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1 Úvodní �ást  

1.1 Cíl vyhodnocení 
 

Plán odpadového hospodá�ství Královéhradeckého kraje (dále jen POH Hk) byl 
zpracován na základ� § 43 zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zn�ní, který ukládá 
kraji v samostatné p�sobnosti zpracovat plán odpadového hospodá�ství kraje pro jím 
spravované území. 

Ú�elem plánu odpadového hospodá�ství kraje je stanovit optimální zp�sob dosažení 
souladu s požadavky právních p�edpis� �R a EU v oblasti odpadového hospodá�ství na území 
Královéhradeckého kraje a s tím spojené ekonomické dopady. 

 
Plánovací proces v oblasti odpadového hospodá�ství v �R je tvo�en osou: 

- Plán odpadového hospodá�ství �R, 

- Plány odpadového hospodá�ství kraj�, 

- Plány odpadového hospodá�ství p�vodc� odpad�. 

 

POH Královéhradeckého kraje obsahuje závaznou a sm�rnou �ást. Závazná �ást plánu 
�eší p�edevším opat�ení k p�edcházení a vzniku odpad�, omezování jejich množství 
a nebezpe�ných vlastností, zásady pro nakládání s komunálními, nebezpe�nými a vybranými 
odpady, zásady pro vytvá�ení jednotné a p�im��ené sít� za�ízení k nakládání s odpady a také 
podíly odpad� recyklovaných a ukládaných na skládku.  

Cílem vyhodnocení POH Královéhradeckého kraje je zjistit stav pln�ní cíl� a opat�ení 
stanovených v plánu odpadového hospodá�ství (krátkodobé, st�edn�dobé a dlouhodobé cíle) 
za rok 2009. Vyhodnocení pln�ní POH se provádí na základ� odst. 11 § 43 zákona 
�. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
 
 
1.2 Postup zpracování 

 
1.2.1  Postup zpracování vyhodnocení pln�ní cíl� POH Hk 
 

Po zadání vyhodnocení pln�ní cíl� POH Hk zpracovatel obdržel data z ORP 
o produkci a zp�sobech nakládání s odpady na území tohoto kraje. Zpracovatel  provedl 
základní verifikaci dat a opravil zjevné chyby v evidenci, které by výrazným zp�sobem 
ovlivnily výsledek vyhodnocení. 

Vlastní vyhodnocení pln�ní cíl� POH Hk bylo provedeno v souladu s požadavky 
zákona o odpadech �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní a dle metodiky pro vyhodnocení pln�ní 
cíl� POH �R  zpracované MŽP pro rok 2009. Použité materiály jsou popsány kapitole 1.3. 
Použité podklady. 



Vyhodnocení pln�ní POH Královéhradeckého kraje za rok 2009                                     listopad 2010 

 5 
 

1.2.2 Zp�sob vyhodnocení pln�ní jednotlivých úkol� 
 
Na základ� získaných informací o pln�ní každého úkolu bylo vypracováno odborné 

hodnocení. Stru�n� byl charakterizován stav pln�ní úkolu ve sledovaném roce, p�íp., pokud je 
to k pln�ní pr�b�žného úkolu relevantní, v letech dalších. Sou�ástí hodnocení je i vymezení 
p�ípadných problém�, signalizujících ohrožení spln�ní úkolu v zadaných termínech platnosti 
POH Hk, nebo návrh dalších opat�ení. 

 
Pro sjednocení záv�r� hodnocení jednotlivých úkol� byla využita následující stupnice: 

 
1 - cíl je spln�n 
2 - cíl je pln�n bez výhrad 
3 - cíl je pln�n s výhradami 
4 - cíl není pln�n 
5 - cíl nebyl posuzován 

 
Metodická poznámka:  
„Spln�n“ znamená, že cíl byl spln�n (dosažen), není  t�eba jej dále sledovat, v dalším roce již 
nebude hodnocen. 
 
„Pln�n bez výhrad“ znamená, že cíl pokra�uje, není ukon�en, bude hodnocen i v dalším 
období. Z hodnocení nevyplynuly žádné výhrady  (p�ipomínky, problémy) k pr�b�hu jeho 
pln�ní v roce 2009. 
Cíl bude znovu hodnocen v dalším období,  zatím nejsou doporu�ována žádná opat�ení ke 
zm�n� nebo další, resp. nové kroky.  
 
„Pln�n s výhradami“ znamená, že cíl pokra�uje, není ukon�en, bude hodnocen i v dalším 
období. Z hodnocení vyplývá, že byla uskute�n�na �ada krok� (�inností, opat�ení) správným 
sm�rem. Pro spln�ní nejpozd�ji do konce platnosti POH by m�l být formulován konkrétní 
úkol. Formulace „Pln�n s výhradami“ nemusí být vždy považována za identifikaci problému, 
m�že být použita k ozna�ení doporu�ení dalšího postupu. 
 
„Cíl není pln�n“ znamená, že pln�ní cíle nenastalo. 
 
„Pln�ní cíle nebylo posuzováno“ – cíl není posuzován, vzhledem k datu pln�ní, p�ípadn� 
nedostatku pot�ebných údaj� pro hodnocení pln�ní cíle. 
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1.3 Použité podklady 
 
1.3.1 Zdroje dat   

 
K vyhodnocení pln�ní cíl� POH Královéhradeckého kraje byla použita data 

z Informa�ního systému odpadového hospodá�ství, evidence o produkci a zp�sobech 
nakládání s odpady vedené ORP a po verifikaci zasílané na Krajský ú�ad. Dále byly použity 
údaje zasílané provozovateli za�ízení pro nakládání s odpady provozovanými na území 
Královéhradeckého kraje. Použita byla také data z �SÚ, kde jsme �erpali informace o po�tu 
obyvatel.  
 
Hodnoceny byly :  

- základní indikátory vyplývající ze zákona o odpadech �. 185/2001 Sb.,    
- dopl�ující indikátory vyplývající z POH Královéhradeckého kraje, 
- jednotlivé cíle stanovené v POH Hk 

 
1.3.2 Soustava indikátor� OH  
 

Stav a vývoj odpadového hospodá�ství a míra pln�ní stanovených cíl� byla zjiš�ována 
jednak prost�ednictvím „Soustavy indikátor� stavu a zm�n odpadového hospodá�ství 
Královéhradeckého kraje“, dále pak vyhodnocením jednotlivých krajských opat�ení, k nimž 
nebyly stanoveny indikátory. Indikátory umož�ují sledovat pln�ní kvantifikovaných 
i obecných cíl� odpadového hospodá�ství stanovených v POH kraje a byly zvoleny tak, aby 
byl zajišt�n jejich soulad s indikátory stanovenými v POH �R.     

 
K vyhodnocení výše uvedených indikátor� byl použit program EVI 9, který umož�uje 

vyhodnotit vybrané indikátory POH.  
 

Matematické vyjád�ení výpo�tu „Soustavy indikátor� OH“ v souladu s vyhláškou 
�.351/2008 Sb., kterou se m�ní vyhláška �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (aktualizace k 30.6. 2010):  

 
 Vzhledem k dopo�tu produkce odpad� od firem, které nezaslaly Hlášení nebo nesplnily limit 
pro ohlášení je pro výpo�et vytvo�ena samostatná pracovní databáze.  

  
V pracovní databázi se: 

� vymažou všechny druhy (kat. �íslo odpadu) 20 03 04, v�etn� �íselných hodnot 
množství odpadu; 

� vymažou všechny �íselné hodnoty množství odpadu u druh� odpad� (kat. �ísla 
odpad�) skupiny „20“ Katalogu, u kterých byl vykázán kód nakládání „A00“ od 
p�vodc�, kte�í v Hlášení o produkci a nakládání s odpady (p�íloha �. 20 vyhlášky 
�. 383/2001 Sb.) ozna�ili, že provozovna je zapojena do systému sb�ru 
komunálních odpad� obce; 

� vymažou všechny �íselné hodnoty množství odpadu u druh� odpad� (kat. �ísla 
odpad�) 16 01 04 a 16 01 06 (autovraky), u kterých byl vykázán kód nakládání 
„A00“; 

� u každého jednotlivého množství odpadu u kat. �ísla 19 08 05 se množství uvedené 
u kódu nakládání „A00“ vynásobí hodnotou sušiny a následn� vyd�lí 100 z listu �.3 
p�ílohy �. 20; 

� provede dopo�et produkce odpad� firem, které nezaslaly Hlášení 
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Indikátory I.2, I.9, I.11, I.12, I.18, I.19, I.26, I.28, I.29, I.34 a I.35 stanovené v POH �R se na 
území kraj� za rok 2009 nevyhodnocují. 
 

Indikátor I.13 a I.14 jsme z d�vodu složitého a nejednotného rozd�lení na ur�ení 
kapacit pro za�ízení nebezpe�ného odpadu, ostatního odpadu a komunálního odpadu ur�ili 
pouze pro odpady celkové.  

 
P�i výpo�tu produkce stavebních a demoli�ních odpad� a podílu stavebních 

a demoli�ních odpad� na celkové produkci a nakládání s nimi se nezapo�ítává podskupina 
odpad� 17 04 (Kovy –v�etn� jejich slitin). 

 
Na základ� požadavku MŽP nejsou v indikátorech využití zapo�ítávány odpady 

p�eshrani�n� p�epravené, vyvezené a dovezené, protože všechny odpady nepodléhají povolení 
MŽP a z tohoto d�vodu nejsou známa skute�ná množství t�chto odpad�. 
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2 Hodnocení stavu pln�ní úkol�        

2.1 Pln�ní soustavy indikátor� stanovených POH �R 

2.1.1 Základní indikátory I.1 až I.18: 
Produkce  2009 

�íslo Definice indikátoru M�rná jednotka 
Celková NO OO KO 

I.1 Celková produkce odpad�. 1000 t/rok 976,06 47,24 928,82 217,91 

I.2 Celková produkce odpad� na jednotku 
HDP. t/1000 EUR/rok Nevyhodnocuje se  

l.3 Podíl na celkové produkci odpad�.  % z celkové produkce 
odpad� v kraji 100,00 5,00 95,00 23,00 

I.4 Produkce na obyvatele. kg/obyvatele 
/rok 1 760,22 85,19 1 675,02 410,58 

I.5 Podíl využitých odpad� (R1 až R12, 
N1, N2, N8, N10 až N13, N15 ). 

% z celkové produkce 
skupiny odpad� 53,69 22,80 55,26 6,17 

I.6 
Podíl materiálov� využitých odpad� 
(R2 až R12, N1, N2, N8, N10 až N13, 
N15). 

% z celkové produkce 
skupiny odpad� 53,28 22,74 54,84 5,86 

I.7 Podíl energeticky využitých odpad� 
(R1). 

% z celkové produkce 
skupiny odpad� 0,40 0,06 0,42 0,31 

I.8 Podíl odpad� odstran�ných 
skládkováním (D1, D5, D12).  

% z celkové produkce 
skupiny odpad� 15,85 13,17 15,98 52,90 

I.9 Podíl odpad� odstran�ných jiným 
uložením (D3, D4). 

% z celkové produkce 
skupiny odpad� Nevyhodnocuje se 

I.10 Podíl odpad� odstran�ných spalováním 
(D10). 

% z celkové produkce 
skupiny odpad� 0,10 1,91 0,00 0,00 

I.11 Podíl odpad� vyvážených za ú�elem 
jejich odstran�ní. 

% z celkové produkce 
skupiny odpad� Nevyhodnocuje se 

I.12 Podíl odpad� dovážených za ú�elem 
jejich materiálového využití. 

% z celkové produkce 
skupiny odpad� Nevyhodnocuje se 

I.13 
Celková kapacita za�ízení pro 
využívání odpad� (R1 až R12, Z3, Z5, 
Z6 a Z8). 

t/rok 698 711,50 

I.14 
Celková kapacita za�ízení pro mat. 
využívání odpad� (R2 až R12, Z3, Z5, 
Z8) 

t/rok 698 709,00  

I.15 Celková kapacita za�ízení na 
energetické využívání odpad� (R1). t/rok 2,50 

I.16 Celková kapacita za�ízení na spalování 
odpad� (D10). t/rok 2 000,00  

Všechny odpady 2 277 316,00 
Nebezpe�né 6 670 000,00 
Ostatní  1 610 316,00 

I.17 
Celková kapacita za�ízení pro 
skládkování odpad� (D1, D5, D12, dle 
zákona a U2 dle vyhlášky). 

m3 

Komunální 1 338 216,00 

I.18 
Celková kapacita za�ízení pro jiné 
uložení odpad� (D3, D4 dle zákona a 
U1 dle vyhlášky). 

m3 Nevyhodnocuje se 
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2.1.2 Dopl�kové indikátory stanovené k základním indikátor�m  I.19 až I.22: 

Po�adové �íslo 
indikátoru Definice indikátoru M�rná jednotka 2009 

I.19 Množství sb�rových míst nebezpe�ných odpad�. Po�et Nevyhodnocuje se 

I.20 Podíl nebezpe�ných odpad� ze zdravotnictví na 
celkové produkci odpad� ze zdravotnictví. % 90,33 

I.21 Produkce odd�leného sb�ru komunálních odpad� 
a obal� (podskupina 20 01 a 15 01 z obcí). kg/obyvatele/rok 85,58 

I.22 
Podíl biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu (BRKO) ukládaného na skládky 
vzhledem ke srovnávací základn� 1995. 

% 63,83 

 
 
 
2.1.3 Specifické indikátory I.23 až I.35: 
 
�íslo 

indikátoru Definice indikátoru M�rná jednotka 2009 

l.23 Podíl stavebních a demoli�ních odpad� na celkové 
produkci odpad�. 

% z celkové produkce 
odpad� 40,29  

l.24 Podíl využitých stavebních a demoli�ních odpad� 
(R1, R3 až R12, N1, N8, N10 až N13). 

% ze stavebních a 
demoli�ních odpad� 77,12  

I.25 Podíl stavebních a demoli�ních odpad� 
odstran�ných skládkováním (D1, D5, D12). 

% ze stavebních a 
demoli�ních odpad� 4,26  

I.26 Podíl stavebních a demoli�ních odpad� 
odstran�ných jiným uložením (D3, D4). 

% ze stavebních a 
demoli�ních odpad� Nevyhodnocuje se 

I.27 Celková produkce odpad� s obsahem PCB. t/rok 5,93  
l.28 Celková produkce odpadních olej�. t/rok Nevyhodnocuje se 
I.29 Celková produkce odpadních baterií a akumulátor�. t/rok Nevyhodnocuje se 
I.30 Celková produkce kal� z �istíren odpadních vod. t/rok 7 653,01 

l.31 Podíl kal� z produkce �istíren odpadních vod 
použitých na zem�d�lské p�d� (R10, N2). 

% z celkové produkce 
kal� 7,01 

I.32 Celková produkce odpad� s obsahem azbestu. t/rok 1 480,82  
I.33 Celková produkce autovrak�. t/rok 8 477,94 

I.34 Pln�ní cíl� recyklace a využití odpad� z obal� ve 
struktu�e p�ílohy �. 3 zákona o obalech. 

% za všechny položky 
tabulky Nevyhodnocuje se 

I.35 
Rozdíl pr�m�rné ceny za spalování tuny odpadu a 
ceny za uložení tuny odpadu na skládku v�etn� 
poplatk�, v �len�ní na nebezpe�né a ostatní odpady.  

Nevyhodnocuje se 
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2.1.4 Vývoj vybraných indikátor� v letech 2004 – 2009  

Tato podkapitola je zam��ena na vývoj vybraných indikátor� v �asovém období pro 
roky 2004 až 2009. Soustava indikátoru je vyhodnocována na základ� Zpracování 
matematického vyjád�ení výpo�tu „Soustavy indikátor� OH“ v souladu s vyhláškou 
�. 351/2008 Sb., kterou se m�ní vyhláška �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 
Matematické vyjád�ení pro vyhodnocení „Soustavy indikátor� OH“ pro rok 2009 je 

vztaženo k legislativ� platné k 30.6. 2010. Oproti matematickému vyjád�ení pro vyhodnocení 
„Soustavy indikátor� OH“ pro rok 2008 došlo k výrazným zm�nám: 

- smazání produkce (A00) u autovrak� 

- p�epo�et kal� na sušinu (pokud není uvedena sušina na Listu �. 3 hlášení, po�ítá 
se se zadanou konstantou 22%),       

- smazání produkce komunálních odpad� vykázané firmami zapojenými do 
systému obce, 

- dopo�et produkce za subjekty, které nepodaly hlášení (podlimitní nebo „h�íšníci“ – 
probíhá z celorepublikové databáze). 

 
Hodnoty v p�íslušných tabulkách jsou od roku 2004 do roku 2008 vypo�teny dle 

metodického návodu MŽP pro rok 2008. Pro úplnost �asové �ady se takto vypo�ítal i rok 
2009, nicmén� je zde uvedena i tabulková hodnota indikátor� dle metodiky pro rok 2009, tato 
tabulková hodnota se neuvádí v grafech. 

 
 Výpo�ty jednotlivých indikátor� v �asovém období pro roky 2004 až 2009 dle 

metodiky pro rok 2009 nebyly provedeny, jelikož v dob� zpracování vyhodnocení nebyla 
dostupná celorepubliková databáze pro rok 2007, která je k výpo�tu „Soustavy indikátor� 
OH“ nutná. �asové �ady by tak nebyly úplné.  



Vyhodnocení pln�ní POH Královéhradeckého kraje za rok 2009                                     listopad 2010 

 11 
 

2.1.4a  Indikátor I.1 - Celková produkce odpad�  

Tabulka 2.1.4a: Celková produkce odpad� v letech 2004 – 2009. 

Rok Všechny 
odpady 

Nebezpe�né 
odpady 

Ostatní 
odpady  

Komunální 
odpady 

Vyhodnocení [1000 t/rok] [1000 t/rok] [1000 t/rok] [1000 t/rok] 
2004   882,92 128,35 754,57 212,57 
2005   878,58   44,43 834,15 184,35 
2006 1 042,31   44,40 997,92 187,79 
2007   857,60   45,76 811,84 178,02 
2008   945,08   53,74 891,34 156,48 

D
le

 m
et

od
ik

y 
pr

o 
ro

k 
20

08
 

2009   807,58   52,76 754,81 165,34 
 

2009 
Dle metodiky pro rok 2009 979,06 47,24 928,82 217,91 

 
Graf 2.1.4.a1: Celkové produkce odpad� v letech 2004 – 2009.  
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Graf 2.1.4.a2: Celková produkce komunálních a nebezpe�ných odpad� v letech 2004 – 
2009.    
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2.1.4b Indikátor I.3 - Podíl na celkové produkci odpad�  

Tabulka 2.1.4b:  Podíl odpad� na celkové produkci v letech 2004 – 2009. 

Rok Všechny 
odpady 

Nebezpe�né 
odpady 

Ostatní 
odpady  

Komunální 
odpady 

Vyhodnocení [%] [%] [%] [%] 
2004 100 14,54 85,46 24,08 
2005 100   5,06 94,94 20,98 
2006 100   4,26 95,74 18,02 
2007 100   5,34 94,66 20,76 
2008 100   5,69 94,31 16,56 

D
le

 m
et

od
ik

y 
pr

o 
ro

k 
20

08
 

2009 100   6,53 93,47 20,47 
 

2009 
Dle metodiky pro rok 2009 100 5,00 65,00 23,00 

 
 
Graf 2.1.4b1: Podíl nebezpe�ných, ostatních a komunálních odpad� na celkové produkci 

v letech 2004 – 2009.    
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Graf 2.1.4.b2: Procentuelní zastoupení ostatních a nebezpe�ných odpad� v roce 2009.    
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2.1.4c Indikátor I.4 - Produkce na obyvatele   

Tabulka 2.1.4c: Produkce odpad� na obyvatele v letech 2004 – 2009.   

Rok Všechny 
odpady 

Nebezpe�né 
odpady 

Ostatní odpady  Komunální 
odpady 

Vyhodnocení [kg/obyvatele/rok] [kg/obyvatele/rok] [kg/obyvatele/rok] [kg/obyvatele/rok] 
2004 1 592,25 231,46 1 360,79 383,34 
2005 1 584,43   80,12 1 504,30 332,45 
2006 1 879,70   80,06 1 799,63 338,66 
2007 1 546,59   82,52 1 464,07 321,03 
2008 1 704,35   96,92 1 607,43 282,20 

D
le

 m
et

od
ik

y 
pr

o 
ro

k 
20

08
 

2009 1 456,37   95,15 1 361,23 298,17 
 

2009 
Dle metodiky pro 

rok 2009 
1 760,22 85,19 1 675,02 410,58 

 
 
 
Graf 2.1.4c: Produkce odpad� na obyvatele v letech 2004 – 2009.    

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

P
ro

du
kc

e 
[k

g/
ob

yv
./r

ok
]

2004 2005 2006 2007 2008 2009

rok

Všechny odpady Ostatní odpady Komunální odpady Nebezpe�né odpady
 



Vyhodnocení pln�ní POH Královéhradeckého kraje za rok 2009                                     listopad 2010 

 14 
 

2.1.4d  Indikátor I. 6 - Podíl materiálov� využitých odpad� (R2 až R12, N1, N2, N8, N10 až 
N13, N15) 

Tabulka 2.1.4d: Podíl materiálov� využitých odpad�  v letech 2004 – 2009. 

Rok Všechny 
odpady 

Nebezpe�né 
odpady 

Ostatní 
odpady  

Komunální 
odpady 

Vyhodnocení [%] [%] [%] [%] 
2004 39,96 20,08 43,34 4,20 
2005 52,19 45,86 52,53 7,47 
2006 51,45 38,25 52,04 9,00 
2007 81,78 81,18 81,81 4,16 
2008 69,10 44,31 70,59 5,82 

D
le

 m
et

od
ik

y 
pr

o 
ro

k 
20

08
 

2009 65,00 20,36 68,12 7,40 
 

2009 
Dle metodiky pro rok 2009 53,28 22,74 54,84 5,86 

 

Graf 2.1.4d1: Podíl materiálov� využitých  všech odpad� v letech 2004 – 2009. 
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Graf 2.1.4d2: Podíl materiálov� využitých nebezpe�ných a ostatních odpad� v letech  

2004 – 2009.     
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2.1.4e Indikátor I. 7 - Podíl energeticky využitých odpad� (R1) 

Tabulka 2.1.4e: Podíl energeticky využitých odpad�  v letech 2004 – 2009. 

Rok Všechny 
odpady 

Nebezpe�né 
odpady 

Ostatní 
odpady  

Komunální 
odpady 

Vyhodnocení [%] [%] [%] [%] 
2004 0,08 0,08 0,08 0,02 
2005 0,26 0,02 0,27 0,58 
2006 0,17 0,01 0,18 0,45 
2007 0,05 0,00 0,05 0,00 
2008 0,35 0,00 0,37 0,22 

D
le

 m
et

od
ik

y 
pr

o 
ro

k 
20

08
 

2009 0,51 0,05 0,54 0,41 
 

2009 
Dle metodiky pro rok 2009 0,40 0,06 0,42 0,31 

 
Graf 2.1.4e1: Podíl všech  energeticky  využitých odpad� v letech 2004 – 2009.    
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Graf 2.1.4e2: Podíl energeticky  využitých nebezpe�ných a ostatních odpad� v letech 2004 – 
2009.     
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2.1.4f  Indikátor I. 8 - Podíl odpad� odstran�ných skládkováním (D1, D5, D12) 

Tabulka 2.1.4f: Podíl odpad� odstran�ných skládkováním v letech 2004 – 2009. 

Rok Všechny 
odpady 

Nebezpe�né 
odpady 

Ostatní 
odpady  

Komunální 
odpady 

Vyhodnocení [%] [%] [%] [%] 
2004 31,36 35,49 30,65 62,18 
2005 23,87 10,45 24,58 69,73 
2006 17,13 14,27 17,26 59,65 
2007 20,14 15,18 20,42 65,56 
2008 18,62 15,81 18,79 73,35 

D
le

 m
et

od
ik

y 
pr

o 
ro

k 
20

08
 

2009 19,15 11,79 19,67 69,72 
 

2009 
Dle metodiky pro rok 2009 15,85 13,17 15,98 52,90 

 
Graf 2.1.4f1: Podíl všech odpad� odstran�ných skládkováním v letech 2004 – 2009.    
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Graf 2.1.4f2: Podíl nebezpe�ných a ostatních odpad� odstran�ných skládkováním v letech 
2004 – 2009.     
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2.1.4g Indikátor I. 10 - Podíl odpad� odstran�ných spalováním (D10) 

Tabulka 2.1.4g: Podíl odpad� odstran�ných spalováním  v letech 2004 – 2009. 

Rok Všechny 
odpady 

Nebezpe�né 
odpady 

Ostatní 
odpady  

Komunální 
odpady 

Vyhodnocení [%] [%] [%] [%] 
2004 0,12 1,71 0,00 0,00 
2005 0,22 1,72 0,14 0,00 
2006 0,54 5,90 0,30 0,00 
2007 0,41 4,25 0,19 0,00 
2008 0,36 3,32 0,18 0,00 

D
le

 m
et

od
ik

y 
pr

o 
ro

k 
20

08
 

2009 0,12 1,71 0,00 0,00 
 

2009 
Dle metodiky pro rok 2009 0,10 1,91 0,00 0,00 

 
Graf 2.1.4g1: Podíl všech odpad� odstran�ných spalováním v letech 2004 – 2009.    
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Graf 2.1.4g2: Podíl nebezpe�ných a ostatních odpad� odstran�ných spalováním v letech  
2004 – 2009.     
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2.1.4h Indikátor I. 20 - Podíl nebezpe�ných odpad� ze zdravotnictví na celkové produkci 
odpad� ze zdravotnictví 

Tabulka 2.1.4h: Podíl nebezpe�ných odpad� ze zdravotnictví  na celkové produkci 
ze zdravotnictví v letech 2004 – 2009. 

 

Rok Nebezpe�né 
odpady 

Vyhodnocení [%] 
2004 99,93 
2005 95,84 
2006 94,62 
2007 95,77 
2008 94,55 

D
le

 m
et

od
ik

y 
pr

o 
ro

k 
20

08
 

2009 94,22 
 

2009 
Dle metodiky pro rok 2009 90,33 

 
 
 
 
Graf 2.1.4h: Podíl nebezpe�ných odpad� ze zdravotnictví na celkové produkci odpad� 

ze zdravotnictví v letech 2004 – 2009.  
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2.1.4ch Indikátor I. 21 - Produkce odd�leného sb�ru komunálních odpad� a obal� 
(podskupina 20 01 a 15 01) z obcí  

Tabulka 2.1.4ch: Produkce odd�leného sb�ru komunálních odpad� a obal� na obyvatele 
z obcí v letech 2004 – 2009. 

 

Rok Komunální odpady 
a obaly 

Vyhodnocení [kg/obyv./rok] 
2004 43,76 
2005 80,99 
2006 49,49 
2007 59,96 
2008 62,17 

D
le

 m
et

od
ik

y 
pr

o 
ro

k 
20

08
 

2009 56,03 
 

2009 
Dle metodiky pro rok 2009 85,58 

 
 
Graf 2.1.4ch: Produkce odd�leného sb�ru komunálních odpad� a obal� na obyvatele z obcí 

v letech 2004 – 2009.  
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2.1.4i Indikátor I. 22 - Podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) 
ukládaného na skládky vzhledem ke srovnávací základn� 1995 

Tabulka 2.1.4i: Podíl BRKO ukládaného na skládky (srovnávací základna r. 1995) v letech 
2004 – 2009.  

 

Rok BRKO ukládaného 
na skládku  

Vyhodnocení [%] 
2004 80,88 
2005 81,16 
2006 70,78 
2007 73,26 
2008 73,01 

D
le

 m
et

od
ik

y 
pr

o 
ro

k 
20

08
 

2009 73,27 
 

2009 
Dle metodiky pro rok 2009 63,83 

 
 
Graf 2.1.4i: Podíl BRKO ukládaného na skládky v letech 2004 – 2009.  
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2.1.4j Indikátor I. 23 - Podíl stavebních a demoli�ních odpad� na celkové produkci odpad�  

Tabulka 2.1.4j1: Podíl stavebních a demoli�ních odpad� na celkové produkci odpad� 
v letech 2004 - 2009  

 

Rok Stavební a 
demoli�ní odpady 

Vyhodnocení [%] 
2004 26,59 
2005 25,20 
2006 26,19 
2007 34,20 
2008 34,08 

D
le

 m
et

od
ik

y 
pr

o 
ro

k 
20

08
 

2009 40,42 
 

2009 
Dle metodiky pro rok 2009 40,29 

 
Tabulka 2.1.4j2: Produkce stavebních a demoli�ních odpad� z celkové produkce odpad� 

v letech 2004 - 2009  
 

Rok Všechny odpady Stavební a demoli�ní 
odpady 

Vyhodnocení [1000 t/rok] [1000 t/rok] 
2004   882,92 234,77 
2005   878,58 221,40 
2006 1 042,31 272,98 
2007   857,60 293,30 
2008   945,08 322,08 

D
le

 m
et

od
ik

y 
pr

o 
ro

k 
20

08
 

2009   807,58 326,42 
 

2009 
Dle metodiky pro rok 2009 

   
979,06 

 
394,46 

 
Graf 2.1.4j: Srovnání produkce stavebních a demoli�ních odpad� s celkovou produkcí 

odpad� v  letech 2004 – 2009.  
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2.1.4k Indikátor I. 24 - Podíl využitých stavebních a demoli�ních odpad� (R1, R3, R4, R5, 
R11, N1, N8, N10 až N13).  

Tabulka 2.1.4k: Podíl využitých stavebních a demoli�ních odpad� v letech 2004 - 2009  
 

Rok Využité stavební 
a demoli�ní odpady 

Vyhodnocení [%] 
2004   70,86 
2005   56,03 
2006   76,79 
2007 136,70 
2008 105,42 

D
le

 m
et

od
ik

y 
pr

o 
ro

k 
20

08
 

2009   92,92 
 

2009 
Dle metodiky pro rok 2009 77,12 

 
 
 
 
Graf 2.1.4k: Podíl využitých stavebních a demoli�ních odpad� v letech 2004 - 2009.  
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2.1.4l Indikátor I. 25  - Podíl stavebních a demoli�ních odpad� odstran�ných skládkováním 
(D1, D5, D12)  

Tabulka 2.1.4l: Podíl odstran�ných stavebních a demoli�ních odpad� v letech 2004 - 2009  
 

Rok Odstran�né stavební 
a demoli�ní odpady 

Vyhodnocení [%] 
2004 29,25 
2005 19,62 
2006 13,88 
2007 10,68 
2008   9,32 

D
le

 m
et

od
ik

y 
pr

o 
ro

k 
20

08
 

2009   5,13 
 

2009 
Dle metodiky pro rok 2009 4,26 

 
 
 
 
Graf 2.1.4l: Podíl odstran�ných stavebních a demoli�ních odpad� v letech 2004 - 2009.  
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2.1.4m Indikátor I. 27 - Celková produkce odpad� s obsahem PCB  

Tabulka 2.1.4m: Celková produkce odpad� s obsahem PCB v letech 2004 – 2009.  
 

Rok Odpady s obsahem 
PCB 

Vyhodnocení [t/rok] 
2004   7,00 
2005 10,05 
2006   8,87 
2007 18,19 
2008 30,49 

D
le

 m
et

od
ik

y 
pr

o 
ro

k 
20

08
 

2009   5,93 
 

2009 
Dle metodiky pro rok 2009 5,93 

 
 
 
 
Graf 2.1.4m: Celková produkce odpad� s obsahem PCB v letech 2004 – 2009.  
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2.1.4n Indikátor I. 30 - Celková produkce kal� z �istíren odpadních vod  

Tabulka 2.1.4n: Celkové produkce kal� z �istíren odpadních vod v letech 2004 – 2009.  
 

Rok Kaly z �istíren 
odpadních vod 

Vyhodnocení [t/rok] 
2004   8 119,92 
2005   8 379,05 
2006 10 891,27 
2007   8 954,29 
2008   9 831,22 

D
le

 m
et

od
ik

y 
pr

o 
ro

k 
20

08
 

2009 29 457,83 
 

2009 
Dle metodiky pro rok 2009 7 653,01 

 

Dle metodiky pro rok 2009 je indikátor definován jako celková produkce sušiny kal� 
z �istíren komunálních odpadních vod, které byly na sledovaném území vyprodukovány 
a evidovány dle zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech a provád�cích vyhlášek v platném zn�ní. 
V p�edchozích letech indikátor definoval celkovou produkci kal� z �OV. Vlivem p�epo�tu na 
sušinu kal� je rozdíl mezi hodnotami pro rok 2009 tak výrazný. 
 
 
Graf 2.1.4n: Celková produkce kal� z �istíren odpadních vod v letech 2004 – 2009.  
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2.1.4o Indikátor I. 31 - Podíl kal� z produkce �istíren odpadních vod použitých na zem�d�lské 
p�d� (R10, N2) 

 Tabulka 2.1.4o1: Podíl kal� z produkce �istíren odpadních vod použitých na zem�d�lské 
p�d� v letech 2004 – 2009.  

 

Rok Kaly z produkce �OV 
použitých na zem�d�lské p�d�  

Vyhodnocení [%] 
2004 12,90 
2005 14,48 
2006   8,62 
2007 11,03 
2008 24,79 

D
le

 m
et

od
ik

y 
pr

o 
ro

k 
20

08
 

2009   8,20 
 

2009 
Dle metodiky pro rok 2009 7,01 

 
Tabulka 2.1.4o2: Produkce kal� z �OV použitých na zem�d�lské p�d� v letech 2004 - 2009  
 

Rok Kaly z �istíren 
odpadních vod 

Kaly z produkce �OV 
použitých na zem�d�lské 

p�d� 
Vyhodnocení [t/rok] [t/rok] 

2004   8 119,92 1 047,47 
2005   8 379,05 1 213,29 
2006 10 891,27    938,83 
2007   8 954,29    987,66 
2008   9 831,22 2 437,16 

D
le

 m
et

od
ik

y 
pr

o 
ro

k 
20

08
 

2009 29 457,83 2 415,54 
 

2009 
Dle metodiky pro rok 2009 7 653,01 536,48 

 
Graf 2.1.4o: Srovnání produkce kal� z �OV použitých na zem�d�lské p�d� s celkovou 

produkcí kal� z �OV v letech 2004 – 2009.  
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2.1.4p Indikátor I. 32 - Celková produkce odpad� s obsahem azbestu  

Tabulka 2.1.4p: Celková  produkce odpad� s obsahem azbestu v letech 2004 – 2009. 
 

Rok Odpady s obsahem 
azbestu 

Vyhodnocení [t/rok] 
2004      30,86 
2005    127,96 
2006    316,76 
2007    858,30 
2008 1 025,21 

D
le

 m
et

od
ik

y 
pr

o 
ro

k 
20

08
 

2009    713,30 
 

2009 
Dle metodiky pro rok 2009 1 480,82 

 
 
 
 
Graf 2.1.4p: Celková produkce odpad� s obsahem azbestu  v letech 2004 – 2009. 
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2.2 Hodnocení soustavy indikátor� stanovených v POH Královéhradeckého kraje 
 

�íslo cíle Název strategického cíle Indikátor Cílová hodnota 2009 Hodnocení 
pln�ní cíle 

3.1.1.I 
P�vodci odpad� aplikují 
zásady správné provozní 
praxe v nakládání s odpady  

Podíl p�vodc� se zavedenou 
správnou provozní praxí 

50% (2005), 

100% (2010) 

Hodnoceno na základ� 
provád�ných kontrol, kdy 

je zjišt�no minimum 
závažných nedostatk�. 

Cíl je pln�n bez 
výhrad 

3.1.1.II 
P�vodci odpad� aplikují 
preven�ní p�ístupy (IPP, CP, 
EMS/EMAS, BAT) 

Podíl p�vodc� odpad� 
uplat�ujících preven�ní p�ístupy 

25% (2005) 

50% (2010) Databáze subjekt� 
Cíl je pln�n bez 

výhrad 

3.1.1.III 

Spot�ebitelé jsou trvale 
informováni o environ. 
charakteristikách výrobk� a 
služeb v okamžiku nákupu 

Podíl informovaných 
spot�ebitel� 

75% (2005) 

100% (2010) 

Nelze stanovit p�esnou 
hodnotu 

100 % informovaných 
spot�ebitel� 

Cíl je pln�n bez 
výhrad 

3.1.2.I Zajistit sb�r nebezpe�ných 
složek komunálního odpadu 

Podíl nebezpe�ných složek 
komunálního odpadu ve 
sb�rném systému 

50% (2005) 

75% (2010) Více než 50 % Cíl je pln�n bez 
výhrad 

3.1.2.II 
Zajistit sb�r, recyklaci a 
využití odpad� 
spot�ebitelských obal�  

Podíl recyklovaných a 
využitých odpad� obal� Není kvantifikován 

Na jednoho ob�ana kraje 
bylo vyseparováno 17,9 kg 

papíru, 5,1 kg skla a             
5,8 kg plast�  

Cíl je pln�n bez 
výhrad 

3.1.2.III 
Zajistit sb�r a využití 
vy�azených za�ízení 
(objemných odpad�) 

Podíl využitých vy�azených 
za�ízení 

50% (2005) 

75% (2010) 

Množství vyt�íd�ných 
objemných odpad� se 

významn� nezm�nilo, a 
nezm�nilo se ani množství 
skládkovaných objemných 

odpad� 

Cíl je pln�n s 
výhradami 

3.1.2.IV Zvýšit materiálové využívání 
komunálních odpad�   

Podíl materiálov� využitých 
komunálních odpad� 50% (2010) Zvýšení na 5,9 %  Cíl není pln�n 
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�íslo cíle Název strategického cíle Indikátor Cílová hodnota 2009 Hodnocení 
pln�ní cíle 

3.1.2.V 
Snížit hmotnostní podíl 
biologicky rozložitelných 
odpad� uložených na skládky 

Podíl skládkovaných biologicky 
rozložitelných komunálních 
odpad� 

75% (2010/1995) 

50% (2013/1995) 

35% (2020/1995)  

63,83 % 
 

Cíl je na území kraje 
pln�n, ale odpady jsou 
ukládány na skládky 
v okolních krajích 

Cíl je pln�n bez 
výhrad 

3.1.2.VI 
Dosp�lá populace má 
dostatek informací 
k rozhodování 

Podíl dostate�n� informované 
populace 100% (2010) 100 % Cíl je pln�n bez 

výhrad 

3.1.2.VII D�tská populace prochází 
systémem EVVO  

Podíl d�tské populace 
procházející systémem EVVO 100% (2005) 100 % Cíl je pln�n bez 

výhrad 

3.1.3.I Snížit m�rnou produkci 
nebezpe�ných odpad�   

Podíl nebezpe�ných odpad� na 
celkové produkci 

O 20% 
(2010/ 2000) 

 sníženo o  cca 10,3 % 
oproti roku 2000 

Cíl je pln�n s 
výhradami 

3.1.3.II 

Upravovat fyz.-chemickými, 
nebo biologickými postupy 
nebezpe�né anorganické 
odpady v za�ízeních 
odpovídajících požadavk�m 
na BAT 

Podíl upravených nebezpe�ných 
anorganických odpad� na 
celkové produkci 

100% (2010) nelze stanovit p�esnou 
hodnotu 

Pln�ní cíle 
nebylo 

posuzováno 

3.1.3.III 

Využívat nebo odstra�ovat 
nebezpe�né organické odpady 
v za�ízeních odpovídajících 
požadavk�m na BAT (IPPC) 

Podíl energeticky využitých 
nebezpe�ných organických 
odpad� na celkové produkci 

100% (2010) nelze stanovit p�esnou 
hodnotu 

Pln�ní cíle 
nebylo 

posuzováno 

3.1.4.1.I 

Zajistit v nejkratší možné 
dob�, nejpozd�ji však do 
konce roku 2010, odstran�ní 
PCB, odpad� s obsahem PCB 
a za�íz. s obsahem PCB 

Výskyt PCB, odpad� s obsahem 
PCB a za�ízení s obsahem PCB 0 %  (2010) 5,93 t Cíl je pln�n bez 

výhrad 
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�íslo cíle Název strategického cíle Indikátor Cílová hodnota 2009 Hodnocení 
pln�ní cíle 

3.1.4.2.I 

Zajistit sb�r a využití 
odpadních olej� a zvyšovat 
množství zp�tn� odebraných 
odpadních olej� 

Podíl využitých odpadních olej� 
z ro�ního množství uvedeného 
na trh 

38% (2006) 

50% (2012) 
nelze stanovit p�esnou 

hodnotu – zp�tný odb�r 

Pln�ní cíle 
nebylo 

posuzováno 

3.1.4.3.I 

Zajistit sb�r a využití 
s up�ednostn�ním recyklace 
použitých olov�ných 
akumulátor� 

Podíl využitých použitých 
olov�ných akumulátor� 
z ro�ního množství uvedeného 
na trh 

85% (2005) 

95% (2012) 
nelze stanovit p�esnou 

hodnotu – zp�tný odb�r 

Pln�ní cíle 
nebylo 

posuzováno 

3.1.4.3.II 

Zajistit sb�r a využití 
použitých Ni-Cd akumulátor� 
s úplným využitím kovové 
substance 

Podíl využitých použitých Ni-
Cd akumulátor� z ro�ního 
množství uvedeného na trh 

100%  (2005) nelze stanovit p�esnou 
hodnotu – zp�tný odb�r 

Pln�ní cíle 
nebylo 

posuzováno 

3.1.4.3.III 
Zajistit sb�r a využití 
použitých p�enosných zdroj� 
proudu 

Pr�m�rná míra odd�leného 
sb�ru; Materiálové využití 
sebraných použitých p�enosných 
zdroj� proudu 

100 kg/obyv.rok 
(2006) 

50% (2006) 

nelze stanovit p�esnou 
hodnotu – zp�tný odb�r 

Pln�ní cíle 
nebylo 

posuzováno 

3.1.4.4.I 

Zvýšit využití kal� �OV 
zejména v zem�d�lství, pro 
rekultivace, kompostování a 
výrobu alternativních paliv 

Podíl využitých kal� �OV Není kvantifikace 8,2 %  Cíl je pln�n bez 
výhrad 

3.1.4.6.I 
Zabránit rozptylu azbestu a 
azbestových vláken do složek 
ŽP 

Zabránit rozptylu azbestu a 
azbestových vláken do složek 
životního prost�edí 

Není kvantifikace Odpad je ukládán na 
skládky 

Cíl je pln�n bez 
výhrad 

3.1.4.7.I Zajistit sb�r a využití 
autovrak� 

Podíl op�tovn� používané a 
využívané hmotnosti všech 
autovrak� p�evzatých za 
kalendá�ní rok 

85 %  (2006) 

95 %  (2015) 
nelze stanovit p�esnou 

hodnotu  

Pln�ní cíle 
nebylo 

posuzováno 
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�íslo cíle Název strategického cíle Indikátor Cílová hodnota 2009 Hodnocení 
pln�ní cíle 

3.1.4.8.I 
Zajistit sb�r a využití 
stavebních a demoli�ních 
odpad� 

Podíl využitých stavebních a 
demoli�ních odpad� ze 
vznikajících stavebních a 
demoli�ních odpad� 

50% (2005) 

75% (2012) 77,1 % Cíl je pln�n bez 
výhrad 

3.1.4.8.II 

Zneškod�ovat veškeré 
nebezpe�né stavební a 
demoli�ní odpady po úprav� 
na skládkách nebezpe�ných 
odpad�  

Podíl nebezpe�ných stavebních 
a demoli�ních odpad� ze 
vznikajících nebezpe�ných 
stavebních a demoli�ních 
odpad� 

100% (2005) 

P�i sledování tok� odpad� 
lze dohledat, že 5,0 % 

nebezpe�ných stavebních 
odpad� z jejich celkové 

produkce je skládkováno 

Cíl je pln�n bez 
výhrad 

3.1.4.9.I Zajistit sb�r a využití zá�ivek 
Podíl využitých použitých 
zá�ivek ze vznikajících 
odpadních zá�ivek 

80% (2005), 

90% (2010) 
Nelze stanovit p�esnou 
hodnotu – zp�tný odb�r 

Pln�ní cíle 
nebylo 

posuzováno 

3.1.4.10.I Zajistit sb�r a využití 
pneumatik 

Podíl využitých použitých 
pneumatik z prodaných 
pneumatik v klouzavém 
pr�m�ru za léta 2002-2004 

90% (2005), 

100% (2010) 
Nelze stanovit p�esnou 
hodnotu – zp�tný odb�r 

Pln�ní cíle 
nebylo 

posuzováno 

3.1.4.11.I 
Zajistit sb�r a využití 
použitých chladni�ek 
používaných v domácnostech  

Podíl chladni�ek používaných 
v domácnostech na celkovém 
po�tu chladni�ek používaných 
v domácnostech uvedených na 
trh v daném roce 

Není kvantifikace Nelze stanovit p�esnou 
hodnotu – zp�tný odb�r 

Pln�ní cíle 
nebylo 

posuzováno 

3.1.4.11.II 
Zajistit sb�r a využití 
odpadních elektronických a 
elektrických  

Pr�m�rná míra odd�leného 
sb�ru; míra využití OEEZ 

4 kg OEEZ/obyv. 
rok (2006); 

Nelze stanovit p�esnou 
hodnotu – zp�tný odb�r 

Cíl je pln�n bez 
výhrad 

3.1.4.12.I 
Spalovat odpady ze 
zdravotnictví a veterinární 
pé�e (mimo 180110) 

Podíl spálených odpad� ze 
zdravotnictví a veterinární pé�e 
ze vznikajících odpad� ze 
zdravotnictví a veterinární pé�e 

100% (2005) 60,5 %  
na území kraje 

Cíl je pln�n bez 
výhrad 

Zásady pro vytvá�ení jednotné a p�im��ené sít� za�ízení k nakládání 
s odpady 

Není kvantifikace Nebylo posuzováno 
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�íslo cíle Název strategického cíle Indikátor Cílová hodnota 2009 Hodnocení 
pln�ní cíle 

3.1.6.I Zvýšit využívání odpad� 
s up�ednostn�ním recyklace 

Podíl využitých odpad� ze 
vznikajících odpad�  55% (2012) 53,69 %  Cíl je pln�n bez 

výhrad 

3.1.7.I Omezovat odstra�ování 
odpad� skládkováním  

Podíl odpad� ukládaných na 
skládky 

O 20% (2010/ 
2000) 

15,85 % referen�ního 
roku 2000 

Cíl je pln�n s 
výhradami 

3.1.7.II Snížit skládkování kal� 
z biologických �OV  

Podíl skládkovaných kal� 
z biologických �OV 

V souladu 
s realiza�ním 

programem �R 
- Cíl je pln�n bez 

výhrad 

3.1.8.I 

Identifikovat, evidovat a 
prozkoumat všechny druhy 
starých zát�ží na základ� 
aktivní prospekce, v�etn� 
kategorizace objektivními 
metodami 

Podíl evidovaných starých 
zát�ží  100% (2004) Nutno aktualizovat 

databáze SEZ 
Cíl je pln�n s 

výhradami 

3.1.8.II Sanace starých zát�ží  Podíl sanovaných starých zát�ží 
ze všech starých zát�ží  100% (2010) Nutno aktualizovat 

databáze SEZ 
Cíl je pln�n s 

výhradami 

3.1.8.III 

Ochrana životního prost�edí a 
zamezení environmentálních 
škod v dob� mimo�ádných 
situací a zamezení 
nezákonného zbavování se 
odpadu 

Podíl zákonn� zbavovaných 
odpad�  

Veškeré vznikající 
odpady 

Krizové �ízení na úrovni 
kraje 

Cíl je pln�n bez 
výhrad 
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2.3  Hodnocení pln�ní cíl� stanovených v POH Královéhradeckého kraje 
 
 

2.3.1  Opat�ení k p�edcházení vzniku odpad�, omezování jejich množství a nebezpe�ných 
vlastností odpad� 

 

�íslo cíle 3.1.1.I 

Název cíle P�vodci odpad� aplikují zásady správné provozní praxe* v nakládání 
s odpady 

Indikátor Podíl p�vodc� se zavedenou správnou provozní praxí 
Cílová hodnota 50% v roce 2005, 100% v roce 2010 
Zdroje dat Pr�b�žné vyhodnocení dobrovolné dohody; p�vodci odpad�  
P�vod indikátoru POH Hk 
Zdroje použité 
k hodnocení Databáze krajského ú�adu o provedených kontrolách p�vodc� odpad� 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad  

Komentá� 

Krajský ú�ad Královéhradeckého kraje provedl v roce 2009 dle plánu 
kontrolní �innosti 12 kontrol pov��ených obcí a 5 mimo�ádných kontrol 
v za�ízení k nakládání s odpady. V rámci správních �ízení p�i povolování 
nových za�ízení a prodlužování souhlas� k provozu za�ízení u stávajících 
za�ízení se provedlo �ádov� 100 kontrol a v rámci �ešení stížností se 
provedlo cca 10 kontrol.    
P�esné procento p�vodc�, kte�í aplikují zásady správné provozní praxe, 
nelze stanovit. Celkov� lze konstatovat, že p�ístup p�vodc� odpad� 
k odpadovému hospodá�ství se zlepšuje a je mu v�nována pozornost. 
Aplikací uvedeného cíle nelze vylou�it úmyslné porušování zákon� 
ze strany p�vodc� nebo provozovatel� za�ízení. 

*   Nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech a navazujícími legislativními p�edpisy a aplikace 
preven�ních p�ístup� pro p�edcházení vzniku odpad� a  omezování jejich nebezpe�ných vlastností. 

 
�íslo cíle 3.1.1.II 

Název cíle P�vodci odpad� aplikují preven�ní p�ístupy                                               
(IPP, CP, EMS/EMAS, BAT) 

Indikátor Podíl p�vodc� odpad� uplat�ujících preven�ní p�ístupy 
Cílová hodnota 25% v roce 2005, 50% v roce 2010 
Zdroje dat Pr�b�žné vyhodnocení dobrovolné dohody; p�vodci odpad�  
P�vod indikátoru POH Hk 
Zdroje použité 
k hodnocení CENIA – �eská informa�ní agentura životního prost�edí 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad  

Komentá� 

Agentura CENIA má na svých internetových stánkách informace 
o spole�nostech, které mají zavedené environmentální systémy �ízení. 
Údaje o t�chto subjektech nejsou od roku 2007 vedeny podle kraj�, ale za 
celou �R. Z tohoto d�vodu nelze p�esn� stanovit po�et spole�ností 
v Královehradeckém kraji, které mají zavedeny tyto systémy �ízení. 
Zadávání údaj� do databází agentury CENIA je dobrovolné a lze tedy 
p�edpokládat, že velmi mnoho subjekt� v ní není uvedeno. Souhrnn� za 
celou �eskou republiku se po�et certifikovaných spole�ností každoro�n� 
zvyšuje. 
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�íslo cíle 3.1.1.III 

Název cíle Spot�ebitelé jsou trvale informováni o environmentálních* 
charakteristikách výrobk� a služeb v okamžiku nákupu 

Indikátor Podíl informovaných spot�ebitel� 
Cílová hodnota 75% v roce 2005, 100% v roce 2010 
Zdroje dat Sociologický pr�zkum 
P�vod indikátoru POH Hk 
Zdroje použité 
k hodnocení Obecn� dostupné údaje, databáze firem a výrobk� s ozna�ením EŠV Cenia 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

Spot�ebitelé jsou informováni o environmentálních charakteristikách 
výrobk� formou popisu na obalu výrobku. 

Na �eském trhu se objevuje �ada výrobk� nesoucích ozna�ení, které 
odkazuje na jejich ekologickou p�ijatelnost – ekozna�ení. Toto zna�ení se 
používá u výrobk� (služeb), které jsou v pr�b�hu celého životního cyklu 
šetrn�jší nejen k životnímu prost�edí, ale i ke zdraví spot�ebitele.  

Spot�ební zboží (a služby) se ozna�ují logem, které spot�ebiteli slouží jako 
jasná a srozumitelná informace, že u ozna�ených výrobk� (služeb) bylo 
provedeno hodnocení.  

Mezi nejznám�jší ekozna�ky pat�í: 

� Ekologicky šetrný výrobek: 
- Garantem ud�lení tohoto ozna�ení je stát. 
- Tato zna�ka zaru�uje, že výrobek, který ji na sob� nese, 

je z ekologického hlediska nadstandardní ve srovnání 
s výrobky stejného druhu. 

- Zna�ka ale není zárukou, že výrobek je ekologický 
absolutn�.  

� Produkt ekologického zem�d�lství: 
- Garantem ud�lení tohoto ozna�ení je stát, resp. 

Ministerstvo zem�d�lství. 
- Tato zna�ka zaru�uje, že k výrob� potraviny bylo 

použito surovin a výrobních technologií spl�ujících 
p�ísné podmínky dané zákonem �. 242/2000 Sb., 
o ekologickém zem�d�lství. 

� Ekologická ochranná známka v Evropské unii (ecollabeling): 
- Tato zna�ka je postavena na stejném principu jako �eský 

„Ekologicky šetrný výrobek“. 
 

 
Databáze firem – držitel� zna�ky EŠV a výrobk� s ozna�ením EŠV je 
uvedena na webových stránkách agentury CENIA. V databázi je uvedeno 
5 firem v Královéhradeckém kraji s prop�j�enou ekozna�kou „ekologicky 
šetrný výrobek / služba“. Zadávání údaj� do databáze agentury CENIA je 
dobrovolné. 

*  Složení výrobku, možný vliv výrobku na ŽP po skon�ení životnosti, recyklovavatelnost jednotlivých složek výrobku, 
technologie výroby a její vliv na ŽP atd.. 



Vyhodnocení pln�ní POH Královéhradeckého kraje za rok 2009                                     listopad 2010 

 35 
 

2.3.2  Zásady pro nakládání s komunálními odpady 
 
 
�íslo cíle 3.1.2.I 
Název cíle Zajistit sb�r nebezpe�ných složek komunálního odpadu 
Indikátor Podíl nebezpe�ných složek komunálního odpadu ve sb�rném systému  
Cílová hodnota 50% výskytu do roku 2005, 75% výskytu do roku 2010 

Zdroje dat 
Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 21); rozbory složení komunálního 
odpadu  

P�vod indikátoru POH Hk 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Evidence a ohlašování odpad� a za�ízení             
(Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 21); rozbory složení komunálního odpadu. 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

Z komunálních odpad� bylo v roce 2009 dle evidence o produkci 
a zp�sobech nakládání s odpady (dále jen evidence) vyseparováno   359,7 t 
nebezpe�ných odpad�. Na jednoho obyvatele tak v roce 2009 p�ipadalo 
1,5 kg vyt�íd�ných nebezpe�ných odpad� z odpad� komunálních.  

Do výše uvedeného propo�tu jsou zahrnuty všechny vyprodukované (A00) 
nebezpe�né odpady skupiny „20“ Katalogu odpad�, dále pak všechny 
vyprodukované (A00) nebezpe�né odpady podskupiny „15 01“ Katalogu 
odpad� vyprodukovány obcemi a nebezpe�né odpady skupiny „20“ 
a podskupiny „15 01“ Katalogu odpad�, u kterých byl vykázán kód 
nakládání „BN30“ od ob�an�. Dále zde nejsou zahrnuty nebezpe�né 
odpady vybrané v rámci zp�tného odb�ru (lednice, elektroza�ízení, baterie, 
zá�ivky,...) 

Dle projektu VaV 720/2/00, která stanovuje množství NO v komunálních 
odpadech to je p�i zapo�tení výrobk� sesbíraných v rámci zp�tného odb�ru 
více než 50% z pr�m�rného množství NO obsaženého v komunálním 
odpadu.    

Tab. 2.3.2a: Množství NO v komunálních odpadech stanovených dle 
projektu VaV 720/2/00.  

Sídlištní 
zástavba 

typu 1 

Sídlištní 
zástavba 

typu 2 

Smíšená 
zástavba 

Vesnická 
zástavba Odpad/typ 

zástavby 
Podíl látkových skupin v domovním odpadu   

 (% hmotnostní) dle projektu VaV/720/2/00 
NO (%) 0,5 1,1 0,4 0,5 

NO (kg/obyv.) 1,37 3,01 1,1 1,37 
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�íslo cíle 3.1.2.II 
Název cíle Zajistit sb�r, recyklaci a využití odpad� spot�ebitelských obal�  
Indikátor Podíl recyklovaných a využitých odpad� obal� 
Cílová hodnota Podle p�. 3, zákona �. 477/ 2001 Sb. 
Zdroje dat Souhrnná evidence MŽP  
P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20.) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

V roce 2009 bylo na území kraje dle evidence vyseparováno (A00) 33 232 t 
spot�ebitelských obal� (podskupina odpad� 15 01), 9 930 t papíru 
(katalogového �ísla 20 01 01), 2 839 t skla (katalogového �ísla 20 01 02) 
a 3 231 t plast� (katalogového �ísla 20 01 39).         

Množství vyseparovaných odpad� spot�ebitelských obal� v posledním roce  
kleslo. D�vodem tohoto poklesu je sv�tová finan�ní krize, kdy se propadly 
ceny druhotných surovin a omezila se poptávka. Na základ� t�chto 
skute�ností se snížila výroba a s tím i související pokles produkce 
obalových materiál�. V nadcházejících letech se p�edpokládá stabilizace 
trhu a tudíž i r�st produkce spot�ebitelských obal�. 

Tab.  2.3.2b: Množství vyseparovaných odpad� spot�ebitelských obal� na 
území Královéhradeckého kraje. 

Evidovaná produkce (t/rok) Katalogové 
�íslo 2005 2006 2007 2008 2009 

15 01 21 500,2 23 064,2 28 763,8 36 522,2 33 232,5 
20 01 01 28 912,5 11 956,3 15 403,5 14 188,1 9 930,4 
20 01 02 3 148,7 2 994,4 3 621,7 4 076,2 2 838,6 
20 01 39 2 729,0 2 589,2 4 284,9 4 605,6 3 230,7 

Každý ob�an Královéhradeckého kraje vyt�ídil v roce 2009 dle evidence 
v pr�m�ru 17,9 kg papíru (katalogové �íslo 20 01 01),  5,1 kg skla 
(katalogové �íslo 20 01 02)  a 5,8 kg (katalogové �íslo 20 01 39)  plast�.  
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�íslo cíle 3.1.2.III 
Název cíle Zajistit sb�r a využití vy�azených za�ízení (objemných odpad�) 
Indikátor Podíl využitých vy�azených za�ízení 
Cílová hodnota 50% výskytu do roku 2005, 75% výskytu do roku 2010 

Zdroje dat 
Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 21); rozbory složení komunálního 
odpadu  

P�vod indikátoru POH Hk 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 21) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n s výhradami  

Komentá� 

Množství odd�len� sesbíraných objemných odpad� (katalogového �ísla 
20 03 07) se v posledním roce významn� nezm�nilo.   

Tab. 2.3.2c: Množství odd�len� sesbíraných objemných odpad� (20 03 07) 
na území Královéhradeckého kraje.  

Objemný odpad 
20 03 07 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Evidovaná 
produkce (t/rok) 6 875,9 7 919,4 9 334,1 10 076,8 12 284,8 12 799,4 

Skládkování 
(t/rok) 6 001,5 6 270,9 7 544,9 8 718,4 8 724,3 8 878,4 

 
Jelikož se na území kraje nenachází za�ízení, které dokáže objemné odpady 
využívat, jsou objemné odpady v p�evážné mí�e odstran�ny skládkováním 
(v roce 2009 cca 69 % z celkové produkce objemných odpad�), p�ípadn� 
odstran�ny jiným zp�sobem �i využity mimo území kraje. Vzhledem 
k vysoké mí�e skládkovaných objemných odpad�, bude t�eba podporovat 
jejich t�íd�ní již u p�vodce, dbát na zvýšenou informovanost v oblasti 
dalšího možného využití t�chto odpad�, p�ípadn� podporovat vybudování 
za�ízení na využívání t�chto odpad�.  
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�íslo cíle 3.1.2.IV 
Název cíle Zvýšit materiálové využívání komunálních odpad�   
Indikátor Podíl materiálov� využitých komunálních odpad� 
Cílová hodnota 50% do roku 2010 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 21); rozbory složení komunálního odpadu  

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 21) 

Stav pln�ní cíle Cíl není pln�n 

Komentá� 

V roce 2009 bylo na území kraje materiálov� využíváno pouze 5,9 % 
(výpo�et dle aktualizovaného metodického pokynu) z produkovaných 
komunálních odpad�. Tato hodnota se oproti roku 2008 významn� 
nezm�nila.  

Od roku 2006 se do výpo�tu nezapo�ítává produkce a nakládání s odpadem 
katalogového �ísla 20 03 04 Kal ze septik� a žump, které jsou z velké v�tšiny 
využívány. 

Tab.  2.3.2d Materiálové využití KO v Královéhradeckém kraji.  

Komunální 
odpady 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2009** 

Materiálové 
využití (%) 4,2  7,5  9,0 4,2 5,8 7,4 5,9 

*Údaj vychází z výpo�tu dle metodiky pro rok 2008 
**Údaj vychází z výpo�tu dle nové metodiky pro rok 2009, kde došlo oproti minulým rok�m k výrazným 
zm�nám. Jednou z hlavních zm�n je dopo�et produkce za subjekty, které nepodaly hlášení (tz. použití 
databází z celorepublikovými daty).   

Do budoucna bude nutné výrazn� podporovat odd�lený sb�r separovatelných 
složek komunálních odpad� a podporovat výstavbu za�ízení na materiálové 
využívání odpad� (vytvá�et integrované sít� t�chto za�ízení).  

Další oblast, na kterou bude vhodné se zam��it, je vedení p�esné evidence 
a správné nakládání s odd�len� sesbíranými biologicky rozložitelnými 
odpady (20 02 01).  V plánech odpadového hospodá�ství p�vodc� (obcí) je 
navržena výstavba n�kolika kompostáren a také posouzení a p�ípadné 
zavedení odd�leného sb�ru bioodpad� p�ímo od ob�an�. Realizací t�chto 
projekt� by mohlo být dosaženo výrazného navýšení materiálového 
využívání komunálních odpad�. Tyto projekty, p�ípadn� i další, které budou 
up�ednost�ovat materiálové využívání odpad� p�ed jejich odstra�ováním, 
bude vhodné maximáln� podporovat. 

Technické dovybavení území realizované za ú�elem zvýšení materiálového 
využívání komunálních odpad� je podporováno z OPŽP. 

P�i pln�ní tohoto cíle je nutno zd�raznit, že vychází z cíle POH �R, který 
stanovuje 50% materiálové využití komunálních odpad� do roku 2010. 
Spln�ní tohoto republikového cíle na území kraje je vzhledem k sou�asným 
hodnotám využití komunálních odpad� nereálné. 
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�íslo cíle 3.1.2.V 

Název cíle Snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných komunálních odpad� 
uložených na skládky 

Indikátor Podíl skládkovaných biologicky rozložitelných komunálních odpad� 

Cílová hodnota 
Na 75% hmotnostních do roku 2010, na 50% hmotnostních do roku 2013, 
na 35% hmotnostních do roku 2020 z výskytu biologicky rozložitelných 
komunálních odpad� v roce 1995 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 21); rozbory složení komunálního odpadu  

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 21) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

Podíl biologicky rozložitelných komunálních  odpad� (BRKO) uložených na 
skládkách v roce 2009, vztažený ke srovnávací základn� 1995 �iní  63,83 % 
(výpo�et je stanoven dle metodiky pro rok 2009). V p�epo�tu na jednoho 
obyvatele bylo zaskládkováno 101,87 kg BRKO, což je mén� než je 
stanovený limit, který se má splnit do roku 2010.    
Vzhledem ke srovnávací základn� z roku 1995 je zde zaznamenaný pokles 
o cca 36 %. Dle POH Královéhradeckého kraje by m�rné množství BRKO 
ukládaných na skládku m�lo v roce 2010 �ítat max. 112 kg/obyv./rok a do 
roku 2020 by m�la tato hodnota klesnout až na 52 kg/obyv./rok. 
Nejv�tší podíl vyprodukovaných BRKO je obsažen ve sm�sném komunálním 
odpadu, který obsahuje 48 % hm. BRKO. V roce 2009 bylo na území kraje 
dle metodiky pro rok 2009 skládkováno 154,7 tis. t odpad�, což �iní 75 360 t 
BRKO.  

Tab.  2.3.2e: Podíl BRKO ukládaného na skládky vzhledem ke srovnávací 
základn� (1995) na území Královéhradeckého kraje. 

BRKO 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2009** 

Skládkované BRKO  
[% hm.] – vztaženo 

k roku 1995 
80,9 81,2 70,8 73,3 73,0 73,3 63,8 

*Údaj vychází z výpo�tu dle metodiky pro rok 2008 
**Údaj vychází z výpo�tu dle nové metodiky pro rok 2009, kde došlo oproti minulým rok�m k výrazným 
zm�nám. Jednou z hlavních zm�n je dopo�et produkce za subjekty, které nepodaly hlášení (tz. použití 
databází z celorepublikovými daty).   

Cíl je na území kraje pln�n. Jedná se ale o výpo�et indikátoru pro území 
kraje. Produkované odpady jsou ve velké mí�e ukládány na skládky 
v okolních krajích. 
Do budoucna je tedy vhodné i nadále podporovat opat�ení, které vedou ke 
snižování skládkování biologicky rozložitelných odpad�, realizované  nap�. 
zavedením odd�leného sb�ru bioodpad�. Tento krok lze uskute�nit 
postupným zavád�ním odd�leného sb�ru bioodpad� p�ímo od ob�an�, 
podporou domácích kompostáren nebo postupnou výstavbou kompostáren 
v obcích a m�stech. 
Vhodné bude také zam��it se na p�esnou evidenci a správné nakládání 
s odd�len� sesbíranými biologicky rozložitelnými odpady (20 02 01).  
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�íslo cíle 3.1.2.VI 
Název cíle Dosp�lá populace má dostatek informací* k rozhodování 
Indikátor Podíl dostate�n� informované populace 
Cílová hodnota 100% do roku 2005  
Zdroje dat Sociologický pr�zkum 
P�vod indikátoru POH Hk 
Zdroje použité 
k hodnocení Obecn� dostupné údaje, 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad  

Komentá� 

V roce 2008 byla zahájena �innost nového Regionálního poradenského 
a informa�ního centra zam��eného na poradenství a problematiku v oblasti 
odpadového hospodá�ství. Spole�n� ho otev�ely Centrum evropského 
projektování a spole�nost MOTT Macdonald Praha, kte�í byly vybráni jako 
poradci pro Královéhradecký kraj na základ� výb�rového �ízení Státním 
fondem životního prost�edí. Informa�ní centrum bylo vybudováno v sídle 
Centra evropského projektování, v Regiocentru Nový pivovar.  

Centrum EP je Regionálním poradenským a informa�ním místem (RPIM) pro 
implementaci t�í prioritních os Opera�ního programu Životní prost�edí 
(OPŽP).  

� Prioritní osa 2 -  Zlepšování kvality ovzduší a snižování 
emisí. 

� Prioritní osa 3 -  Udržitelné využívání zdroj� energie. 
� Prioritní osa 4  - Zkvalitn�ní nakládání s odpady 

a odstra�ování starých ekologických zát�ží. 

Služby RPIM jsou poskytovány zdarma pro všechny oprávn�né žadatele 
u jednotlivých prioritních os, jde zejména o neziskové organizace, 
p�ísp�vkové organizace a podnikatelské subjekty. 

Krajský ú�ad Královéhradeckého kraje ve spolupráci se spole�nostmi EKO-
KOM a.s., ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o., ELEKTROWIN a.s. a Centrem 
evropského projektování v rámci napl�ování cíl� POH kraje a ve snaze 
motivovat obce ke zvýšení ú�innosti odd�leného sb�ru využitelných 
a nebezpe�ných odpad� vyhlásil i v roce 2009 sout�ž obcí 
Královéhradeckého kraje v rámci projektu  „�istá obec, �isté m�sto, �istý 
kraj“. 

Kraj dále podporuje informovanost v oblasti odpadového hospodá�ství 
prost�ednictvím vyhlašovaných grantových program�.  

Projekty, které byly v roce 2009 podpo�eny, jsou uvedeny v p�íloze. 

* Informace o vlivu jednotlivých výrobk� na ŽP, o možnostech nakládání s výrobkem po skon�ení jeho životnosti, 
dále informace o možnostech nakládání s odpady atd. 
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�íslo cíle 3.1.2.VII 

Název cíle D�tská populace prochází systémem ekologického vzd�lávání, výchovy 
a osv�ty (EVVO) 

Indikátor Podíl d�tské populace procházející systémem EVVO 
Cílová hodnota 100% do roku 2005 
Zdroje dat Výro�ní zprávy hodnocení Koncepce EVVO  
P�vod indikátoru POH Hk 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Obecn� dostupné údaje, informace krajského ú�adu, Výro�ní zpráva za rok 
2008 – St�edisko ekologické výchovy a Etiky Rýchory 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

Ve dnech 14.-15. �íjna 2004 byla schválena Koncepce environmentálního 
vzd�lávání, výchovy a osv�ty (EVVO) v Královéhradeckém kraji. Na tu 
v sou�asné dob� navazuje Ak�ní plán environmentálního vzd�lávání, 
výchovy a osv�ty v Královéhradeckém kraji na léta 2008 – 2012. 

Na území kraje p�sobí n�kolik st�edisek ekologické výchovy – ob�anských 
sdružení zabývajících se EVVO v kraji : 

Název Obec 
St�edisko ekologické výchovy a etiky Rýchory 
SEVER* Horní Maršov 

A Rocha – k�es�ané chrání p�írodu �eská Skalice 
INEX – SDA Kostelecké Horky Kostelecké Horky 
ZO �SOP Orlice Hradec Králové 
ZO �SOP K�ižánky Ji�ín 
ZO �SOP JARO Jarom�� Jarom�� 
K�inické prameny Broumov 
Klub NATURA Dv�r Králové nad L. 
Muzeum p�írody �eský ráj Holín 
LIBRI Dobré 

* Z pov��ení Královéhradeckého kraje plní úlohu krajského koordinátora EVVO 
 

V roce 2009 byla v rámci projektu „Intenzifikace odd�leného sb�ru 
a zajišt�ní využití komunálních odpad� v�etn� jejich obalové složky 
v Královéhradeckém kraji“ navázána spolupráce se st�ediskem ekologické 
výchovy SEVER, které je krajským koordinátorem ekologické výchovy. 
P�edm�tem této spolupráce bylo zajišt�ní vzd�lávacích služeb 
o problematice nakládání s odpady pro školky, školy, zájmové skupiny d�tí a 
mládeže a ve�ejnost.  

Ekologické výukové programy jsou realizovány jako krátkodobé 
(jednodenní) a s �áste�ným za�len�ním do pobytových výukových program� 
(program: „�lov�k a prost�edí“). V období od b�ezna do kv�tna 2009 bylo 
realizováno 35 výukových programu o problematice nakládání s odpady. 
Celková délka výukových programu �inila 62 hodin a ú�astnilo se jich 705 
žáku.  
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2.3.3 Zásady pro nakládání s nebezpe�nými odpady 
 
�íslo cíle 3.1.3.I 
Název cíle Snížit m�rnou produkci nebezpe�ných odpad�  
Indikátor Podíl nebezpe�ných odpad� na celkové produkci 
Cílová hodnota O 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad  

Komentá� 

V roce 2000 bylo na území kraje vyprodukováno 58 840 t nebezpe�ných 
odpad�.  

Tab.  2.3.3a: Produkce NO na území Královéhradeckého kraje. 
Produkce 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2009** 

NO [t/rok] 128 350 44 430 44 400 55 760 53 740 52 760 47 240 

[kg/ obyv./rok] 231,46 80,12 80,06 82,52 96,92 95,15 85,19 

*Údaj vychází z výpo�tu dle metodiky pro rok 2008 
**Údaj vychází z výpo�tu dle nové metodiky pro rok 2009, kde došlo oproti minulým rok�m 
k výrazným zm�nám. Jednou z hlavních zm�n je dopo�et produkce za subjekty, které nepodaly 
hlášení (tz. použití databází z celorepublikovými daty).   

V roce 2009 bylo na území kraje vyprodukováno 47 240 t nebezpe�ných 
odpad� (dle nové metodiky výpo�tu pro rok 2009). To je 80,3 % produkce 
nebezpe�ných odpad� z roku 2000.  

Produkce nebezpe�ných odpad�  se v letech 2005 a 2006 snižovala. V roce 
2007 a 2008 došlo k navýšení produkce nebezpe�ných odpad� a v roce 
2009 se hodnoty snížily.  
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Graf 2.3.3a: Produkce nebezpe�ných odpad� v Královéhradeckém kraji. 
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*Údaj vychází z výpo�tu dle nové metodiky pro rok 2009.  
 
 
Graf 2.3.3.b: Produkce nebezpe�ných odpad� na 1 obyvatele v Královéhradeckém kraji. 
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�íslo cíle 3.1.3.II 

Název cíle 
Upravovat fyz.-chemickými, nebo biologickými postupy nebezpe�né 
anorganické odpady v za�ízeních odpovídajících požadavk�m na BAT 
(IPPC) 

Indikátor Podíl upravených nebezpe�ných anorganických odpad� na celkové 
produkci 

Cílová hodnota 100% do roku 2010 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

P�vod indikátoru POH Hk 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

Vzhledem k používaným kód�m nakládání, kdy p�evládá kód nakládání 
N3 nelze stanovit p�esnou hodnotu pln�ní indikátoru.   

N�které druhy odpad� mohou být odváženy k využití, p�ípadn� odstran�ní 
mimo kraj.  

Na území kraje má vydán souhlas s provozem za�ízení na fyzikáln�-
chemickou úpravu odpad� 1 subjekt.  

 
 
 
�íslo cíle 3.1.3.III 

Název cíle Využívat nebo odstra�ovat nebezpe�né organické odpady v za�ízeních 
odpovídajících požadavk�m na BAT (IPPC) 

Indikátor Podíl energeticky využitých nebezpe�ných organických odpad� na celkové 
produkci 

Cílová hodnota 100% do roku 2010 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

P�vod indikátoru POH Hk 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

Vzhledem k používaným kód�m nakládání, kdy p�evládá kód nakládání 
N3 nelze stanovit p�esnou hodnotu pln�ní indikátoru.   
N�které druhy odpad� mohou být odváženy k využití, p�ípadn� odstran�ní 
mimo kraj. 
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2.3.4 Zásady pro nakládání s vybranými odpady 
 
 
2.3.4.1  Odpady s obsahem PCB 
 
�íslo cíle 3.1.4.1.I 

Název cíle Zajistit v nejkratší možné dob�, nejpozd�ji však do konce roku 2010, 
odstran�ní PCB, odpad� s obsahem PCB a za�ízení s obsahem PCB 

Indikátor Výskyt PCB, odpad� s obsahem PCB a za�ízení s obsahem PCB 
Cílová hodnota 0% do konce roku 2010  

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence za�ízení a látek s obsahem 
PCB a zp�sob jejich ohlašování  (Vyhl. 384/2001 Sb., p�. 2) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence za�ízení a látek s obsahem 
PCB a zp�sob jejich ohlašování  (Vyhl. 384/2001 Sb., p�. 2) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

Množství produkovaných odpad� s obsahem PCB se v posledním roce 
významn� snížil. V roce 2008 byla evidovaná produkce t�chto odpad� 30,5 t 
a  roce 2009 se tato hodnota snížila na 5,93 t.    

Tab.  2.3.4.1a: Produkce odpad� s obsahem PCB v Královéhradeckém kraji. 
Evidovaná 
produkce 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

PCB (t/rok) 9,16 6,99 10,05 8,87 18,19 30,49 5,93 

Pokles produkce t�chto odpad� je pravd�podobn� zp�soben tím, že firmy už 
v tak velké mí�e neodstra�ují odpady s obsahem PCB. Dále se p�edpokládá, že 
p�vodci plní svou povinnost snižovat množství odpad� s obsahem PCB 
a odstra�ovat za�ízení s obsahem PCB. Do budoucna lze tedy p�edpokládat, že 
pokud bude pokra�ováno v nastaveném trendu, bude cíl do roku 2010 spln�n.  

Tab.  2.3.4.1b: Produkce nej�ast�jších druh� odpad� PCB za rok 2009 na 
území Královéhradeckého kraje. 

Katalogové �íslo, 
kategorie „N“ Název druhu odpadu Produkce  

[t/rok] 
16 01 09 Sou�ástky obsahující PCB 0,02 

16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahující 
PCB 4,92 

16 02 10 
Jiná vy�azená za�ízení obsahující PCB 
nebo t�mito látkami zne�išt�ná neuvedená 
pod �íslem 16 02 09 

0,99 

CELKEM 5,93 
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2.3.4.2 Odpadní oleje 
 
 
�íslo cíle 3.1.4.2.I 

Název cíle Zajistit sb�r a využití odpadních olej� a zvyšovat množství zp�tn� 
odebraných odpadních olej�* 

Indikátor Podíl využitých odpadních olej� z ro�ního množství uvedeného na trh 
Cílová hodnota 38% hmotnostních do roku 2006, 50% hmotnostních do roku 2012  

Zdroje dat 
Krajské informa�ní systémy o odpadech/ 
ISO II; evidence ro�ních zpráv o pln�ní povinnosti zp�tného odb�ru (Vyhl. 
383/2001 Sb., p�. 19) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

S odpadními oleji je ve velké mí�e nakládáno v režimu zp�tného odb�ru. 
Údaje o zp�tném odb�ru má k dispozici MŽP. Na úrovni kraje jsou 
k dispozici jen �áste�n� a to tehdy, pokud je povinná osoba zaeviduje jako 
p�ijaté na území kraje. V režimu zp�tného odb�ru bylo dle evidence 
nakládáno (BN30) s 1,4 t olej�. Jednalo se p�edevším o odpad 20 01 26 
Olej a tuk neuvedený pod �íslem 20 01 25, kterého bylo zp�tn� odebráno 
1,4 t. V režimu odpad� bylo na území kraje evidováno (A00) 911,7 t 
odpadních olej�.  

Z evidovaných odpadních olej� bylo kódem R1 (využití zp�sobem 
obdobným jako palivo nebo jiným zp�sobem k výrob� energie) využito na 
území kraje pouze 0,4 t. P�ibližn� 96 % z celkové produkce odpadních 
olej� bylo v roce 2009 p�edáno pod kódem nakládání AN3 jiné oprávn�né 
osob�. 

Tab. 2.3.4.2a: Evidovaná produkce odpadních olej� v Královéhradeckém 
kraji. 

Odpadní oleje 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Evidovaná 
produkce 

[t/rok] 
981,72 909,578 946,93 1 065,52 1 095,55 911,65 

 
*Odpadní oleje - sou�et všech �íselných hodnot množství odpadu u dané skupiny odpadu, u kterých je vykázán kód 
nakládání A00 nebo BN3, katalogová �ísla  odpad�: 12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 13 01 09, 13 01 10, 
13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 06, 13 03 07, 13 03 08, 
13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 13 04 03,  13 05 06, 20 01 26. 
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2.3.4.3  Odpadní baterie a akumulátory  
 

�íslo cíle 3.1.4.3.I 

Název cíle Zajistit sb�r a využití s up�ednostn�ním recyklace použitých 
olov�ných akumulátor� 

Indikátor Podíl využitých použitých olov�ných akumulátor� z ro�ního množství 
uvedeného na trh 

Cílová hodnota 85% hmotnostních do roku 2005, 95% hmotnostních do roku 2012  

Zdroje dat 
Krajské informa�ní systémy o odpadech/ 
ISO II; evidence ro�ních zpráv o pln�ní povinnosti zp�tného odb�ru (Vyhl. 
383/2001 Sb., p�. 19) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� a 
za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

S olov�nými akumulátory je ve velké mí�e nakládáno v režimu zp�tného odb�ru. 
V roce 2009 bylo dle evidence v rámci zp�tného odb�ru sesbíráno (BN30) 362,6 t 
olovn�ných akumulátor�. V režimu odpad� bylo na území kraje vyprodukováno 
(A00) 193,6 t akumulátor�.  
Z evidence o produkci a zp�sobech nakládání s odpady je z�etelný trend 
snižování produkce (vykazované v evidenci pod kódem nakládání A00) 
odpadních akumulátor�, což je zp�sobeno výrazným nár�stem využívání 
zp�tného odb�ru výrobk�. 

 
�íslo cíle 3.1.4.3.II 

Název cíle Zajistit sb�r a využití použitých Ni-Cd akumulátor� s úplným 
využitím kovové substance 

Indikátor Podíl využitých použitých Ni-Cd akumulátor� z ro�ního množství 
uvedeného na trh 

Cílová hodnota 100% hmotnostních do 31.12. 2005  

Zdroje dat 
Krajské informa�ní systémy o odpadech/ 
ISO II; evidence ro�ních zpráv o pln�ní povinnosti zp�tného odb�ru (Vyhl. 
383/2001 Sb., p�. 19) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

S použitými Ni-Cd akumulátory je ve velké mí�e nakládáno v režimu zp�tného 
odb�ru. Dle stávají evidence bylo v rámci zp�tného odb�ru sesbíráno (kód 
nakládání BN30) 0,91 t Ni-Cd akumulátor�. V režimu odpad� bylo dle evidence 
na území kraje vyprodukováno (A00) 8,11 t Ni-Cd akumulátor�. Jelikož se tyto 
akumulátory vozí ke zpracování mimo území kraje, není možné z pozice kraje 
dohledat jak s nimi bylo dále nakládáno.   

Tab. 2.3.4.3a : Evidovaná produkce Ni-Cd akumulátor� 
v Královéhradeckém kraji. 

NI - Cd 
akumulátory 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Evidovaná produkce  
[t/rok] 4,87 6,46 1,06 2,17 7,46 8,11 
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�íslo cíle 3.1.4.3.III 
Název cíle Zajistit sb�r a využití použitých p�enosných zdroj� proudu 
Indikátor I Pr�m�rná míra odd�leného sb�ru  
Indikátor II Materiálové využití sebraných použitých p�enosných zdroj� proudu 
Cílová hodnota I 100g/obyv.rok do roku 2006 
Cílová hodnota II 50% do roku 2006 

Zdroje dat 
Krajské informa�ní systémy o odpadech/ 
ISO II; evidence ro�ních zpráv o pln�ní povinnosti zp�tného odb�ru (Vyhl. 
383/2001 Sb., p�. 19) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

Na území kraje bylo v roce 2009 v režimu odpad� dle evidence 
vyprodukováno (A00) celkem 235,6 t použitých p�enosných zdroj� proudu 
(v�etn� olov. akumulátor� – 194 t). Další p�enosné zdroje proudu jsou 
sbírány v rámci zp�tného odb�ru (BN30), kde jich bylo vysbíráno 455,50 t 
(v�etn� olov. akumulátor� – 362,6 t). Celkem bylo na území kraje dle 
evidence sesbíráno 691,06 t použitých p�enosných zdroj� proudu. 

Údaje o zp�tném odb�ru má k dispozici MŽP, na úrovni kraje jsou 
k dispozici jen �áste�n� a to tehdy, pokud je povinná osoba zaeviduje jako 
p�ijaté na území kraje. 

Tab. 2.3.4.3b: Nakládání s odpadními bateriemi a akumulátory na území 
Královéhradeckého kraje za rok 2009. 

Katalogové 
�íslo 

Produkce  
(A00) 
[t/rok] 

Zp�tný odb�r 
(BN30) 
[t/rok] 

Celkem 
 [t/rok] 

16 06 01 193,62 362,58 556,20 
16 06 02 8,11 0,91 9,02 
16 06 03 0,88 0,00 0,88 
16 06 04 4,79 0,00 4,79 
16 06 05 1,54 68,92 70,46 
16 06 06 0,1 0,00 0,1 
20 01 33 23,91 22,52 46,43 
20 01 34 0,57 0,57 1,13 

50 01 11* 2,04 0,00 2,04 
 

Tab.  2.3.4.3c: Produkce odpadních baterií a akumulátor� na území 
Královéhradeckého kraje. 

Baterie a 
akumulátory** 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Evidovaná 
produkce 

[t/rok] 
288,35 370,83 325,76 263,33 168,62 235,56 

BN 30 0,00 0,00 0,00 0,00 466,41 455,50  
*Do skupin odpad� „50“ Katalogu odpad� se �adí všechny odpady vzniklé z elektroodpad�.  
**Odpadní baterie a akumulátory – zahrnují druhy odpad� 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 
20 01 33, 20 01 34, 50 01 11, 50 01 12, 50 01 13, 50 01 14, 50 01 15. 
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2.3.4.4  Kaly z �istíren odpadních vod  
 
�íslo cíle 3.1.4.4.I 

Název cíle Zvýšit využití kal� �OV zejména v zem�d�lství, pro rekultivace, 
kompostování a výrobu alternativních paliv 

Indikátor Podíl využitých kal� �OV 
Cílová hodnota Není kvantifikace 

Zdroje dat 
Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/ 2001 Sb., p�. 21); evidence Program� použití kal� 
na zem�d�lskou p�du (Vyhl. 382/2001 Sb., §5) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/ 2001 Sb., p�. 21) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

V roce 2009 bylo na území kraje dle evidence vyprodukováno (A00) 
29 457,8 t kal� z �OV a následn� využito na zem�d�lské p�d� 8,2 % 
evidované produkce.  

P�i stanovení produkce kal� z �OV pomocí metodiky výpo�tu pro rok 
2009 je tato hodnota až o 21 805 t nižší. Rozdíl je zp�soben tím, že nové 
matematické vyjád�ení tohoto indikátoru po�ítá s produkcí sušiny kal� 
z �OV.   

V roce 2009 bylo dle evidence p�ímo na zem�d�lské p�d� využito 
2 415,5 t, dalších 3 777,8 t �istírenských kal� bylo kompostováno 
a skládkováno bylo na území kraje 26,4 t t�chto odpad�.  

Celkem bylo 29 311,8 t kal� z �OV p�edáno jiné oprávn�né osob� (krom� 
p�epravce, dopravce) nebo jiné provozovn� kódem nakládání AN3. 

Tab. 2.3.4.4a: Nakládání s kaly z �OV na území Královéhradeckého 
kraje. 

Odpad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Celkové množství 
evidované produkce 
kal� z �istíren 
odpadních vod 
[tis. t/rok]  

8,19 8,38 10,89 8,95 9,83 29,5 

Podíl kal� použitých na 
zem�d�lské p�d� [%]  6,36 14,48 8,62 11,02 24,79 8,2 

Podíl kompostovaných 
�istírenských kal� [%] 0,00 0,00 1,01 1,93 1,76 12,8 
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2.3.4.5  Odpady z výroby oxidu titani�itého 
 
 
 Netýká se Královéhradeckého kraje. 
 
 
 
2.3.4.6  Odpady azbestu 
 
�íslo cíle 3.1.4.6.I 

Název cíle Zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek životního 
prost�edí 

Indikátor Zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek životního 
prost�edí 

Cílová hodnota Není kvantifikace 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence kontrolních zpráv �IŽP 
a ObÚ) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení Krajský informa�ní systém o odpadech 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

Nakládání s materiály s obsahem azbestu je upraveno legislativou, která 
stanovuje podmínky pro práci s azbestem, kterou se chrání nejen 
pracovníci, ale i okolí stavby. P�i vzniku odpad� s obsahem azbestu 
a následné manipulaci s nimi, je tomuto druhu odpadu v�nována zvláštní 
pozornost. Odpady jsou ukládány na zabezpe�ené skládky. Zm�na 
legislativy umož�uje p�ijímat tento druh odpadu i na skládky skupiny              
S-OO (p�i jeho �ádném zabezpe�ení).  

V roce 2009 bylo na území kraje dle evidence vyprodukováno (A00) 
713,30 t odpad� s obsahem azbestu. Pokud tuto hodnotu srovnáme 
s hodnotou uvedenou v indikátoru I.32, který je vypo�ítán dle 
aktualizované metodiky, získáme rozdíl cca 770 t /rok. Toto množství 
vyprodukovaly subjekty, které nepodaly Hlášení.  
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2.3.4.7  Autovraky 
 
�íslo cíle 3.1.4.7.I 
Název cíle Zajistit sb�r a využití autovrak� 

Indikátor I Podíl op�tovn� používané a využívané hmotnosti všech autovrak� 
p�evzatých za kalendá�ní rok 

Indikátor II Podíl op�tovn� používané a materiálov� využívané hmotnosti všech 
autovrak� p�evzatých za kalendá�ní rok 

Cílová hodnota I 

Autovraky vozidel vyrobených po 1.1.1980: 
85% pr�m�rné hmotnosti od 1.1.2006, 
95% pr�m�rné hmotnosti od 1.1.2015; 
Autovraky vozidel vyrobených p�ed 1.1.1980: 
75% pr�m�rné hmotnosti od 1.1.2006 

Cílová hodnota II 

Autovraky vozidel vyrobených po 1.1.1980: 
80% pr�m�rné hmotnosti od 1.1.2006, 85% pr�m�rné hmotnosti od 
1.1.2015 
Autovraky vozidel vyrobených p�ed 1.1.1980: 
70% pr�m�rné hmotnosti od 1.1.2006 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; Centrální registr motorových 
vozidel; evidence kontrolních zpráv �IŽP a ObÚ 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

Dle  indikátoru o produkci autovrak� je na území kraje zaevidováno 8 477,9  t 
autogram�. Indikátor je vypo�ten ze sou�tu všech �íselných hodnot množství 
odpadu u druh� odpadu (katalogových �ísel odpadu) 16 01 06* Katalogu odpad�, 
u kterých byl vykázán kód nakládání „BN30“. 

Podrobné a p�esné údaje o zpracování autogram� (procenta využití) nejsou 
krajskému ú�adu k dispozici. Souhrnné údaje o zpracování a využití autovrak� 
zasílají povinné osoby na MŽP, kde jsou sumarizovány za celou republiku. 

Krajský ú�ad dle § 78 zákona �.185/2001 Sb.o odpadech, vede, pravideln� 
aktualizuje a zve�ej�uje seznam osob oprávn�ných ke zpracování autovrak�. 
Seznam provozovatel� za�ízení pro autovraky s vydaným souhlasem podle §14, 
odst.1 zákona o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� je umíst�n na internetových stránkách Krajského ú�adu 
Královéhradeckého kraje. Na území kraje je k dispozici 26 provozoven mající 
povolení k provozování za�ízení pro p�íjem autovrak�. 

Tab.  2.3.4.7a: Evidovaná produkce autovrak� na území Královéhradeckého 
kraje. 

Autovraky  16 01 04 16 01 06 
Produkce (A00) 2005 (t/rok)   633,63 130,25 

Produkce (A00) 2006 (t/rok)   630,89 279,97 

Produkce (A00) 2007 (t/rok)   277,86 303,55 

Produkce (A00) 2008 (t/rok) 8 330,78 91,584 

Produkce (A00) 2009 (t/rok) 230,24 275,44  
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2.3.4.8 Stavební a demoli�ní odpady  
 
�íslo cíle 3.1.4.8.I 
Název cíle Zajistit sb�r a využití stavebních a demoli�ních odpad� 

Indikátor Podíl využitých stavebních a demoli�ních odpad� ze vznikajících 
stavebních a demoli�ních odpad� 

Cílová hodnota 50% hmotnosti do 31.12.2005 
75% hmotnosti do 31.12.2012 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� a 
za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20)  

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� a 
za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad   

Komentá� 

V roce 2009 bylo na území Královéhradeckého kraje z celkové evidované 
produkce stavebních a demoli�ních odpad� 326,4 tis. t/rok skládkováno  
5,13 % t�chto odpad�, což odpovídá 16,7 tis. t z celkové produkce 
a využito bylo 92,9 %, což odpovídá 303,3 tis. t.       

Dle metodiky výpo�tu pro rok 2009 se z celkové produkce stavebních 
a demoli�ních odpad� využilo 77,12 % a odstranilo skládkováním 4,26 %.   

Tab. 2.3.4.8a: Stavební a demoli�ní odpady na území 
Královéhradeckého kraje. 

Stavební 
a demoli�ní odpady 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2009** 

Produkce (tis. t/rok) 221,4 273,0 293,3,0 322,1 326,4 394,5 
Podíl využitých 
stavebních a 
demoli�ních odpad� 
(%) 

56,0 76,8 136,7 105,4 92,9 77,1 

*Údaj vychází z výpo�tu dle metodiky pro rok 2008 
**Údaj vychází z výpo�tu dle nové metodiky pro rok 2009, kde došlo oproti minulým rok�m 
k výrazným zm�nám. Jednou z hlavních zm�n je dopo�et produkce za subjekty, které nepodaly 
hlášení (tz. použití databází z celorepublikovými daty).  
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Tab.  2.3.4.8b: Využití stavebních a demoli�ních odpad� na území Královéhradeckého kraje. 

Katalog. 
�íslo Název odpadu Produkce 

[t/rok] 

Množství 
recyklovaných 
odpad� (R5) 

[t/rok] 

Podíl 
recyklovaných 

odpad� na 
produkci 

[%] 

Množství 
využitých 
odpad� * 

[t/rok] 

Podíl 
využitých 
odpad� na 
produkci 

[%] 
17 01 01 Beton  13 811,2 3 055,5 22,12 12 508,4 90,6 
17 01 02 Cihly  3 774,7 180,0 4,8 7 083,2 187,7 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 79,4 1,52 1,9 178,6 224,9 

17 01 07 
Sm�si nebo odd�lené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk�  

29 420,4 21 962,3 74,7 85 978,4 292,2 

17 03 02 Asfaltové sm�si neuvedené 
pod �íslem 17 03 01 0,1 2 948,6 - 1 366,05 - 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené 
pod �íslem 17 05 03 231 910,7 33 685,8 14,5 126 904,8 54,7 

17 09 04 

Sm�sné stavební a demoli�ní 
odpady neuvedené pod �ísly 
17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

9 292,4 5,5 0,06 9 170,6 98,7 

CELKEM 288 288,9 61 839,2 118,1 243 190,1 948,8 
*Využité odpady - sou�et všech �íselných hodnot množství odpadu u dané skupiny odpadu, u kterých je vykázán 
n�který kód využití, tj. kód nakládání XR1 až XR12, XN1, XN2, XN8, XN10, XN11, XN12, XN13, XN15, kde X je rovno 
„A“, „B“ nebo „C“. 
Pozn. V tabulce jsou uvedeny pouze ty skupiny stavebních odpad�, u kterých byl evidován kód nakládání R5. 
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�íslo cíle 3.1.4.8.II 

Název cíle Zneškod�ovat veškeré nebezpe�né stavební a demoli�ní odpady 
po úprav� na skládkách nebezpe�ných odpad�  

Indikátor Podíl nebezpe�ných stavebních a demoli�ních odpad� ze vznikajících 
nebezpe�ných stavebních a demoli�ních odpad� 

Cílová hodnota 100% do 31.12.2005 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20)  

P�vod indikátoru POH Hk 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

Na území kraje bylo dle evidence v roce 2009 vyprodukováno (A00)  
15 587,6 t nebezpe�ných stavebních odpad�. Nejv�tší produkce byla 
v tomto roce zaznamenána u druhu odpadu 17 05 03 Zemina a kamení 
obsahující nebezpe�né látky a to 8 796,9 t.  

Tab.  2.3.4.8c: Produkce nebezpe�ných stavebních odpad� na území 
Královéhradeckého kraje v roce 2009.   

Katalogové 
�íslo Název Množství 

[t/rok] 

17 01 06 Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobk� obsahující nebezpe�né látky 3 634,1 

17 02 04 Sklo, plasty a d�evo obsahující nebezpe�né látky nebo 
nebezpe�nými látkami zne�išt�né 843,3 

17 03 01 Asfaltové sm�si obsahující dehet 77,22 
17 03 02 Asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 01 0,1 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpe�né látky 8 796,9 

17 05 07 Št�rk ze železni�ního svršku obsahující nebezpe�né 
látky 259,4 

17 06 01 Izola�ní materiál s obsahem azbestu 21,2 

17 06 03 Jiné izola�ní materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpe�né látky 2,1 

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest 691,6 

17 09 03 
Jiné stavební a demoli�ní odpady (v�etn� sm�sných 
stavebních a demoli�ních odpad�) obsahující 
nebezpe�né látky 

1 258,3 

CELKEM 15 587,6 
 

Na území kraje je provozována skládka nebezpe�ných odpad� v Lodín�. 
Provozovatelem skládky je spole�nost A.S.A. se sídlem v Praze.  

Na území Královéhradeckého kraje bylo dle evidence skládkováno 
3 265,2 t t�chto odpad�, 135,5 t jich bylo uloženo jako technologický 
materiál na zajišt�ní skládky a 16 649,4 t bylo p�edáno jiné oprávn�né 
osob�.   
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2.3.4.9 Zá�ivky  
 
�íslo cíle 3.1.4.9.I 
Název cíle Zajistit sb�r a využití zá�ivek 
Indikátor Podíl využitých použitých zá�ivek ze vznikajících odpadních zá�ivek 

Cílová hodnota 80% hmotnosti do 31.12.2005 
90% hmotnosti do 31.12.2010 

Zdroje dat 
Krajské informa�ní systémy o odpadech/ 
ISO II; evidence ro�ních zpráv o pln�ní povinnosti zp�tného odb�ru (Vyhl. 
383/2001 Sb., p�. 19) 

P�vod indikátoru POH Hk 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

Se zá�ivkami je ve velké mí�e nakládáno v režimu zp�tného odb�ru. Údaje 
o zp�tném odb�ru má k dispozici MŽP, na úrovni kraje jsou k dispozici jen 
�áste�n� a to tehdy, pokud je povinná osoba zaeviduje jako p�ijaté na 
území kraje. 

V roce 2009 bylo na území kraje dle evidence nakládáno (A00) v režimu 
odpad� s 8,2 t zá�ivek. 

 
2.3.4.10  Pneumatiky  
 
�íslo cíle 3.1.4.10.I 
Název cíle Zajistit sb�r a využití pneumatik 

Indikátor Podíl využitých použitých pneumatik z prodaných pneumatik v klouzavém 
pr�m�ru za léta 2002-2004 

Cílová hodnota 90% hmotnosti do 31.12.2005 
100% hmotnosti do 31.12.2010 

Zdroje dat 
Krajské informa�ní systémy o odpadech/ 
ISO II; evidence ro�ních zpráv o pln�ní povinnosti zp�tného odb�ru (Vyhl. 
383/2001 Sb., p�. 19) 

P�vod indikátoru POK Hk 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

S pneumatikami je nakládáno jak v režimu odpad�, tak v režimu zp�tného 
odb�ru. Údaje o zp�tném odb�ru má k dispozici MŽP, na úrovni kraje jsou 
k dispozici jen �áste�n� a to tehdy, pokud je povinná osoba zaeviduje jako 
p�ijaté na území kraje. 

V oblasti režimu odpad� bylo dle evidence vyprodukováno (A00) na 
území Královéhradeckého kraje 874,2 t pneumatik (v�etn� zp�tn� 
odebraných). 

Z t�chto pneumatik bylo 776,2 t p�edáno jiné oprávn�né osob� kódem 
nakládání AN3. 
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2.3.4.11  Elektrošrot 
 
 
�íslo cíle 3.1.4.11.I 

Název cíle Zajistit sb�r a využití použitých chladni�ek používaných 
v domácnostech  

Indikátor Podíl chladni�ek používaných v domácnostech na celkovém po�tu 
chladni�ek používaných v domácnostech uvedených na trh v daném roce 

Cílová hodnota Není kvantifikován 

Zdroje dat 
Krajské informa�ní systémy o odpadech/ 
ISO II; evidence ro�ních zpráv o pln�ní povinnosti zp�tného odb�ru (Vyhl. 
383/2001 Sb., p�. 19) 

P�vod indikátoru POH Hk 

Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajské informa�ní systémy o odpadech 
ISO II; evidence ro�ních zpráv o pln�ní povinnosti zp�tného odb�ru   
(Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 19) 

Stav pln�ní cíle Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

Na území kraje dochází ve sledovaných letech 2004 – 2009 k postupnému 
poklesu evidovaného množství odd�len� sesbíraných použitých chladni�ek 
z domácností.                                                                                                             

Lze p�edpokládat že u ledni�ek je využíván zp�tný odb�r výrobk�. 

Tab.  2.3.4.11a: Evidovaná produkce odpadu 20 01 23 Vy�azená za�ízení 
obsahující chlorofluorovodíky na území Královéhradeckého 
kraje. 

Evidovaná produkce (t/rok) Katalogové 
�íslo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

20 01 23 382,23  388,72  188,51 73,02 32,63 14,8 

Od roku 2006 za�íná fungovat odd�lený sb�r vy�azených 
elektroza�ízení.Chladni�ky a ledni�ky, které jsou sbírány cestou zp�tného 
odb�ru již nejsou evidovány jako odpad. Stávají se odpadem, až když 
dorazí do zpracovatelského za�ízení. Proto viditelný pokles produkce 
použitých chladni�ek a ledni�ek je pouze v�cí eviden�ní a v žádném 
p�ípad� neznamená, že se tato komodita p�estává odd�len� sbírat, práv� 
naopak.  
Podle údaj� poskytnutých spole�nosti Elektrowin,a.s. bylo na území 
Královéhradeckého kraje zp�tn� odebráno 1 553,0 t t�chto elektroza�ízení. 
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�íslo cíle 3.1.4.11.II 

Název cíle Zajistit sb�r a využití odpadních elektronických a elektrických 
za�ízení (OEEZ)* 

Indikátor I Pr�m�rná míra odd�leného sb�ru 
Indikátor II Míra využití OEEZ 
Indikátor III Míra op�tovného použití a recyklace OEEZ 
Cílová hodnota I 4 kg OEEZ ze soukromých domácností/osobu./rok do 31.12.2006 

Cílová hodnota II 
OEEZ spadající do kategorie p�ílohy IA pr�m�rné hmotnosti :  
1 a 10 – 80% 
2,3,4,5,6,7 - 75%; do 31.12.2006       

Cílová hodnota 
III 

OEEZ spadající do kategorie p�ílohy IA pr�m�rné hmotnosti :  
1 a 10 – 75% 
2,3,4,5,6,7 – 65% 
výbojky – 85%  

Zdroje dat 
Krajské informa�ní systémy o odpadech/ 
ISO II; evidence ro�ních zpráv o pln�ní povinnosti zp�tného odb�ru (Vyhl. 
383/2001 Sb., p�. 19) 

P�vod indikátoru POH Hk 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� a 
za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

Množství  odd�len� sesbíraného elektroodpadu vedeného v režimu odpad� 
se zvýšilo u produkce odpadu katalogového �ísla 20 01 36 Vy�azené 
elektrické a elektronické za�ízení neuvedené pod �ísly 20 01 21, 20 01 23 
a 20 01 35. U ostatních uvedených komodit došlo ke snížení evidované 
produkce, což je zp�sobeno z�ejm� d�sledn�jším uplat�ováním zp�tného 
odb�ru u t�chto komodit. 

Tab. 2.3.4.11b: Produkce odpadních elektronických a elektrických 
za�ízení (OEEZ) na území Královéhradeckého kraje. 

Evidovaná produkce  (t/rok) Katalogové 
�íslo 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
20 01 21   38,2   27,3   25,2   15,8 32,6 8,2 
20 01 23 382,2 388,7 188,5   73,0 32,6 14,8 
20 01 35 296,8 428,6 179,5 193,0 77,8 42,4 
20 01 36 118,2   95,2   79,4   87,4 65,8 105,3 

 

Podrobné údaje o zp�tném odb�ru má k dispozici MŽP, na úrovni kraje 
nejsou k dispozici. Lze však o�ekávat, že Královéhradecký kraj spln�ní 
cíl� dosáhne.  

* Sm�rnice EPaR 2002/96/ES o odpadních elektronických a elektrických za�ízeních 
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2.3.4.12 Zdravotnické odpady 
 
 
�íslo cíle 3.1.4.12.I 
Název cíle Spalovat odpady ze zdravotnictví a veterinární pé�e (mimo 18 01 10)  

Indikátor Podíl spálených odpad� ze zdravotnictví a veterinární pé�e ze vznikajících 
odpad� ze zdravotnictví a veterinární pé�e 

Cílová hodnota 100% hmotnosti do 31.12.2005 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20)  

P�vod indikátoru POH Hk 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

V roce 2009 bylo dle evidence vyprodukováno (A00) 1 532,1 t odpad� ze 
zdravotnictví a veterinární pé�e. Z vyprodukovaných odpad� bylo 926,7 t 
spáleno (D10), tj. 60,5 % z celkové produkce odpad� ze zdravotnictví 
a veterinární pé�e.  

Skládkován byl pouze odpad uvedený pod katalogovým �íslem 18 01 04 
a to v množství 109,5 t, tento odpad nemá nebezpe�né vlastnosti. Ostatní 
odpady byly odvezeny k dalšímu odstran�ní mimo území kraje.   
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2.3.5  Zásady pro vytvá�ení jednotné a p�im��ené sít� za�ízení k nakládání s odpady 
 

Zdroje použité 
k hodnocení Dostupné informa�ní zdroje, POH p�vodc� 

Stav pln�ní  Pln�ní cíle nebylo posuzováno 

Komentá� 

Dohodou Krajského ú�adu Královéhradeckého kraje a autorizované 
obalové spole�nosti EKO-KOM, a.s., došlo k realizaci projektu 
„ Intenzifikace odd�leného sb�ru a zajišt�ní využití komunálních odpad� 
v�etn� jejich obalové složky v Královehradeckém kraji“. Projekt je 
zam��en na zvýšení kvality t�íd�ného sb�ru KO (zejména obalové složky) 
a zlepšení efektivity proces� nakládání s komunálními a obalovými 
odpady na území kraje. Nositelem projektu je Centrum evropského 
projektování.         
 

V sou�asné dob� je na území kraje provozováno (obdrželo souhlas 
s provozem): 

- 26 autovrakoviš� 
- 27 míst pro sb�r a výkup autovrak�  
- 4 za�ízení typy sb�r a výkup 
- 26 sb�rných dvor�  
- 6 skládek  
- 12 kompostáren  
- 23 rekultivací, terénních úprav  
- 3 za�ízení na biologickou dekontaminaci 
- 3 spalovny a bioplynových stanic 
- 9 za�ízení na t�íd�ní odpad�  
- 3 drtících linek  
- 1 za�ízení na rafinaci olej� nebo jiný zp�sob op�tovného 

použití olej� 
 
Na území kraje se p�ipravují a realizují projekty s podporou z OPŽP. 
Seznam žádostí o podporu z Opera�ního programu Životního prost�edí 
podaných v rámci 11. výzvy je uveden v p�íloze. 
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2.3.6 Podíl využívaných odpad�  
 
�íslo cíle 3.1.6.I 
Název cíle Zvýšit využívání odpad� s up�ednostn�ním recyklace 
Indikátor Podíl využitých odpad� ze vznikajících odpad�  
Cílová hodnota 55% do roku 2012  

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

Z celkové produkce 976 060 t* odpad� v roce 2009 bylo 
v Královehradeckém kraji využito (R1 až R12, N1, N2, N8, N10 až N13, 
N15) 53,69 % produkovaných odpad� a 15,85 % jich bylo skládkováno.     

Podle metodiky pro rok 2008 se na území kraje využilo 65,5 % 
produkovaných odpad� a 19,2 % jich bylo skládkováno.  Nejv�tší položku 
skládkovaného odpadu tvo�il v roce 2009 sm�sný komunální odpad 
(SKO).  

Tab. 2.3.6a: Nakládání s odpady na území Královéhradeckého kraje. 
Nakládání  2004* 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2009** 

Podíl využitých 
odpad� (%) 40,04 52,45 51,62 81,83 69,45 65,51 53,69 

Podíl odpad� 
odstran�ných 

skládkováním (%) 
31,36 23,87 17,13 20,14 18,62 19,15 15,85 

Podíl odpad� 
odstran�ných 

spalováním (%) 
0,08 0,26 0,17 0,05 0,35 0,51 0,40 

*Údaj vychází z výpo�tu dle metodiky pro rok 2008 
** Údaj vychází z výpo�tu dle nové metodiky pro rok 2009, kde došlo oproti minulým rok�m 
k výrazným zm�nám. Jednou z hlavních zm�n je dopo�et produkce za subjekty, které nepodaly 
hlášení (tz. použití databází z celorepublikovými daty). 

Graf 2.3.6a: Využití odpad� na území Královéhradeckého kraje. 
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*Údaj vychází z výpo�tu dle nové metodiky pro rok 2009. 
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2.3.7 Podíl odpad� ukládaných na skládku  
 
 
�íslo cíle 3.1.7.I 
Název cíle Omezovat odstra�ování odpad� skládkováním  
Indikátor Podíl odpad� ukládaných na skládky 

Cílová hodnota O 20% hmotnosti do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem 
dalšího postupného snižování 

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20, 21, 23)  

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/2001 Sb., p�. 20, 21, 23) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n s výhradami 

Komentá� 

V roce 2009 bylo skládkováno 154,7 tis. t odpad�, což p�edstavuje  122 % 
referen�ního roku 2000, kdy bylo na území kraje skládkováno 126,56 tis. t 
odpad�. 

Tab.  2.3.7a: Skládkování na území Královéhradeckého kraje. 
Nakládání 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2009** 

Skládkování (tis. t) 276,9 209,7 178,6 172,7 175,97 154,7 154,7 
Podíl odpad� 
odstran�ných 
skládkováním 
(% z celkové 
produkce odpad�) 

31,36 23,87 17,13 20,14 18,62 19,15 15,85 

*Údaj vychází z výpo�tu dle metodiky pro rok 2008 
**Údaj vychází z výpo�tu dle nové metodiky pro rok 2009, kde došlo oproti minulým rok�m 
k výrazným zm�nám. Jednou z hlavních zm�n je dopo�et produkce za subjekty, které nepodaly 
hlášení (tz. použití databází z celorepublikovými daty). 

Na území kraje docházelo v letech 2005 až 2007 k postupnému snižování 
skládkování v roce 2008 se hodnota zvýšila a v roce 2009 došlo op�t 
k poklesu sládkování. P�esto bude nutné maximáln� podpo�it veškeré 
aktivity vedoucí jak ke snižování produkce odpad�, tak k jejich lepšímu 
využívání.  

Do budoucna bude nutné podporovat výstavbu za�ízení, která budou 
odpady materiálov� využívat.  
 
Graf 2.3.7a: Množství produkovaných a skládkovaných odpad� 

v Královehradeckém kraji v období 2004 – 2009. 
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�íslo cíle 3.1.7.II 
Název cíle Snížit skládkování kal� z biologických �OV  
Indikátor Podíl skládkovaných kal� z biologických �OV 
Cílová hodnota V souladu s realiza�ním programem POH �eské republiky  

Zdroje dat Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/ 2001 Sb., p�. 21) 

P�vod indikátoru POH �R 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Krajský informa�ní systém o odpadech; evidence a ohlašování odpad� 
a za�ízení (Vyhl. 383/ 2001 Sb., p�. 21) 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad 

Komentá� 

V roce 2009 bylo na území kraje dle evidence vyprodukováno (A00) 
29 457,8 t kal� z �OV a následn� využito na zem�d�lské p�d� 8,2 % 
evidované produkce.  

P�i stanovení produkce kal� z �OV pomocí nové metodiky je tato hodnota 
až o 21 805 t nižší. Rozdíl je zp�soben tím, že nové matematické vyjád�ení 
tohoto indikátoru po�ítá s produkcí sušiny kal� z �OV.   

Tab.2.3.7b: Nakládání s kaly z �OV na území Královéhradeckého kraje. 
190805 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Evidovaná 
produkce (t) 8 119,9 8 379,1 10 891,2 8 954,30 9 831,22 29 457,8 

Skládkování (t) 943,6 1640,0 260,4 - 11,56 26,44 
Využití na 
zem�d�lské p�d� 
(%) 

6,4 14,5 8,6 11,03 24,79 8,20 

Celkem bylo 29 311,8 t kal� z �OV p�edáno jiné oprávn�né osob� (krom� 
p�epravce, dopravce) nebo jiné provozovn� kódem nakládání AN3. 
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2.3.8  Staré zát�že území a odpadové hospodá�ství kraje v mimo�ádných situacích  
 
�íslo cíle 3.1.8.I 

Název cíle 
Identifikovat, evidovat a prozkoumat všechny druhy starých zát�ží na 
základ� aktivní prospekce, v�etn� kategorizace objektivními 
metodami  

Indikátor Podíl evidovaných starých zát�ží  
Cílová hodnota 100% do roku 2004 
Zdroje dat Existující databáze SZÚ a aktualiza�ní pr�zkum 
P�vod indikátoru POH Hk 
Zdroje použité 
k hodnocení Evidence krajského ú�adu 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n s výhradami 

Komentá� 

Základní evidence starých zát�ží byla p�evzata z bývalých okresních 
ú�ad�. Na podrobný pr�zkum již evidovaných starých zát�ží chybí 
prost�edky. Taktéž na úrovni kraje není stanoven podrobný postup jak 
dohlížet nad evidováním a následným odstra�ováním starých zát�ží. 

V sou�asné dob� eviduje tyto zát�že �eská informa�ní agentura životního 
prost�edí – CENIA, která seznamy zát�ží dopl�uje a zjiš�uje jejich aktuální 
stav.         

Na �ešení starých zát�ží bylo možné žádat o finan�ní prost�edky z fond� 
EU (OPŽP). 

 

�íslo cíle 3.1.8.II 
Název cíle Sanace starých zát�ží  
Indikátor Podíl sanovaných starých zát�ží ze všech starých zát�ží  
Cílová hodnota 100% do roku 2010 
Zdroje dat Existující databáze SZÚ a aktualiza�ní pr�zkum 
P�vod indikátoru POH Hk 
Zdroje použité 
k hodnocení 

Databáze MŽP, SFŽP, evidence krajského ú�adu, údaje s ORP a údaje 
z obcí. 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n s výhradami 

Komentá� 

Sanace starých zát�ží (starých skládek) je finan�n� velmi náro�ný proces, 
a proto jsou využívány finan�ní prost�edky z Opera�ního programu 
Životní prost�edí. Tento program zašti�uje Státní fond Životního prost�edí 
�eské republiky, který vyhlásil na podzim roku 2009 výzvu v rámci, které 
bylo možno podávat žádosti o podporu na odstran�ní starých zát�ží.  
P�ednostn� jsou finan�ní prost�edky z rozpo�tu KÚ uvol�ovány na �ešení 
havarijních stav�. 
Královehradecký kraj poskytnul v roce 2009 finan�ní prost�edky na 
projekt, který m�sto zbavil staré ekologické zát�že. Jednalo se o likvidaci 
nebezpe�ných chlorovaných uhlovodík�, které by mohly ohrozit 
významný vodní zdroj.   
Do budoucna bude vhodné maximáln� informovat a následn� podpo�it 
obce kraje, na jejichž území se staré zát�že nacházejí, za ú�elem p�ípravy 
a zpracování a podání žádostí o podporu na odstran�ní starých zát�ží 
do OPŽP. 
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�íslo cíle 3.1.8.III 

Název cíle 
Ochrana životního prost�edí a zamezení environmentálních škod 
v dob� mimo�ádných situací a zamezení nezákonného zbavování se 
odpadu 

Indikátor Podíl zákonn� zbavovaných odpad�  
Cílová hodnota Veškeré vznikající odpady 
Zdroje dat Evidence krizových štáb� 
P�vod indikátoru POH Hk 
Zdroje použité 
k hodnocení Databáze krajského ú�adu, evidence krizových štáb� 

Stav pln�ní cíle Cíl je pln�n bez výhrad  

Komentá� 

Krizový plán Královéhradeckého kraje, ve smyslu zákona �. 240/2000 Sb. 
o krizovém �ízení a o zm�n� n�kterých zákon� (krizový zákon) v platném 
zn�ní, byl zpracován v pr�b�hu roku 2004.  

Na jeho zpracování se podílely všechny zainteresované složky 
Integrovaného záchranného systému. Krizový plán Královéhradeckého 
kraje byl schválen Bezpe�nostní radou Královéhradeckého kraje dne 
7.12. 2004. Krizový plán je dle pot�eby pr�b�žn� aktualizován. 

P�vodci odpad� mají zpracovány, p�ípadn� zpracovávají, vlastní havarijní 
plány. 
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3. Výsledky vyhodnocení        
 
3.1  Souhrnné hodnocení  

 
K vyhodnocení pln�ní cíl� POH byla použita dostupná data a informace o produkci 

a zp�sobech nakládání s odpady na území Královéhradeckého kraje. Vzhledem k chybovosti 
primárních dat v evidenci o produkci a zp�sobech nakládání s odpady byla provedena korekce 
získaných údaj� a z�ejmé chyby byly po konzultaci s pracovníky KÚ a ORP opraveny. Získané 
údaje, p�edevším pak data z evidence, byla verifikována, pokud byla nalezena z�ejmá chyba, po 
konzultaci s pracovníky KÚ a ORP byla opravena.  

�ást údaj� nutných pro plnohodnotné vyhodnocení n�kterých indikátor� na úrovni kraje 
nebyla k dispozici. Jedná se p�edevším o data o zp�tném odb�ru vybraných výrobk�. Takovéto 
indikátory nebyly pak vyhodnocovány. 

V tomto vyhodnocení byla soustava indikátor� pro rok 2009 vyhodnocena na základ� 
Zpracování matematického vyjád�ení výpo�tu „Soustavy indikátor� OH“ v souladu s vyhláškou 
�. 351/2008 Sb., kterou se m�ní vyhláška �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. Oproti matematickému vyjád�ení pro vyhodnocení „Soustavy 
indikátor� OH“ pro rok 2008 došlo k výrazným zm�nám (tyto zm�ny jsou uvedeny v podkapitole 
2.1.4. Vývoj vybraných indikátor� v letech 2004 – 2009).   

Jak vyplývá z vyhodnocení POH, je pot�eba dovybavit území kraje technologickými 
za�ízeními pro nakládání s odpady, p�edevším pak za�ízeními na využívání odpad�, aby bylo 
reálné v požadovaném �asovém horizontu plnit cíle stanovené v POH Královéhradeckého kraje, 
POH �R a v platné legislativ�. U vybraných druh� odpad� je možné vysledovat zvyšující se trend 
jejich využívání.  

Královehradecký kraj klade velký d�raz na zvýšení úrovn� environmentálního v�domí 
všech obyvatel kraje. Realizuje program „Intenzifikace odd�leného sb�ru a zajišt�ní využití 
komunálních odpad� v�etn� jejich obalové složky v Královehradeckém kraji“. V rámci tohoto 
programu se mohou obyvatelé a obce zapojovat do mnoha zajímavých akcích podporující 
odpadové hospodá�ství v kraji (nap�. díky tomuto programu si obce mohou rozší�it sít� sb�rných 
nádob, na separované komodity a rozší�it sb�rné dvory). Další významnou aktivitou v kraji je 
koncepce EVVO, která podporuje efektivní environmentální výchovu, vzd�lávání a osv�tu ob�an� 
v kraji prost�ednictvím vyhlašování grantových program�. 

P�i zpracovávání žádostí o finan�ní podporu z evropských fond�, pro projekty zam��ené na 
rozvoj území kraje, je možné oslovit pracovníky krajského ú�adu, kte�í poskytnou odbornou 
pomoc.   

Zodpov�dnost za odpady a nakládání s nimi má p�vodce. Kraj nemá právo zasahovat do 
samostatné p�sobnosti a práv p�vodc�.  

Pokud budou p�vodci (obce, svazky obcí, mikroregiony) iniciovat realizaci integrovaných 
projekt� nakládání s komunálními odpady a projekt bude zahrnovat �ešení v�tšího územního celku 
kraje (za�ízení s regionálním �i nadregionálním významem), kraj by m�l tuto iniciativu výrazn� 
podporovat. P�i �ešení integrovaných projekt� nakládání s komunálními odpady a pro dosažení 
pln�ní cíl� POH, by byla vhodná spolupráce se sousedními kraji (St�edo�eským, Pardubickým, 
Libereckým) a za�ízeními, které jsou na jejich území provozována.  
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3.2  Pln�ní cíl� POH Královéhradeckého kraje  
 
Krajský plán odpadového hospodá�ství Královéhradeckého kraje v závazné �ásti stanovuje 

35 strategických cíl�, v�. stanovení zásad pro vytvá�ení jednotné a p�im��ené sít� za�ízení 
k nakládání s odpady.  

 
Souhrnná tabulka s p�ehledem pln�ní cíl�: 
 

Název  
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Opat�ení k p�edcházení vzniku odpad�, 
omezování jejich množství a 
nebezpe�ných vlastností odpad� 

3 - 3 - - - 

Zásady pro nakládání s komunálními 
odpady 7 - 5 1 1 - 

Zásady pro nakládání s nebezpe�nými 
odpady 3 - 1 - - 2 

Zásady pro nakládání s vybranými 
odpady 15 - 6 - - 9 

Zásady pro vytvá�ení jednotné a 
p�im��ené sít� za�ízení k nakládání 
s odpady 

1 - - - - 1 

Podíl využívaných odpad� 1 - 1 - - - 

Podíl odpad� ukládaných na skládku 2 - 1 1 - - 

Staré zát�že území a odpadové 
hospodá�ství kraje v mimo�ádných 
situacích 

3 - 1 2 - - 

Celkem 35 - 18 4 1 12 

 

Z 35 cíl� je 18 cíl� pln�no bez výhrad a 4 cíle pln�ny s výhradami, 1 cíl se neda�í plnit 
v�bec a 12 cíl� nebylo hodnoceno, z d�vodu nedostatku informací na úrovni kraje. Jsou to 
p�edevším údaje o zp�tném odb�ru vybraných výrobk� a stanovení zásad pro vytvá�ení jednotné 
a p�im��ené sít� za�ízení k nakládání s odpady.  

 
Plnit se neda�í cíl 3.1.2.IV „Zvýšit materiálové využívání komunálních odpad�“. V roce 

2008 se na území kraje materiálov� využívalo 5,9 % komunálních odpad�, v roce 2009 to bylo dle 
nové metodiky 5,9 %. Z t�chto uvedených hodnot vyplývá, že míra využití komunálních odpad� se 
oproti roku 2008 nikterak významn� nezm�nila. Vzhledem k velmi nízkému procentu 
materiálového využití  komunálních odpad� se cílová hodnota 50 % materiálového využití jeví 
jako velmi t�žko splnitelná. V kraji jsou pr�b�žn� p�ipravovány zám�ry menšího rázu, které se 
týkají využívání odpad�, nap�. na zpracování plast�, kompostárny. Pro spln�ní tohoto cíle bude 
d�ležité, v následujících letech, zam��it zvýšenou pozornost na bioodpady z domácností 
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a možnosti jejich využití, tzn. podporovat domácí kompostování, komunitní kompostování a stavby 
kompostáren. Pln�ním tohoto cíle by m�lo dojít i k výraznému snížení sládkovaných komunálních 
odpad�.       

S výhradami je pln�n cíl 3.1.2.III „Zajistit sb�r a využití vy�azených za�ízení 
(objemných odpad�)“. V roce 2009 bylo evidováno 12 799,4 t objemných odpad�. Oproti roku 
2008 se tato hodnota zvýšila o 514,6 t. Na území kraje se nenachází za�ízení, které by objemné 
odpady dokázalo využívat. Více jak polovina produkce t�chto odpad� je skládkována (tj. 8 878,4 
v roce 2009)   

S výhradami je dále pln�n cíl 3.1.3.I „Snížit m�rnou produkci nebezpe�ných odpad�.“ 
Produkce NO byla v roce 2008 nižší o cca 10 % oproti roku 2000. V roce 2009 se produkce NO na 
území kraje snížila na cca 19 % oproti roku 200, což je zp�sobeno ukon�ením odstran�ní n�kterých 
starých zát�ží, které zvyšovali produkci t�chto odpad�. Dá se p�edpokládat, že tento cíl bude 
v budoucnu spln�n.      

S výhradami je také pln�n cíl 3.1.7.I „Omezovat odstra�ování odpad� skládkováním“. 
V roce 2000 bylo skládkováno pouze 126 560 t odpad�. V roce 2009 to bylo o 28 140 t odpad� 
více. Vzhledem k extrémn� malému množství skládkovaných odpad� v roce 2000 bude spln�ní cíle 
obtížné. Z dlouhodobého hlediska skládkování klesá, ovšem plnit cíl, který je stanoven k roku 
2010 se neda�í. V roce 2010 se má na území Královéhradeckého kraje sládkovat 101 248 t odpad�.     

Cíle, kde si kraj stanovil identifikovat, evidovat a prozkoumat všechny druhy starých zát�ží 
a dále tyto zát�že sanovat je rovn�ž pln�n s výhradami. Na podrobné pr�zkumy a sanace starých 
zát�ží chybí finan�ní prost�edky a �asto  jsou nejasné majetkové pom�ry. Základní evidence 
starých zát�ží byla p�evzata z bývalých okresních ú�ad� a v sou�asné dob� eviduje tyto zát�že 
�eská informa�ní agentura životního prost�edí – CENIA, která seznamy zát�ží dopl�uje a zjiš�uje 
jejich aktuální stav. Na �ešení starých zát�ží je možné žádat o finan�ní prost�edky z fond� EU 
(OPŽP).           
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4.    P�ílohy  

4.1       Seznam zkratek 
 

Zkratka Text 
BAT Nejlepší dostupné technologie z hlediska životního prost�edí  
BRKO Biologicky rozložitelné komunální odpady 
BRO Biologicky rozložitelný odpad 
�OV �istírna odpadních vod 
�R �eská republika 
�SÚ �eský statistický ústav 
EMS/EMAS Systémy environmentálního �ízení 
EU/ES Evropská unie/spole�enství 
EVVO Environmentální vzd�lávání, výchova a osv�ta 
GIS Geografický informa�ní systém 
HDP Hrubý domácí produkt 
IPPC Integrovaná prevence a kontrola zne�išt�ní 
ISO Mezinárodní organizace pro standardizaci 
ISOH Informa�ní systém o odpadech (�eský ekologický ústav) 
KISO Krajský informa�ní systém o odpadech 
KO Komunální odpad 
KÚ Krajský ú�ad 
MŽP Ministerstvo životního prost�edí 
N Kategorie odpad� - nebezpe�né 
NO  Nebezpe�né odpady 
O Kategorie odpad� - ostatní 
OEEZ Odpadní elektronická a elektrická za�ízení 
OH Odpadové hospodá�ství 
OO Ostatní odpady 
OPŽP Opera�ní program Životní prost�edí 
PCB Polychlorované bifenyly 
PET Polyetylén - tereftalát  
POH Plán odpadového hospodá�ství 
POH �R Plán odpadového hospodá�ství �eské Republiky 
POH Hk Plán odpadového hospodá�ství  Královéhradeckého kraje  
SFŽP �R Státní fond životního prost�edí �eské republiky 
SKO Sm�sný komunální odpad 
ŽP Životní prost�edí 
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4.2  Tabulka kód� nakládání s odpady 
 
 

Zp�soby nakládání s odpady ur�uje vyhláška �. 383/2001 Sb., a jsou níže  v následující 
tabulce popsány. 

 
P�vod odpad� Kód 

Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad) A00 
Odpad p�evzatý od p�vodce jiné oprávn�né osoby (sb�r, výkup, shromaždování), 
nebo jiné provozovny B00 

Množství odpadu p�evedené z minulého roku (z�statek na skladu k 1.1. 
vykazovaného roku) C00 

  
Zp�sob nakládání s odpady Kód 

  
Využívání odpad�  
Využití odpadu zp�sobem obdobným jako paliva nebo jiným zp�sobem k výrob� 
energie R1 

Získání /regenerace rozpoušt�del R2 
Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpoušt�dla 
(v�etn� kompostování a dalších biologických proces�) R3 

Recyklace/znovuzískání kov� a kovových slou�enin R4 
Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiál� R5 
Regenerace kyselin nebo zásad R6 
Obnova látek používaných ke snižování zne�išt�ní R7 
Získání složek katalyzátor�  R8 
Rafinace použitých olej� nebo jiný zp�sob op�tného použití olej� R9 
Aplikace do p�dy, která je p�ínosem pro zem�d�lství nebo zlepšuje ekologii R10 
Využití odpad�, které vznikly aplikací n�kterého z postup� uvedených pod 
ozna�ením R1 až R10 R11 

Úprava odpad� k aplikaci n�kterého z postup� uvedených pod ozna�ením R1 až 
R11 R12 

Skladování materiál� p�ed aplikací n�kterého z postup� uvedených pod ozna�ením 
R1 až R12 (s výjimkou do�asného skladování na míst� vzniku p�ed sb�rem)  R13 

  
Odstra�ování odpad�  

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (nap�. skládkování apod.) D1 
Úprava p�dními procesy (nap�. biologický rozklad kapalných odpad� �i kal� 
v p�d� apod.) D2 

Hlubinná injektáž (nap�. injektáž �erpatelných kapalných odpad� do vrt�, solných 
komor nebo prostor p�írodního p�vodu apod.) D3 

Ukládání do povrchových nádrží (nap�. vypoušt�ní kapalných odpad� nebo kal� do 
prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.) D4 

Ukládání do speciáln� technicky provedených skládek (nap�. ukládání do 
odd�lených, ut�sn�ných, zav�ených prostor izolovaných navzájem i od okolního 
prost�edí apod.) 

D5 

Biologická úprava jinde v této p�íloze nespecifikovaná, jejímž kone�ným 
produktem jsou slou�eniny nebo sm�si, které se odstra�ují n�kterým z postup� 
uvedených pod ozna�ením D1 až D12 

D8 
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Fyzikáln�-chemická úprava jinde v této p�íloze nespecifikovaná, jejímž kone�ným 
produktem jsou slou�eniny nebo sm�si, které se odstra�ují n�kterým z postup� 
uvedených pod ozna�ením D1 až D12 (nap�. odpa�ování, sušení, kalcinace) 

D9 

Spalování na pevnin� D10 
Kone�né �i trvalé uložení (nap�. ukládání v kontejnerech do dol�) D12 
Úprava složení nebo smíšení  odpad� p�ed jejich odstran�ním n�kterým z postup� 
uvedených pod ozna�ením D1 až D12 D13 

Úprava jiných vlastností odpad� (krom� úpravy zahrnuté do D13) p�ed jejich 
odstran�ním n�kterým z postup� uvedených pod ozna�ením D1 až D13 D14 

Skladování odpad� p�ed jejich odstran�ním n�kterým z postup� uvedených pod 
ozna�ením D1 až D14 (s výjimkou do�asného skladování na míst� vzniku odpadu 
p�ed shromážd�ním pot�ebného množství) 

D15 

  
Ostatní  
Využití odpad�  na terénní úpravy apod. N1 
P�edání kal� �OV k použití na zem�d�lské p�d� N2 
P�edání jiné oprávn�né osob� (krom� p�epravce, dopravce) nebo jiné provozovn� N3 
Z�statek na skladu k 31. 12. vykazovaného  roku N5 
P�eshrani�ní doprava odpadu z �lenského státu EU do �R N6 
P�eshrani�ní doprava odpadu do �lenského státu EU z �R N7 
P�edání (díl�, odpad�) pro op�tovné použití N8 
Zpracování autovraku N9 
Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“) N10 
Využití odpadu na rekultivace skládek N11 
Ukládání odpad� jako technologický materiál na zajišt�ní skládky  N12 
Kompostování N13 
Biologická dekontaminace N14 
Protektorování pneumatik N15 
Dovoz odpadu ze státu, který není �lenským státem EU N16 
Vývoz odpadu ze státu, který není �lenským státem EU N17 
Zpracování elektroodpadu N18 
P�evzetí zp�tn� odebraných n�kterých výrobk� nebo elektroza�ízení N30 
Odpad po úprav�, pokud nedošlo ke zm�n� katalogového �ísla N40 
Inventurní rozdíl – vyrovnání nedostatku odpadu N50 
Inventurní rozdíl – vyrovnání p�ebytku odpadu N53 
Staré zát�že, živelné pohromy, �erné skládky apod. N60 
Staré zát�že, živelné pohromy, �erné skládky apod. N63 

 
Pozn.: V tabulce nejsou použity kódy t�ch zp�sob�, které jsou v �R zakázány nebo nep�ichází v úvahu. 
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4.3 Projekt „Intenzifikace odd�leného sb�ru a zajišt�ní využití komunálních odpad� 
v�etn� jejich obalové složky v Královéhradeckém kraji“ 
 
V roce 2009 kraj pokra�oval v realizaci pilotního projektu s autorizovanou obalovou  
spole�ností EKO-KOM a.s. s názvem „ Intenzifikace odd�leného sb�ru a zajišt�ní využití 
komunálních odpad� v�etn� jejich obalové složky v Královéhradeckém kraji.“  

Projekt je zam��en na zvýšení kvality t�íd�ného sb�ru komunálních odpad� (zejména jejich 
obalové složky) a zlepšení efektivity proces� nakládání s komunálními a obalovými odpady 
na území Královéhradeckého kraje. Nedílnou sou�ástí projektu je zlepšení informovanosti 
spot�ebitel� – ob�an� a zvýšení jejich aktivní ú�asti na t�íd�ní a využívání odpad�.  

 
Díl�í cíle projektu v roce 2009: 
 

� zahušt�ní sb�rné sít� nádob na t�íd�ní odpad� v obcích Královéhradeckého kraje 
s d�razem na rozší�ení a t�íd�ní zejména papír�, nápojových karton� a bílého skla, 

� rozvoj programu osv�ty a technické podpory t�íd�ní odpad� ve školách, 
� vzd�lávání a osv�ta zástupc� obcí KHK, 
� ekologická výchova mládeže, rozvoj školních a výukových program�, 
� vzd�lávací a informa�ní kampa� pro ve�ejnost – krajská komunika�ní kampa�, 
� ov��ení postoj� obyvatel Královéhradeckého kraje ke t�íd�ní odpad�, 
� cílená podpora investic zam��ených na rozvoj sít� sb�rných dvor�, 
� podpora projekt� zam��ených na nakládání s bioodpady. 

 
 
Krajská informa�ní kampa� k problematice t�íd�ní odpad� na území 
Královéhradeckého kraje v roce 2009 
 
Akce pro školy a ve�ejnost 
 

• Barevné dny 
Tato akce se uskute�nila v rámci Královéhradeckých krajských dožínek. Prezentovala 
se zde spole�nost EKO-KOM,a.s.. Zájemci, kte�í zavítali do speciálního p�ív�su, 
se prost�ednictvím televizních panel� a elektronických tabulí s tla�ítky dozv�d�li, 
co a jak se recyklace m�li možnost shlédnout kolob�h odpadu až ke kone�nému 
výrobku z recyklát�. 

 
• Ekologická výchova mládeže, školní výukové programy SEVER 

V roce 2009 byla v rámci projektu „Intenzifikace odd�leného sb�ru a zajišt�ní využití 
komunálních odpad� v�etn� jejich obalové složky v Královéhradeckém kraji“ 
navázána spolupráce se st�ediskem ekologické výchovy SEVER, které je krajským 
koordinátorem ekologické výchovy. P�edm�tem této spolupráce bylo zajišt�ní 
vzd�lávacích služeb o problematice nakládání s odpady pro školky, školy, zájmové 
skupiny d�tí a mládeže a ve�ejnost.  
V období od b�ezna do prosince roku 2009 v�etn�, bylo odu�eno celkem 
65 výukových programu, kterých se zú�astnilo 1 351 žák� mate�ských, základních 
a st�edních škol. 
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• Sout�ž ve „virtuálním t�íd�ní“ 
V pr�b�hu roku 2009 byla vyhlášena sout�ž ve „virtuálním t�íd�ní odpad�“, která 
probíhala na internetových stránkách projektu www.cistykraj.cz. Smyslem sout�že 
bylo v co nejkratším �asovém limitu, ve dvou kolech vyt�ídit odpady zobrazené na 
monitoru do správných barevn� odlišených kontejner� nebo sb�rného dvora. 

 
• Sout�ž �istá škola 

Na podzim roku 2009 byl vyhlášen již III. Ro�ník sout�že, jejímž cílem je rozvíjet 
kreativitu, tv�r�í schopnost a p�edstavivost žák� základních škol v kraji a zvýšit jejich 
zájem o problematiku t�íd�ní odpad�. Úkolem bylo vytvo�it vlastní výtvarný �i 
grafický návrh na potisk kontejner� na t�íd�ný odpad (papír, plast, sklo) a na potisk 
EKO tri�ka s nám�tem, který se týká t�íd�ní odpadu. Sout�ž bude vyhodnocena 
v pr�b�hu roku 2010. 
 

• Sout�ž Eko k�ížovka 
Nová sout�ž „Eko-k�ížovka“ m�la ekologickou tématiku a probíhala na podzim roku 
2009. Lidé mohli e-mailem nebo poštou odeslat správn� vypln�nou tajenku a následn� 
byl vylosován výherce.  

 
Seminá�e pro zástupce obcí Královéhradeckého kraje 

 
V pr�b�hu 1. polovin� roku 2009 se konalo 1. dvoudenní setkání pro zástupce obcí 
s rozší�enou p�sobností v Jankovi�kách u Broumova. V rámci dvoudenního seminá�e 
byly obcím s rozší�enou p�sobností poskytnuty informace z oblasti odpadového 
hospodá�ství. Mezi p�ednášejícími byli zástupci MŽP a spole�ností EKO-KOM a.s., 
ASEKOL s.r.o., EMPLA spol. s.r.o., EAV a Centra EP. Seminá�e se zú�astnilo 21 
ú�edník� z 12-ti m�st. 
 
Druhé dvoudenní setkání zástupc� obcí s rozší�enou p�sobností prob�hlo na konci 
�íjna v Mladých Bukách. Seminá� byl ur�en pracovník�m obcím s rozší�enou 
p�sobností KHK, kte�í zajiš�ují výkon státní správy v p�enesené p�sobnosti na úseku 
odpadového hospodá�ství a ochrany ovzduší. Informace poskytli zástupci – MŽP, 
SFŽP, �IŽP, KÚ KHK, spole�nosti EKO-KOM, a.s. a Centra EP.Sou�ástí seminá�e 
byla odborná exkurze v Elektrárn� Po�í�í. Seminá�e se zú�astnilo 25 ú�edník� z 13-ti 
m�st. 
 
Pro menší obce prob�hlo celkem 5 seminá��, kterých se zú�astnilo 52 osob z 41 obcí. 
Školení prob�hla v 5-ti m�stech s rozší�enou p�sobností, program seminá�� se týkal  
následujících oblastí: 

o Systém EKO-KOM – možnost a podmínky zapojení do systému, 
o KHK – zákon o odpadech – krajská koncepce nakládání s bioodpady, 
o Komunika�ní kampa� – krajská propagace, možnost zapojení obcí, 
o Systém ASEKOL – spolupráce s obcemi, 
o Dotace – podmínky získání dotace z OPŽP. 
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Outdoorová �ást kampan� 
 

• Polep svozových aut, sb�rné dvory 
Tak jako v minulých letech, i v roce 2009 pokra�ovala spolupráce se svozovými 
firmami, které informují ve�ejnost o existenci projektu formou cedulí na svých 
svozových autech. Jde o svozové spole�nosti: TS Náchod, TS Rychnov nad Kn�žnou, 
Rumpold, Marius Pedersen – provozovny – Hradec Králové, Trutnov, Náchod, 
Odpady s.r.o. 
 

• Stezka v ZOO Dv�r Králové 
Nau�ná stezka v ZOO Dv�r Králové se sestává celkem ze 13 informa�ních panel�. 
Poskytuje ucelené základní informace z oblasti t�íd�ní a recyklace odpad�. Stezka je 
dále doprovázena vizuálem papouška Nikity, který je n�kolik let v rámci projektu 
adoptován a stal se maskotem projektu a sout�ží škol. 
 

• Polep autobusu 
Již druhým rokem je sou�ástí komunika�ní kampan� propaga�ní prost�edek a tím je 
polepený autobus MHD v Hradci Královém. Autobus upozor�uje ob�any 
a návšt�vníky m�sta Hradec Králové na probíhající projekt „�istá obec, �isté m�sto, 
�istý kraj“. 

 
 
Kampa� pomocí médií 
 

• Kampa� prost�ednictvím rozhlasu 
Prost�ednictvím rozhlasu probíhala kampa� na t�ech rozhlasových stanicích - ve 
vysílání Rádia OK, Fajn rádia Life, Rádia Magic a rádia EVROPA 2. Tématem spot� 
byla motivace k pravidelnému a d�slednému t�íd�ní odpad�, propagace sout�že Eko-
k�ížovka a propagace sout�že „Virtuální t�íd�ní odpad�“. 

 
• Kampa� prost�ednictvím internetu 

V rámci krajské informa�ní kampan� o t�íd�ní odpad� jsou provozovány také 
internetové stránky zam��ené na oblast odpadového hospodá�ství. 
Adresa t�chto webových stránek byla uvád�na ve všech tišt�ných materiálech 
kampan�. 
Internetová adresa: www.cistykraj.cz 

 
• Kampa� s pomocí místních periodik  

V roce 2009 byly vytvo�eny a následn� použity dva druhy vizuál�  - první „neházejte 
nás do jednoho pytle“ upozor�oval na to, že každý odpad má své místo, svoji nádobu, 
kam pat�í. Druhý typ vizuál� byl vytvo�en ve stylu „image“, kde hlavní zprávou bylo, 
že t�íd�ní odpad� je b�žnou sou�ástí života všech v�kových, sociálních a zájmových 
skupin. 
Zapojené regionální deníky: Deník, Mf Dnes, 7sedmi�ka, Krajské noviny, Evropské 
noviny, periodikum Královéhradeckého kraje a 14 lokálních titul�.  

 
• Public relations 

V rámci kampan� jsou provád�ny i �innosti na PR podporu projektu. Spo�ívají 
v komunikaci s médii, informa�ním servisem v podob� pravidelných tiskových zpráv, 
tiskových informací, �lánk� a akcí pro média. 



Vyhodnocení pln�ní POH Královéhradeckého kraje za rok 2009                                     listopad 2010 

 74 
 

Pravidelné informace o uskute�n�ných akcích i výstupy z nich jsou uve�ej�ovány na 
Rádiu OK, v �eském Rozhlase Hradec Králové a v DENÍKU. Další média (zejména 
Mf Dnes, Právo) uve�ej�ují p�ísp�vky p�íležitostn�. Sou�ástí PR je i monitoring 
výstup�. 

 
Pro obce a m�sta 
 

• Sout�ž obcí „My už t�ídit umíme“ 
V roce 2009 se uskute�nil již t�etí ro�ník sout�že obcí ve t�íd�ní odpad� pod názvem 
„My už t�ídit umíme“. Zám�rem této sout�že bylo zvýšení motivace obcí v oblasti 
odd�leného sb�ru využitelných složek odpad�. Automaticky byly do sout�že za�azeny 
všechny obce, které jsou zapojeny do systému Eko-kom.  
 
Hodnotícím kritériem bylo nejen množství vyt�íd�ných kilogram� plast�, skla a papíru 
v jednotlivých obcích, ale také i to, zda obce t�ídí odd�len� sklo bílé a barevné, jestli je 
obec zapojena do sb�ru nápojových karton� �i p�enosných baterií. 

 
• Sout�ž obcí „�istá obec“ 

 
Krajský ú�ad ve spolupráci se spole�ností EKO-KOM,a.s. vyhlásil na za�átku roku IV. 
Ro�ník sout�že o „�istou obec“ pro obce KHK. 
 
Hlavní sout�žní kritéria 

1) celková výt�žnost sb�ru papíru, plast�, skla bílého, skla barevného 
a nápojových karton� v roce 2010 v p�epo�tu na jednoho obyvatele obce 
(kg/obyvatel), 

2) efektivita sb�ru papíru, plast�, skla bílého, skla barevného a nápojových 
karton� v roce 2010 hodnocená dle metodiky EKO-KOM (m�rná objemová 
hmotnost odpadu), 

3) celková výt�žnost sb�ru nebezpe�ných odpad� v roce 2010 v p�epo�tu na 
jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel), 

4) zapojení do kolektivního systému pro zp�tný odb�r elektroza�ízení (p�ímo 
nebo prost�ednictvím svozové spole�nosti), 

5) celková výt�žnost sb�ru bioodpad� v roce 2010 v p�epo�tu na jednoho 
obyvatele obce (kg/obyvatel). 

 
Technická podpora t�íd�ného sb�ru využitelných složek komunálních odpad� v�etn� 
obalové složky v obcích a školách 
 
V roce 2009 žádalo 119 obcí o 528 nádob. P�id�leno bylo celkem 357 nádob 101 obcím.  
Do systému EKO-KOM bylo v roce 2009 zapojeno 384 obcí (86%) z celkového po�tu 448 
obcí Královéhradeckého kraje.  
 
V roce 2009 bylo školám a školským za�ízením v Královéhradeckém kraji p�id�leno celkem 
160 ks koš� ( 60 ks koš� na plasty, 40 ks koš� na NK a 60 ks koš� na papír).  
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Investi�ní projekty 
 
V rozpo�tu projektu pro rok 2009 byla na podporu investic v odpadovém hospodá�ství 
vy�len�na �ástka 1 825 000 K� v�etn� DPH. Odborem životního prost�edí a zem�d�lství bylo 
navrženo a �ídícím výborem projektu schváleno použití této �ástky na následující investi�ní 
akce:  

1) Obec Bezd�kov nad Metují – dovybavení sb�rného dvoru, 
2) M�sto Rokytnice v Orlických horách - dovybavení sb�rného dvoru, 
3) ODEKO s.r.o. Týništ� nad Orlicí – zakoupení mobilního míchacího a drtícího stroje 

ZAGO Ecogreen, 
4) Mikroregion Urbanická brázda, svazek obcí – nákup �ty� mobilních uzav�ených 

kontejner� s p�íslušným technickým vybavením. 
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4.4   P�ehled podpo�ených žádostí z OPŽP v Královehradeckém kraji v roce 2009 
 

4.1. Zkvalitn�ní nakládání s odpady 

Žadatel Název projektu Okres Kraj 
Celkové 
náklady 

akce 

Uznatelné 
náklady 

Dotace  
 FS 

Dotace 
SFŽP 

Kompostárny a bioplynové stanice 
VOSPOL, spol. s 
r.o. 

VÝSTAVBA A VYBAVENÍ KOMPOSTÁRNY 
P�EPYCHY 

Rychnov nad 
Kn�žnou Královéhradecký kraj 8 218 972 6 906 699 5 283 624 932 404 

Ostatní za�ízení 
Hradecký Písek a.s. Recykla�ní linka pro zpracování stavebních odpad� Hradec Králové Královéhradecký kraj 17 850 000 15 000 000 10 871 925 1 918 575 

NAPOS , s. r. o. Zkvalitn�ní nakládání s odpady Hradec Králové Královéhradecký kraj 21 177 240 16 446 000 10 871 925 1 918 575 

Stanislav Krej�í 
Po�ízení technologie na zpracování stavebních 
odpad� 

Rychnov nad 
Kn�žnou Královéhradecký kraj 15 815 100 13 290 000 10 166 850 1 794 150 

        

4.2. Odstra�ování starých ekologických zát�ží  

Žadatel Název projektu Okres Kraj 
Celkové 
náklady 

akce 

Uznatelné 
náklady 

Dotace  
FS 

Dotace 
SFŽP 

Realizace pr�zkumných prací, analýz rizik 

M�sto Nový Bydžov 
M�sto Nový Bydžov - Dopr�zkum zne�išt�ní v 
areálu bývalého podniku Kovoplast Hradec Králové Královéhradecký kraj 21 614 625 21 614 625 18 372 431 0 

M�sto Rychnov 
nad Kn�žnou 

ANALÝZA RIZIK POTENCIÁLNÍCH ZDROJ	 
ZNE�IŠT
NÍ OHROŽUJÍCÍCH VÝZNAMNÝ 
VODÁRENSKÝ ZDROJ 

Rychnov nad 
Kn�žnou Královéhradecký kraj 8 205 954 6 720 760 5 712 646 0 

M�sto Dv�r Králové 
nad Labem 

Dv�r Králové nad Labem - analýza rizik 
p�ítomnosti chlorovaných uhlovodík� v 
podzemních vodách  
v jímacím území Dv�r Králové nad Labem Trutnov Královéhradecký kraj 7 225 000 7 225 000 6 141 250 0 

M�sto Nové M�sto 
nad Metují 

Stará ekologická zát�ž ELTON - Dopr�zkum 
zne�išt�ní Náchod Královéhradecký kraj 42 828 486 41 479 026 35 257 172 0 
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4.5 Výsledky grantového �ízení ŽPZ dle usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 

Název žadatele Název projektu Náklady 
projektu 

Požadovaná  
dotace 

% Schválená 
dotace 

M�sto Hronov Nákup št�pkova�e a p�ív�su na št�pku 497910 398328 80,00 398000 
Mikroregion urbanická brázda, svazek 
obcí 

Komunitní systém likvidace zelených odpad� a kal� z �OV 
v regionu Urbanická brázda 100000 80000 80,00 80000 

Technické služby m�sta Ji�ína Zvýšení kapacity t�ídící linky 499000 399000 79,96 399000 

M�sto Dv�r Králové nad Labem Zvýšení efektivity separace využitelných odpad� 498000 380000 76,31 380000 

M�sto Opo�no Kompostárna pro Opo�no 120000 96000 80,00 96000 

M�sto Sobotka Výstavba sb�rného dvora v Sobotce 136000 108800 80,00 108000 

M�sto Rtyn� v Podkrkonoší Sb�rný dv�r, Na Rovni 849, Rtyn� v Podkrkonoší 1199591 500000 41,68 500000 

Obec Kvasiny Z�ízení sb�rného místa v obci Kvasiny 245000 165000 67,35 165000 

Technické služby Trutnov s.r.o. 
Integrovaný projekt využití bioodpadu od obyvatelstva 
M�sta Trutnova 809900 500000 61,74 500000 

Nakládání s odpady celkem 4105401 2627128   2626000 
 


