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Plán odpadového hospodáĜství Jihoþeského kraje – vize a realita
Ing. Jan Tylšar, vedoucí realizaþního týmu POH JþK
e-mail : tylsar@cech-odpady.cz
Je tomu rok, co hlavním mediální tématem domácí scény odpadového hospodáĜství, byl další smČr
rozvoje zpracování zejména komunálních odpadĤ, pĜedevším energetické využití odpadĤ. Závazná
þást Plánu odpadového hospodáĜství ýeské republiky schválená v þervnu 2003 pak definovala cíle,
na jejichž základČ byly kraje v samostatné pĤsobnosti zpracovat své plány odpadového hospodáĜství
pro jimi spravovaná území.
Plán odpadového hospodáĜství kraje je podkladem pro koncepþní þinnosti uskuteþĖované na
území kraje a pro zpracování navazujících plánĤ odpadového hospodáĜství pĤvodcĤ odpadĤ.
Závazná þást Ĝešení plánu odpadového hospodáĜství kraje je závazným podkladem pro rozhodovací
a jiné þinnosti pĜíslušných správních úĜadĤ, krajĤ a obcí v oblasti odpadového hospodáĜství.
ÚzemnČ správní celek Jihoþeský kraj (NUTS 3) tvoĜí území okresĤ ýeské BudČjovice, ýeský Krumlov,
JindĜichĤv Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor. Jihoþeský kraj spolu s PlzeĖským krajem
pĜináleží do územní organizaþní jednotky Jihozápad (NUTS 2).
Jihoþeský kraj zaujímá prostor 10.056 km2 pĜi jižní hranici ýeské republiky, kde tvoĜí þást státní
hranice s Rakouskem a SRN. Kraj tvoĜí 12,8 % rozlohy ýeské republiky. Jihoþeský kraj je krajem
s nejmenší hustotou zalidnČní v ýeské republice. Podle výsledkĤ sþítání lidu mČl kraj k 1.3.2001 více
než 624 tis obyvatel, což pĜedstavuje hustotu osídlení 62 obyvatele na km2. ZalidnČní kraje je znaþnČ
nerovnomČrné. V pČti nejvČtších mČstech žije více než tĜetina obyvatel. Naproti tomu nejmenší obce
do 200 obyvatel tvoĜí témČĜ polovinu z celkového poþtu obcí, ale žije v nich pouze 4,5 % obyvatel
kraje.
Jihoþeský kraj patĜí k prĤmČrnČ prĤmyslovým oblastem, bez významného zastoupení tČžkého
prĤmyslu, podíl na tržbách prĤmyslových podnikĤ v ýeské republice v r. 2001 þinil 5,3 %. PrĤmyslová
výroba je koncentrována pĜedevším v þeskobudČjovické aglomeraci, výraznČjší podíl prĤmyslu je
rovnČž v okresech Tábor a Strakonice. Z odvČtvového hlediska pĜevažuje zpracovatelský prĤmysl,
v jeho rámci pak výroba potravin a nápojĤ, výroba dopravních prostĜedkĤ, výroba strojĤ a zaĜízení,
textilní a odČvní výroba. Vzhledem k vysoké lesnatosti je v regionu široce rozvinutý prĤmysl
dĜevozpracující a papírenský, který reprezentují Jihoþeské papírny VČtĜní a Louþovice.
ZemČdČlství se orientuje na rostlinnou i živoþišnou výrobu. CelkovČ se v kraji vytváĜí pĜibližnČ 11 %
zemČdČlské produkce ýeské republiky. Dlouholetou tradici má v kraji rybníkáĜství spojené s chovem
ryb.
Jihoþeský kraj se stává významnou rekreaþní a turistickou oblastí. Cestovní ruch je novým
podnikatelským odvČtvím s nejvČtším nárĤstem podílu na podnikatelských aktivitách v kraji.
Stav odpadového hospodáĜství kraje je charakterizován informacemi o produkci a nakládání s odpady,
o stavu technické vybavenosti území, o kapacitách a možnostech výhledového využití zaĜízení v rámci
kraje i zaĜízení s nadregionální pĤsobností. Informace byly pĜevzaty z evidence Informaþního systému
o odpadech (ISO) a jejich objektivnost byla provČĜena prĤzkumem vybraných dat v území.
CelkovČ se za rok 2001 v Jihoþeském kraji vyprodukovalo pĜibližnČ 1,8 mil. tun odpadĤ, z toho 333 tis.
tun nebezpeþných odpadĤ, z nichž témČĜ 200 tis. tun pĜedstavuje odpad ze sanaþních prací kat. þíslo
17 05 00. OdpadĤ komunálních a jim podobných je za stejné období evidováno na 210 tis. tun, z toho
1,2 tis tun v kategorii nebezpeþný odpad.
PĜi zpracování analytické þásti POH JýK byla data produkce odpadĤ srovnána v þasové ĜadČ let
1999, 2000 a 2001. Ze srovnání této Ĝady je zĜejmé, že nedochází k žádným skokovým zmČnám ve
vývoji produkce odpadĤ, je zaznamenán postupný nárĤst produkce komunálních odpadĤ, stavebních
odpadĤ (v této komoditČ je však evidence velmi nepĜesná, neboĢ ji ovlivĖuje rozsah sanací starých
zátČží), patrný pokles je pĜedevším u prĤmyslových odpadĤ.

2

Konference ODPADY a OBCE (16 a 17.06.2004)
PodrobnČjší údaje o produkci odpadĤ v kraji v þlenČní podle OECD a srovnání s produkcí odpadĤ
v ýR v následujících tabulkách a grafech.
Tabulka 1: Evidovaná produkce odpadĤ podle OECD

Odpad
Odpad ze zemČdČlství a lesnictví
Odpad z dolování a tČžby
PrĤmyslový odpad
Odpad z energetiky (mimo radioaktivního)
Komunální odpad
Jiný odpad
CELKEM
Zdroj: CEHO

1999
Tuny
1 062 659
25 336
553 365
141 191
166 529
407 561
2 356 641

%
45
1
23
7
7
17
100

2000
tuny
%
504 799
27
41 177
2
762 644
41
127 454
7
242 379
13
196 048
10
1 874 501 100

2001
tuny
529 820
940
806 320
110 500
209 640
180 810
1 838 030

%
29
0
44
6
11
10
100

Tabulka 2: Porovnání produkce odpadĤ v JþK s produkcí v ýR
Rok
1999
2000
2001

odpady
Celkem
z toho nebezp.
Celkem
z toho nebezp.
Celkem
z toho nebezp.
z toho nebezp. *)

% z produkce ýR
7,452
4,33
4,806
3,9
4,839
10,935
4,3

tuny
2 356 641
116 017
1 842 397
116 596
1 838 030
333 260
133 760

*) produkce nebezpeþného odpadu po odpoþtu 199 500 t nebezpeþného odpadu ze sanaþních prací
Zdroj: CEHO, KKOH
Graf 1: Grafické znázornČní produkce odpadĤ v JþK v roce 2001
11%

18%

<1 %

71%
Komunální a jim podobné odpady - ostatní
Komunální a jim podobné odpady - nebezpeþné
PrĤmyslové a jiné odpady - ostatní
PrĤmyslové a jiné odpady - nebezpeþné

Souþasný stav nakládání s odpady v Jihoþeském kraji se vyznaþuje fungujícím systémem svozu,
skládkováním odpadu a postupnČ se rozvíjejícími zpĤsoby využití odpadu. Stávající skládkové lokality
byly v souladu s koncepþními zámČry v 90. letech výraznČ usmČrnČny do nČkolika míst v jednotlivých
okresech vČtšinou s perspektivou skládkování ve výhledu 15-20 let.
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V Jihoþeském kraji je evidován následující podíl zpĤsobĤ nakládání s komunálními a jim podobnými
odpady (údaje za rok 2001, % hmotnostní z celkového objemu nakládání s komunálními odpady dle
databáze CEHO):
skládkování
77 %
úprava a využití biologickými metodami
9%
recyklace a využití jako druhotná surovina
1%
energetické využití
0%
jiný zpĤsob (jiné postupy úpravy, jiné
zneškodnČní, skladování, dovoz, vývoz)
13 %
Pro lepší názornost jsou zpĤsoby nakládání s komunálními a jim podobnými odpady vyjádĜeny v grafu
2.
Graf 2: ZpĤsoby nakládání s komunálními a jim podobnými odpady v JþK v roce 2001
(% hmotnostní z celkového objemu nakládání s komunálními odpady)

77%

13%
0%
1%

9%

skládkování
úprava a využití biologickými netodami
recyklace a využití jako druhotná surovina
energetické využití
jiný zpĤsob (jiné postupy úpravy, jiné zneškodnČní, skladování, dovoz, vývoz)

Na oddČlený sbČr využitelných složek jsou obcím poskytovány finanþní pĜíspČvky od autorizované
obalové spoleþnosti EKO-KOM, a.s. Spoleþnost obcím smluvnČ zapojeným do systému sbČru
spotĜebitelských obalĤ finanþnČ pĜispívá v závislosti na druhu odpadĤ, velikosti obce a výtČžnosti
tĜídČného sbČru. VýtČžnost sbČru úzce souvisí s hustotou sbČrných nádob v obci a tedy i s investicemi
vynaloženými do sbČru a tĜídČní. Vyšší platby obcím spolu s vyšší výtČžností sbČru jsou souþasnČ
motivujícím prvkem k dalšímu zahušĢování sítČ sbČrných nádob a k orientaci na propagaci tĜídČní
v obci. DĤvodem tohoto postupu spoleþnosti EKO-KOM a.s. je zajistit sdružené plnČní povinností
zpČtného odbČru a využití odpadu z obalĤ povinným osobám (výrobcĤm, dovozcĤm) na míru využití
stanovenou zákonem (zákon þ. 477/2001 Sb., o obalech a o zmČnČ nČkterých zákonĤ).
Z podkladĤ a.s. EKO-KOM vyplývá, že v roce je do systému zapojeno 45 % obcí Jihoþeského kraje.
Jednalo se zejména o mČsta a vČtší obce, neboĢ v pĜepoþtu na obyvatele systém pokrývá 82 %
obyvatel kraje. CelkovČ bylo v rámci systému EKO-KOM na území Jihoþeského kraje v roce 2002
vytĜídČno 17 kg/obyv. a rok využitelných složek, v tom 3 kg papíru, 3 kg plastĤ, 4 kg skla a 7 kg kovĤ.
PĜehled o množství využitelných složek vytĜídČných z komunálních odpadĤ z obcí zapojených do
systému EKO-KOM v roce 2002 uvádí tabulka 3.
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Tabulka 3:
Množství využitelných složek vytĜídČných z komunálních odpadĤ u obcí zapojených
do systému EKO-KOM (v tunách)
Okres
Kov
ýeské BudČjovice
769
ýeský Krumlov
760
JindĜichĤv Hradec
603
Písek
853
Prachatice
446
Strakonice
440
Tábor
666
Jihoþeský kraj
celkem
4 537
Zdroj: EKO-KOM, a.s.

Papír
272
385
311
402
127
58
374

Plast
212
235
77
321
107
306
456

Sklo
311
286
268
411
115
398
659

Celkový
souþet
1 564
1 666
1 259
1 987
795
1 202
2 155

Zbytkový
odpad
37 832
10 853
11 933
16 388
6 760
11 517
21 901

1 929

1 714

2 448

10 628

117 184

V nakládání s prĤmyslovými odpady se projevuje ještČ vČtší konkurenþní boj než u komunálních
odpadĤ. Odpady produkované v kraji jsou z pĜevážné þásti upravovány a využívány biologickými,
chemickými a fyzikálními metodami. V kraji v roce 2001 byly v provozu 3 spalovny prĤmyslových a
nemocniþních odpadĤ (ve Strakonicích a dvČ v ýeských BudČjovicích). Odpady spalované v tČchto
zaĜízeních pĜedstavují ménČ než 1% z celkové produkce odpadĤ v kraji.
V Jihoþeském kraji je evidován následující podíl zpĤsobĤ nakládání s prĤmyslovými a jinými odpady
(údaje za rok 2001, % hmotnostní z celkové produkce odpadĤ):
skládkování
18 %
úprava a využití biologickými metodami
32 %
recyklace a využití jako druhotná surovina
31 %
energetické využití
0%
solidifikace, bitumenizace
5%
jiný zpĤsob (jiné postupy úpravy, jiné
zneškodnČní, skladování, dovoz, vývoz)
14 %
ZpĤsoby nakládání s prĤmyslovými odpady jsou znázornČny v grafu 3.
Graf 3: ZpĤsoby nakládání s prĤmyslovým odpadem v JþK v roce 2001
(% hmotnostní z celkové produkce odpadĤ)
32%
18%

14%
5% 0%

31%

skládkování
úprava a využití biologickými netodami
recyklace a využití jako druhotná surovina
energetické využití
solidifikace, bitumenizace
jiný zpĤsob (jiné postupy úpravy, jiné zneškodnČní, skladování, dovoz, vývoz)
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Produkce prĤmyslových nebezpeþných odpadĤ v Jihoþeském kraji vykazuje sestupnou tendenci,
stejnČ jak bylo dokumentováno v pĜedcházejících letech.
Technickou vybavenost území Jihoþeského kraje pro nakládání s odpady pĜedstavují pĜedevším
skládky odpadĤ, dále kapacitnČ malá zaĜízení spaloven nebezpeþných odpadĤ vþetnČ nemocniþních,
kompostárny zemČdČlského a lesnického odpadu pĜípadnČ odpadu z údržby zelenČ ve mČstech,
recyklaþní a jiná zaĜízení pro úpravu odpadĤ (papíru, plastĤ, dĜeva, stavební suti, biodegradaci
zneþištČných zemin, organických rozpouštČdel a jiných).
Výstavba skládek pro ukládání odpadĤ v regionu byla provádČna v intencích koncepþních zámČrĤ 90.
let. Jedná se o systematickou pĜípravu a výstavbu navazujících etap v nČkolika málo vČtšinou
perspektivnČ pro skládkování vybraných lokalitách. Skládkování odpadu bude i nadále nezbytnou
souþástí nakládání s odpady i pĜes výhledová legislativní omezení. Na skládky bude ukládán zbytkový
odpad a jejich provozování bude rezervou pro odstraĖování odpadĤ pĜi Ĝešení krizových situací (napĜ.
dĤsledkĤ povodní).

Pro Ĝešení návrhové þásti POH kraje byl zvolen logistický a systémový pĜístup, který se následnČ stal i
základem pro systémové zpracování POH kraje.
Systémové a logistické pojetí znamená, že odpady byly rozþlenČny
podle jejich pĤvodcĤ,
podle jejich kategorizace dle zákona o odpadech.
RozþlenČní podle pĤvodcĤ na:
komunální a jim podobné odpady,
prĤmyslové a jiné odpady (odpady z podnikání).
DĤvodem je hlavnČ skuteþnost, že komunální odpady mají specifiku v tom, že jejich pĤvodci þi
vlastníky jsou obce a vztah k primárním vlastníkĤm, tj. obþanĤm neĜeší zákon o odpadech, ale pouze
obecnČ závazná vyhláška obce, která nemá adekvátní právní sílu. DĤležitým nástrojem pĜi realizaci
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POH bude zejména výchovná a informaþní þinnost smČĜující k tomu, aby obþané pomáhali v obcích
naplĖovat úkoly v obcích pĜi realizaci POH.
Nakládání s prĤmyslovými a jinými odpady, tedy odpady, jejichž pĤvodci jsou podnikatelské
subjekty, podléhá v plném rozsahu zákonu o odpadech a existují tak dostateþné právní nástroje, jak
stimulovat a kontrolovat podnikatelské subjekty pĜi nakládání s odpady.
ýlenČní podle zákona o odpadech bylo zvoleno proto, že dává možnost odpady þlenit v souladu
s kategorizací odpadĤ a také z hlediska jejich vlivu na životní prostĜedí na dvČ komodity, tj. na odpady
nebezpeþné a odpady ostatní, a z hlediska dĤležitosti spoleþenského Ĝešení ještČ vybrat komoditu
odpady vybraných výrobkĤ. Tato tĜetí komodita obsahuje specifické výrobky podléhající zpČtnému
odbČru tj. odpadní oleje, baterie a akumulátory, pneumatiky, autovraky a elektrošrot zahrnující i
výbojky a záĜivky a chladniþky z domácností.
Na základČ takto zvoleného systémového pĜístupu vznikají þtyĜi vzájemnČ provázané subsystémy
hospodaĜení s odpady, které v komplexu vytváĜejí pĜedpoklady pro integrované Ĝešení odpadového
hospodáĜství kraje. Vycházíme z pĜedpokladu, že hospodaĜení s nebezpeþnými složkami
komunálního odpadu a nebezpeþnými prĤmyslovými a jinými odpady, je z technického a ekologického
hlediska velmi blízké.
Jedná se o následující subsystémy:
x Subsystém hospodaĜení s nebezpeþnými prĤmyslovými a jinými odpady a s nebezpeþnými
komunálními a jim podobnými odpady.
x Subsystém hospodaĜení s komunálními a jim podobnými odpady.
x Subsystém hospodaĜení s odpady vybraných výrobkĤ.
x Subsystém hospodaĜení s prĤmyslovými a jinými odpady, které nevykazují
x nebezpeþné vlastnosti.
Systémové Ĝešení odpadového hospodáĜství je zpĜehlednČno na následujícím grafu.

Základní systémové schéma POH
Subsystém hospodaĜení s
nebezpeþnými prĤmyslovými a
jinými odpady

a nebezpeþnými komunálními a
jim podobnými odpady

A

Nebezpeþné

B
Subsystém
hospodaĜení
s komunálními
a jim
podobnými
odpady

Ostatní odpady
PrĤmyslové
odpady
(odpady z
podnikání)

Odpady
komunální
a jim
podobné

Odpady

C

D
Subsystém
hospodaĜení s
prĤmyslovými a
jinými odpady,
které nevykazují
nebezpeþné
vlastnosti

Subsystém hospodaĜení s
odpady vybraných výrobkĤ

7

Konference ODPADY a OBCE (16 a 17.06.2004)

Za hlavní strategický cíl Plánu odpadového hospodáĜství Jihoþeského kraje se považuje:
„IntegrovanČ Ĝešené odpadové hospodáĜství respektující principy trvale udržitelného rozvoje, potĜeby
a možnosti Jihoþeského kraje a právní úpravu v oblasti odpadového hospodáĜství v ýR v souladu
s právními pĜedpisy EU“.
Dosažení hlavního strategického cíle je podmínČno naplnČním cílĤ v hlavních strategických smČrech
vývoje odpadového hospodáĜství.
- PĜedcházení vzniku odpadĤ, omezování jejich množství a nebezpeþných vlastností

-

Nakládání s vybranými výrobky, odpady a zaĜízeními
Recyklace odpadĤ
Ukládání odpadĤ na skládky
VytváĜení jednotné a pĜimČĜené sítČ zaĜízení k nakládání s odpady
Management odpadového hospodáĜství

Hlavní pozornost ve zpracování POH Jihoþeského kraje byla vČnována nakládání s komunálním
odpadem. Zde zpracovatel, spoleþnost ECO trend, dostal od rady Jihoþeského kraje zpĜesĖující, tzv.
politické zadání. Zastupitelstvo Jihoþeského kraje dalo opakovanČ najevo, že si pĜeje realizovat v
Jihoþeském kraji systém organizaþnČ nároþnČjším zpĤsobem, a to s dĤrazem na dĤsledné tĜídČní a
separaci komunálních odpadĤ u pĤvodcĤ s jejich pĜednostním následným využíváním, zamČĜeným
pĜedevším na oddČlenČ získané složky jako jsou papír, plasty, sklo, železné kovy, biodopad z
domácností, stravovacích zaĜízení, údržby veĜejné zelenČ, zemČdČlství a lesnictví. Zavedení
oddČleného tĜídČní biodopadu ze smČsného komunálního odpadu a jeho samostatný sbČr v
domácnostech bude plnČ ponechán na rozhodnutí pĜíslušné obce.
Spalitelné, jinak nevyužitelné, vytĜídČné složky komunálního odpadu budou za úþelem jejich dalšího
využití zpracovány na certifikované alternativní palivo, nespalitelné složky komunálního odpadu budou
za úþelem jejich koneþného odstranČní ukládány na vhodné skládce ostatních odpadĤ, skupiny S-00.
Vzhledem ke stanoveným podmínkám, budou komunální investice v oblasti nakládání s odpady
zamČĜeny pĜedevším do oblastí sbČru, tĜídČní a úpravy odpadĤ a na regionální úrovni pak i do oblasti
následného zpracování odpadĤ s cílem zvýšení jeho využití. Jedná se o oddČlený sbČr využitelných a
nebezpeþných složek komunálního odpadu v podobČ zahušĢování sítČ sbČrných míst, výstavby
sbČrných dvorĤ, rozšiĜování mobilního sbČru odpadĤ, dále dotĜićování a úpravu oddČlenČ získaných
odpadĤ spojených s výstavbou tĜídicích linek. Dále je navržena výstavba zaĜízení pro kompostování
odpadĤ, zaĜízení na tĜídČní smČsného komunálního odpadu s možností výroby alternativního paliva
s celkovou kapacitou 62 000 t/rok.
Vzhledem k nižšímu množství odpadĤ ukládaných na skládky se skládkování soustĜedí do menšího
poþtu lépe vybavených a Ĝízených skládek. Souþasné skládky budou modernizovány na komplexní
stĜediska pro hospodaĜení s odpady, kde skládkování bude pouze jedním z nČkolika používaných
postupĤ pro nakládání s odpady.
PĜedpokládané materiálové toky v období let 2010 - 2015 jsou uvedeny v tabulce 4.
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Tabulka 4. Materiálové toky komunálních odpadĤ k období let 2010 – 2015
Množství Technologické zpĤsoby nakládání
Skupiny (druhy)
s komunálním a jemu podobným odpadem
komunálního a jemu
(% hmotnostní z celkového KO)
podobného odpadu
(t/rok)
OddČlený sbČr Úprava odpadĤ
OdstraĖování
za úþelem
za úþelem dalšího odpadĤ
materiálové
materiálového
skládkováním
využití
využití
(%)
(t/rok)
(%)
(t/rok)
(%)
(t/rok)
MateriálovČ využitelné odpady
42 000
17% (42 000)
0%
0%
Nebezpeþné odpady
2 000
1%
(2 000)
0%
0%
Bioodpad ze zelenČ
20 000
8 % (20 000)
0%
0%
Bioodpady ostatní (vþ. kalĤ)
15 000
6 % (15 000)
0%
0%
SmČsný komunální odpad
157 000
0%
23 % (58 000)
39 % (99 000)
Inertní odpady
2 000
0%
0%
1%
(2 000)
Ostatní odpady
14 000
0%
2%
(5 600)
3%
(8 400)
Komunální odpady
252 000
79 000
64 000
109 000
Celkem (t/rok)
100 %
32 %
25 %
43 %
Materiálové využití komunálních
odpadĤ celkem
143 000
57 %
OdstraĖování komunálních
odpadĤ celkem
109 000
43 %
Realizace základních technických opatĜení, pĜedevším v oblasti oddČleného sbČru využitelných a
nebezpeþných složek komunálních odpadĤ za úþelem podstatného zvýšení jejich materiálového
využití, je podmínČna nezbytnými systémovými opatĜeními v oblasti ekonomických nástrojĤ a
intenzivní výchovné a informaþní þinnosti zamČĜené na obþany.
K zajištČní výše uvedených cílĤ s ohledem na specifiku odpadového hospodáĜství v Jihoþeském kraji
byly kromČ navržených opatĜení uvedených v POH Jihoþeského kraje definovány následující
programy k realizaci POH kraje:
x Program preventivních, systémových a výchovných opatĜení
x Program separace komunálních odpadĤ za úþelem materiálového využití vyseparovaných
složek
x Program rozvoje zpracování biologicky rozložitelných odpadĤ
x Program úpravy a využití kalĤ k zemČdČlským a nezemČdČlským úþelĤm
x Program tĜídČní, úpravy a využívání stavebních a demoliþních odpadĤ
Po schválení POH zastupitelstvem kraje budou krajem schváleny programy k realizaci POH. Cílem po
zveĜejnČní programĤ bude aktivizovat obce a podnikatelské subjekty ke zpracování konkrétních
projektĤ. SouþasnČ budou definovány podmínky podpory projektĤ v rámci ýeské republiky, zejména
z prostĜedkĤ SFŽP a podmínky podpory, resp. zaĜazení projektĤ do podpory z Fondu soudržnosti EU.
Tyto projekty, resp. jejich zámČry, by mČly být následnČ projednány a odsouhlaseny krajskou
pracovní skupinou a následnČ pĜedány MŽP, resp. SFŽP.
Pravidelné vyhodnocování schváleného POH kraje bude pak v následujících letech ukazovat, do jaké
míry se daĜí stanovené cíle odpadového hospodáĜství v Jižních ýechách plnit.
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Realizaþní projekt PlzeĖského kraje zamČĜený na vytĜídČné složky
komunálních odpadĤ a jeho vazba na Plán odpadového
hospodáĜství PlzeĖského kraje
Bc. Marek Sýkora
Regionální rozvojová agentura PlzeĖského kraje,o.p.s.
Riegrova 1, 301 11 PlzeĖ, Tel: 37/7237675, Fax: 37/7235320
E-mail : sykora@rra-pk.cz, info@rra-pk.cz, www.rra-pk.cz
Plán odpadového hospodáĜství PlzeĖského kraje
PĜípravu konkrétních realizaþních projektĤ v oblasti odpadového hospodáĜství je nezbytné odvozovat
od strategických a koncepþních materiálĤ vztahujících se k danému území. V tomto smyslu jsou
prioritní koncepce a potažmo plány odpadového hospodáĜství jednotlivých krajĤ, které vycházejí a
jsou vázány na cíle a opatĜení Plánu odpadového hospodáĜství ýeské republiky. Plány odpadového
hospodáĜství jsou základními vodítky pro smČĜování politiky odpadového hospodáĜství jednotlivých
území. Ve vztahu k jednotlivým územím (krajĤ þi obcí) jsou zároveĖ konkrétními územními opatĜeními
vedoucími k návrhĤm postupĤ pro realizaci projektĤ v oblasti odpadového hospodáĜství a mají stejné
typy dokumentĤ na úrovni krajĤ. ZjednodušenČ se dá konstatovat, že þím nižší územní úroveĖ, tím
více konkrétních navrhovaných aktivit, které však musí být v souladu a respektu s hierarchicky a
územnČ nadĜazenými strategickými dokumenty.
Plán odpadového hospodáĜství PlzeĖského kraje (POH PK, zpracovatel Bohemiaplan,s.r.o.),
pĜedevším jeho závazná þást, vychází z Plánu odpadového hospodáĜství ýeské republiky a je
v souladu s jeho závaznou þástí podle požadavku zákona þ. 185/2001 Sb. o odpadech, þást sedmá,
§ 43, odst. (2). Závazná þást POH PK obsahuje náležitosti stanovené v § 43, odst. (4), písmeno a) až
g) zákona o odpadech.
Struktura a obsah závazné þásti POH PlzeĖského kraje respektuje Metodický pokyn odboru odpadĤ
MŽP ke zpracování Plánu odpadového hospodáĜství kraje. Plán je zpracován na dobu 10 let (do roku
2014) a je stanoveno jeho doplnČní þi úprava vždy pĜi každé zásadní zmČnČ podmínek, na jejichž
základČ byl vypracován.
POH PlzeĖského kraje stanovuje základní principy politiky odpadového hospodáĜství PlzeĖského
kraje, kterými jsou:
x podpora prevence vzniku odpadĤ, zpomalování trendu nárĤstu produkce odpadĤ v souladu
s principy trvale udržitelného rozvoje, snižování mČrné produkce odpadĤ;
x podpora systému separace dále využitelných složek komunálního odpadu a oddČleného sbČru
nebezpeþných složek komunálního odpadu;
x podpora systémĤ pro materiálové nebo energetické využití odpadĤ;
x omezování skládkování odpadĤ, snížení poþtu skládek, rekultivace zaplnČných skládkových
prostor;
x podpora integrace obcí za úþelem spoleþného Ĝešení nakládání s komunálními odpady;
x vybudování sítČ zaĜízení pro nakládání s odpady v kraji v rámci integrovaného systému;
x vybudování krajského centra pro odpadové hospodáĜství.
Základními ukazateli závazné þásti Plánu odpadového hospodáĜství PlzeĖského kraje jsou jeho cíle,
které respektují cíle republikového Plánu. Ke každému cíli POH PK je pĜiĜazen indikátor jako ukazatel
pro kontrolu plnČní cílových hodnot. Základní indikátory byly pĜevzaty z POH ýR a byly doplnČny
pomocnými („krajskými“) indikátory zahrnujícími specifické podmínky PlzeĖského kraje. Zásady a
opatĜení k naplnČní cílĤ jsou rozdČleny do þtyĜ skupin:
K - krátkodobá - do r. 2006
S - stĜednČdobá - do r. 2010
D - dlouhodobá - do r. 2013-2014 (u BRKO až 2020)
T - trvalá - po celou dobu platnosti POH
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Cíle POH kraje smČĜující k vytĜídČným složkám komunálních odpadĤ
V kapitole závazné þásti POH PK vČnující se separaci využitelných složek komunálních odpadĤ jsou
mimo jiné uvedeny tyto dva cíle:
x Zvýšení úþinnosti separace vytĜídČných složek komunálního odpadu u papíru na 55 %, u skla
na 80 % a u plastu na 25 % jejich pĤvodního obsahu v komunálním odpadu do roku 2010.
x ZajištČní dostateþných kapacit zpracovatelských zaĜízení pro vytĜídČné složky komunálního
odpadu formou jejich materiálového nebo energetického využití
OdpovČdnost za realizaci tČchto cílĤ je plnČ pĜenesena na obce, jako základní pĤvodce komunálních
odpadĤ.
Sledovaným indikátorem je indikátor I-20 Produkce oddČleného sbČru komunálních odpadĤ a obalĤ
(podskupina 20 01 a 15 01) (kg/obyvatele/rok).
Zásady, které je v rámci uvedených cílĤ nutné dodržovat :
x ZajištČní dostupnosti sbČrných nádob na tĜídČný odpad v obcích a optimální þetnost svozu.
x RozmístČní nádob na tĜídČný odpad ve školách, veĜejných institucích a veĜejnČ prospČšných
zaĜízeních.
x VytvoĜením a plošnou aplikací vhodných systémĤ veĜejné osvČty a ekologické výchovy
podpoĜit motivaci obþanĤ ke tĜídČní odpadĤ, zejména odpadĤ komunálních.
Konkrétní krátkodobá navrhovaná opatĜení vedoucí ke splnČní cílĤ jsou:
x Snížení donáškových vzdáleností pro vytĜídČné složky KO do kontejnerĤ na separovaný
odpad (ménČ než 300 obyvatel na 1 sbČrné místo).
x UmístČní sbČrných nádob na tĜídČný odpad do všech provozovaných sbČrných dvorĤ.
VytĜídČné složky KO odebírat i v rámci mobilních svozĤ odpadĤ zejména v obcích nebo
místech, kde nebude osazení stálých kontejnerĤ efektivní.
x Zajistit odbČr vytĜídČných složek odpadĤ obdobného charakteru rovnČž od živnostníkĤ a
právnických osob prostĜednictvím sbČrných dvorĤ (zapojení do systému sbČru
organizovaného obcí).
Dlouhodobým navrhovaným opatĜením ke splnČní cílĤ, který je smČĜován pĜedevším k obcím je :
x Uzavírat ze strany obcí se svozovými spoleþnostmi (oprávnČnými osobami) dlouhodobé
smlouvy na zajištČní systému sbČru a svozu vytĜídČných složek komunálního odpadu,
vzhledem k nákladĤm na sbČrné nádoby a svozovou techniku zajišĢující obsluhu sbČrných
nádob a efektivitu tČchto nákladĤ promítajících se do rozpoþtĤ obcí
Trvalým navrhovaným opatĜením, je pak podpora budování dotĜićovacích linek a recyklaþních zaĜízení
na zpracování vytĜídČných složek komunálního odpadu a dále kompostáren a bioplynových stanic pro
anaerobní zpracování odpadĤ.

Pilotní projekt Plánu odpadového hospodáĜství PlzeĖského kraje
V rámci jednotlivých navrhovaných opatĜení a priorit Plánu odpadového hospodáĜství PlzeĖského
kraje jsou definovány aktivity, které povedou k naplnČní vytþených cílĤ ve formČ návrhĤ pilotních
projektĤ. Na základČ realizace tČchto projektĤ by mČla být naplnČna navrhovaná opatĜení.
Všechny pilotní projekty jsou tabulkovČ strukturovány s popisem základních ukazatelĤ vþetnČ svého
finanþního ohodnocení, které tvoĜí základní finanþní rámec nutných investic do oblasti odpadového
hospodáĜství v PlzeĖském kraji tak, aby byly naplnČny cíle stanovené POH PK, potažmo POH ýeské
republiky, a to v dlouhodobém výhledu, do roku 2014.
V oblasti komunálního odpadu, konkrétnČ vytĜídČných složek komunálního odpadu je pod þíslem
jedna navržena realizace projektu „Intenzifikace systému separovaného sbČru vytĜídČných složek
komunálního odpadu v obcích PlzeĖského kraje“. Projekt je v souþasné dobČ jediným pilotním
projektem Plánu odpadového hospodáĜství PlzeĖského kraje, který je ve své realizaþní fázi. Je jedním
z pilotních projektĤ spoleþnosti EKO-KOM realizovaných v území krajĤ.
Strategickým cílem projektu je pĜispČt k vytvoĜení funkþního a efektivního systému oddČleného sbČru
využitelných složek komunálních a obalových odpadĤ (zejména obalového papíru, skla a plastĤ)
v území obcí PlzeĖského kraje, který umožní v co nejvČtší míĜe naplnit cíle stanovené Plánem
odpadového hospodáĜství ýeské republiky, Plánem odpadového hospodáĜství PlzeĖského kraje a
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stejnČ tak cíle stanovené pro sdružené plnČní zajišĢované autorizovanou obalovou spoleþností EKOKOM, a.s. dle zákona o obalech.
Projekt je pĜipravován ve spolupráci autorizované obalové spoleþnosti EKO-KOM, a.s. a samosprávy
PlzeĖského kraje. PlzeĖský kraj je jedním z krajĤ, s nimiž byla ze strany EKO-KOMu zahájena užší
spolupráce pĜi realizaci cílĤ krajských plánĤ odpadového hospodáĜství a cílĤ recyklace a využití
odpadĤ z obalĤ, které zajišĢuje autorizovaná obalová spoleþnost podle zákona o obalech. Realizací
projektu byla povČĜena Regionální rozvojová agentura PlzeĖského kraje, o.p.s. (RRA PlzeĖského
kraje).
Samotný projekt byl zahájen v roce 2003, kdy byl zamČĜen pĜedevším na doplnČní sítČ sbČrných
nádob v obcích a mČstech PlzeĖského kraje, které jsou zapojeny do celorepublikového systému EKOKOM v PlzeĖském kraji. Z celkem 501 obcí kraje je do souþasné doby do systému EKO-KOM
zapojeno 430 obcí kraje ve kterých žije více jak 530 tisíc obyvatel kraje (z celkových 551 000 obyvatel
kraje – jedná se o více jak 96% všech obyvatel kraje).

Realizace pilotního projektu v roce 2003
Ve spolupráci RRA PlzeĖského kraje a zástupcĤ spoleþnosti EKO-KOM, a.s. byla provedena analýza
stávajícího stavu tĜídČní odpadĤ v obcích PlzeĖského kraje. Byla vyhodnocena výtČžnost
separovaného sbČru, tzn. množství vytĜídČných odpadĤ pĜepoþtené na 1 obyvatele a rok
v jednotlivých obcích. RovnČž byla zhodnocena hustota sbČrné sítČ, t.j. množství nádob na tĜídČný
sbČr, které jsou obþanĤm v obcích k dispozici. Na základČ cílĤ spoleþnosti EKO-KOM, a.s. a
navrhovaných cílĤ Plánu odpadového hospodáĜství PlzeĖského kraje a Koncepce odpadového
hospodáĜství PlzeĖského kraje v oblasti tĜídČní odpadĤ byla navržena optimální hustota sbČrné sítČ
tak, aby byla tzv. separaþní hnízda (kontejnerové stání obsahující nádobu na papír, sklo i plasty) co
nejvíce dostupná pro všechny obyvatele obce. PĜihlíženo bylo i k velikosti dané obce, hustotČ a typu
zástavby, aktivitČ samospráv obcí v oblasti nakládání s odpady a stavu systému sbČru a nakládání
s odpady v dané obci. Na základČ uvedených kritérií vznikl seznam potĜebnosti instalace sbČrných
nádob do obcí zapojených do systému, který zároveĖ vypovídal i o stavu tĜídČní jednotlivých složek
odpadĤ ze strany obyvatel obcí. V rámci projektu je zajištČna organizaþní struktura projektu v þele
s Ĝídícím týmem projektu, ve kterém jsou zástupci PlzeĖského kraje, Krajského úĜadu PlzeĖského
kraje, obcí a spoleþnosti EKO-KOM,a.s.
PrávČ Ĝídící tým projektu s ohledem na výši uvolnČných prostĜedkĤ na realizaci projektu v r.2003
(necelé 3 milióny Kþ) a výsledky analýzy stávajícího stavu tĜídČní odpadĤ v obcích PlzeĖského kraje
rozhodl o podpoĜe dvaceti obcí, které se v analýze „umístily“ na prvních místech. Jednalo se o velká
mČsta (vþetnČ krajské metropole, mČsta PlznČ), ale i o obce malé (do 500 obyvatel). Celkem tak
spoleþnost EKO-KOM, a.s. za pĜispČní finanþních prostĜedkĤ PlzeĖského kraje finanþnČ podpoĜila
nákup a instalaci 245 sbČrných nádob na papír, sklo a plasty tĜí rĤzných velikostí do uvedených
dvaceti obcí. Celkem 118 nádob bylo na plast, 120 nádob na papír a 7 nádob na sklo. Všechny
vybrané obce byly osloveny a byla jim nabídnuta možnost podpory formou instalace stanoveného
poþtu nádob. Respektovány byly typy a velikosti nádob, které se v každé obci používají.
S každou obcí byl uzavĜen smluvní vztah – smlouva o výpĤjþce nádob na dobu dva roky s tím, že po
té budou obci nádoby ze strany spoleþnosti EKO-KOM odprodány za zĤstatkovou hodnotu. SmluvnČ
zakotvenými podmínkami pro obce na poskytnutí nádob byly:
x Závazek obce rozšíĜit poþet nádob na tĜídČný sbČr min. o polovinu poskytnutého množství
nádob.
x Poskytnuté nádoby budou sloužit pro posílení systému sbČru vytĜídČných složek komunálního
odpadu v obci (nebudou nahrazovat stávající nádoby).
x Poskytnuté nádoby budou umístČny na dostupných místech v obci.
Systém instalace nádob byl založen na spolupráci se svozovými odpadovými spoleþnostmi, které
zajišĢují nakládání s vytĜídČnými složkami komunálních odpadĤ pro vybrané obce. Výrobce sbČrných
nádob dopravil sbČrné nádoby do areálĤ svozových odpadových spoleþností, které zajistili jejich
rozvoz pĜímo na obcemi urþená stanovištČ. Doprava a pĜedání nádob do areálĤ svozových
spoleþností, stejnČ jako instalace nádob na stanovištích v obcích byly provedeny vždy na základČ
podepsaného formuláĜe pĜedávacího protokolu. Logistikou celého systému instalace nádob byla
povČĜena RRA PlzeĖského kraje.
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Realizace pilotního projektu v roce 2004
V letošním roce je realizace pilotního projektu obdobnČ zamČĜena na zlepšení a zkvalitnČní
infrastruktury systémĤ nakládání s vytĜídČnými složkami komunálních odpadĤ v obcích PlzeĖského
kraje, avšak s jinými specifickými cíli a cílovými skupinami. Cílem pokraþujícího projektu je:
a) Poskytnutí sbČrných nádob obcím velikostní kategorie 500 – 6 000 obyvatel. V rámci této
podpory
bude po obcích vyžadováno, v pĜípadČ jejich úþasti na projektu, dodržení
motivaþního faktoru navýšení poþtu sbČrných nádob vlastními prostĜedky (za každé dvČ
nádoby poskytnuté projektem zajistit jednu nádobu vlastní). Takovým zpĤsobem bude
podpoĜeno 36 mČst a obcí celkem 138 sbČrnými nádobami.
b) Poskytnutí sbČrných nádob poþtem obyvatel velikostnČ menších obcí (ménČ než 500
obyvatel), a to bez požadavku na doplnČní sbČrné sítČ dalšími vlastními nádobami. Takovým
zpĤsobem bude podpoĜeno 35 mČst a obcí celkem 66 sbČrnými nádobami
c) Dovybavení stávajících sbČrných dvorĤ odpadĤ obcí sbČrnými nádobami na vytĜídČné složky
odpadĤ. PodpoĜeno bude vytipovaných 14 sbČrných dvorĤ celkem 40 sbČrnými nádobami.
d) Realizace komunikaþní a informaþní kampanČ zamČĜené na tĜídČní odpadĤ smČĜovanou na
veĜejnost v území kraje, která doplĖuje republikovou kampaĖ spoleþnosti EKO-KOM.
V celkovém souþtu bude v rámci realizace pilotního projektu v PlzeĖském kraji v roce 2004
poskytnuto obcím 244 sbČrných nádob na vytĜídČný papír, sklo a plast a zároveĖ veĜejnost
plošnČ informována o nutnosti tĜídČní odpadĤ.
Realizací obou dosavadních etap pilotního projektu dochází k postupnému naplĖování jednoho z cílĤ
stanovených Plánem odpadového hospodáĜství, to je zvýšení podílu separovaného odpadu.
Z hlediska POH PlzeĖského kraje a stejnČ tak spoleþnosti EKO-KOM je globálním stanoveným cílem
zvýšení produkce vytĜídČných složek komunálních odpadĤ a obalĤ a jejich materiálové využití zvýšení úþinnosti separace vytĜídČných složek komunálního odpadu u papíru na 55 %, u skla na 80 %
a u plastu na 25 % jejich pĤvodního obsahu v komunálním odpadu do roku 2010.
Výklad Plánu odpadového hospodáĜství ýeské republiky ze strany Ministerstva životního prostĜedí
stanoví požadavek na využití 50% komunálních odpadĤ z celkové produkce v roce 2010 a provedení
srovnání s produkcí roku 2000. Pro PlzeĖský kraj to pĜedstavuje zajištČní materiálové využití celkem
127 000 tun komunálního odpadu v roce 2010 pĜi celkové produkci 254 000 tun. Komplexní Ĝešení
vedoucí ke splnČní tČchto limitĤ zahrnuje v první fázi zvýšení úrovnČ a produkce prvotního tĜídČní
využitelných složek komunálních odpadĤ. Za tímto úþelem byla provedena projekce oddČleného sbČru
komunálního odpadu na roky 2010, 2013 a 2020, která je u komodit papír, sklo a plasty uvedena
v následující tabulce. S ohledem na reálnou skuteþnost, že ne celé stanovené prognózované
vytĜídČné množství odpadu bude využito materiálovČ (ve smyslu „pravého materiálového využití“),
bude nutno cíle dosáhnout realizací jiných technologií na zpracování smČsného komunálního odpadu.
Kat.þ. odpadu

Množství odpadu v roce (v tunách)
2000
2010
2013
2020

Název odpadu

20 01 01

Papír a lepenka

8 055

18 769

19 360

20 764

20 01 02

Sklo

5 380

13 277

13 695

14 688

20 01 39

Plasty

2 356

6 461

6 665

7 148

Všechny regionální subjekty v oblasti odpadového hospodáĜství se shodují v názoru, že finanþní
podpora obcí na budování kvalitní infrastruktury pro sbČr a oddČlené shromažćování odpadĤ je cestou
vedoucí alespoĖ k þásteþnému naplnČní dosti vysoce stanovených cílĤ strategických plánovacích
dokumentĤ v oblasti odpadového hospodáĜství. Obce – zákonní pĤvodci odpadĤ nepovažují oblast
nakládání s odpady jako jednu z prioritních oblastí zajištČní základních potĜeb daného území. PrávČ
proto je finanþní (a stejnČ tak informaþní) podpora obcí pĜi budování odpadové infrastruktury velmi
nutná a potĜebná. Jen dobĜe fungující základní úroveĖ celého systému odpadového hospodáĜství
založená na kvalitní infrastruktuĜe nakládání s odpady v obcích mĤže vést k naplĖování stanovených
cílĤ odpadového hospodáĜství.
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Zkušenosti se systémem zálohování obalĤ v NČmecku
Helmut Schmitz
DSD NČmecko, e-mail: Helmut.Schmitz@gruener-punkt.de
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Implementácia smernice 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov
v podmienkach Slovenskej republiky
RNDr. Peter Krasnec, Ph.D.
Generálny riaditeĐ ENVI-PAK, a.s.
Slovenská republika sa spolu s ćalšími deviatimi krajinami stala þlenskou krajinou Európskej únie. Tá
v záujme ochrany a fungovania rôznych odvetví prijíma celý rad právnych noriem a disponuje širokou
škálou nástrojov na zabezpeþovanie fungovania prijatých noriem v praxi. Za úþelom ochrany
životného prostredia, konkrétne v oblasti odpadového hospodárstva existuje niekoĐko európskych
smerníc, ktoré musia byĢ þlenskými krajinami nielen prevzaté ale aj implementované do národných
právnych systémov.
V minulom roku vstúpil už aj v Slovenskej republike do platnosti zákon þ. 529/2002 Z. z. o obaloch,
ktorým bola þiastoþne prevzatá Smernica Európskeho Parlamentu a Rady þ. 94/62/ES o obaloch
a odpadov z obalov. Touto smernicou EU kladie rôzne požiadavky na obaly a balené výrobky. Jednou
z najnároþnejších požiadaviek je zabezpeþenie dosiahnutia predpísaných cieĐov recyklácie odpadov
z obalov, ako aj požiadaviek zasielania verifikovateĐných údajov o množstvách obalov uvedených na
trh a o množstvách zrecyklovaných odpadov z obalov. V zmysle zákona þ. 529/2002 Z. z. o obaloch si
tieto povinnosti musia splniĢ pochopiteĐne tí, þo uvádzajú na trh obaly alebo balené výrobky.
Kećže obaly sa v najväþšej miere používajú na balenie rôznych druhov potravín, odpad z obalov
konþí pochopiteĐne v komunálnej sfére, t.j. v mestách a obciach. Z týchto dôvodov si však väþšina
z firiem sama nevie zabezpeþiĢ splnenie predmetných povinností v zmysle zákona þ. 529/2002 Z. z.
o obaloch, preto práve za týmto úþelom
bola ôsmimi nadnárodnými a štyrmi národnými
spoloþnosĢami založená akciová spoloþnosĢ ENVI-PAK. Jej základnou náplĖou práce je
zabezpeþovanie implementácie obalovej smernice v Slovenskej republike. SpoloþnosĢ ENVI-PAK, a.s.
získala v máji 2003 licenciu na používanie znaþky „Zeleného bodu“ pre Slovenskú republiku, þím bola
zastrešená pod medzinárodný systém PRO – EUROPE so sídlom v Bruseli.
Hlavným cieĐom spoloþnosti ENVI-PAK je zabezpeþovanie spätného odberu odpadov z obalov a
plnenie cieĐov recyklácie odpadov, založeného na princípe delenej zodpovednosti všetkých þlenov
obalového reĢazca. Prostredníctvom tohto systému spoloþnosti v Ėom zapojené nepriamo
zabezpeþujú spätný odber a využívanie odpadov z obalov tým, že finanþne prispievajú obciam na
náklady vzniknuté so separáciou odpadov. SpoloþnosĢ ENVI-PAK, a.s. je tak realizaþným nástrojom,
ktorý priemysel a obchod vytvoril pre uplatnenie svojej stratégie a splnenie záväzkov voþi vláde SR a
Smernici 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov.
Základným úþelom ENVI-PAK, a.s. je tak prevzatie zodpovednosti za:
i
i
i
i

plnenie povinností spätného odberu odpadov z obalov za svojich klientov,
plnenie cieĐov recyklácie a zhodnotenia,
všetky druhy odpadov z obalov a
registráciu, evidenciu a výkazníctvo za svojich klientov.

Pre splnenie tohto úþelu ENVI-PAK, a.s. zhromažćuje finanþné prostriedky od povinných osôb (týka
sa celého obalového reĢazca: výrobcov obalov, baliþov, plniþov, dovozcov a þiastoþne aj obchodnej
siete) a z týchto prostriedkov finanþne podporuje systémy zberu a triedenia komunálnych odpadov v
obciach tak, aby bola dosiahnutá požadovaná miera zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov.
Okrem toho poskytuje odbornú pomoc povinných osobám, obciam a podieĐa sa na environmentálnom
vzdelávaní obyvateĐov Slovenska.
Ako hlavný cieĐ na rok 2003 si spoloþnosĢ dala splniĢ povinnosti v zmysle zákona 529/2002 o obaloch
a Nariadenia vlády þ. 22/2003, ktoré stanovuje pre jednotlivé komodity ciele recyklácie a zhodnotenia
odpadov z obalov. V nasledujúcej tabuĐke sú ciele stanovené nariadením vlády a ciele, ktoré
spoloþnosĢ dosiahla v roku 2003:
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Limity (%)
Nariadenie vlády
Dosiahnuté ciele

Sklo
40
40,81

Plasty
28
42,72

Papier
36
37,21

Kovy
20
23,6

Celkom
33
34,04

Z uvedenej tabuĐky vyplýva, že za rok 2003 sa spoloþnosti podarilo naplniĢ predpísané ciele
recyklácie a zhodnotenia a tým splnila pre zakladateĐov a jej klientov povinnosti vyplývajúce zo
zákona.
Zabezpeþovanie povinností vyplývajúcich z európskej obalovej smernice prostredníctvom systému
„Zeleného bodu“ znamená aj napojenie Slovenskej republiky v oblasti obalov a odpadov z obalov na
systémy fungujúce vo väþšine þlenských a prístupových krajín Európskej únie. Medzi známe susedné
systémy podobného charakteru v zahraniþí patria spoloþnosti EKO-KOM v ýeskej republike, ARA
v Rakúsku, Öko-Panon v Maćarsku, ćalšie spoloþnosti v PoĐsku, Slovinsku a vo väþšine vyspelých
krajín Európy ako napr. v Nemecku, Francúzsku þi aj v ćalších krajinách sveta ako napr. v Kanade.
V súþasnosti sú systémy „zeleného bodu“ zakladané v krajinách, ktoré by sa mali staĢ þlenskými
krajinami EU až v roku 2007.
Z roþnej skúsenosti implementácie obalovej smernice v podmienkach Slovenskej republiky však
vyplývajú rôzne problémy spojené so zabezpeþovaní cieĐov recyklácie odpadov z obalov ako aj
problémy spojené so sumarizáciou a spracovaním verifikovateĐných údajov, ktoré bude musieĢ aj
Slovenská republika pravidelne zasielaĢ na Európsku Komisiu. Medzi tieto problematické okruhy
zaraćujem povinnosĢ platieb do Recyklaþného fondu za obaly a balené výrobky v zmysle zákona þ.
223/2001 Z.z. o odpadoch ako aj problematické zadefinovanie povinnej osoby zákonom þ. 529/2002
Z. z. o obaloch.
V Slovenskej republike spoloþnosti umiestĖujúce na trh obaly alebo balené výrobky aj po prijatí
zákona þ. 529/2002 Z. z. o obaloch stále musia platiĢ aj v zmysle zákona þ. 223/2001 Z. z. o odpadoch
príspevok do Recyklaþného fondu. Touto duplicitnou platbou do Recyklaþného fondu v prípade
balených výrobkov tak dochádza ku diskriminácii firiem, ktoré umiestĖujú svoje výrobky aj v ostatných
þlenských krajinách, a to už aj v porovnaní s ýeskou republikou, Maćarskom þi PoĐskom, nakoĐko
v ostatných prístupových a þlenských krajinách EU platí len predmetná obalová smernica, resp.
národný obalový zákon. Avšak v Slovenskej republike musia povinné osoby zaplatiĢ ešte aj príspevok
do Recyklaþného fondu v zmysle zákona þ. 223/2001 Z. z. o odpadoch, þím sa náklady spojené so
zberom a recykláciou odpadov v podmienkach Slovenskej republiky neúmerne zvyšujú v porovnaní
s ostatnými krajinami. PochopiteĐne v snahe „ušetrenia“ nadmerných nákladov povinné osoby sa
snažia obchádzaĢ, resp. neplniĢ si povinnosti vyplývajúce aj zo zákona þ. 529/2002 Z. z. o obaloch,
pretože už musia vynaložiĢ nemalé finanþné prostriedky v záujme splnenia povinnosti platieb do
Recyklaþného fondu. Rovnako zadefinovanie povinnej osoby aj ako výrobcu obalov považujem
z odôvodniteĐných dôvodov za veĐmi problematické, priþom v þlenských krajinách EU je definícia tzv.
povinnej osoby založená na plniþovi obalov a baliþovi výrobkov.
K tomu, aby aj v Slovenskej republike bola zabezpeþená implementácia obalovej smernice na
požadovanej úrovni, považujem za nevyhnutnú novelizáciu súþasne platnej právnej úpravy v oblasti
odpadov a odpadov z obalov, ako zákona þ. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákona þ. 529/2002 Z. z.
o obaloch.
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Ekonomika odpadového hospodáĜství obcí
RNDr. Martina Vrbová, Ph.D.
EKO-KOM a.s., e-mail: vrbova@ekokom.cz
Jedním z hlavních limitujících faktorĤ, které ovlivĖují rozsah þinností v odpadovém hospodáĜství obce,
jsou náklady. Výše nákladĤ ovlivĖuje pĜedevším volbu systému a rozsahu oddČlenČ sbíraných
využitelných odpadĤ, dále pak sbČr odpadĤ ze zelenČ a pĜíp. objemných odpadĤ.
V následujícím textu jsou vyhodnoceny nákladové položky obecních systémĤ hospodaĜení
s komunálními odpady. Hodnocení vychází z údajĤ roþního dotazníku, který obce poskytují do
systému EKO-KOM. V hodnocení byla použita data za období 2001-3, pĜiþemž data za rok 2001 jsou
použita pro srovnání v þasové ĜadČ.
Pro potĜeby statistického zpracování dat bylo použito 2.347 dotazníkĤ, které representovaly cca
6,351 mil. obyvatel ýR (do hodnocení byly vybrány obce, které v obou letech 2002 a 2003 poskytly
požadované údaje v plném rozsahu).

Celkové náklady na odpadové hospodáĜství obce
Celkové náklady obcí na tĜídČný sbČr se velmi liší. Údaje z obcí jsou také þasto zkresleny neznalostí
položek, které jsou do systému zahrnovány. Do celkových nákladĤ pĜi hodnocení byly zahrnuty tyto
položky: smČsný KO, tĜídČný sbČr, objemný odpad, nebezpeþné odpady, sbČrné dvory, propagace,
koše, þerné skládky, ostatní (napĜ. biologický odpad apod.). Rozptyl nákladĤ ve skupinách obcí podle
poþtu obyvatel ukazuje graf þ.1.
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Celkové náklady na odpadové hospodáĜství v obcích se pohybují v jednotlivých velikostních
skupinách v rozmezí 506 -746 Kþ/obyvatel.rok, prĤmČr je 716,3 Kþ/obyvatel.rok. Pro srovnání: v roce
2002 byly náklady nižší a to v rozmezí 506 – 676 Kþ/obyvatel.rok.
PomČr nákladových položek v prĤmČru posuzovaného vzorku ukazuje graf þ.2
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V prĤbČhu let se náklady na odpadového hospodáĜství obcí postupnČ zvyšují. ZmČnu vybraných
nákladových položek ukazuje graf þ.3.
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K nejvČtšímu nárĤstu došlo u smČsných komunálních odpadĤ a u tĜídČného sbČru využitelných složek.
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V pĜípadČ nárĤstu nákladĤ za smČsný komunální odpad mezi rokem 2001 a 2002 lze hovoĜit o vlivu
pĜechodu na paušální platbu (místní poplatek, poplatek za komunální odpad), kdy obþané byli
zpoplatnČni, všem byla zajištČna stejná služba a tudíž pĜestali mít dĤvody k odkládání odpadĤ
nelegálním zpĤsobem. Tento trend zĜejmČ pokraþuje, i když se projevuje i nárĤst provozních nákladĤ
na svoz a odstraĖování odpadĤ.
Z uvedených údajĤ je zĜejmé, že náklady na odpadové hospodáĜství obce pĜesáhly 500
Kþ/obyvatel.rok, které jsou uvedeny jako horní hranice místního poplatku v zákonČ o odpadech.
V prĤbČhu r.2004 vzrostla daĖ z pĜidané hodnoty za odpadové služby o 14 %, která se projeví ve
zvýšených nákladech na oblast nakládání s komunálními odpady. Toto navýšení mĤže pĜedstavovat
þástku v rozmezí 71 – 104 Kþ/obyvatele a rok. Další navýšení nákladĤ pĜinese v roce 2005 rĤst
poplatkĤ za skládkování KO a to o 200 Kþ/t, tj. cca 50 Kþ/obyvatel.rok. Náklady na odpadové
hospodáĜství obce by se pak mohly pohybovat v rozmezí 600 – 900 Kþ/obyvatel.rok.

Náklady na tĜídČný sbČr využitelných složek
NárĤst nákladĤ na tĜídČný sbČr (viz graf þ. 3) byl zĜejmČ zpĤsoben investicemi do sbČrových systémĤ
a rĤstem výtČžnosti tĜídČného sbČru od obyvatel a tím tedy zvýšenou poptávkou po službách na
zajištČní svozu a recyklace vytĜídČných složek. ObdobnČ jako u smČsného odpadu i u tĜídČného sbČru
dochází k nárĤstu provozních nákladĤ na zajištČní sbČru a svozu. Náklady na tĜídČný sbČr se v roce
2002 pohybovaly podle velikostí obcí v rozmezí 41,4 – 55,72 Kþ/obyvatel.rok a v roce 2003 to již bylo
49,4 – 94,63 Kþ/obyvatel.rok, pĜiþemž nejvyšší náklady mČla mČsta nad 100 000 obyvatel a obce pod
500 obyvatel. PĜehled nákladĤ a pĜíjmĤ v oblasti tĜídČného sbČru využitelných složek v období 2001 –
2003 ve sledovaném vzorku obcí ukazuje tabulka þ.1
Tabulka þ.1 Náklady a pĜíjmy obcí v oblasti tĜídČného sbČru využitelných složek v Kþ/obyvatel.rok

Náklady obcí

PĜíjmy za prodej
druh.surovin

2001

52,2

-

2002

46,04

25,8

27,2

2003

66,70

32,72*

41,98**

Náklady na tĜídČný sbČr

Platby EKO-KOMu

* uveden prĤmČr bez mČst nad 100.000 obyvatel z dĤvodĤ nedostateþných údajĤ
** uveden prĤmČr z pĜímých plateb obcím. Se zapoþtením nákladĤ na projekty v obcích a krajích se zvýší na
43,85 Kþ/obyvatel.rok

Pokud má tedy obec efektivnČ Ĝízený systém sbČru využitelných složek (papír, plasty, sklo a pĜíp.
další komodity), pak pĜi souþasných cenách druhotných surovin a platbách od AOS EKO-KOM není
tento systém ztrátový.
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K fungování PAYT v ýeské republice
Petr Šauer, Libuše PaĜízková
katedra životního prostĜedí, Vysoká škola ekonomická v Praze
e-mail: sauer@vse.cz
Úvod
Tento pĜíspČvek pĜináší vybrané výsledky výbČrových statistických šetĜení provedených v rámci
projektu „PlaĢ podle toho, kolik (netĜídČného domovního) odpadu vyhodíš“. Jednalo se o projekt
5. rámcového programu EU s plným anglickým názvem „Variable Rate Pricing based on Pay-as-YouThrow as a Tool of Urban Waste Management (PAYT)“. Projekt Ĝešili v letech 2001-2003 partneĜi
ze šesti zemí - NČmecka, Dánska, Irska, ŠpanČlska, ěecka a ýeské Republiky. PĜíspČvek chce mj.
prezentovat tĜi závČreþné publikace projektu, kde zájemci mohou nalézt podrobnČjší informace.
Projekt PAYT zkoumal problematiku nakládání s tuhým komunálním odpadem v souvislosti se
zpĤsobem jeho odstraĖování z obytných zón v návaznosti na zpĤsob úhrady této služby
domácnostmi. Vycházel pĜi tom z pĜedpokladu, že existuje (politický) konsensus, že je žádoucí
usilovat o (i) maximalizaci vytĜídČných složek domovního odpadu a souþasnČ o minimalizaci produkce
smČsného (zbytkového) odpadu a (ii) o minimalizaci produkce domovního odpadu vĤbec.
Snahou ĜešitelĤ projektu pak bylo nalézt takové faktory, které efektivnČ ovlivĖují proces nakládání
s domovním odpadem tak, aby byly vytvoĜeny ideální podmínky pro naplnČní uvedených dvou cílĤ.
DĤraz byl kladen pĜedevším na ekonomický nástroj v podobČ platby domácností vázané na objem
vyprodukovaného netĜídČného odpadu v kontrastu k (jednotné) platbČ na obþana (tzv. „kapitaþní
platbČ“). Zkoumány však byly nejen faktory ekonomické, ale i faktory technické, politické a sociální.
Analýza mČla dvČ þásti – první byla kvalitativní analýza postupující cestou Ĝízených interview
provádČných Ĝešiteli s významnými pĜedstaviteli zájmových subjektĤ v oblasti komunálního odpadu.
Její výsledky byly jedním ze zdrojĤ stanovení výchozích tvrzení, hypotéz, faktorĤ a promČnných pro
kvantitativní analýzy. Tak napĜíklad bylo formulováno 5 relativnČ homogenních skupin faktorĤ, jež by
mohly ovlivĖovat postoj domácností ke tĜídČní svého odpadu, pĜípadnČ také ovlivĖovat jeho celkovou
produkci, které potom byly rozpracovány v rámci kvantitativních analýz. Šlo o následující skupiny
faktorĤ: informovanost a postoje, sociálnČ ekonomická struktura, technické aspekty, ekonomické
aspekty a politické aspekty. Hlavní výsledky kvalitativních analýz za ýeskou republiku lze nalézt
v kapitole Budský Š.: Postoje zájmových subjektĤ k metodČ PAYT- výsledky kvalitativního šetĜení
v ýeské republice“ v knize „Jak (ne)platit na domovní odpad“.
V rámci kvantitativní analýzy projektu byla v ýeské republice v roce 2003 provedena dvČ dotazníková
šetĜení a byly analyzovány jejich výsledky. První šetĜení probČhlo ve vybraných pražských
domácnostech. Druhé šetĜení se zamČĜilo na vybrané þeské obce. TĜetí analýza využila údajĤ
dĜívČjšího výbČrového šetĜení v þeských obcích, které bylo rovnČž zamČĜeno na ekonomiku
odpadového hospodáĜství (viz Šauer at al 2000a a Šauer at al 2000b).
Výzkumy v þeských domácnostech a v obcích byly pro mezinárodní projekt zajímavé nejen pro
nedostatek kvalitních dat v jiných zemích zúþastnČných na projektu. Hlavním dĤvodem byla existence
zkušeností se systémy PAYT (“plaĢ jen za tolik netĜídČného odpadu, kolik ho vyprodukuješ”) nebo se
systémy tomuto systému blízkými. RovnČž nedávná dvojí zmČna právní úpravy týkající
se komunálního odpadu slibovala zkoumat její odraz v chování obyvatel.

ŠetĜení v pražských domácnostech a jeho výsledky
PrĤzkum zamČĜený na domácnosti byl proveden na souboru domácností velké Prahy, a to v pĜedem
vytipovaných (typovČ rozdílných) urbanistických jednotkách. Celkem byly osloveny domácnosti žijící
v 17 urbanistických obvodech Prahy, a to: historické centrum, Žižkov, Vinohrady I, Vinohrady II,
Dejvice, Ćáblice, Jižní MČsto, Jihozápadní mČsto, PetĜiny, OĜechovka, Nebušice, SpoĜilov, Zahradní
mČsto, Solidarita, Baba, Zbraslav a Klánovice. VýbČr jednotek byl založen na zámČrném kvótním
výbČru domácností v uvedených lokalitách. ŠetĜení bylo provádČno formou Ĝízeného rozhovoru.
Celkem bylo navštíveno 203 domácností ve výše zmínČných 17 pražských lokalitách, 6 dotazníkĤ
muselo být ze zpracování vyĜazeno jako nevyhovující. Do zpracování tak vstoupilo 197 dotazníkĤ.
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Ke tĜídČní odpadu se pĜihlásilo 138 domácností. Jejich prĤmČrná týdenní produkce smČsného odpadu
na 1 þlena domácnosti byla ve výši 12,6 litrĤ. Domácností, které pĜiznaly, že se tĜídČním domovního
odpadu nezabývají bylo 39. Jejich prĤmČrná týdenní produkce smČsného odpadu na 1 þlena byla
13,7 litrĤ. Provedeme-li pĜepoþet na období 1 roku, potom mĤžeme konstatovat, že v domácnostech,
které tĜídí odpad vyprodukují na 1 þlena v prĤmČru pĜibližnČ 635 litrĤ smČsného odpadu roþnČ,
zatímco domácnosti, ve kterých se netĜídí je to 712 litrĤ. PodaĜilo se prokázat, že aþ se tento rozdíl
nemusí jevit velký, je statisticky významný.
PodrobnČjší hodnocení výsledkĤ pomocí metod popisné statistiky lze nalézt ve druhé kapitole knihy o
výsledcích statistických analýz (Šauer at al 2003a). VČĜíme, že budou mj. využitelné pro sekundární
analýzy.
Dále bylo analyzováno, jak jednotlivé faktory/promČnné ovlivĖují postoj domácností ke tĜídČní, tj. zda
domácnost svĤj domovní odpad tĜídí þi nikoli. SouhrnnČ uspoĜádané výsledky lze nalézt v Tabulce 1.
Tabulka 1: Vyhodnocení závislostí mezi sledovanými jevy a postojem domácnosti ke tĜídČní
domovního odpadu
Sledovaný jev
Vliv na tĜídČní
odpadu domácností
Pochopení pojmu „tĜídČní“
NE
Získávání informací
NE
Míra informovanosti
NE
Typ domácnosti
NE
Dosažené vzdČlání
NE
Typ bydlení
NE
PĜimČĜenost bytu
NE
Podmínky pro tĜídČní v kuchyni
ANO
Používání spalovacího zaĜízení
NE
Velikost odpadkového koše
NE
ýetnost vynášení odpad. koše
NE
Existence kontejnerĤ na tĜídČný odpad v obci
ANO
Vzdálenost kontejnerĤ od domu
NE
Použitelnost kontejnerĤ
ANO
Subjektivní chápání podmínek pro tĜídČní
ANO
Ochota snížit produkci smČs.odpadu pĜi vazbČ úhrady na vyprodukované
NE
množství
ZpĤsoby uvČdomČlého snížení produkce smČsného odpadu
NE
Ochota platit zálohy za vratné láhve
NE
Ochota vracet použité obaly
NE
Soulad legislativy s požadavky tĜídČní
ANO
Hodnocení postihĤ firem za porušování pĜedpisĤ
NE
Postoj domácnosti k zavedení penalizaþních prvkĤ do systému úhrad za
NE
nakládání s komunálním odpadem
Hodnocení stimulaþních prvkĤ zavádČných do systému úhrad za nakládání
NE
s komunálním odpadem
Zavedení zpČtného odkupu
NE
Fungování orgánĤ státní správy
NE
Z Tabulky 1 je zĜejmé, že se nepodaĜilo prokázat pĜíliš velké množství vlivĤ, které statisticky
prokazatelnČ pĤsobí na ochotu domácností tĜídit domovní odpad (viz též ZávČry).

ŠetĜení v þeských obcích a jeho výsledky
Hlavními úkoly této þásti studie bylo (i) potvrdit þi vyvrátit hypotézu, že v obcích, jež uplatĖují PAYT
obþané více tĜídí a produkují ménČ smČsného odpadu a (ii) vybrat z celého souboru možných faktorĤ
ty, které ovlivĖují velikost produkce jednotlivých složek domovního odpadu, pĜípadnČ které ovlivĖují %
tĜídČní. Dále bylo cílem pokusit se vytvoĜit urþitou typologii obcí s podobnými podmínkami pro tĜídČní
domovního odpadu, která by mohla sloužit obecním zastupitelstvĤm jako jeden z nástrojĤ pĜi
rozhodování o zavádČní PAYT þi jiných systémĤ managementu domovního odpadu.

26

Konference ODPADY a OBCE (16 a 17.06.2004)

PrĤzkum byl proveden v rámci celého území ýeské republiky s cílem získat dostateþnČ
reprezentativní vzorek obcí. VýbČr obcí byl proveden na základČ seznamu poštovních smČrovacích
þísel. Bylo náhodnČ vybráno 400 obcí, které byly následnČ osloveny a požádány o vyplnČní
pĜiloženého dotazníku. Návratnost vyplnČných dotazníkĤ pĜedþila naše oþekávání, neboĢ zpČt bylo
zasláno 206 dotazníkĤ. Po prvotní kontrole dotazníkĤ vstoupilo do zpracovávání 196 obcí s celkovým
poþtem obyvatel pĜes 3 miliony.
Analýza pomocí metod popisné statistiky opČt poskytla Ĝadu využitelných poznatkĤ. Tyto výsledky zde
nelze vzhledem k rozsahu pĜíspČvku uvádČt. Lze je nalézt ve tĜetí kapitole publikace (Šauer at al
2003a).
Pro potĜeby potvrzení þi zamítnutí tvrzení, že obþané, jejichž systém úhrady za odstranČní
komunálního odpadu je založen na systému PAYT, produkují statisticky významnČ ménČ smČsného
odpadu a více tĜídí, než ti, jejichž systém úhrad je stanoven paušálním poplatkem, byla provedena
transformace promČnné, která podává velmi podrobný pĜehled o jednotlivých zpĤsobech úhrad
systému shromažćování, sbČru, pĜepravy, tĜídČní, využívání a odstraĖování komunálního odpadu, jak
je aplikován v jednotlivých obcích ýR. Z celkového poþtu pČti možností, které byly v uvedeném období
v ýR aplikovány, byly vytvoĜeny pouze 2 skupiny tak, aby jejich obsah co nejvíce odpovídal pojmu
„PAYT ano“ (1), „PAYT ne“ (0). V rámci takto vzniklých skupin obcí byly vypoþítány prĤmČrné hodnoty
produkce komunálního odpadu na hlavu celkem, vytĜídČného a smČsného odpadu. Výsledky jsou
uvedeny v Tabulce 2.
Tabulka 2: PrĤmČrná produkce komunálního odpadu na hlavu v kg za rok 2001v obcích aplikujících a
neaplikujících PAYT
Kategorie obce Poþet obcí Poþet obyv. Komunální odpad TĜídČný odpad
SmČsný odpad
v tis.
Obce s PAYT
92
1 540
240
29
211
Obce bez PAYT
65
1 132
260
18
242
ýR celkem
157
2 672
244
20
224
Na základČ pĜíslušné statistické analýzy bylo možno konstatovat, že se (na hladinČ významnosti Į =
5 %) podaĜilo prokázat hypotézu, která tvrdí, že v obcích, jejichž zastupitelstva aplikují pro výpoþet
úhrad za provoz systému odstraĖování a zneškodĖování domovního odpadu metodu PAYT, dochází
k statisticky významnému poklesu produkce smČsného odpadu a v dĤsledku toho také k nárĤstu
objemu tĜídČného odpadu. Na téže hladinČ významnosti se podaĜilo také prokázat statisticky
významné snížení celkového objemu domovního odpadu v obcích s PAYT oproti obcím s NE-PAYT.
Lze proto tvrdit, že aplikací PAYT do stanovení výše úhrad za provoz systému komunálního odpadu
lze v obci dosáhnout výše uvedených cílĤ, tj. poklesu celkového objemu komunálního odpadu,
poklesu objemu produkovaného smČsného odpadu a zvýšení objemu tĜídČného odpadu pro opČtovné
použití v prĤmyslu (recyklace).
Následovaly analýzy toho, které (konkrétní) faktory mají prokázaný vliv na výši vyprodukovaného
komunálního odpadu na hlavu, na množství tĜídČného odpadu na hlavu a na množství smČsného
odpadu na hlavu. Souhrnné výsledky jsou uvedeny v Tabulce 3.
Tabulka 3: Vyhodnocení vlivu sledovaných faktorĤ na chování modelované promČnné
Faktor
Komunální TĜídČný
odpad
odpad
Náklady spojené s nakládáním s komunálními odpady v pĜepoþtu
ANO
NE
na hlavu
Náklady spojené s nakládáním s komunálními odpady v pĜepoþtu
ANO
ANO
na tunu
Platby od obþanĤ spojené s nakládáním s KO v pĜepoþtu na hlavu
NE
NE
Platby od obþanĤ spojené s nakládáním s KO v pĜepoþtu na tunu
NE
NE
Dotace poskytované obcemi spojené s nakládáním s KO
NE
NE
v pĜepoþtu na hlavu
Dotace poskytované obcemi spojené s nakládáním s KO
NE
NE
v pĜepoþtu na tunu
Náklady na likvidaci þerných skládek v pĜepoþtu na hlavu
NE
NE
Náklady na likvidaci þerných skládek v pĜepoþtu na tunu
NE
NE
PĜíjmy z prodeje tĜídČného odpadu v pĜepoþtu na hlavu
NE
ANO
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SmČsný
odpad
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
NE
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PĜíjmy z prodeje tĜídČného odpadu v pĜepoþtu na tunu
Náklady spojené s nebezpeþnými složkami KO v pĜepoþtu na
hlavu
Náklady spojené s nebezpeþnými složkami KO v pĜepoþtu na tunu
Pravomoce obcí
Sankce obcí
Zapojení do systému zpČtného odbČru obalĤ EKOKOM
Procento tĜídČní odpadu

NE
NE

NE
NE

NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
ANO
NE
ANO

Ani zde (viz Tabulku 3) se nepodaĜilo prokázat pĜíliš velké množství vlivĤ, které (statisticky významnČ)
pĤsobí na tĜídČní domovního odpadu. ObdobnČ jako u domácností, ani u obcí se nepodaĜilo nalézt
nČjaké smysluplné typy, které by mohly být využity pĜi zkvalitĖování managementu odpadu.

ZávČry
Uvedeným statistickým šetĜením a následnou analýzou získaného datového materiálu se podaĜilo
prokázat, že na ochotu domácností tĜídit svĤj vyprodukovaný odpad mají (s 95 % pravdČpodobností)
nejvČtší vliv následující faktory:
x Míra informovanosti o zpĤsobu správného tĜídČní domovního odpadu
x Technické podmínky v kuchyni
x Existence kontejnerĤ na tĜídČný odpad v obci
x Použitelnost kontejnerĤ na tĜídČný odpad
x Subjektivní hodnocení podmínek pro tĜídČní v místČ bydlištČ
x Subjektivní hodnocení legislativy ýeské republiky ve vztahu k podpoĜe tĜídČní domovního odpadu a
zajištČní druhotných surovin pro prĤmysl.
Domácnosti, které svĤj odpad tĜídí, produkují statisticky významnČ ménČ smČsného odpadu
v pĜepoþtu na hlavu než ty domácnosti, které se tĜídČním nezabývají.
V obcích, které pro výpoþet úhrad od obþanĤ za provoz systému komunálních odpadĤ požívají
nČkterý z pĜístupĤ PAYT, se vyprodukuje statisticky významnČ ménČ celkového komunálního odpadu
za souþasné existence vyšší tendence ke tĜídČní.
Na druhé stranČ se však ukázalo, že obþané nehledí tolik na výši plateb za nakládání s odpady, jako
spíše na úþinnost celého systému vedoucího ke smysluplné separaci odpadĤ a jejich následného
využití. To je jen potvrzením jedné z výchozích myšlenek studie, kterou lze formulovat jako možnost
dosažení politického konsensu o podpoĜe vyššího stupnČ separace i za cenu urþitého nárĤstu
nákladĤ.

Odkazovaná literatura:
x ŠAUER, P., PAěÍZKOVÁ, L., HADRABOVÁ, A. (2000a): Ekonomická analýza nakládání s odpady
na úrovni municipalit, MŽP ýR, Praha.
x ŠAUER, P., PAěÍZKOVÁ, L., ŠMATLÁK, A. (2000b): ShromáždČní a statistické zpracování údajĤ o
ekonomice nakládání s komunálním odpadem, VŠE/MŽP ýR, Praha.
x ŠAUER P. (editor) (2003): Jak (ne)platit za domovní odpad: PĜíspČvky závČreþného semináĜe
projektu PAYT, Oeconomica Praha.
x ŠAUER, P., PAěÍZKOVÁ L., FIALA, P., DVOěÁK A., GEUSS, E., HěEBÍýEK, J., HADRABOVÁ,
A., BUDSKÝ, Š. (2003a): PAYT. Výsledky statistických analýz o zpĤsobech plateb za domovní
odpad v ýeské republice, Oeconomica, Praha.
x ŠAUER, P., PAěÍZKOVÁ L., FIALA, P., DVOěÁK A., GEUSS, E., HěEBÍýEK, J., HADRABOVÁ,
A., BUDSKÝ, Š. (2003b): To PAY(T) or not to PAY(T) for Household Waste: Results of Statistical
Surveys in the Czech Republic, Oeconomica, Praha.
Užiteþné odkazy:
x Variable Rate Pricing based on Pay-As-You-Throw as a Tool of Urban Waste Management,
http://web.tu-dresden.de/intecuspayt/, (informace o projektu PAYT uvádČném v pĜíspČvku).
x Pay As You Throw, U.S. Environmental Protection Agency, http://www.epa.gov/payt/, (informace
o zkušenostech v USA).
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ECOBAT a sbČr pĜenosných baterií a akumulátorĤ
KateĜina Babáková
Prodej pĜenosných baterií v ýR
Do systému ECOBAT se k dnešnímu dni pĜihlásilo 62 pĜedních výrobcĤ a dovozcĤ, kteĜí v minulém
roce dodali na trh témČĜ 2810 t pĜenosných baterií a akumulátorĤ. Zvyšující trend v prodeji
zaznamenali pĜedevším alkalicko-manganové baterie. Dalším ekologicky významným trendem u
þeské populace je zvýšený zájem o nejrĤznČjší druhy dobíjecích akumulátorĤ. Jejich podíl se
v loĖském roce zvýšil ze 4 na 8 % !
700 000

600 000

500 000

[kg]

400 000

300 000

200 000

100 000

-

1.Q. 2002 2.Q. 2002 3.Q. 2002 4.Q. 2002 1.Q. 2003 2.Q. 2003 3.Q. 2003 4.Q. 2003 1.Q. 2004
Zinkochloridové

Alkalickomanganové

Ostatní

Obr. 1 : Množství uvedených baterií uvedených na þeský trh v prĤbČhu období rokĤ 2002- 2004

Výsledky sbČru v ýR za rok 2003
Spoleþnost ECOBAT bČhem roku 2003 zajistila
sbČr 69,75 tun vyĜazených pĜenosných baterií a
akumulátorĤ, což je s porovnáním s minulým
rokem, kdy se sebíralo 14,984 t, pĜibližnČ o 4,6krát
víc. Podíl úspČšnosti sbČrných míst na celkovém
množství sesbíraných baterií za rok 2003
vyjadĜuje Obr. 2 .
Za prvních pČt mČsícĤ roku 2004 spoleþnost
ECOBAT zajistila sbČr 62 tun pĜenosných baterií a
akumulátorĤ. Z tohoto množství se 35 % využívá a
recykluje.

maloobchod
(POTRAVINY)
4,3%

Obce
42,6%

PrĤmysl
19,7%

maloobchod
(ELEKTRO)
33,5%

Obr. 2
SbČrnou síĢ ECOBATu dnes tvoĜí pĜes více jak 3. 600 evidovaných míst zpČtného odbČru, které jsou
již prakticky ve všech mČstech ýR pĜevyšující poþet 5.000 obyvatel. Do konce roku by naše pokrytí
sbČrné sítČ mČlo zahrnout i mČsta nad 3.000 obyvatel.
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V tabulce 1 uvádíme pĜehled nejúspČšnČjších „sbČraþĤ“ za rok 2003 i s množstvím sesbíraných baterií
a akumulátorĤ, ke kterému dané subjekty pĜispČly.
Obce

Maloobchod
ELEKTRO

PrĤmysl

NejúspČšnČjší
sbČraþi

Sebírán
o
[kg]

NejúspČšnČjší
sbČraþi

Sebíráno
[kg]

SITA Bohemia a.s.

9 360,0

BATERIA
SLANÝ
s.r.o.

ARMILLARIA
Liberec

3 017,0

EKOVUK

ENVISAN GEM
ý.BudČjovice

2 846,0

BATTEX
Slaný

CZ,

s.r.o.

POTRAVINY

NejúspČšnČjší
sbČraþi

Sebírán
o
[kg]

NejúspČšnČjší
sbČraþi

Sebíráno
[kg]

6 595,0

BATERIE
CENTRUM
s.r.o.

3 848,0

DELVITA a.s

981,5

3 682,0

EMOS
spol. s r.o.

2 336,0

JEDNOTA
ý. BudČjovice

351,0

2 984,0

ELFETEX, spol.
s r.o.

1 612,0

JEDNOTA
Velké MeziĜíþí

252,0

Recyklace a ECOBAT
Svoz ze shromažćovacích sbČrných míst, skladování baterií a jejich tĜídČní zajišĢuje spoleþnost
EuroBattery s.r.o. Centrální sklad je umístČn na KladnČ, baterie a akumulátory jsou zde tĜídČny ruþnČ
na speciálnČ vyrobených tĜídicích stolech. TĜídČní probíhá na následující typy :
Primární baterie

- bez obsahu Hg a Cd
- obsah Hg a Cd není vylouþen
Sekundární baterie ( alumulátory) - NiHM
- NiCd
- ostatní
Knoflíkové
- s obsahem Ag
- ostatní
VytĜídČné pĜenosné baterie jsou pĜedávány k recyklaci do dvou þeským recyklaþních zaĜízení
KovohutČ PĜíbram (Pb, Ag)
Recyklace EKOVUK Panenské BĜežany (Hg, Ag, Li).
V prĤbČhu roku 2003 byla uzavĜena smlouva s recyklaþním zaĜízením Fernwarme VídeĖ a
v souþasné dobČ probíhá vyĜizování žádosti o vývoz vytĜídČných baterií z ýR. K vývozu sebraných
baterií jsme nuceni vzhledem k tomu, že pro zpracování zinkochloridových a alkalicko-manganových
baterií neexistuje ýeské republice žádné recyklaþní zaĜízení.
Fernwärme

Wien(Rakousko)

proces:
Chemtec
kapacita: 3.000 tun / rok
odpad: všechny pĜenosné baterie
bez ohledu na obsah Hg (s
výjimkou NiCd, Pb a knoflíkových
akumulátorĤ)

Obr. 3 : Materiálové toky recyklaþního procesu Chemtec
Základem technologického zaĜízení je rotaþní pec, kde baterie procházejí demerkurizaþním procesem.
Na konci procesu zĤstává železný šrot a frakce obsahující ZnO. ObČ frakce jsou zpracovávány
v externích hutních provozech. DoþišĢování kouĜových plynĤ z procesu probíhá v systému doþišĢování
spalin spalovny nebezpeþných odpadĤ Simmeringer Heide (v areálu této spalovny je recyklaþní
stanice umístČna).
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Nová smČrnice EU o bateriích a akumulátorech
Dne 21.11.2003 schválila Evropská komise návrh nové SmČrnice o bateriích a akumulátorech a
použitých bateriích a akumulátorech 2003/0282 (COD). Tento návrh obsahuje Ĝadu nových povinností
pro þlenské zemČ EU :
x povinný sbČr všech typĤ baterií a akumulátorĤ bez ohledu na znaþku þi zpĤsob použití
x posílení principu zodpovČdnosti výrobce za sbČr a recyklaci (zodpovČdnost za vznik recyklaþních
kapacit, záruky za financování sbČru a recyklace pĜi uvádČní baterií na trh)
x absolutní zákaz likvidace prĤmyslových a automobilových akumulátorĤ na skládkách nebo
spalováním
x podpora užívání vhodných ekonomických nástrojĤ pro podporu environmentálního chování výrobcĤ
a spotĜebitelĤ (odkaz na návrh SmČrnice COM(97)009 final)
x závazný cíl pro sbČr pĜenosných baterií na úrovni 50 % do 3 let a 60 % do 5 let od úþinnosti
smČrnice
x zvláštní závazný cíl pro pro sbČr NiCd pĜenosných akumulátorĤ ve výši 80 % z množství
dostupného pro sbČr
x povinné monitorování množství NiCd akumulátorĤ v komunálním odpadu
x povinnost pĜedat všechny sebrané baterie a akumulátory k recyklaci pouze zaĜízení provozovaném
dle principu BAT (best available techniques) a EMAS
x závazné cíle pro míru recyklace
o 100 % Cd, 75 % z celkové hmotnosti NiCd akumulátorĤ
o 100 % Pb, 65 % z celkové hmotnosti Pb akumulátorĤ
o 55 % z celkové hmotnosti u všech ostatních baterií
x usnadnČní mezinárodní pĜepravy sebraných baterií mezi zemČmi EU za úþelem jejich recyklace
Bohužel v dubnu pĜi prvním þtení v Evropském parlamentu prosadili nČkteĜí poslanci zákaz výroby
všech baterií a akumulátorĤ s obsahy vČtšími než 5 ppm Hg, 40 ppm Pb a 20 ppm Cd. Tento zákaz
není podložený žádnými vČdeckými studiemi , naopak bylo již dĜíve prokázáno, že tak nízké
koncentrace výše zmínČných prvkĤ v kovové formČ nemohou ohrozit životní prostĜedí ani v pĜípadČ,
kdy by nedošlo k jejich recyklaci.
Tyto neuvážené návrhy by pro ýR a jiné zemČ znamenaly, že bude zakázáno cca 85 % z dnes
užívaných pĜenosných baterií, které mají v drtivé vČtšinČ vyhovující environmentální parametry
a za které neexistuje rovnocenná náhrada! VČĜíme, že ýeská republika, ale i ostatní vlády zemí EU
zaujmou k tČmto skandálním návrhĤm negativní stanovisko a podaĜí se schválit znČní smČrnice
v reálné a prospČšné formČ.
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SoutČž o KĜišĢálovou popelnici
ZámČr soutČže
Zhodnocení þinnosti obcí v oblasti hospodaĜení s komunálními odpady, které jsou zapojeny do
systému EKO-KOM. Posouzení je zamČĜeno zejména na:
x Technické zajištČní systému sbČru odpadĤ
- OddČlený sbČr využitelných složek KO (min. papír, plasty, sklo)
- Vybavenost nádobami (nebo pytli) v dostateþné þetnosti a pĜijatelných donáškových
vzdálenostech pro obþany
- SbČrný dvĤr
x Organizaci nakládání s odpady
x Komplexnost nakládání s odpady
- ZajištČní sbČru a svozu smČsných KO v bČžné i rekreaþní zástavbČ (pokud je)
- OddČlený sbČr nebezpeþných odpadĤ
- OddČlený sbČr využitelných složek
- OddČlený sbČr objemných odpadĤ
- ZajištČní nakládání s odpady ze zelenČ
x Informovanost obþanĤ a práce s veĜejností
x Efektivitu systému hospodaĜení s odpady v obci
x PlnČní povinností obce vĤþi systému EKO-KOM

Nultý roþník 2004
Hodnocení obcí bylo provedeno zejména na základČ údajĤ, poskytovaných obcemi a odpadáĜskými
firmami do systému EKO-KOM. V systému bylo v dobČ vyhodnocení (duben-kvČten 2004) zapojeno
4.577 obcí (9.596.802 obyvatel). K hodnocení byly použity údaje za rok 2003. Podmínky výbČru byly
následující:
1. stupeĖ - Základní výbČr (ze smluvních výkazĤ)
x zavedený sbČr 3 hlavních komodit papír, plast, sklo
x výtČžnost tĜídČného sbČru papír+plast+sklo v kg/obyvatel.rok v roce 2003 (prĤmČr v ýR byl
18,44 kg/obyvatel.rok)
x hustota sbČrné sítČ (data pouze o nádobovém systému ze 4.Q 2003) – obce které mČly
hustotu sbČrné sítČ pod 350 obyvatel na nádobu pro každou komoditu zvlášĢ (papír plast,sklo)
Na základČ uvedených podmínek bylo vybráno z celkového poþtu 517 obcí.
2. stupeĖ – výbČr podle údajĤ ze smluvního dotazníku
x Informovanost obyvatel
x Komplexnost nakládání s odpady (sbČr nebezpeþných odpadĤ, objemných odpadĤ, odpadĤ
ze zelenČ atd.)
x Nákladovost odpadového hospodáĜství a efektivita vynaložených nákladĤ
Do užšího výbČru bylo zaĜazeno 27 obcí.
3. stupeĖ – hodnocení v terénu
Bylo provedeno zástupci oddČlení využití odpadĤ AOS EKO-KOM pĜímo ve vybraných obcích. Byla
hodnocena dostupnost sbČrové sítČ a pĜístupnost systému obce pro obþany.
Na základČ všech uvedených podmínek se na stupních vítČzĤ pro rok 2004 umístily:
1. MČsto TĜinec (okr. Frýdek.Místek) – 38.800 obyvatel
2. MČsto PĜibyslav (okr. HavlíþkĤv Brod) – 3.991 obyvatel
3. Obec Opatovice nad Labem (okr. Pardubice) – 2170 obyvatel
V užším výbČru dle 3. stupnČ byly dále: obec Blatec, obec Hlušovice (okr.Olomouc), Horšovský Týn
(okr. Domažlice), Kutná Hora (okr. Kutná Hora), obec Solnice (okr. Rychnov n.K.), HoĜesedly (okr.
Rakovník), hl.m.Praha.

První roþník 2005
Pravidla pro hodnocení soutČže zĤstávají obdobná jako pĜi nultém roþníku. Do soutČže jsou zahrnuty
všechny obce, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM. Základní hodnocení obcí dle 1. a 2. stupnČ
bude provedeno na základČ údajĤ poskytnutých do systému EKO-KOM v rámci þtvrtletních výkazĤ a
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roþního dotazníku za rok 2004. Toto hodnocení je provádČno elektronicky. Výsledkem by mČla být
skupina cca 30 nejlepších obcí.
Poslední stupeĖ hodnocení obcí v terénu bude v prvním roþníku soutČže rozšíĜen. V obcích, které
budou zaĜazeny do výbČru podle 2. stupnČ, bude provedeno šetĜení odbornou firmou za úþelem
zjištČní stavu informovanosti a spokojenosti obyvatel dané obce se zvoleným systémem odpadového
hospodáĜství. Do hodnocení budou zahrnuty také další aktivity obce v oblasti životního prostĜedí.
Poslední výbČr provede komise složená ze zástupcĤ AOS EKO-KOM a.s., MŽP a odborné veĜejnosti.
Komise provede šetĜení v jednotlivých obcích za úþelem zjištČní funkþnosti celého systému.
VítČzové prvního roþníku soutČže budou vyhlášeni na konferenci Odpady a obce 2005, která se
bude konat ve dnech 15. a 16. 6. 2005 opČt v Hradci Králové. VítČz získává putovní pohár ve
formČ KĜišĢálové popelnice.
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Optimalizace svozu plastĤ v rámci svozové oblasti spoleþnosti
LIKO SVITAVY a.s.
Firma LIKO SVITAVY a.s je akciová spoleþnost, jejíž zakladateli a vlastníky jsou obce a mČsta
na území okresu Svitavy.
Svozová oblast je tvoĜena 42 obcemi s 58 696 obyvatel . Ve svozové oblasti jsou zahrnuta tĜi mČsta
Svitavy, Poliþka, Litomyšl s 37 424 obyvateli (63,8% obyvatel svozové oblasti).
Spoleþnost LIKO SVITAVY a.s. zajišĢuje pro své klienty ( obce þi podnikatelské subjekty ) komplexní
služby v oblasti nakládání s odpady. V rámci tČchto služeb provozuje systém separace komunálního
odpadu, jehož cílem je získat recyklovatelné suroviny ( papír, plasty, sklo ) a snížit množství odpadu
pĜicházejícího na skládku.
BČhem r. 2000 vstoupily obce zajišĢující tĜídČný sbČr odpadu provozovaný firmou LIKO SVITAVY a.s.
do systému sdruženého plnČní zpČtného odbČru odpadĤ, realizovaného spoleþností EKO-KOM a.s..
V roce 2002 vytvoĜilo LIKO SVITAVY a.s. projekt intenzifikace tĜídČného sbČru využitelných složek
komunálních odpadĤ . Jedním z úkolĤ hned na poþátku Ĝešení projektu byla optimalizace svozu
plastĤ, týkající se obcí mikroregionu Litomyšlsko.
PĜi zavádČní tĜídČného sbČru plastĤ v obcích se totiž nepodaĜilo zajistit rozmístČní jednotných
kontejnerĤ. Obce postupovaly v nČkterých pĜípadech nekoordinovanČ pĜi nákupu kontejnerĤ na sbČr
plastĤ, þímž došlo k tomu, že vedle 1100 l kontejnerĤ byly používány i „zvony“ se spodním výsypem.
Jejich obsluhu muselo zvlášĢ zajišĢovat speciální svozové vozidlo, užívané jinak pro svoz skla. Svoz
plastĤ se tímto zpĤsobem znaþnČ komplikoval a zdražoval, neboĢ zmínČné vozidlo bylo vypravováno
ze stĜediska Svitavy.
Z tohoto dĤvodu jsme bČhem r. 2002 pĜistoupili ke kompletní výmČnČ všech typovČ nevhodných
kontejnerĤ za kontejnery s vrchním výsypem a objemem 1 100 l. Tyto kontejnery je schopen svážet
lineární pres v rámci celého svozu plastového odpadu v litomyšlské svozové oblasti.
Vlastní výmČnČ pĜedcházela jednání se všemi starosty dotþených obcí, pĜi kterých se objasnil zámČr
celé akce. V každé obci se pĜímo na místČ provČĜily možnosti osazení nových kontejnerĤ na pĤvodní
stanovištČ, prozkoumaly se všechny aspekty výmČny vþetnČ estetického pĤsobení odlišných typĤ
kontejnerĤ v urþitém prostĜedí. Proti výmČnČ nebylo nakonec ze strany obcí žádných námitek.
Tab. þ.1 - PĜehled obcí, kde byla provedena výmČna kontejnerĤ
Obec
poþet kontejnerĤ k výmČnČ
Cerekvice
5 ks
Morašice
3 ks
Nová Sídla
2 ks
Tržek
1 ks
ěídký
1 ks
SedlištČ
2 ks
Celkem
14 ks
Ve vyjmenovaných obcích byl ustálen 14-ti denní cyklus svozu plastĤ. PĤvodní varianta, kdy obce byly
vybaveny zvony se spodním výsypem znamenala, že v den svozu muselo být vypraveno vozidlo ze
Svitav. Zvony byly sváženy vozidlem AVIA nebo vozidlem LIAZ. ObČ byla vybavena hydraulickou
rukou umožĖující výsyp kontejnerĤ. Zatímco vozidlo LIAZ bylo schopno obsloužit pĜedmČtné obce
bČhem jednoho svozového okruhu ( plasty byly ukládány do velkoobjemového kontejneru), vozidlo
AVIA vzhledem k malému objemu úložného prostoru vyžadovalo pĜistavení velkoobjemového
kontejneru na pĜekladišti komunálního odpadu v Litomyšli, protože bČhem jedné jízdy nebylo schopno
naložit všechny svážené kontejnery. VČtší poþet ujetých kilometrĤ vozidlem AVIA byl kompenzován
nižšími náklady na 1 ujetý kilometr, (AVIA byla nasazována v tČch pĜípadech, kdy vozidlo LIAZ bylo
vytíženo velkoobjemovou pĜepravou komunálního odpadu v rámci režimu dopravy z pĜekladišĢ
odpadu na skládku.)
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Tab.þ. 2 Porovnání vozidel pĜi svozu plastĤ v litomyšlské oblasti
Vozidlo
poþet
pĜeprava
prĤm.spotĜeba
náklady
množství
km ujeSvitavy na 100 km
na spotĜe- svezených
tých na
Litomyšl bu PHM
plastĤ (t)
svozu
Svitavy
na jeden
svoz
(cena nafty:
17,20 Kþ/l)
LIAZ
25 km
36 km
48,8 l
512,0 Kþ
0,5
(hydraulická
*
ruka)
AVIA
50 km
36 km
21,1 l
637,2 Kþ
0,5
(hydraulická
*
36 km
52,5 l
(LIAZ pĜistavení
ruka)

náklad na
pĜepravu 1 t
plastĤ
(zohlednČny
pouze náklady
na spotĜebu
PHM)
1 020 Kþ/t

1270 Kþ/t

kontejneru
20m3 na pĜekladištČ Litomyšl)

MAN/
HALLER
(linearpres)

60 km
**

36 km

55,00 l

908,2 Kþ

2,5

363 Kþ/t

* - svoz obcí ěídký, SedlištČ, Cerekvice, Morašice, Nová Sídla, Tržek
** - svoz mČsta Litomyšl vþetnČ integrovaných obcí a obcí ěídký, SedlištČ, Cerekvice, Morašice,
Nová Sídla, Tržek
Jen z porovnání nákladĤ na spotĜebu pohonných hmot vztažených na 1kg sebraného plastu je
zĜejmé, že využívání vozidla MAN s lisovací nástavbou HALLER je úspornČjší. Mimo porovnání navíc
zĤstala výhoda lepšího zajištČní svozu z organizaþního hlediska, zrušení problémĤ se zajištČním
kontejnerĤ pro svoz plastĤ, lepší využití pracovní doby. Svoz plastĤ ve vyjmenovaných obcích byl
organicky zaþlenČn do svozu plastĤ v celé litomyšlské oblasti.
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Univerzální svozové vozidlo na tĜídČný sbČr a smČsný komunální
odpad
RNDr. Bc. Danuše Nováková
TESPRA Hodonín, s.r.o.
Popis svozové spoleþnosti a svozové oblasti
Obchodní spoleþnost TESPRA Hodonín, s.r.o. je z pohledu nakládání s odpady tzv. svozovou
spoleþností, jejímž nejdĤležitČjším produktem je zejména poskytování služeb, spoþívající ve svozu a
následném využití þi odstranČní všech složek komunálního odpadu. V oblasti poskytování služeb
v odpadovém hospodáĜství se orientuje na dva základní segmenty trhu. Prvním segmentem je
komunální sféra – obce a mČsta regionĤ Hodonínsko, Strážnicko a HorĖácko. Druhým segmentem
jsou ostatní podnikatelské subjekty pĜevážnČ se sídlem ve mČstČ HodonínČ a jeho blízkém okolí.
Z tČchto dvou skupin pocházejí také významní externí zákazníci obchodní spoleþnosti.
V souþasné dobČ TESPRA Hodonín,s.r.o. obsluhuje celkem 28 mČst a obcí v jižní, jihozápadní a
jihovýchodní þásti okresu Hodonín s cca 65 tis. obyvateli, z nichž 27tis. žije v okresním mČstČ
Hodonín. Tato þást okresu Hodonín je pĜevážnČ rovinatá s pomČrnČ vysokou hustotou osídlení.
Obþané v obcích tĜídí již v domácnostech papír, plasty, barevné a bílé sklo a v posledním roce i tzv.
nápojové kartony a tyto komodity ukládají pĜevážnČ do barevnČ rozlišených speciálních kontejnerĤ
typu REFLEX o obsahu 1,1 a 2,1 m3 se spodním výsypem, v menší míĜe – pĜevážnČ ve mČstČ
HodonínČ - jsou takto vytĜídČné odpady ukládány do 1100 lt kontejnerĤ typu MEVA s horním
výsypem.V posledním tĜech letech se v uvádČné svozové oblasti stále více využívají na vytĜídČné
komodity papíru, plastĤ a nápojových kartonĤ barevnČ rozlišené plastové pytle, a to zejména v obcích
a ve mČstČ HodonínČ v zástavbČ rodinných domkĤ.
Díky tlaku legislativy na úseku odpadového hospodáĜství a také díky odmČnám od spoleþnosti EKOKOM se komunální odpad v obcích stále více tĜídí a rozrĤstá se poþet nádob na tĜídČný sbČr. První
nádoby na tĜídČný sbČr typu REFLEX se spodním výsypem se rozmístily ve mČstČ HodonínČ již v roce
1995 v rámci tzv. pilotního projektu. NáslednČ si podobné nádoby poĜídily i okolní obce, avšak jejich
poþet byl spíše symbolický. K výraznČjšímu nárĤstu nádob na tĜídČný sbČr v ostatních obcích svozové
oblasti zaþalo docházet v roce 1999 a od této doby se jejich poþet neustále zvČtšuje. V souþasné
dobČ spoleþnost TESPRA Hodonín, s.r.o. obsluhuje ve své svozové oblasti celkem cca 580 ks
nádob na tĜídČný sbČr, z nichž vČtší polovina je rozmístČna v samotném mČstČ HodonínČ. PĜevážnČ
jsou zastoupeny nádoby typu REFLEX v poþtu cca 560 ks. KromČ nádob obþané více než poloviny
obsluhovaných obcí stále více využívají na tĜídČný sbČr také plastové pytle.

PĤvodní zpĤsob svozu vytĜídČných složek odpadu
Svozová spoleþnost TESPRA Hodonín,s.r.o. dĜíve vytĜídČné složky odpadĤ (papír, plasty, sklo)
z nádob REFLEX se spodním výsypem (tzv. zvony) vyzvedávala výhradnČ pomocí tzv. hydraulické
ruky, kterou jsou vybavena dvČ kontejnerová vozidla, a to menší AVIA-kontejner (s kapacitou
kontejneru do 8m3 ) a vČtší LIAZ-kontejner (s kapacitou kontejneru do 14 m3). Pomocí této ruky jsou
nádoby REFLEX se spodním výsypem zvednuty a odpad je z nich volnČ vysýpán do velkoobjemového
kontejneru umístČného na vozidle a po jeho naplnČní odvážen na dotĜídČní do Hodonína. MénČ
frekventované nádoby typu MEVA s horním výsypem a vyþlenČné na tĜídČný sbČr musely být
obsluhovány pouze svozovým vozidlem s lineárním stlaþováním, které spoleþnost pĜevážnČ používá
na svoz tzv. smČsného komunálního odpadu.
Dokud byl ve svozové oblasti rozmístČn menší poþet nádob typu REFLEX se spodním výsypem a
navíc byl koncentrován pĜevážnČ ve mČstČ HodonínČ a jeho nejbližším okolí, byl dosud provozovaný
systém svozu vytĜídČných odpadĤ celkem efektivní, a to jak pro zákazníky, tak pro svozovou
spoleþnost. S poĜizováním a rozmísĢováním dalších nádob na tĜídČný sbČr zaþal
systém svozu
vykazovat zejména tyto nedostatky:
x Bylo pĜepravováno malé množství vytĜídČného odpadu (zejména plastĤ), a to i pĜi úplném vytížení
kapacity vozidel (prĤmČrnČ 300 kg plastĤ na jedno vozidlo).
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x Velké množství ujetých kilometrĤ, které byly pĜi úplném vytížení kapacity obou vozidel potĜeba na
jednorázový svoz všech naplnČných nádob z regionu (do vzdálenČjší oblasti okresu je to minimálnČ
100 – 120 km na svoz prĤmČrných 300 kg plastĤ).
x ýasová nároþnost zpĤsobená relativnČ vysokými dojezdovými vzdálenostmi.
x PĜi vyzvedávání papíru a plastĤ (zejména pĜi þastém vČtrném poþasí v regionu) byla nutná pĜi
svozu kromČ Ĝidiþe také pĜítomnost závozníka, který urychloval celkovou manipulaci tím, že
pomáhal pĜi vysýpání nádob do kontejneru a následnČ volnČ ložený odpad zajišĢoval plachtou, což
samozĜejmČ zvyšovalo náklady na svoz.
x ObČ kontejnerová vozidla byla hlavnČ využívána na svoz vytĜídČného odpadu a jen jejich minimální
volná kapacita mohla být využívána i pro jiné þinnosti spoleþnosti.
x ZpĤsob fakturace za svoz tĜídČného odpadu nebyl jednotný, protože se fakturovaly ujeté kilometry
(vzdálenČjším obcím více než obcím bližším sídlu spoleþnosti).
x S rozšiĜujícím se tĜídČním rostly obcím vzdálenČjším od sídla spoleþnosti na svoz vytĜídČných
komodit (zejména plastĤ a papíru) náklady rychleji než náklady obcím bližším sídlu spoleþnosti.
x Díky omezené kapacitČ vozidel a zvyšujícímu se množství vytĜídČného odpadu nebyla spoleþnost
schopna obsloužit další zákazníky, což brzdilo její další rozvoj.

PoĜízení univerzálního svozového vozidla
Z uvedené specifikace nedostatkĤ pĤvodního systému svozu vytĜídČných komodit z komunálního
odpadu je zĜejmé, že tento systém vyžadoval pro svozovou spoleþnost radikální zmČnu. Tato zmČna
spoþívala v poĜízení univerzálního svozového vozidla, které bude schopno zajistit nejen stlaþení
jednotlivých druhĤ odpadĤ již na svozové trase, ale co je nejdĤležitČjší, bude vybaveno kromČ
klasického pĜevraceþe (resp. vyklápČþe) pro nádoby s horním výsypem navíc hydraulickou rukou
schopnou obsluhovat nádoby typu REFLEX (pĜípadnČ i jiné typy) se spodním výsypem.
Proto spoleþnost TESPRA Hodonín, s.r.o. poĜídila v polovinČ roku 2003 tzv. univerzální svozové
vozidlo, které uvádČné požadavky splĖovalo. Jednalo se o klasické svozové vozidlo s lineárním
stlaþováním s objemem nástavby 22 m3, které je kromČ pĜevraceþe vybaveno v zadní þásti nástavby
hydraulickou rukou. Takto konstruované vozidlo je schopno obsloužit veškeré nádoby v regionu o
objemu do cca 2,5 m3.
PoĜízením tohoto speciálního svozového vozidla poþítala spoleþnost s následujícími finanþními i
nefinanþní pĜínosy:
x Zvýšení pĜepravovaného množství zejména vytĜídČných plastĤ a papíru.
x Možnost sbČru a svozu vytĜídČných komodit z rĤzných typĤ nádob vþetnČ pytlĤ na jedné svozové
trase.
x PĜi vysýpání nádob se spodním výsypem nepĤsobí negativnČ vČtrné poþasí tím, že nezpomaluje
manipulaci s nádobami.
x Snížení poþtu ujetých kilometrĤ spojených zejména se sbČrem plastĤ a papíru a tím i celkových
nákladĤ, resp. ceny za provádČní sbČru a svozu. (NapĜíklad na jednorázovém vývozu plastĤ
z jihovýchodní oblasti regionu se snížil poþet ujetých kilometrĤ o zhruba 120 oproti pĤvodnímu
zpĤsobu vývozu kontejnerovými vozidly, protože do regionu se nyní zajíždí pouze 1x, dĜíve se
zajíždČlo 4x.)
x Ponechání stávajících typĤ barevných nádob se spodním výsypem v regionu mimo jiné i proto, že
obþané jsou na nČ zvyklí a tyto navíc pĤsobí velmi esteticky.
x Zvyšování poþtu nádob na tĜídČný sbČr v obcích a tím zvýšení výtČžnosti sbČru na jednoho
obyvatele.
x ZavádČní tĜídČného sbČru do nádob i v tČch obcích, které to dosud neprovádČjí a nebo tĜídí pouze
do pytlĤ.
x Získávání obcí, které vlastní nádoby se spodním výsypem a které si dĜíve zajišĢovaly sbČr
prostĜednictvím jiných spoleþností.
x UvolĖování kapacity stávajících kontejnerových vozidel s hydraulickou rukou pro jiné typy služeb a
také pro jiné zákazníky a tím zvýšení tržeb v oblasti kontejnerové pĜepravy.
x Zlepšení image spoleþnosti tím, že zaþne poskytovat na tomto úseku þinnosti vþasné, kvalitní a
efektivní služby.
x Úspora zejména mzdových nákladĤ, protože pĜi svozu tĜídČného odpadu mĤže speciální svozové
vozidlo obsluhovat pouze Ĝidiþ.
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x Využití univerzálního svozového vozidla pro svoz všech druhĤ odpadĤ a pĜi vícesmČnném provozu
tak, že smČsný komunální odpad jím bude svážen v 1. smČnČ a vytĜídČné složky potom ve 2.
smČnČ.

ZávČr
Z uvedeného výþtu nedostatkĤ pĤvodního systému svozu vytĜídČných komodit z komunálního odpadu
vyplývá, že spoleþnost TESPRA Hodonín,s.r.o., stejnČ jako jiné spoleþnosti poskytující služby obcím
v oblasti nakládání s komunálním odpadem, musí neustále usilovat o jejich zlepšení, a to nejen
z dĤvodu tlaku konkurence, ale také z dĤvodu zvyšování celkové vlastní efektivity. Jednou z možností
zlepšení celkové efektivity spoleþnosti TESPRA Hodonín,s.r.o. bylo
mimo jiné i zakoupení
univerzálního svozového vozidla, jehož nasazení do provozu pĜineslo spoleþnosti celou Ĝadu
finanþních i nefinanþních pĜínosĤ, z nichž nČkteré jsou výše vyspecifikovány.
Z hlediska plnČní potĜeb a požadavkĤ významných zákazníkĤ, kterými obce nepochybnČ jsou, byl
nalezen zpĤsob, jak zachovat stávající zabČhnutý systém nádob, tĜídČní, sbČru a svozu komunálního
odpadu v regionu bez vynakládání dalších finanþních prostĜedkĤ napĜ. na výmČnu stávajících nádob
se spodním výsypem za nádoby s horním výsypem.
Také je tĜeba podotknout, že poĜízení univerzálního svozového vozidla není všespasitelné pro
všechny svozové spoleþnosti. Každý region má v oblasti nakládání s komunálním odpadem svá
specifika a tČmto specifikĤm by se mČla každá svozová spoleþnost pĜizpĤsobit tak, aby její služby byly
pro ni efektivní a pro zákazníka pĜijatelné.
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Vyhodnocení a porovnání dvou typĤ aut na svoz separovaného
odpadu – auto s velkoobjemovým kontejnerem a auto s lisem
Jan Prejda
vedoucí provozu odpadového hospodáĜství Technických služeb Jeseník a.s.,
tko@tsje.cz
Technické služby Jeseník a.s. je spoleþnost, která provádí svoz i dotĜídČní na lince separovaného
odpadu z obcí okresu Jeseník (cca 40.000 obyvatel) již 13 let a lze konstatovat, že má urþité
zkušenosti, které využívá zejména k efektivnímu a ekonomickému nakládání s tímto tĜídČným
odpadem a také pro provozování této þinnosti v souladu s platnou legislativou, plánem odpadového
hospodáĜství ýeské republiky i kraje a také dle požadavkĤ pĤvodcĤ (obcí, právnických osob a pod.).
Za dobu provádČní oddČleného sbČru vytĜídČných odpadĤ (separace) se podle množství musela
pĜizpĤsobit i technika, což je již druhá separaþní linka a také svozové vozidla. Jako první automobil
byla využívána AVIA s hydraulickou rukou a velkoobjemovým kontejnerem (11 m3). V roce 1996 bylo
zakoupeno svozové auto IVECO s hydraulickou rukou a velkoobjemovým kontejnerem (21 m3).
S pĜibývajícím množstvím sváženého odpadu bylo nutné vymyslet další možnost, která by umožnila
plynulé svážení. V loĖském roce, po konzultaci s obcemi, bylo dohodnuto, že stávající separaþní
kontejnery (kovové kontejnery se spodním výsypem), které jsou od poþátku separace, budou nadále
využívány a že se jejich poþet zvýší. Dále bylo dohodnuto, že Technické služby Jeseník a.s. zakoupí
další svozové auto s velkoobjemovým kontejnerem (zrealizováno 23.12.2003). Pro vČtší efektivnost
jsme poĜídili lisovací kontejner (10 m3), který není v republice bČžnČ využívaný pro tyto úþely.
Tabulka – srovnání množství celk. separovaného odpadu v letech 1991-2003 v tunách
Rok

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

množství

9,1

2003

89,9 169,1 234,1 224,5 289,2 325 383,4 383,1 728,8 758,1 877,4 1051,2

Graf – srovnání množství celk. separovaného odpadu v letech 1991-2003 v tunách
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Dále uvedeme nČkteré skuteþnosti, které nám prokazují, že jsme zvolili správnou cestu. Porovnání je
prozatím za krátké období a to I.Q 2003 a I.Q 2004. Další porovnání provedeme za celý tento a
minulý rok.
Sledované období : 1-3/2003 a 1-3/2004
Poþty separaþních kontejnerĤ na okrese Jeseník k 19.4.2004 (obce) :
- plast 226 ks
- papír 149 ks
- sklo 153 ks
- kov 112 ks
Celkem : 640 ks
Sledované automobily : 1-3/2003 – IVECO a 1-3/2004 MAN
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Rok 2003 : svoz provádí jedno auto IVECO – plast , papír, sklo, kov
Rok 2004 : svoz provádí dvČ auta IVECO – sklo, kov a nový MAN - plast , papír
IVECO : velkoobjemový kontejner 21 m3
MAN: velkoobjemový kontejner s lisem 10 m3 – lisovací jednotka je schopna pojmout (odpad je po
dobu vysypávání odpadu do kontejneru stále lisován hydraulickým beranidlem) u
- plastu max.cca 33 separaþních kontejnerĤ, tj cca 60 m3
- papíru max.cca 22 separaþních kontejnerĤ, tj cca 40 m3
Procentuální porovnání obou aut (MAN- IVECO) :
- u plastu ......... 60 m3 / 21 m3 , tj. 286 %
- u papíru ......... 40 m3 / 21 m3 , tj. 191 %
Poþet vyvezených kontejnerĤ za I. þtvrtletí 2003 a 2004 (v ks)

mČsíc
leden
únor
bĜezen
celkem

plast
2003
2004
415
441
494
513
409
444
1318
1398

%
106,3
103,8
108,6
106,1

papír
2003
2004
268
276
190
198
215
290
673
764

mČsíc
leden
únor
bĜezen
celkem

sklo
mČsíc
leden
únor
bĜezen
celkem

2003
105
57
100
262

%
103,0
104,2
134,9
113,5

kov
2004
144
75
103
322

%
137,1
131,6
103,0
122,9

mČsíc
leden
únor
bĜezen
celkem

2003
20
45
30
95

2004
64
19
32
115

%
320,0
42,2
106,7
121,1

Z výše uvedených tabulek je zĜejmé, že poþet vyvážených kontejnerĤ stoupá, což je pozitivní efekt
(více se tĜídí odpady). NárĤst vyvezených kont. I.Q 2003 a I.Q 2004 je o 10,7 %.
Další tabulka nám zobrazuje množství tun, které byly za sledované období pĜedány k dalšímu využití.
Není zde pĜímá úmČrnost mezi poþtem vyvezených kontejnerĤ a tonáží, protože jde o odpad, který již
byl pĜedán-odvezen ke zpracovateli (vždy se odváží vČtší množství – kamion, velké auto a pod.),
druhem odpadĤ v kontejnerech (tČžší a lehþí odpad), také pĜítomností jiného, nevhodného odpadu
k recyklaci a také málo slisovaným odpadem (nesešlápnuté PET lahve a pod.).
Množství odpadu ke zpracování za I. þtvrtletí 2003 a 2004 (v t)
plast
mČsíc
leden
únor
bĜezen
celkem

2003
17,49
17,24
20,82
55,55

papír
2004
17,83
20,74
17,95
56,52

%
101,9
120,3
86,2
101,7

mČsíc
leden
únor
bĜezen
celkem

sklo
mČsíc
leden
únor
bĜezen
celkem

2003
31,32
17
29,83
78,15

2003
46,38
37,21
32,88
116,47

2004
35,11
25,19
36,9
97,2

%
75,7
67,7
112,2
83,5

2004
3,94
1,17
1,97
7,08

%
241,7
31,9
80,4
91,4

kov
2004
32,21
16,76
23,04
72,01

%
102,8
98,6
77,2
92,1

mČsíc
leden
únor
bĜezen
celkem

2003
1,63
3,67
2,45
7,75

Pokud porovnáme tyto dvČ auta, abychom zjistili ekonomiku nového, sledovali jsme odpracované
hodiny a ujeté kilometry.
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Porovnání ujetých kilometrĤ:
IVECO (vývoz plasu, papíru, skla a kovu) - I.Q 2003 - ujeto 8241 km
MAN (plast, papír) a IVECO (sklo, kov) - I.Q 2004 - ujeto 7282 km
najeto tedy v I.Q 2004 o 11,6 % ménČ (tj. 88,4 %) než v I.Q 2003
IVECO v I.Q 2003 (sumáĜ ujetých km – plast a papír) – ujeto 6857 km
MAN v I.Q 2004 (vozí jen papír a plast) – ujeto 5160 km
najeto tedy v I.Q 2004 o 24, 75 % ménČ (tj. 75,3 %) než v I.Q 2003
Porovnání provozních hodin :
IVECO v I.Q 2003 (sumáĜ provozních hodin – plast a papír, sklo, kov) – 586 hod.
MAN v I.Q 2004 (vozí jen papír a plast) – provozních hodin - 518 hod.
IVECO v I.Q 2004 (sumáĜ provozních hodin – sklo, kov) – 98 hod.
CELKEM: MAN a IVECO v I.Q 2004 – 616 hod.
hodin tedy v I.Q 2004 o 5,12 % více (tj. 105,12 %) než v I.Q 2003 ( je zde ale nárĤst poþtu
vyvezených kontejnerĤ o 10,7 % - pokud zapoþteme pak provozní þas je kratší o 2,56 %!)
ZávČr vyhodnocení a porovnání :
- nutnost poĜídit další auto na svoz byla potvrzena již minulý rok (jedno auto na svoz separovaného
odpadu není schopno obsloužit celý okres – 640 ks separaþních kontejnerĤ)
- nové svozové auto uveze více odpadĤ a je urþeno na papír a plast
- pracovní þinnost – provozní hodiny nového vozidla jsou kratší (o 2,56 %) a také je ujeto ménČ
kilometrĤ (o 11,6 %) = výkon je vČtší
- nové auto obsluhuje jen jeden pracovník (dĜíve musel být mimo Ĝidiþe i pracovník, který ruþnČ
povytahovával odpad – plast a papír)
- staré auto dále sváží sklo a kov
- nové auto má odpad v lisovací komoĜe a tím nedochází k úletĤm
- negativný skuteþnosti – papír je zmaþkán a hodnČ slisován, - pokud je mezi separovaným
odpadem i jiný odpad (škvára, barvy, mot. oleje a pod.) je zneþištČn v lisu i ostatní odpad
- jednoznaþnČ je nové auto MAN s lisovacím kontejnerem pĜínosem pĜi svozu separovaného
odpadu
Nové auto s lisem na svoz separovaného odpadu
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Ekonomika velkokapacitní pĜepravy TKO na vČtší vzdálenosti.
Technické služby Vsetín, s.r.o.
Lubomír StĜelec
jednatel – Ĝeditel spoleþnosti
Historie
V dubnu roku 1968 byla MČstským národním výborem ve VsetínČ pro potĜeby údržby mČstského
majetku a zaĜízení jako i pro služby obyvatelĤm Vsetína založena organizace s názvem Technické
služby a stavební údržba MČstského národního výboru Vsetín.
Mezi jinými þinnostmi zajišĢovaly zavádČní sbČru a svoz domovního a komunálního odpadu vþetnČ
jeho skládkování
TS Vsetín jako první v tehdejší ýSFR vybudovali dotĜićovací linku na vytĜídČné složky komunálního
odpadu, která svou pĤsobností zasahoval do celého území ,,Horního Vsacka“ a zþásti až do okresu
Zlín.
V roce 1996 došlo k ukonþení skládkování na skládce v katastru obce Seninka provozované
Technickými službami Vsetín. JeštČ pĜed ukonþením skládkování na této lokalitČ se pĜistoupilo k
Ĝešení situace kam se smČsným komunálním odpadem v dalších letech.
Byly navrhovány dvČ alternativy, vybudování vlastní skládky nebo odvoz na skládky v nejbližším okolí
mČsta. Pro budování skládky ve vzdálenosti cca 6 km od mČsta bylo vydané pravomocné územní
rozhodnutí, nebyla však politická vĤle tento zámČr realizovat. Proto se zaþala Ĝešit otázka efektivní
pĜepravy na jiné kapacity.
Nejbližší skládky v roce 1996 byly tyto:
Lokalita
Hrachovec (Valašské MeziĜíþí)
Horní Lideþ
MoĜkov

vzdálenost
25 km
30 km
39 km

poznámka
komplikovaný pĜíjezd po I/ 57
komplikovaný pĜíjezd, skládka bez váhy
pĜíjezd po I/57 pĜes Valašské MeziĜíþí

Tehdejší vedení spoleþnosti rozhodlo o zĜízení provizorního pĜekladištČ v areálu TS Vsetín za úþelem
pĜepravy odpadĤ do spalovny SAKO Brno. PĜepravní vzdálenost þinila cca 130 km. PĜeprava byla
realizována firmou ýSAD HavíĜov.
Z ekonomických dĤvodĤ se v roce 1997 pĜestaly komunální odpady vozit do brnČnské spalovny a
poþal jejich odvoz a ukládaní na skládku firmy SOMPO a.s. v MoĜkovČ ( dnes ASOMPO a.s.).
PĜepravu realizovalo ýSAD HavíĜov.
Náklady na tuto pĜepravu þinily podle fakturace firmy ýSAD HavíĜov
V roce 1999:
PĜepravené množství
4 085 t/rok
PĜepravené množství na jedno naložení vozidla
9,5 t
Náklady na jednu otáþku vozidla
3.660,- Kþ/otáþku
Poþet uskuteþnČných otáþek
430
Celkové roþní náklady na pĜepravu
1 573 800,- Kþ/rok
(Náklady jsou uvádČny pouze za pĜepravu, náklady na nakládku nejsou k dispozici)
PĜi kalkulacích nákladĤ na pĜepravu pro rok 2000, pĜi zachování pĜepravovaného množství odpadĤ
docházelo k navyšování celkových nákladĤ na pĜepravu až na þástku 1 830 000 Kþ/rok.
To vedlo k úvahám o možnosti zajištČní pĜepravy odpadĤ vlastními silami. V roce 2000 spoleþnost
zakoupila vlastní soupravu a zahájila pĜepravu.
Vzhledem ke klimatickým podmínkám byl zakoupen tahaþ návČsĤ Tatra TNT 260 6x6. PoĜizovací
náklady soupravy þinily 1 995 tis. Kþ. NávČs je skĜíĖový, výrobce BSS METCO s posuvným
podlahovým systémem HYVA FLOOR. Tento typ návČsu byl v ýR použit poprvé. PoĜizovací náklady
þinily 1 799 tis. Kþ.
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V roce 2002 byla provedena
celková rekonstrukce pĜekladištČ
KO, která umožnila, aby se celý
proces pĜekládání pĜesunul do
haly. Tato byla zateplena a
odhluþnČna, byl proveden nový
vjezd pro kamion, nové odsávání
a nainstalována sekþní
automatická vrata. Celý prostor
byl opatĜen speciálním
otČruvzdorným betonem
odolným i kyselinám. PĜípadným
únikĤm zabraĖuje jímka.
Souþástí rekonstrukce
pĜekladištČ byla i dodávka
teleskopického nakladaþe
Kamer 721 s katalyzátorem
splĖujícím normy pro provoz
v uzavĜených prostorách

Souþástí procesu pĜekládání je i
jeden pracovník, jehož úkolem je
vytĜídit složky KO jež nelze ukládat
na skládku.

Porovnání Ĝešení pĜevozu KO s a bez pĜekládací stanice
1. Náklady na provoz pĜekladištČ a následné pĜepravy za rok 2003
V roce 2003 prošlo pĜekládací stanicí celkem 7 756,42 t komunálních odpadĤ, které byly pĜevezeny
na skládku ASOMPO a.s. do MoĜkova. Vozidlo se speciálním návČsem provedlo 528 otáþek a ujelo
celkem 42 940 km.
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Tab. Náklady na provoz pĜekladištČ a následnou pĜepravu
Položka
spotĜ. nákupy

Kþ
512 000

služby

226 000

osobní náklady

548 000

jiné provozní náklady

66 000

odpisy

720 000

Skuteþné náklady

2 072 000

podíl správní režie

450 000

Celkové náklady

2 522 000

Náklady na tunu

325

2. PĜedpokládané náklady pĜi pĜímém odvozu svozovými vozidly na skládku MoĜkov.
TS Vsetín vlastní v souþasnosti 2 vozidla PRESS a 1 vozidlo s rotaþním stlaþováním. PrĤmČrné
pĜevážené množství þiní cca 4,7 t v jednom svozu. PĜi pĜedpokladu pĜepravy
7 756,42 t/rok by bylo nutno provést 1650 otáþek a bylo by ujeto cca 132 000 km/rok.
Tab. Náklady pouze na pĜepravu
Položka
Ujeto celkem
Sazba na km
Náklady na pĜepravu
Náklady na pĜepravu

132 000 km/rok
22 Kþ/km
2 904 000 Kþ/rok
374 Kþ/t

Tab. Náklady na neproduktivní þas (dČlník manipulace s odpadem pouze sedí ve vozidle a jede na
skládku)
Položka
Neproduktivní þas 1 ot:
3 hodin
Neproduktivní þas za 1650 ot:
4 950 hodin
Náklady na neproduktivní þas (hodinová
sazba 100 Kþ/hod)
Náklady na neproduktivní þas

495 000 Kþ
63 Kþ/t

Tab. PĜedpokládané náklady pĜi pĜímém odvozu svozovými vozidly na skládku MoĜkov
Položka
Celkové náklady
3 399 000 Kþ/rok
Náklady na tunu
438 Kþ/t

3. Vyhodnocení
Porovnáním nákladĤ pĜepravy KO bez a s pĜekladištČm vychází jednoznaþnČ ve prospČch pĜekladištČ
a velkokapacitní pĜepravy KO.
Skuteþné náklady na pĜepravu KO bez pĜekládky by þinily 438 Kþ/t. Oproti variantČ pĜekladištČ
s velkokapacitní pĜepravou se jedná o nárĤst nákladĤ o 35%.
SmČrná þísla jsou specifická pro oblast Vsetína. Zajímavým výstupem z této analýzy je kritická
vzdálenost, pĜi které nastává bod zvratu a již se vyplatí pĜevážet odpady jinak než svozovými vozidly.
Pro oblast TS Vsetín, jednoduchou matematickou metodou vyšla pĜelomová vzdálenost na pouhých
24,5 km od skládky. Vše nad tuto vzdálenost ještČ výraznČji zvýhodĖuje velkokapacitní pĜepravu.
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Možné úspory pĜi zĜizování a provozování sbČrných dvorĤ
Pavel Strnad
manažer odpadového hospodáĜství, Severoþeské sbČrné suroviny a.s.
pavel.strnad@ijablonec.cz
SbČrné dvory jsou vysoce efektivní zaĜízení pro sbČr vybraných složek komunálních odpadĤ, sbČrný
dvĤr nahrazuje mobilní sbČry odpadĤ a ve velké míĜe zabraĖuje vzniku þerných skládek. Mezi výhody
sbČrných dvorĤ patĜí zejména pravidelná provozní doba, obsluha a témČĜ neomezená kapacita pro
odkládání odpadĤ.
Podle platného zákona o odpadech jsou PĤvodci komunálních odpadĤ obce, které jsou zároveĖ
povinny urþovat místa pro jejich odkládání. Obec musí pro splnČní zákonných podmínek zajisti sbČr
využitelných složek odpadĤ, objemných odpadĤ a nebezpeþných složek komunálních odpadĤ. V praxi
existují pro sbČr objemných a nebezpeþných složek odpadĤ pouze dvČ možnosti – mobilní sbČry a
sbČry prostĜednictvím sbČrných dvorĤ. Mobilní sbČry jsou pro obec v daném okamžiku levnČjší, ale
vzhledem k tomu, že nejsou dostupné v prĤbČhu celého roku, vytváĜejí tak podmínky pro vznik
þerných skládek, protože neumožĖují obþanĤm Ĝešit jejich aktuální problémy s odpadem. Obec pak
musí uspoĜené finanþní prostĜedky vynakládat na sanaci þerných skládek.
Vybudování sbČrného dvora obcí je nákladná záležitost. Od zpracování projektu, vyĜízení
administrativních záležitostí po vlastní provoz, kdy je obec nucena hradit náklady spojené s
vybavením a obsluhou sbČrného dvora, energie apod. Náklady na zĜízení standardního dvora
provozovaného obcí se pohybují v prĤmČru okolo 1 000 000 Kþ. Náklady na roþní provoz se pak
pohybují roþnČ v nákladu okolo 400 000 Kþ. V tČchto nákladech nejsou zahrnuty náklady spojené s
odstranČním odpadĤ.
Platný zákon o odpadech ukládá pĤvodcĤm více jak 1 000 t ostatních odpadĤ povinnost zpracovat
plány odpadového hospodáĜství pĤvodcĤ, a to v návaznosti na POH ýR a jednotlivých krajĤ. Proto
aby obec jako pĤvodce splnila povinnosti vyplývající ze zákona a jednotlivých plánĤ, je þasto nucena
zĜídit sbČrný dvĤr, a to v pomČru cca 1 sbČrný dvĤr na 10 000 – 15 000 obyvatel.
Výkupny odpadĤ jsou zaĜízení, která se zabývají výkupem urþitých druhĤ využitelných odpadĤ, které
po úpravČ (tĜídČním, lisováním, apod.) prodávají jako druhotnou surovinu koneþným zpracovatelĤm.
Snahou výkupny je maximální pĜísun využitelných odpadĤ. Výkupny odpadĤ jsou zaĜízení, která jsou
schválena k provozu, jako zaĜízení pro sbČr a výkup odpadĤ, tzn. splĖují stejné parametry jako sbČrné
dvory. Tato zaĜízení jsou ve vČtšinČ pĜípadĤ vybavena sklady nebezpeþných odpadĤ, a disponují
dostateþnČ velkou kapacitou, plochou, pro odkládání odpadĤ. Výkupny disponují obsluhou a mají
pravidelnou provozní dobu. Všechny tyto skuteþnosti odpovídají potĜebám sbČrných dvorĤ.
Z výše uvedených skuteþností se nabízí využití kapacity výkupny pro zĜízení sbČrného dvora obce.
Po úpravČ technologie sbČru odpadĤ lze výkupnu dovybavit potĜebnými sbČrnými nádobami pro
objemný a nebezpeþný odpad, pĜípadnČ jiné druhy odpadĤ, které obec hodlá v rámci sbČrného dvora
odebírat.
ZĜízení sbČrného dvora ve výkupnČ je pro obec ekonomicky výhodné, neboĢ odpadají náklady na
zĜízení, vybavení a obsluhu sbČrného dvora. Vybavení sbČrného dvora nádobami je možné
prostĜednictvím firmy, která na území obce odstraĖuje odpady na základČ smlouvy s obcí. Obec se na
základČ smlouvy s provozovatelem výkupny podílí pouze na þásti nákladĤ na obsluhu, které se
pohybují okolo cca 10 Kþ/osoba/rok v menších obcích, se vzrĤstajícím poþtem obyvatel obce, cena
klesá. Obec dále na svoje náklady odstraĖuje odpady prostĜednictvím oprávnČných osob. Je možné,
aby se na území jedné obce provozoval tímto zpĤsobem sbČrný dvĤr i pro nČkolik ostatních obcí.
Tomuto Ĝešení je tĜeba upravit administrativu a pĜejímání odpadĤ. Obce se poté na provozu sbČrného
dvora podílejí spoleþnČ.
PĜi vytipovávání výkupen, ve kterých se mohou tímto zpĤsobem zĜizovat sbČrné dvory se v první ĜadČ
oslovují firmy s odpovídajícím vybavením, které disponují plochou vhodnou ke zĜízení sbČrného
dvora. V pĜípadČ, že obec nemá na svém území žádnou výkupnu, mĤže oslovit firmy, které vdaném
oboru podnikají a vybudovat sbČrný dvĤr spoleþnými silami v rámci rozšíĜení výkupní sítČ dané firmy

45

Konference ODPADY a OBCE (16 a 17.06.2004)

napĜ. (obec poskytne vhodný pozemek popĜípadČ oplocení a firma vybavení, obsluhu a pravidelnou
provozní dobu).
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Stav tĜídČní využitelných složek KO v ýR
Ing. Petr Balner, Ph.D.
EKO-KOM a.s., e-mail: balner@ekokom.cz
Zdroje dat a jejich kvalita
Systém EKO-KOM zajišĢuje sdružené plnČní povinností zpČtného odbČru a využití odpadĤ
z obalĤ
ve spolupráci s obcemi, a to prostĜednictvím systémĤ tĜídČného sbČru využitelných složek
komunálního odpadu v obcích.
Dlouhodobé smluvní vztahy s obcemi, a z nich vyplývající roþní a þtvrtletní výkazy o produkci
a
využití jednotlivých tĜídČných složek, poskytují ucelený pĜehled o stavu tĜídČní v ýR.
Na konci kvČtna 2004 bylo v systému zapojeno 9 561 438 obyvatel tedy 93,7% obyvatel ýR, žijících v
4 541 obcích.
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Graf þ. 1 Zapojení obcí v systému EKO-KOM
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RozšíĜení sbČru jednotlivých komodit
SbČr jednotlivých využitelných komodit (papír, plast, sklo, kov) je na území ýR zaveden s rĤznou
intenzitou. Následující grafy znázorĖují procentické podíly obcí a obyvatel tĜídících danou komoditu
v závislosti na þase.
Graf þ.2: Procento obcí tĜídících
danou komoditu

Graf þ.3: Procento obyvatel tĜídících
danou komoditu
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Jak je patrno z grafĤ þ. 2 a 3 mezi nejrozšíĜenČji sbírané komodity patĜí plast a sklo. SbČr plastĤ je
zaveden v pĜibližnČ 92% obcí což reprezentuje 99% obyvatel. Komodita sklo je sbírána s obdobnou
intenzitou a její sbČr je zaveden v 87% obcích a mĤže jej využívat pĜes 97% obyvatel. Plast i sklo jsou
jednoznaþnČ definovatelné komodity na jejichž tĜídČní si obþané velmi rychle zvykly a akceptují jej.
Tyto komodity jsou sbírány nádobovým, u plastĤ i pytlovým systémem sbČru. Pokud je systém
zaveden, obþan tĜídí v prĤbČhu celého roku, což je patrno i z prĤbČhu kĜivek komodity plast a sklo
v grafech þ. 2 a 3.
SbČr komodity papír a kov je rozšíĜen v ménČ než 50% obcích viz. graf þ.2 a 3.
Komodita papír, která je charakterizována nízkým procentem obcí zabývajících se jejím sbČrem a
zároveĖ relativnČ vysoký procento obyvatel blížící se k 90%. Z toho vyplývá, že papír není sbírán
pĜedevším v menších obcích. Jednou z pĜíþin je skuteþnost, že je papír využíván pro spalování
v lokálních topeništích. Druhou pĜíþinou je pozitivní cena papíru na trhu, což vede k lidovému sbČru a
prodeji papíru ve výkupnách. Výkupny se vČtšinou nacházejí ve vČtších obcích, tzn. malé obce jej
nevykazují. SbČr papíru je realizován pĜedevším nádobovým, lokálnČ pytlovým sbČrem a celoplošnČ
již zmiĖovaným lidovým sbČrem. Pozitivní je nárĤst poþtĤ obcí potažmo obyvatel, kteĜí v posledních
dvou þtvrtletích roku 2003 zaþaly vykazovat do systému i tĜídČný sbČr papíru.
Komodita kov je sbírána pouze v 20-27% obcí reprezentujících cca 60% obyvatel. Rozkolísanost
kĜivky tĜídících obcí s vrcholy v 2Q roku ukazuje na tradiþní sbČr v období „jarních a podzimních
úklidĤ). Díky stále relativnČ vysoké výkupní cenČ probíhá sbČr pĜedevším formou lidového sbČru a
následným prodejem kovĤ ve výkupnách. SbČr nádobovým þi pytlovým systémem je v rámci ýR
zaveden pouze velmi sporadicky.

VýtČžnost tĜídČného sbČru
VýtČžnost - tedy míra vytĜídČného množství pĜipadající na jednoho obþana za urþité období je
parametr, kterým lze efektivnČ hodnotit úþinnost separovaného sbČru jednotlivých tĜídČných komodit.
Pro úþely srovnání výkonnosti tĜídČní používáme tzv. umČlou roþní výtČžnost, která je poþítána pro
každé þtvrtletí. Dosažené výsledky jsou presentovány v grafu þ.4.
Graf þ.4: PĜepoþtená roþní výtČžnost v jednotlivých sledovaných þtvrtletích
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Z uvedeného grafu je patrný výrazný sezónní vliv na míru separace jednotlivých sbíraných komodit.
Pro komodity plast a sklo je obdobím s nejvČtší mírou separace léto tj. mČsíce þervenec až záĜí.
PĜírĤstek výtČžnosti v daném období se ve srovnání s ostatními þtvrtletími roku blíží 1kg/obyvatele. U
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komodit kovy a papír je obdobím, kdy je dosahována nejvyšší výtČžnost, jaro, tedy období, kdy
probíhá ve vČtšinČ domácností tzv. „jarní úklid“.
PĜi meziroþním srovnání jednotlivých þtvrtletí je zĜetelná skuteþnost, že celková výtČžnost vztažená na
jednoho obþana narĤstá. Spolu se zvyšujícím se procento obyvatel, kteĜí mají možnost tĜídit jednotlivé
komodity viz. graf þ.3, to svČdþí o rostoucím zájmu o tĜídČní, jak ze strany obcí tak i samotných
obþanĤ využívajících obecní systémy sbČru.
Pokud v roce 2002 dosahovala prĤmČrná výtČžnost 24,4 kg/obyvatele a rok na konci roku 2003 byla
prĤmČrná výtČžnost mírnČ pĜes 28,4 kg/obyvatele a rok, což je meziroþní nárĤst o 4 kg na obþana.

ZávČr
Z presentovaných výsledkĤ vyplývá, že tĜídČní odpadu se již stalo souþástí bČžného života vČtšiny
obyvatel ýR.
Co nás þeká v blízké budoucnosti
x Dosažení plošného pokrytí tĜídČním papíru, tak jako u komodity plast a sklo,
x Zvýšení celkové míry separace na 40 kg/obyvatele v roce 2008,
x Zapojit vČtší podíl populace úþastnící se tĜídČného sbČru. V souþasné dobČ tĜídí okolo 62%
obyvatel. V roce 2008 je potĜeba, aby aktivnČ tĜídilo více než 85% obyvatel.
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Možnosti využití plastových odpadĤ
ZdenČk Kruliš
Ústav makromolekulární chemie AV ýR, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6
krulis@imc.cas.cz
Co je plastový odpad?
Z výsledkĤ rĤzných šetĜení vyplývá, že pĜibližnČ 60% všech vyrobených plastĤ pĜejde do 1 roku od
vyrobení ve formČ výrobkĤ po ukonþení životnosti do komunálního odpadu. Podíl plastĤ v komunálním
odpadu i celkový objem plastového odpadu se stále zvyšuje a v posledních letech pĜedstavuje pro
životní prostĜedí znaþnou zátČž. NejvČtším zdrojem plastového odpadu jsou použité plastové obaly a
multimateriálové výrobky krátké a stĜední životnosti z domácností a drobných živností. Tato smČs
odpadních plastĤ se skládá z polyolefinĤ (nízkohustotní a vysokohustotní polyethylen, polypropylen),
styrenových plastĤ, polyesterových plastĤ (hlavnČ polyethylentereftalát ) a malých podílĤ
vinychloridových plastĤ, polyamidĤ a dalších [1].
Obr. 1 : Složení domovního plastového odpadu na základČ analýz provedených v ÚMCH
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Je možné plastový odpad zhodnotit?
Recyklace, þili opČtovné využití je zcela obecnČ vzato postup, kterým se dospČje k využití energie a
materiálové podstaty výrobku po ukonþení jeho životnosti. Z toho vyplývá, že nejvyšší ekonomický
efekt pĜináší recyklace výrobkĤ obsahujících materiály s velkým rozdílem mezi energetickými nároky
na jejich výrobu a energetickou nároþností jejich opČtovného pĜepracování. Vzhledem k tomu, že
základem ekonomického efektu recyklace je využití surovinového a energetického potenciálu
recyklovaného materiálu, má recyklace odpadních materiálĤ také nemalý ekologický význam.
Základní podmínky ekonomicky efektivní recyklace jsou v pĜípadČ odpadních plastĤ splnČny.
DostateþnČ vysoký rozdíl mezi energetickou spotĜebou výroby monomeru a poté panenského
polymeru a pĜepracováním použitého materiálu stejnČ jako ropná (tj. z hlediska pĜírodních zdrojĤ
neobnovitelná a tedy perspektivnČ stále dražší) materiálová báze plastĤ jsou nutnými pĜedpokladem
pro efektivní zhodnocení plastových odpadĤ. Tyto pĜíznivé okolnosti jsou však komplikovány
skuteþností, že vČtšina objemu odpadní suroviny pochází z druhovČ netĜídČného komunálního sbČru a
sestává z mnoha druhĤ polymerĤ.

50

Konference ODPADY a OBCE (16 a 17.06.2004)

Energetické zhodnocení odpadu spalováním
Získání energie spalováním plastového odpadu je zdánlivČ nejjednodušší zpĤsob jeho využití. Tomuto
zpĤsobu využití plastového odpadu jsou pĜíznivé i pomČrnČ vysoké hodnoty spalného tepla polymerĤ.
Energetická využitelnost odpadních plastĤ je vyšší než u þerného uhlí a je blízká ropným palivĤm.
Obr. 2: Porovnání energetického obsahu plastĤ s vybranými druhy paliv a odpadĤ [2]
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Výhody spalování plastového odpadu:
- smČsné (vrstvené) materiály obsahující papír, hliníkové folie a podobnČ nejsou pĜekážkou pro
využití
- potenciálnČ nebezpeþné složky odpadu (napĜ. bakteriologické zneþištČní a toxické zbytky
pĤvodního obsahu obalĤ) jsou bezpeþnČ rozloženy
Nevýhody spalování plastového odpadu:
- pomČrnČ nízká úþinnost spalování (ztráty tepla, nedokonalé spálení paliva)
- vznikají nebezpeþné plynné i pevné produkty, které je nutné následnČ likvidovat (zvýšení
provozních nákladĤ)
- odpor veĜejnosti k provozu spaloven v blízkosti obytných sídel
Pyrolýzní recyklace – surovinové zhodnocení plastového odpadu
Principem surovinové recyklace jsou termicky destrukþní procesy rozkládající polymerní složky
vstupní suroviny na smČs plynných a kapalných uhlovodíkĤ. Výstupními produkty surovinové
recyklace jsou tedy energeticky využitelný plyn a smČs kapalných uhlovodíkĤ využitelných jako topné
oleje, nebo jako petrochemická surovina.
Surovinové zhodnocení odpadních plastĤ mĤže být provedeno na základČ hydrogenace (vysokotlaký
katalytický proces), nebo pyrolýzy (nízkotlaký proces, vyšší teplota). Produktem hydrogenaþních
procesĤ jsou pĜevážnČ kapalné uhlovodíky, pyrolýzní procesy vedou k plynným produktĤm a koksu.
Technologicky i ekonomicky jsou výhodné postupy založené na spoleþném zpracování odpadních
plastĤ s uhlím. Za nejnadČjnČjší se dnes považuje spoleþné zkapalnČní, i když je to investiþnČ
nejnákladnČjší technologie. Produkuje však pĜevahu nasycených uhlovodíkĤ, v podstatČ lehkou
syntetickou ropu.
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PĜístup k využití odpadních plastĤ se v rĤzných zemích liší. V souþasné dobČ se v NČmecku spíše
preferuje spoleþné zplynČní, ve Spojených Státech je vývoj orientován na spoleþné zkapalnČní [3].
Výhody pyrolýzních postupĤ:
- nízké nároky na kvalitu vstupní suroviny (podobné jako pĜi spalování)
- vysoká konverze zpracovaného materiálu na produkt (více než 90%)
- kapalné produkty jsou zpracovatelné spoleþnČ se surovou ropou
Nevýhody pyrolýzních postupĤ:
- vysoké investiþní náklady na technologické zaĜízení
- cena kapalných produktĤ mírnČ pĜekraþuje cenu surové ropy
Chemická recyklace plastového odpadu
Chemická recyklace je založena na chemickém rozkladu polymeru na produkty o podstatnČ nižší
molární hmotnosti (oligomery), nebo až na monomerní jednotky a dalším chemickém zpracování takto
získané suroviny.
Nejjednodušším pĜípadem chemické recyklace je tepelná depolymerace, kdy se polymerních ĜetČzce
štČpí na monomerní jednotky. Tímto zpĤsobem depolymeruje napĜ. polystyren (PS) nebo
polymethylmethakrylát (PMMA). Získané monomery je možné bez zvláštních problémĤ opČt
polymerovat na panenský polymer pĤvodní kvality. PomČrnČ malá spotĜeba tohoto materiálu a tedy i
jeho malý podíl v plastovém odpadu nevede k rozšiĜování tohoto recyklaþního postupu.
VČtšího praktického významu doznaly procesy založené na rozkladu polykondenzátĤ souhrnnČ
oznaþované jako solvolýza. Tímto zpĤsobem je možné recyklovat materiály na bázi polyamidĤ (PA),
polyurethanĤ (PU) a zvláštČ pak lineárních polyesterĤ, polyethylentereftalátu (PET) a
polybutylentereftalátu (PBT). V prĤmyslovém mČĜítku je tento postup využíván pro recyklaci PET
(napĜ. proces methanolýzy PETRETEC, DuPont).
Lineární polyestery mohou být rozkládány také na principu reesterifikace pĜebytkem pĜíslušného diolu.
Prakticky je využíván tento princip pĜi glykolýze PET na oligomerní polyoly, tj. surovinu pro výrobu
nového PET, polyesterových pryskyĜic, nebo polyurethanových lehþených materiálĤ. Glykolýza PET je
citlivá na pĜítomnost cizorodých látek [4].
Výhody chemické recyklace plastového odpadu:
- koneþným produktem je panenský polymerní materiál
Nevýhody chemické recyklace plastového odpadu:
- surovina musí být druhovČ vytĜídČna
- vysoké investiþní náklady
- praktická uskuteþnitelnost jen v podmínkách chemického prĤmyslu ve spojení s již existujícími
procesy (napĜ. s polymeraþní jednotkou)
Materiálová recyklace plastového odpadu
NejúþinnČjší využití surovinového a energetického vkladu do pĤvodního plastu umožĖuje materiálová
(nebo též fyzikální) recyklace. Tento zpĤsob recyklace zahrnuje procesy od nejjednoduššího mletí
upotĜebených výrobkĤ a následné tepelnČ mechanické zpracování meliva pro výrobu nových výrobkĤ
až po kompatibilizaþní postupy v taveninČ sloužící k pĜípravČ vícesložkových materiálĤ ze smČsí
odpadních plastĤ. ObecnČ je materiálová recyklace založena na dodávce tepelné a mechanické
energie a additiv (stabilizátorĤ, barviv pĜípadnČ i plniv) pro pĜetvoĜení odpadní suroviny na nový
materiál s mechanickými i estetickými vlastnostmi blízkými panenskému polymeru. MĤže-li recyklát
v dané oblasti nahradit v aplikaþní oblasti hodnotný panenský plast, tedy má-li požadovanou jakost, je
ekonomická bilance této recyklace pĜíznivá. Na operace þištČní, separace cizích látek a zdrojĤ
kontaminace, mletí a pĜetavení se spotĜebuje pĜibližnČ 15% ekvivalentní energie panenského
materiálu [5]. Ekonomický efekt recyklace se však strmČ snižuje s omezováním praktického uplatnČní
recyklátu v dĤsledku jeho nižší kvality. Kvalita recyklátu je silnČ závislá na charakteru vstupní
suroviny. PravdČpodobnost získání kvalitního recyklátu klesá v ĜadČ:
(1) typovČ tĜídČná surovina, (2) druhovČ tĜídČná surovina, (3) þásteþnČ tĜídČná surovina, (4) netĜídČná
surovina.
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Recyklace typovČ nebo druhovČ tĜídČného plastového odpadu (suroviny 1 a 2) je široce využívána již
v závodech pro výrobu a zpracování plastĤ pĜi zhodnocení tzv. technologického odpadu.
V souþasné dobČ je využíváno jen nČkolika málo postupĤ umožĖujících racionální zhodnocení smČsí
odpadních plastĤ. SmČsi odpadních plastĤ jsou zpracovávány pĜevážnČ technologií tzv. intruze, tj.
vytlaþováním taveniny smČsi do formy. Recyklát smČsi odpadních plastĤ je obvykle zpracováván na
výrobky tvarovČ kopírující obdobný sortiment ze dĜeva: latČ, prkna, obkladové desky, hranoly i
kulatinu.
Limitujícím faktorem aplikace recyklátĤ plastových smČsí jsou jejich užitné vlastnosti.Mezi vlastnosti,
které nejvíce omezují praktické využití tČchto recyklátĤ je nutné pĜedevším uvést
- nízký modul pružnosti (v porovnání se dĜevem výraznČ nižší tuhost v ohybu);
- nízká houževnatost a pevnost materiálu;
- pomČrnČ vysoká hustota (v porovnání se smrkovým dĜevem až dvojnásobná); projevuje se ve
vyšší objemové cenČ výrobkĤ.
Recykláty však vykazují i Ĝadu aplikaþnČ výhodných užitných vlastností, nejdĤležitČjší jsou:
- isotropní mechanické vlastnosti materiálu (pevnost a tuhost materiálu je nezávislá na smČru
namáhání); pĜi extrémním namáhání tedy nedochází ke štípání nebo odlupování materiálu;
- zanedbatelná absorpce vody; výrobky nevykazují zmČny rozmČrĤ ani pĜi dlouhodobé exposici ve
vodČ;
- vysoká chemická odolnost, zvláštČ proti pĤsobení vodných roztokĤ kyselin a zásad;
- odolnost vĤþi pĤsobení mikroorganismĤ vþetnČ pĤdních bakterií.
Výrobky z recyklátĤ jsou pak využívány tam, kde je navlhavost a nízká biologická odolnost pĜírodního
dĜeva na závadu.
Dosažení lepších užitných vlastností recyklátĤ je v podstatČ jedinou cestou k jejich širšímu využití pro
nároþnČjší aplikaþní oblasti. Recyklace polymerních smČsí prostým míšením jejich taveniny nevede
k požadovaným užitným vlastnostem výsledného materiálu. Termodynamicky podmínČná
nemísitelnost naprosté vČtšiny polymerĤ se projevuje separaþní tendencí polymerních složek smČsi,
což vede k hrubé fázové struktuĜe a špatné adhesi mezi jednotlivými fázovými útvary. Všechny
materiálové vlastnosti závislé na pĜenosu napČtí (pevnost v tahu, tažnost, houževnatost) zĤstávají
v pĜípadČ takových smČsí hluboko pod úrovní odpovídající pravidlu aditivity [6].
Pro vČtšinu aplikací je dĤležitou vlastností recyklátĤ jejich houževnatost. Recyklát o vyšší
houževnatosti umožĖuje subtilnČjší konstrukci výrobku a tím i dosažení vyšší objemové ceny
zpracovaného materiálu.
Vysoká houževnatost smČsí nemísitelných polymerĤ je podmínČna vysokou mezifázovou adhezí a co
nejmenšími þásticemi dispergované fáze. Separaþní tendence polymerních složek smČsi je možné
potlaþit kompatibilizací, tedy vytvoĜením vazeb (fyzikálních nebo chemických) na mezifázovém
rozhraní. Výsledkem kompatibilizace je stabilizace vzniklé struktury materiálu. Tyto vazby se vytváĜí
obvykle pĜídavkem další složky, tzv. kompatibilizátoru.
Vzhledem k zastoupení jednotlivých polymerĤ ve smČsi odpadních plastĤ z komunálního sbČru, je
základním problémem kompatibilizace polyolefinĤ a styrenových plastĤ. NejvhodnČjšími
kompatibilizátory polypropylenu s rĤznými typy polyethylenu jsou ethylen-propylenové kopolymery
(EPM), smČsi polyolefinĤ a polystyrenu je možné úþinnČ kompatibilizovat blokovými styrenbutadienovými kopolymery (SBS). Bylo prokázáno, že kombinace EPM/SBS je úþinnČjším
kompatibilizátorem složek smČsí odpadních plastĤ komunálního pĤvodu než samotné kopolymery
EPM nebo SBS [7]. Kompatibilizaþní úþinek systému SBS/EPM se výraznČ zvyšuje aplikací
antioxidantĤ, zejména derivátĤ fenylendiaminu [8]. Praktické využití kompatibilizace je však v této
oblasti recyklací stále ještČ spíše výjimeþné.
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Obr. 3: Vliv kompatibilizátoru dle PV 2002-3589 na houževnatost modelových smČsí a smČsného
plastového odpadu
Oþekávané trendy recyklací odpadních plastĤ
Ekonomiku recyklace odpadních plastĤ budou dlouhodobČ zvýhodĖovat zvyšující se ceny ropy.
Z dĤvodu zvyšujících se cen základních surovin je možné oþekávat další rozvoj technologií chemické
recyklace vhodných druhĤ plastĤ, pĜedevším PET.
Ekonomický efekt materiálové recyklace plastového odpadu bude zvýraznČn vyšší objemovou cenou
recyklátu, která je však urþena jeho kvalitou a schopností nahradit v urþitých aplikacích doposud
užívané panenské plasty. Lze tedy oþekávat uplatnČní nových postupĤ recyklace a zamČĜení na
aplikace neomezené estetickými nároky na materiál (výrobky pro stavebnictví, pĜepravní prostĜedky).
Surovinové zhodnocení plastových odpadĤ pyrolýzními postupy se pravdČpodobnČ zamČĜí na rizikové
odpady obtížnČ zpracovatelné jinými technologiemi (napĜ. elektronický odpad, biologicky
kontaminovaný odpad).
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Zkušenosti s provozem tĜídící linky na plasty ve ŽćáĜe n.S.
Iva Zeroníková
ODAS Žćár n.Sázavou, manažer firmy

PĜedstavení:

firma ODAS je soukromá, rodinná 100% þeská firma provozující komplexní služby
v odpadovém hospodáĜství od roku 1991. Orientujeme se pĜedevším na obce a tvorbu systémĤ
nakládání s komunálním odpadem. Obsluhujeme cca 150 obcí v centru ýeskomoravské vysoþiny.
Mimo potĜebné techniky pro svoz sbČrných nádob provozujeme 2 tĜídící linky na druhotné suroviny,
10 výkupen druhotných surovin, 4 sbČrné dvory, kompostárnu a dílnu na demontáž elektrošrotu.
TĜídící linka ve ŽćáĜe nad Sázavou je v provozu 10.rok, dodavatelsky ji zajistila firma STS Padov,
dnešní Beltech Pacov. Projektována byla do stávající haly, což ji limitovalo pĜedevším prostorovČ,
odpad je tedy tĜídČn do 4 shozových kabin. KapacitnČ je linka limitována pĜedevším lisem, ten jsme
v loĖském roce vymČnili za výkonnČjší (30 t)

Separovaný sbČr plastu:
Separovaný sbČr plastových odpadĤ na obcích zahájila firma ODAS v roce 1996. V té dobČ jsme již
provozovali tĜídící linku, zpoþátku na ni však docházelo pouze k tĜídČní papíru a plast se odvážel jako
smČsný na zpracování do Transformu Bohdaneþ, tato firma je vzdálená od Žćáru n.S. cca 80 km a to
ve smČru naší svozové oblasti, takže tato forma nakládání byla v té dobČ optimální.
V roce 2000 jsme díky organizaþním zmČnám ve firmČ pĜesunuli tĜídČní papíru na jinou provozovnu a
stávající tĜídící linka se uvolnila pro tĜídČní plastĤ. Plasty svážíme veškeré, bez omezování obyvatel.
TĜídČní probíhá v komoditách folie, PET dle barev, nápojové kartony a zbytek. První 3 jmenované
druhy jsou pĜedávány k materiálovému využití, smČsný zbytek je využíván energeticky, je z nČho
vyrábČno alternativní palivo. Nic z produkce linky nekonþí na skládce.
Dle rozborĤ, které u nás provádí pravidelnČ Eko-kom je v plastech svezených z obcí na naši TL
max.3% neplastových pĜímČsí, 8,5 % neobalových plastĤ a 88,5 % obalových plastĤ. NejvČtší
množství je samozĜejmČ PET, cca 70%.

SbČr plastu a obce:
Množství plastového odpadu ze separovaného sbČru velkou rychlostí narĤstalo tak, jak se jednotlivé
obce vybavovaly kontejnery, obyvatelé si zvykali na oddČlený sbČr a spotĜební i potravináĜský prĤmysl
dodával stále vČtší množství plastových obalĤ.
Poþáteþní svozy 1x za 3 týdny pĜestaly vyhovovat a postupnČ se nejen navyšovalo množství
svážených kontejnerĤ ale i þetnost vývozu se zvyšovala až na souþasných 1 – 2x týdnČ. V souþasné
dobČ sváží firma ODAS cca 700 kontejnerĤ s plasty v režimu 2x týdnČ – 1x 14 dní. Kvalita sebraného
plastu je ve vČtšinČ pĜípadĤ dobrá, závislá pĜedevším úrovni celého systému a práce s obyvateli v té
které obci.
FinanþnČ nelze naše zkušenosti pokládat za platné na celém území, situace vychází z výše úhrad za
služby v obcích. V naší svozové oblasti však platí, že v pĜípadČ že obec má dostateþnou kapacitu
nádob tak, že získává maximální bonus 38%, je pro ni sbČr plastĤ finanþnČ výhodný. UšetĜí za odvoz
urþitého objemu odpadu v rámci svozu KO, za hmotnost uloženou na skládce a pĜestože zaplatí za
obsluhu separaþních nádob, za splnČní výše uvedeného pĜedpokladu ji finanþní þástka od Eko-komu
pokryje nejen provozní náklady, ale zbude i na investice do separaþních nádob. Jako modelový pĜípad
jsem použila Žćár n.S. Pokud by netĜídili plasty, zvýšily by se jejich náklady na odvoz KO o 20%,
souþasný pĜíspČvek od Eko-komu jim pokryje náklady na sbČr separovaného plastu a zbude jim na
obnovu kontejnerĤ 1x za 4 roky.

Provoz tĜídící linky na plasty:
Finanþní efekt linky je samozĜejmČ závislý na výkupních cenách plastĤ. V pĜípadČ nižších výkupních
cen je provoz þásteþnČ pokrýván z platby obcí za svoz tĜídČného sbČru. Od podzimu loĖského roku je
výkupní cena PET (nejvČtšího objemu ve sbČrovém plast) vysoká a tudíž linka není prodČleþná.
V žádném pĜípadČ by se však ani v takto vysokých cenových hladinách neuživila pouze ze zdrojĤ naší
svozové oblasti. Konþí zde veškeré separované plasty z Vysoþiny s výjimkou PelhĜimovska, TĜebíþe
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(mají vlastní linku) a Havl.Brodu (provozují drtící zaĜízení). Od loĖského roku pracuje linka na 2 smČny
její souþasná produkce je cca 1500 t pĜetĜídČného plastu za rok. Nejvyšší finanþní náklady linky jsou
mzdové a pĜepravní.

Shrnutí:
TĜídČní plastĤ v obcích je dobrá cesta, její efektivitu zajistí dostateþná kapacita sbČrových nádob a
kázeĖ obyvatel. Provoz tĜídící linky je životaschopný v rámci celého systému nakládání s odpady pĜi
zajištČní maximálního naplnČní kapacity a minimalizace nákladĤ (organizace práce, dobrý lis…)
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DotĜíćování využitelných odpadĤ v regionu TĜebíþska
Pavel Gregor
ESKO-T, s.r.o.
Za velmi dĤležité pro Ĝešení problematiky odpadĤ v našem regionu, bylo a je založení Svazku obcí
„Skládka TKO“ TĜebíþ, který se od samého zaþátku snaží o vytvoĜení na území svazku obcí
komplexního funkþního systému pro nakládání s odpady. To znamená skládkování, sbČr a likvidaci
nebezpeþných odpadĤ, dotĜídČní a využívání odpadĤ. Budování takového systému dokazuje výþet již
uskuteþnČných krokĤ i tČch, které nás dosud þekají.
Založení svazku obcí – Ĝíjen 1992.
 v souþasné dobČ má svazek 165 þlenĤ (mČst a obcí), což je cca 119 000 obyvatel, z okresĤ
TĜebíþ, a okrajových þástí okresĤ Znojmo a Jihlava
 ve vedení svazku jsou volení zástupci mČst a obcí rĤzných velikostí
 jeho náplní je pĜíprava, zpracování, zajištČní finanþních prostĜedkĤ a realizace schválených
projektĤ
 svazek obcí je zastoupen v týmu na zpracování „Krajského plánu pro hospodaĜení s odpady kraje
Vysoþina“
TěÍDċNÍ ODPADģ
V našem regionu prochází tĜídČní prudkým vývojem.
x V roce 2002 mohli obyvatelé tĜídit pouze PET.
x V prĤbČhu 1.pololetí roku 2003 mohli do kontejnerĤ k PETu dávat i nápojové kartony
x v 2. pololetí se rozšíĜilo tĜídČní o PE-HD obaly a þiré fólie.
x Od 2. pololetí letošního roku chystáme tĜídČní všech plastových obalĤ.
x ZmČny v tĜídČní plastĤ jsou odvislé jak získáváme odbyt vytĜídČného materiálu.
Vybudování dotĜićovací linky
DotĜíćovací linka je dalším zaĜízením, které doplĖuje budovanou koncepci nakládání s odpady
v regionu svazku obcí „Skládka TKO“.
Se stavbou se zapoþalo v þervnu 2002 a v závČru listopadu téhož roku probČhla kolaudace. Náklady
na tuto stavbu dosáhly þástky 20 mil. Kþ. Z toho 40% dotace, 40% pĤjþky a 20% vlastních prostĜedkĤ.
Jedná se o technologii dotĜićování plastĤ a papíru formou ruþního dotĜídČní na páse. Technologie je
umístČna do nezateplené haly.
Kapacita linky pĜi jednosmČnném provozu cca 2 000 t/rok
Ruþní tĜídČní - tĜídící dopravník je dopravník o šíĜi 1.200 mm s mČnitelnou rychlostí 0,06 - 0,2
m.s-1. Je zde umístČno 10 shozĤ, které naplĖují 5 frakcí. Poþet pracovníkĤ obsluhy ruþního tĜídČní je
závislý na množství separovaného materiálu a poþtu frakcí, na které se materiál tĜídí. U každého
shozu však mohou být maximálnČ 2 pracovníci.
Koncová klapka tĜídícího dopravníku - tĜídící dopravník je zakonþen klapkou, která umožĖuje
jak negativní, tak pozitivní výbČr materiálu. PĜi negativním výbČru materiál pĜes klapku spadává do
posuvného dna. PĜi pozitivním výbČru se klapka pĜeklopí a zbytková frakce spadává na dopravník,
který surovinu dopraví do kontejneru.
Posuvná dna a zásobní boxy - pod podestou ruþního tĜídČní, pod všemi páry shozĤ, jsou
umístČna velkoobjemová posuvná dna, která umožĖují vytvoĜit zásobu cca 60 m3 materiálu pĜi
ideálním sypném úhlu. Jedná se o široký lamelový dopravník, který automaticky vyskladĖuje
vyseparovanou surovinu na plnící dopravník lisu
Plnící dopravník lisu - dopravník je stejné konstrukce jako pĜíjmový dopravník. Rovná þást je
zapuštČna pod povrchem a je uzpĤsoben pro pĜijímání materiálu z posuvných den a þisté frakce
urþené pouze pro lisování.
Kontinuální lis BOA 2020.18 o lisovací síle 430 kN – jedná se o plnČ automatický lis. Cyklus
lisování je ovládán fotobuĖkou v násypce. Váha balíkĤ je u plastĤ cca 200 kg a papíru 450 kg. Výkon
lisu je závislý na druhu materiálu a pohybuje se od 2 do 11 t/h
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Tato dotĜíćovací linka splĖuje veškeré požadavky koncových zpracovatelĤ vytĜídČných surovin.
Pracuje zde 7 zamČstnancĤ, vČtšina z nich se zmČnČnou pracovní schopností, kteĜí byli dlouho vedeni
v evidenci ÚĜadu práce. PĜi nárĤstu množství odpadĤ v budoucnosti, mĤže být poþet pracovníkĤ
zvýšen na 12.
V prvním roce provozu linky tj rok 2003, bylo pĜijato
celkem 518 tun plastĤ a 370 tun papíru.
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Graf þ. 1 dotĜídČné frakce plastĤ
NK
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Využití kapacity linky v souþasné dobČ 60%
ýasová nároþnost lisování:
x Karton, Tetra Pack, PEHD
x Papír
x PET

cca 1,6 t/hod.
cca 3,1 t/hod.
cca 1,2 t/hod.

ýasová nároþnost tĜídČní:
x Plasty
x Papír

cca 0,28 t/hod.
cca 0,82 t/hod.

Náklady na tĜídČní:
x Plast
x Papír

cca 3 303 Kþ/t
cca 1 141 Kþ/t

ESKO –T s.r.o. pĤsobí v regionu TĜebíþska jako stabilizující prvek, který zaruþuje udržení pĜijatelné
cenové úrovnČ pĜi nakládání s odpady pro obþany. Aby firma obstála v konkurenci má zavedeny
do Ĝízení spoleþnosti normy jakosti ýSN EN ISO 9001 a ochrany životního prostĜedí ýSN EN ISO
14 000.
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OZO – místo k hospodaĜení s odpady – plasty
Ing. Petr Bielan
OZO Ostrava, e-mail: bielan@ozoostrava.cz

Úvod
Využívání odpadních plastĤ pro úþely dalšího využití jako materiálu je pomČrnČ složitou záležitostí.
DĤvodem této složitosti je široký sortiment rĤzných druhĤ plastĤ, jejich nízká hustota a plošný
výskyt. Ideálním pĜípadem je výskyt jedno druhového plastu ve velkém množství na jednom místČ.
V praxi se plasty vyskytují ve smČsích s dalšími materiály, primárnČ se tĜídí u pĤvodce odpadu a takto
pĜedtĜídČný plast vþetnČ pĜímČsí soustĜećujeme na dotĜíćovacích linkách a na technologiích
zpracování. Z toku smČsných plastĤ je nutné neustále odseparovávat urþité množství odpadĤ pro
které není využití.

Podmínky pro využití plastĤ
Výroba regranulátĤ a aglomerátu pĜedpokládá mít dostateþné množství jedno druhového plastu
stejných vlastností. NapĜíklad PE LD folie dle barev þi PET láhev od balených nápojĤ vytĜídČné dle
barev. V pĜípadČ, že spolu s PE LD folií se vyskytnou pĜímČsy jiného plastu napĜ. PE HD je již brán
jako nezpracovatelná pĜímČs. Výrobky bývají kvalitativnČ blízké výrobČ z prvotních nerostných
surovin.
Výrobky ze smČsných plastĤ - je možno zpracovávat více druhové plasty tj. smČsi rĤzných plastĤ,
pĜesto pro kvalitní výrobky je potĜeba dodržet urþitého podílu polyolefínĤ PE a PP. Výrobky ze
smČsných plastĤ mohou mít výraznČ nižší užitné vlastnosti než výrobky zhotovené z nerostných þi
pĜírodních surovin a musí si najít místo na trhu, a to tam, kde se mĤže uplatnit jejich pĜirozená
vlastnost (odolnost vodČ a hnilobným procesĤm) , zpravidla ve stavebnictví.
V alternativních palivech je skladba odpadních plastĤ ještČ širší pouze s vytĜídČním nevhodných
pĜímČsí (PVC). Naopak jsou vítané další materiály - pĜímČsi, které jsou potĜeba z technologických
dĤvodĤ napĜ. dĜevo.
Energetické využití plastĤ v zaĜízení na energetické využití odpadĤ je v podstatČ bez omezení.
PĜístup spoleþnosti OZO Ostrava s.r.o.
V našem zpracovatelském závodČ v OstravČ Kunþicích stojí dnes vedle sebe dotĜićovací linka na
vytĜićování plastových frakcí napĜ. PET. a dvČ technologie na využití plastĤ (regranulaþní linka a linka
na výrobu paliva).
Propojením tČchto tĜí technologií vznikl celek, který maximalizuje využívání plastĤ v naší spoleþnosti.
Popis vstupĤ do jednotlivých technologií
Na dotĜićovací linku vstupuje odpad z kontejnerĤ na sbČr smČsných plastĤ. Podíl PET se pohybuje
v rozpČtí od 60-80%. Zbytek jsou další druhy plastĤ pĜedevším PE,PP,PS, které pĜedstavují množství
do 1000 tun za rok.
Na regranulaþní linku pĜijímáme PE-LD folie. PĜesto dodavatelé do tČchto smČsí pĜidávají i další folie
nevhodné ke zpracování (do 1000 tun za rok).
Na linku paliva vstupují odpady ve složení: papír, dĜevo textil, plast (do 10 000 tun za rok) Plasty tvoĜí
cca 55% a jsou zde zastoupeny všechny frakce plastĤ, vþetnČ folií, PET lahví a podobnČ. Komunální
plasty a papír z oddČleného sbČru tvoĜí pouze 5 -10% odpadĤ zpracovávaných touto technologií.
Vzájemné provázání technologií
Díky možnosti vzájemného navazbení tČchto tĜí linek jsou si jednotlivé technologie schopny pĜedávat
materiály, pro které je daná linka urþena. Schéma provázanosti jednotlivých technologií je patrno
z obr. 1.
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Obr. 1 Schéma provázanosti technologií
Primární sbČr
Vstup paliva

Vstup PE

Vstup na tĜídČní
PET a PE

DotĜídČní
TĜídČní vstupu

TĜídČní PE

DotĜídČní
PET a PE

PE Folie

PE Folie
Nevhodný
materiál pro
regranulaci

Zbytek po
dotĜídČní

Využití
Výroba
PALOZO

Regranulát

PET

OdstranČní
Skládka 10%

Takto navzájem propojené technologie poskytují následující výhody:
x maximální využití vyseparovaných plastových odpadĤ,
x snížení nákladĤ na pĜepravu odpadĤ do míst využití þi odstranČní plastĤ,
x možnost napojení dalších blokĤ dotĜićovacích linek (papír, tĜídČní VO atd.) do jednoho celku.

ZávČr a doporuþení
Spojením technologií vzniká centrum pro nakládání s plasty. Zbytky po vytĜídČní plastĤ z ostatních
dotĜićovacích linek, které jinak konþí na skládce je možno v tomto centru již dnes využívat.
Centrum doplnČné o další pracovištČ napĜ. rozebírání TV a lednic, tĜídČní objemných odpadĤ zvyšuje
výtČžnost využitých odpadĤ z proudu komunálních odpadĤ. Nakládání s odpady v jednom Centru pro
nakládání s odpady samozĜejmČ snižují i pĜepravní náklady. Centrum tak mĤže poskytovat služby pro
velkou þást severovýchodu Moravskoslezského kraje.
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Systém nakládání s odpady z nápojových kartonĤ obsažených
v komunálních odpadech
Martin Lochovský , EKO-KOM, a.s., e-mail: lochovsky@ekokom.cz
Nositelem projektu, který zaþal na podzim roku 2002, je EKO-KOM, a.s.. V prvních fázích bylo tĜeba
zajistit vlastní zpracování vytĜídČných obalĤ. Po vzoru evropských zemí osloveny vytypované
papírny, jejichž technologie by bez vČtších úprav byla schopna zpracovávat papírenské vlákno
obsažené v NK. Po ĜadČ jednání došlo k dohodČ se dvČma papírenskými závody, Papírnami BČlá pod
BezdČzem a Kappa Morava Paper Žimrovice, þlenem Kappa Packaging Czech. ObČ papírny disponují
zaĜízeními na zpracování sbČrového papíru, který slouží jako surovina pro další výrobu, zejména
lepenek. Zpracovatelé sbČrového papíru se v poslední dobČ stále více potýkají se zvýšeným výskytem
nČkolikanásobnČ recyklovaného papíru v zanáškách, a pro udržení kvality vyrábČných lepenek je
zapotĜebí vynakládat stále vČtší množství pomocných papírenských prostĜedkĤ. V projektu se vychází
z pĜedpokladu, že obČ papírny využijí vysoce kvalitní dlouhé vlákno obsažené v papírové složce NK
pro zlepšení technických parametrĤ jimi vyrábČných lepenek. Vlákno získané z nápojových kartonĤ by
tak mohlo být vhodnou a pĜitom relativnČ levnou alternativou. V souþasné dobČ je odbyt vytĜídČného
NK, pĜi splnČní kvalitativních požadavkĤ, obČma papírnami garantovaný.
Na poþátku roku 2003 se na trhu objevil další zpracovatel kompozitních obalĤ, vþetnČ NK, spoleþnost
R.P.O. Hrušovany u Brna. Firma dokáže zpracovávat nadrcené kompozitní obaly lisováním zatepla,
pĜiþemž finálním výrobkem jsou stavební desky.
Dalším krokem bylo zainteresování obcí a svozových firem, resp. dotĜićovacích linek na zapojení do
projektu. U obcí byla v rámci plateb systému EKO-KOM zvýšena odmČna za vytĜídČní NK na cca
3000 Kþ / t, a spoleþnost, která NK dotĜídí a následnČ pĜedá do papíren k recyklaci pak obdrží od
EKO-KOM, a.s. odmČnu za zajištČní recyklace ve výši 2700 Kþ / t. ObČ papírny NK pĜi splnČní
kvalitativních parametrĤ navíc NK vykupují za 500 Kþ / t.
PĜípravné práce projektu zapoþaly v Ĝíjnu roku 2002, kdy EKO-KOM, a.s. zajistila výrobu informaþních
materiálĤ (letáky do domácností ve variantách pytlový a nádobový sbČr, samolepky urþené na nádoby
a pytle na sbČr kartonĤ s informaþním potiskem). Uvedené materiály jsou zájemcĤm k dispozici a jsou
distribuovány ze tĜí skladĤ (Praha, Jablonec n.N. a Frýdek-Místek). MČsta a svozové firmy poté na
vlastní náklady zajišĢují vylepení samolepek a distribuci letákĤ do domácností, pĜípadnČ pytlĤ na sbČr
NK.
Na poþátku roku 2003 byla v prvních svozových oblastech zahájena letáková informaþní kampaĖ,
spojená s þlánky v místních tiskovinách. První svozy pak následovaly v prĤbČhu bĜezna 2003.
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Schéma tokĤ pĜi sbČru NK
POVINNÉ OSOBY

Platba obci na
základČ evidence o
sebraném množství
2900 - 3200 Kþ/t

Platba úpravci, na
základČ evidence o
množství pĜedané ke
zpracování 2700 Kþ/t

EKO-KOM

DOTěÍDċNÍ VLASTNÍ
NÁDOBY VLASTNÍ
OBEC

ZPRACOVATEL

SVOZOVÁ FIRMA
NÁDOBY V
PRONÁJMU

DOTěÍDċNÍ EXTERNÍ

Papírny vykupují
slisované kartony za
500 Kþ/t
PLATBA ZA SLUŽBU
PLATBA ZA PRODEJ SUROVINY
VEDENÍ EVIDENCE
TOK NÁPOJOVÝCH KARTONģ

Použité systémy sbČru
V souþasné dobČ sbČr probíhá v 50 svozových oblastech s cca 750 obcemi, což pĜedstavuje pĜes
980 000 obyvatel. NejrozšíĜenČjší metodou sbČru je sbČr do nádob ve smČsi s plasty. Uvedená
metoda je podmínČna existencí dotĜićovacího zaĜízení, ve kterém dojde k oddČlení NK od ostatních
složek. Obdobnou variantou je sbČr ve smČsi s papírem, je však ménČ þastá. Uvedený systém
nevyžaduje investice do speciálních nádob, nemusí ani docházet k úpravám svozu, pouze je nutná
organizaþní úprava dotĜídČní. Prozatím jedinou patrnou nevýhodou je relativnČ nízká výtČžnost sbČru
(okolo 0,1 Kg/os/rok). Byly zaznamenány signály, že nČkteĜí obþané špatnČ vnímají odkládání NK do
nádob na plasty, neboĢ mají pocit, že se tak odpady mísí.

SbČr NK ve smČsi s plasty, Benešov

SbČr NK ve smČsi s papírem, PlzeĖ ÚMO 1

Další použitou metodou je sbČr do samostatných nádob. Ve vČtšinČ pĜípadĤ byly použity starší,
nepoužívané nádoby (Nový Bor, Roztoky), výjimeþnČ došlo k nákupu speciálních nádob (Olomouc,
Nový Bor v další fázi). V tomto pĜípadČ dochází k rĤstu nákladĤ (nádoby, svozy navíc,), na druhé
stranČ je kvalita vytĜídČného odpadu vysoká a obþané vČtšinou pĜijímají speciální nádoby pozitivnČ.
VýtČžnost tohoto sbČru se pohybuje na úrovni cca 0,2 Kg/os/rok).
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Samostatná nádoba s dolním výsypem, Nový Bor

Samostatná nádoba 240l, Olomouc

Pytlový sbČr je realizován do speciálních pytlĤ o objemech 80 a 120 litrĤ. Tento zpĤsob sbČru je velmi
variabilní, v rĤzných oblastech se liší formou distribuce, sbČru a svozu. U tohoto typu sbČru jsou velmi
nízké náklady na dotĜídČní, protože þistota odpadu v pytlích je vysoká, pĜi zvolení vhodné svozové
techniky je možné udržet i náklady na svoz velmi nízké, nejvyšší položkou bývá distribuce pytlĤ,
zejména jsou-li dodávány do každé domácnosti. VýtČžnosti dosahované tímto sbČrem se blíží k 0,25
Kg/os/rok.
Pytlový sbČr v Jablonci nad Nisou (45 000 obyvatel)

Školní sbČr je metoda, která byla prĤkopníkem ve sbČru této komodity a bez vČtších úprav je
používána dodnes. Jako model funguje systém sbČru ZO ýSOP Armillaria Liberec, která provozuje
tento systém témČĜ na všech školách libereckého okresu. Mezi klady tohoto zpĤsobu patĜí vysoká
þistota sbČru, minimální náklady na sbČr a dotĜídČní. Záporem je tvorba nesprávných návykĤ –
vytĜídČný odpad se nosí do školy, místo toho, aby se tĜídil hlavnČ odpad, který vznikne ve škole.

Zpracovatelé
V Papírnách BČlá pod BezdČzem probíhá zpracování NK již od ledna 2003.
Nosnou technologií je samostatné diskontinuální rozvlákĖování a získávání papírového vlákna a jeho
použití pro výrobu lepenek. Papírna je schopna zpracovávat NK z komunální sféry i NK prĤmyslového
pĤvodu (kotouþe). V prĤbČhu roku došlo k úpravČ rozvlákĖovaþe, aby se zkrátil þas pro její þištČní a
tím k zefektivnČní rozvlákĖování. V prĤbČhu roku 2003 bylo zpracováno rozvláknČním pĜes 200 t NK
od rĤzných dodavatelĤ pĜevážnČ materiálu ze skladových zásob v Nové Pace a prĤmyslové odpady.
Velkým problémem pĜi rozvláknČní NK je vznik velkého množství (cca 50%) výmČtu. Jeho
odstraĖování znamená dodateþné náklady na zpracování, jednak pĜímo v cenČ odstranČní a jednak
v komplikacích v organizaci práce – manipulace, úprava, skladování odpadu.
Proto se intenzivnČ pracuje na možnostech dalšího využití výmČtu, buć na výrobu paliva pro
cementárny, nebo pro další materiálové využití. V souþasné dobČ se rýsuje možnost
zpracování výmČtu technologií firmy R.P.O. a výroba desek, þímž by se zajistilo 100%
zpracování odpadĤ z NK.
Proto je výmČt z rozvláknČní je momentálnČ lisován do balíkĤ pro pĜípadné další využití.
V Papírnách BČlá se NK zpracovává ještČ doplĖkovČ na zaĜízení na výrobu stavebních desek na lince
Novapak. Na lince bylo zpracováno 2 t NK a to pĜevážnČ ze školních sbČrĤ. PokusnČ se do výroby
desek používaly výmČty z rozvlákĖování. Vyrobené desky byly použity jako police do regálĤ ve
skladovém hospodáĜství papírny.
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Kappa Morava Paper zpracovává NK od roku 2000, nezávisle na projektu. Použitou technologií je
kontinuální rozvlákĖování spoleþnČ s vybranými druhy sbČrového papíru a získávání papírového
vlákna a jeho použití pro výrobu lepenek. Papírna je schopna zpracovávat NK pouze z komunální
sféry. Vzhledem ke zpĤsobu zpracování je výmČt z NK smíšen s výmČtem z rozvláknČní sbČrového
papíru, þímž je omezeno jeho další využití a prozatím je odstraĖován na skládce. V prĤbČhu roku bylo
od rĤzných dodavatelĤ pĜijato cca 40 t materiálu z prvních komunálních sbČrĤ a staré skladové
zásoby rĤzných firem.
R.P.O., a.s. Hrušovany u Brna firma prozatím není zapojena do projektu, na trhu se objevila
v prĤbČhu roku 2003. Jedná se o spoleþnost zamČĜenou na výrobu desek z rĤzných kompozitních
obalĤ. V principu se jedná o lisování nadrcených kompozitních obalĤ za tepla, kdy PE jako pojivo, Al
a papír jako plnidla. Vstupní surovinou jsou kompozitní obaly rĤzných druhĤ, výrobkem rĤzné druhy
stavebních desek. Firma je schopná zpracovávat i NK jak komunálního, tak prĤmyslového pĤvodu.
PĜínos firmy spoþívá jak v samotném zpracování NK ze spádových oblastí, tak v možnosti zpracování
výmČtu z rozvláknČní NK v papírnách.

Zapojené oblasti
Na poþátku projektu byly vytipovány regiony ve spádových oblastech papíren (všechny moravské
kraje a severní ýechy) jako oblasti, kde bude projekt realizován. S rostoucím povČdomím o projektu
se postupnČ pĜipojily mČsta a firmy ze stĜedních ýech (Benešovsko, Roztoky, HoĜovicko), v západních
ýechách ÚMO 1 v Plzni a novČ v dalších mČstských þástech, rozbíhají se sbČry na Svitavsku,
Pardubicku a Hradecku. Po prázdninách bude spuštČn zkušební sbČr na území Hl. m. Prahy.
Vzhledem k tomu, že projekt byl zpoþátku pĜijímán s urþitou nedĤvČrou a charakteristický pomČrnČ
dlouhou pĜípravnou fází (min. 4 mČsíce vþetnČ rozhodovací fáze) došlo k výraznému nábČhu sbČrĤ až
ke konci roku 2003.
Vývoj množství vytĜídČných NK
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ZávČrem
PĜedpokladem integrovaného zpĤsobu nakládání s odpady, které tak mohou být dále využity
k recyklaci, je sbČr a tĜídČní NK. Všechny systémy sbČru jsou závislé na aktivní úþasti obyvatelstva,
pĜiþemž vytĜídČný odpad musí navíc splĖovat urþité požadavky zpracovatelĤ. Silnou stránkou projektu
jsou jasné platby za vytĜídČné odpady a velký zájem ze strany obcí a zpracovatelĤ a unikátní možnost
ovČĜení sbČru tĜídČných odpadĤ v rĤzných provozních podmínkách, pĜi standardnČ nastavených
parametrech. Na druhé stranČ jsou v souþasné dobČ neuspokojivé výtČžnosti tĜídČného sbČru,
problémy s uplatnČním výmČtu þi nČkteré informaþní šumy. PĜesto existuje reálná šance, že podaĜí
zaĜadit odpady z NK mezi komodity, které se bČžnČ na komunální úrovni tĜídí a mají bezproblémovČ
zajištČné materiálové využití. Proto všem firmám, obcím, mČstĤm a jednotlivcĤm, kteĜí se do projektu
zapojili se snahou dotáhnout do zdárného konce, patĜí naše uznání a díky.
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Zavedení nádobového systému sbČru nápojových kartonĤ na území
mČsta Olomouce
Josef Vícha, vedoucí provozovny OH a TL (josef.vicha@tsmo.cz)
Bc. Lukáš Studený, obchodní zástupce (lukas.studeny@tsmo.cz)
TECHNICKÉ SLUŽBY MċSTA OLOMOUCE, a.s.
772 11 OLOMOUC, Zamenhofova 783/34, P.O.BOX 3

Provozovna odpadového hospodáĜství a tĜídicí linka
Po koneþném rozhodnutí, které definitivnČ potvrdilo nutnost Ĝešení problematiky sbČru a svozu
nápojových kartonĤ na celém území mČsta Olomouce, nastala situace, kdy bylo nejprve nutné
promyslet a zodpovČdČt nČkolik základních otázek:
1.
2.

Organizovat svoz od supermarketĤ, anebo pĜímo od obþanĤ?
Míchat nápojový karton s papírem, pĜípadnČ s plasty a následnČ dotĜićovat na tĜídící lince,
použít pytle nebo samostatné nádoby?
3.
Jaký typ svozové techniky použít?
4.
Jaká bude pĜedpokládaná þetnost svozu pĜi použití velikostnČ rĤzných nádob?

Svoz nápojových kartonĤ od supermarketĤ byl po zvážení zamítnut hned z nČkolika dĤvodĤ, a to
pĜedevším kvĤli pĜedpokládané malé výtČžnosti (nutnost dlouhodobého skladování v domácnostech,
velká donášková vzdálenost apod.), dále by zde bylo nutné z ekonomických dĤvodĤ zvolit kontejnery
o obsahu nejménČ 2 500 l. Tyto by se ale déle plnily a následnČ nám tak pĜivodily další problémy,
zejména v oblasti hygieny, neboĢ zvláštČ v letním období by docházelo k zapáchání a hlavnČ ke
znaþnému výskytu hmyzu, zejména vos. Po zvážení všech tČchto hledisek byl tento systém
jednoznaþnČ zamítnut a byla zvolena cesta sbČru pĜímo od obþanĤ.
Další otázkou, kterou jsme se museli zabývat bylo, jakým zpĤsobem bude vlastní sbČr provádČn.
První myšlenka - ukládání nápojových kartonĤ do nádob s papírem anebo plasty, vyvolala obavu kvĤli
zvýšení nákladĤ na další dotĜídČní. Navíc však pĤsobila v pĜímém rozporu s tím, co bylo obþanovi
mČsta Olomouce neustále vysvČtlováno a vštČpováno, a to nutnost kvalitního pĜedtĜídČní již
v domácnostech. Neposledním faktorem v této vČci byla také nemožnost dotĜídČní další komodity na
naší tĜídicí lince. Bylo by nutné zde zĜídit další pracovištČ, které by tento druh odpadu vybíralo.
Velikost linky by nám ovšem toto již neumožnila. Navíc bychom byli nuceni se nápojovým kartonem na
lince zabývat dennČ, zatímco pĜi volbČ svozu v samostatných nádobách to bude pouze v daný
svozový den a v minimálním þasovém rozpČtí. Toto byly tedy dĤvody, které nás pĜimČly pro
samostatný a oddČlený svoz. V dalším bodČ bylo tĜeba zvolit a vybrat si mezi svozem pytlovým anebo
ze samostatných nádob, a když tak jakých. Zde sehrála hlavní roli nemožnost skladování pytlĤ s obaly
zejména v sídlištní zástavbČ, která je v Olomouci velmi rozšíĜena, distribuce pytlĤ obþanĤm, která by
také byla ekonomicky i þasovČ nároþná a zejména hlavní otázka - jak pĜimČt obþana aby pytle ukládal
na stanovištČ opravdu až ve svozový den, a ne dĜíve a taktéž velikost používaných stanovišĢ, která by
pĜedpokládané množství pytlĤ zcela urþitČ nemohla pojmout.
Po zvážení všech tČchto argumentĤ byla upĜednostnČna varianta samostatných nádob. Vzhledem k
nákladĤm na poĜízení nádob, na pĜedpokládanou výtČžnost a nutnost vyšší þetnosti svozu z dĤvodu
hygieny bylo nakonec rozhodnuto o plastových nádobách o objemu 240 l. VelikostnČ jsou dostaþující,
na vČtšinu stanovišĢ je lze bez problémĤ umístit a mĤže je obsluhovat lehþí technika, která mĤže po
sídlištích projíždČt i v odpolední smČnČ a staþí zde jeden þlen posádky s Ĝidiþem.
Takto tedy byly nastaveny základní parametry pro vyĜešení této problematiky. Dalším postupným
krokem byl výbČr barvy nádoby a její pĜípadné úpravy, tak aby co nejlépe vyhovovaly naší pĜedstavČ o
co nejefektivnČjším sbČru a svozu. Barva byla zvolena þervená, nádoba byla opatĜena Ĝetízkem a
visacím zámkem a víko opatĜeno obdélníkovým otvorem,který umožĖuje bezproblémové vhození
obalĤ od nápojĤ, ale zároveĖ nutí k jejich zmáþknutí a tím vČtšímu využití nádoby a v neposlední ĜadČ
také zabraĖuje vhazování komunálního odpadu.
Po provedení tČchto nezbytných a jak nám praxe již mnohokrát ukázala, také nejdĤležitČjších
pĜípravných krokĤ, již zbývalo jen vhodnČ zvolit a naþasovat termín realizace celé akce. Ten byl
stanoven na 1. 12. 2003.
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Nádoby byly rozmístČny bČhem jediného víkendu na všechna stanovištČ souþasnČ, a to v celkovém
poþtu 403 ks.

Hned od prvopoþátku byl zvolen þtrnáctidenní svozový cyklus s tím, že všechna stanovištČ budou
prĤbČžnČ monitorována a výskyt obalĤ sledován tak, aby bylo možno v pĜípadČ nutnosti operativnČ
zasáhnout, bućto navýšením nádob nebo mimoĜádným vývozem, tak aby obþan nebyl demotivován
tím, že bude docházet k pĜeplĖování a nepoĜádku u nádob na stanovištích.
Celému zavedení tohoto systému sbČru nejprve musela nutnČ pĜedcházet rozsáhlá propagaþní
kampaĖ, která probíhala ve spolupráci s Magistrátem mČsta Olomouce, kdy veĜejnost informoval
odbor životního prostĜedí prostĜednictvím Radniþních listĤ, které jsou zdarma distribuovány do všech
olomouckých domácností. Do celé problematiky byla vtažena také regionální televize Morava
prostĜednictvím rĤzných besed a zpravodajských šotĤ, þlánky o této vČci byly publikovány také
v regionálním tisku (Olomoucký den a MF Dnes, pĜíloha StĜední Morava). Neradi bychom zapomnČli
také na významnou podporu pĜi realizaci tohoto projektu ze strany spoleþnosti EKO-KOM, a.s., která
zajistila informaþní letáþky o sbČru a tĜídČní nápojového kartonu a samolepicí oznaþení na nádoby.
Teprve po takovéto reklamní kampani bylo možné uvedený systém spustit do provozu tak, jak je dále
popsán.
BČhem prosince se opravdu projevil rĤzný zájem o tĜídČní a stanovištČ byla zaplnČna nerovnomČrnČ.
Toto byla ovšem pouze první reakce, na které se samozĜejmČ nedalo stavČt. OkamžitČ po Novém
roce se projevil pĜímý dopad svátkĤ a bylo nutné provést celoplošnČ mimoĜádný vývoz a následnČ
svoz každý týden. V mČsíci únoru byl již výskyt nápojových kartonĤ stabilizován a bylo možné zahájit
þtrnáctidenní svoz tak, jak bylo pĤvodnČ plánováno. Asi na osmi místech tento svoz dostateþnČ
nepokryl potĜeby, takže zde byly stanovištČ o jednu nádobu posíleny.
V zimních mČsících se projevily problémy zpĤsobené nepĜíznivými klimatickými podmínkami a to
pĜedevším zamrzání zámkĤ, což znaþnČ þasovČ zatČžovalo posádku svozového vozidla.Tento
problém byl technicky vyĜešen a v souþasné dobČ tedy probíhá svoz þtrnáctidennČ ve dvou, po sobČ
jdoucích odpoledních smČnách, vozidlem DAEWOO AVIA s nástavbou typu PRESKO.
Správnost volby systému svozu a používání samostatných nádob se nám neustále potvrzuje zejména
v až pĜekvapivé þistotČ sesbíraného odpadu. Není tedy nutné žádné další dotĜićování a díky tomu
není navíc zatČžována tĜídicí linka. Nápojový karton je volnČ vysypán na zem, odkud je pĜiblížen k lisu
a souþasnČ jsou odhozeny pĜípadné nežádoucí pĜímČsy. ýistota takto sesbíraného odpadu je cca.
95%.
Vlastní úprava, která spoþívá v pĜiblížení k lisu a ke slisování do balíkĤ zabere cca. 1hod. práce dvou
pracovníkĤ. Tito jsou vyþlenČni bČhem doby urþené k úklidu tĜídicí linky a proto není nutné zvyšování
poþtu pracovníkĤ.
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V tuto chvíli bych se rád zmínil o vlastní výtČžnosti systému. Zde se pĜímo projevují aktuální klimatické
podmínky a svátky. Hmotnost svezeného materiálu se proto liší v Ĝádu asi tĜiceti procent. V poþáteþní
fázi se sváželo cca. 250 kg nápojových kartonĤ bČhem jedné odpolední smČny. V období Velikonoc
toto množství narostlo až na cca. 900 kg, v souþasné dobČ se množství ustálilo na cca. 700 kg na
jednu smČnu. MČsíþní produkce se tedy pohybuje okolo 3 000 kg.
Po smluvní stránce je celá záležitost zajištČna ve spolupráci se spoleþností EKO-KOM, a.s., která
poskytuje pĜíspČvek ve výši 2.700,- Kþ/t vytĜídČného nápojového kartonu. Smluvní vztah, který nám
zajišĢuje odbČr jakéhokoliv množství nápojového kartonu je uzavĜen také s papírnami v Žimrovicích,
které tento vykupují za 500,- Kþ/t. SouþasnČ, jak všichni víme, je zde také dotaþní vazba opČt ze
strany EKO-KOMu, a.s. na všechny mČsta a obce v ýR zapojené do tohoto systému. Vezmeme-li
v úvahu, že souþasný stav ve mČstČ Olomouci je stále ve stádiu vývoje, kdy až jeden kompletnČ
uzavĜený svozový rok nám dá koneþnou pĜedstavu o tom jak, se vyvíjely náklady a výnosy, myslím, že
ještČ není vhodná doba k tomu, abychom zde provádČli ekonomické vyhodnocení. Již nyní je ale zcela
jasné, že suma, která jde od EKO-KOMu, a.s. do rozpoþtu obce, bude muset být celá vložena zpČt do
tohoto systému.V tomto pĜípadČ nám þísla již nyní ukazují, že sbČr nápojových kartonĤ bude finanþnČ
sobČstaþný a životaschopný.
Na základČ našich dosavadních zkušeností bude naše spoleþnost, Technické služby mČsta
Olomouce, a.s. zavádČt sbČr a svoz nápojových kartonĤ i do obcí, které jsou našimi stálými externími
zákazníky.I tady se již jedná a zaþíná se vytváĜet vlastní systém svozu.
S výše uvedeným systémem sbČru a svozu nápojových kartonĤ máme tedy zkušenosti dobré a jeho
výhody se dají struþnČ shrnout v tČchto ukazatelích:
x Vysoká þistota svezených nápojových kartonĤ
x Pro obþana velmi þitelné a srozumitelné
x CeloplošnČ zavedené s minimálními náklady
x Možnost procentního navýšení dotací pro Magistrát mČsta Olomouce
x NaplnČní požadavkĤ ze strany legislativy o maximální možné míĜe tĜídČní využitelných složek
komunálního odpadu
Toto je v kostce zhruba vše, co se jsem Vám chtČl v krátkosti k uvedené problematice sdČlit.
Zpracoval: Vícha Josef, vedoucí provozovny OH v TSmO, a.s.
V Olomouci dne, 2. 6. 2004
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Pytlový sbČr nápojových kartonĤ ve stĜednČ velkých mČstech
Pavel Strnad
Severoþeské sbČrné suroviny a.s., e-mail: pavel.strnad@ijablonec.cz
Spoleþnost Severoþeské sbČrné suroviny se snaží ve spolupráci s mČsty a obcemi zachytit nový trend
sbČru nápojových kartonĤ. Nápojové kartony byly již v minulosti sbírány, pĜedevším prostĜednictví
školských zaĜízení, ale po potížích s odbytem byl sbČr této komodity zastaven. Na poþátku roku 2003,
kdy byly pĜedloženy garance odbytu vytĜídČných nápojových kartonĤ, došlo ve spolupráci s mČstem
Jablonec n.N. a AOS EKO-KOM, a.s. ke spuštČní sbČru nápojových kartonĤ.
Po mnoha konzultacích byl zvolen pytlový systém sbČru. Pro pytlový sbČr hovoĜí pĜedevším nulové
náklady na nádoby, protože pytle poskytuje zdarma v rámci projektu AOS EKO-KOM, a.s., dále
nízké náklady na svoz (10 Kþ/km práce svozového vozidla), nízké náklady na dotĜídČní, neboĢ pytle v
podstatČ neobsahují žádné pĜímČsi a materiál se mĤže okamžitČ lisovat.
Jako místa pro odkládání odpadĤ byla vybrána stávající hnízda na tĜídČní odpadĤ, kterých je v
Jablonci v souþasné dobČ 200. Byl tím zároveĖ sledován i výchovný efekt, obþané nemusí mČnit svoje
trasy s vytĜídČným odpadem. Dalším místem pro odkládání pytlĤ jsou sbČrné dvory mČsta. Zpoþátku
byla frekvence svozu stanovena jedenkrát za þtrnáct dní. Zhruba po tĜech mČsících došlo k úpravČ
svozu na jedenkrát týdnČ, protože obþané postupnČ zapomnČli, které svozové pondČlí je to správné a
odkládali pytle i mimo svozové dny. Svoz pytlĤ probíhá vozidlem v provedení pick-up, pĜípadnČ pickup s pĜívČsem, osádka je tvoĜena pouze Ĝidiþem, který svozovou trasu obslouží v rámci jedné smČny.
Svezené pytle se skladují v hale a po dosažení dostateþného množství se lisují do balíkĤ podle
požadavkĤ zpracovatelĤ, kterými jsou Papírny BČlá a Kappa Morava Paper. Použité pytle se také lisují
a pĜedávají k recyklaci.
PrĤmČrné množství pytlĤ svezených bČhem jednoho dne je 91, prĤmČrná váha pytle se pohybuje
okolo 3,3 Kg. Vzhledem k tomu, že systém byl obþany i mČstem pozitivnČ pĜijat, probíhá v souþasné
dobČ stejným zpĤsobem i svoz PE fólií. Životnost a efektivita tohoto systému byla potvrzena i ve
mČstČ DČþínČ, velikostnČ srovnatelným s Jabloncem nad Nisou. Systém sbČru se v DČþínČ liší pouze
frekvencí sbČru, která je jedenkrát za mČsíc. BČhem tĜí již realizovaných svozĤ se podaĜilo sebrat pĜes
2200 pytlĤ, tj. cca 3,78 t nápojových kartonĤ.

Srovnání základních parametrĤ ve mČstech Jablonec n.N. a DČþín
Jablonec n.N.
DČþín
Poþet obyvatel
44810
52155
Poþet sbČrných míst
201
115
Délka svozové trasy
90 Km
260 Km
Frekvence svozu
prĤm. množství pytlĤ/ 1 svoz
prĤm. množství Kg NK/ 1 svoz
prĤm. množství pytlĤ/ 1Q
prĤm.množství Kg/ 1Q

52 / rok
91
305,2
1188
3967

12 / rok
740
1260
2219
3780

Náklady na distribuci
Náklady na 1 svoz
Náklady na svoz za 1Q

31 800 Kþ 28 000 Kþ
900 Kþ 2 600 Kþ
3 600 Kþ 2 600 Kþ

PĜíjem od EKO-KOM za 1Q obec
PĜíjem od EKO-KOM za 1Q svozová firma

12 694 Kþ 10 962 Kþ
10 711 Kþ 10 206 Kþ
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Vývoj množství sebraného NK v Jablonci n.N.
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Jediným známým problémem pytlového sbČru ve velkých mČstech je distribuce pytlĤ obþanĤm. V
obou pĜípadech byla první vlna distribuce pytlĤ provedena hromadnČ, spolu s informaþním letákem do
každé domácnosti formou roznáškové služby. Cílem této metody bylo oslovit veškerou populaci ve
mČstČ vþetnČ tČch, kteĜí do souþasné doby odpady netĜídili. Distribuce je nejvČtší nákladovou
položkou pytlového systému. Následná distribuce je již vedena formou distribuþních míst, jako jsou
informaþní stĜediska, sbČrné dvory, apod.. Vzhledem k tomu, že takových distribuþních míst je z
hlediska obþana málo, není potenciál sbČru zdaleka využit. Pokud by se podaĜilo pĜenést distribuþní
místa i do nákupních stĜedisek a jim podobných, þasto navštČvovaných institucí, množství sebraných
odpadĤ by ještČ dále narĤstalo. Bohužel rozdávání pytlĤ zdarma je záležitost anonymní a mohlo by
docházet ke zneužívání pytlĤ k jiným úþelĤm, než pro které jsou urþeny. V souþasné dobČ se zvažuje
distribuce pytlĤ prostĜednictvím škol, dobrovolníkĤ, nebo správcĤ budov.
PĜesto jsme pĜesvČdþeni o tom, že pytlový sbČr nápojových kartonĤ je plnohodnotný k ostatním
metodám sbČru a z hlediska nákladĤ nejvýhodnČjší.
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Možnosti zpracování odpadĤ z vrstvených potravináĜských obalĤ
s polyetylénem
ing. Miloš ŠenkýĜ
R.P.O., a.s. JiĜího z PodČbrad 26 Hrušovany u Brna 664 62
telefon 547 236 800, fax 547 236 798, mobil 602 503 407, 606 573 676
www.rpo-as.cz e-mail: rpo@rpo-as.cz
msenkyr@gity.cz
V rámci širokého spektra vznikajících odpadĤ se vČnuje rĤzným druhĤm odpadĤ rozdílná pozornost.
Vybrané skupiny odpadĤ – kovy, PET láhve, dĜevo, þisté plasty, þistý polystyrén, pevný frakce ze
stavebních materiálĤ a podobné známé druhy odpadĤ jsou již tĜídČny, zpracovávány a následnČ
recyklovány. Existuje však stále velká skupina materiálĤ, pro jejichž vznikající odpady ještČ není
známa technologie recyklace vþetnČ dalšího využívání a tím se ani netĜídí. Z této kategorie materiálĤ
se v následujících Ĝádcích a navazující pĜednášce chceme zabývat dosud ne plnČ vyþlenČnou
skupinou odpadĤ z vrstvených potravináĜských obalĤ s polyetylénem.
Pro pĜesnČjší urþení materiálĤ se jedná o tyto obaly :
- veškeré sáþkové papírové obaly s vrstvou PE na hygroskopické potraviny / cukr, mouka,sĤl,
koĜení, luštČniny, krmné smČsy pro zvíĜata, obaly ledĖáþkĤ, apod./ a obaly na zboží, které mĤže
nasávat vzdušnou vlhkost, vyrobené shodnou metodou jako potravináĜský obal na stejných
linkách / pytle na cement, sypké stavební hmoty, na granule, balení papíru, prací prášky, drogérie,
atd. /
- potravináĜské vrstvené obaly s Al, folií PET, PP, ….. bez papíru, ale s vrstvou PE / obaly na
polévky, koĜení, kávu, chipsy, arašídy, cukrovinky, apod. /
- vrstvené papírové obaly na vážené zboží a jídla ve fast-footech / obaly pro Ĝeznictví a uzenáĜství,
lahĤdky, saláty, hamburgry, kelímky s PE, hranolky atd./
- vrstvené obaly s PE ostatní / ubrusy, podložky, typy smrštitelných folií, /
Do této skupiny patĜí i nápojové kartony / TETRA PACK, OMNI BLOCK a podobnČ – krabice na
mléko, džus, víno, …./ , které jsou z této skupiny zvláštností, neboĢ se již nČkde tĜídí a þásteþnČ
využívají na recyklaci.
V ýR platí od þervence 2003 NaĜízení vlády 197/2003 Sb., - Plán odpadového hospodáĜství, který v
závazné pĜíloze þást 6 tohoto „ Plánu „ stanovuje podíl recyklovaných odpadĤ. Do roku 2012 je
stanoveno zvýšení využíváni odpadĤ s upĜednostnČním recyklace na 55% všech vznikajících odpadĤ
a zvýšení materiálového využití komunálních odpadĤ na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem
2000. Na tuto skuteþnost upozorĖujeme právČ proto, že navazuje na závazné smČrnice EU z roku
1996 a je pĜedmČtem nejen vyhodnocování, ale pĜedevším kontroly a restriktivních opatĜení k
dosažení tohoto pĜedepsaného stavu ve všech zemích EU. A navíc, nerozlišuje pĤvod vznikajících
odpadĤ – jedná se jak o prĤmyslový, tak i o komunální odpad.
Jaké tedy mají možnosti nositelé tohoto NaĜízení vlády – územní orgány a obce
v komoditČ výše zmínČných odpadĤ ?

pravomocí

Recyklace odpadĤ z vrstvených obalĤ s PE ve svČtČ je zpracovávána v podstatČ 3 postupy. Americká
cesta využívá rozmČlnČný odpad / do 1 mm3 / prohnaný pĜehĜátým vzduchem a obalený zbytkovým
PE z odpadĤ ke tvorbČ drobounkých granulí, ze kterých se pak ve vyfukovacích lisech vyrábí nádoby
a pĜedmČty pro hobby a volný þas. NeskuteþnČ veliká energetická nároþnost výroby, sbČr a tĜídČní je
dotováno výrobci potravináĜských obalĤ ze systému odvodĤ z vyrobených obalĤ. Dotace þiní 100% na
spotĜebovanou energii a tĜídČní a svoz odpadĤ. Západoevropská cesta vede k využití a recyklaci
pĜedevším nápojových kartonĤ, které jsou ze pĜidávání pojiva využívány na desky a konstrukþní prvky
napĜíklad na zahradní nábytek, školní stolky, židle, vývČsky apod. I v tomto pĜípadČ je dotace takto
vyrábČného materiálu výrazná, navíc cena výsledného produktu je vĤþi klasickým materiálĤm
podstatnČ vyšší. Východoevropská cesta recyklace má svĤj pĤvod na Slovensku, kde má již 9 ti letou
tradici. Jedná se o jedinou technologii, která využívá uvedený odpad na 100 % a její produkty – desky
pod obchodním jménem TETRA K jsou zároveĖ vyrábČny bezodpadovou technologií se 100%
recyklováním þistých použitých desek.
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Tato poslednČ jmenovaná technologie je od þervence 2003 provozována na základČ smluvního
využívání know-how i v ýesku. Na základČ pĤjþky ze Státního fondu životního prostĜedí ji provozuje
firma R.P.O., a.s. Hrušovany u Brna.
Odpad kategorie potravináĜský vrstvený obal s PE se v ýR vyskytuje v následujících podobách :
- prĤmyslový odpad od výrobcĤ a dovozcĤ vlastních polotovarĤ budoucího obalu a odpad z vlastní
výroby obalu v rámci plnČní. Jedná se o odpad vznikající pĜi nábČhu výroby obalu, pĜi jeho oĜezu,
vadné šarže a zmetky ve výrobČ, nástĜihové plány a zbytky po vyražení obalu, zmetky z vlastního
procesu balení, vyĜazené obaly urþené pro akci, obaly s prošlou expiraþní dobou použití. Podíl
tohoto druhu obalu podle vlastních prĤzkumĤ u výrobcĤ základního materiálu pro obal – ŠtČtí,
Tábor a BĜidliþná zatČžuje dosud životní prostĜedí více jak 3500 tun za rok. A to se jedná jen asi o
šestinu výrobních kapacit. U sledovaných výrobcĤ obalĤ a krabic byla produkce nad 3000 tun
roþnČ. I zde se jednalo o pouhou ĜádovČ desetinu výrobcĤ obalĤ. Uvedené prĤmyslové odpady se
vlivem rĤzného zaþlenČní rozplývají v jiných kategoriích odpadu – tĜeba ostatní plastový obal a tak
je nelze jednoznaþnČ sumarizovat. Jejich likvidace je témČĜ ve všech pĜípadech skládkováním. A
co je hodnČ viditelné – to co známe jako spotĜebitelé jsou mimoĜádné akce typu x% obsahu navíc,
nebo zdarma. Takto upravený obal požadovaný výrobci potravin na akci se obvykle po skonþení
akce dostává ve velkých množstvích do již uvedeného prĤmyslového odpadu. PĜitom je to odpad
naprosto þistý, vyžadující jen dotĜídČní dle zpracovávatelských kategorií.
-

Komunální odpad uvedené komodity se v podstatČ netĜídí. SvČtlou vyjímkou potvrzující pravidlo
jsou odpady nápojových kartonĤ TETRA PACK a Omniblock, které jsou sbírány oddČlenČ
v podstatČ dvČmi postupy. Separovaným sbČrem do tzv. þervených kontejnerĤ v Olomouci,
separací pĜi dotĜídČní / tĜeba v BĜeclavi, a jinde / a sbČrem na základních školách Liberecka a
okolí / aktivity pana Zemana /. Separované odpady tČchto nápojových kartonĤ jsou potom
zkoušeny þásteþnČ recyklovat v systému papíren Žimrovice a BČlá. Uvedený systém má však své
omezení, o kterém se pokusíme hovoĜit dále, ale jedná se o aktivity, které mají nesmírný význam
pro tuto cenou surovinu. Ostatní odpad výše uvedené kategorie se ztrácí do þásti spalování a
hlavnČ na skládky. Dle našich osobních prĤzkumĤ ze svozových oblastí firem zabývajících se
komunálních odpadĤ mĤže þinit podíl z celkové produkce odpadu mČsta asi o 4000 obyvatel až
2000 tun roþnČ. I tento odpad je možné pĜi dĤkladném roztĜídČní a biologické stabilizaci úþinnČ
využít k recyklaci.

-

odpad dosud Ĝešený jako komunální – nemá svoji kategorizaci a pĜesto zaþíná být obrovskou
zátČží pro následný osud odpadu a jeho pĜípadnou recyklaci. Jedná se o odpady velkých
producentĤ odpadu jako jsou napĜíklad supermarkety, ĜetČzce obchodĤ a služeb. VždyĢ odpad
vznikající pĜi vybalování zboží tĜeba v supermarketech má þistotu prĤmyslového odpadu, je
nezasažen biologickou zátČží a je velmi snadno tĜiditelný. Vlivem toho, že stávající ekonomické a
represní opatĜení nemotivují provozovatele tČchto prodejních provozĤ však vzniká smČsný odpad,
který je nutno dále dotĜíćovat a neekonomicky zpracovávat. Specifika odpadu ĜetČzcĤ fast foot
firem jsou zase dána nízkými požadavky na tĜídČní a základní biologickou stabilitu vznikajícího
odpadu pĜímo u producenta. VždyĢ produkce naší kategorie odpadu na jednu provozovnu
rychlého obþerstvení mĤže dosáhnout asi 400 kg dennČ.

O druzích odpadĤ této kategorie jsme se již zmínili. Nyní tedy k jejich recyklaci. Do þervence roku
2003 se využívaly tyto prĤmyslové odpady jen ve zlomku jednoho procenta k dalším prokladĤm a
balení a i tyto odpady se nakonec objevily ve skládkách þi na spálení. Dost velká þást vrstvených
potravináĜských obalĤ projde ohništi a rošty kotlĤ našich domácností pĜedevším ve venkovských
aglomeracích. Jedná se o to, že na jedné stranČ je to velmi výhĜevný materiál, který dosahuje
srovnání s napĜíklad ménČ hodnotným hnČdým uhlím, ale pĜi nízkoteplotním spalování vznikají
z obsahu vrstev obalĤ zplodiny nejen dráždící, ale i typy zplodin, které mohou zdraví poškozovat.
Spalování v cementárnách a spalovnách, kde þást odpadu konþí je výhodná svou energetickou
hodnotou, ale jednak se nenávratnČ likviduje surovina na možné další využití a navíc, také dle našich
osobních zkušeností dochází v provozech spalování k vysokým úletĤm popelu a pevné fáze z hoĜení,
která je sice zadržována filtry, ale znaþnČ zvyšuje ekonomické náklady na vznikající energii.
K již zmínČnému využití separovaného odpadu z nápojových obalĤ lze navíc poznamenat, že je to
velmi užiteþný krok k recyklaci tohoto odpadu, který však má ve své realizaci svá ale. Z vytĜídČného
odpadu se technologicky dá oddČlit znaþný podíl zvláštČ kvalifikovaného buniþinného vlákna, které je
v našich odpadech nedosažitelné, ale vzniká však další odpad a to smČs zbytkĤ buniþiny, hliníkových
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a PE chuhvalcĤ, které stejnČ skonþí na skládkách. Navíc se zanáží technologické uzly ve
zpracovatelských provozech. Vzácný a vynikající poþin EKOKOMu a podnikatelských aktivit v Nové
Pace smČĜoval na recyklaci tohoto odpadu, ale vlivem ne pĜesnČ urþeného zadání nenašel výsledný
produkt na našem trhu uplatnČní.
Tyto poznatky vedly ke vzniku R.P.O.,a.s., která do naší republiky zavedla novou technologii
recyklace v EvropČ již zavedenou a pĜedevším ovČĜenou. Veškerý odpad kategorie zmiĖované
v tomto pĜíspČvku lze uvedenou technologií zpracovávat. I odpad z vytČženého nápojového obalu se
pomalu laboratornČ ovČĜuje na této technologii recyklovat. Výsledným produktem je systém 25
základních stavebních prvkĤ – obkladových, izolaþních desek a samonosných panelĤ pro pĜíþky a
konstrukce produkovaný pod obchodním oznaþením TETRA K. Jedná se o naprosto novou kategorii
stavebního materiálu, který dosud nemá na trhu ani zaþlenČní, ani porovnatelný konkurenþní produkt.
O jeho charakteristice mĤže napovČdČt marketingový slogan firmy, který si vzal pĜedobraz ve známém
sloganu z pohádky :
Co je to ? Vypadá jako sádrokarton, ale sádrokarton to není, má vlastnosti dĜevotĜísky, dĜeva, ale
dĜevotĜíska ani dĜevo to není. Dá se z nČj postavit pĜíþka,stČna, podkroví, co je to ? No pĜece materiál
TETRA K .
Produkt vzniklý recyklací ze zatím nezpracovávaného odpadu již má 9 ti leté ovČĜení na trhu. Co však
je nesmírnČ dĤležité, je ta skuteþnost, že výrobky využívají vlastnosti skryté ve vlastním recyklovaném
odpadu a ve vlastním výrobním procesu nedochází k pĜidávání lepidel, pojiv þi plniv. Navíc jakýkoliv
technologický odpad se dá opČt zaĜadit na vstup technologie a slouží k nové výrobČ. Tak je vlastnČ
provádČna 100 % recyklace. NeménČ dĤležitou oblastí vlastností materiálu je jeho zdravotní
nezávadnost, která je dána pĜedevším zpracováním odpadu z potravináĜského obalu, který je vyrábČn
podle pravidel Mezinárodního potravináĜského kodexu. V rámci výroby prvkĤ TETRA K dochází
technologicky k takovému zpracování, kterém se vystaví jednotlivé frakce budoucí desky a panelu
expozici v Ĝádu minut pĜi teplotách okolo 170 stupĖĤ, což si porovnejte napĜíklad s umýváním
použitého nádobí ve stravovacích provozech.
Systém prvkĤ TETRA K má již pĜes 8 let ovČĜeny vlastnosti dle norem harmonizovaných v Evropské
unii, pĜesto spoleþnost provedla rozsáhlé zkoušky a ovČĜování vlastností tohoto materiálu pĜímo v ýR,
na který tak získala navíc þeskou certifikaci þíslo 937/03 dle nejnovČjších platných þeských norem.
Certifikace byla provedena zkušebnou
povČĜenou ýeským institutem pro akreditaci, a to
autorizovanou osobou a zkušebnou Výzkumného a vývojového ústavu dĜevaĜského v Praze.
Spoleþnost se pĜipravuje na získání certifikace spoleþnosti dle systému EMS ISO 14 000, v pĜípravČ je
žádost o udČlení oznaþení Ekologicky šetrný výrobek.
Na trhu zaþíná o tyto výrobky vzrĤstat zájem. Co je však nesmírnČ dĤležité, je fakt, že konzervatizmus
nás spotĜebitelĤ je zvláštČ ve stavebních materiálech naprosto nepĜedstavitelný. Novinky – desky a
samonosné panely mají ovČĜené vlastnosti pevnosti, pružnosti, vodČodolnosti, vodovzdornosti,
tepelnČ izolaþní vlastnosti, hoĜlavost, hygienickou nezávadnost, odpor proti vytažení vrutĤ,
rozlupþivost, samonosnost a další zkoušky, zákazník však vČĜí cihle, blokĤm, sádrokartonu. PoĜád
v nás pĜevládá pocit, že zde pro své následovníky musíme zanechat „kamenný dĤm“. PĜitom pokrok
ve stavebnictví i v pĜístupech mladší generace již zaþíná být znatelný. Naše dČti chtČjí už bydlet jinak,
s nižšími náklady postavit rychle a kvalitnČ své obydlí tak, aby neplýtvali energií, stavČli pokud možno
bez mokré výstavby, rychle a bez velkých nárokĤ na odpady.
A právČ zde nabízíme nové – obkladové materiály a pĜedevším sendwichové samonosné panely se
mohou svými vlastnostmi prosadit do rekonstrukcí bytĤ a bytových jader, pĜestavby a výstavby
rodinných domĤ jako obkladové, výplĖové panely konstrukcí, samonosné pĜíþky a obvodové zdi, pĜi
revitalizaci panelových domĤ. V naĜízení vlády – již zmiĖované 197/2003 Sb je v pĜíloze bod 6 d/ cituji:
podporovat rozvoj trhu s recyklovanými výrobky, upĜednostnit výrobky z recyklovaných materiálĤ a
ekologicky šetrné výrobky pĜi zadávání zakázek na úrovni orgánĤ veĜejné správy. Proþ zmiĖuji tento
bod? Znenadání nastane povinnost vyplývající z tohoto naĜízení vyhodnocovat jeho naplĖování a
obce a vyšší správní celky se budou zpovídat jak v tomto pokroþili, aby splnili pĜedepsané kvóty. Jsme
pĜece v EU a smČrnice EU platí pro všechny.a tak již od kvČtna cítí v R.P.O., a.s., že se v recyklaci
vydali správným smČrem. Z Rakouska, NČmecka a nyní dokonce i z Maćarska pĜijíždČjí zástupci
seznámit se z vlastní recyklací a produkty. Došlo už i ke konkrétním jednáním, která se zabývala
podmínkami pro recyklaci jejich prĤmyslových i komunálních odpadĤ. Podmínky, které nabízí jsou
velmi zajímavé, za zpracovávaný odpad nejen že budou platit slušnou þástku, ale zavazují se i ke
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zpČtnému odbČru výrobkĤ. A v Maćarsku již pĜipravují reklamní akci pro využívání samonosných
panelĤ vzniklých recyklací odpadu a urþených pro suchou výstavbu. Tím si zajišĢují naplnČní
shodných pĜedpisĤ jako v naší republice.
Nechcete od nich trochu opisovat – pĜevzít již vymyšlené ? Po ovČĜení vlastností našich materiálĤ
pĜipravují mimo jiné akce budování sociálního bydlení z recyklovaných materiálĤ, akce typu vytĜić si
odpad na vlastní dĤm þi byt, akce podpory pĜi povolování a schvalování rekonstrukce a nové
výstavby, pokud stavebník prokáže, že bude stavČt z pĜedepsaného limitního množství stavebních
hmot vzniklých recyklací odpadu.
Copak by podobné akce nemohly být souþástí ekologických aktivit a programĤ našich obcí? Nebo
snad nám staþí, že budeme v našem státČ vyrábČt z evropského odpadu pro evropského zákazníka a
za nepnČní uvedeného naĜízení poneseme svoji odpovČdnost ?
Spoleþnost R.P.O., a.s. má pĜipraveny postupy a námČty pro systémy sbČru, tĜídČní i využití odpadĤ
této komodity. MĤže je poskytnout do jakýchsi zásobníkĤ projektĤ pro využívání pĜi tvorbČ programĤ
pro þerpání regionálních i odvČtvových fondĤ, kde lze využít jejich dosud získaných zkušeností. Know
how, které tato spoleþnost využívá na základČ sjednaného legálního využívání platného duševního
vlastnictví autora této technologie zpracování odpadĤ firmy KURUC s.r.o. Slovensko mĤže pĜipravit
pro využívání a realizace investiþního celku kde koordinaci dodávek završuje v ýR firma VUVL a.s..
A to ještČ není konec aktivitám, které je v této oblasti možno vyhledávat. Již zmiĖované odpady
z vytČžených obalĤ TETRAPACK a jiného nápojového kartonu ovČĜuje prozatím ve stádiu zkoušek
naše spoleþnost spoleþnČ s Papírnami BČlá a nyní i s možnou podporou EKOKOMu zpracovávat do
produktĤ TETRA K ze 100%. Ve stádiu ovČĜování je i využívání odpadu vznikajícího v odpadech
z vybalování zboží v supermarketech, které se ovČĜujeme s BrnČnskými papírnami PĜedklášteĜí s.p.,
kde však jsou potĜeba nejen naše snahy recyklovat, ale podpora systému donutit pĤvodce odpadu –
již zmínČné super hyper markety tĜídit a úþinnČ se podílet na zajištČní recyklace. To mĤže být další
možnost naplnit uvedené naĜízení.
Použité materiály :
Manuál pro recyklaci odpadĤ vrstvených obalových materiálĤ – František Kurucz
Zpráva o zdrojích a pĤvodcích vrstvených obalových odpadĤ – R.P.O.,a.s.
ěešení dodávek komplexních investiþních celkĤ pro recyklaci surovin - VUVL a.s
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Nakládání s odpady z kovových obalĤ obsažených v komunálních
odpadech v ýeské republice
Mgr. KateĜina KĜeþková
EKO-KOM, a.s., e-mail: kreckova@ekokom.cz
Kovové obaly tvoĜí cca 3-4 hmotnostní % domovního odpadu. Tyto kovy jsou sbírány samostatnČ jen
velmi zĜídka. PĜesto jsou i pro kovové obaly stanoveny cíle pro recyklaci a využití v obalovém zákonČ.
Posouzením a vyhodnocením stávajících systémĤ sbČru kovových obalĤ a ovČĜením sbČru ve
zkušebních oblastech se zabývá AOS EKO-KOM v rámci autorizaþního projektu.
Cíl projektu
 zjistit stávající stav nakládání s kovovými obalovými odpady
 zjistit výskyt kovových obalĤ
 ovČĜit možnosti oddČleného sbČru a využití použitých kovových obalĤ v ýR
 navrhnout Ĝešení nakládání s odpady kovových obalĤ
Stávající stav nakládání s kovovými obaly v ýR
Analýza sbČru kovových obalĤ a drobných kovových pĜedmČtĤ byla provedena v rámci celé ýeské
republiky a to formou terénního šetĜení. Byla oslovena 3 mČsta a 7 svozových firem zabývajících se
sbČrem kovĤ nádobovým a pytlovým zpĤsobem.
Na základČ dlouholetých zkušeností nČkterých firem lze konstatovat, že v pĜípadČ kovových obalĤ a
drobných kovových pĜedmČtĤ se nejedná o komoditu, která by vznikala v domácnostech v takové míĜe
jako jiné využitelné složky komunálního odpadu.PoĜízení kontejnerĤ a svozové techniky je investiþnČ
nároþné, výkupní cena tohoto materiálu se pohybuje kolem 600 Kþ/t a navíc poptávka o samotné
kovové obaly je nízká. Ve vČtšinČ pĜípadĤ náklady firmy na sbČr vysoce pĜevyšují pĜíjmy.
Nevýhody:
- malý výskyt kovĤ
- nízká výtČžnost sbČru od obþanĤ
- vysoké náklady na sbČr a svoz
Vlastní výzkum ovČĜení možnosti oddČleného sbČru
Úkolem vlastního výzkumu je ovČĜit možnosti nádobového a pytlového sbČru podle hustoty osídlení a
typu zástavby ve vybraných lokalitách a zjistit, jaké nároky technické, organizaþní a ekonomické by
pĜedstavoval celoplošný systém oddČleného sbČru kovových obalĤ. Zkušební sbČr byl plánován na 1
rok a to zhruba od záĜí 2003 do záĜí 2004.
Pro zkušební sbČr bylo nutné vybrat 4 lokality, uzavĜít se svozovými firmami smlouvu o zajištČní svozu
a odstraĖování komunálních odpadĤ a udČlat v každé lokalitČ 4 rozbory (1x za þtvrtletí) a následnČ je
vyhodnotit.
V rámci projektu byla zajištČna také informaþní
kampaĖ prostĜednictvím informaþních letákĤ,
které byly distribuovány do každé domácnosti
sledovaných lokalit. Také byla na každou nádobu
vylepena nálepka, která vysvČtluje co do nádoby
patĜí a nepatĜí (obr.þ.1).

Obrázek þ.1: Nálepka
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Obrázek þ.2: Ukázka letáku (varianta nádobový sbČr)

Pro odzkoušení samostatného sbČru kovových obalĤ byly vybrány tyto 4 lokality:
1.
MČsto Jablonec nad Nisou
Jedná se o rodinné domy a centrální zástavbu, ve které
žije zhruba 3 000 obyvatel.
Odpad je obþany sbírán do pytlĤ o objemu 80 l a firmou
vyvážen 1x mČsíþnČ.

2.
MČsto Hradec Králové
Jedná se o centrální zástavbu a þinžovní domy, žije zde
1 873 obyvatel.Odpad je obþany odkládán do nádob o
objemu 2,5 m3 a firmou vyvážen 1x za 2 mČsíce.

3.
Obec Staré MČsto
V celé obci se nacházejí rodinné domy a žije zde 640
obyvatel. Odpad je obþany odkládán do nádob o objemu
1,1 m3 a firmou vyvážen 1x za 2 mČsíce.
4.
Statutární mČsto Ostrava
Nádoba o objemu 1,1 m3 byla umístČna pĜed nákupním
stĜediskem Kaufland a firmou byla vyvážena 1x za
mČsíc.SbČr byl ukonþen v lednu 2004 z dĤvodu toho, že
nádoba nebyla plnČna kovovými obaly, ale komunálním
odpadem.

Rozbory
V rámci každého rozboru bylo provedeno zvážení a zmČĜení objemové hmotnosti svezeného odpadu,
vzorek byl tĜídČn na obalovou a neobalovou složku a podíl zneþištČní.
Podíl kovových obalĤ a neobalĤ z pĤlroþního sledování ukazují následující grafy.

76

Konference ODPADY a OBCE (16 a 17.06.2004)

Graf þ.1

Graf þ.2
Jablonec n.N.

Hradec Králové
16%

7%
3%

90%

21%
63%

obaly

ostatní kovy

obaly

pĜímČsi

Graf þ.3

ostatní kovy

pĜímČsi

Graf þ.4
Ostrava - Kaufland

Staré MČsto

36%

1%
0%
99%

58%

6%
obaly

ostatní kovy

pĜímČsi

obaly

ostatní kovy

pĜímČsi

Tabulka þ.1: VýtČžnost sbČru z celkového množství sesbíraných kovĤ na 1 obyvatele
Sebrané množství
Poþet
VýtČžnost
Lokalita
(kg/ 6 mČsícĤ)
obyvatel
(kg/obyvatele/ 6 mČsícĤ)
Jablonec nad Nisou
392
3000
0,131
Hradec Králové

185

1873

0,099

Staré MČsto

17,9

640

0,028

0

124000

0

Ostrava-Kaufland

Pozn.:Ostrava-Kaufland údaje za 4 mČsíce
Tabulka þ.2: VýtČžnost sbČru kovových obalĤ na 1 obyvatele
Sebrané množství
Poþet
Lokalita
( kg/ 6 mČsícĤ )
obyvatel
Jablonec nad Nisou
353
3000
Hradec Králové

VýtČžnost
( kg/obyvatele/ 6 mČsícĤ )
0,118

139

1873

0,074

Staré MČsto

15,75

640

0,025

Ostrava-Kaufland

7,25

124000

0

Sledování v terénu vþetnČ analýz nákladovosti u sledovaných zkušebních i stávajících systémĤ
provozovaných firmami a mČsty bude ukonþeno na podzim 2004. Ze zjištČných výsledkĤ bude
navržena strategie pĜístupu k zajištČní recyklace kovových obalových odpadĤ ve smyslu novelizované
smČrnice o obalech.
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Aktuální postoje obyvatel ýR k problematice tĜídČní domovního
odpadu
Mgr. JiĜí Remr, Markent, s.r.o.
Na konci roku 2003 realizovala nezávislá spoleþnost pro výzkum veĜejného mínČní Markent, s.r.o.
výzkumné šetĜení zamČĜené na analýzu postojĤ k tĜídČní domovního odpadu, na zjištČní aktuálních
forem nakládání s domovním odpadem a získání relevantních podkladĤ pro koncipování komunikaþní
kampanČ stimulující k tĜídČní odpadu produkovaného domácnostmi.
Více než 1.600 respondentĤ reprezentativnČ vybraných z obecné populace ýR starší 15 let
odpovídalo na otázky týkající se mj. informovanosti o tĜídČní domovního odpadu, zájmu o informace o
tĜídČní, dĤvodĤ, proþ odpady v jejich domácnosti netĜídí, jaké okolnosti by dotazované jednotlivce
pĜimČly k tomu, aby zaþali tĜídit apod. Dotazovaní probíhalo v domácnostech respondentĤ, kdy
vyškolení tazatelé kladli jednotlivé otázky podle standardizovaného dotazníku a peþlivČ
zaznamenávali odpovČdi dotazovaných. Na základČ sumarizace jednotlivých odpovČdí a jejich detailní
analýzy pak byly pĜipraveny následující závČry a zjištČní.

Kdopak to tu tĜídí …
Základní informaci, kterou realizované výzkumné šetĜení pĜineslo je, že domovní odpad tĜídí pĜibližnČ
tĜi pČtiny populace ýR. Z výzkumu souþasnČ plyne, že podíl lidí, kteĜí uvádČjí, že svĤj odpad tĜídí je
dokonce ještČ vyšší a dosahuje témČĜ þtyĜ pČtin populace. Ovšem Ĝada „kontrolních“ ukazatelĤ (jako
napĜ. odhad vytĜídČného množství odpadu, pravidelnost tĜídČní, poþty rozlišovaných komodit apod.)
ukazuje na skuteþnost, že tito respondenti se k tĜídČní sice subjektivnČ hlásí (nejþastČji kvĤli tomu, že
považují tĜídČní za „trendy“ nebo chtČjí vypadat „jako ti na tom ZápadČ“), ale pĜitom je nelze zaĜadit
mezi ostatní skuteþné tĜídiþe, jejichž chování je v konkrétních aspektech nakládání s odpady mnohem
konzistentnČjší. Zbývající pČtina populace explicitnČ uvádí, že odpad netĜídí.
23%

63%

14%

domácnosti, které skuteþnČ tĜídí
domácnosti, které fakticky netĜídí
domácnosti, které domovní odpad netĜídí

Toto elementární rozdČlení obecné populace obyvatel ýR na „tĜídiþe“ a „ne-tĜídiþe“ umožĖuje jednak
detailnČjší popis obou tČchto skupin, a dále také hlubší analýzu postojĤ, názorĤ i chování jednotlivcĤ
v obou uvedených podskupinách. Nejprve tedy k popisu obou skupin.

TĜídiþi
S ohledem na pomČrnČ vysoký podíl tĜídiþĤ (již nyní pĜedstavuje zmínČné tĜi pČtiny populace) je
zĜejmé, že tato þást veĜejnosti nemĤže být monolitickou skupinou identických nebo velmi podobných
jednotlivcĤ. Díky detailní analýze vybraných vzorcĤ chování byly v rámci tĜídiþĤ identifikovány dvČ
podskupiny: jednak tzv. nejbonitnČjší tĜídiþi, a dále pak selektivisté.
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57%

3%
40%
nejbonitnČjší tĜídiþi
selektivisté
ostatní

NejbonitnČjší tĜídiþi jsou lidé, kteĜí tĜídí (nebo se o to alespoĖ snaží) veškerý odpad, který
v domácnosti vyprodukují a který má smysl tĜídit (zejm. s ohledem na separaþní kontejnery, které jsou
v místČ k dispozici). V domácnostech tČchto jednotlivcĤ se odpad tĜídí systematicky a soustavnČ
v prĤbČhu celého roku bez známek sezónního zakolísání. Domácnosti selektivistĤ sice tĜídí také
vyrovnanČ bČhem celého roku, ale na rozdíl od nejbonitnČjších tĜídiþĤ separují jen nČkteré jednotlivé
složky svého domovního odpadu (napĜ. oddČlují pouze PET láhve nebo oddČlují se svého odpadu jen
sklo). Zbývající tĜi procenta tĜídiþĤ nejsou pro další popis významná – zahrnují ty jednotlivce, jejichž
chování nebylo možné zaĜadit do žádné z obou uvedených skupin.
Typický nejbonitnČjší tĜídiþ žije ve stĜednČ velkém mČstČ (s 50 – 100 tisíci obyvateli) a bydlí
v rodinném domku; souþasnČ platí, že typický nejbonitnČjší tĜídiþ pĜesáhl 40 let svého vČku. Výsledky
výzkumu dále ukázaly, že nejbonitnČjšími tĜídiþi se stávají lidé, kteĜí mají separaþní kontejnery
umístČny v prĤmČrné vzdálenosti nepĜesahující 100 m od svého domu.

Ne-tĜídiþi
PĜestože i ve skupinČ ne-tĜídiþĤ lze najít mnoho jednotlivcĤ s rĤzným socio-demografickým þi socioekonomickým profilem, podaĜilo se z odpovČdí zkoumaných zástupcĤ þeské veĜejnosti sestavit
obrázek typického jednotlivce, který explicitnČ uvádí, že svĤj domovní odpad netĜídí. Typickými netĜídiþi jsou tedy lidé z nízkopĜíjmových domácností, kteĜí žijí v panelových domech na sídlištích vČtších
mČst (sídel s více než 50 tisíci obyvatel).

Hrrr na nČ
Provedený popis populace a segmentace jednotlivých podskupin umožnily lépe pochopit odlišné
požadavky, preference i postoje, s nimiž se lze v þeské veĜejnosti setkat. V této souvislosti pak
výsledky výzkumu pomohly pĜi volbČ optimálních komunikaþních nástrojĤ i pĜi koncipování
informaþního obsahu, který je tĜeba jednotlivým skupinám poskytovat proto, aby se objem vytĜídČného
domovního odpadu i nadále zvyšoval.
Z výzkumu vplynulo, že o informace spojené s tĜídČním odpadu nebo obecnČ s jeho nakládáním se
zajímá pĜibližnČ polovina þeské veĜejnosti. Existuje však statisticky významný rozdíl v míĜe zájmu o
tyto informace mezi lidmi, kteĜí tĜídí domovní odpad (mezi tĜídiþi se o další informace zajímají pĜibližnČ
dvČ tĜetiny dotázaných) a mezi ne-tĜídiþi, z nichž se o tyto informace zajímá jen jeden dotázaný ze tĜí.
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Základ: respondenti, kteøí mají zájem o informace (51%)

PĜitom se ukázalo, že obČ skupiny se zajímají o pĜibližnČ stejná þi alespoĖ velmi podobná témata.
TémČĜ všichni, kteĜí se o nČjaké informace zajímají, by se rádi dozvČdČli, jak pĜesnČ domovní odpad
tĜídit. V pĜípadČ tĜídiþĤ jde zejména o potvrzení stávajících behaviorálních zvykĤ, zatímco u ne-tĜídiþĤ
je absence návodu na tĜídČní jedna z nejvýznamnČjších bariér (þtyĜi z pČti ne-tĜídiþĤ uvedli, že pokud
si nejsou jisti, zdali jejich odpad patĜí do separaþního kontejneru, radČji svĤj odhad vyhodí do
kontejneru na smČsný odpad).
DevČt z deseti dotazovaných by se rádo dozvČdČlo, jakým zpĤsobem se vlastnČ odpad zpracovává;
takového informace opČt pomáhají jak tĜídiþĤm (u kterých fixují žádoucí chování a podporují vyšší
objem vytĜídČného odpadu), tak také ne-tĜídiþĤm, protože informace o dalším zpracování odpadĤ
pomáhají odstraĖovat pomČrnČ vysokou míru nedĤvČry, která rovnČž brání zapojení této þásti
populace do systému tĜídČní domovního odpadu.
Šest z deseti respondentĤ by pĜivítalo praktické informace o tĜídČní domovního odpadu. V této
souvislosti by se lidé rádi dovČdČli takové informace jako napĜ. frekvence svozu þi umístČní
separaþních kontejnerĤ pĜímo v jejich obci/þtvrti. PodobnČ jako v pĜedchozích pĜípadech, také tyto
informace by rádi získávali jak tĜídiþi (kterým by pomohly pĜi plánování odnosu odpadu z domácnosti),
tak také ne-tĜídiþĤm, neboĢ by napomohly vyšší informovanosti o fungování systému sbČru tĜídČného
odpadu v místČ bydlištČ a tím pĜispČly k redukci již zmínČné znalostní bariéry.
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Zájem o informace, které se týkají nakládání s domovním odpadem
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Základ: respondenti, kteøí mají zájem o informace (51%)

Význam celostátní i pĜípadných místních informaþních kampaní však nespoþívá pouze
v prvoplánovém zásobení veĜejnosti potĜebnými informacemi. Dostateþná intenzita mediální podpory a
saturace informaþních potĜeb veĜejnosti je významná také pro nastartování a udržení mechanismu
dvoustupĖové komunikace, kdy sami tĜídiþi svým chováním pĜispívají k propagaci a rozšiĜování
žádoucích behaviorálních norem ve svém nejbližším okolí. K tomu, aby tito lidé byli vnímáni pozitivnČ
je však nutné, aby jejich chování bylo veĜejností považováno za správné, a aby poskytované
informace dávaly tĜídiþĤm dostatek argumentĤ pro obhajobu tĜídČní v osobní komunikaci se svými
blízkými a sousedy. Ti totiž patĜí spolu se známými, pĜáteli a kolegy z práce mezi nejdĤležitČjší
názorové vĤdce, kteĜí respondenty odrazují od tĜídČní odpadu.

Srovnání názorových vĤdcĤ podporujících a odrazujících od tĜídČní
tĜídČní
domovního odpadu
názoroví vĤdci podporující tĜídČní domovního odpadu
ZÁKLAD:
média
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ZávČrem
Dlouhodobé zvyšování objemu vytĜídČného domovního odpadu je možné dvČma zpĤsoby. Jednak
zapojováním stále vČtší þásti veĜejnosti, tedy jinými slovy zvyšováním podílu tĜídiþĤ. V tomto ohledu je
významná probíhající celoplošná komunikaþní kampaĖ (cílená jak na ne-tĜídiþe, tak také na jejich
bezprostĜední sociální okolí) a také postupné zahušĢování sítČ separaþních kontejnerĤ. Výsledky
výzkumu totiž ukazují, že krátká donášková vzdálenost pĜispívá k vyššímu podílu tĜídiþĤ v populaci.
Druhým zpĤsobem zvyšování objemu vytĜídČného domovního odpadu je intenzifikace tĜídČní
stávajícími tĜídiþi. V této souvislosti výzkum poukázal na nezastupitelnou roli, kterou informaþní a
edukaþní kampanČ sehrávají pĜi formování a zmČnČ postojĤ veĜejnosti k tĜídČní domovního odpadu a
jeho akceptaci a v dlouhodobČjším þasovém horizontu také pĜi stimulaci žádoucího chování
jednotlivcĤ a domácností.
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Plošná komunikaþní kampaĖ „tĜídČní odpadĤ“
Hana Hradecká, EKO-KOM, a.s.
e-mail: hradecka@ekokom.cz
www.ekokom.cz
www.tonda-obal.cz
PotĜebná úþast obþanĤ na tĜídČní odpadĤ
Pro splnČní požadavkĤ EU musí skuteþná úþast obyvatel na tĜídČní odpadu vzrĤst ze souþasných
62% na 75% v roce 2005 a pĜesáhnout 85% po roce 2008.

Postoje obyvatel v ýR
•
•
•
•
•

96% populace považuje tĜídČní odpadu za dĤležité
82% populace uvádí, že má v místČ bydlištČ k dispozici kontejnery na tĜídČní odpadu
62% populace skuteþnČ tĜídí domovní odpad
37% využitelného domovního odpadu se však doopravdy vytĜídí pro recyklaci, protože obþané
netĜídí všechen využitelný odpad
obþané považují tĜídČní za dĤležité a mají k nČmu pĜístup, ale souþasnČ uvádí mnoho dĤvodĤ,
proþ oni sami nemohou tĜídit

Co tvrdí ti, kteĜí netĜídí?
NejþastČjší tvrzení obyvatel, kteĜí netĜídí odpad (38% populace) VÝMLUVY:
• kontejnery jsou moc daleko (prĤmČrná vzdálenost od bydlištČ uvádČná obþany je 170 m)
• nemám na to þas (ve skuteþnosti max. 3 min. dennČ)
• nemám na to místo (cca 0,5 m2)
• je to složité (tĜídí se jen tĜi složky)
• nikdo to nedČlá, tak proþ já (62% ano)
• to je jen pro mladé (tĜídí 60% dĤchodcĤ)

Proþ ještČ netĜídí?
obþanĤm je vČtšinou k dispozici dostateþná síĢ sbČrných míst (prĤmČrná vzdálenost od bydlištČ
uvádČná obþany je 170 m)
• obþané si uvČdomují potĜebnost tĜídČní odpadu i jeho význam pro ochranu životního prostĜedí
ýást obþanĤ netĜídí proto, že je to pro nČ pohodlnČjší a z hlediska spoluobþanĤ spoleþensky
pĜijatelné. Tento postoj je potĜebné zmČnit.
•

TĜíletá komunikaþní kampaĖ (2004-2006) je zamČĜena na širokou veĜejnost.
Cíle:
1. Zvýšit úþast obyvatel na tĜídČní ze souþasných 62% na nejménČ 75%
2. Zvýšit množství vytĜídČného odpadu na obyvatele z 27 kg na 36 kg roþnČ
3. Zlepšit kvalitu vytĜídČného odpadu pro recyklaci
x
rok 2004: zvýšit úþast obyvatel na tĜídČní odpadĤ o 18% do r. 2005. V listopadu 2003 se jednalo
o 62% obyvatel, na konci roku 2005 by mČlo tĜídit až 75% obyvatel. Úþast na tĜídČní odpadĤ musí
být provázena také zvyšováním množství vytĜídČných odpadĤ a poþtu tĜídČných druhĤ (sbČr
všech komodit, pro které je zajištČno zpracování).
x
rok 2005: zlepšit kvalitu tĜídČní odpadĤ. PĜedpokladem dalšího zpracování vytĜídČných odpadĤ je
jejich kvalita, tzn. „þisté komodity“ bez pĜímČsí a neþistot. Je tedy nezbytné smČĜovat spotĜebitele
ke zlepšení kvality vytĜídČných složek – vysvČtlovat „co patĜí a nepatĜí“ do barevných kontejnerĤ,
jak se jimi vytĜídČné odpady dále zpracovávají (zpČtná vazba).
x
rok 2006: utvrdit úþastníky tĜídČní ve správnosti jejich chování, podČkovat za spolupráci a
podpoĜit je pĜi pokraþování v kvalitním tĜídČní odpadĤ. Pokud to budou okolnosti vyžadovat
(kvalita vytĜídČných odpadĤ se nezlepší), tak bude kampaĖ pokraþovat i smČrem ke zlepšování
kvality: tĜídíte skvČle, díky za spolupráci, tĜićte správnČ dále.
VýbČrového Ĝízení se úþastnilo celkem 12 agentur. Projekt byl zadán agenturám Euro RSCG New
Europe a Ex voto group.
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Plošná komunikaþní kampaĖ „tĜídČní odpadĤ“ v roce 2004
Hlavní message – vzkaz kampanČ:
„A JAKÁ JE VAŠE VÝMLUVA?“

Plán využití informaþních kanálĤ v roce 2004
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TV
Tisk
Komiks
Rozhlas
Internet
Akce
x

TV: celkem 6 spotĤ, vysílání na ýT 1 ve tĜech vlnách.

x

Tisk: celkem 3 inzeráty, celostátní deníky a þasopisy

x

Komiks: v deníku Právo, rozesílání e-mailem

x

Rozhlas: podpora akcí, využití regionálních rádií

x

Internet: www.ekokom.cz – pro veĜejnost, www.tonda-obal.cz

x

Akce: Barevné dny ve mČstech - zábava a vzdČlání pro celou rodinu

Na plošnou komunikaþní kampaĖ EKO-KOM, a.s. navazují krajské a lokální kampanČ.
Tyto kampanČ na plošnou kampaĖ navazují, tzv. „se vezou na její vlnČ“, používají prvky
plošné kampanČ (message, TV spoty, inzerci, Barevné dny atd.). Takto se dosahuje
významného posílení komunikace a pĤsobení na širokou veĜejnost.

Nabídka spolupráce obcím: akce, hry a soutďže pro dďti, školní
program, publikace, CD, VHS
Spoleþnost EKO-KOM, a.s. nabízí tyto formy spolupráce zdarma.
BAREVNÁ DO/ODPOLEDNE
Jedná se o stavebnici – je možné tuto akci ušít na míru a pĜizpĤsobit se tak místním podmínkám.
V ideálním pĜípadČ se s touto akcí pĜidáme k místním slavnostem, trhĤm apod.
• ýasování: kvČten – þerven a záĜí – Ĝíjen
• Propagace akce: lokální rozhlas, tisk, MHD, PR atd.
• Mechanika:
– akce s podporou místních úĜadĤ v parcích nebo na námČstí organizované z multifunkþního
dodávky – moderátor, vzdČlávací centrum, soutČže pro veĜejnost, reprodukovaná hudba
– Základem je výstava Tonda Obal na cestách
– Výstavní panely s kolobČhy odpadĤ (od vzniku až po recyklaci)
– Vzorky materiálĤ vyrobených recyklací odpadĤ
– Hra „tĜídČní odpadĤ“
– Výklad lektora
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Všechny atrakce jsou „lehce vzdČlávací“ a zamČĜené na tĜídČní odpadĤ.
1. Rodiþe s dČtmi, resp. dČti 6 – 12 let
x Maxi domino
x KolobČžky
x Hod na desku s dírami podle barevnosti – daný poþet hodĤ a poþítají se trefy správných barev
do správného „koše“
x Závod skákání v pytlích – pytle ve tĜí barvách, soutČž na 3 trasách
x Kreslení na chodník – jen vymezený prostor + kĜídy a stanoví se téma (napĜ. pĜíroda bez
odpadkĤ, barevný svČt apod.)
x Vyrob si svou Petku PeĢku a Pepu StĜepa - stolky s materiálem židliþky –– malování na lahve
+ lepení všech materiálĤ ... nebo stavebnice z kostek
2. Mládež (16 – 25 let) – napĜ. rockový koncert, festival
x horolezecká stČna (ad hoc pronájem nafukovací stČny)
x závod v popelnicích
x soutČž v sešlapávání PETek
3. Starší lidé (45 – 70 let) – napĜ. ZemČ živitelka
x jednoduchý test – rozhovor se speakerem (pokud správnČ odpovČdí, mohou si zatoþit kolem
štČstí a vyhrát malé i vČtší ceny
x formou tzv. receptáĜe, tj. jakéhosi teleshoppingu formou praktických rad pro domácnost, aby
tĜídČní bylo þisté, praktické, rychlé a bezbolestné
Hry a soutďže pro dďti
Základní pravidla:
• EKO-KOM, a.s. nepodporuje soutČže ve sbČru odpadĤ!
• Pouze se podílí na pĜipravovaných akcích: dodá dárky pro vítČze, soutČžící
• PoĜadatel zašle e-mail s informacemi:
– Popis soutČže, hry, akce
– Vyhlašované kategorie a poþet odmČnČných
Školní program
SemináĜ pro uþitele základních škol „Odpady a obaly“
Vznik, skladba, tĜídČní, zpracování a zneškodnČní komunálních odpadĤ
x SemináĜ je urþen pro uþitele základních škol, probíhá formou odborné pĜednášky s diskusí
x Poþet úþastníkĤ: 15-25 uþitelĤ (1-2 uþitelé z jedné školy, pĜiþemž materiály dostane pouze
jeden)
x Doba trvání: 1,5–2 hodiny
x Místo konání: dle požadavku zájemce
x Uþitelé dostanou zdarma tyto materiály:
 Odpady - skripta pro uþitele (1 ks)
 Balím, balíš, balíme - pracovní listy pro žáky (30 ks)
 Stolní hra o odpadech - pro žáky (15 ks)
 Obaly bez obalu - námČty na soutČže a hry (1 ks)
 Videokazeta: TĜídím… tĜídíš, tĜídíte?
 vzorky recyklovaných materiálĤ
Pojízdná výstava o zpracování a recyklaci obalĤ „Tonda Obal na cestách“
x Výstavu nabízíme zdarma pro školy.
x výstava návštČvníkĤm srozumitelnou formou odpovídá na otázky: Proþ se tĜídí odpady? Co
se tĜídí? a Jak se odpady recyklují?
x je urþena pĜedevším pro žáky druhého stupnČ základních škol, vhodnČ doplĖuje uþivo s
tématy ekologie a ochrany životního prostĜedí
x výstava obsahuje: hru, ve které si dČti sami vyzkouší tĜídČní, výklad lektora, pĜehledné
znázornČní jednotlivých kolobČhĤ odpadĤ na pĜenosných tabulích a zároveĖ vzorky materiálĤ
vyrobených recyklací
x prohlídka výstavy s výkladem školeného a certifikovaného lektora a hrou trvá cca 45 min.
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x

podmínky konání: 4x až 5x pro skupinky 20 – 40 dČtí, pro výstavu vČtšinou postaþí prostor
ve tĜídČ pĜed tabulí

Publikace
x Odpady - skripta pro uþitele - informace o hospodaĜení s odpady: odpady jako dĤsledek
aktivit þlovČka, nakládání s odpady, druhy a kategorie odpadĤ, odpady z prĤmyslové þinnosti,
komunální odpady, obaly a odpady z obalĤ.
x Balím, balíš, balíme a pak obaly tĜídíme - pracovní listy pro žáky - prĤvodce Tonda Obal
vysvČtluje znaþky na obalech, historický vývoj obalových materiálĤ, dĤvody tĜídČní a recyklace
jednotlivých materiálĤ: kovy, plasty, sklo, papír, nápojové kartony. Jednotlivé listy jsou
doplnČny obrázky, schématy a Tondovými otázkami. ZávČreþný pracovní list je urþen pro
terénní prĤzkum a práci žákĤ ve skupinách.
x Stolní hra o odpadech - typu "pexeso" s odkládacími listy. Po nalezení se dvojice odpadĤ
odkládají do pĜíslušného kontejneru na tĜídČný sbČr odpadĤ - kontejnery jsou vyobrazeny na
odkládacích listech.
x Obaly bez obalu - námČty na soutČže a hry. Publikaci sestavilo sdružení pro ekologickou
výchovu Tereza a uþitelé v ní naleznou námČty na zapojení problematiky obalĤ a odpadĤ do
jednotlivých vyuþovacích pĜedmČtĤ.
x Videokazeta/ CD: TĜídím… tĜídíš, tĜídíte? - zpĤsoby sbČru, svozu a následného dotĜićování a
recyklace odpadĤ
x CD Tonda Obal: webové stránky pro dČti www.tonda-obal.cz pĜevedeny na CD; tĜídČní a
recyklace odpadĤ, historie výroby jednotlivých materiálĤ a hospodaĜení s odpady, vysvČtlení
významu znaþek na obalech, zábavné hry apod.

Materiály pro obce
Nálepky na kontejnery
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Letáky

umístČní sbČrných dvorĤ, návody na tĜídČní odpadĤ atd…

speciální projekty, napĜ.: sbČru, tĜídČní a recyklace nápojových kartonĤ

RecyklaĀní koleĀko

jednoduchý návod na tĜídČní odpadĤ
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Komunikaþní kampaĖ na podporu tĜídČní odpadĤ v PlzeĖském kraji
Bc. Marek Sýkora, Lenka Šlajsová
Regionální rozvojová agentura PlzeĖského kraje,o.p.s.
Riegrova 1, 301 11 PlzeĖ, Tel: 37/7237675, Fax: 37/7235320
E-mail : sykora@rra-pk.cz, www.rra-pk.cz
Mgr. Miroslav Bukovjan, Ing. Ervín Schulz
BPress Agency
Železniþní 42, PlzeĖ, Tel. 377 430 462, 776 244 561
E-mail: : mira.bukovjan@atlas.cz
Souþástí pilotního projektu „Intenzifikace sytému separovaného sbČru vytĜídČných složek
komunálního odpadu v obcích PlzeĖského kraje“, který je realizován v PlzeĖském kraji spoleþností
EKO-KOM a samotným PlzeĖským krajem jako samosprávnou institucí je komunikaþní a informaþní
kampaĖ zamČĜená na širokou veĜejnost.
Regionální kampaĖ v PlzeĖském kraji byla navržena a v souþasné dobČ je realizována jako souþást
celostátní kampanČ spoleþnosti EKO-KOM. Snahou kampanČ je navazovat na republikovou kampaĖ,
avšak zpĤsoby a prvky typickými pro území kraje s využitím subjektĤ pĤsobících v kraji. V rámci svého
obsahu se snaží efektivnČ využívat stČžejní regionální média, významné kulturnČ spoleþenské akce a
stejnČ tak vytváĜí samostatné podpĤrné akce vČnované sledovanému tématu. KampaĖ je cílenČ
zamČĜena na dvČ nejvČtší skupiny obyvatelstva PlzeĖského kraje dle vČkové struktury obyvatelstva
kraje:
x
x

na vČkovou strukturu obyvatelstva pĜedproduktivního vČku (tvoĜí 14% obyvatelstva kraje - cca 77
tisíc obyvatel kraje, v rámci ní je ještČ intenzivnČji sledováno rozmezí obyvatelstva ve vČku 5 – 18
let)
na vČkovou strukturu obyvatelstva produktivního vČku (tvoĜí 64 % obyvatelstva kraje – 352 tisíc
obyvatel kraje, v rámci ní je intenzivnČji sledováno rozmezí obyvatelstva ve vČku 18 – 50 let).

Mediální kampaĖ vychází z kombinace osvČtové reklamy a PR aktivit smČĜujících zejména do oblasti
tématicky zamČĜených reportáží a þlánkĤ. S ohledem na dlouholeté zkušenosti a praxi mediálních
odborníkĤ, kteĜí se výraznou mČrou na návrhu kampanČ podíleli, tedy zkušeností a praxe z mediální
oblasti /regionální TV, celostátní TV, rádia a tisková média/ a souþasnČ s pĜihlédnutím k vytvoĜeným
kontaktĤm a vazbám jsou v rámci vČcné a obsahové náplnČ kampanČ navrženy velmi nadstandardní
podmínky smČĜující k co nejefektivnČjšímu oslovení veĜejnosti a snahy o zaujetí pro dané téma.
Samotná realizace kampanČ je rozdČlena þi se opírá o þtyĜi základní pilíĜe, které zajišĢují jednotlivé
subjekty pĤsobící na území kraje a které se navzájem prolínají a vhodnČ doplĖují:
1.
2.
3.
4.

Mediální podpora a reklama
PodpĤrné akce
Využití komerþní a podnikatelské sféry
Využití neziskových organizací

Mediální podpora a reklama
V prĤbČhu celé mediální kampanČ je nastavena velmi úzká spolupráce s jednotlivými médii a
konkrétními osobami zastupujícími oblast médií PlzeĖského kraje. V rámci využití mediálních vazeb
je poþítáno s anoncováním a prezentací jednotlivých podpĤrných akcí.
Celé regionální komunikaþní a informaþní kampani pĜedcházelo její oficiální pĜedstavení spolu
s pilotním projektem, který Ĝeší podporu systémĤ sbČru vytĜídČných složek odpadĤ. PĜedstavení
kampanČ PlzeĖského kraje probČhlo formou tiskové konference, která byla poĜádána pĜímo v budovČ
úĜadu PlzeĖského kraje za velkého zájmu nejenom regionálních médií. Všechna pĜítomná média byla
požádána, aby vČnovala oblasti odpadĤ a jejich tĜídČní pozornost. Samotný zájem médií mĤže
dokazovat atraktivitu tématiky, která je hlavní náplní kampanČ.
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PrávČ ve spolupráci s mediálními tiskovými partnery byla zvolena informaþní kampaĖ v tisku formou
psaných þlánkĤ a reportáží, které pĜibližují, osvČtlují a informují širokou veĜejnost o tom, proþ je tĜídČní
odpadĤ tou nejvhodnČjší formou nakládání s komunálními odpady. FormČ psaných þlánkĤ byla dána
pĜednost pĜed periodicky se opakující výrobou a distribucí reklamních informaþních letákĤ þi
placených velkých inzerátĤ umístČných v regionálních tiskovinách.
Osou celé informaþní kampanČ je nasazení informaþních televizních spotĤ s tematikou zamČĜenou na
tĜídČní odpadĤ v regionální televizním vysílání. Spoty jsou stejné, jako spoty spoleþnosti EKO-KOKM,
které jsou v prĤbČhu roku vysílány veĜejnoprávní ýeskou televizí. Regionálními televizními studii jsou
RT 1 (hlavní regionální partner TV Prima) þistČ regionální ZAK TV a TV Pro (hlavní regionální partner
TV Nova). Spoty jsou vysílány v nejsledovanČjších þasech, které byly stanoveny na základČ
prĤzkumĤ sledovanosti jednotlivých televizních stanic a jsou (budou) vysílány v období, kdy není
poþítáno s jejich vysíláním ve veĜejnoprávní ýeské televizi. Je rovnČž poþítáno s diskusemi na téma
tĜídČní odpadĤ v televizních studiích a s reportážemi ukazujícími nakládání s odpady v území kraje.
Poslední a nejvíce „originální“ oblastí mediální podpory je oslovení veĜejnosti prostĜednictvím
rozhlasového vysílání a to ve dvou rozhlasových stanicích, které jsou smČĜovány ke dvČma rozdílným
vČkovým strukturám obyvatel. Jednou je soukromé komerþní rádio, jehož zamČĜení je þistČ na mladé
poslouchaþe (cca od 8 let vČku do 25 let vČku - pĜevážnČ skupina tzv. „teenangerĤ“) a druhou stanicí
je veĜejnoprávní ýeský rozhlas PlzeĖ, který oslovuje svým programovým zamČĜením pĜevážnČ
populaci ve stĜedním a starším vČku ( cca od 25 let). V úvodu tohoto odstavce zmiĖovaná originalita
spoþívá ve vytvoĜení vlastního „regionálního“ rádiového spotu na tĜídČní odpadĤ, který je vysílán právČ
ve zmiĖovaných dvou rozhlasových stanicích. Spot bude prezentován rovnČž v rámci samotné
konference. KromČ spotu jsou vysílány zejména v ýeském rozhlase pĜímé reportáže „z terénu“, které
ukazují oblast a systémy odpadového hospodáĜství v kraji a stejnČ tak probČhne nČkolik rozhlasových
diskusí, jejichž tématem je oblast odpadĤ (první s diskusí již probČhla).

PodpĤrné akce
Nedílnou souþástí celé kampanČ jsou tzv. podpĤrné akce. Jedná se o tzv. „barevné dny“ tĜídČní
odpadĤ, které z velké þásti využívají již zavedené kulturní akce každoroþnČ poĜádané ve velkých
sídlech PlzeĖského kraje - pĜedevším v krajském mČstČ Plzni. PodpĤrné akce jsou plánovány tak, aby
oslovily pĜedevším dČtskou populaci, populaci mladých lidí a na ni bezprostĜednČ navazující populaci
obyvatelstva stĜedního vČku.
Tradiþními kulturními a spoleþenskými akcemi jsou napĜ. mladými lidmi velmi oblíbený studentský
Majáles, akce poĜádané ke Dni dČtí nebo velmi populární plzeĖský Festival divadla a hudby „Na ulici“.
SouþasnČ jsou poĜádány samostatné podpĤrné akce zamČĜené na dČti a mladé obyvatelstvo
s tématikou tĜídČní odpadĤ. Jsou jimi koncert oblíbených regionálních hudebních skupin, pĜi kterých je
napĜíklad tĜídČní odpadĤ vhodnou formou prezentováno pĜímo úþinkujícími umČlci nebo první školní
den, který je pĜipraven pro dČti na ledČ zimního stadionu.
V rámci všech podpĤrných akcí bude využito „Road Show“, které zajišĢuje spoleþnost EKOKOM
svými odbornČ proškolenými pracovníky a které využívá velmi dobré technické vybavení. V rámci
Road Show jsou poĜádány soutČže se zamČĜením na tĜídČní odpadĤ a vítČzové nebo pouze úþastníci
soutČží jsou odmČĖováni upomínkovými pĜedmČty, které prezentují a propagují tĜídČní odpadĤ.
Využívány jsou pĜedmČty spoleþnosti EKO-KOM a stejnČ tak vlastní pĜedmČty vyrobené pro regionální
kampaĖ na kterých je umístČno logo regionální kampanČ.
Na všech tČchto kulturních akcích je umístČno logo kampanČ a pĜedevším dostateþný poþet nádob
pro tĜídČní odpadĤ tak, aby byli úþastníci motivováni již v rámci samotné akce.

Využití komerþní a podnikatelské sféry
Využití komerþní sféry pro myšlenku tĜídČní odpadĤ je realizováno ve dvou rovinách. První rovinou je
využití propagace myšlenky prostĜednictvím užití loga a myšlenky kampanČ na hudebních nosiþích
vydávaných regionálním hudebním vydavatelstvím vþetnČ produkce hudebních nosiþĤ s logem a
heslem kampanČ, které slouží jako ceny do soutČží v rámci podpĤrných akcích.
Druhou rovinou je využití zázemí a infrastruktury oprávnČných subjektĤ – odpadových spoleþností pĜi
podpĤrných akcích (zajišĢují sbČrné nádoby ukazují svozovou techniku apod.)
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Využití neziskových organizací
Jako nezbytný partner pro realizaci kampanČ byly osloveny a požádány o spolupráci nestátní
neziskové organizace, které se vČnují ochranČ životního prostĜedí a v rámci ní i oblasti odpadĤ. Tyto
organizace (nezisková organizace Ametyst s celokrajskou pĤsobností a nezisková organizace
RECEPTT s lokální pĤsobností v rámci území okresu Tachov) využívají ve svých aktivitách
zamČĜených hlavnČ na dČti a mladou populaci obyvatelstva prvky kampanČ pro svoje poĜádané akce a
aktivity.
S neziskovou organizací Ametyst je pak realizována tvorba metodiky systémĤ tĜídČní odpadĤ
v mateĜských a základních školách, která bude zároveĖ do všech tČchto typĤ škol distribuována.
Všechny školy (respektive jejich pedagogové), které projeví zájem uvedenou metodiku uplatnit budou
vyškoleni pro její správnou aplikaci.

Regionální kampaĖ je úzce propojena s pilotním projektem „Intenzifikace sytému separovaného sbČru
vytĜídČných složek komunálního odpadu v obcích PlzeĖského kraje“, který spoþívá v posilování
infrastruktury pro sbČr vytĜídČných složek odpadĤ v rámci systémĤ sbČru odpadĤ v obcích. V rámci
kampanČ je poþítáno s propagací projektu prostĜednictvím médií, ale také napĜíklad prostĜednictvím
obecních a místních tiskovin. StejnČ tak je poþítáno s využitím prvkĤ kampanČ v uvedených místních
tiskovinách.
Jako základní nosný prvek, identifikující kampaĖ je používáno zmiĖované logo kampanČ, které je
obdobné jako logo republikové kampanČ spoleþnosti EKO-KOM, avšak se základním prvkem
identifikujícím kraj – hranicemi kraje s vyznaþením krajské metropole, mČsta PlznČ:

DomnČnkou všech autorĤ kampanČ je, že bez alespoĖ þásteþné informovanosti obyvatel nedosáhne
realizace pilotních projektĤ požadovaných cílĤ. Reálná praxe podpoĜená výzkumy veĜejného mínČní
provádČných i v území PlzeĖského kraje ukazuje, že neinformovaní a vhodnou formou nepouþení
obþané v mnoha pĜípadech ani neví k þemu barevné nádoby na vytĜídČné složky odpadĤ slouží.
V rámci definování finanþních priorit pĜi pĜípravČ celého projektu „Intenzifikace sytému separovaného
sbČru vytĜídČných složek komunálního odpadu v obcích PlzeĖského kraje“ , jehož souþástí je i
zmiĖovaná kampaĖ, si všichni její aktéĜi pokládali otázku, kam má být smČĜován vČtší díl podpory –
zda do sbČrných nádob þi do informací. Otázka vyváženosti tČchto dvou rovin je jednou ze základních
otázek pĜi realizaci projektu. VČĜíme, že pĜíští rok Vám již budeme moci na tomto místČ podat
konkrétní dĤkazy o správnosti námi zvoleného postupu v oblasti realizace pilotního projektu, který má
dvČ þásti a dva cíle: þást podpory infrastruktury systému sbČru odpadĤ a þást cílenČ smČĜujících
informací smČrem k veĜejnosti. DvČma cíli jsou vždy plné sbČrné nádoby kvalitnČ vytĜídČného odpadu
a nelíný obþan PlzeĖského kraje, který ví jak a kam má správnČ dávat svoje odpady.
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Kytiþky panáþka SbČráþka
Gabriela Horþíková – jednatel Technických služeb Moravská TĜebová s.r.o.
ěešitelé projektu
x
x
x
x

Technické služby Moravská TĜebová s.r.o., Zahradnická 21, Moravská TĜebová
Základní škola Moravská TĜebová, ýs. Armády 17
OŽP mČstského úĜadu Moravská TĜebová
Zdravé mČsto Moravská TĜebová

Název projektu
Kytiþky panáþka SbČráþka
Cíl projektu
OsvČtová þinnost- snaha pĜedat obyvatelĤm všech vČkových kategorií dostateþné informace o
recyklaci, tĜídČní odpadu, ekologické výchovČ. Motivace formou odmČn za ekologické chování.
Zhodnocení stávajícího stavu
Moravská TĜebová je mČsto s 12ti tisíci obyvateli. Svoz komunálního odpadu a tĜídČného papíru a
plastĤ je zajišĢován Technickými službami Moravská TĜebová s.r.o., jež jsou ve 100% vlastnictví
mČsta. Moravská TĜebová je smluvním partnerem EKO-KOMu. Ve mČstČ je dostateþnČ hustá síĢ
kontejnerĤ na separovaný odpad. Problémem však je zajištČní þistoty sbČru. Kontejnery jsou
opakovanČ zneþišĢovány jiným, než separovaným odpadem.
Popis projektu
Panáþek SbČráþek se pĜedstavil dČtem v podobČ ekologických pĜednášek, které probíhaly ve všech
základních školách, ve tĜídách 1. stupnČ a v mateĜských školách ve tĜídách pĜedškolních dČtí.
Prezentace probíhala po tĜídách.
DČti se zábavnou formou (dramatická výchova) dostaly do situace, kdy musely Ĝešit hromadČní
odpadĤ a spolu s lektorem pĜišly na to, že jediným zpĤsobem, jak množství odpadu alespoĖ omezit, je
tĜídČní. Zkoušely roztĜídit pytel bČžných domácích odpadkĤ do správných skupin a byly seznámeni
s výrobky, které vzniknou z recyklovaných materiálĤ.
Po absolvování pĜednášky každý žák obdržel informativní letáþek s první kytiþkou.
x Na letáku pro dČti I.stupnČ byla popsána pravidla soutČže
x DČti mateĜských škol dostaly omalovánku panáþka SbČráþka
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Další kytiþky získají nejmenší pĜi uložení odpadu pĜi organizovaných svozech bioodpadu a
nadmČrného odpadu, dále pak vždy pĜi uložení separovaného odpadu (papír plast) na sbČrovém
dvoĜe. Ukládka odpadu musí být vždy za pĜítomnosti dospČlého ( rodiþe, prarodiþe, starší
sourozenci).
PĜi dosažení poþtu 5 kytiþek jej mĤže dítČ smČnit za pexeso o odpadech. Dosáhnutý poþet bude
zaevidován na Technických službách Moravská TĜebová s.r.o. a bude zahrnut do závČreþného
hodnocení o ceny.
x

(kytiþky jsou vyrobeny z keramiky – vel. Cca 20 x 20 mm)

Realizátor výchovných ekologických pĜednášek – Ekocentrum Paleta, Štolbova 2665, Pardubicekontaktní osoba Ing. JiĜí Bureš – tel.603 724 899, 466 614 352

Motivaþní samolepky na kontejnerech
Dalším SbČráþkovým poþinem je vylepování informativních samolepek na separaþní kontejnery.
Na kontejnerech urþených k separaci plastu a papíru, bude pĜi každém vývozu nalepena samolepka
hodnotící Ĝádnost separace. Samolepka kytiþka – kladné hodnocení, samolepka bodláku – záporné
hodnocení. Obyvatelé tak získají pĜehled o kvalitČ tĜídČného odpadu v okolí bydlištČ.

dobrá separace

špatná separace
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ýasový harmonogram projektu:
duben – prosinec 2004.
V roce 2005 plánujeme rozšíĜení projektu o další osvČtové akce.
Cena projektu:

cca 160 tis. Kþ

Financování projektu
Bylo žádáno o finanþní podporu Pardubického kraje v rámci prostĜedkĤ „Programu pro vzdČlávání,
výchovu a osvČtu v oblasti životního prostĜedí v Pardubickém kraji pro rok 2004“
Dalším finanþním partnerem je MČsto Moravská TĜebová, které na projekt pĜispívá z odmČn
EKOKOMU.
PodpĤrné akce projektu
Program byl prezentován pĜi slavnostním otevĜení MoravskotĜebovského Aquaparku v Barevném dni
pro dČti – Tonda Obal na cestách.
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Problematika dotĜićování separovaného sbČru, zvyšování
informovanosti obþanĤ
Pavel Merkl
StĜedoþeské sbČrné suroviny
Principielní rozdČlení komunálního odpadu do jednotlivých složek zde jistČ není tĜeba podrobnČ
komentovat. Separace papírových, plastových a sklenČných odpadĤ již vstoupila do obecného
povČdomí. RozhodnČ je však nutno zdĤraznit fakt, že takto „vytĜídČný“ odpad nesplĖuje kvalitativní
požadavky vstupní suroviny, a je tedy bezpodmíneþnČ nutné provést jeho odborné dotĜídČní tak, aby
bylo umožnČno uvést maximum odpadu zpČt do výroby.

Proces tĜídČní svezeného separovaného odpadu z obcí probíhá ve dvou úrovních. První cesta vede
k odstranČní nezpracovatelných složek ze separovaného sbČru, které svým charakterem degradují
zbývající využitelnou surovinu, znemožĖují její využití pro recyklaci nebo svým charakterem pĜímo
ohrožují životní prostĜedí a zdraví obyvatel. Mám tím na mysli pĜedevším nedostateþnČ vymyté a
vyþištČné obaly od nápojĤ a potravin zejména na mléþné bázi, kdy v kontejnerech dochází ke
kvasným a hnilobným procesĤm a množení pĤvodcĤ nejrĤznČjších infekcí. ýastým problémem jsou
rovnČž plastové obaly od chemických látek, saponátĤ a rozpouštČdel.
OdstranČním takovýchto nežádoucích pĜímČsí ovšem ještČ nezískáváme finální surovinu vhodnou
k recyklaci. SouþasnČ s první tĜídící metodou probíhá tedy nutnČ tĜídČní složek separovaného sbČru
na jednotlivé druhy podle pĜíslušných kvalitativních norem. Zde koneþnČ získáváme ze svezeného
plastového odpadu konkrétní recyklovatelné složky – PET lahve, plastové obalové folie, pytle, složky
z tvrdých plastĤ, z papírového odpadu lepenkové obaly a pĜíĜezy, šedou strojní lepenku a papír
smíšený apod.
Ani takto podrobný dotĜićovací proces ovšem není úplnČ bezodpadový. Finálním produktem vedle
vytĜídČných frakcí zmínČných surovin je i odpad, který svou povahou neodpovídá žádné možné
kvalitativní tĜídČ, musíme tedy zajistit jeho odstranČní. Zde preferujeme pĜedevším energetické využití
ve formČ tuhých alternativních paliv, v nezbytných pĜípadech pak uložení na skládku komunálního
odpadu. Prioritní ĜetČzec RECYKLOVATELNÁ SUROVINA – TUHÉ ALTERNATIVNÍ PALIVO –
SKLÁDKA vychází nejen z vlastní filosofie tĜídČní odpadu, ale þistČ prakticky je podporován i faktem,
že naše firma nedisponuje vlastní skládkou a je tedy pro nás ekonomicky nevýhodné svezený materiál
odstranit právČ metodou skládkování.
Na tomto místČ je tĜeba zmínit þíselné vyjádĜení úrovnČ vytĜídČní, které vychází z dlouhodobé
statistiky vedené naším stĜediskem separovaného sbČru. Jak již bylo uvedeno, StĜedoþeské sbČrné
suroviny a.s. zajišĢují svoz separovaného skla, papíru a plastĤ. Sklo neprochází tĜídícím procesem a
rozdČlené na sklo þiré a barevné je pĜedáváno pĜímo zpracovateli. ÚroveĖ vytĜídČní u plastĤ je
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stanovena hodnotou 48%, u papíru je tato hodnota vyšší – témČĜ 90%. Tato hodnota udává, kolik
recyklovatelné suroviny je vytĜídČno z celkového svozu pĜíslušného druhu odpadu. Hlavní snahou,
zejména u plastĤ, je samozĜejmČ trvalé zvyšování tČchto ukazatelĤ. Toho lze dosáhnout jen cílenou
osvČtou.
Aktivity spoleþnosti StĜedoþeské sbČrné suroviny jsou v tomto smČru velmi široké. Na prvním místČ je
nutno uvést sbČrové soutČže škol, jejichž 10. roþník právČ v tČchto dnech konþí, a jejichž partnery
jsou kromČ Magistrátu hlavního mČsta Prahy a Hejtmanství StĜedoþeského kraje i Ĝada významných
spoleþností, ze kterých bych rád zmínil pĜedevším generálního partnera spoleþnost Nestlé ýesko a.s.,
obchodní domy Tesco, Norske Skog ŠtČtí, a.s. nebo spoleþnost ýEZ, a.s.. Po dobu svého trvání se
soutČž rozšíĜila na území Hlavního mČsta Prahy, vČtšinu StĜedoþeského kraje a þásteþnČ pĜesahuje i
na území kraje Ústeckého. KromČ tradiþního sbČru papíru mohou soutČžící dČti sbírat i uzávČry od
PET lahví a starý hliník. Pro pĜíští roþník uvažujeme o rozšíĜení soutČže o další komoditu, a tou jsou
tetrapakové obaly.
Vývoj sbČrových soutČží z pohledu poþtu zapojených škol
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Dalším krokem ke zvýšení informovanosti obþanĤ a þásteþnČ rovnČž reakcí na medializované pĜípady
neekologického vývozu separovaného sbČru pĜímo na skládku byla realizace vlastního filmového
dokumentu, který pĜedkládá divákovi podrobný pohled na proces tĜídČní a finalizace PET lahví. Tento
film je distribuován ve formČ multimediálního CD pro prezentaci v osobním poþítaþi nebo jako DVD
disk pro užití ve stolních DVD pĜehrávaþích, v pĜípadČ zájmu budeme uvažovat i o distribuci na
videokazetách. Všem pak doporuþujeme navštívit internetovou prezentaci naší firmy na stránkách
www.sber-suroviny.cz, kde pravidelnČ nové informace zveĜejĖujeme.
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