SHR) je nejvíce pro-
blematických lokalit v okresech Most, Teplice
a Chomutov. Většinou jde o zásypy jámových stvolů
nebo řešení propadů dobývek a ústí důlních děl. Velké
množství starých důlních děl zde bylo zcela zlikvido-
váno úplným odtěžením při povrchovém dobývání.

Poněkud jiná je situace u ložisek rud. Nejčastější
projevy staré těžby nebo průzkumu spočívají v pro-
padech svislých děl a nutnosti zajišťování otevře-
ných, dosud nijak nezajištěných ústí štol, šachet,
úpadnic a komínů. Významná podpovrchová těžba
rud na území České republiky je datována již od 13.
století a právě ve středověku dosáhla maxima.
Většina ohlášení proto vychází z center starých rud-
ních revírů. Velké množství důlních děl po těžbě
stříbra a barevných kovů bylo zajišťováno zejména
na Jáchymovsku, kde byla současně řešena i pro-
blematika výstupu radonu. K propadům starých
stříbrných dolů dochází často i na Kutnohorsku a na
Českomoravské vrchovině. Těžba zlata se nejvíce
projevila v okolí Zlatých Hor v Jeseníkách a u Kaš-
perských Hor na Šumavě, kde jsou zajišťována stře-
dověká, často unikátní díla vedená jako kulturní
památky. Cínové rudy dominují na řadě lokalit v hře-
benové části Krušných hor a Slavkovského lesa.
Nejvíce zajištěných lokalit je z oblasti Potůčků
a Horní Blatné. Plošně nejrozšířenější u nás byla
těžba železných rud. Významné lokality byly zajišťo-
vány v oblasti Jeseníků u Malé Morávky a v prostoru
barrandienských sedimentárních železných rud těže-
ných v 19. století v okrese Beroun. Pozůstatky po
novodobé těžbě polymetalických rud a radioaktivních
surovin jsou posuzovány jako tzv. opuštěná důlní díla
ve správě státních podniků DIAMO s.p., Stráž pod
Ralskem a bývalého státního podniku Rudné doly
Příbram.

Zastoupení důlních děl po těžbě nerudních suro-
vin v podzemí je jen minimální a svým způsobem
odpovídá řešení rudních lokalit.

U starých důlních děl, jež jsou kulturní památkou
nebo předmětem řízení o prohlášení věci za kulturní
památku, postupuje MŽP v souladu se zákonem
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Tyto skuteč-
nosti jsou předmětem řízení příslušných OBÚ k povo-
lení hornické činnosti organizacím, přičemž příslušné
orgány památkové péče jsou účastníky řízení nebo
dotčenými orgány.

Odbor geologie, který vykonává působnost MŽP
vůči starým důlním dílům, se dlouhodobě potýká
s nedostatkem financí, jimiž je tato činnost hra-
zena. Počátkem letošního roku odbor geologie při-
pravil dokument k projednání ve vládě pod názvem
Návrh na zajišťování a likvidaci starých důlních
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děl v České republice a jejich finanční zabezpe-
čení v budoucích letech. Po téměř půl roku jsme
tento návrh projednávali nejen s ostatními resorty, ale
i v Poslanecké sněmovně PČR. Dne 12. září 2001 se
nakonec se podařilo dosáhnout, že vláda schválila
usnesení č. 906, kterým se na MŽP převádí 50 %
úhrad odvedených do státního rozpočtu za vydo-
byté vyhrazené nerosty, a tyto prostředky musí
být věnovány na řešení problematiky starých důl-
ních děl.

V dalších letech budou mít tyto náklady stoupající
tendenci a potřeba finančních prostředků bude kryta
jak ze zmíněných prostředků z výnosu úhrad za
vydobyté vyhrazené nerosty, tak i z přidělených pro-

středků do kapitoly 315-MŽP. Výše prostředků, které
MŽP obdrží v budoucích letech z výnosu úhrad, bude
přímo záviset na množství vytěžených nerostů a lze
nyní pouze odhadovat, že se bude pohybovat v roz-
mezí 50 – 80 mil. Kč ročně.

Aktivity MŽP při plnění zákonné povinnosti zabez-
pečovat zajišťování a likvidaci starých důlních děl se
podstatně zvýší a budou prováděny na podstatně
širší platformě než doposud. Úspěch těchto aktivit je
ve značné míře závislý na kvalitní týmové práci

odborníků jak z řad Ministerstva životního prostředí,
tak i odborných organizací.

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., Ing. Josef Tóth,
odbor geologie MŽP
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Celkem20001999199819971996199519941993financování
Rok - tis. KčZdroj

81 19532 42616 86315 9882 1933 3353 8043 4953 091Kapitola 315-MŽP (SDD)
6 9356 935SFŽP ČR

43 60043 600Útlum uhelného hornictví
70 03520 38531 50018 150Úhrady – dotace

59 74648 36334 13845 7933 3353 8043 4953 091Celkem

Přehled nákladů na zajišťování nebo likvidaci starých důlních děl v letech 1993-2000
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„Ročníkem 2001 se završilo deset let existence

tohoto veletrhu. Dozrál tedy čas pro změny v jeho
koncepci i periodicitě,“ říká Šárka Mácová, mana-
žerka public relation BVV, a. s. „Pro naši republiku je
nyní důležitá implementace souboru environmentální
legislativy Evropské unie. Významnou změnu přináší
zejména směrnice 96/61/EC o integrované prevenci
a omezování znečištění, známá jako IPPC. Tato
směrnice představuje přechod od řešení problémů
jednotlivých složek životního prostředí směrem
k integrovanému způsobu řešení ochrany životního
prostředí. Chceme následovat a podpořit tento trend
a proto se od příštího ročníku veletrhu mění jeho
oborové členění z dosavadního analytického (podle
oboru) na členění podle směrnice IPPC. Jedná se
o environmentální techniky a technologie v oborech
energetika, výroba a zpracování kovů, zpracování
nerostů, chemický průmysl, nakládání s odpady,
zemědělský průmysl, ostatní zařízení.“ 

To je tedy změna v obsahu veletrhu. Mění se však
i organizace. Periodicita veletrhu se zvyšuje v sou-
ladu s evropským trendem na dvouletou. Zároveň se
ENVIBRNO spojí s komplexem stavebních veletrhů
IBF, SHK a URBIS, takže se bude konat spolu s nimi
na jaře, nikoli – jako dosud – na podzim. Vystavujícím
firmám to umožní oslovit cílovou skupinu odborných
návštěvníků, která bude rozhodovat o financování
systémů měst a územně správních celků. Veletrh
Urbis je mimochodem nově pojímán jako veletrh
investičních příležitostí.

V roce 2002, konkrétně v termínu 23. – 27. 4., se
podle nového pojetí uskuteční ENVIKONGRES 2002
s doprovodnou mezinárodní výstavou, kde bude nos-
ným tématem implementace směrnice o IPPC.
Následující 11. ročník veletrhu ENVIBRNO se pak
uskuteční vždy v sudých letech, setkáme se s ním
tedy až v dubnu roku 2004.
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