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Literární rešerše “Systémy separovaného sběru komunálních odpadů” byla zpracovaná k projektu “Analýza systémů sběru a přepravy odpadů” řešenému v rámci VaV/720/2/00 “Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálního odpadu”.
Průzkum byl proveden v databázích SVIS pro ŽP, v Souborném katalogu Národní knihovny, v časopisech on-line přístupných na Internetu a na Internetu pomocí běžných vyhledávačů i vyhledáváním na stránkách zahraničních úřadů a organizací se zaměřením na odpadové hospodářství. 
Rešerše obsahuje 15 anotovaných dokumentačních záznamů publikací z fondu knihovny ČEÚ (1985 – 1999), 8 anotovaných dokumentačních záznamů z databáze Projekty PPŽP a VaV (1995 – 1999), 95 anotovaných dokumentačních záznamů odborných článků z časopisů a sborníků (1989 – 2000), 11 článků z Internetu a 10 příloh (pouze v tištěné podobě - němčina, angličtina) 






Publikace z fondu knihovny ČEÚ
B 841
SCHEFFOLD, Karlheinz
Getrennte Sammlung und Kompostierung. Ein neues Abfallwirtschaftsmodell für Kommunen. (Separovaný sběr a kompostování. Nový model odpadového hospodářství pro obce.)
Berlin, EF-VERLAG 1985. 433 s. 
Bilance zneškodňování odpadů v Baienfurtu. Kvalita odpadu, kompostování, vyhodnocení výzkumu odpadových materiálů, tvorba domovního odpadu a recyklační kvóty různých oblastí, sběr problémových látek, hodnocení odděleného sběru.
odpady - recyklace - sběr separovaný - kompostování
D 207
RECYCLING
Recycling Household Waste: The way ahead. (Recyklace domovního odpadu: Cesta kupředu.)
London, Thomas Telford, 1991, 96 s. : lit., tb., obr. 
Publikace je určena správě města obcí a uvádí praktické příklady sběru, třídění a recyklace domovního odpadu. Současně jsou uvedeny možnosti využití jednotlivých vytříděných frakcí z domovního odpadu (např. sklo, hliník, plasty). !!! KNIHA ZTRACENA !!!
odpady - recyklace - odpady domovní - sběr - třídění - sklo - hliník - plasty - angličtina
B 198
Abfall trennen: Anleitung zum Umweltschutz. (Tříděný odpad: Návod na aktivní ochranu životního prostředí.)
Amstetten, 1992, 36 s.  tab., gr., obr. 
Publikace se zabývá problematikou odpadů v regionu Amstetten v Rakousku. Druhá část - český překlad brožury.
odpady - Amstetten Rakousko - Rakousko - odpady tříděné - němčina
P 31
SIERIG, Gerhard
Pokusný sběr biologického odpadu v Berlíně: Provádění opatření a výsledky. (Versuchsweise Biomüllsammlung in Berlin: Durchführung der Massnahme und Ergebnisse.)
Praha, ČEÚ 1992. 7 s. , 4 tab. v orig. 
Překlad z němčiny. Podmínky pokusu. Nádoby na biologický odpad. Informování obyvatelstva. Výsledky pokusu. Kvalita biologického odpadu a kompostu.
odpady biologické - Berlín - komposty - pokusy - sběr separovaný - překlady
P 37
ODPADOVÉ
Odpadové hospodářství - Jižní Tyrolsko - Bolzano.
Praha, ČEÚ 1992. 6 s. 
Překlad z němčiny (zkráceno). Zákonné podklady pro sběr, odvoz a odstraňování pevných odpadů a kalů. Odpadová koncepce, zneškodňování zvláštního odpadu, zneškodňovací zařízení, separovaný sběr podle druhu, odpadové hospodářství.
hospodářství odpadové - Bolzano - Tyrolsko jižní - odpady zvláštní - odpady pevné - koncepce odpadové - sběr separovaný - kaly - překlady
R 55
SEPAROVANÝ
Separovaný sběr druhotných surovin v zahraničí.
Praha, ČEÚ 1995. 91 s., tab., obr., graf. 
Informační studie zpracovaná pro firmu SEPARE a.s. Podklady k návrhu systému nakládání s komunálními odpady ve městech Olomouc a Prostějov. Komunální odpad. Systémy separovaného sběru komunálních odpadů v zahraničí. 
odpady - Olomouc - Prostějov - odpady komunální - sběr odpadů - sběr separovaný
D 734
KOMUNÁLNÍ
Komunální odpady a jejich problematika.
Praha, BIJO 1995. 127 s., tab., graf. 
Sborník referátů ze semináře. Množství a skladba komunálního odpadu, oddělený sběr využitelných a nebezpečných složek. Komunální odpad. Organizování a provoz recyklačních dvorů (zkušenosti z průmyslově vyspělých zemí). Zkušenosti se separovaným sběrem toxické složky TKO v okrese Přerov. Separovaný sběr TKO - zkušenosti z praxe v regionu Žďár nad Sázavou. Sledování skladby domovního odpadu v hlavním městě Praze. Separovaný sběr od obyvatelstva. Zařízení pro zneškodňování odpadu. Logistické systémy sběru tříděného odpadu v praxi, přeprava, recyklace, problémy s toxickými složkami. 
odpady - odpady toxické - sběr separovaný - třídění odpadu - TKO - odpady domovní - odpady - Praha - sborník - dvory recyklační - Žďár nad Sázavou - Přerov - recyklace - přeprava - zneškodňování odpadů
P 151
RECYKLACE
Recyklace v anglickém městě Sheffield.
Praha, ČEÚ 1995. 4 s. 
Zkrácený překlad článku zabývající se problematikou odpadů v anglickém městě Sheffield. Recyklace je jednou z možností řešení tohoto problému. Cíle recyklačního problému jsou: donáškový systém hodnotných složek odpadu k recyklaci, vytvoření regeneračního centra se zařízením na třídění odpadu, zvýšení počtu kontejnerů na papír a láhve, zachování programu kontejnerů na hliníkové obaly, zavedení kontejnerů pro separovaný sběr baterií, program recyklace CFC, program energetického využití odpadu určeného ke konečnému zneškodnění a využití popele jako krycího materiálu pro skládky a magnetickou separací železných kovů, separovaný sběr odpadu.
odpady - recyklace - papír - sklo - baterie - plasty - textil - folie hliníkové - kazety laserové - CFC - odpady organické - Anglie - Sheffield - kompostování – překlady
P 180
SYSTÉMY
Systémy zneškodňování odpadů a postoje obyvatelstva ke způsobu zneškodňování.
Praha, ČEÚ 1996. 12 s., tab., graf. 
Překlad zabývající se problematikou zneškodňování odpadů. Příklad odvozu objemného odpadu ve městě Kiel. Zneškodňování odpadů v koncepci základních existenčních funkcí. Odvoz objemného odpadu - oblast rozporů v rámcových podmínkách odpadového hospodářství. Metodika výzkumu. Analýza dotazování v domácnostech. 
odpady - zneškodňování odpadů - Kiel - překlady - ČEÚ
D 1292
NAWRATH, Martin
Separace a recyklace komunálních odpadů v ČR.
Brno, Veronica 1997. 28 s., tab., obr. 
Separace a recyklace odpadů v ČR. Případové studie: Jeseník, Louny, Světlá nad Sázavou, region Uherské Hradiště, Vsetínský region, Ostrava, Nová Paka a okolí, Brno, Pardubice.
separace - recyklace - odpady - Jeseník - Louny - Světlá nad Sázavou - Uherské Hradiště - Vsetín - Ostrava - Nová Paka - Brno - Pardubice - odpady komunální
B 1290
TRENDY
Trendy v nakládání s odpady. Sběr, třídění a toky materiálu podle zákona č. 125/97 Sb., o odpadech.
Praha, Ekologické manažer. služby, ČSPŽP 1998. 31 s. 
Sborník ze semináře, který se konal 8. 4. 1998 v Praze. Nová právní úprava v oblasti nakládání s odpady. Uplatňování zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech s ohledem na podnikání s komunálními odpady a vydání obecně závazné vyhlášky o podnikání v této oblasti. Sběr, svoz a zneškodnění nebezpečných odpadů, provoz sběrných dvorů a recyklace využitelných druhů odpadů v Ústí nad Labem. Zkušenosti s dvoukontejnerovým sběrem využitelných složek domovního odpadu. Vyplatí se sběr vyřazených akumulátorů? Sběr, doprava a výkup akumulátorů.
akumulátory - sběr odpadů - odpady komunální - odpady - zákon o odpadech - dvory sběrné - odpady nebezpečné - recyklace - Ústí nad Labem
D 1439
Zkušenosti měst a obcí s tříděním a využíváním komunálních odpadů v České republice.
Olomouc, Hnutí Duha 1998. 53 s., tab., obr., gr. 
Doplněný sborník ze semináře, který se konal 7. - 8. května 1998 ve Šternberku. Způsoby zneškodňování odpadu a jejich vliv na životní prostředí. Skládky. Spalovny. Metody kompostování a jejich využitelnost pro obce. Druhotné suroviny a využívání odpadu a jejich vhodnost pro obce. Druhotné suroviny a situace na trhu. Minimalizace odpadů. Příklady systémů třídění v České republice a na Slovensku.
baterie - kompostárny - kompostování - odpady - zneškodňování odpadů - minimalizace odpadů - spalovny - Šternberk - ČR - SR - suroviny druhotné - obce - města - třídění odpadů - odpady komunální
D 1558
DOMENIG, Manfred
Nicht gefährliche Abfällen in Österreich. Materialien zum Bundes-Abfallwirtschaftplan 1998
(Odpady neklasifikované jako nebezpečné v Rakousku. Materiály ke Spolkovému plánu odpadového hospodářství 1998.)
Klagenfurt, Umweltbundesamt 1998. 63 s., obr., tab., gr. 
Věcné podklady Spolkového plánu odpadového hospodářství 1998. Odpady z domácností a podobných zařízení: výchozí situace, alternativní vývoj a tendence. Stav zhodnocování a zpracování, nařízení, skladování, skládkování. Základní údaje, vznik, zhodnocování a zpracování odpadů z domácností. Ostatní sídelní odpady - komunální, kaly, uliční smetky, zelený odpad. Další odpady neklasifikované jako nebezpečné, výkopová zemina, odpady minerálního původu, dřevní odpady, odpady z úpravny vody, staré látky ze separovaného sběru.
sběr separovaný - odpady zelené - smetky uliční - vznik odpadů - odpady komunální - odpady z domácností - kaly - zemina výkopová - plán OH - množství odpadů - Rakousko
D 1538
SBORNÍK
Sborník přednášek odborného semináře "Hospodaření s odpady ve velkých městech".
Praha, KZT 1999. 145 s., tab., obr., gr., mp. 
Sborník ze semináře, který se konal 16. - 17. 6. 1999 v Pardubicích. ISNKO Pardubice. Návrh novely zákona o odpadech poslanců PSP ČR. Základní informace o SFŽP ČR, postup při podávání žádosti i jejich následné hodnocení, programy v oblasti nakládání s odpady. Česká Brána 21: Program udržitelného rozvoje České republiky. Liberec. Nakládání s obaly. Praha. Možnosti využití stavebních odpadů. Problém bioodpadu ve velkých městech. Využití výpočetní techniky a moderních informačních technologií v odpadovém hospodářství. Sběr využitelných obalů od obyvatelstva. Odbyt vytříděných surovin. Odpady ve městě České Budějovice. Ekologická výchova a osvěta v odpadovém hospodářství. Sběrné dvory. Sběr nebezpečného odpadu v Ústí nad Labem. Město Hradec Králové. Problematika společnosti SAKO Brno, a. s. Ekonomické aspekty nakládání s komunálním odpadem. Stanovení cen za třídění odpadů. Informační zabezpečení odpadového hospodářství. Systém odpadového hospodářství v Ostravě. VUT Brno - Fakulta strojní - obor Ekol. inženýrství.
seminář - sborník - Pardubice - Praha - Hradec Králové - ČR - odpady - legislativa - zákony - suroviny - třídění odpadů - dvory sběrné - České Budějovice - hospodářství odpadové - odpady komunální - obaly - odpady nebezpečné - výchova - osvěta - spalování - ceny
D 1550
TECHNICAL
Technical Guidelines on Wastes Collected from Households /Y46/. (Technické směrnice pro odpady z domácností /Y46/.)
Geneva, UNEP 1999. 9 s. 
Tyto technické směrnice byly vypracovány Technickou pracovní skupinou B\U a zabývají se celkovou problematikou odpadu z domácností od sběru (s možností třídění) až po metody zneškodňování.
odpady - UNEP - SBC No: 97/010 - odpady z domácností - zneškodňování odpadů - odpady komunální - sběr odpadů - třídění odpadů

Projekty Programu péče o životní prostředí a projekty řešené pro odbor odpadů MŽP
Kód: GA/1204/93 Signatura: U1132
Zásady při zavádění separovaného sběru a optimalizace jeho provozních nákladů.
Stará Boleslav, JANÁK - Ekologické služby 1995. 45 s., lit., grafy, tab. + 4 příl.
Cílem projektu je připravit technické a ekonomické podklady pro správnou aplikaci separovaného sběru při zpracování koncepce Programu odpadového hospodářství ČR.
sběr separovaný, náklady provozní, hospodářství odpadové, nádoby sběrné
Signatura: U1469
KOTOULOVÁ, Zdenka
Návrh programu podpory separovaného sběru a recyklace tuhých komunálních odpadů.
Praha, SLEEKO 1995. 19 s., tab.
Studie je zaměřena na stanovení výše finanční podpory sběru vybraných látkových skupin komunálních odpadů a na návrh systému podpory separovaného sběru se soustředěním na mechanismus jejího poskytování, specifikaci věcného zadání, výši dotací a normativů pro vybrané látkové skupiny a mechanismus kontroly.
Studie je podkladovým materiálem pro formulaci Programu podpory separovaného sběru a recyklace tuhých komunálních odpadů, který navazuje na program odpadového hospodářství ČR.
sběr separovaný, recyklace, odpady domovní, odpady tuhé, podpora finanční
Kód: PPŽP/530/1/97 Signatura: U1841
ČENSKÝ, J.
Nakládání s komunálním (a obalovým) odpadem - Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu.
Praha, REO-RWE Entsorgung, s. r. o., Praha 1997. 10 s. 
Souhrnná dokumentace výsledků dosažených při řešení dílčích výstupů, jako podklad pro pomoc obcím při zavádění systému sběru a třídění odpadu.
odpady, odpady komunální, odpady tuhé komunální, třídění, separace 
Kód: PPŽP/530/1/97 Signatura: U1843
ČENSKÝ, J.
Nakládání s komunálním (a obalovým) odpadem - Průzkum o sběrových firmách, které provádějí sběr a třídění TKO v obcích ČR.
Praha, REO-RWE Entsorgung, s. r. o. 1997. 7 s., příl. - uživatelská příručka REObase, tab. - p
Přehled firem, které provádějí sběr a třídění TKO v obcích ČR
odpady, odpady komunální, firmy sběrové, třídění odpadů, sběr, suroviny druhotné, kontejnery, linky na třídění odpadů, svoz odpadů
Kód: PPŽP/530/1/97 Signatura: U1847
ČENSKÝ, J.
Nakládání s komunálním (a obalovým) odpadem - Technicko-ekonomický rozbor různých systémů sběru a třídění odpadu nabízených v současné době obcím sběrovými firmami.
Praha, REO-RWE Entsorgung, s. r. o. 1997. 66 s., tab., příl., gr.
Zpráva je zaměřena na zpracování přehledu metod a způsobů shromažďování a sběru komunálního odpadu a jejich utřídění z hledisek sbíraných druhů odpadu, technického vybavení a organizace sběru. Dále se zabývá technicko-ekonomickou analýzou předností a nedostatků jednotlivých metod a způsobů shromažďování sběru a posouzením výhodnosti různých možností úhrady za prováděné služby ve vztahu k efektivnosti odděleného sběru komunálního odpadu.
odpady, odpady komunální, sběr, třídění, firmy sběrové, analýza technická, analýza ekonomická, obce
Kód: PPŽP/530/1/97 Signatura: U1848
ČENSKÝ, J.
Nakládání s komunálním (a obalovým) odpadem - Návrh metodického pokynu pro obce k postupu při tvorbě systémů sběru a třídění odpadu.
Praha, REO-RWE Entsorgung, s. r. o. 1997. nestr., příl, tab., lit.
Zpracování uceleného návodu na vytvoření systému nakládání s komunálním odpadem v obci nebo ve městě v podmínkách daných zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech, který zahrnuje právní, technické a ekonomické informace a v některých případech také praktické organizační rady. V přílohách je obsažen formulář pro průzkum množství a skladby komunálního odpadu a příklad kalkulačního listu.
odpady, odpady komunální, sběr, třídění, obaly, obce, vyhlášky, finance, odpady obalové, zneškodňování, odpady nebezpečné, přeprava, pokyny metodické, odběr zpětný, zákon o odpadech
Signatura: U2268
TREBICHAVSKÝ, J. - NEKVASIL, F.
Aktualizace nakládání s vybranými druhy odpadů. Akumulátory, baterie, žárovky, zářivky, výbojky, ostatní elektrotechnický a elektronický šrot).
Kutná Hora, NSO - Ing. František Nekvasil, expertízy a poradenství 1999. 49 s., tab.
Zpráva obsahuje shrnutí dostupných poznatků o charakteru vybraných druhů odpadů, o využitelných složkách a nevyužitelném podílu, o nakládání s odpady, právní úpravě, požadavcích na odpady a firmách odpady odebírajících. Je doplněna návrhem řešení a postupů nakládání s komunálním odpadem pro obce.
odpady, nebezpečné odpady, nakládání, sběr, třídění, skladování, přeprava, využití a zneškodňování odpadů, bezpečnost, hygiena práce, právní úprava, elektrotechnický šrot, elektronický šrot, požadavky na odpady, firmy odebírající odpady, Evropská unie, OECD, rizika, ochranné prostředky, akumulátory, baterie, žárovky, zářivky, výbojky, recyklace, obce, zpětný odběr, obaly
Signatura: U2290
TACHEZY, D.
Podklad pro technické odůvodnění návrhu věcného záměru zákona o obalech a obalových odpadech.
Praha, MSB LOGISTIK, s. r. o. 1999. 75 s., tab., lit., příl.
Podklad pro technické odůvodnění návrhu věcného záměru zákona o obalech a obalových odpadech.
věcný záměr zákona o obalech, obaly, odpady, legislativa, zákon, Směrnice 94/64/ES o obalech a obalových odpadech, Směrnice 94/62 ES, evidence, sběr, třídění, původce, zpětný odběr, recyklace, zhodnocení, Evropská unie, vyhláška, Rakousko, Francie, Německo, Belgie, ekologické požadavky, Národní rada pro obaly, LCA, zákon o normách výrobků, Královský dekret, ekologická daň

Články z odborných časopisů a sborníků
HEINSTEIN, Florian - PETRIK, Helmut - GIEGRICH, Jürgen
Abfallverwertung als Bestandteil der regionalen Abfallentsorgung. (Zhodnocování odpadů jako součást regionálního zneškodňování odpadů.)
In:Müll-Handbuch, č. 2802, s. 1-16. lit.
Berlin, Erich Schmidt Verlag 1989.
Hodnocení a porovnání metod ke zhodnocování odpadů v SRN. Jedná se o sběr organické frakce domovního odpadu, sběr recyklovatelných materiálů v nádobách na více druhů materiálů s navazujícím tříděním, sběr papíru a skla do kontejnerů, spalování odpadů a pyrolýzu. Kritéria k hodnocení systémů: energetická bilance, úspory surovin, zátěž životního prostředí, snižování množství zbytkových odpadů, investiční a provozní náklady, flexibilita.
odpady komunální - sběr odpadů - sběr separovaný - SRN - náklady
SCHARFF, Christof
Hospodářské a národohospodářské aspekty odděleného sběru druhotných surovin.
In:Hospodaření s tuhými odpady. Sborník konference, s. 66-85. 5 obr., lit. čet.
Praha, Interprojekt 1990.
Pořadí důležitosti, kterého se má dosáhnout v hospodaření s odpady. Prvky a vztahy v systému hospodaření s odpady. Potenciály k oddělenému sběru druhotných surovin v domovních odpadech. Skladba domovního odpadu ve Vídni. Meze hospodárnosti odděleného sběru. Systémy sběru odpadů ve Vídni. Hranice hospodárnosti provozu sběru odpadů. Hranice hospodárnosti s ohledem na zpracování odpadů. Stav nákladů a výtěžků sběru domovního odpadu a starého papíru ve Vídni v letech 1988 a 1990. Optimum z hlediska ekonomie zdrojů. Význam odděleného sběru odpadů z hlediska hospodaření s odpady. Stupně účinnosti odděleného sběru druhotných surovin. Přínos odděleného sběru druhotných surovin k prodloužení životnosti skládek pro zbytek odpadů.
odpady komunální - sběr separovaný - hospodárnost sběru - Rakousko - Vídeň
DOEDENS, H.
Getrennte Sammlung mit dem Sack-Systém. (Separovaný sběr pytlovým systémem.)
In:Müll-Handbuch, č. 2865, s. 1-13. 7 obr., 1 tab.
Berlin, Erich Schmidt Verlag 1993.
Výhody a nevýhody použití pytlů pro separovaný sběr odpadů. Příklady použití pytlového systému v SRN. Poplatky za pytle a za odvoz.
odpady komunální - sběr odpadů v pytlích - sběr separovaný - SRN - poplatky
GALLENKEMPER, B. - MIDDENDORF, R.
Erfahrungen mit Bringsystem. (Zkušenosti s přinášecím systémem.)
In:Müll-Handbuch, č. 2867, s. 1-20. 14 tab., 10 obr., lit 15.
Berlin, Erich Schmidt Verlag 1993.
Přinášecí systémy jsou nejčastěji používané postupy k separovanému sběru hodnotných látek z domácností. Množství sebraných látek a velikost použitých nádob. Příklady ze SRN. Odvoz hodnotných látek.
odpady komunální - sběr odpadů - sběr separovaný - SRN
GÜTERBOCK-ROTTKORD, Gabriele
Das Göttinger Systém. (Göttingerský systém.)
In:Müll-Handbuch, č. 2869, s. 1-9. 5 obr., 1 tab., lit 5.
Berlin, Erich Schmidt Verlag 1993.
Popis organizace odpadového hospodářství v kraji Göttingen. Sběr škodlivých a problémových látek, separovaný sběr starého papíru a skla. Spolupráce svazů a spolků činných v tomto kraji. Výběr a výstavba stanovišť kontejnerů, péče o stanoviště. Kompostovací nádoby. Práce s veřejností - náklady na propagaci.
odpady komunální - sběr odpadů - sběr separovaný - SRN - komunikace s veřejností - náklady
JANÁK, Z.
Separovaný sběr a možnosti jeho optimalizace.
S'93, 4, 1993, č. 28, příl.. tab.
Hlavní účel separace TKO. Stanovení množství TKO v území. Co separovat a množství vybraných látek. Vliv separovaného sběru na snížení množství TKO. Volba systému separovaného sběru. Náklady na svoz odpadů. Přínosy ze separovaného sběru. Tržby za získané suroviny. Úspory za svoz a skládkování vytříděné části TKO. Úspory za poplatky za ukládání odpadu. Porovnání nákladů a přínosů separovaného sběru.
odpady tuhé komunální - sběr oddělený - sběr separovaný - náklady - úspory - poplatky
Abfallwirtschaft in Südtirol: Der Bürger bringt es. (Odpadové hospodářství v jižním Tyrolsku: Občan to přinese.) 
Entsorga-Magazin, 12, 1993, č. 9, s. 46-47. 
Od ledna 1993 byly v různých obcích jižního Tyrolska zřízeny tzv. recyklační minidvory. Skládají se z kovového kontejneru, rozděleného na 6 oddílů na různý materiál: papír, plastové nádoby, fólie, tašky, pohárky od jogurtu a staré kovy. Mají pomoci třídit odpad a sbírat jej vytříděný. Za rok 1991 vzniklo v této provincii 180 000 t odpadu. Byl zpracován projekt redukce odpadů, který předepisuje, že 60 % odpadů musí být spáleno. Spalovací zařízení v Bozen bude vybaveno druhou linkou. Zbývající odpad musí pojmout 11 skládek v provincii.
Itálie - Tyroly Jižní - odpady - redukce množství - dvory recyklační
KRÁTKÝ, Jiří
Jesenický systém nakládání s odpady.
In:Odpady a obaly, s. 1-5. 
Praha, EMS, MŽP ČR, Magistrátní úřad hl. m. Prahy 1994.
Řešení problematiky nakládání s tuhým komunálním odpadem v jesenickém regionu. Složení odpadu v regionu - 70 % popelovin, 30 % využitelného odpadu. Projekt zaměřený na snížení objemu popelovin. Sběr druhotných surovin - sklo a kovy. Sběr druhotných surovin pomocí pojízdné sběrny. Osvěta obyvatelstva. Přínosy zavedeného systému. Úspory. Omyly při zavádění sběru. Spolupracující organizace.
odpady komunální - sběr separovaný - Jeseník - sběrny pojízdné - komunikace s veřejností
SCHARFF, Christoph - VOGEL, Gerhard
A Comparison of Collection Systems in European Cities. (Porovnání systémů sběru odpadů v evropských metropolích.)
Waste Management & Research, 12, 1994, č. 5, s. 387-404. 10 tab., 9 obr., 24 lit.
Na základě údajů z r. 1989 jsou porovnány koncepce a technologie přístupu ke sběru tuhého komunálního odpadu, druhotných surovin a nebezpečného odpadu z domácností v osmi velkých evropských městech. Tyto sběrové systémy odrážejí jak místní podmínky, tak politické pozadí (celkovou koncepci) nakládání s odpady. Tradiční soustředění se na sběr a zneškodňování bylo rozšířeno o kategorii separovaného sběru a o ekonomické posouzení jednotlivých postupů.
nakládání s odpady - suroviny druhotné - složení odpadu - odpady nebezpečné z domácností - poplatky – Evropa
KUTZSCHBAUCH, Kurt
40 Jahre SERO Schwerin. 4 Jahrzente Dienstleistungen zur Entsorgung von Abfällen und zur Wiederaufbereitung von wertvollen Rohstoffen. (4O let SERO Schwerin. 4 desetiletí služeb ke zneškodňování odpadů a k opětnému zpracování hodnotných surovin.)
Müll und Abfall, 26, 1994, č. 1, s. 37-38. 
V úvodu se autor zabývá historií založení podniku SERO ve Schwerinu a jeho činností v bývalé NDR. S přechodem na tržní hospodářství byly omezeny subvence podniku SERO, proto v roce 1991 připravilo vedení podniku přechod do podmínek trhu. Podnik se privatizoval, změnil se v SERO GmbH. Spektrum odpadů se rozšířilo ze starého papíru a skla přes skartaci dokumentů, stavební suť, domovní odpad, fekálie, živnostenské odpady až ke šrotu a zvláštním odpadům. Nabídku služeb podniku tvoří poradenství, kontejnerová služba, plánování, výstavba a provoz skládek, sanace starých skládek. Přehled investic podniku a jeho dalších cílů.
hospodářství odpadové - hospodářství tržní - firma SERO - privatizace - podniky služeb - SRN
HINSCH, Horst - BLATH, Rüdiger - KLEMT, Wolf-Dieter - KNECHT, Gerald
Abfall-Entsorgung in ländlichen Regionen: Gut geplant ist fast entsorgt. (Zneškodňování odpadů ve venkovských regionech: Dobré plánování znamená již téměř zneškodnění.)
Entsorga-Magazin, 13, 1994, č. 1/2, s. 25-30. 4 obr.
Zavedením sběru hodnotných látek vznikly v oblasti odpadového hospodářství nové úkoly. Významným faktorem je racionalizace a optimalizace sběru, který je třeba pečlivě naplánovat k zamezení zbytečným jízdám a ztrátě pracovního času. Často historicky podmíněné trasy sběrných vozů mohou být po pečlivé analýze vhodně změněny. Samozřejmostí musí být volba kapacity sběrných vozů v závislosti na velikosti obsluhované oblasti. Výrazně se projevuje i separovaný sběr, zvyšující nároky na počet látkových proudů. Prosazuje se výpočetní technika, která se pružně vyrovná i s neočekávanými změnami a místními vlivy a umožňuje přehledné grafické znázornění skutečnosti. To je zde uvedeno na příkladu kraje Rotenbug-Wümme.
zneškodňování odpadů - hospodářství odpadové - sběr - optimalizace sběru - vozidla sběrná - kapacity sběrných vozů - sběr separovaný - technika výpočetní
FLAŠKÁR, Peter
Skúsenosti zo separovaného zberu odpadov v Topoľčanoch.
Odpady, 4, 1994, č. 1, s. 25-26. 2 gr., 1 tab., 2 fot.
Rakouská firma ALLPLAN na Slovensku experimentálně ověřuje separovaný sběr komunálního odpadu. Samotná separace probíhá jednak přímo v domácnostech, jednak donáškou na systematicky rozmístěná stanoviště, kde se shromažďuje papír a sklo. Entuziasmu občanů musí napomoci také legislativní a ekonomické nástroje.
SR - odpady komunální - sběr separovaný - firma ALLPLAN
Třídění odpadů pro pokročilé.
EKOjournal, 3, 1994, č. 11, s. 11. 
V Japonsku je velmi dobře zaveden separovaný sběr odpadů. V jednotlivých obcích se ale podstatně liší - někde se vyžaduje separace pouze dvou typů, někde až šesti typů. Díky vysokému podílu spalování odpadů se v mnoha oblastech rozlišuje jen odpad spalitelný nebo nespalitelný.
Japonsko - odpady komunální - sběr separovaný
JÜRGENS, Ulrich - KAERKES, Sven
Entsorgungssysteme und Entsorgungsverhalten. (Systémy a chování při zneškodňování odpadů.)
Der Städtetag, 48, 1995, č. 4, s. 274-279. 6 obr., 24 lit.
Článek popisuje řešení systému sběru a úhrady za odvoz objemného odpadu z domácností (nábytek apod.) v městě Kiel v SRN. Současný propracovaný systém je výsledkem vývoje, který byl určen zejména prudkým nárůstem cen za zneškodňování odpadů. Podstatou je spravedlivé vyměření poplatku odpovídající množství odpadu, využívá se však i možnosti přímého odvozu ke zneškodňovateli. Dokladem funkčnosti systému je zanedbatelný počet "divokých" skládek. Uvedeny jsou výsledky analýz složení odpadu, výsledky obsáhlé dotazníkové akce a názory veřejnosti.
SRN - Kiel - zneškodňování odpadů - odpady objemné - ceny - odvoz odpadů - zneškodňovatel - skládky divoké - akce dotazníková - složení odpadu
Greece - Waste collection project. (Řecko - Projekt sběru odpadu.)
Warmer Bulletin, 1995, č. 45, s. 2. 1 tab.
Hellenic Recycling and Recovery Assotiation (HERRA) zahájila projekt na podporu separovaného sběru odpadu pro recyklaci. Projekt probíhá v Aténách a odpad se třídí do čtyř složek. Má dvě fáze a každá bude trvat čtyři roky. První fáze probíhá v 10 000 domácnostech ve dvou obcích na severu Atén (Maroussi a Vrilissia) a ve druhé fázi se rozšíří do celých obcí. Účastníci třídí odpad na sklo, papír, plasty a kovové plechovky do znovuvyužitelných látkových tašek. Tento projekt také hodnotí recyklační strategie a zajišťuje informace pro domácnosti o strategii separovaného sběru. Výsledky nebyly dobré, sebralo se mezi 0-25 % teoreticky očekávaného maxima. 75 obecních úřadů zahájilo separovaný sběr hlavně papíru a hliníkových plechovek. V Aténách bylo vystavěno zařízení na kompostování odpadu a největší skládka odpadu v Attice (je schopna přijmout 3 500 t odpadu za den). Plánuje se velký projekt separovaného sběru, kterého se zúčastní 500 000 obyvatel ze 13 obcí. 
recyklace odpadu - sběr separovaný - Řecko
Separovaný odpad z domácností v historickém centru Prahy.
EKO, 6, 1995, č. 2, s. 36-37. 1 fot.
Firma COMPAG E.W.M., s.r.o. byla vybrána k realizaci separovaného domovního odpadu na Praze 1. Obyvatelé mají k dispozici barevně odlišené nádoby pro jednotlivé druhy odpadu přímo ve dvorech domů. Experiment byl zaveden na dobu čtyř měsíců a předpokládá redukci odpadu až na 40 %.
Praha - odpady domovní - sběr separovaný - firma Compag
PLAMÍNKOVÁ, Jana
Třídit přímo u zdroje.
Planeta '95, 3, 1995, č. 4, s. 23-24. 1 fot.
Zkušenosti s tříděním domovního odpadu na Praze 1, v Horních Počernicích a v Batelově na Jihlavsku, kde separovaný sběr organizuje firma Compag. Kvalita třídění je stále závislá na přístupu místní správy a zejména samotných obyvatel.
odpady domovní - TKO - třídění - sběr separovaný - Praha 1 - Batelov - Horní Počernice - firma COMPAG
HENKES, Walter
Gefordert wird bessere Qualität durch getrenntes Sammeln. (Požaduje se lepší kvalita tříděním sběru.)
Rohstoff Rundschau, 50, 1995, č. 8, s. 273-274. 1 obr.
Příčinou zhoršující se kvality starého papíru jsou nevhodné způsoby sběrných systémů, kdy se do nádob na papír sbírají společně časopisy, noviny, karton a značně znečištěné obaly. Zpracovatelé musí tento papír třídit. Na tuto skutečnost se poukazovalo na výstavě INGEDE koncem března v Mnichově. Podle zjištění z jara 1994 se jen ve 33 ze zkoumaných 543 měst a okresů odděluje grafický papír od obalového papíru. Sotva 5 milionů obyvatel má možnost třídit grafický papír a obalový materiál. Za účelem optimalizace sběru papíru organizuje AGRAPA pět modelových pokusů. Z nich vyplývá, že recyklace může být smyslulplná jen při tříděném sběru papíru. Kontejnery pro hnědý a bílý papír musí být odděleny.
SRN - papír starý - systémy sběru - sběr separovaný - firma AGRAPA - papír grafický
Chester Launches First Colour Coded District-Wide Collection of Recyclables. (Chester zahajuje první barevně rozdělený sběr recyklovatelných materiálů.) 
Waste & Environment Today, 8, 1995, č. 4, s. 10. 
Rada města Chester oznámila zahájení sběru recyklovatelných materiálů v této oblasti. Zavedení bude trvat 12 měsíců, sběr bude prováděn přímo z domácností ve stejném čase jako ostatní domácí odpad. Plastické láhve a plechovky se budou dávat do růžových plastických pytlů. Noviny, časopisy a starý textil do zelených pytlů (noviny, časopisy a starý textil musí být suché a textil musí být ve zvláštním pytli). Každá domácnost obdrží časový rozpis sběru. Úspěch závisí na účasti veřejnosti.
sběr separovaný - recyklace odpadu - Velká Británie - Chester
THURGOOD, Maggie
Developing Collection Strategies For A Changing Society. (Rozvíjející se strategie sběru odpadu v měnící se společnosti.)
World Wastes, 3, 1995, č. 1, s. 12-14. 1 fot., 1 tab.
Sběr odpadu stojí většinou dvakrát tolik než jeho zneškodnění. Faktory ovlivňující náklady na sběr - vybrané metody separovaného sběru (např. japonské domácnosti musí třídit svůj odpad na recyklovatelný, spalitelný a na zbytek a v Nizozemsku se sbírá separovaně organický materiál, který je zakázáno skládkovat). Jestliže se vlhký organický odpad sbírá do plastických pytlů, později kontaminuje kompost. Obnova odpadu se komplikuje, jestliže tuhý komunální odpad je smíšený a je umístěn do plastických pytlů. Metoda sběru z chodníku: popis způsobu sběru v několika městech. Vakuový sběrový systém. Typ kontejneru ovlivňuje čas sběru více než typ plastických pytlů. Časově účinné jsou kontejnery s kolečky. Veřejnost protestovala proti týdennímu sběru odpadu oproti pětidennímu. Dramatický vzrůst cen nastane, jestliže je odpad z vozidel ještě překládán ke konečnému transportu. 
sběr separovaný - efektivnost ekonomická - efektivnost časová - svoz odpadu
LARANE, Andre
Lille Takes Lead in High-Tech French Recycling. (Město Lille má nejvyšší úroveň recyklace ve Francii)
Waste Age, 26, 1995, č. 11, s. 75-76. 2 fot.
Město Lille má 1 000 000 obyvatel. Každá domácnost obdržela dvě popelnice, které jsou rozdělené do dvou oddělení. První popelnice je modrá a do prvního oddělení se sbírá papír a lepenka, do druhého sklo, plastové láhve a ostatní typy potravinářských obalů. Druhá popelnice je hnědá a má oddělení pro biodegradabilní odpad a oddělení pro ostatní obnovitelný odpad. Automobily pro odvoz odpadu byly nahrazeny novými, které mají dvě oddělení. Jeden den se sbírá papír, lepenka a láhve a druhý den ostatní odpad. Biodegradabilní a ostatní odpad se spaluje s využitím energie, biodegradabilní odpad se bude v budoucnu kompostovat s výrobou bioplynu.
Lille - Francie - sběr separovaný - svoz odpadů
Follow the chain. (Sledování řetězce sběru odpadu.)
Materials Recycling Week, 166, 1995, č. 23, s. 10-12. 3 fot.
Německý duální systém. Separovaný sběr odpadu v SRN. Alternativní odvoz odpadu v SRN. Náklady jsou nižší než na skládkování, které se zatím nejvíce využívá ve Velké Británii. Velká německá společnost pro nakládání s odpadem - Otto Group. Kompletní sběr pomocí výrobce a zároveň firma podporuje využívání odpadu uvnitř země. Tříděný sběr od obyvatel od roku 1976. Obyvatelé nyní mají hnědou popelnici na organický odpad, modrou na papír, místo popelnic na obalový materiál se budou postupně zavádět žluté pytle a zelené popelnice pro zbytek odpadu. Žluté a modré se vyprazdňují jednou za měsíc, šedé a hnědé dvakrát za měsíc. Obyvatelé platí 126 DM ročně na osobu. Na osobu se ročně sebere 60 kg papíru, 16 - 25 kg obalového materiálu, 90 - 100 kg organického odpadu a asi 200 - 250 kg ostatního odpadu. Poloautomatické třídicí zařízení. 
systém duální - SRN - sběr separovaný
Stockton aims to tease out recyclable potential. (Cíl místních úřadů ve Stockton na využití recyklovatelného potenciálu.)
Materials Recycling Week, 165, 1995, č. 16, s. 12-13. 
Recyklace 25 % odpadu z domácností ve Velké Británii. Podle oblastní rady Stockton-on-Tees toho lze dosáhnout. Plocha této oblasti je 48 000 akrů s počtem obyvatel 173 600. V roce 1994 byl sebrán vzorek 4 057 kg ze 400 míst a byl roztříděn na recyklovatelné a nerecyklovatelné složky. Recyklovatelného odpadu bylo 44,3 % (jeho největší částí byly noviny a sklo, dále ocelové plechovky, plastové láhve, textilní materiály a hliníkové plechovky). Celkový sběr v oblasti odpadu z domácností činil 51 976 t. Dále se sebralo 7 364 t lehkého průmyslového odpadu (včetně materiálu vhodného ke kompostování). 
recyklace odpadu - Velká Británie - hospodářství odpadové - sběr separovaný
STIBRAL, Jiří
Návrh systému třídění odpadu pro městské části obvodu Prahy 15.
Odpady, 5, 1995, č. 8-9, s. 10. 1 fot.
Situace v zavádění odděleného sběru domovního odpadu v Praze se pomalu lepší, a to zejména v centru města. Nyní se touto problematikou zabývá i nově zřizovaný obvod Praha 15 s 28 tisíci obyvateli. Konsorcium 11 městských částí obvodu Prahy 15 zadalo firmě JOGA Luhačovice "Návrh komplexního systému separace odpadů pro obvod Praha 15".
Praha 15 - třídění odpadu - odpady komunální - sběr separovaný
SAHM, Ludwig
Moderní systémy pro redukci množství odpadu a recyklaci včetně kompostování, Duales System Deutschland GmbH.
In:Odpady Luhačovice 1995. Sborník přednášek a katalog firem, s. 45-53. 
Luhačovice, JOGA, ISWA, Nadace REVIA, MŽP ČR 1995.
Aktivity firmy SSI Schäfer. Příklady řešení redukce zbytkového odpadu. Volba sběrného systému. Příklady z praxe: volba kontejnerů, množství získaných odpadů, náklady na odvoz. Zhodnocování látek z odpadu. Ekonomická a ekologická hlediska duálního systému. Recyklace odpadů a životní prostředí.
odpady komunální - sběr separovaný - firma SSI Schäfer - systém duální - náklady - odvoz odpadů - kontejnery - SRN
RYŠÁNEK, Zdeněk
Separovaný sběr od obyvatelstva.
In:Odpady Luhačovice 1995. Sborník přednášek a katalog firem, s. 56-59. 2 obr.
Luhačovice, JOGA, ISWA, Nadace REVIA, MŽP ČR 1995.
Situace v oblasti separovaného sběru odpadů v ČR. Zpracovatelské dvory. Dvoukontejnerový separovaný sběr. Ruční třídění sebraných surovin. Odbyt druhotných surovin.
odpady komunální - sběr separovaný - firma TRAMAZ - linky třídicí - třídění odpadů ruční
Abfallvermeidung und Abfallverwertung in mehrgeschossigen Wohnbauten in Thüringen. (Omezování a zhodnocování odpadů ve vícepatrových obytných stavbách v Durynsku.)
Müll und Abfall, 27, 1995, č. 11, s. 778-790. 2 obr., 8 tab., 5 lit.
V nových spolkových zemích SRN je 10x více výškových obytných staveb než ve starých zemích. V těchto aglomeracích vznikají specifické problémy spojené s motivací obyvatel k omezování a zhodnocování odpadů a se separací odpadů. Obsáhlý článek uvádí výsledky výzkumu ve dvou modelových oblastech, kde byla provedena podrobná analýza přístupu obyvatel, šetřeny vhodné způsoby třídění odpadů, zavedení poplatků v závislosti na množství odpadu aj. Ke zlepšení situace byla navržena některá opatření, která bude nutno prakticky ověřit.
zhodnocování odpadů - země spolkové nové - SRN - motivace obyvatel - poplatky - množství odpadu - sběr separovaný - mínění veřejné - výzkum veřejného mínění - práce s veřejností
SCHEFFOLD, K.
Erfahrungen mit Wertstoffhöfen in Bayern. (Zkušenosti se sběrnými dvory v Bavorsku.)
In:Müll-Handbuch, 1995, č. 2853, s. 1-11. obr., tab., lit.
Definice a kritéria pro hodnocení sběrných dvorů. Sbírané materiály a vybavenost dvorů, poloha a otevírací doba. Investiční a provozní náklady na sběrné dvory.
odpady komunální - dvory sběrné - sběr separovaný - náklady - SRN - Bavorsko
HARTARD, Susanne - HUHN, Michael - EISENBLÄTTER, Rita - WUTTKE, Joachim
Das SERO-Systém der DDR - eine Alternative zum DSD?. (Východoněmecký systém sběru druhotných surovin SERO - alternativa k duálnímu systému?)
In:Müll-Handbuch, 1995, č. 2862, s. 1-18. obr.
Popis kombinátu SERO (Sekundärrohstoff-Erfassung), jeho charakteristika v období NDR a vývoj po roce 1990. Systém sběru druhotných surovin a jeho výkony. Dotazníková akce k akceptaci podniku SERO. Úprava druhotných surovin, problémy s využíváním druhotných surovin, státní podpora.
odpady - suroviny druhotné - sběr surovin druhotných - firma SERO - systém duální - SRN
Empfehlungen zur Sperrmüllsammlung. Getrennte Sammlung sperriger Abfälle aus Haushaltungen. Informationsschrift 24 des Verbandes Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung e.V. Stand: September 1995. (Doporučení ke sběru objemného odpadu. Separovaný sběr neskladných odpadů z domácností. Informační materiál svazu VKS č. 24. Stav: září 1995.)
In:Technische Vorschriften für die Abfallwirtschaft, 1996, č. 15020, obr.
Rámcové podmínky dané zákonem (technický návod pro sídelní odpad, zákon o odpadech a oběhovém hospodářství, zemské právo). Doporučení pro budoucí zneškodňování objemného odpadu. Definice objemného odpadu. Druh sběru objemného odpadu. Návod k výběru systému odvozu. Náklady na logistiku. Dotazník VKS ke zneškodňování objemného odpadu a jeho vyhodnocení.
sběr separovaný - odpady objemné - SRN - svoz - logistika - odpady z domácností
PETRÁK, Jaroslav
Separovaný sběr komunálního odpadu ve Žďáru nad Sázavou.
Odpady, 6, 1996, č. 1, s. 18-19. 2 fot.
V průběhu r. 1991 provedl odbor životního prostředí MÚ ve Žďáru nad Sázavou analýzu stavu nakládání s komunálním odpadem a vzhledem k jeho nedokonalosti a neperspektivnosti byl vytvořen nový systém. Systém měl být jednoduchý, pochopitelný pro občana a v rámci možností ekonomicky provázaný tak, aby měl občan možnost náklady na zneškodňování vlastního odpadu ovlivňovat.
Žďár nad Sázavou - odpady komunální - sběr separovaný - programy OH
KOTOULOVÁ, Zdenka - DURDÍK, Karol
Komunální odpady.
Odpady, 6, 1996, č. 1, s. 12-15. 5 tab., 2 fot.
Autoři vysvětlují a vymezují pojem "komunální odpad", podávají přehled o jeho množství a látkovém složení, informují o odděleném sběru jednotlivých látkových skupin, o separovaném sběru nebezpečných složek domovního odpadu a odhadují výtěžnost separovaného sběru komunálního odpadu.
odpady komunální - sběr separovaný - odpady nebezpečné
CHRISTIANOVÁ, Anna
Organizování a provoz sběrných dvorů. Zkušenosti z průmyslově vyspělých zemí.
Odpady, 6, 1996, č. 1, s. 16-17. 2 fot.
Sběrné dvory jsou významnou součástí koncepce odpadového hospodářství. Autorka uvádí konkrétní příklady z Německa a ze Švýcarska, kde se potvrdily výhody sběrných dvorů. Vlastní sběr probíhá buď tak, že sběrná služba objíždí po stanovených trasách a intervalech, nebo odpady dopravují do sběrného dvora sami občané.
SRN - Švýcarsko - dvory sběrné - odpady tříděné
Éco-Emballages: Ein Program im Aufwind. (Éco-Emballages - program v rozvoji.)
UmweltMagazin, 25, 1996, č. 5, s. 12-14 příl. 3 fot.
Po tříleté testovací fázi a vývoji Éco-Emballages disponuje společnost know-how v rozdílných oborech, jako je např. organizace třídění odpadů, plánování a pořádání informačních kampaní, kontrola kvality tříděných produktů. Tato práce zlepšila hospodárnost systému a umožnila další vývoj technologií zhodnocování. Na vývoji se v rámci pilotního projektu podílelo 41 míst. Výsledky se projevily v technickém, organizačním a komunikačním sektoru. Důležitou součástí celého procesu je organizace odděleného sběru, na jehož počátku je potřeba objasňovat tuto činnost a motivovat občany. Při třídění nesmí dojít ke smísení skla a papíru/kartonu s jinými materiály. Důležitým pohledem třídění je volba ideálních nádob pro oddělený sběr. Ideální nádoby neexistují, ale nesmějí se podobat obvyklým nádobám na odpady. Důležitá je také volba vozidla pro odvoz odpadů.
Francie - třídění odpadů - firma Éco-Emballages - projekty pilotní - třídění odpadů - sběr separovaný - sektor komunikační - nádoby na odpady - výchova ekologická - obaly
Das Beispiel einer gelungenen Partnerschaft mit den Gebietskörperschaften. (Příklad zdařilého partnerství s územními korporacemi.)
UmweltMagazin, 25, 1996, č. 5, s. 7-8 příl. 2 fot.
Ve Francii je přes 36 tis. obcí, které jsou odpovědné za odpadové hospodářství. Hospodaření s odpady musí probíhat ve stanovených zákonných normách. Pomocí příspěvků svých členů pomáhá Éco-Emballages územním korporacím s odvozem a tříděním odpadů, což je základem pro jejich opětovné zhodnocování. Éco-Emballages garantuje odebírání tříděného obalového materiálu. Partnerství probíhá na základě uzavřené smlouvy mezi územní korporací a autorizovaným podnikem. Éco-Emballages financuje překročení nákladů spojených s tříděným odvozem, tzn. zvýšené náklady oproti jednoduchému odvozu a následnému spalování. Další podporou je závazek odběru tříděného materiálu po dobu šesti let ve smluvně stanovené ceně. Nakonec pomáhá Éco-Emballages obecní správě při jejích kampaních, které mají zapojit obyvatele do tříděného sběru. Zvolení systému těchto smluv je svobodným rozhodnutím obcí.
Francie - třídění obalů - sběr separovaný - firma Éco-Emballages - financování sběru - smlouvy - práce s veřejností - obaly
SAHM, Ludwig - SCHÄFER, Fritz
Modern Systems for Waste Reduction and Recycling. (Moderní systémy pro omezování vzniku odpadu a recyklaci.)
ISWA Times, 1996, č. 2, s. 6-9. 3 obr.
Od roku 1979 se firma SSI Schäfer zabývá separovaným sběrem odpadu a možnostmi recyklace těchto materiálů. Firma vyvinula ekonomicky efektivní systém, který bere ohled na životní prostředí a je kompatibilní s existujícími systémy. Existují dva základní způsoby sběru: centralizovaný sběr a přímý sběrový systém, kde třídění probíhá u zdroje. Tyto dva systémy lze také kombinovat. V mnoha městech probíhá sběr zbytkového odpadu do šedých popelnic (240 l), biodegradabilního odpadu do hnědých popelnic (120 nebo 240 l), papíru do modrých popelnic (240 l) a kontejner pro sklo může být umístěn centrálně. Při tomto způsobu se dosahuje recyklace až 50 %. Ve velkých městech se obvykle používají kontejnery větších rozměrů. V oblasti města Ahrweiler (zemědělská oblast) je nízká hustota populace a sběr zde probíhá trochu odlišně: organický materiál se sbírá do malých kompostáren, lehký obalový materiál se sbírá do žlutých popelnic a šedé popelnice jsou pro zbytkový odpad. Sklo se třídí barevně a sbírá se centrálně.
sběr separovaný - SRN - firma SSI Schäfer
ASCHENBRENNER, K. - HEITZ, R. - LANGER, G. - EISELE, S. - REICHERTER, J.
Einführung des 3-Tonnen-Systems in München. (Zavedení systému 3 sběrných nádob na odpad v Mnichově.)
AbfallwirtschaftsJournal, 8, 1996, č. 5, s. 17-22. 3 obr., 2 tab.
Na příkladu zavedení systému 3 sběrných nádob na odpad pro 170 tisíc obyvatel bavorského Mnichova je popsáno plánování, osvětová práce i přebudování odvozu na integrovaný systém. Cílem je dosažení vysoké čistoty při sběru separovaných odpadů. Předpokladem pro úspěšné zavedení tohoto velkého projektu jsou detailní vědomosti, efektivní management projektování, přímá spolupráce s úřady a vyzkoušené know-how při dodávání nádob a plánování odvozů. Systém odděleného sběru kompostovatelných odpadů byl zaveden již v roce 1990 po přípravě v rámci modelového pokusu. V roce 1992 bylo v Mnichově pomocí sběrných nádob shromážděno 2 000 t bioodpadů. Modré nádoby na papír jsou v Mnichově od roku 1991. Na schématech je znázorněna logistika projektu, projektová příprava, časové plánování, plán integrovaného odvozu a dodávek nádob a úloha médií. V článku závěru jsou shrnuty zkušenosti ze zavádění tohoto projektu.
SRN - Mnichov - nádoby sběrné - sběr separovaný - projektování sběru - logistika - odvoz integrovaný
Příklad separace odpadu.
Ekonom, 40, 1996, č. 48, s. 53. 
V Českém Krumlově platí od října 1996 nový způsob odpadového hospodářství. Každý občan bude systematicky třídit využitelný odpad a umísťovat jej do speciálních kontejnerů. Náklady na jejich provozování a další manipulaci nese město. Do popelnic mohou občané ukládat jenom zbytkový, tj. jinak nevyužitelný odpad a tato služba je hrazena z jejich kapes.
Český Krumlov - odpady - hospodářství odpadové - třídění odpadů - sběr separovaný
ŠULC, Jindřich - RYŠÁNEK, Zdeněk
Zkušenosti s jednokontejnerovým sběrem a dotříděním dutých obalů.
In:Odpady Luhačovice 1996. Sborník přednášek a katalog firem, s. 55-59. 
Luhačovice, JOGA, ISWA, ODPADY, MŽP ČR 1996.
Zkušenosti s jednokontejnerovým sběrem a dotříděním dutých obalů v Ústí nad Labem. Charakteristika obsluhované oblasti a technické vybavení. Popis jednokontejnerového sběru dutých obalů od obyvatelstva. Třídění obsahu kontejnerů na 11 druhotných surovin. Vyhodnocení skladby výstupního materiálu. První provozní zkušenosti. Předností je předpoklad vysoké účinnosti tohoto způsobu sběru pro jeho jednoduchost a pohodlnost pro občany.
sběr separovaný - obaly od nápojů - lahve - plechovky - třídění surovin druhotných - Ústí nad Labem
BRŮŽA, J.
Zkušenosti se sběrem tříděného odpadu.
Odpady, 6, 1996, č. 4, s. 24-25. 2 fot.
Zkušenosti firmy BOS (Kralupy nad Vltavou) se sběrem tříděného odpadu - systémy sběru, třídění, úpravy, dopravy a využití surovin. Donáškový systém sběru (vykrádání kontejnerů, vypalování kontejnerů, pomalovávání a polepování kontejnerů, finanční prostředky). Jiné systémy sběru. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Recyklace (technologie nasávání, výroba šedé lepenky, zpracování plastových odpadů z komunálních odpadů).
odpady - sběr odpadu - sběr separovaný - firma BOS - odpady nebezpečné - třídění odpadů
NĚMEC, Jan - ŘEZNÍČEK, Tomáš
Optimalizace systému třídění, sběru a odvozu komunálních odpadů.
Odpady, 6, 1996, č. 8, s. 16-17. 2 tab., 2 obr., 2 gr.
Příklad provedené transformace a optimalizace systému třídění frakcí z odpadů v návaznosti na konkrétní podmínky města, obce nebo oblasti (německý okres Limburg-Weilburg).
bioodpady - systém sběru donáškový - kontejnery - systém sběru odvážecí - nádoby - sběr separovaný
ŠKVAŘIL, František
Třídění odpadu a kompostování v Nové Pace.
Odpady, 6, 1996, č. 7, s. 20-21. 1 obr., 2 tab.
Separovaný sběr odpadů v regionu Nová Paka. Předtřídění odpadu v domácnostech, donáškový systém sběru, výstavba dotřiďovací linky a kompostárny. Hospodaření dotřiďovací linky. Množství vytříděných surovin, množství odpadů uložených na skládky a poplatky.
Nová Paka - hospodářství odpadové - linka dotřiďovací - kompostárny - sběr separovaný
Odpady v Jeseníku.
NIKA, 17, 1996, č. 9-10, s. 41. 1 fot.
Nedostatky nového odpadového zákona ČR. Popis programu hospodaření s odpady, který probíhá od roku 1992 v Jeseníku. Separovaný sběr, třídění odpadů, odbyt vytříděných odpadů.
Jeseník - zákon o odpadech - program recyklační - odpady komunální - sběr separovaný
KLEKOVÁ, Lenka - VOLDŘICH, Jaroslav
Třídění komunálního odpadu v městském obvodu Plzeň 2.
Odpady, 6, 1996, č. 11, s. 28. 
Odbor životního prostředí Úřadu městského obvodu Plzeň 2 postupně zavádí systém separovaného sběru odpadu.
Plzeň - sběr separovaný - hospodářství odpadové - odpady nebezpečné - suroviny druhotné - šrot železný
HESS, Thomas
Chipcontainer im Versuch - Bodenseekreis geht neue Wege bei der Abfallentsorgung. (Pokus s kontejnerem opatřeným čipem - kraj u Bodamského jezera jde novými cestami zneškodňování odpadu.)
Der Städtetag, 49, 1996, č. 12, s. 828-830. 
V roce 1994 byl v Bodamském okrese zaveden systém poplatků za odpad. V r. 1995 bylo rozhodnuto o provedení pokusu s čipovým kontejnerem firmy Stabe. Kontejner má obsah 1,1 metrů krychlových a jeho víko je pevně uzavřeno. Ve víku je zabudován vhazovací mechanismus, který po vhození "čipu" - který je vyroben z materiálu vhodného ke kompostování (kukuřičného škrobu) umožňuje vhození pytle s odpadem o objemu 15 l. Po vhození se mechanismus opět uzavře. Pokus je dnes prakticky skončen a celkový výsledek je pozitivní. Brzy se ukázalo, že množství zbytkového odpadu lze snížit na polovinu. Výhody systému: menší potřeba vyvážení kontejnerů, menší nároky na čas, techniku i personál. Lze si dobře představit, že čipové kontejnery se v budoucnu mohou využívat i ve čtvrtích s rodinnými domky na centrálních místech. Množství zbytkového odpadu se snižuje i díky modrým popelnicím na papír, žluté popelnici duálního systému, hnědé popelnici na biologický odpad a šedé na zbytkový odpad. 
SRN - odpady domovní - poplatky - množství odpadů - snižování množství odpadů - kontejner čipový - sběr separovaný
Kleinmengensammlung schadstoffhaltiger Siedlungsabfälle. VKS-Informationsschrift 28. Leitfaden für die getrennte Sammlung schadstoffhaltiger Abfälle aus Haushaltungen und Gewerbe. Stand: Dezember 1995. (Sběr malých množství sídelních odpadů obsahujících škodliviny. Návod pro separovaný sběr odpadů obsahujících nebezpečné odpady z domácností a živností. Stav: prosinec 1995.)
In:Müll-Handbuch, 1997, č. 2980, s. 1-32. obr., tab., fot.
Informační materiál zpracovaný členy odborného výboru "Zvláštní odpady" svazu VKS. Zásady sběru malých množství sídelních odpadů obsahujících škodlivé látky. Sběrné systémy (mobilní sběr, sběr na zavolání, stacionární sběr, zpětní odběr prodejci a dodavateli). Technické a personální vybavení pro jednotlivé systémy separovaného sběru. Provozní předpisy a pokyny. Skupiny odpadů obsahujících škodlivé látky: baterie, malé kondenzátory s PCB, nádoby od sprejů, pevné tukem nebo olejem znečištěné provozní prostředky (např. olejové filtry), staré laky a barvy, rozpouštědla a ředidla, tuky, vosky, klih a lepidla, staré oleje, tenzidy, prací a čisticí prostředky, staré léky, fotochemikálie, prostředky na ochranu rostlin, prostředky na ochranu dřeva, kyseliny, louhy, laboratorní chemikálie, rtuť a rtuť obsahující odpady, kosmetika, prázdné obaly se zbytkem škodlivin, zářivky a energeticky úsporné světelné zdroje. Způsoby odstraňování (chemicko-fyzikální, biologické, chemické, spalování, skládkování, ukládání pod zem. Práce s veřejností.
odpady - sběr separovaný - látky škodlivé - odpady sídelní - SRN - odpady z domácností
UK plastic bottle recycling growth. (Růst recyklace plastových lahví ve Velké Británii.)
Warmer Bulletin, 1997, č. 53, s. 3. 2 gr.
Poslední údaje ukazují, že recyklace plastových lahví vzrostla ve Velké Británii o 25 %. V současné době je do svozového sběru od krajů chodníků zapojeno 1,3 mil. domácností (to je přírůstek o půl miliónu ve srovnání s rokem 1995), kontejnerů na plastové láhve je k dispozici asi 2 900, což znamená také znatelný vzrůst oproti roku 1995. V roce 1996 bylo sebráno 5 500 t lahví, ročně se recykluje asi 110 mil. lahví. V roce 1997 se očekává, že se svozového sběru od krajů chodníků zúčastní 1,87 mil. domácností a bude obnoveno asi 7 250 t lahví. Na domácnost se sebere 2,7 kg plastových lahví, u špičkových schémat je to asi 6 - 12 kg. Recyklační cíl pro rok 2001 je 91 000 t. Pokud by ho mělo být dosaženo, muselo by se separovaného sběru zúčastnit asi 16 mil. domácností.
recyklace plastových lahví - sběr odpadu separovaný - Velká Británie - lahve plastové - sběr od krajů chodníků
LLOYD, David
Collection, sorting and recycling go hand-in-hand with education in USA. (Sběr, třídění a recyklace jdou ruku v ruce se vzděláváním v USA.)
Wastes Management, 1997, č. 1, s. 38-40. 7 fot., 1 gr.
Složení odpadu v USA podle EPA z roku 1993 je následující: papír 37,6 %, odpad ze zahrad 15,9 %, plasty 9,3 %, kovy 8,3 %, odpady z potravin 6,7 %, dřevo 6,6 %, sklo 6,6 % a ostatní odpad 9 %. Nejlepší situace v odpadovém hospodářství je v Kalifornii, kde se odhaduje, že bude v roce 2000 dosaženo 50% recyklace. Je snaha zavést po celém USA jediný typ sběrového systému - "One Pass system". To znamená, že jeden týden se sbírá zbytkový odpad a zelený odpad ze zahrad do sběrových automobilů se dvěma odděleními a druhý týden zbytkový odpad, papír/lepenka a smíšený odpad do sběrných automobilů se třemi odděleními. V důsledku používání tohoto sběrového systému se snížil počet sběrových automobilů, spotřeba pohonných hmot a emisí. Vozy obsluhuje pouze jediný člověk, což znamená další úspory. Sběrový systém je zde popsán v návaznosti na recyklační zařízení Davis Street Station v Alameda County.
sběr odpadu separovaný - hospodářství odpadové - USA - odvoz odpadů
ŠŤASTNÁ, Jarmila
Třídicí systém v Ústí nad Labem.
EKOjournal, 6, 1997, č. 4, s. 5-6. 2 fot., 2 tab.
Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o. jsou jedním z mála podniků u nás, které dovedou třídit městský odpad, provozovat třídicí linku, sbírat nebezpečné odpady a přitom se finančně "nepoložit". Rozhovor s jednatelem firmy Karlem Ždychem.
ČR - Ústí nad Labem - třídění odpadů - sběr tříděný - kontejnery - svoz odpadů - odpady objemné - odpady komunální - recyklace - financování
ELLENDT, Mario
Umfrage vor Einführung der Biotonne im Landkreis Cuxhaven. (Anketa před zavedením popelnice na biologický odpad v okrese Cuxhaven.)
Müll und Abfall, 29, 1997, č. 1, s. 26-35. 10 obr., 22 tab.
Okres Cuxhaven zvažuje zavedení popelnic na biologický odpad. Byla provedena anketa mezi obyvatelstvem, jejíž výsledky mají sloužit k tomu, aby bylo možno přizpůsobit systém požadavkům jeho uživatelů, aby se ověřila užitečnost zavedení popelnic. Byly zapojeny všechny cílové skupiny možných uživatelů popelnic. Ankety se zúčastnilo celkem 1 150 domácností a 40 malých živnostenských podniků. Byla provedena pomocí dotazníků, vyplňovaných na místě při osobním rozhovoru. Byl brán ohled na převládající sídelní a obytné struktury. Podle 80 % dotázaných byla velikost popelnic propočítána správně. Proti celoplošnému zavedení popelnic se vyslovilo 52,5 % dotázaných. Dalších 16 % považuje za omezující faktor poplatky za popelnici. 
SRN - odpady biologické - popelnice - projekt - anketa - sběr separovaný
HUSÁK, Robert
Zkušenosti s dvoukontejnerovým sběrem využitelného domovního odpadu.
Odpady, 7, 1997, č. 4, s. 18-19. 2 fot., 1 obr., 1 tab.
Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o. (TSMÚ) uskutečnily v roce 1992 zkušební program třídění odpadů u obyvatelstva na sídlišti Kamenný vrch, kde bylo 10 stanovišť osazeno kontejnery na tříděný odpad, a další omezený počet stanovišť byl umístěn v lokální zástavbě. Po přibližně ročním provozu byl program vyhodnocen s následujícími výsledky: a) občan je schopen reagovat na program třídění odpadů, b) stanoviště v lokální zástavbě vykazují lepší výsledky než ty, které byly umístěny v zástavbě sídlištní, c) obsah kontejnerů v obou lokalitách nelze obchodně využít bez dodatečné úpravy.
ČR - Ústí nad Labem - Technické služby Ústí nad Labem - odpady tříděné - sběr separovaný - kontejnery - odpady domovní - obaly - suroviny druhotné
Verursachergerechte Restmüllerfassung in Grosswohnanlagen. (Sběr zbytkových odpadů ve velkých obytných budovách spravedlivě podle původce.)
Der Städtetag, 50, 1997, č. 6, s. 443-445. 
Ve Schwerinu byly od počátku listopadu 1996 do konce února 1997 testovány dva systémy sběru zbytkového odpadu ve velkých obytných zařízeních. Cílem projektu bylo nalezení systému, který by umožnil přímé přiřazení zbytkového odpadu k jednotlivým domácnostem v domech, kde žije více rodin. Součástí projektu bylo též obnovení systémů SERO, známých z dob NDR.
SRN - odpady - třídění odpadů - sběr odpadů - odpady biologické
RAND, Richard
Source separation of organic waste & the paper sack. (Separace organického odpadu u zdroje a papírové pytle.)
Wastes Management, 1997, č. 5, s. 39-40. 
Při sběru odpadu propagují místní úřady stále více separaci u zdroje. Pro tuto separaci lze používat popelnice opatřené kolečky, ale i plastové nebo papírové pytle. Možné jsou i jutové pytle, ale jsou problémy s jejich potiskem. Papírové pytle se nejvíce používají ve Švédsku a Dánsku. Sbírá se do nich odpad z domácností a znatelně snižují váhu i zápach. Odpad v nich může dýchat, může se odpařovat voda, což je zvláště pro odpad určený ke kompostování důležité. Zabrání se anaerobnímu vyhnívání odpadu, které je hlavním zdrojem zápachu, tvorbě nežádoucích kapalin a kondenzaci par. K jejich zavedení není potřeba velký vstupní kapitál, mohou být bez problémů zapojeny do mnoha sběrových systémů, ušetří se čas, protože papírové pytle není potřeba vyprazdňovat, mohou být drceny společně s odpadem. I když některé plastové pytle jsou popsány jako biodegradabilní, je potřeba více informací o polymerovém řetězci, aby nedošlo k uvolňování nežádoucích látek do kompostu.
třídění odpadu u zdroje - pytle pro sběr odpadu papírové - sběr separovaný - systémy sběru
Recycling - the Debate Continues. (Debata o recyklaci pokračuje.)
Warmer Bulletin, 1997, č. 52, s. 18-19. 
Ecology Center v Berkeley, které se zabývá programem separovaného sběru odpadu a shromažďuje údaje o proveditelnosti sběrového schématu, zveřejnilo tyto závěry: 1 t separovaně sebraných plastických hmot bude stát domácnost 8 USD, většina sebraných plastických hmot se posílá za moře, kde jsou zpracovány v lepších podmínkách, mnoho výrobků vyrobených z recyklovaných umělých pryskyřic již nelze recyklovat. Článek se také zabývá recyklací plastických hmot v Evropě. Od r. 1993-1994 se zvýšila recyklace o 22 %. Recyklace plastických hmot z tuhého komunálního odpadu stoupla na více než 50 %. Při omezování skládkování plastických hmot je klíčová obnova energie. Důležité je také omezit množství materiálu, které do výroby vstupuje. Při výrobě trubek z plastických hmot se např. podařilo ušetřit 40 %.
recyklace plastů - USA - Evropa západní – plasty
Countdown läuft. (Odpočítávání běží.)
Entsorga-Magazin, 16, 1997, č. 12, s. 18-21. 
Okres Lahn-Dill plánuje od dubna 1998 recyklaci obalů bez Duálního systému. Chce zavést vlastní sběr a recyklaci obalů, část plastů chce jako suchý stabilát energeticky zhodnocovat se zbytkovým odpadem. DSD tuto koncepci odmítá. Od 1. 4. 1998 má být zrušen žlutý pytel a zaveden "modrý pytel Landbell", do kterého mají obyvatelé sbírat obaly z lepenky a papíru a nápojové kartony. Předností modrého pytle je podle mluvčího Landbell skutečnost, že ho lze přímo lisovat. Velké lahve a fólie z plastů mají spotřebitelé nosit do dvorů. Kontejnery na biologický odpad, šedé popelnice na zbytkový odpad, kontejnery na sklo a samostatný odvoz objemného odpadu zůstanou v novém systému zachovány. 
SRN - obaly - sběr separovaný - recyklace - systém Landbell
BRUNNER, Martin - MARK, Frank E. - WIRZ, Christian
Charakteristik und Qualität von separat gesammelten Kunststoffabfällen aus Haushaltungen in der Schweiz. (Charakteristika a kvalita separovaně sebraných plastových odpadů z domácností ve Švýcarsku.)
Müll und Abfall, 29, 1997, č. 7, s. 402-408. 12 obr., 4 tab., lit. 6
V kantonu Zug ve Švýcarsku se od r. 1985 sbírají separovaně odpadní plasty z domácností a živností přinášecím systémem. Smíšené plasty se energeticky zhodnocují v cementárenském průmyslu. Pro využití druhotných paliv v cementárenském průmyslu stanovil švýcarský Úřad pro životní prostředí, les a krajinu (BUWAL) směrnice pro obsah škodlivých látek v těchto palivech. Mezní hodnoty směrnic se orientují podle průměrného obsahu škodlivých látek v uhlí. Na žádost oborového svazu Plastické hmoty byl proveden na vysoké škole Rapperswill výzkum této problematiky - více než 30 reprezentativních vzorků bylo podrobeno výzkumu škodlivých látek. Mezní hodnoty byly většinou dodrženy s výjimkou kadmia a antimonu. Výsledky studie jsou v souladu s jinými švýcarskými i evropskými studiemi. Oprava článku byla uveřejněna v č. 9/1997, s. 561.
Švýcarsko - odpady - odpady plastové - sběr separovaný - zhodnocení energetické - látky škodlivé - směrnice - studie - plasty
FOERSTER, Karin
Untersuchung der Einflüsse auf die Restmüll- und Bioabfallbeschaffenheit durch Einführung der Verwiegung am Beispiel der Stadt Niddatal /Hessen/. (Výzkum vlivu systému vážení na vlastnosti zbytkových a biologických odpadů na příkladu města Niddatal v Hessensku.)
Müll und Abfall, 29, 1997, č. 8, s. 452-458. 11 obr.,4 tab.
Město Niddatal přeorganizovalo k 1. 1. 1995 systém poplatků za odpady. Od roku 1990 do roku 1994 platil tarif za vyprazdňování nádob na zbytkový a biologický odpad a základní poplatek na pozemek. Od 1. 1. 1995 zavedlo město systém vážení pro nádoby na zbytkový a biologický odpad. Tímto platí tarif za vážení spojený s dvěma základními poplatky, za pozemek a za nádobu. Cílem výzkumu bylo stanovit účinek zavedení systému vážení na jakost odpadu. Výsledky výzkumu jednoznačně prokázaly, že novým systémem bylo dosaženo ještě většího třídění odpadů v domácnostech.
SRN - třídění odpadů - výzkum - poplatky za odpad - sběr odpadů - sběr separovaný - vážení odpadů
HEILMANN, Andrea - ECKART, Janett - HEYE, Ulrich - HOFFMANN, Kirsten
Untersuchungen zur getrennten Bioabfallerfassung in Dresden und Chemnitz. (Výzkumy separovaného sběru biologického odpadu v Drážďanech a Chemnitzu.)
AbfallwirtschaftsJournal, 9, 1997, č. 9, s. 14-19. 6 obr., 2 tab.
Separovaný sběr a zhodnocování biologických odpadů má podle programu saské ekologické politiky prioritu. Do roku 2003 má být zhodnocováno 50 % všech odpadů z domácností. V rámci programu saského ministerstva pro životní prostředí a rozvoj země byl proveden výzkum současné situace v oblasti sběru biologického odpadu. Na základě praktických výzkumů a výzkumu akceptace u obyvatelstva budou odvozena obecná doporučení. Důležitými kritérii, která ovlivňují úspěch sběru biologického odpadu, jsou úprava poplatků a individuální posuzování různých struktur zástavby.
SRN - Sasko - hospodářství odpadové - odpady biologické - výzkum - sběr separovaný - poplatky
Solid Waste Management in Minneapolis. (Hospodaření s pevným odpadem v Minneapolis.)
Waste Age, 28, 1997, č. 8, s. 101-102. 1 tab.
Sběr odpadu z domácností probíhá v Minneapolis každý týden. Město má 19 sběrných vozidel a 93 % odpadu se spaluje s obnovou energie, pouze 7 % se skládkuje. Cena za zneškodnění 1 t byla v roce 1996 asi 45 USD. Recyklovatelný odpad se sbírá každý druhý týden, a to v den sběru ostatního odpadu z domácností. Pro 57 000 domácností je určeno 12 sběrných vozů. Každý odpad má své oddělení. Rozpis sběru je každoročně rozesílán do každé domácnosti. Sebrané baterie se ještě dále třídí. Rtuťnaté a nikl-kadmiové se recyklují, lithiové baterie se spalují ve spalovnách nebezpečného odpadu a alkalické baterie se skládkují jako nebezpečný odpad. Zahradní odpad se sbírá od poloviny dubna do poloviny listopadu. Je umístěn v papírových nebo plastových pytlích s označením zahradní odpad. Vyváží se jednou týdně a kompostuje se. 
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GRASHEY, Sonja - HELM, Markus - WEGGEMANN, Sigrid
Ursachen für schlechte Trennqualitäten am Beispiel der Bioabfallsammlung. (Příčiny špatné kvality separovaného sběru na příkladu sběru biologického odpadu.)
AbfallwirtschaftsJournal, 9, 1997, č. 10, s. 38-41. 6 obr., lit. 2
V jednom okresu u Mnichova se od r. 1993 pravidelně provádějí výzkumy rušivých látek v sebraném biologickém odpadu. V minulosti byla snaha dosáhnout pomocí různých opatření redukce vhazování rušivých látek - ale bez požadovaného výsledku. Důvody vhazování rušivých látek jsou nedostatek znalostí o problémech kompostování a chybějící motivace. Tyto nedostatky by bylo možno odstranit cílenou osvětovou a poradenskou činností. Využití tiskových médií není dostatečné, naopak efektivní jsou návštěvy v domácnostech a osobní rozhovory s občany.
SRN - odpady biologické - sběr separovaný - látky rušivé - práce s veřejností
MÍČKOVÁ, Dagmar
Peněženka, příroda, třídění.
S'98, 1998, č. 6, s. 28-29. 
V roce 1991 Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou provedl analýzu stavu nakládání s komunálním odpadem města se závěrem, že systém nevyhovuje připravovaným legislativním normám, je zastaralý a neperspektivní. Městská skládka byla kapacitně vyčerpána a z důvodů existence CHKO Žďárské vrchy a různých pásem ochrany vod nebylo prakticky možné uvažovat v tomto regionu o výstavbě skládky nové. V roce 1992 byly vydány nové vyhlášky města v oblasti odpadového hospodářství. Odpady jsou tříděny podle druhů. Pro informovanost obyvatelstva byla do každé rodiny doručena brožura s názvem: "Návod pro třídění domovního odpadu ve městě aneb jak šetřit peněženku i přírodu". Propagace mezi občany byla jednou ze základních podmínek úspěšného fungování celého systému nakládání s odpady ve městě.
sběr separovaný - práce s veřejností - osvěta - Žďár nad Sázavou - CHKO Žďárské vrchy - odpady komunální - ČR
První obalová vlaštovka - Nová Paka.
Ekonom, 42, 1998, č. 13, s. 14. 1 fot.
Jednou z prvních obcí, která zavedla ucelený systém separace komunálního odpadu včetně plastových obalů je město Nová Paka. Odpad zde třídí na plasty, sklo, kov, papír, nebezpečný odpad (autobaterie, léky, baterie aj.) a biologický odpad z něhož se pak v bioreaktoru vyrábí kompost. V loňském roce město Nová Paka uzavřelo na deset let smlouvu se společností Eko-Kom, jež podporuje třídění odpadu.
sběr separovaný - nakládání s odpady - odpady komunální - odpady nebezpečné - firma Eko-Kom - Nová Paka
Landbell-Sammel- und Verwertungssystem im Lahn-Dill-Kreis kommt im ersten Halbjahr 98. (Systém sběru a recyklace odpadů Landbell přichází v okrese Lahn-Dill v prvním pololetí 98.)
AbfallwirtschaftsJournal, 10, 1998, č. 1/2, s. 4. 1 obr.
Firma Landbell AG, Mainz, bude v prvním pololetí 1998 realizovat společně s okresem Lahn-Dill zcela nový koncept odpadového hospodářství, který bude představovat konkurenci pro dosavadní recyklaci obalů. Systém je díky kombinaci nových technologií ekologičtější a o 50 % levnější než dosavadní systém, např. náklady na recyklaci obalů z plastických hmot, které dosud činily 3 000 DEM na 1 t, se mají snížit asi na desetinu. 260 000 obyvatel okresu třídí domovní odpad za účelem budoucí recyklace. Žlutý pytel byl v tomto okrese, jakožto nejdražší nádoba na odpad, zrušen. Domácnostem je k dispozici jako doposud šedý kontejner, modrý kontejner na papír a nově zřízený modrý pytel, do kterého se budou sbírat prodejní obaly z papíru, lepenky, kartonu a kombinovaného materiálu, jako jsou kartony na nápoje, na hluboko zmražené pokrmy apod. Navíc budou k dispozici jako doposud kontejnery na sklo, velké lahve a tašky z plastických hmot.
SRN - odpady domovní - sběr separovaný - recyklace - systém Landbell
VESELÁ, Lenka
V Bavorsku se odpad třídí.
Nika, 19, 1998, č. 1-2, s. 43. 3 fot.
Recyklační středisko v Oberammergau; v okrese čtyři místa kam mohou občané odvážet tříděné odpady. Za převážnou část odpadů se musí zaplatit, ale to vyjde levněji než platba za popelnici a netříděný odpad, kde se musí vážit každý kilogram.
SRN - odpady tříděné - sběr separovaný
KOTOULOVÁ, Zdenka
Jak zavádět systémy nakládání s komunálním odpadem.
Technický týdeník, 46, 1998, č. 16, s. 7+10. 4 tab.
Nová právní úprava zákona o odpadech ponechává problém zajištění finančních prostředků pro separaci komunálního odpadu plně v pravomoci obce. Vědomě pozitivní chování občanů je možné pouze tehdy, mají-li občané možnost spolupracovat na návrhu systému. I přes nejlépe organizované výchovné a propagační akce ukazují české i zahraniční zkušenosti na to, že hlavním motivačním prostředkem je hmotná stimulace. Oddělený sběr s následným využitím získaných složek odpadu je rozvinut ve všech vyspělých evropských státech.
odpady komunální - obce - nakládání s odpady - sběr separovaný
DOPPENBERG, A. A. T.
Organisational trends in domestic waste collection in The Netherlands. (Organizační trendy ve sběru odpadu z domácností v Nizozemsku.)
Wastes Management, 1998, č. 4, s. 19-31. 1 tab., 1 gr.
Domácnosti v Nizozemsku platí přibližně 2,5 bil. NLG ročně za zneškodňování svého odpadu. Z toho 1 mil. NLG se použije na spalování, recyklaci, skládkování a kompostování. Zbytek se použije na sběr odpadu, recyklaci papíru, skla, menšího množství chemického odpadu a jiných typů odpadu. Náklady na sběr v posledních letech stouply v důsledku zvýšené recyklace a spalování. Místní úřady jsou odpovědné za provedení sběru a často zajišťují sběr pomocí svých vlastních služeb. Tyto služby zároveň zajišťují čištění ulic. Soukromé společnosti seberou asi 20 % z celkového množství odpadu a jejich služby se využívají hlavně v menších obvodech, ale ani v tomto případě se nesníží občanům poplatky. Naopak v některých oblastech jsou tyto služby levnější, pokud je zajišťují místní úřady. Aby však čisticí služba místních úřadů byla efektivní, musí obsluhovat nejméně 20 000 - 30 000 domácností. 
sběr odpadu - zneškodňování odpadu - poplatky za zneškodňování
BALNER, Petr - HŘEBÍČEK, Jiří
Třídění komunálních odpadů z pohledu malého města.
Technický týdeník, 46, 1998, č. 16, s. 8-9. 3 tab., 4 gr.
V Krnově vzniká ročně v průměru 220 kg na občana. Veškeré nakládání s komunálním odpadem zajišťují Technické služby města Krnova. Sběrný dvůr zde byl otevřen v dubnu 1998. Podstatnou částí úspěchu systému separovaného sběru je vedle technického řešení především práce s občany a jejich informovanost.
dvory sběrné - odpady komunální - Firma Technické služby města Krnova - sběr separovaný
ZEMAN, Jan
Separovaný sběr plastů v Liberci.
Odpady, 8, 1998, č. 4, s. 24. 
Po dobrých zkušenostech se sběrem a recyklací suchých galvanických článků, hliníku, PET lahví, fólie LD-PE a Tetra-Paku jsme v posledních dvou letech přistoupili i ke sběru separovaných plastů. S pomocí dětí ve školách a ve školkách firma Armillaria Liberec pokusila rozlišit kelímky a vaničky od jogurtů, tvarohů, másel apod., na surovinu pro recyklaci polystyrenu a polypropylenu. Zkušenosti ukazují, že separovaný sběr je možný, pokud budou výrobci dodržovat základní pravidla materiálového značení.
recyklace - plasty - Liberec - sběr separovaný
Auf gutem Weg. (Na dobré cestě.)
Entsorga-Magazin, 17, 1998, č. 3, s. 76. 
Berlín v roce 1997 pokročil ve sběru hodnotných látek v rámci Duálního systému. Celkem bylo za rok 1997 sebráno přes 100 000 t lehkých obalů. Byla také učiněna řada nových opatření: v oblastech se zástavbou rodinných domků byly lehké obaly navíc sbírány do devadesátilitrových pytlů. K Duálnímu systému bylo připojeno téměř 150 000 pozemků a přes 20 000 parcel v zahrádkářských oblastech. Od 1. 12. 1997 nabízí občanům telefonický servis tzv. Call Center - v průměru 150 volajících denně zde získává informace a rady týkající se odpadů a činnosti DASS (Andere Systementsorgungsgesellschaft MbH) - společného podniku skupiny Alba a Berlínského podniku čištění města, který v Berlíně zodpovídá za uplatňování Duálního systému.
SRN - Berlín - systém duální - sběr separovaný
KOTOULOVÁ, Zdeňka
Prostředky na sběr a svoz komunálního odpadu.
Odpady, 8, 1998, č. 4, s. II-IV+VI. 2 tab.
Nakládání s odpady tvoří v dnešní době již rozvinutý systém, jehož základními součástmi jsou shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování odpadu. Původci odpadů jsou podle nového zákona mimo jiné povinni shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů, nevyužité odpady nabízet k využití jiným subjektům, teprve nevyužité odpady se mohou zneškodnit. Tyto povinnosti patří také původcům komunálních odpadů - obcím. Organizace sběru komunálního odpadu: donáškový sběr, sběrné dvory, odvozový sběr, stacionární sběr, mobilní sběr, sběrné nádoby, výměnné nádoby, pytlový sběr, druhy přepravy odpadu, automobily pro svoz a přepravu odpadu.
nakládání s odpady - sběr odpadů - svoz odpadů - odpady komunální - sběr separovaný
HUSÁK, Robert
Operace s použitými obaly z domácností.
Technik, 1998, č. 6, s. 15. 
Technická zařízení na separaci využitelných složek ze směsného odpadu (z běžné domovní "popelnice") byla realizována i u nás. Tento způsob se však ukázal jako neschůdný pro vysoké znečištění získaných látek. V Ústí nad Labem se osvědčilo sbírat společně do jednoho kontejneru obaly ploché (papír a plastové fólie) a do druhého obaly duté (skleněné lahve, plastové lahve a plechové nápojové dózy). Obsah prvního kontejneru se dotřiďuje na ručních linkách. Obsah kontejneru na duté obaly lze zpracovat na poloautomatické lince.
obaly - sběr separovaný - odpady komunální - Ústí nad Labem
RYŠÁNEK, Zdeněk
Ekonomika třídění domovního odpadu.
Odpady, 8, 1998, č. 6, s. 11-13. 4 obr., 3 tab.
Oddělený sběr s následným využitím získaných složek je rozvinut ve všech vyspělých zemích Evropy. Podíl sebraných a zhodnocených složek komunálního odpadu se v EU pohybuje průměrně kolem 30 %. Podíl množství komunálního odpadu sebraného v ČR je 5 %. Příjmy z prodeje druhotných surovin nemohou pokrýt náklady na sběr. Postupem času se došlo k tomu, že výhodnější je tříděný sběr. Předběžné výsledky ukazují, že technologie sběru dutých obalů vede za určitých podmínek k výraznému omezení nutných investic i provozních nákladů souvisejících s tříděním komunálního odpadu.
odpady komunální - třídění odpadů - sběr separovaný - suroviny druhotné - obaly
NĚMEC, Jiří
Do čeho třídit papír, sklo a plasty?
Odpady, 8, 1998, č. 6, s. 14-15. 2 fot.
Dnes je otázkou co, jak a do čeho třídit. Nádoby na tříděný odpad musí být barevně lišit od běžných popelnic. Je potřeba, aby byl včas odvážen komunální odpad, protože jsou-li popelnice plné, lidé se nerozpakují vynést odpadky do kontejneru např. na barevné sklo. Tak dochází ke znečištění a znehodnocení suroviny.
odpady - odpady tříděné - třídění odpadů - papír - sklo - plasty - nádoby na odpady - sběr separovaný
Ergänzender Sack. (Doplňující pytel.)
Entsorga Magazin, 17, 1998, č. 10, s. 26-29. 2 obr.
Pouhé postavení žlutých nádob na odpad nestačí ke splnění předepsaných kvót pro obaly se zeleným bodem. Proto se v Berlíně od května 1997 dávají na sídlištích s výškovými domy domácnostem zdarma žluté pytle, aby obyvatelé mohli odpad čistě předtřídit přímo v bytě. Pokus se setkal s úspěchem. Je na něj napojeno 137 484 bytových jednotek. Stupeň znečištění sebraného odpadu je nižší než 20 %. Náklady na pytle činily za rok 1997 kolem 280 000 DEM. 
SRN - odpady domovní - třídění - pytle žluté - sběr separovaný - obaly
Všichni Bruselané ode dneška třídí odpad.
Metal report, 8, 1998, č. 22, s. 44. 
Obyvatelé Bruselu budou třídit jednotlivé odpady do různě barevných pytlů: papíry do žlutého, láhve, plechovky a plasty do modrého, ostatní do černého nebo šedého. Cílem je vycvičit obyvatelstvo natolik, aby v roce 2002 takto odevzdalo 70 000 tun papíru a recyklovatelných obalů.
sběr separovaný - Brusel - odpady - třídění - občané
Recycling into the Next Century. (Recyklace v dalším století.)
Waste & Environment Today, 11, 1998, č. 8, s. 12. 
Recyklace v USA má stále vzrůstající tendenci. Původní sazba 30% recyklace by do roku 2010 měla vzrůst na 35 %, ale očekávají se další náklady a bude nutno vyvinout více úsilí. Sběr od krajů chodníků pro noviny a obalové materiály ve městech je v současné době na velmi dobré úrovni, ale venkovské oblasti jsou pro tento typ sběru nevhodné. Příjmy z tohoto sběru sotva pokrývají náklady. Náklady na sběr jsou asi o 33 % vyšší než u skládkování, ale množství obnoveného materiálu může stoupnout až o 700 %. Z hlediska nákladů je nejvýhodnější alternativou obnovy kompostování. Kompostování odpadu ze zahrad je důležitou složkou celkové obnovy. Soukromá průmyslová odvětví budou podporovat obnovu, ale nebudou subvencovat zpracování a sběr materiálů od krajů chodníků. 
recyklace - USA - kompostování odpadu - sběr od krajů chodníků - sběr separovaný
HEUMANN, Jenny M.
Contamination at the Curbside. (Nebezpečí kontaminace při sběru odpadu od krajů chodníků.)
Waste Age, 29, 1998, č. 9, s. 39-43. 
Článek řeší problém, kdo je odpovědný za čistotu odpadu při jeho sběru od krajů chodníků. Otázkou je, jestli je možno při sběru provádět kontrolu čistoty. Jednou z možností by bylo, že obyvatelé budou informováni, že jejich odpad v případě znečištění nebude odvezen. Bude také potřeba vypracovat lepší vzdělávací programy. Podnikatelé v této oblasti se ale brání, že pokud lidem neodvezou jejich odpad, obrátí se na jinou společnost. Zpracovatelé musí vyvinout lepší postupy zpracování a zároveň se snažit vzdělávat lidi, které materiály je nutno separovat. V případě papíru komplikují recyklaci hlavně lepidla. Některé časopisy obsahují recyklovatelné plastické hmoty, které však je nutno považovat za znečištění, pokud se recykluje papír a časopisy je nutno odevzdat do jiného zařízení. Zpracovatelé se také snaží, aby se rozvinul trh pro potenciální kontaminanty, jako jsou například voskované lepenky.
sběr odpadu od krajů chodníků - recyklace odpadu - znečištění odpadu - sběr separovaný - odpady komunální - osvěta
LEROUX, Kivi
Curbside with a Cause. (Sběr odpadů od krajů chodníků.)
Waste Age, 29, 1998, č. 12, s. 67-73. 
Největší kalifornská nezisková společnost pro recyklaci se jmenuje TRI-CED Community Recycling. Zaměstnává 52 pracovníků na plný úvazek, poskytuje službu pro více než 61 000 domácností podle smlouvy s městy sdruženými v Union City and Hayward Calif. a zpracovává okolo 1000 t recyklovatelných odpadů měsíčně. Jejím hlavním úkolem je sběr odpadu od krajů chodníků. Neziskové organizace mají výhodu, že nemusejí vytvářet tak velký zisk (jejich zisk zřídka přesahuje 10 %). Základním cílem těchto organizací je ochrana přírodních zdrojů a vytváření pracovních příležitostí pro lidi s nižším vzděláním. Jejich činnost je spojena většinou i s jinými aktivitami, jako je vzdělávání veřejnosti, audity obchodního odpadu, podpora recyklovaných výrobků a jiné. 
sběr separovaný - organizace neziskové - firma TRI-CED Community Recycling - recyklace odpadu - USA - sběr odpadů od krajů chodníků
SALINSKÁ, Helena
Sber komunálnych odpadov v Pasove.
Odpady, 9, 1999, č. 3, s. 13. 
Při současném rostoucím environmentálním povědomí o potřebě ochrany životního prostředí roste i potřeba kvalitních služeb v oblasti nakládání s odpady. V Pasově byl vybudován systém jak odpadům předcházet, jak odpady zhodnocovat, jak odpady zpracovávat a jak odpady třídit. Každá domácnost ve smyslu tamní legislativy musí být vybavena nádobou na komunální odpad, za kterou si platí podle její velikosti - tento systém je nutí recyklovat. Sběrné dvory, kompostoviště, ekonomika střediska.
nakládání s odpady - třídění odpadů - odpady komunální - domácnosti - legislativa - dvory sběrné
BLUMENRÖTHER, Gerhard - BISKUPEK, Karl-Heinz
Unterflur-Sammelsysteme. Patentlösung zur Erfassung von Wertstoffen? (Podzemní sběrné systémy. Patentované řešení k podchycení hodnotných látek?)
EntsorgungsPraxis, 17, 1999, č. 3, s. 13-15. 4 obr., 1 tab.
Kontejnery na sběr hodnotných látek jsou často znečištěné, pomalované grafiti a kolem nich bývají pohozené odpadky, které narušují nejen estetické cítění, ale také výrazně zvyšují náklady podniků na zneškodňování. Jedním ze způsobů, jak tomu zabránit, je umístit kontejnery pod zem. Pozitivní aspekty tohoto sběru odpadů: nadzemní vhazovací část je výrazně menší než běžné kontejnery, což tvoří psychologické zábrany k odhazování odpadů kolem, minimalizace hluku při vhazování např. skla, minimalizace nebezpečí požáru. Podzemní kontejnery se používají ke sběru odpadů v řadě nizozemských obcí (Rotterdam je chce zavést místo sběru v pytlích), ve Švýcarsku a ve Francii. Zde jsou používané pro sběr plastů a PET lahví. Nově konstruované kontejnery se vyprazdňují tak, že se z nich PET lahve odsávají, aniž by se musely celé kontejnery vytahovat nad povrch.
sběr separovaný - kontejnery podzemní - Švýcarsko - Francie - Nizozemsko
HŘEBÍČEK, Jiří - POSPÍCHAL, Zdeněk - RYCHETSKÝ, Dobromil
Koncepce odpadového hospodářství města Brna.
In:Odpady 99. Sborník přednášek z konference, s. 12-14. 1 tab.
Praha, SOP ČR 1999.
Město Brno zavedlo od 1. ledna 1999 nový systém svozu a nakládání s komunálními odpady, jehož základem je separace jednotlivých složek odpadů již v domácnostech a jejich sběr do označených nádob. Nakládání s komunálním odpadem, sběrná střediska odpadů a jejich úloha v systému, mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, stavební odpad.
odpady komunální - separace odpadů - střediska sběrná - sběr odpadů nebezpečných - nakládání s odpady - Brno - hospodářství odpadové
BALNER, Petr
Možnosti zefektivnění separovaného sběru využitelných složek komunálního odpadu.
In:Odpady 99. Sborník přednášek z konference, s. nestr.. 
Praha, SOP ČR 1999.
Po přijetí zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech začal vzrůstat zájem obcí o rozvoj systémů využívání využitelných složek z komunálního odpadu. Z pohledu obce je oddělené nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu hodnoceno jak z hlediska ekologického, tak ekonomického. Aby se zefektivnil způsob odděleného sběru a třídění, je třeba znát požadavky zpracovatele - materiálové, kvalitativní, množstevní a časové a požadavky obce - obecné a finanční. Budoucnost systémů separovaného sběru je v jejich regionálním řešení.
zákon o odpadech - odpady komunální - sběr separovaný - obce - nakládání s odpady - hospodářství odpadové
Pytlový systém pro třídění.
Odpady, 9, 1999, č. 9, s. VI. 
Pořizování nádob na tříděný odpad s sebou přináší určité problémy, hlavně z hlediska finančního zabezpečení. Možným řešením je pytlový systém. To znamená, že obec nebo organizace u svozové firmy nakoupí různobarevné pytle na třídění a tím pro ně problém končí. Tento systém je výhodnější než instalace sběrných nádob. Systém je vhodnější pro rodinné domky a domy se stálým domovníkem.
odpady - odpady tříděné - firmy svozové - financování - sběr separovaný - pytle na odpad - systém pytlový - sběr do pytlů
KOPŘIVOVÁ, Kateřina
Výzkum v Břeclavi upozornil na konkrétní problémy.
Odpady, 1999, č. 10, s. VI. 1 tab.
Obyvatelé Břeclavi odpovídali v anketě na dotazy týkající se: způsobu a výše poplatků za svoz odpadů a třídění odpadů. Část článku se také věnuje břeclavskému sběrnému dvoru, který je využíván jen třetinou obyvatel, zbylé dvě třetiny o existenci dvora ani nevěděly.
třídění odpadů - dvory sběrné - obyvatelstvo - Břeclav
Determining the success of curbside recycling programs by surveys and direct measurement. (Hodnocení úspěchu recyklačních programů pro odpady od krajů chodníků na základě přehledů a přímých opatření.)
Waste & Environment Today-Bibliogr.J., 12, 1999, č. 4, s. 4. 
Hodnocení programů recyklace odpadu od krajů chodníků na základě průzkumu v Oklahomě z r. 1994. Recyklovatelné odpady ve vybraném městě jsou sbírány ve speciálních nádobách na krajích chodníků ve stanovených dnech. Sebraná množství jsou vážena. Jsou hodnoceny relace velikosti domácností, množství recyklovatelného odpadu a frekvence sběru.
sběr od krajů chodníků - odpady domovní - recyklace - Oklahoma - USA
Success in simplicity. (Jednoduše k úspěchu.)
Wastes Management, 1999, č. 9, s. 31-32. 4 fot.
V irském Dublinu zabezpečuje firma Kerbside Dublin Ltd. recyklaci odpadu od krajů chodníků od r. 1991 v rámci pilotního projektu ERRA (European Recycling and Recovery Association). V současné době sbírá Kerbside Dublin domovní odpady z 90 000 domácností a provozuje venkovské recyklační programy. Součástí projektu v Dublinu jsou plastové zelené nádoby na recyklovatelné odpady, které obdrží každá domácnost. Poslední průzkumy ukazují, že jednotlivé domácnosti produkují týdně 15,7 kg odpadu a z toho 23 % je vybraný odpad pro recyklaci v plastových zelených nádobách. Je zajištěno vážení odpadu pro statistické účely.
recyklace - odpady domovní - Irsko - Dublin - odpady od krajů chodníků - ERRA - projekt pilotní - sběr separovaný - vážení odpadů - města
IMHOF, Peter
Přednost má komunikace s občany. Švýcarský pytel na odpady.
Odpady, 1999, č. 12, s. 12. 1 gr.
Člen zastupitelstva obce Wetzikon, Peter Imhof seznamuje čtenáře s nakládáním s odpady ve švýcarském městečku Wetzikon. Tamní obyvatelé odpad třídí, a proto odpadů k vyhození mají málo. Město provozuje dvě hlavní a dvanáct vedlejších sběrných míst. V systému nakládání s odpady je třeba vhodným způsobem oslovit veřejnost, pro kterou je celý systém určen. Odpadové hospodářství v obci si obce financují samy.
hospodářství odpadové - odpady - obce - sběr separovaný - sběr pytlový - Wetzikon - Švýcarsko
STAECK, Florian
Gelber Sack ist der Gewinner. (Žlutý pytel vítězí.)
Entsorga-Magazin, 18, 1999, č. 4, s. 68-70. 2 tab.
Místo instalace nových systémů sběru zdokonalovat stávající systémy - tak zní výsledek rozsáhlé studie Duálního systému. Vědci prováděli výzkum na pokusných územích dva roky, skončil v polovině března 1999. Ukázalo se, že žlutý pytel dosahuje ve městech i na venkově lepších výsledků než žlutá popelnice co do množství i kvality sebraného materiálu.
SRN - systém duální - odpady - sběr separovaný - obaly - odpady z obalů
FILA, Jaroslav - ZVĚŘINA, Jan
Klady a zápory separace a recyklace.
Odpady, 9, 1999, č. 6, s. 11-12. 4 obr., 1 tab.
Systém nakládání s komunálním odpadem a jeho třídění v Ústí nad Labem, vztah mezi účinností separačních systémů a složením komunálního odpadu, odbyt vytříděných druhotných surovin, finanční náročnost třídění komunálního odpadu.
odpady komunální - suroviny druhotné - třídění odpadu komunálního - složení odpadů - financování
SCHILLER, R.
Neue Techniken für getrennte Hausmüllsammlung. (Nové techniky separovaného sběru domovního odpadu.)
Müll und Abfall, 31, 1999, č. 5, s. 293-300. 7 obr., 1 tab.
Je třeba pořizovat vozidla i nádoby na sběr odpadu tak, aby výběr odpovídal potřebám budoucnosti. Zřetelně vylepšená vícekomorová vozidla a sběrné nádoby s rozděleným prostorem, i v kombinaci s výměnnými karoseriemi, budou mít v budoucnu velký význam, protože mohou sbírat minimálně dvě frakce odpadu najednou a ušetří se opakované jízdy. Právě tyto úspory jsou úkolem moderního sběru odpadu. Prototyp vícekomorového sběrného vozidla byl již úspěšně vyzkoušen. Optimální přizpůsobení regionálním podmínkám svozu a vysoká flexibilita jsou také zaručeny.
SRN - odpady domovní - sběr separovaný - svoz odpadů - nádoby sběrné - vozidla svozová
Optimierung statt Neuinstalation. (Optimalizace místo nové instalace.)
UmweltMagazin, 28, 1999, č. 6, s. 45. 1 obr.
Studie "Optimalizace systémů separovaného sběru Duálního systému s ohledem na výkon sběru, hospodárnost a hygienu" se zabývá otázkami, nakolik lze zvýšit množství a kvalitu sebraných obalů a nakolik lze snížit náklady. Bylo vyhodnoceno asi 500 regionů, které mají s DSD smlouvu. Ukázalo se, že kvalita i kvantita separovaného sběru závisí na sídelní struktuře. Předpokladem větší efektivnosti systému sběru je logistika přizpůsobená speciálním požadavkům daného regionu.
SRN - systém duální - obaly - sběr - logistika - optimalizace
SCHILLER, R.
Erhebliches Einsparpotential. (Značný potenciál úspor.)
UmweltMagazin, 28, 1999, č. 5, s. 50-52.  3 obr.
Povinnost separovaného sběru domovního odpadu lze úspěšně realizovat pomocí odvážecího systému. Náklady ovšem stoupají, proto je třeba hledat nové techniky odvozu odpadu. Řešením mohou být sběrná vozidla s vícekomorovým nákladovým prostorem, která sbírají více druhů odpadu najednou. Tento systém má i nedostatky, například když je množství jednotlivých druhů odpadu nevyvážené, je vozidlo nerovnoměrně zatížené, u některých druhů odpadu vznikají prostoje. Byl vyzkoušen prototyp nového druhu sběrného vozidla s rozděleným nákladovým prostorem - má zařízení s dvěma klapkami, z nichž spodní určuje, kam přijde daná frakce odpadu. Existuje mnoho možností kombinací nových technologií vozidel s rozděleným nákladovým prostorem a lze pokrýt potřeby každého regionu.
SRN - Evropská unie - odpady domovní - sběr separovaný – vozidla sběrná
Empfehlungen zur Sperrmüllsammlung II. Informationsschrift 37 des Verbandes Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung e.V. Stand: April 1999. (Doporučení ke sběru objemného odpadu II. Informační materiál svazu VKS č. 37. Stav: duben 1999.)
In:Technische Vorschriften für die Abfallwirtschaft, 1999, č. 15021, s. 1-29. obr., tab.
Analýza objemného odpadu. Výsledky analýzy ve městě Mannheim v roce 1996. Výhody a nevýhody sběru od krajů chodníků (sběr ze silnic). Varianty systému sběru objemného odpadu na zavolání. Výkonnost systému sběru objemného odpadu na zavolání. Provádění analýzy užitkové hodnoty. Popis jednotlivých alternativ (sběr od krajů chodníků, sběr od krajů chodníků se separovaným sběrem dřeva, sběr od krajů chodníků s třídicím zařízením, odvoz na zavolání). Popis hodnotících kritérií (přijatelnost pro obyvatelstvo, ekologické hledisko, pracovní podmínky). Hodnocení (bodování) těchto veličin: náklady, počet odvozů, sběr více frakcí, náklady na termínované smlouvy, čištění chodníků, vyhlášky před odvozem, znečištění po odvozu, sociální složky, možnosti řízení, emise, výkon zdvihače, nebezpečí zranění. Výpočet celkového užitku alternativ, shrnutí dosažených výsledků a komentář. Dodatek 1: Hodnocení možností využití odpadního dřeva z objemného odpadu. Dodatek 2: Propočet nákladů na systém sběru objemného odpadu na zavolání.
sběr separovaný - odpady objemné - SRN - svoz - logistika - odpady z domácností - náklady
Incentives to recycle - an end to the Seattle Stomp. (Pobídky recyklace - konec legendárního 'sešlapávání' odpadů v Seattlu.)
Warmer Bulletin, 2000, č. 70, s. 16-18.  1 tab., 1 gr.
Americká města v oblasti King County (Washington, Seattle) uplatňují důrazné ekonomické pobídky a programy recyklace od krajů chodníků, aby bylo dosaženo potřebné obměny odpadu. Závěry v článku vycházejí ze statistické analýzy údajů o sběru tuhých odpadů z jednočlenných domácností a o poplatcích v několika městech oblasti King County. Ke snižování množství sídelních odpadů slouží dva hlavní ekonomické nástroje: 1) poplatky za recyklaci u krajů chodníků a/nebo za recyklaci zahradních odpadů zakotvené v poplatcích za sběr odpadu 2) poplatky za jednotkové množství 32 galonů podle počtu nádob, přičemž za druhou nádobu se platí přinejmenším stejný poplatek jako za první nádobu na odpad.
USA - Seattle - sběr odpadů separovaný - poplatky – poplatky recyklační

Selective collection and recycling in Europe (Separovaný sběr a recyklace odpadů z domácností v Evropě) 
WARMER BULLETIN, 2000, č. 72, s. 10
Detailní průzkum recyklace domovního odpadu v Evropě se uskutečnil ve více než 40. zemích a prokázal, že průměrná recyklace dosáhla asi 26 % z celkového domácího odpadu, což je kolem 108 kg na jednoho člověka na rok většinou ve formě tuhého recyklovatelného odpadu.
Výzkum provedený v Bruselu za pomoci ACR pozvedl význam množství tuhého komunálního odpadu Tabulka ukazuje, že se průměr pohybuje kolem 281 až 631 kg na jednoho člověka za rok. Většina tohoto odpadu je přitom biodegradabilní. Systémy sběru domovních odpadů. Příklady separovaného sběru v evropských městech a vyhodnocení způsobů nakládání s komunálními odpady.
odpady komunální – sběr separovaný – Evropa – výzkum - recyklace
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Lowering Collection Costs, Improving Rates in Curbside Recycling Programs
By Elizabeth Striano
Recent attacks levied against the recycling industry have led some to question recycling programs as a whole, causing the industry to turn inward and scrutinize its cost-effectiveness and success rates.
As a result of this scrutiny, a common theme heard among industry representatives at the National Recycling Coalition's 15th Annual Congress & Exposition was the need to improve the economics of recycling and ways to accomplish that feat.
"There's no more free ride for recycling and composting programs anymore," in light of the recent increase in economic scrutiny of recycling programs, said Mitch Kessler of TIA Solid Waste Management Consultants in Tampa, Fla., at a conference session.
"I don't know if recycling ever will really make money," said Michael J. Engelbart, resource recovery manager of the Sanitation Division for the city of Milwaukee, at another session. "Recycling will always cost money and the object is to do it in the most cost effective way."
"The key thing we have to do...is be able to produce efficient programs," said Peter Anderson, director of Madison, Wis.-based RecycleWorlds Consulting, at a session.
While there are several approaches to improve efficiency, according to Anderson, one key way to do so is with light compaction of recyclables, which increases payload. "What happens is when that truck fills up, you have to go off-route and unload," he said-a "weak spot" of collection. "And you have to remember, that you're working with perhaps five, maybe six, effective hours a day. So, if you're taking a mid-day trip to the MRF, you're taking an hour out of that 5 hours," he said.
A step-on program instituted to get residents to crush their plastics reduced loads by 6 percent, Anderson said. "It's not enough...of an increase in payload to run that truck all day," he said, while trucks that compact recyclables caused significant glass breakage. The alternative is light-compaction trucks, Anderson said.
Anderson said a side-loading, light-compaction vehicle could increase volume to 37 to 42 cubic yards. However, he warned, "You have to have the numbers work for you." If the truck is not large enough, it could become overpacked, causing glass breakage.
According to Marilyn Skerbeck, recycling projects manager for Waste Management of Seattle, a large portion of the increased cost to recycle is the number of trucks needed to collect various materials. Previously, only one truck went through a community to collect trash from residents, but now as many as three trucks collect three separate streams, she said.
By combining two or more waste streams in one truck, a town or city can save money, Skerbeck said. "The theory is, you deal with solid waste management as a whole," she said.
Innovative trucks with two to three completely isolated chambers for recyclables and trash could allow the elimination of one, or even two, trucks. In addition to the benefits of fewer passes, residents would benefit from same day pick up of recyclables and trash, less noise, and less pollution from collection vehicles, she said. 
For example, Skerbeck said, the city of Visalia, Calif., uses trucks with a horizontally split container for two streams: trash and commingled recyclables. A split roll-off container is lifted and dumped into the truck. Trash is funneled to the bottom of the truck, while the recyclables remain on top, allowing the city a once-per-week pass.
The most important thing before looking into such a change is to "Know your waste stream before you start," Skerbeck said. This would include future needs, if for instance, a municipality plans to add a material to its recyclable collection. A community also would have to anticipate seasonal variations. In addition, volumes and route variances would have to be worked out well beforehand.
The economy of a residential curbside program also can be affected by the type of collection container used. When the city of Milwaukee did a study to identify the most efficient collection truck for the city, it found it is important the collection container chosen works well with the truck, said Milwaukee's Engelbart at the workshop.
Initially, Milwaukee used a small commingled bin to collect recyclables. The city found that the bin increased the rate of worker injury, because workers had to bend to pick the bin up. In addition, the bin was too small for a week's worth of recyclables for most residents. The city moved to a 95-gallon, split-cart collection system. While the carts cost the city more-averaging about $50 each, compared to $5.50 for the bins-recycling rates in most sections of the city increased.
The city chose a fully automated, rear-loading truck with two separate compacting compartments. The truck's body was divided into a 15-cubic-yard receptacle for paper, and a 10-cubic-yard receptacle for mixed containers. It was mounted on a low entry, dual-sided drive chassis that allowed for maximum work area and compaction rates.
"As a result, these vehicles rarely tipped at the material recover facility more than once per day, while obtaining payloads up to 15,000 pounds," Engelbart said. The vehicles also could be outfitted for garbage routes and snow removal. 
While there has been some spillage, the city has been working with rubber guards and has increased the height of the receptacles, Engelbart said.
Rural recycling collection
One of the best ways to increase the efficiency of rural recycling collection-which faces different challenges than urban programs-is through the development of marketing cooperatives, according to Susan Waughtal, coordinator with the Southeast Minnesota Recyclers' Exchange (SEMREX), at a session on rural recycling.
Rural programs are faced with several problems, including: small volumes of materials; limited staff and finances; low quality of recyclables due to processing limitations; costly freight to distant markets; and a lack of storage space. Many of these problems can be solved through the three components, including cooperative marketing, market development, and materials exchange, offered through a program like SEMREX, in which 12 counties collectively market their materials.
With a two-year grant from the state, SEMREX has been self-sustaining through brokerage fees collected through sales of the materials. "We found that the larger volumes of the entire region...we get a little bit more negotiating clout in marketing" the materials, she said.
The cooperative also works to develop markets for the materials. But, "It just takes so much longer, so much more time, to do market development than you ever anticipated," Waughtal said. "It's such a long process."
Knowing your costs
"If you really are not making an honest assessment of what your costs are, then you really can't identify what the opportunities are for optimizing your program," said Ron Perkins of the Washington, D.C.-based American Plastics Council, at "Improving Efficiencies of Curbside Recycling."
TIA's Kessler said that one of the first steps that has to be taken to improve a program's efficiency is to know what the program costs to run. "Understanding you own full system costs is a starting point to improving curbside efficiency," he said.
Recycling programs now operate under tight budgets. When these programs were first begun, often the attitude was, "Just do it," Kessler said. "Well, that's changing." 
There is 100-percent interdependence between collection, processing, and marketing, and "all three have a cost," Kessler said. "I think it's essential to look at these things as having a cost. It can't be done for free-it's a service." 
Full-system costs include: infrastructure, such as buildings, collections, processing, and marketing. The revenue derived from marketing the materials is subtracted from the total cost for a final number. "The point is to really balance...know the cost and know the revenue," Kessler said.
Collection often is the most expensive component of the recycling program as measured in dollars per household. When evaluating collection costs, Kessler said, several variables should be considered, including: collection frequency, demographics, collection methods, participation rate, number of households served, type and number of vehicles, and the types of materials collected, among others.
Kessler warned a potentially dangerous way to judge a program's efficiency is through comparison with other programs. "It's nice to know your neighbor, but mind your own business first," he said. System costs have to be derived from the program being audited for true accuracy, he added.
For the future of recycling, Kessler said he expects to see increased program efficiency and greater accountability. He also expects one-pass systems and composting programs to increase in popularity. C&D debris recycling will increase because it is the only way to boost recycling rates higher than 50 percent, Kessler said.
"It's really time to start running recycling programs as a business," Kessler added.
© 1996 Environmental Industry Associations
October 1, 1996 

After Five Years In Operation, Curbside Recycling Program In Portland, Ore., Deemed Successful
By Kathleen M. White
As part of a review process to assess the effectiveness of the city's curbside recycling program midway through its initial 10-year contract, the Portland, Ore., City Council voted Oct. 23 to renew its five-year-old franchise agreements for collecting residential recyclables, yard debris, and solid waste.
The vote to renew the city's franchise agreements followed favorable reviews of the city's recycling and solid waste program conducted by various public agencies, including the Portland Utilities Review Board, a citizen body appointed by the city council, the Bureau of Environmental Services (BES), which administers the franchise system, and the City Auditor.
These reviews were requested by the city council as a way to measure the effectiveness of the current program, which is under contract through 2002.
Portland's recycling and solid waste program, which began in February 1992, offers city residents weekly curbside collection of solid waste and 14 recyclable materials and biweekly collection of yard waste. Approximately 50 franchised haulers and 15 recycling collectors handle collection of these materials under contracts with the city.
According to the BES review of the city's residential recycling and solid waste program, Portland residents are diverting 37 percent of recyclable materials from landfills. In addition, public participation in the program is at 81 percent.
Other notable findings of the BES report include the fact that recycling volumes have increased from 226 pounds per household per year in 1991 to 589 pounds in 1996. Consequently, the amount of solid waste disposed per household has decreased from 1,697 pounds in 1992 to 1,475 pounds in 1996.
Finally, the BES review found a high level of public satisfaction with the program, with 77 percent rating recycling and solid waste services as "good" or "very good."
Although reviews of the city's program were, for the most part, favorable, the city council did target some areas of the program for improvement.
Some of the major concerns expressed at the Oct. 23 meeting included keeping rates low, increasing the frequency of yard debris collection to weekly pickup, and placing greater emphasis on waste reduction programs, said Bruce Walker, recycling and solid waste manager for the city of Portland.
Although a review from the City Auditor's office recommended continuing the present recycling and solid waste program, it also recommended recalculating recycling and disposal rates, which the agency believes are too high.
Unlike other city services, Portland's recycling and solid waste program is not subsidized and is funded entirely by its rate system. Currently, residents are charged an average of $17.50 per month for recycling and solid waste services, based on a 32-gallon can service. This rate has not changed since the program's inception, Walker said.
Defending biweekly collection of yard debris, Walker said that the amount of yard debris collected has increased from 102 pounds per household in 1993 to 286 pounds in 1996. Moreover, increasing frequency of collection of yard debris would likely cause an increase in rates, he said.
Finally, in terms of implementing waste reduction programs, Portland's recycling and solid waste program has distributed a number of educational pamphlets throughout the years that contain waste reduction tips that appear to be having some effect, Walker said.
"We have not found [another] large city that's throwing away so little," he added. Despite these proposed modifications, the first five years of Portland's program, which has received recognition as one of the most comprehensive in the nation, was seen as a success overall.
"We got a unanimous vote from city council to move ahead, and that's always pleasing," Walker said. "It continues the program and the success we've had."
© 1996 Environmental Industry Associations
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Portland, Ore., Surveys Residents on City's Curbside Program with Eye on the Future
By Kathleen M. White
An annual survey of curbside recycling customers designed to measure public opinion on the city's residential recycling program is under way in Portland, Ore.
The survey responses eventually may be used to determine future policies for the recycling program. This year, city officials have designed the survey around several key questions concerning future services of the program, including the possibility of switching to a commingled method of collection. The survey, implemented by the city's Bureau of Environmental Services, was distributed in late March on a postcard-sized form to the approximately 130,000 Portland residents served by the program.
Based on past surveys, city officials are expecting a high return rate of approximately 25,000 surveys. The forms are due back to the city at the end of this month. While survey questions change from year to year, this year's survey addresses what the city terms "residential technology," business recycling, and charging residents for emergency debris drop-off sites, said Matt Stern, a solid waste and recycling specialist with the city of Portland's Bureau of Environmental Services.
The first question on the survey -- "What one step would get you to recycle more?" -- specifically is designed to gauge customer feedback on the program's present method of source-separated collection, Stern said. "We couldn't ask the question straight out, because people might assume it was okay to go ahead and do it," he added.
According to Stern, the city has been discussing the viability of moving to a commingled method of collection in the wake of concerns over too much time spent over sorting -- first by residents, and second by haulers collecting materials in compartmentalized vehicles.
"Behind the scenes, we have been looking into commingling and changing the way we collect materials," he said. "We're taking an overall look at productivity and collection with an eye on the future."
Commingled collection is particularly attractive to the city because of its potential to extract more materials from the waste stream, particularly scrap waste paper, and its efficient route and collection time, Stern said. "It's not efficient for us to have drivers spend a lot of time at the curb," he added.
Still, Portland's curbside recycling program, which began in its present form in February 1992, has achieved a high success rate to date. The program boasts an 81-percent participation rate, one of the highest in the country for a city curbside recycling program.
"Some people say, 'Why mess with a good thing?'" Stern said, adding that any decision to switch to commingled collection would undergo lengthy review and pilot-phase processes. In addition, some of the city's smaller contracted hauling companies -- out of the 47 privately franchised haulers that currently provide collection services for the city -- may be unable to bear the costs of switching to a commingled method of collection.
In the meantime, the survey will either validate or invalidate public concerns over sorting from the public, Stern said. "It's a very credible way of determining policies for our program in that we can say from the surveys that the public either supports something or doesn't," he said.
Feedback to date
So far, responses to the first question of the survey have varied, with residents calling for increased plastic recycling at the curb and more yard waste collection, in addition to less sorting, Stern said.
The second question on the Bureau of Environmental Services' survey, which asks if residents recycle materials at their workplace, is designed to promote awareness of the city's business or commercial recycling program. Portland's business recycling program, which requires these entities to implement recycling programs, took effect in January 1996.
The survey also asks if residents would like information sent to them about the city's business recycling program. The third and final question on the survey asks if the city should continue to operate special drop-off sites for flood and ice-storm damaged materials, as it has done for the last two winters, and if so, how these sites should be paid for.
To offset the cost of operating the sites, which exceed $150,000 per year, the city's survey proposes two options: increasing garbage collection rates by approximately 10 cents per month to provide debris sites free of charge, and charging a small fee -- $5 to $10 per load -- to people who bring materials to sites.
"The third question on the survey is the result of the mayor and city council directing our staff to deal with this issue," Stern said. "The special debris sites have been an unexpected cost for us, and we didn't have a funding mechanism set up for them.
"The question is, 'Should the city spend public funds to deal with fallen limbs from residential properties?'" he asked. "A lot of people think that the city shouldn't be responsible for this."
The question of increasing residential rates for this service is a pertinent one, as Portland currently is undergoing a rate-review process. A decision on new solid waste and recycling rates will be effective July 1, Stern said.
In addition to posing three questions, the survey invites comments from the public and includes a section for the respondent's name, address, and phone number. The Bureau of Environmental Services plans to answer every survey respondent's questions through form letters or direct phone calls.
"The whole process has been very successful," Stern said. "It's a way for our staff to get validation of what we know and don't know about our customers and a way for them to get some answers."
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ONP Key Determinant of Value of Recyclables
By Jenny M. Heumann
An analysis of prices for recovered materials over the past four years, using Recycling Times' Markets PageTM pricing data, shows that the value of a ton of recovered materials collected at the curbside is dependent on the market value of the ONP collected.
The end-market value of a ton of curbside recyclables hit its high point in July 1995, reaching $150 per ton. The value took a nosedive soon afterward, and by December 1995, the value had dropped by more than half, to approximately $70 per ton.
The time period at which the value of a ton of curbside recyclables was at its highest also is the time that ONP was near its highest price.
In July 1995, the national average end market price for ONP, which had been steadily increasing for a year, was close to $150 per ton.
Again, the price dropped sharply at the end of the summer, and by December 1995, the end-user price for ONP was down to approximately $37 per ton, according to Markets Page information.
"ONP is important because it can literally make or break a curbside collection program," according to one paper industry analyst.
The composition of materials collected at the curbside can vary in different communities.
The "average" ton cited is a prototype of the most common characteristics of curbside programs in the U.S. It is composed of ONP, glass bottles, steel and aluminum cans, and PET and HDPE containers.
The percentage of each material in the "average" ton is based on the composition of recyclables at the 10 MRFs that participated in the National Solid Wastes Management Association's (NSWMA) MRF Processing Cost Study.
To determine the value of the average ton, the percentage composition within the ton is multiplied by the price of the material at that time.
For example, if clear glass makes up 6 percent of the materials in the average ton, and the national average end-user price for clear glass is $35 per ton, then the value of clear glass in the ton is $2.10.
In addition, in the processor ton, 5 percent of the disposal cost, derived from Solid Waste Digest's tip fee numbers, is subtracted from the total.
According NSWMA's MRF study, ONP makes up 65 percent of the materials collected at the curbside.
When market prices for newspaper are high, then the materials collected at the curbside have a higher value and curbside collection programs are more profitable.
The market prices for metals and glass stayed relatively stable from 1994 to the present. The processor and end user prices for metals, particularly aluminum, were consistently high, and prices for glass were consistently low.
So the changing value of ONP has the greatest impact of any material as the wide variations in value of materials collected at the curbside.
Aluminum maintains consistent value
But when market prices for ONP are low, then curbside programs rely on the revenue generated from recovered aluminum cans.
Aluminum cans, while making up only about 2 percent of materials collected at the curbside, can compose the lion's share of the value when markets for paper are low.
For example, in April 1995, when the national end-user average price for ONP was approximately $112 per ton, the end-user value of the ONP in the ton collected was $73.38.
At that time, the national end-user average price for aluminum UBCs was 65 cents per pound, and the end-user value of the UBCs in the ton collected was $26.12.
More recently, in October 1997, when the national end-user average price for ONP was $24 per ton, the end-user value of the ONP in the ton collected was $15.60.
The national end-user average price for aluminum UBCs was 54 cents per pound, contributing $21.60 to the total value of the ton from the value of the aluminum UBCs.
Therefore, curbside recycling programs depend on the revenue generated from aluminum UBCs to maintain themselves when markets for the other materials are at the low end of the cycle.

D.C. City Council Urges Mayor To Resume Curbside Recycling
Officials consider charging residents for recyclables pickup
By Katherine Egan
The District of Columbia city council has passed a resolution summoning Mayor Marion Barry (D)to institute a regular curbside recycling program, to replace the program suspended by the city on Jan. 31 of this year due to lack of funding (see Recycling Times, Feb. 17).
The measure was co-sponsored by every sitting member of the council and was approved unanimously without debate or dissent April 1.
The resolution says that as mayor, Barry is legally obligated to collect recyclables at the curb under the Recycling Law of 1988, and because the program was budgeted $2 million in the 1997 city budget.
"It was the intent of the Recycling Law that the Mayor's duty to collect recyclables at the curbside is mandatory, and the Recycling Law has been so interpreted by the courts," the resolution said.
"The failure to continue recycling results in greater costs associated with disposal, shortens the useful life of sanitary landfills (which are a limited and increasingly expensive resource), causes the waste of virgin materials, and exposes the public to more exposure to toxins and noxious gases from incineration," it said.
"The record shows clearly that recycling is much less costly than disposing of recyclables as trash," said Jim Dougherty, conservation chair for the Sierra Club, which is suing the D.C. government in Superior Court for violating the 1988 law (see Recycling Times, March 17). "We simply can't afford to terminate the program, particularly since the market price for recycled materials has risen substantially in recent months."
After the program was first suspended, Department of Public Works (DPW) officials worked to discredit recycling, saying it costs too much money. Officials also reportedly were distributing copies of the New York Times Magazine's "Recycling Is Garbage" article, which was very critical of recycling, to try to lessen support for recycling.
Despite this, the city council and many residents still have come out in favor of recycling. The council showed its support through this latest resolution, while many residents have been loading up their recyclables and taking them to local drop-off sites.
Some residents have gone so far as to personally hire Washington, D.C.-based Eagle Maintenance, the company contracted to collect and process the District's recyclables until the program was suspended, to pick up their materials.
"It's a loss leader for me," said Richard Tynes Jr., president of Eagle Maintenance. "I'm doing it for a nominal fee."
Tynes currently has about 500 households paying him to collect their recyclables on a weekly schedule.
Tynes also is collecting additional tonnage from six drop-off sites that he has set up throughout the city at the request of various community organizations.
"People want to recycle," he said. "They just have no vehicle" to do so.
Faced with the recent wave of support for recycling, DPW is considering several options for bringing residential recycling back to the city. DPW officials also are quick to point out that not all types of recycling have stopped in the city -- commercial buildings and multi-family residences still have recycling programs, since building owners must contract and pay for recycling themselves.
Curbside recycling for the District's 100,000 single-family residences was paid for by the city, but DPW is considering anew way to charge homeowners for the service, said Ken Laden, chief of environmental policy for DPW.
Laden explained that the bill to homeowners would be necessary to fund the program, since the various mechanisms that the city had designed to pay for the recycling program were not producing the needed revenue to keep it running.
Initially, the curbside program was paid for through a surcharge on local transfer stations. That surcharge had been bringing in between $8 million and $9 million per year, he said, until the Supreme Court ruled that flow control was unconstitutional, thus paving the way for haulers to use less expensive private transfer stations.
Now, Laden said, the surcharge brings the city about $200,000 to $300,000 per year.
DPW also assumed that the sale of the recyclables would help cover the cost of the program.
But, Laden said, that plan also failed, due to the current low prices of recyclable materials, which is only bringing the District about $200,000 annually.
That left the remainder of the recycling costs, estimated at about $2 million per year, to be paid out of the general DPW fund. Because of this, he said, many other DPW duties, such as street repair and alley cleaning, have had to be ignored to fund recycling.
"We would recommend residents pay for [recycling] themselves," Laden said. "Everybody would pay the $30 and be required to recycle."
Many environmentalists argue that the city should pay for curbside recycling if it is going to pay for trash pickup since recyclables would most likely end up in the trash.
But instead of having the city pay for both recycling and trash pickup, Laden would like to have residents pay for both services.
"Ultimately, we'd like to get there," he said.
April 14, 1997 

Miami Votes To Keep Curbside Recycling
City commission votes unanimously not to replace program with drop-off sites
By Katherine Egan
Much to the delight of local environmental groups, the Miami city commission has decided not to cancel the city's residential curbside recycling program.
The commission unanimously voted July 10 to keep the curbside program through October 1998.
While the commission voted to keep the program exactly the way it is, officials have not determined exactly where the money will come from to fund it.
"We haven't totally identified [the funding] yet," said Ron Williams, head of Miami's solid waste department.
On June 9, city officials were scheduled to pass a proposal canceling the curbside recycling and switching to a mobile drop-off program to save the cash-strapped city $817,000 (see Recycling Times, May 26).
However, after hearing residents representing the 67,000 homes served by the curbside program, the commission ordered its staff to review the budget to look for ways to save the program.
Over the next month, citizens' groups met with Miami solid waste officials and tried to come up with ways to streamline the program and find additional funding.
Members of the grassroots group Miami Citizens for Recycling also continued to lobby state and local lawmakers to support Miami's curbside recycling program.
Lolly Vieth, a founder of the grassroots group Miami Citizens for Recycling, convinced Florida Department of Environmental Protection Bureau Chief of Solid and Hazardous Waste William Hinkley to write a letter to Miami Mayor Joe Carollo (R), urging him to reconsider cutting the program (see Recycling Times, July 7).
However, Vieth was unable to get the support of Florida Governor Lawton Chiles (D).
"I appreciate your confidence in coming to me for help to reestablish funding for Miami's curbside recycling program. I understand there are tough decisions facing local officials and the community on this issue and realize there are many variables to be considered," Chiles wrote Vieth in a letter dated July 9.
"I want you to know I fully support recycling efforts, believing them critical to addressing Florida's solid waste disposal problems. But it is not appropriate for me to intervene in locally elected official's [sic] decisions," Chiles added.
For the July 10 meeting, recycling advocates lined up dozens of residents to speak to the commission in favor of the curbside recycling program.
But before the activists had a chance to talk to the commission, Commissioner J. L. Plummer made a motion to keep the recycling program. The rest of the commission then unanimously approved the motion.
"They stole our thunder," said Frank Balzebre, a co-founder of Miami Citizens for Recycling. "We had 100 people there ready to talk."
Williams said the commission's decision is a positive one for the city.
"The citizens expressed their concern and the commission agreed with them," he said.
Now that the battle to keep curbside recycling has been won, Balzebre said Miami Citizens for Recycling now will work to make sure the commission does what it promised.
"We're going to be the watchdogs," he said.
Balzebre, who has been working to restore recycling since he learned of the city's plan to cut the program April 22, said the decision proves the power that citizens have.
"It shows people can get involved and make it happen," he said.
August 4, 1997 

Environmental Groups Push for D.C. Bottle Bill in Absence of City's Curbside Recycling Program
By Kim A. O'Connell
Even as environmental organizations and industry work to restore curbside recycling in the cash-strapped city of Washington, D.C., a movement is afoot to pass container deposit legislation to recover UBCs discarded in the District. 
This summer, the Campaign to Restore Recycling -- a coalition of environmental groups -- has held monthly "Recycle-Ins," protesting the District's Jan. 31 decision to cancel curbside recycling (see Recycling Times, July 21).
Several member groups of the coalition want to promote a bottle bill in D.C. The proposal is likely to place a redeemable deposit of 10 cents or less on beverage cans and bottles purchased in the District. The city council has not yet introduced any legislation.
The Washington, D.C.-based Container Recycling Institute (CRI), a leading advocate of bottle bills, asserted in a January 1997 report that the 10 states with bottle bills can achieve recycling rates of 80 to 95 percent.
CRI reported that the 1996 recycling rate for soft drink containers is 57.6 percent (see related article, below).
Yet, the beverage and bottling industries traditionally have criticized bottle bills for placing an artificial value on recyclables.
They argue that bottle bills ignore those materials in the waste stream that are not recycled as much.
"We think that any program that focuses on those small slivers either of litter or the waste stream...is too narrowly focused and does not do a good job at trying to address a more comprehensive approach, which we feel, obviously, curbside does," said E. Gifford Stack, vice president of environmental affairs for the National Soft Drink Association (NSDA) in Washington, D.C.
"We don't deny that in the bottle bill states, there is a high return rate for beer and soft drink containers," Stack continued. "We add that it comes at an extremely high cost to consumers...[and] soft drink manufacturers. The surveys on the street show that a ton of beverage containers from bottle bill states costs about $500 to recycle. High rate? Yes. High cost? Absolutely."
Stack said that there has been more emphasis placed on restoring curbside recycling in the District.
"Much more interest...is on getting the more comprehensive curbside recycling program started again in D.C., rather than taking a step back by establishing a bottle bill," Stack said.
"What I've heard more of is a desire for a reinstatement of curbside recycling from a whole variety of citizen groups and elected officials," he added.
Could a bottle bill work?
But curbside recycling and a bottle bill may not be mutually exclusive in D.C., according to Jim Dougherty, conservation chair for the Washington, D.C., chapter of the Sierra Club.
"I think that both measures have a lot of merit, and they have a different range of economic costs and environmental benefits," Dougherty said. "I think both have their place, and the Sierra Club would support both. And we don't think that one precludes the other."
Dougherty added that a bottle bill is not likely to hurt recycling of other commodities.
"[Sixty] percent of the material in the recycling waste stream is ONP, so we don't think [a bottle bill] would conflict," hesaid.
In addition, Dougherty does not believe that a D.C. bottle bill would suffer from the District's proximity to Maryland and Virginia, states which do not have container-deposit laws.
Bordering non-bottle bill states reportedly has caused problems for bottle bill states in the past. For example, this spring, the Massachusetts state auditor charged that nearly 500 million beverage containers were being improperly sold in Rhode Island and New Hampshire, but returned for a refund in Massachusetts (see Recycling Times, March 31).
"You always have border problems" with bottle bills, Dougherty said, adding that this does not necessarily hinder the success of such a program.
Historically, the District has not looked favorably on bottle bill proposals. Stack noted that D.C. residents voted down a ballot initiative in the late 1980s that would have begun a similar container deposit program.
However, Dougherty countered that because the current proposal is legislative, it will require an "entirely different kind of campaign."
Ken Laden, the District's acting administrator for policy and planning, said that aD.C. bottle bill has not yet come up for discussion, and he would not speculate on the proposal.
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Idaho Community Finds Success with Biweekly Curbside Recycling Program
Yet, some observers maintain that biweekly collection programs are harder to maintain
By Katherine Egan
For the past few years, the city of Lewiston, Idaho, operated a successful drop-off recycling program, diverting from landfills nearly 1,000 tpy of waste generated by Lewiston's 30,000 residents.
However, city officials were looking for a way to increase diversion while keeping costs relatively low. The answer they found was biweekly curbside recyclables collection.
According to David Zwerneman, solid waste coordinator for the city of Lewiston, the city operated a drop-off program that collected 900 tpy of recyclables for $170,000 per year.
When looking to expand the program, Zwerneman initially considered starting a weekly curbside recycling program.
However, bids that came back showing it would cost $175,000 for every-other-week collection, compared with $250,000 for weekly pickup, sold Zwerneman on a biweekly program.
For the additional $5,000 investment in Lewiston's recycling program, Zwerneman found he could increase the city's diversion rate by 59 percent.
While weekly collection would have increased the diversion rate by an additional 7 percent over a biweekly program, he saidthat the added cost did not justify the increase in diversion.
City officials found that with a biweekly program, "we could divert around 1,200 to 1,500 [tons of material] a year for pretty much the same money," he said.
Deciding on the frequency of collection was easy. Next, Zwerneman faced the hard part -- educating the residents of Lewiston about when to put their recyclables out.
Because it is so difficult to teach residents to make a habit of something that happens every other week, other communities have shied away from biweekly programs, he said.
Zwerneman set out to make Lewiston's program as simple as possible. "We did a lot of research into what other cities did," he said. The municipal recycling program he learned the most from was the Washington, D.C., recycling model.
Learning from the capital
D.C. had started as a weekly program in 1993, but when the city hit financial difficulties in 1996, it switched to biweekly curbside collection to cut costs.
Washington Mayor Marion Barry (D) canceled the curbside collection program in January, but D.C. officials said the decision was based on the city's ongoing financial crisis rather than factors related to collection frequency.
In fact, while D.C. environmental groups argued that the switch to biweekly collection confused District residents, city officials said the switch did not cause the tonnage collected to drop off (see Recycling Times, May 14, 1996).
To help ease the confusion Lewiston residents had about the new program, city officials divided the city into blue and red collection areas.
They then distributed color-coded calenders to participating households, indicating which week they should put out their materials.
"It tells them specifically which weeks to put them out," Zwerneman said. "It's really worked well."
He has had some calls from residents, but most of those were from people asking what materials they could put on the curb, rather than when to put the bin out.
Zwerneman said he is pleased with the success of his program and predicted biweekly programs will become more popular, especially as many communities look to reduce the costs of their program as recycling budgets continue to shrink. Mitch Kessler, chair of the Florida Organic Recycling Association, agreed.
"Programs are going to be [subjected to] continued economic scrutiny," he said. "The days of 'Let's recycle for recycling's sake' are over."
However, Kessler warned, communities also must analyze their collection container when considering switching the frequency of collection. Biweekly collection "is more economical, but does the container work?" he asked.
When making the transition, recycling coordinators should consider whether the bins are big enough to hold the extra materials and whether residents can cart the twice-as-full container to the curb easily.
Since larger, wheeled containers often can be five times more expensive than smaller bins, Kessler said communities need to compare the additional capital cost of the program against the operating costs.
Despite the added considerations, Kessler supports biweekly recycling programs. "Can it work? Yes," he said. However, there still are many skeptics.
"The most striking thing you miss about biweekly is diversion. People forget [to put materials out] with biweekly," said Bill Moore, president of the Atlanta-based recycling consulting firm Moore and Associates. "It all comes back to what you're doing your recycling for."
"From a cost point of view, I can see how [a community] would like" biweekly collection, said Dan Kemna, now with the Pepsi-Cola Co. in Itasca, Ill., who researched different recycling programs while working for Waste Management Inc. in Oak Brook, Ill.
But, biweekly collection "gets too complicated," he added. "To make recycling work, it has to be simple. I think every two weeks, it could become a problem."
Kemna said if communities are trying to cut down on recycling costs, then they should concentrate more on what is collected, rather than the frequency of collection.
"We ought to just get paper," he said. "If they want to save money, forget about all the bottles and cans. The truck is weighed down by stuff that isn't worth very much."
September 29, 1997

D.C. To Reinstate Weekly Curbside Recycling Program
Recycling advocates say proposed program does not go far enough
By Katherine Egan
Seven months after canceling the city's biweekly curbside recycling program due to lack of funds, Washington, D.C., officials now say they hope to have a weekly curbside program operational by November.
The D.C. Department of Public Works (DPW) issued an invitation for bid (IFB) on the contract to collect recyclable materials weekly from the city's 101,969 single-family households. Interested businesses have until Sept. 25 to bid on the contract. DPW officials expect to announce the winning bid in October.
"Companies may bid on this contract either individually or through joint ventures," said Cell Bernadino, acting DPW director. "We look forward to many responses from local and national firms interested in collecting our recyclables and marketing them. The terms of the contract create a strong incentive for the winning vendor to market these materials aggressively."
The new program is slated to accept green, brown, and clear glass, metal UBCs, aluminum foil, PET, HDPE, ONP, OMG, OCC, kraft bags, mixed office paper, and OTD.
The city will collect materials from residents each week, unlike the biweekly program cancelled in January.
This will not be the first weekly collection program for the District. With the help of D.C.-based recycler Eagle Maintenance, the city operated a weekly curbside program from February 1993 until March 1996, when the city was forced to switch to biweekly collection to save money.
When city officials dropped the program entirely Jan. 31, 1997, they blamed the city's ongoing financial problems (see Recycling Times, Feb. 17). 
Since then, several local environmental groups have worked to restore the District's recycling program.
For example, the Washington, D.C., chapter of the Sierra Club unsuccessfully sued the city for violating an injunction entered in 1992 that forced the city to provide a residential curbside recycling program, as required by the city's Recycling Act of 1988 (see Recycling Times, June 9).
The Sierra Club also joined several environmental groups in holding monthly "recycle-ins" at Mayor Marion Barry's (D) office. The groups encouraged residents to bring their recyclables to a drop-off location downtown, to pressure the city to reinstate the program (see Recycling Times, May 12).
While these groups are pleased that the city is reconsidering curbside recycling, several members are skeptical of city officials' claims that they finally have the money and the desire to make curbside recycling work in the District.
"The significance of it is, I think it represents a control board decision to restore recycling," said Jim Dougherty, conservation chair for the local Sierra Club.
However, he said, this is not the first time D.C. officials have issued a bid for proposals and promised there was money in the budget for recycling. "I think it's [in] a wait-and-see mode," Dougherty added.
Meanwhile, other environmentalists argued that the proposed recycling program did not go far enough, which, they fear, could result in a weak, unsustainable program.
"I'm surprised that schools and government offices are not included in the recycling program. That's where the city can bring in a lot of money," said Larry Bohlen, a spokesman for the D.C.-based Friends of the Earth.
Bohlen said an April report from the D.C. City Council noted that Washington's public schools and government buildingscurrently throw out as much as $3.8 million worth of recyclables.
He also encouraged city officials to conduct an informational program to educate residents about the restoration of the program and the addition of recycling bins in parks and subway stations.
"In addition to the changes to the IFB, we recommended that the Management Assistance Authority reestablish the Recycling Trust Fund once set up to smooth out the volatility experienced in the city's budget, but tapped under Mayor Barry's administration for use as general funds," Bohlen said in a letter to Stephen Harlan, vice chairman of the D.C. financial control board. 
"The fund would take the rebate contractors must provide when material markets are paying high prices and provide money to the city toward operation of the program in the future," Bohlen added.
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Kansas City Drops Plans for Curbside Recycling
Officials say poor markets for recyclables partly to blame
By Kim A. O'Connell
Two years after announcing it would institute a citywide curbside recycling program, the city of Kansas City, Mo., has ended negotiations and dropped plans for the program.
"We do not have a curbside program in place and are not anticipating starting one in the near term," said Scott Cahail, assistant director in the city's Department of Environmental Management.
"The program as it was conceived has not been able to be developed and implemented," he added.
Plans for the commingled collection program have suffered from repeated delays. Earlier this year, officials predicted that the program would miss its target start date of May 1. However, they still expected plans to move forward (see Recycling Times, Feb. 3).
The city negotiated with FCR, a Charlotte, N.C.-based MRF specialty company, to renovate a city-owned building and use it to process the city's recyclables. The two-bin program would have collected commingled containers and fibers -- except glass -- on a biweekly basis.
According to Cahail, negotiations for a 10-year contract with FCR became bogged down over concerns about the poor markets for recyclables. Even with an estimated start-up cost of $2 million, city officials hoped the program could pay for itself through a revenue-sharing program between the city and FCR.
Cahail said this appeared less and less likely as negotiations progressed, and the city had no dedicated source of funding for the program.
"Last year, we had selected our vendor and had taken [the program] to the [city] council and told them that, while we had a very good system in place, it wasn't going to cover all the costs," Cahail said.
"Because we were working so diligently to close that gap between cost and revenue, and we were negotiating that 10-year contract with FCR, it stretched things out more," he continued. "And as these things are happening, prices are declining, and that's not making anyone feel more comfortable."
The curbside program was based on the view that "recycling markets had matured to the point that they would have a strength and a stability to allow something like that to take place," Cahail added.
The city also experienced some problems with the renovations to the building, which meant more months of delay. In addition, the city had planned to bid out its recyclables collection while it bid out its trash collection. But, as the city delayed plans for the curbside program, officials decided to move forward with the bidding for its trash pickup.
The city eventually signed a contract that allowed residents to pay only $3.39 per month for trash collection and disposal services.
"Our collection and disposal is so cheap, and we recognize that," Cahail said. "Our budget is so low, and we don't have the dedicated money for curbside recycling. We don't get as much from avoided disposal costs as other places," he added.
Kansas City still recycling
Despite the lost potential that curbside collection offered, recycling options still will be available in Kansas City. In partnership with Bridging the Gap, a Kansas City-based nonprofit organization, the city operates six drop-off centers that are open on weekends, with an additional drop-off center open all week.
"We're looking at enhancing that effort to make it even better," Cahail said. "We're looking at potentially having more full-time drop-offs and also combining them with other services, [such as pickup of] leaves and bushes."
Bridging the Gap has operated the city's drop-off centers for six years, according to the organization's executive director, Bob Mann.
"We have operated these obviously hoping they would complement a curbside program," Mann said.
"The backbone of [Kansas City's recycling] program is this drop-off program. We do have some curbside recycling going on in Kansas City [through private subscriptions], but we don't have a program that's open and available to all residents," he added.
But, Mann continued, drop-off programs can offer residents an advantage over curbside programs, especially through increasing the diversity of materials collected. The city's drop-off centers collect all major metal, glass, plastic, and paper recyclables, as well as aluminum foil, toner cartridges, and household batteries.
In the future, the city plans to keep in touch with FCR, in case the markets experience a dramatic upswing.
"It seems like [curbside recycling in Kansas City] was a failure, and I guess in some ways it was," Cahail said. "But in other ways it was an experiment, and you learn by experimenting."
"Although we don't have a curbside program in Kansas City, we do see an ongoing concern for environmental issues in our community," Mann said.
"I don't believe that curbside recycling is dead in Kansas City yet. As markets move and change, Kansas City will undertake another approach toward curbside," he added.
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Internetový časopis ECHOMAGAZÍN (www.impea.cz)
SBĚR VYUŽITELNÝCH PLASTOVÝCH OBALŮ OD OBYVATELSTVA
Zdeněk Ryšánek, TRAMAZ, a.s., Dělnická 5, 170 00 Praha 7
1. Úvod
Podíl obalů v domovním odpadu je odhadován hmotnostně na více než 15% (odhad z roku 1995 - 14,2%). S podílem tiskovin (noviny, časopisy, katalogy, reklamní letáky atd.) je to více než 20% hmotnostních.
Zastoupení obalového odpadu v KO není tedy zanedbatelné a jeho podíl na celkovém množství KO, zejména co do objemu (který je odhadován až na 50%) v posledních letech narůstá. Látkově představují tyto spotřebitelské obaly v domovním odpadu především: papír, sklo, plasty a kovy.
Předpokládá se, že v průběhu příštích deseti let poroste množství obalového odpadu v průměru o dvě hmotnostní procenta ročně. U kovového obalového odpadu je očekáván mezinárodní nárůst 5,9%, u plastového odpadu 3,9%, u odpadního papíru a lepenky 1,8% a u skleněného odpadu je očekáván pokles v průměru o 1,1% ročně.
2. Separovaný sběr 
Stále se hledá systémové řešení, které umožní co nejlevněji a nejúčinněji využít odpad a to zejména obalový, k využití a recyklaci. Stále se hledají formy financování tak, aby výnosy pokrývaly náklady na sběr a třídění tak, jak je v podnikatelské činnosti běžné.
Mnoho obcí a míst stojí před problémem, jaký nejefektivnější způsob sběru z hlediska technického, organizačního a finančního zvolit. Znamená to znát odpověď na základní otázky:
·	Zajištění dlouhodobého odbytu vyseparovaných druhotných surovin
·	Zajistit požadované množství - zvolit účinný systém, zajímavý pro občany, aby jej využívali
·	Splnění kvalitativních požadavků zpracovatelů
·	Působit na finanční zapojení výrobců obalů do řetězce využití a recyklace
Ukazuje se, že nejúčinnějším způsobem, jak získávat zhodnotitelné látky z domovního odpadu od obyvatelstva, je bezúplatný separovaný sběr do kontejnerů. Následné dotřídění na druhotné suroviny je vzhledem ke stále se zvyšujícím kvalitativním požadavkům zpracovatelů nezbytností.
3. Způsob sběru
Síť bezúplatného sběru využitelných látek je v obcích budována dle evropského standardu pomocí sběrných stanovišť, ať už odvozným, nebo donáškovým systémem. Odvozný systém předpokládá umístění sběrných nádob na separovaný sběr spolu s nádobou na zbytkový (směsný) odpad. Uplatňuje se zejména v historických zástavbách, památkově chráněných městech a lázeňských městech. K širšímu rozšíření nedochází zejména z důvodů vysoké finanční náročnosti, dotované z kulturních fondů, nebo lázeňských poplatků. V současné době uplatňuje většina měst a obcí v ČR přinášecí systém sběru využitelných látek z DO. Systém spočívá ve vytvoření optimální sítě úložných kontejnerů (nádob o objemu 1,0 m3 až 3,5 m3) na území města. Nádoby se rozmisťují v místech zvýšeného výskytu (prodejny, restaurace, nádraží apod.), na křižovatkách ulic a ve směrech přirozeného pohybu obyvatelstva.
Nabídka nádob (kontejnerů) pro separovaný sběr na trhu v ČR umožňuje uplatnění širokého sortimentu co do objemu nádob i jiných provedení.
Při výběru nádobových systémů pro sběr využitelných složek DO je nutné také zvážit výhodnost:
	jednosložkového sběru, tj. odděleného sběru jednotlivých komodit do samostatných nádob - sběrné hnízdo (stanoviště) tvoří kontejner na sklo čiré, sklo hnědé, sklo zelené, papír, plasty, kovy, ev. bioodpadu. 

vícesložkového sběru, tj. společného sběru vhodných látkových skupin do jedné nádoby s nezbytností následného dotřídění na třídící lince 
Snížení počtu kontejnerů u vícesložkového sběru v jednom sběrném hnízdě se při stejném počtu kontejnerů dosahuje vyšší zahuštěnosti sběrné sítě. Síť je pro občany dostupnější.
Vícesložkové sběry jsou pro občana i pohodlnější. Při vhodném výběru látkových skupin nemusí disciplinovaně přecházet od jednoho kontejneru k druhému.
Dostupnost a pohodlnost pro občana velice příznivě ovlivňuje účinnost systému separovaného sběru.
Dvoukontejnerová stanoviště 
Nejznámější vícesložkový sběr představuje německý systém ”Gelbe Tonne” - žlutá nádoba. Stanoviště sestává ze 3 kontejnerů. Bílý kontejner je určen na čiré sklo, zelený na barevné sklo - hnědé a zelené, žlutý kontejner na ostatní látky suché - papír, plast, plechovky. Obsah žlutého kontejneru (eventuálně žlutého plastového pytle) je druhově roztřiďován na ruční úpravárenské lince.
zde je na Internetu obrázek kontejnerů - Separovaný sběr od obyvatelstva - systém dvoukontejnerového sběru 
Tento německý systém v současné době nepředstavuje evropský standard. Ve Francii je zaváděn ještě účinnější systém DVOUKONTEJNEROVÉHO SBĚRU využitelných látek od obyvatelstva. Do jednoho kontejneru občané vhazují ploché obaly a tiskoviny - plast a papír, druhý kontejner slouží pro duté obaly - skleněné, plastové a plechové. Obsah kontejneru na ploché obaly se ručně druhově roztřiďuje nebo pouze lisuje. Obsah kontejneru na duté obaly lze druhově roztřiďovat na poloautomatické úpravárenské lince.
Pořízení sběrných nádob je předpokládáno jako výdaj obce. Jedná se o službu pro občany ve formě veřejných stanovišť. Nájem ze záboru veřejné plochy se nepředpokládá.
Obecně lze z dlouhodobých provozování konstatovat, že výtěžnost jednolátkových sběrů (např. 4 kontejnery na stanovišti - papír, sklo čiré, sklo barevné, plasty) je výrazně nižší než u vícelátkových sběrů (např. 2 kontejnery na stanovišti - ploché obaly, tiskoviny a duté obaly). Vícelátkové sběry jsou občany přijímány příznivěji.
Dvoukontejnerový systém sběru využitelných složek jako první v České republice provozují Technické služby Ústí nad Labem. Systém je občany Ústí n.Labem (100 tis. obyvatel) velice příznivě přijímán a postupně je rozšiřován na další města v okolí - Chomutov, Most, Teplice, Dubí, Krupka, Děčín. Tedy pro oblast s asi třemi sty tisící obyvatel.
Dotřiďovací technologie
Obsah kontejnerů ze separovaného sběru stále zůstává odpadem. Druhotnou surovinou se stává až po zpracování na dotřiďovacích technologiích. Zejména stále se zvyšující počet plastových PET lahví od nápojů vytváří potřebu automatizovaného dotříďování.
Tramaz a.s. Praha vyvinul v rámci programu Technos, podporovaném ministerstvem průmyslu a obchodu, vysoce účinnou automatickou dotřiďovací technologii, která splní i ty nejnáročnější požadavky zpracovatelů.
Příklad automatické dotřiďovací technologie na duté obaly – skleněné, plastové, plechové
DRUHOVÉ ROZTŘÍDĚNÍ AŽ NA 9 DRUHOTNÝCH SUROVIN :
·	SKLO čiré, hnědé, zelené, pestré
·	PLAST PET čirý, barevný, plastová směs
·	PLECH hliníkový a železný

PŘEDPOKLÁDANÝ ODBYT :
·	SKLO - výkup VMG Kyjov, Avirunion Teplice
·	PLAST PET - výkup Silon Planá n. Lužnicí
·	PLAST směs - bezúplatně TRANSFORM
·	PLECH Al - výkup ALUTHERM Mníšek p. Brdy
·	PLECH Fe - výkup KOVOŠROT
Tramaz a.s. Praha má připravena technická řešení dotřiďovacích technologií pro separovaný sběr v typové řadě pro sběrné regiony od 35 tis.obyvatel až pro max. 400 tis. obyvatel. Technologie jsou projekčně připraveny ve stavebnicové řadě, takže je lze postupně doplňovat.
6. Závěr
Nařízení vlády č. 31/1999 o povinnosti zpětného odběru a podrobnosti nakládání s obaly z 27. ledna 1999 ukládá osobám, které uvádí obaly na trh, zajistit jejich využití a recyklaci v rozsahu stanoveném vyhláškou MŽP ČR č. 338/1997 Sb. Již ze znění zákona o odpadech, prováděcí vyhlášky i nařízení vlády lze diskutovat o tom, kdo jsou výrobci obalů, a kdo je právě osoba, která uvádí obaly na trh - zda výrobce obalů, balírna, nebo plnírna, nebo dokonce prodejna. Věřme, že se i v této problematice nenajde tzv. česká cesta, kdy se budou obaly jako využívat a jako recyklovat a vymýšlet, jak tyto povinnosti obejít. Věřme, že se bude hledat standardní cesta, která povede i v České republice k hospodárnému využívání odpadů a úspoře neobnovitelných zdrojů primárních surovin.
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