
Sborník p ednášek konference 

ODPADY a OBCE 
Hospoda ení s komunálními odpady 

Organiza ní garant: 

EKO-KOM, a.s. 
Na Pankráci 19 
140 21  Praha 4 

www.ekokom.cz 

Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za správnost odpovídají auto i p ísp vk .



  Konference ODPADY a OBCE (16 a 17.06.2004) 

 1   

OBSAH

Plánování v odpadovém hospodá ství 
Plán odpadového hospodá ství Jiho eského kraje – vize a realita........................................................... 2
Realiza ní projekt Plze ského kraje zam ený na vyt íd né složky KO a jeho vazba na POH PK....... 10

Ekonomika v odpadovém hospodá ství 
Zkušenosti se systémem zálohování obal  v N mecku ......................................................................... 14
Implementácia smernice 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov v podmienkach Slovenska ........... 20
Ekonomika odpadového hospodá ství obcí ............................................................................................ 22
K fungování PAYT v eské republice ..................................................................................................... 25

ECOBAT a sb r p enosných baterií a akumulátor ................................................................................ 29
Sout ž o K iš álovou popelnici ................................................................................................................ 32

Technické zajišt ní sb ru, p epravy a úpravy odpad
Optimalizace svozu plast  v rámci svozové oblasti spole nosti Liko Svitavy a.s. .................................. 34
Univerzální svozové vozidlo na t íd ný sb r a sm sný komunální odpad.............................................. 36
Vyhodnocení a porovnání dvou typ  aut na svoz separovaného odpadu .............................................. 39
Ekonomika velkokapacitní p epravy TKO na v tší vzdálenosti............................................................... 42
Možné úspory p i z izování a provozování sb rných dvor .................................................................... 45

Druhotné suroviny 
Stav t íd ní využitelných složek KO v R ............................................................................................... 47
Možnosti využití plastových odpad ........................................................................................................ 50
Zkušenosti s provozem t ídící linky na plasty ve Ž á e n. S................................................................... 55
Dot í ování využitelných odpad  v regionu T ebí ska ........................................................................... 57
OZO – místo k hospoda ení s odpady – plasty....................................................................................... 60
Systém nakládání s odpady z nápojových karton  obsažených v komunálních odpadech ................... 62
Zavedení nádobového systému sb ru nápojových karton  na území m sta Olomouce ....................... 66
Pytlový sb r nápojových karton  ve st edn  velkých m stech............................................................... 69
Možnosti zpracování odpad  z vrstvených potraviná ských obal  s polyetylénem................................ 71
Nakládání s odpady z kovových obal  obsažených v komunálních odpadech v eské republice......... 75

Komunikace s ve ejností
Aktuální postoje obyvatel R k problematice t íd ní domovního odpadu ........................................... 78
Plošná komunika ní kampa  „t íd ní odpad “........................................................................................ 83
Komunika ní kampa  na podporu t íd ní odpad  v Plze ském kraji ..................................................... 88
Kyti ky paná ka Sb rá ka ...................................................................................................................... 91
Problematika dot i ování separovaného sb ru, zvyšování informovanosti ob an ............................... 94



  Konference ODPADY a OBCE (16 a 17.06.2004) 

2

Plán odpadového hospodá ství Jiho eského kraje – vize a realita
Ing. Jan Tylšar, vedoucí realiza ního týmu POH J K
e-mail : tylsar@cech-odpady.cz  

Je tomu rok, co hlavním mediální tématem domácí scény odpadového hospodá ství, byl další sm r
rozvoje zpracování zejména komunálních odpad , p edevším energetické využití odpad . Závazná 
ást Plánu odpadového hospodá ství eské republiky schválená v ervnu 2003 pak definovala cíle, 

na jejichž základ  byly kraje v samostatné p sobnosti zpracovat své plány odpadového hospodá ství 
pro jimi spravovaná území.   

Plán  odpadového  hospodá ství  kraje  je podkladem pro koncep ní   innosti  uskute ované   na  
území   kraje  a  pro zpracování  navazujících  plán   odpadového  hospodá ství  p vodc  odpad .
Závazná ást ešení plánu odpadového hospodá ství kraje je závazným  podkladem pro  rozhodovací 
a  jiné innosti  p íslušných správních ú ad , kraj  a obcí v oblasti odpadového hospodá ství. 

Územn  správní celek Jiho eský kraj (NUTS 3) tvo í území okres eské Bud jovice, eský Krumlov, 
Jind ich v Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor. Jiho eský kraj spolu s Plze ským krajem 
p ináleží do územní organiza ní jednotky Jihozápad (NUTS 2). 

Jiho eský kraj zaujímá prostor 10.056 km2 p i jižní hranici eské republiky, kde tvo í ást státní 
hranice s Rakouskem a SRN. Kraj tvo í 12,8 % rozlohy eské republiky. Jiho eský kraj je krajem 
s nejmenší hustotou zalidn ní v eské republice. Podle výsledk  s ítání lidu m l kraj k 1.3.2001 více 
než 624 tis obyvatel, což p edstavuje hustotu osídlení 62 obyvatele na km2. Zalidn ní kraje je zna n
nerovnom rné. V p ti nejv tších m stech žije více než t etina obyvatel. Naproti tomu nejmenší obce 
do 200 obyvatel tvo í tém  polovinu z celkového po tu obcí, ale žije v nich pouze 4,5 % obyvatel 
kraje.   

Jiho eský kraj pat í k pr m rn  pr myslovým oblastem, bez významného zastoupení t žkého 
pr myslu, podíl na tržbách pr myslových podnik  v eské republice v r. 2001 inil 5,3 %. Pr myslová 
výroba je koncentrována p edevším v eskobud jovické aglomeraci, výrazn jší podíl pr myslu je 
rovn ž v okresech Tábor a Strakonice. Z odv tvového hlediska p evažuje zpracovatelský pr mysl, 
v jeho rámci pak výroba potravin a nápoj , výroba dopravních prost edk , výroba stroj  a za ízení, 
textilní a od vní výroba. Vzhledem k vysoké lesnatosti je v regionu široce rozvinutý pr mysl
d evozpracující a papírenský, který reprezentují Jiho eské papírny V t ní a Lou ovice.

Zem d lství se orientuje na rostlinnou i živo išnou výrobu. Celkov  se v kraji vytvá í p ibližn  11 % 
zem d lské produkce eské republiky. Dlouholetou tradici má v kraji rybníká ství spojené s chovem 
ryb.  

Jiho eský kraj se stává významnou rekrea ní a turistickou oblastí. Cestovní ruch je novým 
podnikatelským odv tvím s nejv tším nár stem podílu na podnikatelských aktivitách v kraji. 

Stav odpadového hospodá ství kraje je charakterizován informacemi o produkci a nakládání s odpady, 
o stavu technické vybavenosti území, o kapacitách a možnostech výhledového využití za ízení v rámci 
kraje i za ízení s nadregionální p sobností. Informace byly p evzaty z evidence Informa ního systému 
o odpadech (ISO) a jejich objektivnost byla prov ena pr zkumem vybraných dat v území. 

Celkov  se za rok 2001 v Jiho eském kraji vyprodukovalo p ibližn  1,8 mil. tun odpad , z toho 333 tis. 
tun nebezpe ných odpad , z nichž tém  200 tis. tun p edstavuje odpad ze sana ních prací kat. íslo 
17 05 00. Odpad  komunálních a jim podobných je za stejné období evidováno na 210 tis. tun, z toho 
1,2 tis tun  v kategorii nebezpe ný odpad. 

P i zpracování analytické ásti POH J K byla data produkce odpad   srovnána v asové ad  let 
1999, 2000 a 2001. Ze srovnání této ady je z ejmé, že nedochází k žádným skokovým zm nám ve 
vývoji produkce odpad , je zaznamenán postupný nár st produkce komunálních odpad , stavebních 
odpad  (v této komodit  je však evidence velmi nep esná, nebo  ji ovliv uje rozsah sanací starých 
zát ží), patrný pokles je p edevším u pr myslových odpad .
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Podrobn jší údaje o produkci odpad  v kraji v len ní podle OECD  a srovnání s produkcí odpad
v R v následujících tabulkách a grafech. 

Tabulka 1:  Evidovaná produkce odpad  podle  OECD 
       

1999 2000 2001 
Odpad Tuny % tuny % tuny % 
Odpad ze zem d lství a lesnictví  1 062 659 45 504 799 27 529 820 29 
Odpad z dolování a t žby 25 336 1 41 177 2 940 0 
Pr myslový odpad 553 365 23 762 644 41 806 320 44 
Odpad z energetiky (mimo radioaktivního) 141 191 7 127 454 7 110 500 6 
Komunální odpad 166 529 7 242 379 13 209 640 11 

Jiný odpad 407 561 17 196 048 10 180 810 10 

CELKEM 2 356 641 100 1 874 501 100 1 838 030 100
Zdroj: CEHO 

Tabulka 2:  Porovnání produkce odpad  v J K s produkcí v R
    

Rok odpady tuny % z produkce R
Celkem 2 356 641 7,452 

1999 z toho nebezp. 116 017 4,33 
Celkem 1 842 397 4,806 

2000 z toho nebezp. 116 596 3,9 
Celkem 1 838 030 4,839 
z toho nebezp. 333 260 10,935 2001
z toho nebezp. *)  133  760 4,3 

*) produkce nebezpe ného odpadu po odpo tu 199 500 t nebezpe ného odpadu ze sana ních prací 
Zdroj: CEHO, KKOH 

Graf 1:  Grafické znázorn ní produkce odpad  v J K v roce 2001 

11%

71%

18% <1 %

Komunální a jim podobné odpady - ostatní

Komunální a jim podobné odpady - nebezpe né

Pr myslové a jiné odpady - ostatní

Pr myslové a jiné odpady - nebezpe né

Sou asný stav nakládání s odpady v Jiho eském kraji se vyzna uje fungujícím systémem svozu, 
skládkováním odpadu a postupn  se rozvíjejícími zp soby využití odpadu. Stávající skládkové lokality 
byly v souladu s koncep ními zám ry v 90. letech výrazn  usm rn ny do n kolika míst v jednotlivých 
okresech v tšinou s perspektivou skládkování ve výhledu 15-20 let. 
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V Jiho eském kraji je evidován následující podíl zp sob  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 zp sob (jiné postupy úpravy, jiné 
zneškodn ní, skladování, dovoz, vývoz)  13 % 

Pro lepší názornost jsou zp soby nakládání s komunálními a jim podobnými odpady vyjád eny v grafu 
2.

Graf 2: Zp soby nakládání s komunálními a jim podobnými odpady v J K v roce 2001 
(% hmotnostní z celkového objemu nakládání s komunálními odpady) 
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Na odd lený sb r využitelných složek jsou obcím poskytovány finan ní p ísp vky od autorizované 
obalové spole nosti EKO-KOM, a.s. Spole nost obcím smluvn  zapojeným do systému sb ru
spot ebitelských obal  finan n  p ispívá v závislosti na druhu odpad , velikosti obce a výt žnosti 
t íd ného sb ru. Výt žnost sb ru úzce souvisí s hustotou sb rných nádob v obci a tedy i s investicemi 
vynaloženými do sb ru a t íd ní. Vyšší platby obcím spolu s vyšší výt žností sb ru jsou sou asn
motivujícím prvkem k dalšímu zahuš ování sít   sb rných nádob a k orientaci na propagaci t íd ní
v obci. D vodem tohoto postupu spole nosti EKO-KOM a.s. je zajistit sdružené pln ní povinností 
zp tného odb ru a  využití odpadu z obal  povinným osobám (výrobc m, dovozc m) na míru využití 
stanovenou zákonem (zákon . 477/2001 Sb., o obalech a o zm n  n kterých zákon ).

Z podklad  a.s. EKO-KOM vyplývá, že v roce je do systému zapojeno 45 % obcí Jiho eského kraje. 
Jednalo se zejména o  m sta a v tší obce,  nebo  v p epo tu na obyvatele systém pokrývá 82 % 
obyvatel kraje. Celkov   bylo v rámci systému EKO-KOM   na území Jiho eského kraje v roce 2002  
vyt íd no 17 kg/obyv. a rok  využitelných složek, v tom 3 kg papíru,  3 kg plast , 4 kg skla a 7 kg kov .

P ehled o množství využitelných složek vyt íd ných z komunálních odpad  z obcí zapojených do 
systému EKO-KOM v roce 2002 uvádí tabulka 3. 
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Tabulka 3:  Množství využitelných složek vyt íd ných z komunálních odpad  u obcí zapojených 
do systému EKO-KOM (v tunách) 

Okres Kov Papír Plast Sklo
Celkový 
sou et 

Zbytkový 
odpad

eské Bud jovice 769 272 212 311 1 564 37 832 
eský Krumlov 760 385 235 286 1 666 10 853 

Jind ich v Hradec 603 311 77 268 1 259 11 933 
Písek 853 402 321 411 1 987 16 388 
Prachatice 446 127 107 115 795 6 760 
Strakonice 440 58 306 398 1 202 11 517 
Tábor 666 374 456 659 2 155 21 901 
Jiho eský kraj 
celkem 4 537 1 929 1 714 2 448 10 628 117 184 
Zdroj: EKO-KOM, a.s.      

V nakládání s pr myslovými odpady se projevuje ješt  v tší konkuren ní boj než u komunálních 
odpad . Odpady produkované v kraji jsou z p evážné ásti upravovány a využívány biologickými, 
chemickými a fyzikálními metodami. V kraji v roce 2001 byly v provozu 3 spalovny pr myslových  a 
nemocni ních odpad  (ve Strakonicích a dv  v eských Bud jovicích). Odpady spalované v t chto 
za ízeních p edstavují mén  než 1% z celkové produkce odpad  v kraji. 

V Jiho eském kraji  je evidován následující podíl zp sob  nakládání s pr myslovými a jinými odpady 
(údaje za rok 2001, % hmotnostní z celkové produkce odpad ):
skládkování     18 % 
úprava a využití biologickými metodami  32 % 
recyklace a využití jako druhotná surovina 31 % 
energetické využití     0 % 
solidifikace, bitumenizace    5 % 
jiný zp sob (jiné postupy úpravy, jiné 
zneškodn ní, skladování, dovoz, vývoz)   14 % 

Zp soby nakládání s pr myslovými odpady jsou znázorn ny v grafu 3. 

Graf 3:  Zp soby nakládání s pr myslovým odpadem v J K v roce 2001 
(% hmotnostní z celkové produkce odpad )
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Produkce pr myslových nebezpe ných odpad  v Jiho eském kraji vykazuje sestupnou tendenci,  
stejn  jak bylo dokumentováno v p edcházejících letech. 

Technickou vybavenost území Jiho eského kraje pro nakládání s odpady  p edstavují p edevším 
skládky odpad , dále kapacitn  malá za ízení spaloven nebezpe ných odpad  v etn  nemocni ních, 
kompostárny zem d lského a lesnického odpadu p ípadn  odpadu z údržby zelen  ve m stech, 
recykla ní a jiná za ízení pro úpravu odpad  (papíru, plast , d eva, stavební suti, biodegradaci 
zne išt ných zemin, organických rozpoušt del a jiných).  

Výstavba skládek pro ukládání odpad  v regionu byla provád na v intencích koncep ních zám r  90. 
let. Jedná se o systematickou p ípravu a výstavbu navazujících etap v n kolika málo v tšinou 
perspektivn  pro skládkování vybraných lokalitách. Skládkování odpadu bude i nadále nezbytnou 
sou ástí nakládání s odpady i p es výhledová legislativní omezení. Na skládky bude ukládán zbytkový 
odpad a jejich provozování bude rezervou pro odstra ování odpad  p i ešení krizových situací (nap .
d sledk  povodní). 

Pro ešení návrhové ásti POH kraje byl zvolen logistický a systémový p ístup, který se následn  stal i 
základem pro systémové zpracování POH kraje.  

Systémové a logistické pojetí znamená, že odpady byly roz len ny
podle jejich p vodc ,
podle jejich kategorizace dle zákona o odpadech.

Roz len ní podle p vodc  na: 
komunální a jim podobné odpady,  
pr myslové a jiné odpady (odpady z podnikání). 

D vodem je hlavn  skute nost, že komunální odpady mají specifiku v tom, že jejich p vodci i
vlastníky jsou obce a vztah k primárním vlastník m, tj. ob an m  ne eší zákon o odpadech, ale pouze 
obecn  závazná vyhláška obce, která nemá adekvátní právní sílu.  D ležitým nástrojem p i realizaci 
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POH bude zejména výchovná a informa ní innost  sm ující k tomu, aby  ob ané pomáhali  v obcích 
napl ovat úkoly v obcích p i realizaci POH.  

Nakládání s pr myslovými a jinými odpady, tedy odpady, jejichž p vodci jsou podnikatelské 
subjekty, podléhá v plném rozsahu zákonu o odpadech a existují tak  dostate né právní nástroje, jak 
stimulovat a kontrolovat podnikatelské subjekty p i nakládání s odpady.  

len ní podle zákona o odpadech bylo zvoleno proto, že dává možnost odpady lenit v souladu 
s kategorizací odpad  a také z hlediska jejich vlivu na životní prost edí na dv  komodity, tj. na odpady 
nebezpe né a odpady ostatní, a z hlediska d ležitosti spole enského ešení ješt  vybrat komoditu 
odpady vybraných výrobk . Tato t etí komodita obsahuje specifické výrobky podléhající zp tnému 
odb ru  tj. odpadní oleje, baterie a akumulátory, pneumatiky, autovraky a elektrošrot zahrnující i 
výbojky a zá ivky a chladni ky z domácností. 

Na základ  takto zvoleného systémového p ístupu vznikají ty i vzájemn  provázané  subsystémy 
hospoda ení s odpady, které v komplexu vytvá ejí p edpoklady pro integrované ešení odpadového 
hospodá ství kraje. Vycházíme z p edpokladu, že hospoda ení s nebezpe nými složkami 
komunálního odpadu a nebezpe nými pr myslovými a jinými odpady, je z technického a ekologického 
hlediska  velmi blízké.  

Jedná se o  následující subsystémy: 
 Subsystém hospoda ení s nebezpe nými  pr myslovými a jinými odpady a s nebezpe nými 

komunálními a jim podobnými odpady. 
 Subsystém hospoda ení s komunálními a jim podobnými odpady. 
 Subsystém hospoda ení s odpady vybraných výrobk .
 Subsystém hospoda ení s pr myslovými a jinými odpady, které nevykazují  
 nebezpe né vlastnosti. 

Systémové ešení odpadového hospodá ství je zp ehledn no na následujícím grafu. 

Základní systémové schéma POH 
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Za hlavní strategický cíl Plánu odpadového hospodá ství Jiho eského kraje se považuje: 
„Integrovan ešené odpadové hospodá ství respektující principy  trvale udržitelného rozvoje, pot eby 
a možnosti Jiho eského kraje a právní úpravu  v oblasti odpadového hospodá ství v R v souladu 
s právními p edpisy EU“. 

Dosažení hlavního strategického cíle je podmín no napln ním cíl  v hlavních strategických sm rech 
vývoje odpadového hospodá ství. 
-  P edcházení vzniku odpad , omezování jejich množství a  nebezpe ných vlastností 
-  Nakládání s vybranými výrobky, odpady a za ízeními
-  Recyklace odpad
-  Ukládání odpad  na skládky 
-  Vytvá ení jednotné a p im ené sít  za ízení k nakládání s odpady 
-  Management odpadového hospodá ství 

Hlavní pozornost ve zpracování POH Jiho eského kraje byla v nována nakládání s komunálním 
odpadem. Zde zpracovatel, spole nost ECO trend, dostal od rady Jiho eského kraje zp es ující, tzv. 
politické zadání. Zastupitelstvo Jiho eského kraje dalo opakovan  najevo, že si p eje realizovat v 
Jiho eském kraji systém organiza n  náro n jším zp sobem, a to s d razem na d sledné t íd ní a 
separaci komunálních odpad  u p vodc  s jejich p ednostním následným využíváním, zam eným 
p edevším na odd len  získané složky jako jsou papír, plasty, sklo, železné kovy, biodopad z 
domácností, stravovacích za ízení, údržby ve ejné zelen , zem d lství a lesnictví. Zavedení 
odd leného t íd ní biodopadu ze sm sného komunálního odpadu a jeho samostatný sb r v 
domácnostech bude pln  ponechán na rozhodnutí p íslušné obce. 

Spalitelné, jinak nevyužitelné, vyt íd né složky komunálního odpadu budou za ú elem jejich dalšího 
využití zpracovány na certifikované alternativní palivo, nespalitelné složky komunálního odpadu budou 
za ú elem jejich kone ného odstran ní ukládány na vhodné skládce ostatních odpad , skupiny S-00. 

Vzhledem ke stanoveným podmínkám, budou komunální investice v oblasti nakládání s odpady 
zam eny p edevším do oblastí sb ru, t íd ní a úpravy odpad  a na regionální úrovni pak i do oblasti 
následného zpracování odpad  s cílem zvýšení jeho využití. Jedná se o odd lený sb r využitelných a 
nebezpe ných složek komunálního odpadu v podob  zahuš ování sít  sb rných míst, výstavby 
sb rných dvor , rozši ování mobilního sb ru odpad , dále dot i ování a úpravu odd len  získaných 
odpad  spojených s výstavbou t ídicích linek. Dále je navržena výstavba za ízení pro kompostování 
odpad , za ízení na t íd ní sm sného komunálního odpadu s možností výroby alternativního paliva 
s celkovou kapacitou 62 000 t/rok.  

Vzhledem k nižšímu množství odpad  ukládaných na skládky se skládkování soust edí do menšího 
po tu lépe vybavených a ízených skládek. Sou asné skládky budou modernizovány na komplexní 
st ediska pro hospoda ení s odpady, kde skládkování bude pouze jedním z n kolika používaných 
postup  pro nakládání s odpady. 

P edpokládané materiálové toky v období let 2010 - 2015 jsou uvedeny v tabulce 4. 
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Tabulka 4. Materiálové toky komunálních odpad  k období let 2010 – 2015 
Technologické zp soby  nakládání 
s komunálním a jemu podobným odpadem 
(% hmotnostní z celkového KO) 

Skupiny (druhy) 
komunálního a jemu 
podobného odpadu 

Množství

(t/rok)
Odd lený sb r
za ú elem
materiálové 
využití 

Úprava odpad
za ú elem dalšího 
materiálového 
využití 

Odstra ování 
odpad
skládkováním  

  (%)       (t/rok) (%)           (t/rok) (%)      (t/rok) 

Materiálov  využitelné odpady   
Nebezpe né odpady 
Bioodpad ze zelen
Bioodpady ostatní (v . kal )
Sm sný komunální odpad 
Inertní odpady 
Ostatní odpady 

42 000 
  2 000 
20 000 
15 000 
157 000 
  2 000 
14 000 

17% (42 000) 
1 %      (2 000) 
8 % (20 000)
6 % (15 000)
0 % 
0 % 
0 % 

0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
23 % (58 000)
0 % 
2 %         (5 600) 

0 % 
0 % 
0 % 
0 % 
39 % (99 000)
1 %      (2 000) 
3 %      (8 400) 

Komunální odpady  
Celkem (t/rok) 

252 000 
100 % 

           79 000 
32 % 

             64 000 
25 % 

        109 000 
43 % 

Materiálové využití komunálních 
odpad  celkem 143 000 57 % 
Odstra ování komunálních 
odpad  celkem 109 000 43 % 

Realizace základních technických opat ení, p edevším v oblasti odd leného sb ru využitelných a 
nebezpe ných složek komunálních odpad  za ú elem podstatného zvýšení jejich materiálového 
využití, je podmín na nezbytnými systémovými opat eními v oblasti ekonomických nástroj  a 
intenzivní výchovné a informa ní innosti zam ené na ob any.

K zajišt ní výše  uvedených cíl  s ohledem na specifiku odpadového hospodá ství v Jiho eském kraji 
byly krom  navržených opat ení uvedených v POH Jiho eského kraje definovány následující 
programy k realizaci POH kraje: 

Program preventivních, systémových a výchovných opat ení
Program separace komunálních odpad  za ú elem materiálového využití vyseparovaných 
složek 
Program rozvoje zpracování biologicky rozložitelných odpad
Program úpravy a využití kal  k zem d lským a nezem d lským ú el m
Program t íd ní, úpravy a využívání stavebních a demoli ních odpad

Po schválení POH zastupitelstvem kraje budou krajem schváleny programy k realizaci POH. Cílem po 
zve ejn ní program  bude aktivizovat obce a podnikatelské subjekty ke zpracování konkrétních 
projekt . Sou asn  budou definovány podmínky podpory projekt  v rámci eské republiky, zejména 
z prost edk  SFŽP a podmínky podpory, resp. za azení projekt  do podpory z Fondu soudržnosti EU. 
Tyto projekty, resp. jejich zám ry, by m ly být následn  projednány  a odsouhlaseny krajskou 
pracovní skupinou a následn  p edány MŽP, resp. SFŽP.  

Pravidelné vyhodnocování schváleného POH kraje bude pak v následujících letech ukazovat, do jaké 
míry se da í stanovené cíle odpadového hospodá ství v Jižních echách plnit. 



  Konference ODPADY a OBCE (16 a 17.06.2004) 

10

Realiza ní projekt Plze ského kraje zam ený na vyt íd né složky 
komunálních odpad  a jeho vazba na Plán odpadového 
hospodá ství Plze ského kraje
Bc. Marek Sýkora 
Regionální rozvojová agentura Plze ského kraje,o.p.s. 
Riegrova 1, 301 11 Plze ,  Tel: 37/7237675, Fax: 37/7235320 
E-mail : sykora@rra-pk.cz, info@rra-pk.cz, www.rra-pk.cz

Plán odpadového hospodá ství Plze ského kraje 
P ípravu konkrétních realiza ních projekt  v oblasti odpadového hospodá ství je nezbytné odvozovat 
od strategických a koncep ních materiál  vztahujících se k danému území. V tomto smyslu jsou 
prioritní koncepce a potažmo plány odpadového hospodá ství jednotlivých kraj , které vycházejí a 
jsou vázány na cíle a opat ení Plánu odpadového hospodá ství eské republiky. Plány odpadového 
hospodá ství jsou základními vodítky pro sm ování politiky odpadového hospodá ství jednotlivých 
území. Ve vztahu k jednotlivým územím (kraj i obcí) jsou zárove  konkrétními územními opat eními 
vedoucími k návrh m postup  pro realizaci projekt  v oblasti odpadového hospodá ství a mají stejné 
typy dokument  na úrovni kraj . Zjednodušen  se dá konstatovat, že ím nižší územní úrove , tím 
více konkrétních navrhovaných aktivit, které však musí být v souladu a  respektu s hierarchicky a 
územn  nad azenými strategickými dokumenty. 

Plán odpadového hospodá ství Plze ského kraje  (POH PK, zpracovatel Bohemiaplan,s.r.o.), 
p edevším jeho závazná ást, vychází z Plánu odpadového hospodá ství eské republiky a je 
v souladu s jeho závaznou ástí podle požadavku zákona . 185/2001 Sb. o odpadech, ást sedmá,  
§ 43, odst. (2). Závazná ást POH PK obsahuje náležitosti stanovené v § 43, odst. (4), písmeno a) až 
g) zákona o odpadech. 

Struktura a obsah závazné ásti POH Plze ského kraje respektuje Metodický pokyn odboru odpad
MŽP ke zpracování Plánu odpadového hospodá ství kraje. Plán je zpracován na dobu 10 let (do roku 
2014) a je stanoveno jeho dopln ní i úprava vždy p i každé zásadní zm n  podmínek, na jejichž 
základ  byl vypracován. 

POH Plze ského kraje stanovuje základní principy politiky odpadového hospodá ství Plze ského 
kraje, kterými  jsou: 
 podpora prevence vzniku odpad , zpomalování trendu nár stu produkce odpad  v souladu 

s principy trvale udržitelného rozvoje, snižování m rné produkce odpad ;
 podpora systému separace dále využitelných složek komunálního odpadu a odd leného sb ru

nebezpe ných složek komunálního odpadu; 
 podpora systém  pro materiálové nebo energetické využití odpad ;
 omezování skládkování odpad , snížení po tu skládek, rekultivace zapln ných skládkových 

prostor; 
 podpora integrace obcí za ú elem spole ného ešení nakládání s komunálními odpady; 
 vybudování sít  za ízení pro nakládání s odpady v kraji v rámci integrovaného systému;  
 vybudování krajského centra pro odpadové hospodá ství. 

Základními ukazateli závazné ásti Plánu odpadového hospodá ství Plze ského kraje jsou jeho cíle, 
které respektují cíle republikového Plánu. Ke každému cíli POH PK je p i azen indikátor jako ukazatel 
pro kontrolu pln ní cílových hodnot. Základní indikátory byly p evzaty z POH R a byly dopln ny 
pomocnými („krajskými“) indikátory zahrnujícími specifické podmínky Plze ského kraje. Zásady a 
opat ení k napln ní cíl  jsou rozd leny do ty  skupin: 
K - krátkodobá - do r. 2006 
S - st edn dobá - 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 sm ující k vyt íd ným složkám komunálních odpad
V kapitole závazné ásti POH PK v nující se separaci využitelných složek komunálních odpad  jsou 
mimo jiné uvedeny tyto dva cíle: 

 Zvýšení ú innosti separace vyt íd ných složek komunálního odpadu u papíru na 55 %, u skla 
na 80 % a u plastu na 25 % jejich p vodního obsahu v komunálním odpadu do roku 2010. 

 Zajišt ní dostate ných kapacit zpracovatelských za ízení pro vyt íd né složky komunálního 
odpadu formou jejich materiálového nebo energetického využití 

Odpov dnost za realizaci t chto cíl  je pln  p enesena na obce, jako základní p vodce komunálních 
odpad .
Sledovaným indikátorem je indikátor I-20 Produkce odd leného sb ru komunálních odpad  a obal
(podskupina 20 01 a 15 01) (kg/obyvatele/rok). 

Zásady, které je v rámci uvedených cíl  nutné dodržovat :
 Zajišt ní dostupnosti sb rných nádob na t íd ný odpad v obcích a optimální etnost svozu.
 Rozmíst ní nádob na t íd ný odpad ve školách, ve ejných institucích a ve ejn  prosp šných 

za ízeních. 
 Vytvo ením a plošnou aplikací vhodných systém   ve ejné osv ty a ekologické výchovy 

podpo it motivaci ob an  ke t íd ní odpad , zejména odpad  komunálních. 

Konkrétní krátkodobá navrhovaná opat ení vedoucí ke spln ní cíl  jsou: 
 Snížení donáškových vzdáleností pro vyt íd né složky KO do kontejner  na separovaný 

odpad (mén  než 300 obyvatel na 1 sb rné místo). 
 Umíst ní sb rných nádob na t íd ný odpad do všech provozovaných sb rných dvor .

Vyt íd né složky KO odebírat i v rámci mobilních svoz  odpad  zejména v obcích nebo 
místech, kde nebude osazení stálých kontejner  efektivní. 

 Zajistit odb r vyt íd ných složek odpad  obdobného charakteru rovn ž od živnostník  a 
právnických osob prost ednictvím sb rných dvor  (zapojení do systému sb ru 
organizovaného obcí). 

Dlouhodobým navrhovaným opat ením ke spln ní cíl , který je sm ován p edevším k  obcím je : 
 Uzavírat ze strany obcí se svozovými spole nostmi (oprávn nými osobami) dlouhodobé 

smlouvy na zajišt ní systému sb ru a svozu vyt íd ných složek komunálního odpadu, 
vzhledem k náklad m na sb rné nádoby a svozovou techniku zajiš ující obsluhu sb rných 
nádob a efektivitu t chto náklad  promítajících se do rozpo t  obcí  

Trvalým navrhovaným opat ením, je pak podpora budování dot i ovacích linek a recykla ních za ízení 
na zpracování vyt íd ných složek komunálního odpadu a dále kompostáren a bioplynových stanic pro 
anaerobní zpracování odpad .

Pilotní projekt Plánu odpadového hospodá ství Plze ského kraje 
V rámci jednotlivých navrhovaných opat ení a priorit Plánu odpadového hospodá ství Plze ského 
kraje jsou definovány aktivity, které povedou k napln ní vyt ených cíl  ve form  návrh  pilotních 
projekt . Na základ  realizace t chto projekt  by m la být napln na navrhovaná opat ení.
Všechny pilotní projekty jsou tabulkov  strukturovány s popisem základních ukazatel  v etn  svého 
finan ního ohodnocení, které tvo í základní finan ní rámec nutných investic do oblasti odpadového 
hospodá ství v Plze ském kraji tak, aby byly napln ny cíle stanovené POH PK, potažmo POH eské 
republiky, a to v dlouhodobém výhledu, do roku 2014.    

V oblasti komunálního odpadu, konkrétn  vyt íd ných složek komunálního odpadu je pod íslem 
jedna navržena realizace projektu „Intenzifikace systému separovaného sb ru vyt íd ných složek 
komunálního odpadu v obcích Plze ského kraje“. Projekt je v sou asné dob  jediným pilotním 
projektem Plánu odpadového hospodá ství Plze ského kraje, který je ve své realiza ní fázi. Je jedním 
z pilotních projekt  spole nosti EKO-KOM realizovaných v území kraj .

Strategickým cílem projektu je p isp t k vytvo ení funk ního a efektivního systému odd leného sb ru
využitelných složek komunálních a obalových odpad  (zejména obalového papíru, skla a plast )
v území obcí Plze ského kraje, který umožní v co nejv tší mí e naplnit cíle stanovené Plánem 
odpadového hospodá ství eské republiky, Plánem odpadového hospodá ství Plze ského kraje a 
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stejn  tak cíle stanovené pro sdružené pln ní zajiš ované autorizovanou obalovou spole ností EKO-
KOM, a.s. dle zákona o obalech. 

Projekt je p ipravován ve spolupráci  autorizované obalové spole nosti EKO-KOM, a.s. a samosprávy 
Plze ského kraje. Plze ský kraj je jedním z kraj , s nimiž byla ze strany EKO-KOMu zahájena užší 
spolupráce p i realizaci cíl  krajských plán  odpadového hospodá ství a cíl  recyklace a využití 
odpad  z obal , které zajiš uje autorizovaná obalová spole nost podle zákona o obalech. Realizací 
projektu byla pov ena Regionální rozvojová agentura Plze ského kraje, o.p.s.  (RRA Plze ského 
kraje). 

Samotný projekt byl zahájen v roce 2003, kdy byl zam en p edevším na dopln ní sít  sb rných 
nádob v obcích a m stech Plze ského kraje, které jsou zapojeny do celorepublikového systému EKO-
KOM v Plze ském kraji. Z celkem 501 obcí kraje je do sou asné 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 Plze ského kraje a zástupc  spole nosti EKO-KOM, a.s. byla provedena analýza 
stávajícího stavu t íd ní odpad  v obcích Plze ského kraje. Byla vyhodnocena výt žnost 
separovaného sb ru, tzn. množství vyt íd ných odpad  p epo tené na 1 obyvatele a rok 
v jednotlivých obcích. Rovn ž byla zhodnocena hustota sb rné sít , t.j. množství nádob na t íd ný
sb r, které jsou ob an m v obcích k dispozici. Na základ  cíl  spole nosti EKO-KOM, a.s. a 
navrhovaných cíl  Plánu odpadového hospodá ství Plze ského kraje a Koncepce odpadového 
hospodá ství Plze ského kraje v oblasti t íd ní odpad  byla navržena optimální hustota sb rné sít
tak, aby byla tzv. separa ní hnízda (kontejnerové stání obsahující nádobu na papír, sklo i plasty) co 
nejvíce  dostupná pro všechny obyvatele obce.  P ihlíženo bylo i k velikosti dané obce, hustot  a typu 
zástavby, aktivit  samospráv obcí v oblasti nakládání s odpady a stavu systému sb ru a nakládání 
s odpady v dané obci.  Na základ  uvedených kritérií vznikl seznam pot ebnosti instalace sb rných 
nádob do obcí zapojených do systému, který zárove  vypovídal i o stavu t íd ní jednotlivých složek 
odpad  ze strany obyvatel obcí. V rámci projektu je zajišt na organiza ní struktura projektu v ele 
s ídícím týmem projektu, ve kterém jsou zástupci  Plze ského kraje, Krajského ú adu Plze ského 
kraje, obcí a spole nosti EKO-KOM,a.s. 

Práv ídící tým projektu s ohledem na výši uvoln ných prost edk  na realizaci projektu v r.2003 
(necelé 3 milióny K ) a výsledky analýzy stávajícího stavu t íd ní odpad  v obcích Plze ského kraje 
rozhodl o podpo e dvaceti obcí, které se v analýze „umístily“  na prvních  místech.  Jednalo se o velká 
m sta (v etn  krajské metropole, m sta Plzn ), ale i o obce malé (do 500 obyvatel). Celkem tak 
spole nost EKO-KOM, a.s. za p isp ní finan ních prost edk  Plze ského kraje finan n  podpo ila
nákup a instalaci 245 sb rných nádob na papír, sklo a plasty t í r zných 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 
po tu nádob. Respektovány byly typy a velikosti nádob, které se v každé obci používají.  

S každou obcí byl uzav en smluvní vztah – smlouva o výp j ce nádob na dobu dva roky s tím, že po 
té budou obci nádoby ze strany spole nosti EKO-KOM odprodány za z statkovou hodnotu.  Smluvn
zakotvenými podmínkami pro obce na poskytnutí nádob byly: 

 Závazek obce rozší it po et nádob na t íd ný sb r min. o polovinu poskytnutého množství 
nádob. 

 Poskytnuté nádoby budou sloužit pro posílení systému sb ru vyt íd ných složek komunálního 
odpadu v obci (nebudou nahrazovat stávající nádoby). 

 Poskytnuté nádoby budou umíst ny na dostupných místech v obci. 

Systém instalace nádob byl založen na spolupráci se svozovými odpadovými spole nostmi, které 
zajiš ují nakládání s vyt íd nými složkami komunálních odpad  pro vybrané obce. Výrobce sb rných 
nádob dopravil sb rné nádoby do areál  svozových odpadových spole ností, které zajistili jejich 
rozvoz p ímo na obcemi ur ená stanovišt . Doprava a p edání nádob do areál  svozových 
spole ností, stejn  jako instalace nádob na stanovištích v obcích byly provedeny vždy na základ
podepsaného formulá e p edávacího protokolu. Logistikou celého systému instalace nádob byla 
pov ena RRA Plze ského kraje. 
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Realizace pilotního projektu v roce 2004 
V letošním roce je realizace pilotního projektu  obdobn  zam ena na zlepšení a zkvalitn ní
infrastruktury systém  nakládání s vyt íd nými složkami komunálních odpad  v obcích Plze ského 
kraje, avšak s jinými specifickými cíli a cílovými skupinami. Cílem pokra ujícího projektu je:  

a) Poskytnutí sb rných nádob obcím velikostní kategorie 500 – 6 000 obyvatel. V rámci této 
podpory  bude po obcích vyžadováno, v p ípad  jejich ú asti na projektu, dodržení 
motiva ního faktoru navýšení po tu sb rných nádob vlastními prost edky (za každé dv
nádoby poskytnuté projektem zajistit jednu nádobu vlastní). Takovým zp sobem bude 
podpo eno 36 m st a obcí celkem 138 sb rnými nádobami. 

b) Poskytnutí sb rných nádob po tem obyvatel velikostn  menších obcí (mén  než 500 
obyvatel), a to bez požadavku na dopln ní sb rné sít  dalšími vlastními nádobami. Takovým 
zp sobem bude podpo eno 35 m st a obcí celkem 66 sb rnými nádobami  

c) Dovybavení stávajících sb rných dvor  odpad  obcí sb rnými nádobami na vyt íd né složky 
odpad . Podpo eno bude vytipovaných  14 sb rných dvor  celkem 40 sb rnými nádobami.  

d) Realizace komunika ní a informa ní kampan  zam ené na t íd ní odpad  sm ovanou na 
ve ejnost v území kraje, která dopl uje republikovou kampa  spole nosti EKO-KOM.    

V celkovém sou tu bude v rámci realizace pilotního projektu  v Plze ském kraji v roce 2004  
poskytnuto obcím  244 sb rných nádob na vyt íd ný papír, sklo a plast  a zárove  ve ejnost
plošn  informována o nutnosti t íd ní odpad .

Realizací obou dosavadních etap pilotního projektu dochází k postupnému napl ování jednoho z cíl
stanovených Plánem odpadového hospodá ství, to je zvýšení podílu separovaného odpadu.
Z hlediska POH Plze ského kraje a stejn  tak spole nosti EKO-KOM je globálním stanoveným  cílem 
zvýšení produkce vyt íd ných složek komunálních odpad  a obal  a jejich materiálové využití - 
zvýšení ú innosti separace vyt íd ných složek komunálního odpadu u papíru na 55 %, u skla na 80 % 
a u plastu na 25 % jejich p vodního obsahu v komunálním odpadu do roku 2010.  

Výklad Plánu odpadového hospodá ství eské republiky ze strany Ministerstva životního prost edí 
stanoví požadavek na využití 50% komunálních odpad  z celkové produkce v roce 2010 a provedení 
srovnání s produkcí roku 2000. Pro Plze ský kraj to p edstavuje zajišt ní materiálové využití celkem 
127 000 tun komunálního odpadu v roce 2010 p i celkové produkci 254 000 tun. Komplexní ešení 
vedoucí ke spln ní t chto limit  zahrnuje v první fázi zvýšení úrovn  a produkce prvotního t íd ní
využitelných složek komunálních odpad . Za tímto ú elem byla provedena projekce odd leného sb ru
komunálního odpadu na roky 2010, 2013 a 2020, která je u komodit papír, sklo a plasty uvedena 
v následující tabulce. S ohledem na reálnou skute nost, že ne celé stanovené prognózované 
vyt íd né množství odpadu bude využito materiálov  (ve smyslu „pravého materiálového využití“), 
bude nutno cíle dosáhnout realizací jiných technologií na zpracování sm sného komunálního odpadu.  

Množství odpadu v roce (v tunách)
Kat. . odpadu Název odpadu 

2000 2010 2013 2020

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 hospodá ství se shodují v názoru, že finan ní 
podpora obcí na budování kvalitní infrastruktury pro sb r a odd lené shromaž ování odpad  je cestou 
vedoucí alespo  k áste nému napln ní dosti vysoce stanovených cíl  strategických plánovacích 
dokument  v oblasti odpadového hospodá ství.  Obce – zákonní p vodci odpad  nepovažují oblast 
nakládání s odpady jako jednu z prioritních oblastí zajišt ní základních pot eb daného území. Práv
proto je finan ní  (a stejn  tak informa ní) podpora  obcí p i budování odpadové infrastruktury velmi 
nutná a pot ebná. Jen dob e fungující základní úrove  celého systému odpadového hospodá ství 
založená na kvalitní infrastruktu e nakládání s odpady v obcích m že vést k napl ování stanovených 
cíl  odpadového hospodá ství.  
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Zkušenosti se systémem zálohování obal  v N mecku
Helmut Schmitz
DSD N mecko, 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 riadite  ENVI-PAK, a.s. 

Slovenská republika sa spolu s alšími deviatimi krajinami stala lenskou krajinou Európskej únie. Tá 
v záujme ochrany a fungovania rôznych odvetví prijíma celý rad právnych noriem a disponuje širokou 
škálou nástrojov na zabezpe ovanie fungovania prijatých noriem v praxi. Za ú elom ochrany 
životného prostredia, konkrétne v oblasti odpadového hospodárstva existuje nieko ko európskych 
smerníc, ktoré musia by lenskými krajinami nielen prevzaté ale aj implementované do národných 
právnych systémov.  

V minulom roku vstúpil už aj v Slovenskej republike do platnosti zákon . 529/2002 Z. z. o obaloch, 
ktorým bola iasto ne prevzatá Smernica Európskeho Parlamentu a Rady . 94/62/ES o obaloch 
a odpadov z obalov. Touto smernicou EU kladie rôzne požiadavky na obaly a balené výrobky. Jednou 
z najnáro nejších požiadaviek je zabezpe enie dosiahnutia predpísaných cie ov recyklácie odpadov 
z obalov, ako aj požiadaviek zasielania verifikovate ných údajov o množstvách obalov uvedených na 
trh a o množstvách zrecyklovaných odpadov z obalov. V zmysle zákona . 529/2002 Z. z. o obaloch si 
tieto povinnosti musia splni  pochopite ne tí, o uvádzajú na trh obaly alebo balené výrobky. 

Ke že obaly sa v najvä šej miere používajú na balenie rôznych druhov potravín, odpad z obalov 
kon í pochopite ne v komunálnej sfére, t.j. v mestách a obciach. Z týchto dôvodov si však vä šina 
z firiem sama  nevie zabezpe i  splnenie predmetných povinností v zmysle zákona . 529/2002 Z. z. 
o obaloch, preto práve za týmto ú elom  bola ôsmimi nadnárodnými a štyrmi národnými 
spolo nos ami založená akciová spolo nos  ENVI-PAK. Jej základnou nápl ou práce je 
zabezpe ovanie implementácie obalovej smernice v Slovenskej republike. Spolo nos  ENVI-PAK, a.s. 
získala v máji 2003 licenciu na používanie zna ky „Zeleného bodu“ pre Slovenskú republiku, ím bola 
zastrešená pod medzinárodný systém PRO – EUROPE so sídlom v Bruseli.  

Hlavným cie om spolo nosti ENVI-PAK je zabezpe ovanie spätného odberu odpadov z obalov a 
plnenie cie ov recyklácie odpadov, založeného na princípe delenej zodpovednosti všetkých lenov
obalového re azca. Prostredníctvom tohto systému spolo nosti v om zapojené nepriamo 
zabezpe ujú spätný odber a využívanie odpadov z obalov tým, že finan ne prispievajú obciam na 
náklady vzniknuté so separáciou odpadov. Spolo nos  ENVI-PAK, a.s. je tak realiza ným nástrojom, 
ktorý priemysel a obchod vytvoril pre uplatnenie svojej stratégie a splnenie záväzkov vo i vláde SR a 
Smernici 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov.  

Základným ú elom ENVI-PAK, a.s. je tak prevzatie zodpovednosti za: 

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

Pre splnenie tohto ú elu ENVI-PAK, a.s. zhromaž uje finan né prostriedky od povinných osôb (týka 
sa celého obalového re azca: výrobcov obalov, bali ov, plni ov, dovozcov a iasto ne aj obchodnej 
siete) a z týchto prostriedkov finan ne 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 podie a sa na environmentálnom 
vzdelávaní obyvate ov Slovenska. 

Ako hlavný cie  na rok 2003 si spolo nos  dala splni  povinnosti v zmysle zákona 529/2002 o obaloch 
a Nariadenia vlády . 22/2003, ktoré stanovuje pre jednotlivé komodity ciele recyklácie a zhodnotenia 
odpadov z obalov. V nasledujúcej tabu ke sú ciele stanovené nariadením vlády a ciele, ktoré 
spolo nos  dosiahla v roku 2003: 
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Limity (%) Sklo  Plasty  Papier Kovy Celkom 
Nariadenie vlády 40 28 36 20 33 
Dosiahnuté ciele 40,81 42,72 37,21 23,6 34,04 

Z uvedenej tabu ky vyplýva, že za rok 2003 sa spolo nosti podarilo naplni  predpísané ciele  
recyklácie a zhodnotenia a tým splnila pre zakladate ov a jej klientov povinnosti vyplývajúce zo 
zákona.  

Zabezpe ovanie 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 vä šine lenských a prístupových krajín Európskej únie. Medzi známe susedné 
systémy podobného charakteru v zahrani í patria spolo nosti EKO-KOM v eskej republike, ARA 
v Rakúsku, Öko-Panon v Ma arsku, alšie spolo nosti v Po sku, Slovinsku a vo vä šine vyspelých 
krajín Európy ako napr. v Nemecku, Francúzsku i aj v alších krajinách sveta ako napr. v Kanade. 
V sú asnosti sú systémy „zeleného bodu“ zakladané v krajinách, ktoré by sa mali sta lenskými 
krajinami EU až v roku 2007. 

Z ro nej skúsenosti implementácie obalovej smernice v podmienkach Slovenskej republiky však 
vyplývajú rôzne problémy spojené so zabezpe ovaní cie ov recyklácie odpadov z obalov ako aj 
problémy spojené so sumarizáciou a spracovaním verifikovate ných údajov, ktoré bude musie  aj 
Slovenská republika pravidelne zasiela  na Európsku Komisiu. Medzi tieto problematické okruhy 
zara ujem povinnos  platieb do Recykla ného fondu za obaly a balené výrobky v zmysle zákona .
223/2001 Z.z. o odpadoch ako aj problematické zadefinovanie povinnej osoby zákonom . 529/2002 
Z. z. o obaloch.  

V Slovenskej republike spolo nosti umiest ujúce na trh obaly alebo balené výrobky aj po prijatí 
zákona . 529/2002 Z. z. o obaloch stále musia plati  aj v zmysle zákona . 223/2001 Z. z. o odpadoch 
príspevok do Recykla ného fondu. Touto duplicitnou platbou do Recykla ného fondu v prípade 
balených výrobkov tak dochádza ku diskriminácii firiem, ktoré umiest ujú svoje výrobky aj v ostatných 
lenských krajinách, a to už aj v porovnaní s eskou republikou, Ma arskom i Po skom, nako ko 

v ostatných prístupových a lenských krajinách EU platí len predmetná obalová smernica, resp. 
národný obalový zákon. Avšak v Slovenskej republike musia povinné osoby zaplati  ešte aj príspevok 
do Recykla ného fondu v zmysle zákona . 223/2001 Z. z. o odpadoch, ím sa náklady spojené so 
zberom a recykláciou odpadov v podmienkach Slovenskej republiky neúmerne zvyšujú v porovnaní 
s ostatnými krajinami. Pochopite ne v snahe „ušetrenia“ nadmerných nákladov povinné osoby sa 
snažia obchádza , resp. neplni  si povinnosti vyplývajúce aj zo zákona . 529/2002 Z. z. o obaloch, 
pretože už musia vynaloži  nemalé finan né prostriedky v záujme splnenia povinnosti platieb do 
Recykla ného fondu. Rovnako zadefinovanie povinnej osoby aj ako výrobcu obalov  považujem 
z odôvodnite ných dôvodov za ve mi problematické, pri om v lenských krajinách EU je definícia tzv. 
povinnej osoby založená na plni ovi obalov a bali ovi výrobkov. 

K tomu, aby aj v Slovenskej republike bola zabezpe ená implementácia obalovej smernice na 
požadovanej úrovni, považujem za nevyhnutnú novelizáciu sú asne platnej právnej úpravy v oblasti 
odpadov a odpadov z obalov, ako zákona . 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákona . 529/2002 Z. z. 
o obaloch.    
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Ekonomika odpadového hospodá ství obcí 

RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. 
EKO-KOM a.s., e-mail: vrbova@ekokom.cz 

Jedním z hlavních limitujících faktor , které ovliv ují rozsah inností v odpadovém hospodá ství obce, 
jsou náklady. Výše náklad  ovliv uje p edevším volbu systému a rozsahu odd len  sbíraných 
využitelných odpad , dále pak sb r odpad  ze zelen  a p íp. objemných odpad .

V následujícím textu jsou vyhodnoceny nákladové položky obecních systém  hospoda ení
s komunálními odpady. Hodnocení vychází z údaj  ro ního dotazníku, který obce poskytují do 
systému EKO-KOM. V hodnocení byla použita data za období 2001-3, p i emž data za rok 2001 jsou 
použita pro srovnání v asové ad .

Pro pot eby statistického zpracování dat bylo použito 2.347 dotazník , které representovaly cca         
6,351 mil. obyvatel R (do hodnocení byly vybrány obce, které v obou letech 2002 a 2003 poskytly 
požadované údaje v plném rozsahu). 

Celkové náklady na odpadové hospodá ství obce
Celkové náklady obcí na t íd ný sb r se velmi liší. Údaje z obcí jsou také asto zkresleny neznalostí 
položek, které jsou do systému zahrnovány. Do celkových náklad  p i hodnocení byly zahrnuty tyto 
položky: sm sný KO, t íd ný sb r, objemný odpad, nebezpe né odpady, sb rné dvory, propagace, 
koše, erné skládky, ostatní (nap . biologický odpad apod.). Rozptyl náklad  ve skupinách obcí podle 
po tu obyvatel ukazuje graf .1.
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Celkové náklady na odpadové hospodá ství v obcích se pohybují v jednotlivých velikostních 
skupinách v rozmezí 506 -746 K /obyvatel.rok, pr m r je 716,3 K /obyvatel.rok. Pro srovnání: v roce 
2002 byly náklady nižší a to v rozmezí 506 – 676 K /obyvatel.rok. 
Pom r nákladových položek v pr m ru posuzovaného vzorku ukazuje graf .2
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V p ípad  nár stu náklad  za sm sný komunální odpad mezi rokem 2001 a 2002 lze hovo it o vlivu 
p echodu na paušální platbu (místní poplatek, poplatek za komunální odpad), kdy ob ané byli 
zpoplatn ni, všem byla zajišt na stejná služba a tudíž p estali mít d vody k odkládání odpad
nelegálním zp sobem. Tento trend z ejm  pokra uje, i když se projevuje i nár st provozních náklad
na svoz a odstra ování odpad .

Z uvedených údaj  je z ejmé, že náklady na odpadové hospodá ství obce p esáhly 500 
K /obyvatel.rok, které jsou uvedeny jako horní hranice místního poplatku v zákon  o odpadech. 
V pr b hu r.2004 vzrostla da  z p idané hodnoty za odpadové služby o 14 %, která se projeví ve 
zvýšených nákladech na oblast nakládání s komunálními odpady. Toto navýšení m že p edstavovat 
ástku v rozmezí 71 – 104 K /obyvatele a rok. Další navýšení náklad  p inese v roce 2005 r st 

poplatk  za skládkování KO a to o 200 K /t, tj. cca 50 K /obyvatel.rok. Náklady na odpadové 
hospodá ství obce by se pak mohly pohybovat v rozmezí 600 – 900 K /obyvatel.rok. 

Náklady na t íd ný sb r využitelných složek 
Nár st náklad  na t íd ný sb r (viz graf  . 3) byl z ejm  zp soben investicemi do sb rových systém
a r stem výt žnosti t íd ného sb ru od obyvatel a tím tedy zvýšenou poptávkou po službách na 
zajišt ní svozu a recyklace vyt íd ných složek. Obdobn  jako u sm sného odpadu i u t íd ného sb ru 
dochází k nár stu provozních náklad  na zajišt ní sb ru a svozu. Náklady na t íd ný sb r se v roce 
2002 pohybovaly podle velikostí obcí v rozmezí 41,4 – 55,72 K /obyvatel.rok a v roce 2003 to již bylo 
49,4 – 94,63 K /obyvatel.rok, p i emž nejvyšší náklady m la m sta nad 100 000 obyvatel a obce pod 
500 obyvatel. P ehled náklad  a p íjm  v oblasti t íd ného sb ru využitelných složek v období 2001 – 
2003 ve sledovaném vzorku obcí ukazuje tabulka .1 

Tabulka .1  Náklady a p íjmy obcí v oblasti t íd ného sb ru využitelných složek v K /obyvatel.rok 

Náklady na t íd ný sb r Náklady obcí  
P íjmy za prodej 

druh.surovin
Platby EKO-KOMu 

 2001 52,2 -  

 2002 46,04 25,8 27,2 

 2003 66,70 32,72* 41,98** 
* uveden pr m r bez m st nad 100.000 obyvatel z d vod  nedostate ných údaj
** uveden pr m r z p ímých plateb obcím. Se zapo tením náklad  na projekty v obcích a krajích se zvýší na 
43,85 K /obyvatel.rok  

Pokud má tedy obec efektivn ízený systém sb ru využitelných složek (papír, plasty, sklo a p íp.
další komodity), pak p i sou asných cenách druhotných surovin a platbách od AOS EKO-KOM není 
tento systém ztrátový.  
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K fungování PAYT v eské republice 
Petr Šauer, Libuše Pa ízková
katedra životního prost edí, Vysoká škola ekonomická v Praze 
e-mail: sauer@vse.cz 

Úvod
Tento p ísp vek p ináší vybrané výsledky výb rových statistických šet ení provedených v rámci 
projektu „Pla  podle toho, kolik (net íd ného domovního) odpadu vyhodíš“. Jednalo se o projekt 
5. rámcového programu EU s plným anglickým názvem „Variable Rate Pricing based on Pay-as-You-
Throw as a Tool of Urban Waste Management (PAYT)“. Projekt ešili v letech 2001-2003 partne i
ze šesti zemí -  N mecka, Dánska, Irska, Špan lska, ecka a eské Republiky. P ísp vek chce mj. 
prezentovat t i záv re né publikace projektu, kde zájemci mohou nalézt podrobn jší informace. 

Projekt PAYT zkoumal problematiku nakládání s tuhým komunálním odpadem v souvislosti se 
zp sobem jeho odstra ování z obytných zón v návaznosti na zp sob úhrady této služby 
domácnostmi. Vycházel p i tom z p edpokladu, že existuje (politický) konsensus, že je žádoucí 
usilovat o (i) maximalizaci vyt íd ných složek domovního odpadu a sou asn  o minimalizaci produkce 
sm sného (zbytkového) odpadu a (ii) o minimalizaci produkce domovního odpadu v bec. 

Snahou ešitel  projektu pak bylo nalézt takové faktory, které efektivn  ovliv ují proces nakládání 
s domovním odpadem tak, aby byly vytvo eny ideální podmínky pro napln ní uvedených dvou cíl .
D raz byl kladen p edevším na ekonomický nástroj v podob  platby domácností vázané na objem 
vyprodukovaného net íd ného odpadu v kontrastu k (jednotné) platb  na ob ana (tzv. „kapita ní 
platb “). Zkoumány však byly nejen faktory ekonomické, ale i  faktory technické, politické a sociální. 

Analýza m la dv ásti – první byla kvalitativní analýza postupující cestou ízených interview 
provád ných ešiteli s významnými p edstaviteli zájmových subjekt  v oblasti komunálního odpadu. 
Její výsledky byly jedním ze zdroj  stanovení výchozích tvrzení, hypotéz, faktor  a prom nných pro 
kvantitativní analýzy. Tak nap íklad bylo formulováno 5 relativn  homogenních skupin faktor , jež by 
mohly ovliv ovat postoj domácností ke t íd ní svého odpadu, p ípadn  také ovliv ovat jeho celkovou 
produkci, které potom byly rozpracovány v rámci kvantitativních analýz. Šlo o následující skupiny 
faktor : informovanost a postoje, sociáln  ekonomická struktura, technické aspekty, ekonomické 
aspekty a politické aspekty. Hlavní výsledky kvalitativních analýz za eskou republiku lze nalézt 
v kapitole Budský Š.: Postoje zájmových subjekt  k metod  PAYT- výsledky kvalitativního šet ení 
v eské republice“ v knize „Jak (ne)platit na domovní odpad“. 

V rámci kvantitativní analýzy projektu byla v eské republice v roce 2003 provedena dv  dotazníková 
šet ení a byly analyzovány jejich výsledky. První šet ení prob hlo ve vybraných pražských 
domácnostech. Druhé šet ení se zam ilo na vybrané eské obce. T etí analýza využila údaj
d ív jšího výb rového šet ení v eských obcích, které bylo rovn ž zam eno na ekonomiku 
odpadového hospodá ství (viz Šauer at al 2000a a Šauer at al 2000b).  

Výzkumy v eských domácnostech a v obcích byly pro mezinárodní projekt zajímavé nejen pro 
nedostatek kvalitních dat v jiných zemích zú astn ných na projektu. Hlavním d vodem byla existence 
zkušeností se systémy PAYT (“pla  jen za tolik net íd ného odpadu, kolik ho vyprodukuješ”) nebo se 
systémy tomuto systému blízkými. Rovn ž nedávná dvojí zm na právní úpravy týkající 
se komunálního odpadu slibovala zkoumat její odraz v chování obyvatel. 

Šet ení v pražských domácnostech a jeho výsledky 
Pr zkum zam ený na domácnosti byl proveden na souboru domácností velké Prahy, a to v p edem 
vytipovaných (typov  rozdílných) urbanistických jednotkách. Celkem byly osloveny domácnosti žijící 
v 17 urbanistických obvodech Prahy, a to: historické centrum, Žižkov, Vinohrady I, Vinohrady II, 
Dejvice, áblice, Jižní M sto, Jihozápadní m sto, Pet iny, O echovka, Nebušice, Spo ilov, Zahradní 
m sto, Solidarita, Baba, Zbraslav a Klánovice. Výb r jednotek byl založen na zám rném kvótním 
výb ru domácností v uvedených lokalitách. Šet ení bylo provád no formou ízeného rozhovoru. 
Celkem bylo navštíveno 203 domácností ve výše zmín ných 17 pražských lokalitách, 6 dotazník
muselo být ze zpracování vy azeno jako nevyhovující. Do zpracování tak vstoupilo 197 dotazník .
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Ke t íd ní odpadu se p ihlásilo 138 domácností. Jejich pr m rná týdenní produkce sm sného odpadu 
na 1 lena domácnosti byla ve výši 12,6 litr . Domácností, které p iznaly, že se t íd ním domovního 
odpadu nezabývají bylo 39. Jejich pr m rná týdenní produkce sm sného odpadu na 1 lena  byla 
13,7 litr . Provedeme-li p epo et na období 1 roku, potom m žeme konstatovat, že v domácnostech, 
které t ídí odpad vyprodukují na 1 lena v pr m ru p ibližn  635 litr  sm sného odpadu ro n ,
zatímco domácnosti, ve kterých se net ídí je to 712 litr . Poda ilo se prokázat, že a  se tento rozdíl 
nemusí jevit velký, je statisticky významný. 

Podrobn jší hodnocení výsledk  pomocí metod popisné statistiky lze nalézt ve druhé kapitole knihy o 
výsledcích statistických analýz (Šauer at al 2003a). V íme, že budou mj. využitelné pro sekundární 
analýzy. 

Dále bylo analyzováno, jak jednotlivé faktory/prom nné ovliv ují postoj domácností ke t íd ní, tj.  zda 
domácnost sv j domovní odpad t ídí i nikoli. Souhrnn  uspo ádané výsledky lze nalézt v Tabulce 1. 

Tabulka 1: Vyhodnocení závislostí mezi sledovanými jevy a postojem domácnosti ke t íd ní
domovního odpadu 
Sledovaný jev Vliv na t íd ní

odpadu domácností
Pochopení pojmu „t íd ní“ NE 
Získávání informací NE 
Míra informovanosti NE 
Typ domácnosti NE 
Dosažené vzd lání NE 
Typ bydlení NE
P im enost bytu NE 
Podmínky pro t íd ní v kuchyni ANO 
Používání spalovacího za ízení NE 
Velikost odpadkového koše NE 

etnost vynášení odpad. koše NE 
Existence kontejner  na t íd ný odpad v obci ANO 
Vzdálenost kontejner  od domu NE 
Použitelnost kontejner  ANO 
Subjektivní chápání podmínek pro t íd ní ANO 
Ochota snížit produkci sm s.odpadu p i vazb  úhrady na vyprodukované 
množství

NE

Zp soby uv dom lého snížení produkce sm sného odpadu NE 
Ochota platit zálohy za vratné láhve NE 
Ochota vracet použité obaly NE 
Soulad legislativy s požadavky t íd ní ANO 
Hodnocení postih  firem za porušování p edpis  NE 
Postoj domácnosti k zavedení penaliza ních prvk  do systému úhrad za 
nakládání s komunálním odpadem 

NE

Hodnocení stimula ních prvk  zavád ných do systému úhrad za nakládání 
s komunálním odpadem 

NE

Zavedení zp tného odkupu NE 
Fungování  orgán  státní správy NE 

Z Tabulky 1 je z ejmé, že se nepoda ilo prokázat p íliš velké množství vliv , které statisticky 
prokazateln  p sobí na ochotu  domácností t ídit domovní odpad (viz též Záv ry). 

Šet ení v eských obcích a jeho výsledky 
Hlavními úkoly této ásti studie bylo (i) potvrdit i vyvrátit hypotézu, že v obcích, jež uplat ují PAYT 
ob ané více t ídí a produkují mén  sm sného odpadu a (ii) vybrat z celého souboru možných faktor
ty, které ovliv ují velikost produkce jednotlivých složek domovního odpadu, p ípadn  které ovliv ují % 
t íd ní. Dále bylo cílem pokusit se vytvo it ur itou typologii obcí s podobnými podmínkami pro t íd ní
domovního odpadu, která by mohla sloužit obecním zastupitelstv m jako jeden z nástroj  p i
rozhodování o zavád ní PAYT i jiných systém  managementu domovního odpadu. 
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Pr zkum byl proveden v rámci celého území eské republiky s cílem získat dostate n
reprezentativní vzorek obcí. Výb r obcí byl proveden na základ  seznamu poštovních sm rovacích 
ísel. Bylo náhodn  vybráno 400 obcí, které byly následn  osloveny a požádány o vypln ní

p iloženého dotazníku. Návratnost vypln ných dotazník  p ed ila naše o ekávání, nebo  zp t bylo 
zasláno 206 dotazník . Po prvotní kontrole dotazník  vstoupilo do zpracovávání 196 obcí s celkovým 
po tem obyvatel p es 3 miliony. 

Analýza pomocí metod popisné statistiky op t poskytla adu využitelných poznatk . Tyto výsledky zde 
nelze vzhledem k rozsahu p ísp vku uvád t. Lze je nalézt ve t etí kapitole publikace (Šauer at al 
2003a). 

Pro pot eby potvrzení i zamítnutí tvrzení, že ob ané, jejichž systém úhrady za odstran ní 
komunálního odpadu je založen na systému PAYT, produkují statisticky významn  mén  sm sného 
odpadu a více t ídí, než ti, jejichž systém úhrad je stanoven paušálním poplatkem, byla provedena 
transformace prom nné, která podává velmi podrobný p ehled o jednotlivých zp sobech úhrad 
systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálního odpadu, jak 
je aplikován v jednotlivých obcích R. Z celkového po tu p ti možností, které byly v uvedeném období 
v R aplikovány, byly vytvo eny pouze 2 skupiny tak, aby jejich obsah co nejvíce odpovídal pojmu 
„PAYT ano“ (1), „PAYT ne“ (0). V rámci takto vzniklých skupin obcí byly vypo ítány pr m rné hodnoty  
produkce komunálního odpadu na hlavu celkem, vyt íd ného a sm sného odpadu. Výsledky jsou 
uvedeny v Tabulce 2. 

Tabulka 2: Pr m rná produkce komunálního odpadu na hlavu v kg za rok 2001v obcích  aplikujících a 
neaplikujících PAYT 

Kategorie obce Po et obcí Po et obyv. 
v tis. 

Komunální odpad T íd ný odpad Sm sný odpad 

Obce s PAYT 92 1 540 240 29 211
Obce bez PAYT 65 1 132 260 18 242

R celkem 157 2 672 244 20 224
Na základ  p íslušné statistické analýzy bylo možno konstatovat, že se (na hladin  významnosti   = 
5 %) poda ilo prokázat hypotézu, která tvrdí, že v obcích, jejichž zastupitelstva aplikují pro výpo et 
úhrad za provoz systému odstra ování a zneškod ování domovního odpadu metodu PAYT, dochází 
k statisticky významnému poklesu produkce sm sného odpadu a v d sledku toho také k nár stu 
objemu t íd ného odpadu. Na téže hladin  významnosti se poda ilo 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 cíl , tj. poklesu celkového objemu komunálního odpadu, 
poklesu objemu produkovaného sm sného odpadu a zvýšení objemu t íd ného odpadu pro op tovné
použití v pr myslu (recyklace). 

Následovaly analýzy toho, které (konkrétní) faktory mají prokázaný vliv na výši vyprodukovaného 
komunálního odpadu na hlavu, na množství t íd ného odpadu na hlavu a na množství sm sného 
odpadu na hlavu. Souhrnné výsledky jsou uvedeny v Tabulce 3. 

Tabulka 3:  Vyhodnocení vlivu sledovaných faktor  na chování modelované prom nné
Faktor Komunální 

odpad
T íd ný
odpad

Sm sný
odpad

Náklady spojené s nakládáním s komunálními odpady v p epo tu
na hlavu 

ANO NE ANO 

Náklady spojené s nakládáním s komunálními odpady v p epo tu
na tunu 

ANO ANO ANO 

Platby od ob an  spojené s nakládáním s KO v p epo tu na hlavu NE NE NE 
Platby od ob an  spojené s nakládáním s KO v p epo tu na tunu NE NE NE 
Dotace poskytované obcemi spojené s nakládáním s KO 
v p epo tu na hlavu 

NE NE NE 

Dotace poskytované obcemi spojené s nakládáním s KO 
v p epo tu na tunu 

NE NE NE 

Náklady na likvidaci erných skládek v p epo tu na hlavu NE NE NE 
Náklady na likvidaci erných skládek v p epo tu na  tunu NE NE ANO 
P íjmy z prodeje t íd ného odpadu v p epo tu na hlavu NE ANO NE 
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P íjmy z prodeje t íd ného odpadu v p epo tu na tunu NE NE NE 
Náklady spojené s nebezpe nými složkami KO v p epo tu na 
hlavu

NE NE NE 

Náklady spojené s nebezpe nými  složkami KO v p epo tu na tunu NE NE NE 
Pravomoce obcí NE NE NE 
Sankce obcí NE NE ANO 
Zapojení do systému zp tného odb ru obal  EKOKOM NE NE NE 
Procento t íd ní odpadu NE NE ANO 

Ani zde (viz Tabulku 3) se nepoda ilo prokázat p íliš velké množství vliv , které (statisticky významn )
p sobí na t íd ní domovního odpadu. Obdobn  jako u domácností, ani u obcí se nepoda ilo nalézt 
n jaké smysluplné typy, které by mohly být využity p i zkvalit ování managementu odpadu. 

Záv ry 
Uvedeným statistickým šet ením a následnou analýzou získaného datového materiálu se poda ilo 
prokázat, že na ochotu domácností t ídit sv j vyprodukovaný odpad mají (s 95 % pravd podobností) 
nejv tší vliv následující faktory: 
 Míra informovanosti o zp sobu správného t íd ní domovního odpadu 
 Technické podmínky v kuchyni 
 Existence kontejner  na t íd ný odpad v obci 
 Použitelnost kontejner  na t íd ný odpad 
 Subjektivní hodnocení podmínek pro t íd ní v míst  bydlišt
 Subjektivní hodnocení legislativy eské republiky ve vztahu k podpo e t íd ní domovního odpadu a 

zajišt ní druhotných surovin pro pr mysl. 

Domácnosti, které sv j odpad t ídí, produkují statisticky významn  mén  sm sného odpadu 
v p epo tu na hlavu než ty domácnosti, které se t íd ním nezabývají. 

V obcích, které pro výpo et úhrad od ob an  za provoz systému komunálních odpad  požívají 
n který z p ístup  PAYT, se vyprodukuje statisticky významn  mén  celkového komunálního odpadu 
za sou asné existence vyšší tendence ke t íd ní.

Na druhé stran  se však ukázalo,  že ob ané nehledí tolik na výši plateb za nakládání s odpady, jako 
spíše na ú innost celého systému vedoucího ke smysluplné separaci odpad  a jejich následného 
využití. To je jen potvrzením jedné z výchozích myšlenek studie, kterou lze formulovat jako možnost 
dosažení politického konsensu o podpo e vyššího stupn  separace i za cenu ur itého nár stu 
náklad .

Odkazovaná literatura: 
 ŠAUER, P., PA ÍZKOVÁ, L., HADRABOVÁ, A. (2000a): Ekonomická analýza nakládání s odpady 

na úrovni municipalit, MŽP R, Praha. 
 ŠAUER, P., PA ÍZKOVÁ, L., ŠMATLÁK, A. (2000b): Shromážd ní a statistické zpracování údaj  o 

ekonomice nakládání s komunálním odpadem, VŠE/MŽP R, Praha. 
 ŠAUER P. (editor) (2003): Jak (ne)platit za domovní odpad: P ísp vky záv re ného seminá e

projektu PAYT, Oeconomica Praha. 
 ŠAUER, P., PA ÍZKOVÁ L., FIALA, P., DVO ÁK A., GEUSS, E., H EBÍ EK, J., HADRABOVÁ, 

A., BUDSKÝ, Š. (2003a): PAYT. Výsledky statistických analýz o zp sobech plateb za domovní 
odpad v eské republice, Oeconomica, Praha. 

 ŠAUER, P., PA ÍZKOVÁ L., FIALA, P., DVO ÁK A., GEUSS, E., H EBÍ EK, 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. 

Užite né odkazy: 
 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 uvád ném v p ísp vku). 
 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 sb r p enosných baterií a akumulátor
Kate ina Babáková 

Prodej p enosných baterií v R
Do systému ECOBAT se k dnešnímu dni p ihlásilo 62 p edních výrobc  a dovozc , kte í v minulém 
roce dodali na trh tém   2810 t p enosných baterií a akumulátor . Zvyšující trend v prodeji 
zaznamenali p edevším alkalicko-manganové baterie. Dalším ekologicky významným trendem u 
eské populace je zvýšený zájem o nejr zn jší druhy dobíjecích akumulátor . Jejich podíl se 

v lo ském roce zvýšil ze 4 na 8 % !  

Obr. 1 : Množství uvedených baterií uvedených na eský trh v pr b hu období rok  2002- 2004 

Výsledky sb ru v R za rok 2003 
Spole nost ECOBAT b hem roku 2003 zajistila 
sb r 69,75 tun vy azených p enosných baterií a 
akumulátor , což je s porovnáním s minulým 
rokem, kdy se sebíralo 14,984 t, p ibližn  o 4,6krát 
víc. Podíl úsp šnosti sb rných míst na celkovém 
množství sesbíraných baterií za rok 2003 
vyjad uje Obr. 2 .  

Za prvních p t m síc  roku 2004 spole nost 
ECOBAT zajistila sb r 62 tun p enosných baterií a 
akumulátor . Z tohoto množství se 35 % využívá a 
recykluje.  

                                                                                         
Obr. 2 

Sb rnou sí  ECOBATu dnes tvo í p es více jak 3. 600 evidovaných míst zp tného odb ru, které jsou 
již prakticky ve všech m stech R p evyšující po et 5.000 obyvatel. Do konce roku by naše pokrytí 
sb rné sít  m lo zahrnout i m sta nad 3.000 obyvatel.

-

100 000 

200 000 

300 000 

400 000 

500 000 

600 000 

700 000 

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

[k
g

]

Zinkochloridové Alkalickomanganové Ostatní

maloobchod
(ELEKTRO) 

33,5%

maloobchod 
(POTRAVINY)

 4,3%

Pr mysl
19,7%Obce

42,6%



  Konference ODPADY a OBCE (16 a 17.06.2004) 

30

V tabulce 1 uvádíme p ehled nejúsp šn jších „sb ra “ za rok 2003 i s množstvím sesbíraných baterií 
a akumulátor , ke kterému dané subjekty p isp ly.

Recyklace  a  ECOBAT  
Svoz ze shromaž ovacích sb rných míst, skladování baterií a jejich t íd ní zajiš uje spole nost 
EuroBattery s.r.o. Centrální sklad je umíst n na Kladn , baterie a akumulátory jsou zde t íd ny ru n
na speciáln  vyrobených t ídicích stolech. T íd ní probíhá na následující typy : 

Primární baterie                             - bez obsahu Hg a Cd 
                            - obsah Hg a Cd není vylou en 
Sekundární baterie ( alumulátory) - NiHM 
                                                      - NiCd 
                                                      - ostatní 
Knoflíkové                                     - s obsahem Ag 
                                                      - ostatní 

Vyt íd né p enosné baterie jsou p edávány k recyklaci do dvou eským recykla ních za ízení 
 Kovohut  P íbram (Pb, Ag) 
 Recyklace EKOVUK Panenské B ežany (Hg, Ag, Li).  

V pr b hu roku 2003 byla uzav ena smlouva s recykla ním za ízením Fernwarme Víde  a  
v sou asné dob  probíhá vy izování žádosti o vývoz vyt íd ných baterií z R. K vývozu sebraných 
baterií jsme nuceni vzhledem k tomu, že pro zpracování zinkochloridových a alkalicko-manganových 
baterií neexistuje eské republice žádné recykla ní za ízení.    

Fernwärme Wien(Rakousko)       

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

                                                        
                                                                        
Obr. 3 : Materiálové toky recykla ního procesu Chemtec 

Základem technologického za ízení je rota ní pec, kde baterie procházejí demerkuriza ním procesem. 
Na konci procesu z stává železný šrot a frakce obsahující ZnO. Ob  frakce jsou zpracovávány 
v externích hutních provozech. Do iš ování kou ových plyn  z procesu probíhá v systému do iš ování 
spalin spalovny nebezpe ných odpad  Simmeringer Heide (v areálu této spalovny je recykla ní
stanice umíst na).

MaloobchodObce Pr mysl
ELEKTRO POTRAVINY 
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Sebírán
o
[kg]
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o
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SITA Bohemia a.s. 9 360,0 
BATERIA
SLANÝ CZ, 
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BATTEX s.r.o. 
Slaný

2 984,0 
ELFETEX, spol. 
s r.o. 

1 612,0 
JEDNOTA
Velké Mezi í í

252,0
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Nová sm rnice EU o bateriích a akumulátorech 
Dne 21.11.2003 schválila Evropská komise návrh nové Sm rnice o bateriích a akumulátorech a 
použitých bateriích a akumulátorech 2003/0282 (COD). Tento návrh obsahuje adu nových povinností 
pro lenské zem  EU : 
 povinný sb r všech typ  baterií a akumulátor  bez ohledu na zna ku i zp sob použití 
 posílení principu zodpov dnosti výrobce za sb r a recyklaci (zodpov dnost za vznik recykla ních 

kapacit, záruky za financování sb ru a recyklace p i uvád ní baterií na trh) 
 absolutní zákaz likvidace pr myslových a automobilových akumulátor  na skládkách nebo 

spalováním 
 podpora užívání vhodných ekonomických nástroj  pro podporu environmentálního chování výrobc

a spot ebitel  (odkaz na návrh Sm rnice COM(97)009 final) 
 závazný cíl pro sb r p enosných baterií na úrovni 50 % do 3 let a 60 % do 5 let od ú innosti 

sm rnice 
 zvláštní závazný cíl pro pro sb r NiCd p enosných akumulátor  ve výši 80 % z množství 

dostupného pro sb r
 povinné monitorování množství NiCd akumulátor  v komunálním odpadu 
 povinnost p edat všechny sebrané baterie a akumulátory k recyklaci pouze za ízení provozovaném 

dle principu BAT (best available techniques) a EMAS  
 závazné cíle pro míru recyklace  

o 100 % Cd, 75 % z celkové hmotnosti NiCd akumulátor
o 100 % Pb, 65 % z celkové hmotnosti Pb akumulátor
o 55 % z celkové hmotnosti u všech ostatních baterií 

 usnadn ní mezinárodní p epravy sebraných baterií mezi zem mi EU za ú elem jejich recyklace 

Bohužel v dubnu p i prvním tení v Evropském parlamentu prosadili n kte í poslanci zákaz výroby 
všech baterií a akumulátor  s obsahy v tšími než 5 ppm Hg, 40 ppm Pb a 20 ppm Cd. Tento zákaz 
není podložený žádnými v deckými studiemi , naopak bylo již d íve prokázáno, že tak nízké 
koncentrace výše zmín ných prvk  v kovové form  nemohou ohrozit životní prost edí ani v p ípad ,
kdy by nedošlo k jejich recyklaci. 

Tyto neuvážené návrhy by pro R a jiné zem  znamenaly, že bude zakázáno cca 85 % z dnes 
užívaných p enosných baterií, které mají v drtivé v tšin  vyhovující environmentální parametry 
a za které neexistuje rovnocenná náhrada! V íme, že eská republika, ale i ostatní vlády zemí EU 
zaujmou k t mto skandálním návrh m negativní stanovisko a poda í se schválit zn ní sm rnice 
v reálné a prosp šné form .
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Sout ž o K iš álovou popelnici 
Zám r sout že
Zhodnocení innosti obcí v oblasti hospoda ení s komunálními odpady, které jsou zapojeny do 
systému EKO-KOM. Posouzení je zam eno zejména na: 
 Technické zajišt ní systému sb ru odpad

- Odd lený sb r využitelných složek KO (min. papír, plasty, sklo) 
- Vybavenost nádobami (nebo pytli) v dostate né etnosti a p ijatelných donáškových 

vzdálenostech pro ob any 
- Sb rný dv r

 Organizaci nakládání s odpady 
 Komplexnost nakládání s odpady 

- Zajišt ní sb ru a svozu sm sných KO v b žné i rekrea ní zástavb  (pokud je) 
- Odd lený sb r nebezpe ných odpad
- Odd lený sb r využitelných složek 
- Odd lený sb r objemných odpad
- Zajišt ní nakládání s odpady ze zelen

 Informovanost ob an  a práce s ve ejností 
 Efektivitu systému hospoda ení s odpady v obci 
 Pln ní povinností obce v i systému EKO-KOM 

Nultý ro ník 2004 
Hodnocení obcí bylo provedeno zejména na základ  údaj , poskytovaných obcemi a odpadá skými 
firmami do systému EKO-KOM. V systému bylo v dob  vyhodnocení (duben-kv ten 2004) zapojeno 
4.577 obcí (9.596.802 obyvatel). K hodnocení byly použity údaje za rok 2003. Podmínky výb ru byly 
následující: 

1. stupe  - Základní výb r (ze smluvních výkaz )
 zavedený sb r 3 hlavních komodit papír, plast, sklo 
 výt žnost t íd ného sb ru papír+plast+sklo v kg/obyvatel.rok v roce 2003 (pr m r v R byl 

18,44 kg/obyvatel.rok) 
 hustota sb rné sít  (data pouze o nádobovém systému ze 4.Q 2003) – obce které m ly

hustotu sb rné sít  pod 350 obyvatel na nádobu pro každou komoditu zvláš  (papír plast,sklo)  
Na základ  uvedených podmínek bylo vybráno z celkového po tu 517 obcí. 

2. stupe  – výb r podle údaj  ze smluvního dotazníku
 Informovanost obyvatel 
 Komplexnost nakládání s odpady (sb r nebezpe ných odpad , objemných odpad , odpad

ze zelen  atd.) 
 Nákladovost odpadového hospodá ství a efektivita vynaložených náklad

Do užšího výb ru bylo za azeno 27 obcí. 

3. stupe  – hodnocení v terénu
Bylo provedeno zástupci odd lení využití odpad  AOS EKO-KOM p ímo ve vybraných obcích. Byla 
hodnocena dostupnost sb rové sít  a p ístupnost systému obce pro ob any.

Na základ  všech uvedených podmínek se na stupních vít z  pro rok 2004 umístily: 
1. M sto T inec (okr. Frýdek.Místek) – 38.800 obyvatel 
2. M sto P ibyslav (okr. Havlí k v Brod) – 3.991 obyvatel 
3. Obec Opatovice nad Labem (okr. Pardubice) – 2170 obyvatel 

V užším výb ru dle 3. stupn  byly dále: obec Blatec, obec Hlušovice (okr.Olomouc), Horšovský Týn 
(okr. Domažlice), Kutná Hora (okr. Kutná Hora), obec Solnice (okr. Rychnov n.K.), Ho esedly (okr. 
Rakovník), hl.m.Praha.  

První ro ník 2005 
Pravidla pro hodnocení sout že z stávají obdobná jako p i nultém ro níku. Do sout že jsou zahrnuty 
všechny obce, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM. Základní hodnocení obcí dle 1. a 2. stupn
bude provedeno na základ  údaj  poskytnutých do systému EKO-KOM v rámci tvrtletních výkaz  a 
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ro ního dotazníku za rok 2004. Toto hodnocení je provád no elektronicky. Výsledkem by m la být 
skupina cca 30 nejlepších obcí. 

Poslední stupe  hodnocení obcí v terénu bude v prvním ro níku sout že rozší en. V obcích, které 
budou za azeny do výb ru podle 2. stupn , bude provedeno šet ení odbornou firmou za ú elem 
zjišt ní stavu informovanosti a spokojenosti obyvatel dané obce se zvoleným systémem odpadového 
hospodá ství. Do hodnocení budou zahrnuty také další aktivity obce v oblasti životního prost edí.
Poslední výb r provede komise složená ze zástupc  AOS EKO-KOM a.s., MŽP a odborné ve ejnosti. 
Komise provede šet ení v jednotlivých obcích za ú elem zjišt ní funk nosti celého systému. 

Vít zové prvního ro níku sout že budou vyhlášeni na konferenci Odpady a obce 2005, která se 
bude konat ve dnech 15. a 16. 6. 2005 op t v Hradci Králové. Vít z získává putovní pohár ve 
form  K iš álové popelnice.   
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Optimalizace svozu plast  v rámci svozové oblasti spole nosti
LIKO SVITAVY a.s. 
Firma LIKO SVITAVY a.s je akciová spole nost, jejíž zakladateli a vlastníky jsou obce a m sta 
na území okresu Svitavy.  

Svozová oblast  je tvo ena 42 obcemi  s 58 696 obyvatel . Ve svozové oblasti jsou zahrnuta t i m sta  
Svitavy, Poli ka, Litomyšl s 37 424 obyvateli (63,8% obyvatel svozové oblasti). 

Spole nost LIKO SVITAVY a.s. zajiš uje pro své klienty ( obce i podnikatelské subjekty )  komplexní 
služby v oblasti nakládání s odpady. V rámci t chto služeb provozuje systém separace komunálního 
odpadu, jehož cílem je získat recyklovatelné suroviny ( papír, plasty, sklo ) a snížit množství odpadu 
p icházejícího na skládku.  

B hem r. 2000 vstoupily obce zajiš ující t íd ný sb r odpadu provozovaný firmou LIKO SVITAVY a.s. 
do systému sdruženého pln ní zp tného odb ru odpad , realizovaného spole ností EKO-KOM a.s..  

V roce 2002 vytvo ilo LIKO SVITAVY a.s. projekt intenzifikace t íd ného sb ru využitelných složek 
komunálních odpad  . Jedním z úkol  hned na po átku ešení projektu byla optimalizace svozu 
plast , týkající se obcí mikroregionu Litomyšlsko.     

P i zavád ní t íd ného sb ru plast  v obcích se totiž nepoda ilo zajistit rozmíst ní jednotných 
kontejner . Obce postupovaly v n kterých p ípadech nekoordinovan  p i nákupu kontejner  na sb r
plast , ímž došlo k tomu, že vedle 1100 l kontejner  byly používány i „zvony“ se spodním výsypem. 
Jejich obsluhu  muselo zvláš  zajiš ovat speciální svozové vozidlo, užívané jinak pro svoz skla. Svoz 
plast  se tímto zp sobem zna n  komplikoval a zdražoval, nebo  zmín né vozidlo bylo vypravováno 
ze st ediska Svitavy. 

Z tohoto d vodu jsme b hem r. 2002 p istoupili ke kompletní vým n  všech typov  nevhodných 
kontejner  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 vým n  p edcházela jednání se všemi starosty dot ených obcí, p i kterých se objasnil zám r
celé akce. V každé obci se p ímo na míst  prov ily možnosti osazení nových kontejner  na p vodní
stanovišt , prozkoumaly se všechny aspekty vým ny v etn  estetického p sobení odlišných typ
kontejner  v ur itém prost edí. Proti vým n  nebylo nakonec ze strany obcí žádných námitek. 

Tab. .1  -  P ehled obcí, kde byla provedena vým na kontejner
Obec po et kontejner  k vým n

Cerekvice 5 ks 
Morašice 3 ks 
Nová Sídla 2 ks 
Tržek 1 ks 

ídký 1 ks 
Sedlišt 2 ks 
Celkem 14 ks 

Ve vyjmenovaných obcích byl ustálen 14-ti denní cyklus svozu plast . P vodní 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. Ob  byla vybavena hydraulickou 
rukou umož ující výsyp kontejner . Zatímco vozidlo LIAZ bylo schopno obsloužit p edm tné obce 
b hem jednoho svozového okruhu ( plasty byly ukládány do velkoobjemového kontejneru), vozidlo 
AVIA vzhledem k malému objemu úložného prostoru vyžadovalo p istavení velkoobjemového 
kontejneru na p ekladišti komunálního odpadu v Litomyšli, protože b hem jedné jízdy nebylo schopno 
naložit všechny svážené kontejnery. V tší po et ujetých kilometr  vozidlem AVIA byl kompenzován 
nižšími náklady na 1 ujetý kilometr, (AVIA byla nasazována v t ch p ípadech, kdy vozidlo LIAZ bylo 
vytíženo velkoobjemovou p epravou komunálního odpadu v rámci režimu dopravy z p ekladiš
odpadu na skládku.) 
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Tab. . 2  Porovnání vozidel p i svozu plast  v litomyšlské oblasti 
Vozidlo po et 

km uje-
tých na 
svozu 

p eprava 
Svitavy - 

Litomyšl - 
Svitavy 

pr m.spot eba
na 100 km 

náklady 
na spot e-
bu PHM 
na jeden 

svoz 
(cena nafty: 

17,20 K /l)

množství 
svezených 
plast  (t) 

náklad na 
p epravu 1 t 

plast
(zohledn ny

pouze náklady 
na spot ebu 

PHM)
LIAZ

(hydraulická 
ruka) 

25 km
*

36 km 48,8  l 512,0 K 0,5 1 020 K /t

AVIA
(hydraulická 

ruka) 

50 km
*

36 km 
36 km 

(LIAZ p istavení
kontejneru 

20m3 na p e-
kladišt  Litomyšl)

21,1  l 
52,5  l 

637,2 K 0,5 1270 K /t

MAN/
HALLER 

(linearpres) 

60 km 
**

36 km 55,00  l 908,2 K 2,5 363 K /t

*    -   svoz obcí ídký, Sedlišt , Cerekvice, Morašice, Nová Sídla, Tržek 
**  -  svoz m sta Litomyšl v etn  integrovaných obcí a obcí ídký, Sedlišt , Cerekvice, Morašice, 
Nová Sídla, Tržek 

Jen z porovnání náklad  na spot ebu pohonných hmot vztažených na 1kg sebraného plastu  je 
z ejmé, že využívání vozidla MAN s lisovací nástavbou HALLER je úsporn jší. Mimo porovnání navíc 
z stala výhoda lepšího zajišt ní svozu z organiza ního hlediska, zrušení problém  se zajišt ním 
kontejner  pro svoz plast , lepší využití pracovní doby. Svoz plast  ve vyjmenovaných obcích byl 
organicky za len n do svozu plast  v celé litomyšlské oblasti. 
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Univerzální svozové vozidlo na t íd ný sb r a sm sný komunální 
odpad
RNDr. Bc. Danuše Nováková 
TESPRA Hodonín, s.r.o. 

Popis svozové spole nosti a svozové oblasti 
Obchodní spole nost TESPRA Hodonín, s.r.o. je z pohledu nakládání s odpady tzv. svozovou 
spole ností, jejímž nejd ležit jším produktem je zejména poskytování služeb,  spo ívající ve svozu a 
následném využití i odstran ní všech složek komunálního odpadu. V oblasti poskytování služeb 
v odpadovém hospodá ství se orientuje na dva základní segmenty trhu. Prvním segmentem je 
komunální sféra – obce a m sta region  Hodonínsko, Strážnicko a Hor ácko. Druhým segmentem 
jsou ostatní podnikatelské subjekty p evážn  se sídlem ve m st  Hodonín  a jeho blízkém okolí. 
Z t chto dvou skupin pocházejí také významní externí zákazníci obchodní spole nosti.  

V sou asné dob  TESPRA Hodonín,s.r.o. obsluhuje celkem 28 m st a obcí v jižní, jihozápadní a 
jihovýchodní ásti okresu Hodonín s cca 65 tis. obyvateli, z nichž 27tis. žije v okresním m st
Hodonín. Tato ást okresu Hodonín je p evážn  rovinatá s pom rn  vysokou hustotou osídlení. 

Ob ané v obcích t ídí již v domácnostech papír, plasty, barevné a bílé sklo a v posledním roce  i tzv. 
nápojové kartony a tyto komodity ukládají p evážn  do  barevn  rozlišených speciálních kontejner
typu REFLEX o obsahu 1,1 a 2,1 m3 se spodním výsypem, v menší mí e – p evážn  ve m st
Hodonín  - jsou takto vyt íd né odpady ukládány do 1100 lt kontejner  typu MEVA s horním 
výsypem.V posledním t ech letech se v uvád né svozové oblasti stále více využívají na vyt íd né 
komodity  papíru, plast  a nápojových karton  barevn  rozlišené plastové pytle, a to zejména v obcích 
a ve m st  Hodonín  v zástavb  rodinných domk .

Díky tlaku legislativy na úseku odpadového hospodá ství  a také díky odm nám od spole nosti EKO-
KOM se komunální odpad v obcích stále více t ídí a rozr stá se po et nádob na t íd ný sb r. První 
nádoby na t íd ný sb r typu REFLEX se spodním výsypem se rozmístily ve m st  Hodonín  již v roce 
1995 v rámci tzv. pilotního projektu. Následn  si podobné nádoby po ídily  i okolní obce, avšak jejich 
po et byl spíše symbolický. K výrazn jšímu nár stu nádob na t íd ný sb r v ostatních obcích svozové 
oblasti za alo docházet v roce 1999 a od této doby se jejich po et neustále zv tšuje. V sou asné 
dob   spole nost TESPRA Hodonín, s.r.o. obsluhuje ve své svozové oblasti celkem cca 580  ks 
nádob na t íd ný sb r, z nichž v tší polovina je rozmíst na v samotném m st  Hodonín . P evážn
jsou zastoupeny nádoby typu REFLEX v po tu cca 560 ks. Krom  nádob ob ané více než poloviny 
obsluhovaných obcí stále více využívají na t íd ný sb r také plastové pytle. 

P vodní zp sob svozu vyt íd ných složek odpadu 
Svozová spole nost TESPRA Hodonín,s.r.o. d íve vyt íd né složky odpad  (papír, plasty, sklo)   
z nádob REFLEX se spodním výsypem (tzv. zvony) vyzvedávala výhradn  pomocí tzv. hydraulické 
ruky, kterou jsou vybavena dv  kontejnerová vozidla, a to menší AVIA-kontejner (s kapacitou 
kontejneru do 8m3 ) a v tší LIAZ-kontejner (s kapacitou kontejneru do 14 m3). Pomocí této ruky jsou 
nádoby REFLEX se spodním výsypem zvednuty a odpad je z nich voln  vysýpán do velkoobjemového 
kontejneru umíst ného na vozidle a po jeho napln ní odvážen na dot íd ní do Hodonína. Mén
frekventované nádoby typu MEVA s horním výsypem a vy len né na t íd ný sb r musely být 
obsluhovány pouze svozovým vozidlem  s lineárním stla ováním, které spole nost  p evážn  používá 
na svoz tzv. sm sného komunálního odpadu. 

Dokud byl ve svozové oblasti rozmíst n menší po et nádob typu REFLEX se spodním výsypem a 
navíc byl koncentrován p evážn  ve m st  Hodonín  a jeho nejbližším okolí, byl dosud provozovaný 
systém svozu vyt íd ných odpad  celkem efektivní, a to jak pro zákazníky, tak pro svozovou 
spole nost. S po izováním a rozmís ováním  dalších nádob na t íd ný sb r za al    systém svozu 
vykazovat  zejména tyto nedostatky: 

 Bylo p epravováno malé množství vyt íd ného odpadu (zejména plast ), a to i p i úplném vytížení 
kapacity vozidel (pr m rn  300 kg plast  na jedno vozidlo). 
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 Velké množství ujetých  kilometr , které byly p i úplném vytížení kapacity obou  vozidel pot eba na 
jednorázový svoz všech napln ných nádob z regionu (do vzdálen jší oblasti okresu je to minimáln
100 – 120 km na svoz pr m rných 300 kg plast ).

asová náro nost zp sobená relativn  vysokými dojezdovými vzdálenostmi. 
 P i  vyzvedávání  papíru  a plast  (zejména p i astém v trném po así v regionu) byla  nutná p i

svozu krom idi e také p ítomnost závozníka, který urychloval celkovou manipulaci  tím, že 
pomáhal p i vysýpání nádob do kontejneru a následn  voln  ložený odpad zajiš oval plachtou, což 
samoz ejm  zvyšovalo náklady na svoz. 

 Ob  kontejnerová vozidla byla hlavn  využívána na svoz vyt íd ného odpadu a jen jejich minimální 
volná kapacita mohla být  využívána i pro jiné innosti spole nosti. 

 Zp sob fakturace za svoz t íd ného odpadu nebyl jednotný, protože se fakturovaly ujeté kilometry 
(vzdálen jším obcím více než obcím bližším sídlu spole nosti). 

 S rozši ujícím se t íd ním rostly obcím vzdálen jším od sídla spole nosti na svoz vyt íd ných
komodit (zejména plast  a papíru) náklady rychleji než náklady obcím bližším sídlu spole nosti. 

 Díky omezené kapacit  vozidel a zvyšujícímu se množství vyt íd ného odpadu nebyla spole nost 
schopna obsloužit další zákazníky, což brzdilo její další rozvoj. 

Po ízení univerzálního svozového vozidla 
Z uvedené specifikace nedostatk  p vodního systému svozu vyt íd ných komodit z komunálního 
odpadu je z ejmé, že tento systém vyžadoval pro svozovou spole nost radikální zm nu. Tato zm na 
spo ívala v  po ízení univerzálního svozového vozidla, které bude schopno zajistit nejen stla ení 
jednotlivých druh  odpad  již na svozové trase, ale co je nejd ležit jší, bude vybaveno krom
klasického p evrace e (resp. vykláp e) pro nádoby s horním výsypem navíc hydraulickou rukou 
schopnou obsluhovat nádoby typu REFLEX (p ípadn  i jiné typy) se spodním výsypem. 

Proto spole nost TESPRA Hodonín, s.r.o. po ídila v polovin  roku 2003 tzv. univerzální svozové 
vozidlo, které uvád né požadavky spl ovalo. Jednalo se o klasické svozové vozidlo s lineárním 
stla ováním s objemem nástavby 22 m3, které je krom   p evrace e vybaveno v zadní ásti nástavby 
hydraulickou rukou. Takto konstruované  vozidlo je schopno obsloužit veškeré nádoby v regionu o 
objemu do  cca 2,5 m3.  
Po ízením tohoto speciálního svozového vozidla po ítala spole nost s  následujícími finan ními i 
nefinan ní p ínosy: 

 Zvýšení p epravovaného množství zejména vyt íd ných plast  a papíru. 
 Možnost  sb ru a svozu vyt íd ných komodit z r zných typ  nádob v etn  pytl  na jedné svozové 

trase.
 P i vysýpání nádob se spodním výsypem nep sobí negativn  v trné po así tím, že nezpomaluje 

manipulaci s nádobami. 
 Snížení po tu ujetých kilometr  spojených zejména se sb rem plast  a papíru a tím  i celkových 

náklad , resp. ceny za provád ní sb ru a svozu. (Nap íklad na jednorázovém vývozu plast
z jihovýchodní oblasti regionu se snížil po et ujetých kilometr  o zhruba 120 oproti p vodnímu
zp sobu vývozu kontejnerovými vozidly, protože do regionu se nyní zajíždí pouze 1x, d íve se 
zajížd lo 4x.) 

 Ponechání stávajících typ  barevných nádob se spodním výsypem v regionu mimo jiné i proto, že 
ob ané jsou na n  zvyklí a tyto navíc p sobí velmi esteticky. 

 Zvyšování po tu nádob na t íd ný sb r v obcích a tím zvýšení výt žnosti sb ru na jednoho 
obyvatele.

 Zavád ní t íd ného sb ru do nádob i  v t ch obcích, které to dosud neprovád jí a nebo t ídí pouze 
do pytl .

 Získávání obcí, které vlastní nádoby se spodním výsypem a které si d íve zajiš ovaly sb r
prost ednictvím jiných spole ností. 

 Uvol ování kapacity stávajících kontejnerových vozidel s hydraulickou rukou pro jiné typy služeb a 
také pro jiné zákazníky a tím zvýšení tržeb v oblasti kontejnerové p epravy. 

 Zlepšení image spole nosti tím, že za ne poskytovat na tomto úseku innosti  v asné, kvalitní a 
efektivní služby. 

 Úspora zejména mzdových náklad , protože p i svozu t íd ného odpadu m že speciální svozové 
vozidlo obsluhovat pouze idi .
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 Využití univerzálního svozového vozidla pro svoz všech druh  odpad  a p i vícesm nném provozu 
tak, že sm sný komunální odpad jím bude svážen v 1. sm n  a vyt íd né složky potom ve 2. 
sm n .

Záv r
Z  uvedeného vý tu nedostatk  p vodního systému svozu vyt íd ných komodit z komunálního odpadu 
vyplývá, že  spole nost TESPRA Hodonín,s.r.o., stejn  jako jiné spole nosti poskytující služby obcím 
v oblasti nakládání s komunálním odpadem, musí neustále usilovat o jejich zlepšení, a to nejen 
z d vodu tlaku konkurence, ale také z d vodu zvyšování celkové  vlastní efektivity. Jednou z možností 
zlepšení celkové efektivity spole nosti TESPRA Hodonín,s.r.o. bylo  mimo jiné i zakoupení 
univerzálního svozového vozidla, jehož nasazení do provozu p ineslo spole nosti celou adu 
finan ních i nefinan ních p ínos , z nichž n které jsou výše vyspecifikovány. 

Z hlediska pln ní pot eb a požadavk   významných zákazník , kterými obce nepochybn  jsou, byl 
nalezen zp sob, jak zachovat stávající zab hnutý systém nádob, t íd ní, sb ru a svozu komunálního 
odpadu v regionu bez vynakládání dalších finan ních prost edk  nap . na vým nu stávajících nádob 
se spodním výsypem za nádoby s horním výsypem.  

Také je t eba podotknout, že po ízení univerzálního svozového vozidla není všespasitelné pro 
všechny svozové spole nosti. Každý region má v oblasti nakládání s komunálním odpadem svá 
specifika a t mto specifik m by se m la každá svozová spole nost p izp sobit tak, aby její služby byly 
pro ni efektivní a pro zákazníka p ijatelné. 
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Vyhodnocení a porovnání dvou typ  aut na svoz separovaného 
odpadu – auto s velkoobjemovým kontejnerem a auto s lisem 

Jan Prejda
vedoucí provozu odpadového hospodá ství Technických služeb Jeseník a.s., 
tko@tsje.cz

Technické služby Jeseník a.s. je spole nost, která provádí svoz i dot íd ní na lince separovaného 
odpadu z obcí okresu Jeseník (cca 40.000 obyvatel) již 13 let a lze konstatovat, že má ur ité
zkušenosti, které využívá zejména k efektivnímu a ekonomickému nakládání s tímto t íd ným 
odpadem a také pro provozování této innosti v souladu s platnou legislativou, plánem odpadového 
hospodá ství eské republiky i kraje a také dle požadavk  p vodc  (obcí, právnických osob a pod.). 

Za dobu provád ní odd leného sb ru vyt íd ných odpad  (separace) se podle množství musela 
p izp sobit i technika, což je již druhá separa ní 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 p ibývajícím množstvím sváženého odpadu bylo nutné vymyslet další možnost, která by umožnila 
plynulé svážení. V lo ském roce, po konzultaci s obcemi, bylo dohodnuto, že stávající separa ní 
kontejnery (kovové kontejnery se spodním výsypem), které jsou od po átku separace, budou nadále 
využívány a že se jejich po et zvýší. Dále bylo dohodnuto,  že Technické služby Jeseník a.s. zakoupí 
další svozové auto s velkoobjemovým kontejnerem (zrealizováno 23.12.2003). Pro v tší efektivnost 
jsme po ídili lisovací kontejner (10 m3), který není v republice b žn  využívaný pro tyto ú ely.

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 2003 

množství  9,1 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 n které skute nosti, 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 
Po ty separa ních kontejner  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 dv  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 separa ních kontejner , tj cca 60 m3

- papíru max.cca 22 separa ních kontejner , 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 % 

Po et vyvezených kontejner  za I. tvrtletí 2003 a 2004 (v ks)
        

plast papír
m síc 2003 2004 % m síc 2003 2004 %

leden 415 441 106,3 leden 268 276 103,0 
únor 494 513 103,8 únor 190 198 104,2 
b ezen 409 444 108,6 b ezen 215 290 134,9 
celkem 1318 1398 106,1 celkem 673 764 113,5 
        
        

sklo kov 
m síc 2003 2004 % m síc 2003 2004 %

leden 105 144 137,1 leden 20 64 320,0 
únor 57 75 131,6 únor 45 19 42,2 
b ezen 100 103 103,0 b ezen 30 32 106,7 
celkem 262 322 122,9 celkem 95 115 121,1 

Z výše uvedených tabulek je z ejmé, že po et vyvážených kontejner  stoupá, což je pozitivní efekt 
(více se t ídí odpady). Nár st vyvezených kont. I.Q 2003 a I.Q 2004 je o 10,7 %.

Další tabulka nám zobrazuje množství tun, které byly za sledované období p edány k dalšímu využití. 
Není zde p ímá úm rnost mezi po tem vyvezených kontejner  a tonáží, protože jde o odpad, který již 
byl p edán-odvezen ke zpracovateli (vždy se odváží v tší množství – kamion, velké auto  a pod.), 
druhem odpad  v kontejnerech (t žší a leh í odpad), také p ítomností jiného, nevhodného odpadu 
k recyklaci a také málo slisovaným odpadem (nesešlápnuté PET lahve a pod.). 

  Množství odpadu ke zpracování za I. tvrtletí 2003 a 2004 (v t)
        

plast papír
m síc 2003 2004 % m síc 2003 2004 %

leden 17,49 17,83 101,9 leden 46,38 35,11 75,7 
únor 17,24 20,74 120,3 únor 37,21 25,19 67,7 
b ezen 20,82 17,95 86,2 b ezen 32,88 36,9 112,2 
celkem 55,55 56,52 101,7 celkem 116,47 97,2 83,5 
        

sklo kov 
m síc 2003 2004 % m síc 2003 2004 %

leden 31,32 32,21 102,8 leden 1,63 3,94 241,7 
únor 17 16,76 98,6 únor 3,67 1,17 31,9 
b ezen 29,83 23,04 77,2 b ezen 2,45 1,97 80,4 
celkem 78,15 72,01 92,1 celkem 7,75 7,08 91,4 

Pokud porovnáme tyto dv  auta, abychom zjistili ekonomiku nového, sledovali jsme odpracované 
hodiny a ujeté kilometry.   
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Porovnání ujetých kilometr :
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 % mén   (tj. 88,4 %) než v I.Q 2003 

IVECO v I.Q 2003 (sumá  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 % mén  (tj. 75,3 %) než v I.Q 2003 

Porovnání provozních hodin :
IVECO v I.Q 2003 (sumá  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 (sumá  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 nár st po tu
vyvezených kontejner  o 10,7 % - pokud zapo teme pak provozní as je kratší o 2,56 %!) 

Záv r vyhodnocení a porovnání :
- nutnost po ídit další auto na svoz byla potvrzena již minulý rok (jedno auto na svoz separovaného 

odpadu není schopno obsloužit celý okres – 640 ks separa ních kontejner )
- nové svozové auto uveze více odpad  a je ur eno na papír a plast 
- pracovní innost – provozní hodiny nového vozidla jsou kratší (o 2,56 %) a také je ujeto  mén

kilometr  (o 11,6 %) = výkon je v tší 
- nové auto obsluhuje jen jeden pracovník (d íve musel být mimo idi e i pracovník, který ru n

povytahovával odpad – plast a papír) 
- staré auto dále sváží sklo a kov 
- nové auto má odpad v lisovací komo e a tím nedochází k úlet m
- negativný skute nosti – papír je zma kán a hodn  slisován, - pokud je mezi separovaným 

odpadem i jiný odpad (škvára, barvy, mot. oleje a pod.) je zne išt n v lisu i ostatní odpad 
- jednozna n  je nové auto MAN s lisovacím kontejnerem p ínosem p i svozu separovaného 

odpadu
Nové auto s lisem na svoz separovaného odpadu 
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Ekonomika velkokapacitní p epravy TKO na v tší vzdálenosti. 
Technické služby Vsetín, s.r.o. 
Lubomír St elec              jednatel – editel spole nosti

Historie
V dubnu roku 1968 byla M stským národním výborem ve Vsetín  pro pot eby údržby m stského 
majetku a za ízení jako i pro služby obyvatel m Vsetína založena organizace s názvem Technické 
služby a stavební údržba M stského národního výboru Vsetín. 
Mezi jinými innostmi zajiš ovaly zavád ní sb ru a svoz domovního a komunálního odpadu v etn
jeho skládkování 
TS Vsetín jako první v tehdejší SFR vybudovali dot i ovací linku na vyt íd né složky komunálního 
odpadu, která svou p sobností  zasahoval do celého území ,,Horního Vsacka“ a z ásti až do okresu 
Zlín.

V roce 1996 došlo k ukon ení skládkování na skládce v katastru obce Seninka provozované 
Technickými službami Vsetín. Ješt  p ed ukon ením skládkování na této lokalit  se p istoupilo k 
ešení situace kam se sm sným komunálním odpadem v dalších letech. 

Byly navrhovány dv  alternativy, vybudování vlastní skládky nebo odvoz na skládky v nejbližším okolí 
m sta. Pro budování skládky ve vzdálenosti cca 6 km od m sta bylo vydané pravomocné územní 
rozhodnutí, nebyla však politická v le tento zám r realizovat. Proto se za ala ešit otázka efektivní 
p epravy na jiné kapacity.  

Nejbližší skládky v roce 1996 byly tyto:

Lokalita vzdálenost poznámka 
Hrachovec (Valašské Mezi í í)  25 km  komplikovaný p íjezd po I/ 57 
Horní Lide    30 km  komplikovaný p íjezd, skládka bez váhy 
Mo kov 39 km  p íjezd po I/57 p es Valašské Mezi í í

Tehdejší vedení spole nosti rozhodlo o z ízení provizorního p ekladišt  v areálu TS Vsetín za ú elem 
p epravy odpad  do spalovny SAKO Brno. P epravní vzdálenost inila cca 130 km. P eprava byla 
realizována firmou SAD Haví ov.
Z ekonomických d vod  se v roce 1997 p estaly komunální odpady vozit do brn nské spalovny a 
po al jejich odvoz a ukládaní na skládku firmy SOMPO a.s. v Mo kov  ( dnes ASOMPO a.s.). 
P epravu realizovalo SAD Haví ov.

Náklady na tuto p epravu inily podle fakturace firmy SAD Haví ov  
V roce 1999:                       
P epravené množství 4 085 t/rok 
P epravené množství na jedno naložení vozidla 9,5 t 
Náklady na jednu  otá ku vozidla           3.660,- K /otá ku
Po et uskute n ných otá ek 430 
Celkové ro ní náklady na p epravu 1 573 800,- K /rok

(Náklady jsou uvád ny pouze za p epravu, náklady na nakládku nejsou k dispozici) 

P i kalkulacích náklad  na p epravu pro rok 2000, p i zachování p epravovaného množství odpad
docházelo k navyšování celkových náklad  na p epravu až na ástku 1 830 000 K /rok.  

To vedlo k úvahám o možnosti zajišt ní p epravy odpad  vlastními silami. V roce 2000 spole nost 
zakoupila vlastní soupravu a zahájila p epravu.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám byl zakoupen taha  náv s  Tatra TNT 260 6x6. Po izovací 
náklady soupravy inily 1 995 tis. K . Náv s je sk í ový, výrobce BSS METCO s posuvným 
podlahovým systémem HYVA FLOOR. Tento typ náv su byl v R použit poprvé. Po izovací náklady 
inily 1 799 tis. K .
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V roce 2002 byla provedena 
celková rekonstrukce p ekladišt
KO, která umožnila, aby se celý 
proces p ekládání p esunul do 
haly. Tato byla zateplena a 
odhlu n na, byl proveden nový 
vjezd pro kamion, nové odsávání 
a nainstalována sek ní
automatická vrata. Celý prostor 
byl opat en speciálním 
ot ruvzdorným betonem 
odolným i kyselinám. P ípadným 
únik m zabra uje jímka.
Sou ástí rekonstrukce 
p ekladišt  byla i dodávka 
teleskopického naklada e
Kamer 721 s katalyzátorem 
spl ujícím normy pro provoz 
v uzav ených prostorách 

Sou ástí procesu p ekládání je i 
jeden pracovník, jehož úkolem je 
vyt ídit složky KO jež nelze ukládat 
na skládku. 

Porovnání ešení p evozu KO s a bez p ekládací stanice 

1. Náklady na provoz p ekladišt  a následné p epravy za rok 2003
V roce 2003 prošlo p ekládací stanicí celkem  7 756,42 t komunálních odpad , které byly p evezeny 
na skládku ASOMPO a.s. do Mo kova. Vozidlo se speciálním náv sem provedlo  528 otá ek a ujelo 
celkem 42 940 km. 
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Tab.  Náklady na provoz p ekladišt  a následnou p epravu 
Položka K

          spot . nákupy 512 000 

          služby  226 000 

          osobní náklady 548 000 

          jiné provozní náklady 66 000 

          odpisy 720 000 

Skute né náklady  2 072 000 

podíl správní režie  450 000 

Celkové náklady 2 522 000 

Náklady na tunu 325 

2. P edpokládané náklady p i p ímém odvozu svozovými vozidly na skládku Mo kov.
TS Vsetín vlastní v sou asnosti 2 vozidla PRESS a 1 vozidlo s rota ním stla ováním. Pr m rné 
p evážené množství iní cca 4,7 t  v jednom svozu. P i p edpokladu p epravy  
 7 756,42 t/rok by bylo nutno provést 1650 otá ek a bylo by ujeto cca 132 000 km/rok.                             

Tab. Náklady pouze na p epravu 
Položka
Ujeto celkem  132 000 km/rok 
Sazba na km 22 K /km                              
Náklady na p epravu  2  904 000  K /rok                          
Náklady na p epravu  374  K /t                          

Tab. Náklady na neproduktivní as (d lník manipulace s odpadem pouze sedí ve vozidle a jede na 
skládku)          

Položka
Neproduktivní as 1 ot:    3 hodin 
Neproduktivní as za 1650 ot:    4 950 hodin 

Náklady na neproduktivní as (hodinová 
sazba 100 K /hod)

495 000 K

Náklady na neproduktivní as     63 K /t

Tab. P edpokládané náklady p i p ímém odvozu svozovými vozidly na skládku Mo kov
Položka
Celkové náklady  3 399 000 K /rok 
Náklady na tunu 438 K /t

3. Vyhodnocení 
Porovnáním náklad  p epravy KO bez a s p ekladišt m vychází jednozna n  ve prosp ch p ekladišt
a velkokapacitní p epravy KO.

Skute né náklady na p epravu KO bez p ekládky by inily 438 K /t. Oproti variant  p ekladišt
s velkokapacitní p epravou se jedná o nár st náklad  o 35%. 

Sm rná ísla jsou specifická pro oblast Vsetína. Zajímavým výstupem z této analýzy je kritická 
vzdálenost, p i které nastává bod zvratu a již se vyplatí p evážet odpady jinak než svozovými vozidly. 

Pro oblast TS Vsetín, jednoduchou matematickou metodou vyšla p elomová vzdálenost na pouhých 
24,5 km od skládky. Vše nad tuto vzdálenost ješt  výrazn ji zvýhod uje velkokapacitní p epravu. 
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Možné úspory p i z izování a provozování sb rných dvor
Pavel Strnad       
manažer odpadového hospodá ství, Severo eské sb rné suroviny a.s. 
pavel.strnad@ijablonec.cz 

Sb rné dvory jsou vysoce efektivní za ízení pro sb r vybraných složek komunálních odpad , sb rný 
dv r nahrazuje mobilní sb ry odpad  a ve velké mí e zabra uje vzniku erných skládek. Mezi výhody 
sb rných dvor  pat í zejména pravidelná provozní doba, obsluha a tém  neomezená kapacita pro 
odkládání odpad .

Podle platného zákona o odpadech jsou P vodci komunálních odpad  obce, které jsou zárove
povinny ur ovat místa pro jejich odkládání. Obec musí pro spln ní zákonných podmínek zajisti sb r
využitelných složek odpad , objemných odpad  a nebezpe ných složek komunálních odpad . V praxi 
existují pro sb r objemných a nebezpe ných složek odpad  pouze dv  možnosti – mobilní sb ry a 
sb ry prost ednictvím sb rných dvor . Mobilní sb ry jsou pro obec v daném okamžiku levn jší, ale 
vzhledem k tomu, že nejsou dostupné v pr b hu celého roku, vytvá ejí tak podmínky pro vznik 
erných skládek, protože neumož ují ob an m ešit jejich aktuální problémy s odpadem. Obec pak 

musí uspo ené finan ní prost edky vynakládat na sanaci erných skládek. 

Vybudování sb rného dvora obcí je nákladná záležitost. Od zpracování projektu, vy ízení 
administrativních záležitostí po vlastní provoz, kdy je obec nucena hradit náklady spojené s 
vybavením a obsluhou sb rného dvora, energie apod. Náklady na z ízení standardního dvora 
provozovaného obcí se pohybují v pr m ru okolo 1 000 000 K . Náklady na ro ní provoz se pak 
pohybují ro n  v nákladu okolo 400 000 K . V t chto nákladech nejsou zahrnuty náklady spojené s 
odstran ním odpad .

Platný zákon o odpadech ukládá p vodc m více jak 1 000 t ostatních odpad  povinnost zpracovat 
plány odpadového hospodá ství p vodc , a to v návaznosti na POH R a jednotlivých kraj . Proto 
aby obec jako p vodce splnila povinnosti vyplývající ze zákona a jednotlivých plán , je asto nucena 
z ídit sb rný dv r, a to v pom ru cca 1 sb rný dv r na 10 000 – 15 000 obyvatel. 

Výkupny odpad  jsou za ízení, která se zabývají výkupem ur itých druh  využitelných odpad , které 
po úprav  (t íd ním, lisováním, apod.) prodávají jako druhotnou surovinu kone ným zpracovatel m.
Snahou výkupny je maximální p ísun využitelných odpad .  Výkupny odpad  jsou  za ízení, která jsou 
schválena k provozu, jako za ízení pro sb r a výkup odpad , tzn. spl ují stejné parametry jako sb rné 
dvory.  Tato za ízení jsou ve v tšin  p ípad  vybavena sklady nebezpe ných odpad , a disponují 
dostate n  velkou kapacitou, plochou, pro odkládání odpad . Výkupny disponují obsluhou a mají 
pravidelnou provozní dobu. Všechny tyto skute nosti odpovídají pot ebám sb rných dvor .

Z výše uvedených skute ností se nabízí využití kapacity výkupny pro z ízení sb rného dvora obce.  
Po úprav  technologie sb ru odpad  lze výkupnu dovybavit pot ebnými sb rnými nádobami pro 
objemný a nebezpe ný  odpad, p ípadn  jiné druhy odpad , které obec hodlá v rámci sb rného dvora 
odebírat.

Z ízení sb rného dvora ve výkupn  je pro obec ekonomicky výhodné, nebo  odpadají náklady na 
z ízení, vybavení a obsluhu sb rného dvora. Vybavení sb rného dvora nádobami je možné 
prost ednictvím firmy, která na území obce odstra uje odpady na základ  smlouvy s obcí. Obec se na 
základ  smlouvy s provozovatelem výkupny podílí pouze na ásti náklad  na obsluhu, které se 
pohybují okolo cca 10 K /osoba/rok v menších obcích, se vzr stajícím po tem obyvatel obce, cena 
klesá. Obec dále  na svoje náklady odstra uje odpady prost ednictvím oprávn ných osob. Je možné, 
aby se na území jedné obce provozoval tímto zp sobem sb rný dv r i pro n kolik ostatních obcí. 
Tomuto ešení je t eba upravit administrativu a p ejímání odpad . Obce se poté na provozu sb rného 
dvora podílejí spole n .

P i vytipovávání výkupen, ve kterých se mohou tímto zp sobem z izovat sb rné dvory se v první ad
oslovují  firmy  s odpovídajícím vybavením, které disponují plochou vhodnou ke z ízení sb rného 
dvora. V p ípad , že obec nemá na svém území žádnou výkupnu, m že oslovit firmy, které vdaném 
oboru podnikají a vybudovat sb rný dv r spole nými silami v rámci rozší ení výkupní sít  dané firmy 
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nap . (obec poskytne vhodný pozemek pop ípad  oplocení a firma vybavení, obsluhu a pravidelnou 
provozní dobu).  
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Stav t íd ní využitelných složek KO v R
Ing. Petr Balner, Ph.D.  
EKO-KOM a.s., e-mail: balner@ekokom.cz 

Zdroje dat a jejich kvalita 
Systém EKO-KOM zajiš uje sdružené pln ní povinností zp tného odb ru a využití odpad      z obal
ve spolupráci s obcemi, a to prost ednictvím systém  t íd ného sb ru využitelných složek 
komunálního odpadu v  obcích.  
Dlouhodobé smluvní vztahy s obcemi, a z nich vyplývající ro ní a tvrtletní výkazy o produkci             a 
využití jednotlivých t íd ných složek, poskytují ucelený p ehled o stavu t íd ní v R.
Na konci kv tna 2004 bylo v systému zapojeno 9 561 438 obyvatel tedy 93,7% obyvatel R, žijících v 
4 541 obcích.   

Graf . 1 Zapojení obcí v systému EKO-KOM 
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Rozší ení sb ru jednotlivých komodit 
Sb r jednotlivých využitelných komodit (papír, plast, sklo, kov)  je na území R zaveden s r znou 
intenzitou. Následující grafy znázor ují procentické podíly obcí a obyvatel t ídících danou komoditu 
v závislosti na ase. 

Graf .2: Procento obcí t ídících    Graf .3: Procento obyvatel t ídících 
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Jak je patrno z graf . 2 a 3 mezi nejrozší en ji sbírané komodity pat í plast a sklo. Sb r plast  je 
zaveden v p ibližn  92% obcí což reprezentuje 99% obyvatel. Komodita sklo je sbírána s obdobnou 
intenzitou a její sb r je zaveden v 87% obcích a m že jej využívat p es 97%  obyvatel. Plast i sklo jsou 
jednozna n  definovatelné komodity na jejichž t íd ní si ob ané velmi rychle zvykly a akceptují jej. 
Tyto komodity jsou sbírány nádobovým, u plast    i pytlovým systémem sb ru. Pokud je systém 
zaveden, ob an t ídí v pr b hu celého roku,  což je patrno i z pr b hu k ivek komodity plast a sklo 
v grafech . 2 a 3. 

Sb r komodity papír a kov je rozší en v mén  než 50% obcích viz. graf .2 a 3.

Komodita papír, která je charakterizována nízkým procentem obcí zabývajících se jejím sb rem a 
zárove  relativn  vysoký procento obyvatel blížící se k 90%. Z toho vyplývá, že papír není sbírán 
p edevším v menších obcích. Jednou z p í in je skute nost, že je papír využíván pro spalování 
v lokálních topeništích. Druhou p í inou je pozitivní cena papíru na trhu, což vede k lidovému sb ru a 
prodeji papíru ve výkupnách. Výkupny se v tšinou nacházejí ve v tších obcích, tzn. malé obce jej 
nevykazují. Sb r papíru je realizován p edevším nádobovým, lokáln  pytlovým sb rem a celoplošn
již zmi ovaným lidovým sb rem. Pozitivní je nár st po t  obcí potažmo obyvatel, kte í v posledních 
dvou tvrtletích roku 2003 za aly vykazovat do systému i t íd ný sb r papíru.    

Komodita kov je sbírána pouze v 20-27% obcí reprezentujících cca 60% obyvatel. Rozkolísanost 
k ivky t ídících obcí s vrcholy v 2Q roku ukazuje na tradi ní sb r v období „jarních a podzimních 
úklid ). Díky stále relativn  vysoké výkupní cen  probíhá sb r p edevším formou lidového sb ru a 
následným prodejem kov  ve výkupnách. Sb r nádobovým i pytlovým systémem je v rámci R
zaveden pouze velmi sporadicky.  

Výt žnost t íd ného sb ru
Výt žnost - tedy míra vyt íd ného množství p ipadající na jednoho ob ana za ur ité období je 
parametr, kterým lze efektivn  hodnotit ú innost separovaného sb ru jednotlivých t íd ných komodit. 
Pro ú ely srovnání výkonnosti t íd ní používáme tzv. um lou ro ní výt žnost, která je po ítána pro 
každé tvrtletí. Dosažené výsledky jsou presentovány v grafu .4.

Graf .4: P epo tená ro ní výt žnost v jednotlivých sledovaných tvrtletích 
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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 nejv tší mírou separace léto tj. m síce ervenec až zá í. 
P ír stek výt žnosti  v daném období se ve srovnání s ostatními tvrtletími roku blíží 1kg/obyvatele. U 
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komodit kovy a papír je obdobím, kdy je dosahována nejvyšší výt žnost, jaro, tedy období, kdy 
probíhá ve v tšin  domácností tzv. „jarní úklid“.  

P i meziro ním srovnání jednotlivých tvrtletí je z etelná skute nost, že celková výt žnost vztažená na 
jednoho ob ana nar stá. Spolu se zvyšujícím se procento obyvatel, kte í mají možnost t ídit jednotlivé 
komodity viz. graf .3, to sv d í o rostoucím zájmu o t íd ní,  jak ze strany obcí tak i samotných 
ob an  využívajících obecní systémy sb ru.

Pokud v roce 2002 dosahovala pr m rná výt žnost 24,4 kg/obyvatele a rok na konci roku 2003 byla 
pr m rná výt žnost mírn  p es 28,4 kg/obyvatele a rok, což je meziro ní nár st o  4 kg na ob ana. 

Záv r
Z presentovaných výsledk  vyplývá, že t íd ní odpadu se již stalo sou ástí b žného života v tšiny 
obyvatel R.  
Co nás eká v blízké budoucnosti 

 Dosažení plošného pokrytí t íd ním papíru, tak jako u komodity plast a sklo, 
 Zvýšení celkové míry separace na 40 kg/obyvatele v roce 2008, 
 Zapojit v tší podíl populace ú astnící se t íd ného sb ru. V sou asné dob  t ídí okolo 62% 

obyvatel. V roce 2008 je pot eba, aby aktivn  t ídilo více než 85% obyvatel. 
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Možnosti využití plastových odpad
Zden k Kruliš 
Ústav makromolekulární chemie AV R, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6 
krulis@imc.cas.cz 

Co je plastový odpad?
Z výsledk  r zných šet ení vyplývá, že p ibližn  60% všech vyrobených plast  p ejde do 1 roku od 
vyrobení ve form  výrobk  po ukon ení životnosti do komunálního odpadu. Podíl plast  v komunálním 
odpadu i celkový objem plastového odpadu se stále zvyšuje a v posledních  letech p edstavuje pro 
životní prost edí zna nou zát ž. Nejv tším zdrojem plastového odpadu jsou použité plastové obaly a 
multimateriálové výrobky krátké a st ední životnosti z domácností a drobných živností. Tato sm s
odpadních plast  se skládá z polyolefin  (nízkohustotní a vysokohustotní polyethylen, polypropylen), 
styrenových plast , polyesterových plast  (hlavn  polyethylentereftalát ) a malých podíl
vinychloridových plast , polyamid  a dalších [1].  

Obr. 1 : Složení domovního plastového odpadu na základ  analýz provedených v ÚMCH  

Je možné plastový odpad zhodnotit? 
Recyklace, ili op tovné využití je zcela obecn  vzato postup, kterým se dosp je k využití energie a 
materiálové podstaty výrobku po ukon ení jeho životnosti. Z toho vyplývá, že nejvyšší ekonomický 
efekt p ináší recyklace výrobk  obsahujících materiály s velkým rozdílem mezi energetickými nároky 
na jejich výrobu a energetickou náro ností jejich op tovného p epracování. Vzhledem k tomu, že 
základem ekonomického efektu recyklace je využití surovinového a energetického potenciálu 
recyklovaného materiálu, má recyklace odpadních materiál  také nemalý ekologický význam.  
Základní podmínky ekonomicky efektivní recyklace jsou v p ípad  odpadních plast  spln ny.
Dostate n  vysoký rozdíl mezi energetickou spot ebou výroby monomeru a poté panenského 
polymeru a p epracováním použitého materiálu stejn  jako ropná (tj. z hlediska p írodních zdroj
neobnovitelná a tedy perspektivn  stále dražší) materiálová báze plast  jsou nutnými p edpokladem 
pro efektivní zhodnocení plastových odpad . Tyto p íznivé okolnosti jsou však komplikovány 
skute ností, že v tšina objemu odpadní suroviny pochází z druhov  net íd ného komunálního sb ru a 
sestává z mnoha druh  polymer .

Složení domovního plastového odpadu
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Energetické zhodnocení odpadu spalováním
Získání energie spalováním plastového odpadu je zdánliv  nejjednodušší zp sob jeho využití. Tomuto 
zp sobu využití plastového odpadu jsou p íznivé i pom rn  vysoké hodnoty spalného tepla polymer .
Energetická využitelnost odpadních plast  je vyšší než u erného uhlí a je blízká ropným paliv m.
Obr. 2: Porovnání energetického obsahu plast  s vybranými druhy paliv a odpad  [2] 

Výhody spalování plastového odpadu: 
- sm sné (vrstvené) materiály obsahující papír, hliníkové folie a podobn  nejsou p ekážkou pro 

využití 
- potenciáln  nebezpe né složky odpadu (nap . bakteriologické zne išt ní a toxické zbytky 

p vodního obsahu obal ) jsou bezpe n  rozloženy  

Nevýhody spalování plastového odpadu: 
- pom rn  nízká ú innost spalování (ztráty tepla, nedokonalé spálení paliva) 
- vznikají nebezpe né plynné i pevné produkty, které je nutné následn  likvidovat (zvýšení 

provozních náklad )
- odpor ve ejnosti k provozu spaloven v blízkosti obytných sídel 

Pyrolýzní recyklace – surovinové zhodnocení plastového odpadu
Principem surovinové recyklace jsou termicky destruk ní procesy rozkládající polymerní složky 
vstupní suroviny na sm s plynných a kapalných uhlovodík . Výstupními produkty surovinové 
recyklace jsou tedy energeticky využitelný plyn a sm s kapalných uhlovodík  využitelných jako topné 
oleje, nebo jako petrochemická surovina.  

Surovinové zhodnocení odpadních plast  m že být provedeno na základ  hydrogenace (vysokotlaký 
katalytický proces), nebo pyrolýzy (nízkotlaký proces, vyšší teplota). Produktem hydrogena ních 
proces  jsou p evážn  kapalné uhlovodíky, pyrolýzní procesy vedou k plynným produkt m a koksu. 
Technologicky i ekonomicky jsou výhodné postupy založené na spole ném zpracování odpadních 
plast  s uhlím. Za nejnad jn jší se dnes považuje spole né zkapaln ní, i když je to investi n
nejnákladn jší technologie. Produkuje však p evahu nasycených uhlovodík , v podstat  lehkou 
syntetickou ropu.
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P ístup k využití odpadních plast  se v r zných zemích liší. V sou asné dob  se v N mecku spíše 
preferuje spole né zplyn ní, ve Spojených Státech je vývoj orientován na spole né zkapaln ní [3]. 

Výhody pyrolýzních postup :
- nízké nároky na kvalitu vstupní suroviny (podobné jako p i spalování)  
- vysoká konverze zpracovaného materiálu na produkt (více než 90%)  
- kapalné produkty jsou zpracovatelné spole n  se surovou ropou 
Nevýhody pyrolýzních postup :
- vysoké investi ní náklady na technologické za ízení  
- cena kapalných produkt  mírn  p ekra uje cenu surové ropy  

Chemická recyklace plastového odpadu
Chemická recyklace je založena na chemickém rozkladu polymeru na produkty o podstatn  nižší 
molární hmotnosti (oligomery), nebo až na monomerní jednotky a dalším chemickém zpracování takto 
získané suroviny.  

Nejjednodušším p ípadem chemické recyklace je tepelná depolymerace, kdy se polymerních et zce
št pí na monomerní jednotky. Tímto zp sobem depolymeruje nap . polystyren (PS) nebo 
polymethylmethakrylát (PMMA). Získané monomery je možné bez zvláštních problém  op t
polymerovat na panenský polymer p vodní kvality. Pom rn  malá spot eba tohoto materiálu a tedy i 
jeho malý podíl v plastovém odpadu nevede k rozši ování tohoto recykla ního postupu.  

V tšího praktického významu doznaly procesy založené na rozkladu polykondenzát  souhrnn
ozna ované jako solvolýza. Tímto zp sobem je možné recyklovat materiály na bázi polyamid  (PA), 
polyurethan  (PU) a zvlášt  pak lineárních polyester , polyethylentereftalátu (PET) a 
polybutylentereftalátu (PBT). V pr myslovém m ítku je tento postup využíván pro recyklaci PET 
(nap . proces methanolýzy PETRETEC, DuPont).  

Lineární polyestery mohou být rozkládány také na principu reesterifikace p ebytkem p íslušného diolu. 
Prakticky je využíván tento princip p i glykolýze PET na oligomerní polyoly, tj. surovinu pro výrobu 
nového PET, polyesterových prysky ic, nebo polyurethanových leh ených materiál . Glykolýza PET je 
citlivá na p ítomnost cizorodých látek [4].  

Výhody chemické recyklace plastového odpadu: 
- kone ným produktem je panenský polymerní materiál  

Nevýhody chemické recyklace plastového odpadu: 
- surovina musí být druhov  vyt íd na
- vysoké investi ní náklady 
- praktická uskute nitelnost jen v podmínkách chemického pr myslu ve spojení s již existujícími 

procesy (nap . s polymera ní jednotkou) 

Materiálová recyklace plastového odpadu
Nejú inn jší využití surovinového a energetického vkladu do p vodního plastu umož uje materiálová 
(nebo též fyzikální) recyklace. Tento zp sob recyklace zahrnuje procesy od nejjednoduššího mletí 
upot ebených výrobk  a následné tepeln  mechanické zpracování meliva pro výrobu nových výrobk
až po kompatibiliza ní postupy v tavenin  sloužící k p íprav  vícesložkových materiál  ze sm sí 
odpadních plast . Obecn  je materiálová recyklace založena na dodávce tepelné a mechanické 
energie a additiv (stabilizátor , barviv p ípadn  i plniv) pro p etvo ení odpadní suroviny na nový 
materiál s mechanickými i estetickými vlastnostmi blízkými panenskému polymeru. M že-li recyklát 
v dané oblasti nahradit v aplika ní oblasti hodnotný panenský plast, tedy má-li požadovanou jakost, je 
ekonomická bilance této recyklace p íznivá. Na operace išt ní, separace cizích látek a zdroj
kontaminace, mletí a p etavení se spot ebuje p ibližn  15% ekvivalentní energie panenského 
materiálu [5]. Ekonomický efekt recyklace se však strm  snižuje s omezováním praktického uplatn ní
recyklátu v d sledku jeho nižší kvality. Kvalita recyklátu je siln  závislá na charakteru vstupní 
suroviny. Pravd podobnost získání kvalitního recyklátu klesá v ad :
(1) typov  t íd ná surovina, (2) druhov  t íd ná surovina, (3) áste n  t íd ná surovina, (4) net íd ná 

surovina.
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Recyklace typov  nebo druhov  t íd ného plastového odpadu (suroviny 1 a 2) je široce využívána již 
v závodech pro výrobu a zpracování plast  p i zhodnocení tzv. technologického odpadu.  

V sou asné dob  je využíváno jen n kolika málo postup  umož ujících racionální zhodnocení sm sí 
odpadních plast . Sm si odpadních plast  jsou zpracovávány p evážn  technologií tzv. intruze, tj. 
vytla ováním taveniny sm si do formy. Recyklát sm si odpadních plast  je obvykle zpracováván na 
výrobky tvarov  kopírující obdobný sortiment ze d eva: lat , prkna, obkladové desky, hranoly i 
kulatinu.  

Limitujícím faktorem aplikace recyklát  plastových sm sí jsou jejich užitné vlastnosti.Mezi vlastnosti, 
které nejvíce omezují praktické využití t chto recyklát  je nutné p edevším uvést 
- nízký modul pružnosti (v porovnání se d evem výrazn  nižší tuhost v ohybu); 
- nízká houževnatost a pevnost materiálu; 
- pom rn  vysoká hustota (v porovnání se smrkovým d evem až dvojnásobná); projevuje se ve 

vyšší objemové cen  výrobk .

Recykláty však vykazují i adu aplika n  výhodných užitných vlastností, nejd ležit jší jsou:
- isotropní mechanické vlastnosti materiálu (pevnost a tuhost materiálu je nezávislá na sm ru 

namáhání); p i extrémním namáhání tedy nedochází ke štípání nebo odlupování materiálu;  
- zanedbatelná absorpce vody; výrobky nevykazují zm ny rozm r  ani p i dlouhodobé exposici ve 

vod ;
- vysoká chemická odolnost, zvlášt  proti p sobení vodných roztok  kyselin a zásad; 
- odolnost v i p sobení mikroorganism  v etn  p dních bakterií.  
Výrobky z recyklát  jsou pak využívány tam, kde je navlhavost a nízká biologická odolnost p írodního 
d eva na závadu. 

Dosažení lepších užitných vlastností recyklát  je v podstat  jedinou cestou k jejich širšímu využití pro 
náro n jší aplika ní oblasti. Recyklace polymerních sm sí prostým míšením jejich taveniny nevede 
k požadovaným užitným vlastnostem výsledného materiálu. Termodynamicky podmín ná
nemísitelnost naprosté v tšiny polymer  se projevuje separa ní tendencí polymerních složek sm si, 
což vede k hrubé fázové struktu e a špatné adhesi mezi jednotlivými fázovými útvary. Všechny 
materiálové vlastnosti závislé na p enosu nap tí (pevnost v tahu, tažnost, houževnatost) z stávají
v p ípad  takových sm sí hluboko pod úrovní odpovídající pravidlu aditivity [6].  

Pro v tšinu aplikací je d ležitou vlastností recyklát  jejich houževnatost. Recyklát o vyšší 
houževnatosti umož uje subtiln jší konstrukci výrobku a tím i dosažení vyšší objemové ceny 
zpracovaného materiálu.  

Vysoká houževnatost sm sí nemísitelných polymer  je podmín na vysokou mezifázovou adhezí a co 
nejmenšími ásticemi dispergované fáze. Separa ní tendence polymerních složek sm si je možné 
potla it kompatibilizací, tedy vytvo ením vazeb (fyzikálních nebo chemických) na mezifázovém 
rozhraní. Výsledkem kompatibilizace je stabilizace vzniklé struktury materiálu. Tyto vazby se vytvá í
obvykle p ídavkem další složky, tzv. kompatibilizátoru.

Vzhledem k zastoupení jednotlivých polymer  ve sm si odpadních plast  z komunálního sb ru, je 
základním problémem kompatibilizace polyolefin  a styrenových plast . Nejvhodn jšími 
kompatibilizátory polypropylenu s r znými typy polyethylenu jsou ethylen-propylenové kopolymery 
(EPM), sm si polyolefin  a polystyrenu je možné ú inn  kompatibilizovat blokovými styren-
butadienovými kopolymery (SBS). Bylo prokázáno, že kombinace EPM/SBS je ú inn jším 
kompatibilizátorem složek sm sí odpadních plast  komunálního p vodu než samotné kopolymery 
EPM nebo SBS [7]. Kompatibiliza ní ú inek systému SBS/EPM se výrazn  zvyšuje aplikací 
antioxidant , zejména derivát  fenylendiaminu [8]. Praktické využití kompatibilizace je však v této 
oblasti recyklací stále ješt  spíše výjime né.
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Obr. 3: Vliv kompatibilizátoru dle PV 2002-3589 na houževnatost modelových sm sí a sm sného 
plastového odpadu  

O ekávané trendy recyklací odpadních plast
Ekonomiku recyklace odpadních plast  budou dlouhodob  zvýhod ovat zvyšující se ceny ropy. 
Z d vodu zvyšujících se cen základních surovin je možné o ekávat další rozvoj technologií chemické 
recyklace vhodných druh  plast , p edevším PET.  

Ekonomický efekt materiálové recyklace plastového odpadu bude zvýrazn n vyšší objemovou cenou 
recyklátu, která je však ur ena jeho kvalitou a schopností nahradit v ur itých aplikacích doposud 
užívané panenské plasty. Lze tedy o ekávat uplatn ní nových postup  recyklace a zam ení na 
aplikace neomezené estetickými nároky na materiál (výrobky pro stavebnictví, p epravní prost edky).  
Surovinové zhodnocení plastových odpad  pyrolýzními postupy se pravd podobn  zam í na rizikové 
odpady obtížn  zpracovatelné jinými technologiemi (nap . elektronický odpad, biologicky 
kontaminovaný odpad).  
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Zkušenosti s provozem t ídící linky na plasty ve Ž á e n.S. 
Iva Zeroníková
ODAS Ž ár n.Sázavou, manažer firmy 

P edstavení: firma ODAS je soukromá, rodinná 100% eská firma provozující komplexní služby 
v odpadovém hospodá ství od roku 1991. Orientujeme se p edevším na obce a tvorbu systém
nakládání s komunálním odpadem. Obsluhujeme cca 150 obcí v centru eskomoravské vyso iny. 
Mimo pot ebné techniky pro svoz sb rných nádob provozujeme 2 t ídící linky na druhotné suroviny,  
10 výkupen druhotných surovin, 4 sb rné dvory, kompostárnu a dílnu na demontáž elektrošrotu. 

T ídící linka ve Ž á e nad Sázavou je v provozu 10.rok,  dodavatelsky ji zajistila firma STS Padov, 
dnešní Beltech Pacov.  Projektována byla do stávající haly, což ji limitovalo p edevším prostorov ,
odpad je tedy t íd n do 4 shozových kabin. Kapacitn  je linka limitována p edevším lisem, ten jsme 
v lo ském roce vym nili za výkonn jší (30 t) 

Separovaný sb r plastu: 
Separovaný sb r plastových odpad  na obcích zahájila firma ODAS v roce 1996. V té dob  jsme již 
provozovali t ídící linku, zpo átku na ni však docházelo pouze k t íd ní papíru a plast se odvážel jako 
sm sný na zpracování do Transformu Bohdane ,  tato firma je vzdálená od Ž áru n.S. cca 80 km a to 
ve sm ru naší svozové oblasti, takže tato forma nakládání byla v té dob  optimální. 

V roce 2000 jsme díky organiza ním zm nám ve firm  p esunuli t íd ní papíru na jinou provozovnu a 
stávající t ídící linka se uvolnila pro t íd ní plast . Plasty svážíme veškeré, bez omezování obyvatel. 
T íd ní probíhá v komoditách folie, PET dle barev, nápojové kartony a zbytek. První 3 jmenované 
druhy jsou p edávány k materiálovému  využití, sm sný zbytek  je využíván energeticky, je z n ho 
vyráb no alternativní palivo.  Nic z produkce linky nekon í na skládce. 

Dle rozbor , které u nás provádí pravideln  Eko-kom je v plastech svezených z obcí na naši TL 
max.3% neplastových p ím sí, 8,5 % neobalových plast  a 88,5 % obalových plast . Nejv tší 
množství je samoz ejm  PET, cca 70%.   

Sb r plastu a obce:
Množství plastového odpadu ze separovaného sb ru velkou rychlostí nar stalo tak, jak se jednotlivé 
obce vybavovaly kontejnery, obyvatelé si zvykali na odd lený sb r a spot ební i potraviná ský pr mysl 
dodával stále v tší množství plastových obal .

Po áte ní svozy 1x za 3 týdny p estaly vyhovovat a postupn  se nejen navyšovalo množství 
svážených kontejner  ale i etnost vývozu se zvyšovala až na sou asných 1 – 2x týdn .   V sou asné 
dob  sváží firma ODAS cca 700 kontejner  s plasty v režimu 2x týdn  – 1x 14 dní.  Kvalita sebraného 
plastu je ve v tšin  p ípad  dobrá, závislá p edevším úrovni celého systému a práce s obyvateli v té 
které obci. 

Finan n  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 p ípad  že obec má dostate nou kapacitu 
nádob tak, že získává maximální bonus 38%, je pro ni sb r plast  finan n  výhodný. Ušet í za odvoz 
ur itého objemu odpadu v rámci svozu KO, za hmotnost uloženou na skládce a p estože zaplatí za 
obsluhu separa ních nádob, za spln ní výše uvedeného p edpokladu ji finan ní ástka od Eko-komu 
pokryje nejen provozní náklady, ale zbude i na investice do separa ních nádob. Jako modelový p ípad 
jsem použila Ž ár n.S. Pokud by net ídili plasty, zvýšily by se jejich náklady na odvoz KO o 20%, 
sou asný p ísp vek od Eko-komu jim pokryje náklady na sb r separovaného plastu a zbude jim na 
obnovu kontejner  1x za 4 roky. 

Provoz t ídící linky na plasty: 
Finan ní efekt linky je samoz ejm  závislý na výkupních cenách plast . V p ípad  nižších výkupních 
cen je provoz áste n  pokrýván z platby obcí za svoz t íd ného sb ru. Od podzimu lo ského roku je 
výkupní cena PET (nejv tšího objemu ve sb rovém plast) vysoká a tudíž linka není prod le ná. 
V žádném p ípad  by se však ani v takto vysokých cenových hladinách neuživila pouze ze zdroj  naší 
svozové oblasti. Kon í zde veškeré separované plasty z Vyso iny s výjimkou Pelh imovska, T ebí e
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(mají vlastní linku) a Havl.Brodu (provozují drtící za ízení). Od lo ského roku pracuje linka na 2 sm ny
její sou asná produkce je cca 1500 t p et íd ného plastu za rok.  Nejvyšší finan ní náklady linky jsou 
mzdové a p epravní.

Shrnutí:
T íd ní plast  v obcích je dobrá cesta, její efektivitu zajistí dostate ná kapacita sb rových nádob a 
káze  obyvatel. Provoz t ídící linky je životaschopný v rámci celého systému nakládání s odpady p i
zajišt ní maximálního napln ní kapacity a minimalizace náklad  (organizace práce, dobrý lis…)   
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Dot í ování využitelných odpad  v regionu T ebí ska
Pavel Gregor 
ESKO-T, s.r.o. 

Za velmi d ležité pro ešení problematiky odpad  v našem regionu, bylo a je  založení Svazku obcí 
„Skládka TKO“ T ebí , který se  od samého za átku snaží o vytvo ení na území svazku obcí 
komplexního funk ního  systému pro nakládání s odpady. To znamená skládkování, sb r a likvidaci 
nebezpe ných odpad , dot íd ní a využívání odpad . Budování takového systému dokazuje vý et již 
uskute n ných krok  i t ch, které nás dosud ekají. 

Založení svazku obcí  – íjen 1992.
 v sou asné dob  má svazek 165 len  (m st a obcí), což je cca 119 000 obyvatel, z okres

T ebí ,  a okrajových ástí okres  Znojmo a Jihlava 
 ve vedení svazku jsou volení zástupci  m st a obcí r zných velikostí 
 jeho náplní je p íprava, zpracování, zajišt ní finan ních prost edk  a realizace schválených 

projekt
 svazek obcí je zastoupen v týmu na zpracování „Krajského plánu pro hospoda ení s odpady kraje 

Vyso ina“

T ÍD NÍ ODPAD
V našem regionu prochází t íd ní prudkým vývojem.  

 V roce 2002 mohli obyvatelé t ídit pouze PET.
 V pr b hu 1.pololetí roku 2003 mohli do kontejner  k PETu dávat i nápojové kartony  
 v  2. pololetí se rozší ilo t íd ní o PE-HD obaly a iré fólie.
 Od 2. pololetí letošního roku chystáme t íd ní všech plastových obal .
 Zm ny v t íd ní plast  jsou odvislé jak získáváme odbyt vyt íd ného materiálu. 

Vybudování dot i ovací linky  
Dot í ovací linka je dalším za ízením, které dopl uje budovanou koncepci nakládání s odpady 
v regionu svazku obcí „Skládka TKO“.  

Se stavbou se zapo alo v ervnu 2002 a v záv ru listopadu téhož roku prob hla kolaudace. Náklady 
na tuto stavbu dosáhly ástky 20 mil. K . Z toho 40% dotace, 40% p j ky a 20% vlastních prost edk .
Jedná se o technologii dot i ování plast  a papíru formou ru ního dot íd ní na páse. Technologie je 
umíst na do nezateplené haly.  

Kapacita linky p i jednosm nném provozu cca 2 000 t/rok

Ru ní t íd ní - t ídící dopravník je dopravník o ší i 1.200 mm s m nitelnou rychlostí 0,06 - 0,2 
m.s-1. Je zde umíst no 10 shoz , které napl ují 5 frakcí. Po et pracovník  obsluhy ru ního t íd ní je 
závislý na množství separovaného materiálu a po tu frakcí, na které se materiál t ídí. U každého  
shozu však mohou být maximáln  2 pracovníci.  

Koncová klapka t ídícího dopravníku - t ídící dopravník je zakon en klapkou, která umož uje 
jak negativní, tak pozitivní výb r materiálu. P i negativním výb ru materiál p es klapku spadává do 
posuvného dna. P i pozitivním výb ru se klapka p eklopí a zbytková frakce spadává na dopravník, 
který surovinu dopraví do kontejneru. 

Posuvná dna a zásobní boxy - pod podestou ru ního t íd ní, pod všemi páry shoz , jsou 
umíst na velkoobjemová posuvná dna, která umož ují vytvo it zásobu cca 60 m3 materiálu p i
ideálním sypném úhlu. Jedná se o široký lamelový dopravník, který automaticky vysklad uje 
vyseparovanou surovinu na plnící dopravník lisu  

Plnící dopravník lisu - dopravník je stejné konstrukce jako p íjmový dopravník. Rovná ást je 
zapušt na pod povrchem a je uzp soben pro p ijímání materiálu z posuvných den a isté frakce 
ur ené pouze pro lisování.  

Kontinuální lis BOA 2020.18 o lisovací síle 430 kN – jedná se o pln  automatický lis. Cyklus 
lisování je ovládán fotobu kou v násypce. Váha balík  je u plast  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 dot í ovací linka  spl uje veškeré požadavky koncových zpracovatel  vyt íd ných surovin.

Pracuje zde 7 zam stnanc , v tšina z nich se zm n nou pracovní schopností, kte í byli dlouho vedeni 
v evidenci Ú adu práce.  P i nár stu množství odpad  v budoucnosti, m že být po et pracovník
zvýšen na 12.  

V prvním roce provozu linky tj rok 2003, bylo p ijato
celkem 518 tun plast  a 370 tun papíru.  
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Graf . 1 dot íd né frakce plast

PET

76,8%

Skládka

6,0%

AP

14,9%

Folie

0,6%

NK

0,8%

HD-PE

1,0%

Využití kapacity linky v sou asné dob  60% 

asová náro nost lisování: 
 Karton, Tetra Pack, PEHD  cca 1,6 t/hod. 
 Papír     cca 3,1 t/hod. 
 PET     cca 1,2 t/hod. 

asová náro nost t íd ní: 
 Plasty     cca  0,28 t/hod. 
 Papír     cca  0,82 t/hod. 

Náklady na t íd ní:
 Plast     cca 3 303 K /t 
 Papír     cca 1 141 K /t    

ESKO –T s.r.o. p sobí v regionu T ebí ska jako stabilizující prvek, který zaru uje udržení p ijatelné 
cenové úrovn  p i nakládání s odpady pro ob any. Aby firma obstála v  konkurenci má zavedeny 
do ízení spole nosti normy jakosti SN EN ISO 9001 a ochrany životního prost edí SN EN ISO 
14 000.
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OZO – místo k hospoda ení s odpady – plasty 

Ing. Petr Bielan 
OZO Ostrava, e-mail: bielan@ozoostrava.cz 

Úvod 
Využívání odpadních plast  pro ú ely dalšího využití jako materiálu je pom rn  složitou záležitostí. 
D vodem této  složitosti je  široký sortiment  r zných druh  plast , jejich nízká hustota a  plošný 
výskyt. Ideálním p ípadem je výskyt jedno druhového plastu ve velkém množství na jednom míst .
V praxi se plasty vyskytují ve sm sích s dalšími materiály, primárn  se t ídí u p vodce odpadu a takto 
p edt íd ný plast v etn  p ím sí soust e ujeme na dot í ovacích linkách a na technologiích 
zpracování.  Z toku sm sných plast  je nutné neustále odseparovávat ur ité  množství odpad  pro 
které není využití. 

Podmínky pro využití plast
Výroba regranulát  a aglomerátu p edpokládá mít dostate né množství jedno druhového plastu 
stejných vlastností.  Nap íklad PE LD folie dle barev i PET  láhev od balených nápoj  vyt íd né dle 
barev.  V p ípad , že spolu s PE LD folií se vyskytnou p ím sy jiného plastu nap . PE HD je již brán 
jako nezpracovatelná p ím s. Výrobky bývají kvalitativn  blízké výrob  z prvotních nerostných 
surovin. 

Výrobky ze sm sných plast   - je možno zpracovávat více druhové plasty tj. sm si r zných plast ,
p esto pro kvalitní výrobky je pot eba dodržet ur itého podílu polyolefín  PE a PP.  Výrobky ze 
sm sných plast  mohou mít výrazn  nižší užitné  vlastnosti než výrobky zhotovené z nerostných i
p írodních surovin a musí si najít místo na trhu,  a to tam, kde se m že uplatnit jejich  p irozená
vlastnost (odolnost vod  a hnilobným proces m) , zpravidla ve stavebnictví.  

V alternativních palivech je skladba odpadních plast  ješt  širší pouze s vyt íd ním nevhodných 
p ím sí (PVC). Naopak jsou vítané další materiály - p ím si, které jsou pot eba z technologických 
d vod  nap . d evo.

Energetické využití plast  v za ízení na energetické využití odpad   je v podstat  bez omezení. 

P ístup spole nosti OZO Ostrava s.r.o. 
V našem zpracovatelském závod  v Ostrav  Kun icích stojí dnes vedle sebe dot i ovací linka  na 
vyt i ování plastových frakcí nap . PET.  a dv  technologie na využití plast  (regranula ní linka a linka 
na výrobu paliva).
Propojením t chto t í  technologií vznikl celek, který maximalizuje využívání plast  v naší spole nosti.

Popis vstup  do jednotlivých technologií  
Na dot i ovací linku vstupuje odpad z  kontejner  na sb r sm sných plast . Podíl PET se pohybuje 
v rozp tí od 60-80%. Zbytek jsou další druhy plast  p edevším PE,PP,PS, které p edstavují množství 
do 1000 tun za rok. 
Na regranula ní linku p ijímáme PE-LD folie. P esto dodavatelé do t chto sm sí p idávají i další folie 
nevhodné ke zpracování (do 1000 tun za rok). 

Na linku paliva vstupují  odpady  ve složení: papír, d evo textil, plast (do 10 000 tun za rok) Plasty tvo í
cca 55% a jsou zde zastoupeny všechny frakce plast , v etn  folií, PET lahví a podobn . Komunální 
plasty a papír z odd leného sb ru tvo í pouze 5 -10% odpad  zpracovávaných touto technologií. 

Vzájemné provázání technologií 
Díky  možnosti vzájemného navazbení t chto t í linek jsou si jednotlivé technologie schopny p edávat
materiály,  pro které je daná linka ur ena. Schéma provázanosti jednotlivých technologií je patrno 
z obr. 1. 
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Obr. 1 Schéma provázanosti technologií  

Takto navzájem propojené technologie poskytují následující výhody: 
 maximální využití vyseparovaných plastových odpad ,
 snížení náklad  na p epravu odpad  do míst využití i odstran ní plast ,
 možnost  napojení dalších blok  dot i ovacích linek (papír, t íd ní VO atd.) do jednoho celku. 

Záv r a doporu ení
Spojením technologií vzniká centrum pro nakládání s plasty.  Zbytky po vyt íd ní  plast  z ostatních 
dot i ovacích linek, které jinak kon í na skládce je možno v tomto centru již dnes využívat. 
Centrum dopln né o další pracovišt  nap . rozebírání TV a lednic, t íd ní objemných odpad  zvyšuje 
výt žnost využitých odpad  z proudu komunálních odpad . Nakládání s odpady v jednom Centru pro 
nakládání s odpady samoz ejm  snižují i p epravní náklady. Centrum tak m že  poskytovat služby pro 
velkou ást severovýchodu Moravskoslezského kraje.  
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Systém nakládání s odpady z nápojových karton  obsažených 
v komunálních odpadech 

Martin Lochovský , EKO-KOM, a.s., e-mail: lochovsky@ekokom.cz 

Nositelem  projektu, který za al na podzim roku 2002, je  EKO-KOM, a.s.. V prvních fázích  bylo t eba 
zajistit  vlastní zpracování vyt íd ných obal . Po vzoru  evropských zemí  osloveny vytypované 
papírny, jejichž technologie by bez v tších úprav byla schopna zpracovávat papírenské vlákno 
obsažené v NK. Po ad  jednání došlo k dohod  se dv ma papírenskými závody, Papírnami B lá pod 
Bezd zem a Kappa Morava Paper Žimrovice, lenem Kappa Packaging Czech. Ob  papírny disponují 
za ízeními na zpracování sb rového papíru, který slouží jako surovina pro další výrobu, zejména  
lepenek. Zpracovatelé sb rového papíru se v poslední dob  stále více potýkají se zvýšeným výskytem 
n kolikanásobn  recyklovaného papíru v zanáškách, a pro udržení kvality vyráb ných lepenek je 
zapot ebí vynakládat stále v tší množství pomocných papírenských prost edk . V  projektu se vychází 
z p edpokladu, že ob  papírny využijí vysoce kvalitní dlouhé vlákno obsažené v papírové složce NK 
pro zlepšení technických parametr  jimi vyráb ných lepenek. Vlákno získané z nápojových karton  by 
tak mohlo být vhodnou a p itom relativn  levnou alternativou. V sou asné dob  je odbyt vyt íd ného 
NK, p i spln ní kvalitativních požadavk , ob ma papírnami garantovaný.  

Na po átku roku 2003 se na trhu objevil další zpracovatel kompozitních obal , v etn  NK, spole nost 
R.P.O. Hrušovany u Brna. Firma dokáže zpracovávat nadrcené kompozitní obaly lisováním zatepla, 
p i emž  finálním výrobkem jsou stavební desky.  

Dalším krokem bylo zainteresování obcí a svozových firem, resp. dot i ovacích linek na zapojení do 
projektu. U obcí byla v rámci plateb  systému EKO-KOM  zvýšena odm na za vyt íd ní NK na cca 
3000 K  / t, a spole nost, která NK dot ídí a následn  p edá do papíren k recyklaci pak obdrží od 
EKO-KOM, a.s. odm nu za zajišt ní recyklace ve výši 2700 K  / t. Ob  papírny NK  p i spln ní 
kvalitativních parametr  navíc NK vykupují za 500 K  / t. 

P ípravné práce projektu zapo aly v íjnu roku 2002, kdy EKO-KOM, a.s.  zajistila výrobu informa ních 
materiál  (letáky do domácností ve variantách pytlový a nádobový sb r, samolepky ur ené na nádoby 
a pytle na sb r karton  s informa ním potiskem). Uvedené materiály jsou  zájemc m k dispozici a jsou 
distribuovány ze t í sklad  (Praha, Jablonec n.N. a Frýdek-Místek). M sta a svozové firmy poté na 
vlastní náklady zajiš ují vylepení samolepek a distribuci leták  do domácností, p ípadn  pytl  na sb r
NK.

Na po átku roku 2003  byla v prvních  svozových oblastech zahájena letáková informa ní kampa ,
spojená s lánky v místních tiskovinách. První svozy pak následovaly  v pr b hu b ezna 2003. 



  Konference ODPADY a OBCE (16 a 17.06.2004) 

63

Schéma tok  p i sb ru NK 

Použité systémy sb ru  
V sou asné dob  sb r probíhá v 50 svozových oblastech s cca 750 obcemi, což p edstavuje p es
980 000 obyvatel. Nejrozší en jší metodou sb ru je sb r do nádob ve sm si s plasty. Uvedená 
metoda je podmín na existencí dot i ovacího za ízení, ve kterém dojde k odd lení NK od ostatních 
složek. Obdobnou variantou je sb r ve sm si s papírem, je však mén astá. Uvedený systém 
nevyžaduje investice do speciálních nádob, nemusí ani docházet k úpravám svozu, pouze je nutná 
organiza ní úprava dot íd ní. Prozatím jedinou patrnou nevýhodou je relativn  nízká výt žnost sb ru
(okolo 0,1 Kg/os/rok). Byly zaznamenány signály, že n kte í ob ané špatn  vnímají odkládání NK do 
nádob na plasty, nebo  mají pocit, že se tak odpady mísí. 

Sb r NK ve sm si s plasty, Benešov       Sb r NK ve sm si s papírem,  Plze  ÚMO 1  

Další použitou metodou je sb r do samostatných nádob. Ve v tšin  p ípad  byly použity starší, 
nepoužívané nádoby (Nový Bor, Roztoky), výjime n  došlo k nákupu speciálních nádob (Olomouc, 
Nový Bor v další fázi). V tomto p ípad   dochází k  r stu náklad   (nádoby, svozy navíc,), na druhé 
stran  je kvalita vyt íd ného odpadu vysoká a ob ané v tšinou p ijímají speciální nádoby pozitivn .
Výt žnost tohoto sb ru se pohybuje na úrovni cca 0,2 Kg/os/rok). 

PLATBA ZA SLUŽBU

PLATBA ZA PRODEJ SUROVINY

VEDENÍ EVIDENCE

TOK NÁPOJOVÝCH KARTON

ZPRACOVATEL

DOT ÍD NÍ VLASTNÍ
NÁDOBY VLASTNÍ

NÁDOBY V 
PRONÁJMU DOT ÍD NÍ EXTERNÍ

POVINNÉ OSOBY

EKO-KOM

 OBEC SVOZOVÁ FIRMA

Platba obci na 
základ  evidence o 
sebraném množství 
2900 - 3200 K /t

Platba úpravci, na 
základ  evidence o 
množství p edané ke 
zpracování 2700 K /t 

Papírny vykupují 
slisované kartony za 
500 K /t
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Samostatná nádoba s dolním výsypem, Nový Bor   Samostatná nádoba 240l, Olomouc 

Pytlový sb r je realizován do speciálních pytl  o objemech 80 a 120 litr . Tento zp sob sb ru je velmi 
variabilní,  v r zných oblastech se liší formou distribuce, sb ru a svozu. U tohoto typu sb ru jsou velmi 
nízké náklady na dot íd ní, protože istota odpadu v pytlích je vysoká, p i zvolení vhodné svozové 
techniky je možné udržet i náklady na svoz velmi nízké, nejvyšší položkou bývá distribuce pytl ,
zejména jsou-li dodávány do každé domácnosti. Výt žnosti dosahované tímto sb rem se blíží k 0,25 
Kg/os/rok. 

Pytlový sb r v Jablonci nad Nisou (45 000 obyvatel) 

Školní sb r je metoda, která byla pr kopníkem ve sb ru této komodity a bez v tších úprav je 
používána dodnes. Jako model funguje systém sb ru ZO SOP Armillaria Liberec, která provozuje 
tento systém tém  na všech školách libereckého okresu. Mezi klady tohoto zp sobu pat í vysoká 
istota sb ru, minimální náklady na sb r a dot íd ní. Záporem je tvorba nesprávných návyk  – 

vyt íd ný odpad se nosí do školy, místo toho, aby se t ídil hlavn  odpad, který vznikne ve škole. 

Zpracovatelé
V Papírnách B lá pod Bezd zem  probíhá zpracování NK již od ledna 2003. 
Nosnou technologií je samostatné diskontinuální rozvlák ování a získávání papírového vlákna a jeho 
použití pro výrobu lepenek. Papírna je schopna zpracovávat NK z komunální sféry i NK pr myslového 
p vodu (kotou e). V pr b hu roku došlo k úprav  rozvlák ova e, aby se zkrátil as pro její išt ní a 
tím k zefektivn ní rozvlák ování. V pr b hu  roku 2003 bylo zpracováno rozvlákn ním p es 200 t NK 
od r zných dodavatel  p evážn  materiálu ze skladových zásob v Nové Pace a pr myslové odpady. 
Velkým problémem p i rozvlákn ní NK je vznik velkého množství (cca 50%) vým tu. Jeho 
odstra ování znamená dodate né náklady na zpracování, jednak p ímo v cen  odstran ní a jednak 
v komplikacích v organizaci práce – manipulace, úprava, skladování odpadu.  

Proto se intenzivn  pracuje na možnostech dalšího využití vým tu, bu  na výrobu paliva pro 
cementárny, nebo pro další materiálové využití. V sou asné dob  se rýsuje možnost 
zpracování vým tu technologií firmy R.P.O. a výroba desek, ímž by se zajistilo 100% 
zpracování odpad  z NK.  

Proto je vým t z rozvlákn ní je momentáln   lisován do balík  pro p ípadné další využití. 

V Papírnách B lá se NK zpracovává ješt  dopl kov  na za ízení na výrobu stavebních desek na lince 
Novapak. Na lince bylo zpracováno  2 t NK a to p evážn  ze školních sb r . Pokusn  se do výroby 
desek používaly vým ty z rozvlák ování. Vyrobené desky byly použity jako police do regál  ve 
skladovém hospodá ství papírny.
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Kappa Morava Paper zpracovává NK od  roku 2000, nezávisle na projektu.  Použitou   technologií je 
kontinuální rozvlák ování spole n  s vybranými druhy sb rového papíru a získávání papírového 
vlákna a jeho použití pro výrobu lepenek. Papírna je schopna zpracovávat NK pouze z komunální 
sféry. Vzhledem ke zp sobu zpracování je vým t z NK smíšen s vým tem z  rozvlákn ní sb rového 
papíru, ímž je omezeno jeho další  využití a prozatím je odstra ován na skládce. V pr b hu roku bylo 
od r zných dodavatel  p ijato cca 40 t materiálu z prvních komunálních sb r  a  staré skladové 
zásoby r zných firem.  

R.P.O., a.s. Hrušovany u Brna firma  prozatím  není zapojena do projektu, na trhu se objevila 
v pr b hu roku 2003. Jedná se o spole nost zam enou na výrobu desek z r zných kompozitních 
obal .  V principu se jedná o lisování  nadrcených kompozitních obal  za tepla, kdy  PE jako pojivo, Al 
a papír jako plnidla. Vstupní surovinou jsou kompozitní obaly r zných druh , výrobkem r zné druhy 
stavebních desek. Firma je schopná zpracovávat i NK jak komunálního, tak pr myslového p vodu.  
P ínos firmy spo ívá  jak v samotném zpracování NK ze spádových oblastí, tak v možnosti zpracování 
vým tu z rozvlákn ní NK v papírnách. 

Zapojené oblasti 
Na po átku projektu byly vytipovány regiony ve spádových oblastech papíren (všechny moravské 
kraje a severní echy) jako oblasti, kde bude projekt realizován. S rostoucím pov domím o projektu 
se postupn  p ipojily m sta a firmy ze st edních ech (Benešovsko, Roztoky, Ho ovicko), v západních 

echách ÚMO 1 v Plzni a nov  v dalších m stských ástech, rozbíhají se  sb ry na Svitavsku, 
Pardubicku a Hradecku. Po prázdninách bude spušt n zkušební sb r na území Hl. m. Prahy. 
Vzhledem k tomu, že projekt byl zpo átku p ijímán s ur itou ned v rou a charakteristický pom rn
dlouhou p ípravnou fází (min. 4 m síce v etn  rozhodovací fáze) došlo k výraznému náb hu sb r  až 
ke konci roku 2003. 

Zdroj dat: evidence EKO-KOM 

Záv rem
P edpokladem integrovaného zp sobu nakládání s odpady, které tak mohou být dále využity 
k recyklaci, je sb r a t íd ní NK. Všechny systémy sb ru jsou závislé na aktivní ú asti obyvatelstva, 
p i emž vyt íd ný odpad musí navíc spl ovat ur ité požadavky zpracovatel . Silnou stránkou projektu 
jsou jasné platby za vyt íd né odpady a velký zájem ze strany obcí a zpracovatel  a unikátní možnost 
ov ení sb ru t íd ných odpad  v r zných provozních podmínkách, p i standardn  nastavených 
parametrech. Na druhé stran  jsou v sou asné dob  neuspokojivé výt žnosti t íd ného sb ru,
problémy s uplatn ním vým tu i n které informa ní šumy. P esto existuje reálná šance, že poda í
za adit odpady z NK mezi komodity, které se b žn  na komunální úrovni t ídí a mají bezproblémov
zajišt né materiálové využití. Proto všem firmám, obcím, m st m a jednotlivc m, kte í se do projektu 
zapojili se snahou dotáhnout do zdárného konce, pat í naše uznání a díky. 

Vývoj množství vyt íd ných NK
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Zavedení nádobového systému sb ru nápojových karton  na území 
m sta Olomouce 
Josef Vícha, vedoucí provozovny OH a TL (josef.vicha@tsmo.cz)
Bc. Lukáš Studený, obchodní zástupce (lukas.studeny@tsmo.cz)

TECHNICKÉ SLUŽBY M STA OLOMOUCE, a.s.
772 11  OLOMOUC, Zamenhofova 783/34, P.O.BOX 3 

Provozovna odpadového hospodá ství a t ídicí linka
Po kone ném rozhodnutí, které definitivn  potvrdilo nutnost ešení problematiky sb ru a svozu 
nápojových karton  na celém území m sta Olomouce, nastala situace, kdy bylo nejprve nutné  
promyslet a zodpov d t n kolik základních otázek: 

1.      Organizovat svoz od supermarket , anebo p ímo od ob an ?
2.      Míchat nápojový karton s papírem, p ípadn  s plasty a následn  dot i ovat na t ídící lince, 

použít pytle nebo samostatné nádoby? 
3.      Jaký typ svozové techniky použít? 
4.      Jaká bude p edpokládaná etnost svozu p i použití velikostn  r zných nádob? 

Svoz nápojových karton  od supermarket  byl po zvážení zamítnut hned z n kolika d vod , a to 
p edevším kv li p edpokládané malé výt žnosti (nutnost dlouhodobého skladování v domácnostech, 
velká donášková vzdálenost apod.), dále by zde bylo nutné z ekonomických d vod  zvolit kontejnery 
o obsahu nejmén  2 500 l. Tyto by se ale déle plnily a následn  nám tak p ivodily další problémy, 
zejména v oblasti hygieny, nebo  zvlášt  v letním období by docházelo k zapáchání a hlavn  ke 
zna nému výskytu hmyzu, zejména vos. Po zvážení všech t chto hledisek byl tento systém 
jednozna n  zamítnut a byla zvolena cesta sb ru p ímo od ob an .

Další otázkou, kterou jsme se museli zabývat bylo, jakým zp sobem bude vlastní sb r provád n.
První myšlenka - ukládání nápojových karton  do nádob s papírem anebo plasty, vyvolala obavu kv li 
zvýšení náklad  na další dot íd ní. Navíc však p sobila v p ímém rozporu s tím, co bylo ob anovi 
m sta Olomouce neustále vysv tlováno a všt pováno, a to nutnost kvalitního p edt íd ní  již 
v domácnostech. Neposledním faktorem v této v ci byla také nemožnost dot íd ní další komodity na 
naší t ídicí lince. Bylo by nutné zde z ídit další pracovišt , které by tento druh odpadu vybíralo. 
Velikost linky by nám ovšem toto již neumožnila. Navíc bychom byli nuceni se nápojovým kartonem na 
lince zabývat denn , zatímco p i volb  svozu v samostatných nádobách to bude pouze v daný 
svozový den a v minimálním asovém rozp tí. Toto byly tedy d vody, které nás p im ly pro 
samostatný a odd lený svoz. V dalším bod  bylo t eba zvolit a vybrat si mezi svozem pytlovým anebo 
ze samostatných nádob, a když tak jakých. Zde sehrála hlavní roli nemožnost skladování pytl  s obaly 
zejména v sídlištní zástavb , která je v Olomouci velmi rozší ena, distribuce pytl  ob an m, která by 
také byla ekonomicky i asov  náro ná a zejména hlavní otázka - jak p im t ob ana aby pytle ukládal 
na stanovišt  opravdu až ve svozový den, a ne d íve a taktéž velikost používaných stanoviš , která by 
p edpokládané množství pytl  zcela ur it  nemohla pojmout. 

Po zvážení všech t chto argument  byla up ednostn na varianta samostatných nádob. Vzhledem k 
náklad m na po ízení nádob, na p edpokládanou výt žnost a nutnost vyšší etnosti svozu  z d vodu
hygieny bylo nakonec rozhodnuto o plastových nádobách o objemu 240 l. Velikostn  jsou dosta ující, 
na v tšinu stanoviš  je lze bez problém  umístit  a m že je obsluhovat leh í technika, která m že po 
sídlištích projížd t i v odpolední sm n  a sta í zde jeden len posádky s idi em.

Takto tedy byly nastaveny základní parametry pro vy ešení této problematiky. Dalším postupným 
krokem byl výb r barvy nádoby a její p ípadné úpravy, tak aby co nejlépe vyhovovaly naší p edstav  o 
co nejefektivn jším sb ru a svozu.  Barva byla zvolena ervená, nádoba byla opat ena etízkem a 
visacím zámkem a víko opat eno obdélníkovým otvorem,který umož uje bezproblémové vhození 
obal  od nápoj , ale zárove  nutí k jejich zmá knutí a tím v tšímu využití nádoby a v neposlední ad
také zabra uje vhazování komunálního odpadu. 

Po provedení t chto nezbytných a jak nám praxe již mnohokrát ukázala, také nejd ležit jších 
p ípravných krok , již zbývalo jen vhodn  zvolit a na asovat  termín realizace celé akce. Ten byl 
stanoven na 1. 12. 2003. 
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Nádoby byly rozmíst ny b hem jediného víkendu na všechna stanovišt  sou asn , a to v celkovém 
po tu 403 ks. 

Hned od prvopo átku byl zvolen trnáctidenní svozový cyklus s tím, že všechna stanovišt  budou 
pr b žn  monitorována a výskyt obal  sledován tak, aby bylo možno v p ípad  nutnosti operativn
zasáhnout, bu to navýšením nádob nebo mimo ádným vývozem, tak aby ob an nebyl demotivován 
tím, že bude docházet k p epl ování a nepo ádku u nádob na stanovištích. 

Celému zavedení tohoto systému sb ru nejprve musela nutn  p edcházet rozsáhlá propaga ní
kampa , která probíhala ve spolupráci s Magistrátem m sta Olomouce, kdy  ve ejnost informoval 
odbor životního prost edí prost ednictvím Radni ních list , které jsou zdarma distribuovány do všech 
olomouckých domácností. Do celé problematiky byla vtažena také regionální televize Morava 
prost ednictvím r zných besed a zpravodajských šot , lánky o této v ci byly publikovány také 
v regionálním tisku (Olomoucký den a MF Dnes, p íloha St ední Morava). Neradi bychom zapomn li 
také na významnou podporu p i realizaci tohoto projektu ze  strany spole nosti EKO-KOM, a.s., která 
zajistila informa ní letá ky o sb ru a t íd ní nápojového kartonu a samolepicí ozna ení na nádoby. 

Teprve po takovéto reklamní kampani bylo možné uvedený systém spustit do provozu tak, jak je dále 
popsán. 

B hem prosince se opravdu projevil r zný zájem o t íd ní a stanovišt  byla zapln na nerovnom rn .
Toto byla ovšem pouze první reakce, na které se samoz ejm  nedalo stav t. Okamžit  po Novém 
roce se projevil p ímý dopad svátk  a bylo nutné provést celoplošn  mimo ádný vývoz a následn
svoz každý týden. V m síci únoru byl již výskyt nápojových karton  stabilizován a bylo možné zahájit 
trnáctidenní svoz tak, jak bylo p vodn  plánováno. Asi na osmi místech tento svoz dostate n

nepokryl pot eby, takže zde byly stanovišt  o jednu nádobu posíleny. 

V zimních m sících se projevily problémy zp sobené nep íznivými klimatickými podmínkami a to 
p edevším zamrzání zámk , což zna n asov  zat žovalo posádku svozového vozidla.Tento 
problém byl technicky vy ešen a v sou asné dob  tedy probíhá svoz trnáctidenn  ve dvou, po sob
jdoucích odpoledních sm nách, vozidlem DAEWOO AVIA s nástavbou typu PRESKO. 

Správnost volby systému svozu a používání samostatných nádob se nám neustále potvrzuje zejména 
v až p ekvapivé istot  sesbíraného odpadu. Není tedy nutné žádné další dot i ování a díky tomu 
není navíc zat žována t ídicí linka. Nápojový karton je voln  vysypán na zem, odkud je p iblížen k lisu 
a sou asn  jsou odhozeny p ípadné nežádoucí p ím sy. istota takto sesbíraného odpadu je cca. 
95%.

Vlastní úprava, která spo ívá v p iblížení k lisu a ke slisování do balík  zabere cca. 1hod. práce dvou  
pracovník . Tito jsou vy len ni b hem doby ur ené k úklidu t ídicí linky a proto není nutné zvyšování 
po tu pracovník .
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V tuto chvíli bych se rád zmínil o vlastní výt žnosti systému. Zde se p ímo projevují aktuální klimatické 
podmínky a svátky. Hmotnost svezeného materiálu se proto liší v ádu asi t iceti procent. V po áte ní
fázi se sváželo cca. 250 kg nápojových karton  b hem jedné odpolední sm ny. V období Velikonoc 
toto množství narostlo až na cca. 900 kg, v sou asné dob  se množství ustálilo na cca. 700 kg na 
jednu sm nu. M sí ní produkce se tedy pohybuje okolo 3 000 kg. 

Po smluvní stránce je celá záležitost zajišt na ve spolupráci se spole ností EKO-KOM, a.s., která 
poskytuje p ísp vek ve výši 2.700,- K /t vyt íd ného nápojového kartonu. Smluvní vztah, který nám 
zajiš uje odb r jakéhokoliv množství nápojového kartonu je uzav en také s papírnami v Žimrovicích, 
které tento vykupují za 500,- K /t. Sou asn , jak všichni víme, je zde také dota ní vazba op t ze 
strany EKO-KOMu, a.s. na všechny m sta a obce v R zapojené do tohoto systému. Vezmeme-li 
v úvahu, že sou asný stav ve m st  Olomouci je stále ve stádiu vývoje, kdy až jeden kompletn
uzav ený svozový rok nám dá kone nou p edstavu o tom jak, se vyvíjely náklady a výnosy, myslím, že 
ješt  není vhodná doba k tomu, abychom zde provád li ekonomické vyhodnocení. Již nyní je ale zcela 
jasné, že suma, která jde od EKO-KOMu, a.s. do rozpo tu obce, bude muset být celá vložena zp t do 
tohoto systému.V tomto p ípad  nám ísla již nyní ukazují, že sb r nápojových karton  bude finan n
sob sta ný a životaschopný. 

Na základ  našich dosavadních zkušeností bude naše spole nost, Technické služby m sta 
Olomouce, a.s. zavád t sb r a svoz nápojových karton  i do obcí, které jsou našimi stálými externími 
zákazníky.I tady se již jedná a za íná se vytvá et vlastní systém svozu. 

S výše uvedeným systémem sb ru a svozu nápojových karton  máme tedy zkušenosti dobré a jeho 
výhody se dají stru n  shrnout  v t chto ukazatelích: 

 Vysoká istota svezených nápojových karton
 Pro ob ana velmi itelné a srozumitelné  
 Celoplošn  zavedené s minimálními náklady  
 Možnost procentního navýšení dotací pro Magistrát m sta Olomouce  
 Napln ní požadavk  ze strany legislativy o maximální možné mí e t íd ní využitelných složek 

komunálního odpadu  

Toto je v kostce zhruba vše, co se jsem Vám cht l v krátkosti k uvedené problematice sd lit.
Zpracoval: Vícha Josef, vedoucí provozovny OH v TSmO, a.s. 
V Olomouci dne, 2. 6. 2004 
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Pytlový sb r nápojových karton  ve st edn  velkých m stech

Pavel Strnad 
Severo eské sb rné suroviny a.s., e-mail: pavel.strnad@ijablonec.cz 

Spole nost Severo eské sb rné suroviny se snaží ve spolupráci s m sty a obcemi zachytit nový trend  
sb ru nápojových karton . Nápojové kartony byly již v minulosti sbírány, p edevším prost ednictví 
školských za ízení, ale po potížích s odbytem byl sb r této komodity zastaven. Na po átku roku 2003, 
kdy byly p edloženy garance odbytu vyt íd ných nápojových karton , došlo ve spolupráci s m stem 
Jablonec n.N. a AOS EKO-KOM, a.s. ke spušt ní sb ru nápojových karton .

Po mnoha konzultacích byl zvolen pytlový systém sb ru. Pro pytlový sb r hovo í p edevším nulové 
náklady na nádoby, protože pytle poskytuje  zdarma v rámci projektu AOS EKO-KOM, a.s., dále  
nízké náklady na svoz (10 K /km práce svozového vozidla), nízké náklady na dot íd ní, nebo  pytle v 
podstat  neobsahují žádné p ím si a materiál se m že okamžit  lisovat.  

Jako místa pro odkládání odpad  byla vybrána stávající hnízda na t íd ní odpad , kterých je v 
Jablonci v sou asné dob  200. Byl tím zárove  sledován i výchovný efekt, ob ané nemusí m nit svoje 
trasy s vyt íd ným odpadem. Dalším místem pro odkládání pytl  jsou sb rné dvory m sta. Zpo átku 
byla frekvence svozu stanovena jedenkrát za trnáct dní. Zhruba po  t ech m sících došlo k úprav
svozu na jedenkrát týdn , protože ob ané postupn  zapomn li, které svozové pond lí je to správné a 
odkládali pytle i mimo svozové dny. Svoz pytl  probíhá vozidlem v provedení pick-up, p ípadn  pick-
up s p ív sem,  osádka je tvo ena pouze idi em, který svozovou trasu obslouží v rámci jedné sm ny. 
Svezené pytle se skladují v hale a po dosažení dostate ného množství se lisují do balík  podle 
požadavk  zpracovatel , kterými jsou Papírny B lá a Kappa Morava Paper. Použité pytle se také lisují 
a p edávají k recyklaci.  

Pr m rné množství pytl  svezených b hem jednoho dne je 91, pr m rná váha pytle se pohybuje 
okolo 3,3 Kg. Vzhledem k tomu, že systém byl ob any i m stem pozitivn  p ijat, probíhá v sou asné 
dob  stejným zp sobem i svoz PE fólií.  Životnost a efektivita tohoto systému byla potvrzena i ve 
m st  D ín , velikostn  srovnatelným s Jabloncem nad Nisou. Systém sb ru se v D ín  liší pouze 
frekvencí sb ru, která je jedenkrát za m síc. B hem t í již realizovaných svoz  se poda ilo sebrat p es
2200 pytl , tj. cca 3,78 t nápojových karton .

Srovnání základních parametr  ve m stech Jablonec n.N. a D ín
Jablonec n.N. D ín

Po et obyvatel 44810 52155
Po et sb rných míst 201 115
Délka svozové trasy 90 Km 260 Km

    
Frekvence svozu 52 / rok 12 / rok
pr m. množství pytl / 1 svoz 91 740
pr m. množství Kg NK/ 1 svoz 305,2 1260
pr m. množství pytl / 1Q 1188 2219
pr m.množství Kg/ 1Q 3967 3780

    
Náklady na distribuci 31 800 K 28 000 K
Náklady na 1 svoz 900 K 2 600 K
Náklady na svoz za 1Q 3 600 K 2 600 K

    
P íjem od EKO-KOM za 1Q obec 12 694 K 10 962 K
P íjem od EKO-KOM za 1Q svozová firma 10 711 K 10 206 K
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Vývoj množství sebraného NK v Jablonci n.N.
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Vývoj množství  sebraného NK v D ín
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Jediným známým problémem pytlového sb ru ve velkých m stech je distribuce pytl  ob an m. V 
obou p ípadech byla první vlna distribuce pytl  provedena hromadn , spolu s informa ním letákem do 
každé domácnosti formou roznáškové služby. Cílem této metody bylo oslovit veškerou populaci ve 
m st  v etn  t ch, kte í do sou asné doby odpady net ídili. Distribuce je nejv tší nákladovou 
položkou  pytlového systému. Následná distribuce je již vedena formou distribu ních míst, jako jsou 
informa ní st ediska, sb rné dvory, apod.. Vzhledem k tomu, že takových distribu ních míst je z 
hlediska ob ana málo, není  potenciál sb ru zdaleka využit. Pokud by se poda ilo p enést distribu ní 
místa i do nákupních st edisek a jim podobných, asto navšt vovaných institucí, množství sebraných 
odpad  by ješt  dále nar stalo. Bohužel rozdávání pytl  zdarma je záležitost anonymní a mohlo by 
docházet ke zneužívání pytl  k jiným ú el m, než pro které jsou ur eny. V sou asné dob  se zvažuje 
distribuce pytl  prost ednictvím škol, dobrovolník , nebo správc  budov. 

P esto jsme p esv d eni o tom, že pytlový sb r nápojových karton  je plnohodnotný k ostatním 
metodám sb ru a z hlediska náklad  nejvýhodn jší. 
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Možnosti zpracování odpad  z vrstvených potraviná ských obal
s polyetylénem 
ing. Miloš Šenký
R.P.O., a.s.    Ji ího z Pod brad 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 odpad  se v nuje r zným druh m odpad  rozdílná pozornost. 
Vybrané skupiny odpad  – kovy, PET láhve, d evo, isté plasty, istý polystyrén, pevný frakce ze 
stavebních materiál   a podobné známé druhy odpad  jsou již t íd ny, zpracovávány a následn
recyklovány. Existuje však stále velká skupina materiál , pro jejichž vznikající odpady ješt  není 
známa technologie recyklace v etn  dalšího využívání a tím se ani net ídí. Z této kategorie materiál
se v následujících ádcích a navazující p ednášce chceme zabývat dosud ne pln  vy len nou 
skupinou odpad   z vrstvených potraviná ských obal  s polyetylénem.  

Pro p esn jší ur ení materiál  se jedná o tyto obaly :  
- veškeré sá kové papírové obaly s vrstvou PE na hygroskopické potraviny / cukr, mouka,s l,

ko ení, lušt niny, krmné sm sy pro zví ata, obaly led á k , apod./ a obaly na zboží, které m že
nasávat vzdušnou vlhkost, vyrobené shodnou metodou jako potraviná ský obal na stejných 
linkách / pytle na cement, sypké stavební hmoty, na granule, balení papíru, prací prášky, drogérie, 
atd. /

- potraviná ské vrstvené obaly s Al, folií PET, PP, ….. bez papíru, ale s vrstvou PE / obaly na 
polévky, ko ení, kávu, chipsy, arašídy, cukrovinky, apod. / 

- vrstvené papírové obaly na vážené zboží a jídla ve fast-footech / obaly pro eznictví a uzená ství, 
lah dky, saláty, hamburgry, kelímky s PE, hranolky atd./ 

- vrstvené obaly s PE ostatní / ubrusy, podložky, typy smrštitelných folií, / 

Do této skupiny pat í i nápojové kartony / TETRA PACK, OMNI BLOCK a podobn  – krabice na 
mléko, džus, víno, …./ , které jsou z této skupiny zvláštností, nebo  se již n kde t ídí a áste n
využívají na recyklaci. 

V R platí od ervence 2003    Na ízení vlády 197/2003 Sb., - Plán odpadového hospodá ství, který v 
závazné p íloze ást 6 tohoto „ Plánu „ stanovuje podíl recyklovaných odpad . Do roku 2012 je 
stanoveno zvýšení využíváni odpad  s up ednostn ním recyklace na 55% všech vznikajících odpad
a zvýšení materiálového využití  komunálních odpad  na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 
2000.  Na tuto skute nost upozor ujeme práv  proto, že navazuje na závazné sm rnice EU z roku 
1996 a je p edm tem nejen vyhodnocování, ale p edevším kontroly a restriktivních opat ení k 
 dosažení tohoto p edepsaného stavu ve všech zemích EU. A navíc, nerozlišuje p vod vznikajících 
odpad  – jedná se jak o pr myslový, tak i o komunální odpad.  

Jaké tedy mají možnosti nositelé tohoto Na ízení vlády – územní orgány a obce  pravomocí 
v komodit  výše zmín ných odpad  ? 

Recyklace odpad  z vrstvených obal  s PE ve sv t  je zpracovávána v podstat  3 postupy. Americká 
cesta využívá rozm ln ný odpad / do 1 mm3 / prohnaný p eh átým vzduchem a obalený zbytkovým 
PE z odpad  ke tvorb  drobounkých granulí, ze kterých se pak ve vyfukovacích lisech vyrábí nádoby 
a p edm ty pro hobby a volný as. Neskute n  veliká energetická náro nost výroby, sb r a t íd ní je 
dotováno výrobci potraviná ských obal  ze systému odvod  z vyrobených obal . Dotace iní 100% na 
spot ebovanou energii a t íd ní a svoz odpad . Západoevropská cesta vede k využití a recyklaci 
p edevším nápojových karton , které jsou ze p idávání pojiva využívány na desky a konstruk ní prvky 
nap íklad na zahradní nábytek, školní stolky, židle, výv sky apod. I v tomto p ípad  je dotace takto 
vyráb ného materiálu výrazná, navíc cena výsledného produktu je v i klasickým materiál m
podstatn  vyšší. Východoevropská cesta recyklace má sv j p vod 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 zárove  vyráb ny bezodpadovou technologií se 100% 
recyklováním istých použitých desek. 
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Tato posledn  jmenovaná technologie je od ervence 2003 provozována na základ  smluvního 
využívání know-how i v esku. Na základ  p j ky ze Státního fondu životního prost edí ji provozuje 
firma  R.P.O., a.s. Hrušovany u Brna.  

Odpad kategorie potraviná ský vrstvený obal s PE se v R vyskytuje v následujících podobách : 
- pr myslový odpad od výrobc  a dovozc  vlastních polotovar  budoucího obalu a odpad z vlastní 

výroby obalu v rámci pln ní. Jedná se o odpad vznikající p i náb hu výroby obalu, p i jeho o ezu,
vadné šarže a zmetky ve výrob , nást ihové plány a zbytky po vyražení obalu, zmetky z vlastního 
procesu balení, vy azené obaly ur ené pro akci, obaly s prošlou expira ní dobou použití. Podíl 
tohoto druhu obalu podle vlastních pr zkum  u výrobc  základního materiálu pro obal – Št tí,
Tábor a B idli ná zat žuje dosud životní prost edí více jak 3500 tun za rok. A to se jedná jen asi o 
šestinu výrobních kapacit. U sledovaných výrobc  obal  a krabic byla produkce nad 3000 tun 
ro n . I zde se jednalo o pouhou ádov  desetinu výrobc  obal . Uvedené pr myslové odpady se 
vlivem r zného za len ní rozplývají v jiných kategoriích odpadu – t eba ostatní plastový obal a tak 
je nelze jednozna n  sumarizovat. Jejich likvidace je tém  ve všech p ípadech skládkováním. A 
co je hodn  viditelné – to co známe jako spot ebitelé jsou mimo ádné akce typu x% obsahu navíc, 
nebo zdarma. Takto upravený obal požadovaný výrobci potravin na akci se obvykle po skon ení 
akce dostává ve velkých množstvích do již uvedeného pr myslového odpadu. P itom je to odpad 
naprosto istý, vyžadující jen dot íd ní dle zpracovávatelských kategorií. 

- Komunální odpad uvedené komodity se v podstat  net ídí. Sv tlou vyjímkou potvrzující pravidlo 
jsou odpady nápojových karton  TETRA PACK a Omniblock, které jsou sbírány odd len
v podstat  dv mi postupy. Separovaným sb rem do tzv. ervených kontejner  v Olomouci, 
separací p i dot íd ní / t eba v B eclavi, a jinde / a sb rem na základních školách Liberecka a 
okolí / aktivity pana Zemana /. Separované odpady t chto nápojových karton  jsou potom 
zkoušeny áste n  recyklovat v systému papíren Žimrovice a B lá. Uvedený systém má však své 
omezení, o kterém se pokusíme hovo it dále, ale jedná se o aktivity, které mají nesmírný význam 
pro tuto cenou surovinu. Ostatní odpad výše uvedené kategorie se ztrácí do ásti spalování a 
hlavn  na skládky. Dle našich osobních pr zkum  ze svozových oblastí firem zabývajících se 
komunálních odpad  m že init podíl z celkové produkce odpadu m sta asi o 4000 obyvatel až 
2000 tun ro n . I tento odpad je možné p i d kladném rozt íd ní a biologické stabilizaci ú inn
využít k recyklaci.    

- odpad dosud ešený jako komunální – nemá svoji kategorizaci a p esto za íná být obrovskou 
zát ží pro následný osud odpadu a jeho p ípadnou recyklaci. Jedná se o odpady velkých 
producent  odpadu jako jsou nap íklad supermarkety, et zce obchod  a služeb. Vždy  odpad 
vznikající p i vybalování zboží t eba v supermarketech má istotu pr myslového odpadu, je 
nezasažen biologickou zát ží a je velmi snadno t iditelný. Vlivem toho, že stávající ekonomické a 
represní opat ení nemotivují provozovatele t chto prodejních provoz  však vzniká sm sný odpad, 
který je nutno dále dot í ovat a neekonomicky zpracovávat. Specifika odpadu et zc  fast foot 
firem jsou zase dána nízkými požadavky na t íd ní a  základní biologickou stabilitu vznikajícího 
odpadu p ímo u producenta. Vždy  produkce naší kategorie odpadu na jednu provozovnu 
rychlého ob erstvení m že dosáhnout asi 400 kg denn .

O druzích odpad  této kategorie jsme se již zmínili. Nyní tedy k jejich recyklaci. Do ervence roku 
2003 se využívaly tyto pr myslové odpady jen ve zlomku jednoho procenta k dalším proklad m a 
balení a i tyto odpady se nakonec objevily ve skládkách i na spálení. Dost velká ást vrstvených 
potraviná ských obal  projde ohništi a rošty kotl  našich domácností p edevším ve venkovských 
aglomeracích. Jedná se o to, že na jedné stran  je to velmi výh evný materiál, který dosahuje 
srovnání s nap íklad mén  hodnotným hn dým uhlím, ale p i nízkoteplotním spalování vznikají 
z obsahu vrstev obal  zplodiny nejen dráždící, ale i typy zplodin, které mohou zdraví poškozovat. 
Spalování v cementárnách a spalovnách, kde ást odpadu kon í je výhodná svou energetickou 
hodnotou, ale jednak se nenávratn  likviduje surovina na možné další využití a navíc, také dle našich 
osobních zkušeností dochází v provozech spalování k vysokým úlet m popelu a pevné fáze z ho ení, 
která je sice zadržována filtry, ale zna n  zvyšuje ekonomické náklady na vznikající energii. 

K již zmín nému využití separovaného odpadu z nápojových obal  lze navíc poznamenat, že je to 
velmi užite ný krok k recyklaci tohoto odpadu, který však má ve své realizaci svá ale. Z vyt íd ného 
odpadu se technologicky dá odd lit zna ný podíl zvlášt  kvalifikovaného buni inného vlákna, které je 
v našich odpadech nedosažitelné, ale vzniká však další odpad a to sm s zbytk  buni iny, hliníkových 
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a PE chuhvalc , které stejn  skon í na skládkách. Navíc se zanáží technologické uzly ve 
zpracovatelských provozech. Vzácný a vynikající po in EKOKOMu a podnikatelských aktivit v Nové 
Pace sm oval na recyklaci tohoto odpadu, ale vlivem ne p esn  ur eného zadání nenašel výsledný 
produkt na našem trhu uplatn ní.

Tyto poznatky vedly ke vzniku R.P.O.,a.s., která do naší republiky zavedla novou technologii 
recyklace v Evrop  již zavedenou a p edevším ov enou.  Veškerý odpad kategorie zmi ované 
v tomto p ísp vku lze uvedenou technologií zpracovávat. I odpad z vyt ženého nápojového obalu se 
pomalu laboratorn  ov uje na této technologii recyklovat. Výsledným produktem je systém 25 
základních stavebních prvk  – obkladových, izola ních desek a samonosných panel  pro p í ky a 
konstrukce produkovaný pod obchodním ozna ením TETRA K. Jedná se o naprosto novou kategorii 
stavebního materiálu, který dosud nemá na trhu ani za len ní, ani porovnatelný konkuren ní produkt. 
O jeho charakteristice m že napov d t marketingový slogan firmy, který si vzal p edobraz ve známém 
sloganu z pohádky : 
Co je to ? Vypadá jako sádrokarton, ale sádrokarton to není, má vlastnosti d evot ísky, d eva, ale 
d evot íska ani d evo to není. Dá se z n j postavit p í ka,st na, podkroví, co je to ?  No p ece materiál 
TETRA K . 

Produkt vzniklý recyklací ze zatím nezpracovávaného odpadu již má 9 ti leté ov ení na trhu.  Co však 
je nesmírn  d ležité, je ta skute nost, že výrobky využívají vlastnosti skryté ve vlastním recyklovaném 
odpadu a ve vlastním výrobním procesu nedochází k p idávání lepidel, pojiv i plniv. Navíc jakýkoliv 
technologický odpad se dá op t za adit na vstup technologie a slouží k nové výrob . Tak je vlastn
provád na 100 % recyklace. Nemén  d ležitou oblastí vlastností materiálu je jeho zdravotní 
nezávadnost, která je dána p edevším zpracováním odpadu z potraviná ského obalu, který je vyráb n
podle pravidel Mezinárodního potraviná ského kodexu. V rámci výroby prvk  TETRA K dochází 
technologicky k takovému zpracování, kterém se vystaví jednotlivé frakce budoucí desky a panelu 
expozici v ádu minut p i teplotách okolo 170 stup , což si porovnejte nap íklad s umýváním 
použitého nádobí ve stravovacích provozech. 

Systém prvk  TETRA K má již p es 8 let ov eny vlastnosti dle norem harmonizovaných v Evropské 
unii, p esto spole nost provedla rozsáhlé zkoušky a ov ování vlastností tohoto materiálu p ímo v R, 
na který tak získala navíc eskou certifikaci íslo 937/03 dle nejnov jších platných eských norem. 
Certifikace byla provedena zkušebnou  pov enou eským institutem pro akreditaci, a to 
autorizovanou osobou a zkušebnou Výzkumného a vývojového ústavu d eva ského v Praze.  
Spole nost se p ipravuje na získání certifikace spole nosti dle systému EMS ISO 14 000, v p íprav  je 
žádost o ud lení ozna ení Ekologicky šetrný výrobek.  

Na trhu za íná o tyto výrobky vzr stat zájem. Co je však nesmírn  d ležité, je fakt, že konzervatizmus 
nás spot ebitel  je zvlášt  ve stavebních materiálech naprosto nep edstavitelný. Novinky – desky a 
samonosné panely mají ov ené vlastnosti pevnosti, pružnosti, vod odolnosti, vodovzdornosti, 
tepeln  izola ní vlastnosti, ho lavost, hygienickou nezávadnost, odpor proti vytažení vrut ,
rozlup ivost, samonosnost a další zkoušky, zákazník však v í cihle, blok m, sádrokartonu. Po ád 
v nás p evládá pocit, že zde pro své následovníky musíme zanechat „kamenný d m“. P itom pokrok 
ve stavebnictví i v p ístupech mladší generace již za íná být znatelný. Naše d ti cht jí už bydlet jinak, 
s nižšími náklady postavit rychle a kvalitn  své obydlí tak, aby neplýtvali energií, stav li pokud možno 
bez mokré výstavby, rychle a bez velkých nárok  na odpady.  

A práv  zde nabízíme nové – obkladové materiály a p edevším sendwichové samonosné panely se 
mohou svými vlastnostmi prosadit do rekonstrukcí byt  a bytových jader, p estavby a výstavby 
rodinných dom  jako obkladové, výpl ové panely konstrukcí, samonosné p í ky a obvodové zdi, p i
revitalizaci panelových dom . V na ízení vlády – již zmi ované 197/2003 Sb je v p íloze bod 6 d/ cituji: 
podporovat rozvoj trhu s recyklovanými výrobky, up ednostnit výrobky z recyklovaných materiál  a 
ekologicky šetrné výrobky p i zadávání zakázek na úrovni orgán  ve ejné správy. Pro  zmi uji tento 
bod? Znenadání nastane povinnost vyplývající z tohoto na ízení vyhodnocovat jeho napl ování a 
obce a vyšší správní celky se budou zpovídat jak v tomto pokro ili, aby splnili p edepsané kvóty. Jsme 
p ece v EU a sm rnice EU platí pro všechny.a tak již od kv tna cítí v R.P.O., a.s., že se v recyklaci 
vydali správným sm rem. Z Rakouska, N mecka a nyní dokonce i z Ma arska p ijížd jí zástupci 
seznámit se z vlastní recyklací a produkty. Došlo už i ke konkrétním jednáním, která se zabývala 
podmínkami pro recyklaci jejich pr myslových i komunálních odpad . Podmínky, které nabízí jsou 
velmi zajímavé, za zpracovávaný odpad nejen že budou platit slušnou ástku, ale zavazují se i ke 
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zp tnému odb ru výrobk . A v Ma arsku již p ipravují reklamní akci pro využívání samonosných 
panel  vzniklých recyklací odpadu a ur ených pro suchou výstavbu. Tím si zajiš ují napln ní 
shodných p edpis  jako v naší republice.  

Nechcete od nich trochu opisovat – p evzít již vymyšlené ? Po ov ení vlastností našich materiál
p ipravují mimo jiné akce budování sociálního bydlení z recyklovaných materiál , akce typu vyt i  si 
odpad na vlastní d m i byt, akce podpory p i povolování a schvalování rekonstrukce a nové 
výstavby, pokud stavebník prokáže, že bude stav t z p edepsaného limitního množství stavebních 
hmot vzniklých recyklací odpadu.   

Copak by podobné akce nemohly být sou ástí ekologických aktivit a program  našich obcí? Nebo 
snad nám sta í, že budeme v našem stát  vyráb t z evropského odpadu pro evropského zákazníka a 
za nepn ní uvedeného na ízení poneseme svoji odpov dnost ?  

Spole nost R.P.O., a.s. má p ipraveny postupy a nám ty pro systémy sb ru, t íd ní i využití odpad
této komodity. M že je poskytnout do jakýchsi zásobník  projekt  pro využívání p i tvorb  program
pro erpání regionálních i odv tvových fond , kde lze využít jejich dosud získaných zkušeností. Know 
how, které tato spole nost využívá na základ  sjednaného legálního využívání platného duševního 
vlastnictví autora  této technologie zpracování odpad  firmy KURUC s.r.o. Slovensko m že p ipravit
pro využívání a realizace investi ního celku kde koordinaci dodávek završuje v R firma VUVL a.s..  

A to ješt  není konec aktivitám, které je v této oblasti možno vyhledávat. Již zmi ované odpady 
z vyt žených obal  TETRAPACK a jiného nápojového kartonu ov uje prozatím ve stádiu zkoušek 
naše spole nost spole n  s Papírnami B lá a nyní i s možnou podporou  EKOKOMu zpracovávat do 
produkt  TETRA K ze  100%. Ve stádiu ov ování je i využívání odpadu vznikajícího v odpadech 
z vybalování zboží v supermarketech, které se ov ujeme s Brn nskými papírnami P edklášte í s.p., 
kde však jsou pot eba nejen naše snahy recyklovat, ale podpora systému donutit p vodce odpadu – 
již zmín né super hyper markety t ídit a ú inn  se podílet na zajišt ní recyklace. To m že být další 
možnost naplnit uvedené na ízení. 

Použité materiály : 
Manuál pro recyklaci odpad  vrstvených obalových materiál  – František Kurucz 
Zpráva o zdrojích a p vodcích vrstvených obalových odpad  – R.P.O.,a.s. 

ešení dodávek komplexních investi ních celk  pro recyklaci surovin - VUVL a.s  
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Nakládání s odpady z kovových obal  obsažených v komunálních 
odpadech v eské republice 

Mgr. Kate ina K e ková
EKO-KOM, a.s.,  e-mail: kreckova@ekokom.cz

Kovové obaly tvo í cca 3-4 hmotnostní % domovního odpadu. Tyto kovy jsou sbírány samostatn  jen 
velmi z ídka. P esto jsou i pro kovové obaly stanoveny cíle pro recyklaci a využití v obalovém zákon .
Posouzením a vyhodnocením stávajících systém  sb ru kovových obal  a ov ením sb ru ve 
zkušebních oblastech se zabývá AOS EKO-KOM v rámci autoriza ního projektu. 

Cíl projektu
 zjistit stávající stav nakládání s kovovými obalovými odpady  
 zjistit výskyt kovových obal
 ov it možnosti odd leného sb ru a využití použitých kovových obal  v R
 navrhnout ešení nakládání s odpady kovových obal

Stávající stav nakládání s kovovými obaly v R
Analýza sb ru kovových obal  a drobných kovových p edm t  byla provedena v rámci celé eské 
republiky a to formou terénního šet ení. Byla oslovena 3 m sta a 7 svozových firem zabývajících se 
sb rem kov  nádobovým a pytlovým zp sobem. 

Na základ  dlouholetých zkušeností n kterých firem lze konstatovat, že v p ípad  kovových obal  a 
drobných kovových p edm t  se nejedná o komoditu, která by vznikala v domácnostech v takové mí e
jako jiné využitelné složky komunálního odpadu.Po ízení kontejner  a svozové techniky je investi n
náro né, výkupní cena tohoto materiálu se pohybuje kolem 600 K /t a navíc poptávka o samotné 
kovové obaly je nízká. Ve v tšin  p ípad  náklady firmy na sb r vysoce p evyšují p íjmy.
Nevýhody:
- malý výskyt kov
- nízká výt žnost sb ru od ob an
- vysoké náklady na sb r a svoz 

Vlastní výzkum ov ení možnosti odd leného sb ru
Úkolem vlastního výzkumu je ov it možnosti  nádobového a pytlového sb ru podle hustoty osídlení a 
typu zástavby ve vybraných lokalitách a zjistit, jaké nároky technické, organiza ní a ekonomické by 
p edstavoval celoplošný systém odd leného sb ru kovových obal . Zkušební sb r byl plánován na 1 
rok a to zhruba od zá í 2003 do zá í 2004. 

Pro zkušební sb r bylo nutné vybrat 4 lokality, uzav ít se svozovými firmami smlouvu o zajišt ní svozu 
a odstra ování komunálních odpad  a ud lat v každé lokalit  4 rozbory (1x za tvrtletí) a následn  je 
vyhodnotit.

V rámci projektu byla zajišt na také informa ní 
kampa  prost ednictvím informa ních leták ,
které byly distribuovány do každé domácnosti 
sledovaných lokalit. Také byla na každou nádobu 
vylepena nálepka, která vysv tluje co do nádoby 
pat í a nepat í (obr. .1).

Obrázek .1: Nálepka
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Obrázek .2: Ukázka letáku (varianta nádobový sb r)

Pro odzkoušení samostatného sb ru kovových obal  byly vybrány tyto 4 lokality: 

1. M sto Jablonec nad Nisou 
Jedná se o rodinné domy a centrální zástavbu, ve které 
žije zhruba 3 000 obyvatel. 
Odpad je ob any sbírán do pytl  o objemu 80 l a firmou 
vyvážen 1x m sí n .

2. M sto Hradec Králové 
Jedná se o centrální zástavbu a inžovní domy, žije zde 
1 873 obyvatel.Odpad je ob any odkládán do nádob o 
objemu 2,5 m3 a firmou vyvážen 1x za 2 m síce. 

3. Obec Staré M sto
V celé obci se nacházejí rodinné domy a žije zde 640 
obyvatel. Odpad je ob any odkládán do nádob o objemu 
1,1 m3 a firmou vyvážen 1x za 2 m síce. 

4. Statutární m sto Ostrava 
Nádoba o objemu 1,1 m3 byla umíst na p ed nákupním 
st ediskem Kaufland a firmou byla vyvážena 1x za 
m síc.Sb r byl ukon en v lednu 2004 z d vodu toho, že 
nádoba nebyla pln na kovovými obaly, ale komunálním 
odpadem. 

Rozbory
V rámci každého rozboru bylo provedeno zvážení a zm ení objemové hmotnosti svezeného odpadu, 
vzorek byl t íd n na obalovou a neobalovou složku a podíl zne išt ní.
Podíl kovových obal  a neobal  z p lro ního sledování ukazují následující grafy. 
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Tabulka .1: Výt žnost sb ru z celkového množství sesbíraných kov  na 1 obyvatele 

Lokalita
Sebrané množství   

(kg/ 6 m síc )
Po et

obyvatel 
Výt žnost                   

(kg/obyvatele/ 6 m síc )
Jablonec nad Nisou 392 3000 0,131 

Hradec Králové 185 1873 0,099 

Staré M sto 17,9 640 0,028 

Ostrava-Kaufland 0 124000 0 

Pozn.:Ostrava-Kaufland údaje za 4 m síce 

Tabulka .2: Výt žnost sb ru kovových obal  na 1 obyvatele 

Lokalita
Sebrané množství    

( kg/ 6 m síc  ) 
Po et

obyvatel 
Výt žnost                   

( kg/obyvatele/ 6 m síc  ) 
Jablonec nad Nisou 353 3000 0,118 

Hradec Králové 139 1873 0,074 

Staré M sto 15,75 640 0,025 

Ostrava-Kaufland 7,25 124000 0 

Sledování v terénu v etn  analýz nákladovosti u sledovaných zkušebních i stávajících systém
provozovaných firmami a m sty bude ukon eno na podzim 2004. Ze zjišt ných výsledk  bude 
navržena strategie p ístupu k zajišt ní recyklace kovových obalových odpad  ve smyslu novelizované 
sm rnice o obalech.   
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Aktuální postoje obyvatel R k problematice t íd ní domovního 
odpadu

Mgr. Ji í Remr, Markent, s.r.o. 

Na konci roku 2003 realizovala nezávislá spole nost pro výzkum ve ejného mín ní Markent, s.r.o. 
výzkumné šet ení zam ené na analýzu postoj  k t íd ní domovního odpadu, na zjišt ní aktuálních 
forem nakládání s domovním odpadem a získání relevantních podklad  pro koncipování komunika ní 
kampan  stimulující k t íd ní odpadu produkovaného domácnostmi. 

Více než 1.600 respondent  reprezentativn  vybraných z obecné populace R starší 15 let 
odpovídalo na otázky týkající se mj. informovanosti o t íd ní domovního odpadu, zájmu o informace o 
t íd ní, d vod , pro  odpady v jejich domácnosti net ídí, jaké okolnosti by dotazované jednotlivce 
p im ly k tomu, aby za ali t ídit apod. Dotazovaní probíhalo v domácnostech respondent , kdy 
vyškolení tazatelé kladli jednotlivé otázky podle standardizovaného dotazníku a pe liv
zaznamenávali odpov di dotazovaných. Na základ  sumarizace jednotlivých odpov dí a jejich detailní 
analýzy pak byly p ipraveny následující záv ry a zjišt ní.

Kdopak to tu t ídí … 
Základní informaci, kterou realizované výzkumné šet ení p ineslo je, že domovní odpad t ídí p ibližn
t i p tiny populace R. Z výzkumu sou asn  plyne, že podíl lidí, kte í uvád jí, že sv j odpad t ídí je 
dokonce ješt  vyšší a dosahuje tém ty  p tin populace. Ovšem ada „kontrolních“ ukazatel  (jako 
nap . odhad vyt íd ného množství odpadu, pravidelnost t íd ní, po ty rozlišovaných komodit apod.) 
ukazuje na skute nost, že tito respondenti se k t íd ní sice subjektivn  hlásí (nej ast ji kv li tomu, že 
považují t íd ní za „trendy“ nebo cht jí vypadat „jako ti na tom Západ “), ale p itom je nelze za adit
mezi ostatní skute né t ídi e, jejichž chování je v konkrétních aspektech nakládání s odpady mnohem 
konzistentn jší. Zbývající p tina populace explicitn  uvádí, že odpad net ídí.

14%

23%

63%

domácnosti, které skute n  t ídí
domácnosti, které fakticky net ídí
domácnosti, které domovní odpad net ídí

Toto elementární rozd lení obecné populace obyvatel R na „t ídi e“ a „ne-t ídi e“ umož uje jednak 
detailn jší popis obou t chto skupin, a dále také hlubší analýzu postoj , názor  i chování jednotlivc
v obou uvedených podskupinách. Nejprve tedy k popisu obou skupin. 

T ídi i
S ohledem na pom rn  vysoký podíl t ídi  (již nyní p edstavuje zmín né t i p tiny populace) je 
z ejmé, že tato ást ve ejnosti nem že být monolitickou skupinou identických nebo velmi podobných 
jednotlivc . Díky detailní analýze vybraných vzorc  chování byly v rámci t ídi  identifikovány dv
podskupiny: jednak tzv. nejbonitn jší t ídi i, a dále pak selektivisté. 
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Nejbonitn jší t ídi i jsou lidé, kte í t ídí (nebo se o to alespo  snaží) veškerý odpad, který 
v domácnosti vyprodukují a který má smysl t ídit (zejm. s ohledem na separa ní kontejnery, které jsou 
v míst  k dispozici). V domácnostech t chto jednotlivc  se odpad t ídí systematicky a soustavn
v pr b hu celého roku bez známek sezónního zakolísání. Domácnosti selektivist  sice t ídí také 
vyrovnan  b hem celého roku, ale na rozdíl od nejbonitn jších t ídi  separují jen n které jednotlivé 
složky svého domovního odpadu (nap . odd lují pouze PET láhve nebo odd lují se svého odpadu jen 
sklo). Zbývající t i procenta t ídi  nejsou pro další popis významná – zahrnují ty jednotlivce, jejichž 
chování nebylo možné za adit do žádné z obou uvedených skupin. 

Typický nejbonitn jší t ídi  žije ve st edn  velkém m st  (s 50 – 100 tisíci obyvateli) a bydlí 
v rodinném domku; sou asn  platí, že typický nejbonitn jší t ídi  p esáhl 40 let svého v ku. Výsledky 
výzkumu dále ukázaly, že nejbonitn jšími t ídi i se stávají lidé, kte í mají separa ní kontejnery 
umíst ny v pr m rné vzdálenosti nep esahující 100 m od svého domu. 

Ne-t ídi i
P estože i ve skupin  ne-t ídi  lze najít mnoho jednotlivc  s r zným socio-demografickým i socio-
ekonomickým profilem, poda ilo se z odpov dí zkoumaných zástupc eské ve ejnosti sestavit 
obrázek typického jednotlivce, který explicitn  uvádí, že sv j domovní odpad net ídí. Typickými ne-
t ídi i jsou tedy lidé z nízkop íjmových domácností, kte í žijí v panelových domech na sídlištích v tších 
m st (sídel s více než 50 tisíci obyvatel). 

Hrrr na n
Provedený popis populace a segmentace jednotlivých podskupin umožnily lépe pochopit odlišné 
požadavky, preference i postoje, s nimiž se lze v eské ve ejnosti setkat. V této souvislosti pak 
výsledky výzkumu pomohly p i volb  optimálních komunika ních nástroj  i p i koncipování 
informa ního obsahu, který je t eba jednotlivým skupinám poskytovat proto, aby se objem vyt íd ného 
domovního odpadu i nadále zvyšoval. 

Z výzkumu vplynulo, že o informace spojené s t íd ním odpadu nebo obecn  s jeho nakládáním se 
zajímá p ibližn  polovina eské ve ejnosti. Existuje však statisticky významný rozdíl v mí e zájmu o 
tyto informace mezi lidmi, kte í t ídí domovní odpad (mezi t ídi i se o další informace zajímají p ibližn
dv  t etiny dotázaných) a mezi ne-t ídi i, z nichž se o tyto informace zajímá jen jeden dotázaný ze t í.
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Základ: respondenti, kteøí mají zájem o informace (51%)
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Podle t íd ní domovního odpadu 

P itom se ukázalo, že ob  skupiny se zajímají o p ibližn  stejná i alespo  velmi podobná témata. 
Tém  všichni, kte í se o n jaké informace zajímají, by se rádi dozv d li, jak p esn  domovní odpad 
t ídit. V p ípad  t ídi  jde zejména o potvrzení stávajících behaviorálních zvyk , zatímco u ne-t ídi
je absence návodu na t íd ní jedna z nejvýznamn jších bariér ( ty i z p ti ne-t ídi  uvedli, že pokud 
si nejsou jisti, zdali jejich odpad pat í do separa ního kontejneru, rad ji sv j odhad vyhodí do 
kontejneru na sm sný odpad). 

Dev t z deseti dotazovaných by se rádo dozv d lo, jakým zp sobem se vlastn  odpad zpracovává; 
takového informace op t pomáhají jak t ídi m (u kterých fixují žádoucí chování a podporují vyšší 
objem vyt íd ného odpadu), tak také ne-t ídi m, protože informace o dalším zpracování odpad
pomáhají odstra ovat pom rn  vysokou míru ned v ry, která rovn ž brání zapojení této ásti 
populace do systému t íd ní domovního odpadu. 

Šest z deseti respondent  by p ivítalo praktické informace o t íd ní domovního odpadu. V této 
souvislosti by se lidé rádi dov d li takové informace jako nap . frekvence svozu i umíst ní
separa ních kontejner  p ímo v jejich obci/ tvrti. Podobn  jako v p edchozích p ípadech, také tyto 
informace by rádi získávali jak t ídi i (kterým by pomohly p i plánování odnosu odpadu z domácnosti), 
tak také ne-t ídi m, nebo  by napomohly vyšší informovanosti o fungování systému sb ru t íd ného 
odpadu v míst  bydlišt  a tím p isp ly k redukci již zmín né znalostní bariéry. 
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Zájem o informace, které se týkají nakládání s domovním odpademZájem o informace, které se týkají nakládání s domovním odpadem
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Význam celostátní i p ípadných místních informa ních kampaní však nespo ívá pouze 
v prvoplánovém zásobení ve ejnosti pot ebnými informacemi. Dostate ná intenzita mediální podpory a 
saturace informa ních pot eb ve ejnosti je významná také pro nastartování a udržení mechanismu 
dvoustup ové komunikace, kdy sami t ídi i svým chováním p ispívají k propagaci a rozši ování 
žádoucích behaviorálních norem ve svém nejbližším okolí. K tomu, aby tito lidé byli vnímáni pozitivn
je však nutné, aby jejich chování bylo ve ejností považováno za správné, a aby poskytované 
informace dávaly t ídi m dostatek argument  pro obhajobu t íd ní v osobní komunikaci se svými 
blízkými a sousedy. Ti totiž pat í spolu se známými, p áteli a kolegy z práce mezi nejd ležit jší 
názorové v dce, kte í respondenty odrazují od t íd ní odpadu. 
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Záv rem
Dlouhodobé zvyšování objemu vyt íd ného domovního odpadu je možné dv ma zp soby. Jednak 
zapojováním stále v tší ásti ve ejnosti, tedy jinými slovy zvyšováním podílu t ídi . V tomto ohledu je 
významná probíhající celoplošná komunika ní kampa  (cílená jak na ne-t ídi e, tak také na jejich 
bezprost ední sociální okolí) a také postupné zahuš ování sít  separa ních kontejner . Výsledky 
výzkumu totiž ukazují, že krátká donášková vzdálenost p ispívá k vyššímu podílu t ídi  v populaci. 
Druhým zp sobem zvyšování objemu vyt íd ného domovního odpadu je intenzifikace t íd ní 
stávajícími t ídi i. V této souvislosti výzkum poukázal na nezastupitelnou roli, kterou informa ní a 
eduka ní kampan  sehrávají p i formování a zm n  postoj  ve ejnosti k t íd ní domovního odpadu a 
jeho akceptaci a v dlouhodob jším asovém horizontu také p i stimulaci žádoucího chování 
jednotlivc  a domácností. 
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Plošná komunika ní kampa  „t íd ní odpad “
Hana Hradecká, EKO-KOM, a.s. 
e-mail: hradecka@ekokom.cz 
www.ekokom.cz 
www.tonda-obal.cz 

Pot ebná ú ast ob an  na t íd ní odpad
Pro spln ní požadavk  EU musí skute ná ú ast obyvatel na t íd ní odpadu vzr st ze sou asných 
62% na 75% v roce 2005 a p esáhnout 85% po roce 2008. 

Postoje obyvatel v R
• 96% populace považuje t íd ní odpadu za d ležité  
• 82% populace uvádí, že má v míst  bydlišt  k dispozici kontejnery na t íd ní odpadu 
• 62% populace skute n  t ídí domovní odpad 
• 37% využitelného domovního odpadu se však doopravdy vyt ídí pro recyklaci, protože ob ané

net ídí všechen využitelný odpad 
• ob ané považují t íd ní za d ležité a mají k n mu p ístup, ale sou asn  uvádí mnoho d vod ,

pro  oni sami nemohou t ídit

Co tvrdí ti, kte í net ídí?
Nej ast jší tvrzení obyvatel, kte í net ídí odpad (38% populace) VÝMLUVY:
• kontejnery jsou moc daleko (pr m rná vzdálenost od bydlišt  uvád ná ob any je 170 m) 
• nemám na to as (ve skute nosti max. 3 min. denn )
• nemám na to místo (cca 0,5 m2)
• je to složité (t ídí se jen t i složky) 
• nikdo to ned lá, tak pro  já (62% ano) 
• to je jen pro mladé (t ídí 60% d chodc )

Pro  ješt  net ídí?
• ob an m je v tšinou k dispozici dostate ná sí  sb rných míst (pr m rná vzdálenost od bydlišt

uvád ná ob any je 170 m) 
• ob ané si uv domují pot ebnost t íd ní odpadu i jeho význam pro ochranu životního prost edí 

ást ob an  net ídí proto, že je to pro n  pohodln jší a z hlediska spoluob an  spole ensky 
p ijatelné. Tento postoj je pot ebné zm nit.

T íletá komunika ní kampa  (2004-2006) je zam ena na širokou ve ejnost.
Cíle:
1. Zvýšit ú ast obyvatel na t íd ní ze sou asných 62% na nejmén  75% 
2. Zvýšit množství vyt íd ného odpadu na obyvatele z 27 kg na 36 kg ro n
3. Zlepšit kvalitu vyt íd ného odpadu pro recyklaci 

rok 2004: zvýšit ú ast obyvatel na t íd ní odpad  o 18% do r. 2005. V listopadu 2003 se  jednalo 
o 62% obyvatel, na konci roku 2005 by m lo t ídit až 75% obyvatel. Ú ast na t íd ní odpad  musí 
být provázena také zvyšováním množství vyt íd ných odpad  a po tu t íd ných druh  (sb r
všech komodit, pro které je zajišt no zpracování).   
rok 2005: zlepšit kvalitu t íd ní odpad . P edpokladem dalšího zpracování vyt íd ných odpad  je 
jejich kvalita, tzn. „ isté komodity“ bez p ím sí a ne istot. Je tedy nezbytné sm ovat spot ebitele 
ke zlepšení kvality vyt íd ných složek – vysv tlovat „co pat í a nepat í“ do barevných kontejner ,
jak se jimi vyt íd né odpady dále zpracovávají (zp tná vazba).   
rok 2006: utvrdit ú astníky t íd ní ve správnosti jejich chování, pod kovat za spolupráci a 
podpo it je p i pokra ování v kvalitním t íd ní odpad . Pokud to budou okolnosti vyžadovat 
(kvalita vyt íd ných odpad  se nezlepší), tak bude kampa  pokra ovat i sm rem ke zlepšování 
kvality: t ídíte skv le, díky za spolupráci, t i te správn  dále. 

Výb rového ízení se ú astnilo celkem 12 agentur. Projekt byl zadán agenturám Euro RSCG New 
Europe a Ex voto group. 
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Plošná komunika ní kampa  „t íd ní odpad “ v roce 2004 

Hlavní message – vzkaz kampan :

„A JAKÁ JE VAŠE VÝMLUVA?“ 

Plán využití informa ních kanál  v roce 2004 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
TV                   
Tisk                 
Komiks
Rozhlas                     
Internet
Akce             

 TV: celkem 6 spot , vysílání na T 1 ve t ech vlnách. 

 Tisk: celkem 3 inzeráty, celostátní deníky a asopisy 

 Komiks: v deníku Právo, rozesílání e-mailem 

 Rozhlas: podpora akcí, využití regionálních rádií 

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

 Akce: Barevné dny ve m stech - zábava a vzd lání pro celou rodinu 

Na plošnou komunika ní kampa  EKO-KOM, a.s. navazují krajské a lokální kampan .
Tyto kampan  na plošnou kampa  navazují, tzv. „se vezou na její vln “, používají prvky 
plošné kampan  (message, TV spoty, inzerci, Barevné dny atd.). Takto se dosahuje 
významného posílení komunikace a p sobení na širokou ve ejnost.

Nabídka spolupráce obcím: akce, hry a sout že pro d ti, školní 

program, publikace, CD, VHS 
Spole nost EKO-KOM, a.s. nabízí tyto formy spolupráce zdarma. 

BAREVNÁ DO/ODPOLEDNE  
Jedná se o stavebnici – je možné tuto akci ušít na míru a p izp sobit se tak místním podmínkám. 
V ideálním p ípad  se s touto akcí p idáme k místním slavnostem, trh m apod. 
• asování: kv ten – erven a zá í – íjen
• Propagace akce: lokální rozhlas, tisk, MHD, PR atd. 
• Mechanika: 
– akce s podporou místních ú ad  v parcích nebo na nám stí organizované z multifunk ního

dodávky – moderátor, vzd lávací centrum, sout že pro ve ejnost, reprodukovaná hudba  
– Základem je výstava Tonda Obal na cestách
– Výstavní panely s kolob hy odpad  (od vzniku až po recyklaci) 
– Vzorky materiál  vyrobených recyklací odpad
– Hra „t íd ní odpad “
– Výklad lektora  
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Všechny atrakce jsou „lehce vzd lávací“ a zam ené na t íd ní odpad .

1. Rodi e s d tmi, resp. d ti 6 – 12 let 
 Maxi domino  
 Kolob žky  
 Hod na desku s dírami podle barevnosti – daný po et hod  a po ítají se trefy správných barev 

do správného „koše“ 
 Závod skákání v pytlích – pytle ve t í barvách, sout ž na 3 trasách 
 Kreslení na chodník – jen vymezený prostor + k ídy a stanoví se téma (nap . p íroda bez 

odpadk , barevný sv t apod.) 
 Vyrob si svou Petku Pe ku a Pepu St epa - stolky s materiálem židli ky –– malování na lahve 

+ lepení všech materiál  ... nebo stavebnice z kostek 

2. Mládež (16 – 25 let) – nap . rockový koncert, festival 
 horolezecká st na (ad hoc pronájem nafukovací st ny)  
 závod v popelnicích 
 sout ž v sešlapávání PETek  

3. Starší lidé (45 – 70 let) – nap . Zem  živitelka 
 jednoduchý test – rozhovor se speakerem (pokud správn  odpov dí, mohou si zato it kolem 

št stí a vyhrát malé i v tší ceny 
 formou tzv. receptá e, tj. jakéhosi teleshoppingu formou praktických rad pro domácnost, aby 

t íd ní bylo isté, praktické, rychlé a bezbolestné 

Hry a sout že pro d ti
Základní pravidla: 

• EKO-KOM, a.s. nepodporuje sout že ve sb ru odpad !
• Pouze se podílí na p ipravovaných akcích: dodá dárky pro vít ze, sout žící 
• Po adatel zašle e-mail s informacemi: 

– Popis sout že, hry, akce 
– Vyhlašované kategorie a po et odm n ných

Školní program
Seminá  pro u itele základních škol „Odpady a obaly“ 
Vznik, skladba, t íd ní, zpracování a zneškodn ní komunálních odpad

 Seminá  je ur en pro u itele základních škol, probíhá formou odborné p ednášky s diskusí  
Po et ú astník : 15-25 u itel  (1-2 u itelé z jedné školy, p i emž materiály dostane pouze 
jeden)  
Doba trvání: 1,5–2 hodiny  
Místo konání: dle požadavku zájemce  
U itelé dostanou zdarma tyto materiály:

Odpady - skripta pro u itele (1 ks) 
Balím, balíš, balíme - pracovní listy pro žáky (30 ks) 
Stolní hra o odpadech - pro žáky (15 ks) 
Obaly bez obalu - nám ty na sout že a hry (1 ks) 
Videokazeta: T ídím… t ídíš, t ídíte?
vzorky recyklovaných materiál

Pojízdná výstava o zpracování a recyklaci obal  „Tonda Obal na cestách“ 
Výstavu nabízíme zdarma pro školy.

 výstava návšt vník m srozumitelnou formou odpovídá na otázky: Pro  se t ídí odpady? Co 
se t ídí? a Jak se odpady recyklují?

 je ur ena p edevším pro žáky druhého stupn  základních škol, vhodn  dopl uje u ivo s 
tématy ekologie a ochrany životního prost edí

 výstava obsahuje: hru, ve které si d ti sami vyzkouší t íd ní, výklad lektora, p ehledné 
znázorn ní jednotlivých kolob h  odpad  na p enosných tabulích a zárove  vzorky materiál
vyrobených recyklací  

 prohlídka výstavy s výkladem školeného a certifikovaného lektora a hrou trvá cca 45 min.
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 podmínky konání: 4x až 5x pro skupinky 20 – 40 d tí, pro výstavu v tšinou posta í prostor 
ve t íd  p ed tabulí 

Publikace 
Odpady - skripta pro u itele - informace o hospoda ení s odpady: odpady jako d sledek 
aktivit lov ka, nakládání s odpady, druhy a kategorie odpad , odpady z pr myslové innosti, 
komunální odpady, obaly a odpady z obal .
Balím, balíš, balíme a pak obaly t ídíme - pracovní listy pro žáky - pr vodce Tonda Obal 
vysv tluje zna ky na obalech, historický vývoj obalových materiál , d vody t íd ní a recyklace 
jednotlivých materiál : kovy, plasty, sklo, papír, nápojové kartony. Jednotlivé listy jsou 
dopln ny obrázky, schématy a Tondovými otázkami. Záv re ný pracovní list je ur en pro 
terénní pr zkum a práci žák  ve skupinách.  
Stolní hra o odpadech - typu "pexeso" s odkládacími listy. Po nalezení se dvojice odpad
odkládají do p íslušného kontejneru na t íd ný sb r odpad  - kontejnery jsou vyobrazeny na 
odkládacích listech.  
Obaly bez obalu - nám ty na sout že a hry. Publikaci sestavilo sdružení pro ekologickou 
výchovu Tereza a u itelé v ní naleznou nám ty na zapojení problematiky obal  a odpad  do 
jednotlivých vyu ovacích p edm t .
Videokazeta/ CD: T ídím… t ídíš, t ídíte? -  zp soby sb ru, svozu a následného dot i ování a 
recyklace odpad
CD Tonda Obal: webové stránky pro d ti www.tonda-obal.cz p evedeny na CD; t íd ní a 
recyklace odpad , historie výroby jednotlivých materiál  a hospoda ení s odpady, vysv tlení
významu zna ek na obalech, zábavné hry apod. 

Materiály pro obce 
Nálepky na kontejnery
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Letáky

   
umíst ní sb rných dvor , návody na t íd ní odpad  atd… 

speciální projekty, nap .: sb ru, t íd ní a recyklace nápojových karton

Recykla ní kole ko

      jednoduchý návod na t íd ní odpad
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Komunika ní kampa  na podporu t íd ní odpad  v Plze ském kraji 
Bc. Marek Sýkora, Lenka Šlajsová 
Regionální rozvojová agentura Plze ského kraje,o.p.s. 
Riegrova 1, 301 11 Plze , Tel: 37/7237675, Fax: 37/7235320 
E-mail : sykora@rra-pk.cz, www.rra-pk.cz

Mgr. Miroslav Bukovjan, Ing. Ervín Schulz
BPress Agency  
Železni ní 42, Plze , Tel. 377 430 462, 776 244 561 
E-mail: : mira.bukovjan@atlas.cz

Sou ástí pilotního projektu „Intenzifikace sytému separovaného sb ru vyt íd ných složek 
komunálního odpadu v obcích Plze ského kraje“, který je realizován v Plze ském kraji spole ností 
EKO-KOM a samotným Plze ským krajem jako samosprávnou institucí je komunika ní a informa ní 
kampa  zam ená na širokou ve ejnost.  

Regionální kampa  v Plze ském kraji byla navržena a v sou asné dob  je realizována jako sou ást 
celostátní kampan  spole nosti EKO-KOM. Snahou kampan  je  navazovat na republikovou kampa ,
avšak zp soby a prvky typickými pro území kraje s využitím subjekt  p sobících v kraji. V rámci svého 
obsahu se snaží efektivn  využívat  st žejní regionální média, významné kulturn  spole enské akce a 
stejn  tak vytvá í samostatné podp rné akce v nované sledovanému tématu. Kampa  je cílen
zam ena  na dv  nejv tší  skupiny obyvatelstva  Plze ského kraje dle v kové struktury obyvatelstva 
kraje:  

 na v kovou strukturu obyvatelstva p edproduktivního v ku (tvo í 14% obyvatelstva kraje - cca 77 
tisíc obyvatel kraje, v rámci ní je ješt  intenzivn ji sledováno rozmezí obyvatelstva ve v ku 5 – 18 
let)

 na v kovou strukturu obyvatelstva produktivního v ku (tvo í 64 % obyvatelstva kraje – 352 tisíc 
obyvatel kraje, v rámci ní je intenzivn ji sledováno rozmezí obyvatelstva ve v ku 18 – 50 let).    

Mediální kampa  vychází z kombinace osv tové reklamy a PR aktivit sm ujících zejména do oblasti 
tématicky zam ených reportáží a lánk . S ohledem na dlouholeté zkušenosti a praxi mediálních 
odborník , kte í se výraznou m rou na návrhu kampan  podíleli, tedy zkušeností a praxe z mediální 
oblasti /regionální TV, celostátní TV, rádia a tisková média/ a sou asn  s p ihlédnutím k vytvo eným 
kontakt m a vazbám jsou v rámci v cné a obsahové nápln  kampan  navrženy velmi nadstandardní 
podmínky sm ující k co nejefektivn jšímu oslovení ve ejnosti a snahy o zaujetí pro dané téma.   

Samotná realizace kampan  je rozd lena i se opírá o ty i základní pilí e, které zajiš ují jednotlivé 
subjekty p sobící na území kraje a které se navzájem prolínají a vhodn  dopl ují: 

1. Mediální podpora a reklama 
2. Podp rné akce 
3. Využití komer ní a podnikatelské sféry 
4. Využití neziskových organizací 

Mediální podpora a reklama 
V pr b hu celé mediální kampan  je nastavena velmi úzká spolupráce s jednotlivými médii a 
konkrétními osobami zastupujícími oblast médií Plze ského kraje. V rámci využití  mediálních vazeb 
je po ítáno s anoncováním a prezentací jednotlivých podp rných akcí.  

Celé regionální komunika ní a informa ní kampani p edcházelo její oficiální p edstavení spolu 
s pilotním projektem, který eší podporu systém  sb ru vyt íd ných složek odpad . P edstavení 
kampan  Plze ského kraje prob hlo formou tiskové konference, která byla po ádána p ímo v budov
ú adu Plze ského kraje za velkého zájmu nejenom regionálních médií. Všechna p ítomná média byla 
požádána, aby v novala oblasti odpad  a jejich t íd ní pozornost.  Samotný zájem médií m že 
dokazovat atraktivitu tématiky, která je hlavní náplní kampan .
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Práv  ve spolupráci s mediálními tiskovými partnery byla zvolena informa ní kampa  v tisku formou 
psaných lánk  a reportáží, které p ibližují, osv tlují a informují širokou ve ejnost o tom, pro  je t íd ní 
odpad   tou nejvhodn jší formou nakládání s komunálními odpady. Form  psaných lánk  byla dána 
p ednost p ed periodicky se opakující výrobou a distribucí reklamních  informa ních leták i
placených  velkých inzerát  umíst ných v regionálních tiskovinách.     

Osou celé informa ní kampan   je nasazení informa ních televizních spot  s tematikou zam enou na 
t íd ní odpad  v regionální televizním vysílání. Spoty jsou stejné, jako spoty spole nosti EKO-KOKM, 
které jsou v pr b hu roku vysílány ve ejnoprávní eskou televizí.  Regionálními televizními studii jsou 
RT 1 (hlavní regionální partner TV Prima)  ist  regionální  ZAK TV a TV Pro (hlavní regionální partner 
TV Nova).  Spoty  jsou vysílány v nejsledovan jších asech, které byly stanoveny na základ
pr zkum  sledovanosti jednotlivých televizních stanic a jsou (budou) vysílány v období, kdy není 
po ítáno s jejich vysíláním ve ve ejnoprávní eské televizi. Je rovn ž po ítáno s diskusemi na téma 
t íd ní odpad  v televizních studiích a s reportážemi ukazujícími nakládání s odpady v území kraje. 

Poslední a nejvíce „originální“ oblastí mediální podpory je oslovení ve ejnosti prost ednictvím 
rozhlasového vysílání a to ve dvou rozhlasových stanicích, které jsou sm ovány ke dv ma rozdílným 
v kovým strukturám obyvatel. Jednou je soukromé komer ní rádio, jehož  zam ení je ist  na mladé 
posloucha e (cca od 8 let v ku do 25 let v ku - p evážn  skupina tzv. „teenanger “)  a  druhou stanicí 
je ve ejnoprávní eský rozhlas Plze , který oslovuje svým programovým zam ením p evážn
populaci ve st edním a starším v ku ( cca od 25 let).  V úvodu tohoto odstavce zmi ovaná originalita 
spo ívá ve vytvo ení vlastního „regionálního“ rádiového spotu na t íd ní odpad , který je vysílán práv
ve zmi ovaných dvou rozhlasových stanicích. Spot bude prezentován rovn ž v rámci samotné 
konference. Krom  spotu jsou vysílány zejména v eském rozhlase p ímé reportáže „z terénu“, které 
ukazují oblast a systémy odpadového hospodá ství v kraji a stejn  tak prob hne n kolik rozhlasových 
diskusí, jejichž tématem je oblast odpad  (první s diskusí již prob hla).

Podp rné akce 
Nedílnou sou ástí celé kampan  jsou tzv. podp rné akce. Jedná se o tzv. „barevné dny“ t íd ní 
odpad , které z velké ásti využívají již zavedené kulturní akce  každoro n  po ádané ve velkých 
sídlech Plze ského kraje - p edevším v krajském m st  Plzni. Podp rné akce jsou plánovány tak, aby 
oslovily p edevším d tskou populaci, populaci mladých lidí a na ni bezprost edn  navazující populaci 
obyvatelstva st edního v ku.

Tradi ními  kulturními a spole enskými akcemi jsou nap . mladými lidmi velmi oblíbený  studentský 
Majáles, akce po ádané ke Dni d tí nebo velmi populární plze ský Festival divadla a hudby „Na ulici“. 
Sou asn  jsou po ádány samostatné podp rné akce zam ené na d ti a mladé obyvatelstvo 
s tématikou t íd ní odpad . Jsou jimi koncert oblíbených regionálních hudebních skupin, p i kterých je 
nap íklad t íd ní odpad  vhodnou  formou prezentováno p ímo ú inkujícími um lci nebo první školní 
den, který je p ipraven pro d ti na led  zimního stadionu. 

V rámci všech podp rných akcí bude využito  „Road Show“, které zajiš uje spole nost EKOKOM 
svými odborn  proškolenými pracovníky a které využívá velmi dobré technické  vybavení. V rámci 
Road Show jsou po ádány sout že se zam ením na t íd ní odpad  a vít zové nebo pouze ú astníci 
sout ží jsou odm ováni upomínkovými p edm ty, které prezentují a propagují t íd ní odpad .
Využívány jsou p edm ty spole nosti EKO-KOM a stejn  tak vlastní p edm ty vyrobené pro regionální 
kampa  na kterých je umíst no logo regionální kampan .

Na všech t chto kulturních akcích je umíst no logo kampan  a p edevším dostate ný po et nádob 
pro t íd ní odpad  tak, aby byli ú astníci motivováni již v rámci samotné akce. 

Využití komer ní a podnikatelské sféry 
Využití komer ní sféry pro myšlenku t íd ní odpad  je realizováno ve dvou rovinách. První rovinou je 
využití propagace myšlenky prost ednictvím užití loga a myšlenky kampan   na hudebních nosi ích
vydávaných regionálním hudebním vydavatelstvím v etn  produkce hudebních  nosi  s logem a 
heslem kampan , které slouží jako ceny do sout ží v rámci podp rných akcích.  

Druhou rovinou je využití zázemí a infrastruktury oprávn ných subjekt  – odpadových spole ností p i
podp rných akcích (zajiš ují sb rné nádoby ukazují svozovou techniku apod.) 
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Využití neziskových organizací 
Jako nezbytný partner pro realizaci kampan  byly osloveny a požádány o spolupráci nestátní 
neziskové organizace, které se v nují ochran  životního prost edí a v rámci ní i oblasti odpad . Tyto 
organizace (nezisková organizace Ametyst s celokrajskou p sobností a nezisková organizace 
RECEPTT s lokální p sobností v rámci území okresu Tachov) využívají ve svých aktivitách 
zam ených hlavn  na d ti a mladou populaci obyvatelstva prvky kampan  pro svoje po ádané akce a 
aktivity.  

S neziskovou organizací Ametyst je pak realizována tvorba metodiky systém  t íd ní odpad
v mate ských a základních školách, která bude zárove  do všech t chto typ  škol  distribuována. 
Všechny školy (respektive jejich pedagogové), které projeví zájem uvedenou metodiku uplatnit budou 
vyškoleni pro její správnou aplikaci.  

Regionální kampa  je úzce propojena s pilotním projektem „Intenzifikace sytému separovaného sb ru 
vyt íd ných složek komunálního odpadu v obcích Plze ského kraje“, který spo ívá v posilování 
infrastruktury pro sb r vyt íd ných složek odpad  v rámci systém   sb ru odpad  v obcích. V rámci 
kampan  je po ítáno s propagací projektu prost ednictvím médií, ale také nap íklad  prost ednictvím 
obecních a místních tiskovin. Stejn  tak je po ítáno s využitím prvk  kampan  v uvedených místních 
tiskovinách.   

Jako základní nosný prvek, identifikující kampa  je používáno zmi ované logo kampan , které je 
obdobné jako logo republikové kampan  spole nosti EKO-KOM, avšak se základním prvkem 
identifikujícím kraj – hranicemi kraje s vyzna ením krajské metropole, m sta Plzn :

Domn nkou všech autor  kampan  je, že bez alespo áste né informovanosti obyvatel nedosáhne 
realizace pilotních projekt  požadovaných cíl . Reálná praxe podpo ená výzkumy ve ejného mín ní
provád ných i v území Plze ského kraje ukazuje, že neinformovaní a vhodnou formou nepou ení  
ob ané v mnoha p ípadech ani neví k emu barevné nádoby na vyt íd né složky odpad  slouží.  

V rámci definování finan ních priorit p i p íprav  celého projektu  „Intenzifikace sytému separovaného 
sb ru vyt íd ných složek komunálního odpadu v obcích Plze ského kraje“ , jehož sou ástí je i 
zmi ovaná kampa , si všichni její akté i pokládali otázku, kam má být sm ován v tší díl podpory – 
zda do sb rných nádob i do informací. Otázka vyváženosti t chto dvou rovin je jednou ze základních 
otázek p i realizaci projektu. V íme, že p íští rok Vám již budeme  moci  na tomto míst  podat 
konkrétní d kazy o správnosti námi zvoleného postupu v oblasti realizace pilotního projektu, který má 
dv ásti a dva cíle: ást podpory infrastruktury systému sb ru odpad  a ást cílen  sm ujících 
informací sm rem k ve ejnosti.  Dv ma cíli jsou vždy plné sb rné nádoby kvalitn  vyt íd ného odpadu 
a nelíný ob an Plze ského kraje, který ví jak a kam  má správn  dávat svoje odpady. 
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Kyti ky paná ka Sb rá ka
Gabriela Hor íková – jednatel Technických služeb Moravská T ebová s.r.o. 

ešitelé projektu 

 Technické služby Moravská T ebová s.r.o., Zahradnická 21, Moravská T ebová 
 Základní škola Moravská T ebová, s. Armády 17 
 OŽP m stského ú adu Moravská T ebová 
 Zdravé m sto Moravská T ebová

Název projektu 
Kyti ky paná ka Sb rá ka 

Cíl projektu 
Osv tová innost- snaha p edat obyvatel m všech v kových kategorií dostate né  informace o 
recyklaci, t íd ní odpadu, ekologické výchov . Motivace formou odm n za ekologické chování. 

Zhodnocení stávajícího stavu
Moravská  T ebová je m sto s 12ti tisíci obyvateli. Svoz komunálního odpadu  a t íd ného papíru a 
plast  je zajiš ován Technickými službami Moravská T ebová s.r.o., jež jsou ve 100% vlastnictví 
m sta. Moravská T ebová je smluvním partnerem EKO-KOMu. Ve m st  je dostate n  hustá sí
kontejner  na separovaný odpad. Problémem však je  zajišt ní istoty sb ru. Kontejnery jsou 
opakovan  zne iš ovány jiným, než separovaným odpadem. 

Popis projektu 
Paná ek Sb rá ek se p edstavil d tem v podob   ekologických p ednášek, které probíhaly ve všech 
základních školách, ve t ídách 1. stupn  a v mate ských školách ve t ídách p edškolních d tí. 
Prezentace probíhala po t ídách.

D ti se zábavnou formou (dramatická výchova) dostaly do situace, kdy  musely ešit hromad ní 
odpad  a spolu s lektorem p išly na to, že jediným zp sobem, jak množství odpadu alespo  omezit, je 
t íd ní. Zkoušely rozt ídit  pytel b žných domácích odpadk  do správných skupin a byly seznámeni 
s výrobky, které vzniknou z recyklovaných materiál .

Po absolvování p ednášky každý žák obdržel informativní letá ek s první kyti kou. 
 Na letáku pro d ti I.stupn  byla popsána pravidla sout že
 D ti mate ských škol dostaly omalovánku paná ka Sb rá ka
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Další kyti ky získají nejmenší p i uložení odpadu p i organizovaných svozech bioodpadu a 
nadm rného odpadu, dále pak vždy p i uložení separovaného odpadu (papír plast) na sb rovém 
dvo e.  Ukládka odpadu musí být vždy za p ítomnosti dosp lého ( rodi e, prarodi e, starší 
sourozenci). 

P i dosažení po tu 5 kyti ek jej m že dít  sm nit za pexeso o odpadech. Dosáhnutý po et bude 
zaevidován na Technických službách Moravská T ebová s.r.o. a bude zahrnut do  záv re ného 
hodnocení o ceny.  

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

Realizátor výchovných ekologických p ednášek – Ekocentrum Paleta, Štolbova 2665, Pardubice- 
kontaktní osoba Ing. Ji í Bureš – tel.603 724 899, 466 614 352 

Motiva ní samolepky na kontejnerech
Dalším Sb rá kovým po inem je vylepování informativních samolepek na separa ní kontejnery. 

Na kontejnerech ur ených k separaci plastu a papíru, bude p i každém vývozu nalepena samolepka 
hodnotící ádnost  separace. Samolepka kyti ka – kladné hodnocení, samolepka bodláku – záporné 
hodnocení. Obyvatelé tak získají p ehled o kvalit  t íd ného odpadu v okolí bydlišt .

 dobrá separace  

 špatná separace 
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asový harmonogram projektu:
duben – prosinec 2004.  
V roce 2005 plánujeme rozší ení projektu o další  osv tové  akce. 

Cena projektu:    cca 160 tis. K

Financování projektu 
Bylo žádáno o finan ní podporu Pardubického kraje v rámci prost edk  „Programu pro vzd lávání,
výchovu a osv tu v oblasti životního prost edí v Pardubickém kraji pro rok 2004“ 

Dalším finan ním partnerem je M sto Moravská T ebová, které na projekt p ispívá z odm n
EKOKOMU.

Podp rné akce projektu
Program byl prezentován p i slavnostním otev ení Moravskot ebovského Aquaparku v Barevném dni  
pro d ti – Tonda Obal na cestách.  
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Problematika dot i ování separovaného sb ru, zvyšování 
informovanosti ob an
Pavel Merkl 
St edo eské sb rné suroviny 

Principielní rozd lení komunálního odpadu do jednotlivých složek zde jist  není t eba podrobn
komentovat. Separace papírových, plastových a sklen ných odpad  již vstoupila do obecného 
pov domí. Rozhodn  je však nutno zd raznit fakt, že takto „vyt íd ný“ odpad nespl uje kvalitativní 
požadavky vstupní suroviny, a je tedy bezpodmíne n  nutné provést jeho odborné dot íd ní tak, aby 
bylo umožn no uvést maximum odpadu zp t do výroby. 

Proces t íd ní svezeného separovaného odpadu z obcí probíhá ve dvou úrovních. První cesta vede 
k odstran ní nezpracovatelných složek ze separovaného sb ru, které svým charakterem degradují 
zbývající využitelnou surovinu, znemož ují její využití pro recyklaci nebo svým charakterem p ímo
ohrožují životní prost edí a zdraví obyvatel. Mám tím na mysli p edevším nedostate n  vymyté a 
vy išt né obaly od nápoj  a potravin zejména na mlé né bázi, kdy v kontejnerech dochází ke 
kvasným a hnilobným proces m a množení p vodc  nejr zn jších infekcí. astým problémem jsou 
rovn ž plastové obaly od chemických látek, saponát  a rozpoušt del. 

Odstran ním takovýchto nežádoucích p ím sí ovšem ješt  nezískáváme finální surovinu vhodnou 
k recyklaci. Sou asn  s první t ídící metodou probíhá tedy nutn  t íd ní složek separovaného sb ru
na jednotlivé druhy podle p íslušných kvalitativních norem. Zde kone n  získáváme ze svezeného 
plastového odpadu konkrétní recyklovatelné složky – PET lahve, plastové obalové folie, pytle, složky 
z tvrdých plast , z papírového odpadu lepenkové obaly a p í ezy, šedou strojní lepenku a papír 
smíšený apod. 

Ani takto podrobný dot i ovací proces ovšem není úpln  bezodpadový. Finálním produktem vedle 
vyt íd ných frakcí zmín ných surovin je i odpad, který svou povahou neodpovídá žádné možné 
kvalitativní t íd , musíme tedy zajistit jeho odstran ní. Zde preferujeme p edevším energetické využití 
ve form  tuhých alternativních paliv, v nezbytných p ípadech pak uložení na skládku komunálního 
odpadu. Prioritní et zec RECYKLOVATELNÁ SUROVINA – TUHÉ ALTERNATIVNÍ PALIVO – 
SKLÁDKA vychází nejen z vlastní filosofie t íd ní odpadu, ale ist  prakticky je podporován i faktem, 
že naše firma nedisponuje vlastní skládkou a je tedy pro nás ekonomicky nevýhodné svezený materiál 
odstranit práv  metodou skládkování. 

Na tomto míst  je t eba zmínit íselné vyjád ení úrovn  vyt íd ní, které vychází z dlouhodobé 
statistiky vedené naším st ediskem separovaného sb ru. Jak již bylo uvedeno, St edo eské sb rné 
suroviny a.s. zajiš ují svoz separovaného skla, papíru a plast . Sklo neprochází t ídícím procesem a 
rozd lené na sklo iré a barevné je p edáváno p ímo zpracovateli. Úrove  vyt íd ní u plast  je 
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stanovena hodnotou 48%, u papíru je tato hodnota vyšší – tém  90%. Tato hodnota udává, kolik 
recyklovatelné suroviny je vyt íd no z celkového svozu p íslušného druhu odpadu. Hlavní snahou, 
zejména u plast , je samoz ejm  trvalé zvyšování t chto ukazatel . Toho lze dosáhnout jen cílenou 
osv tou.

Aktivity spole nosti St edo eské sb rné suroviny jsou v tomto sm ru velmi široké. Na prvním míst  je 
nutno uvést sb rové sout že škol, jejichž 10. ro ník  práv  v t chto dnech kon í, a jejichž partnery 
jsou krom  Magistrátu hlavního m sta Prahy a Hejtmanství St edo eského kraje i ada významných 
spole ností, ze kterých bych rád zmínil p edevším generálního partnera spole nost Nestlé esko a.s., 
obchodní domy Tesco, Norske Skog Št tí, a.s. nebo spole nost EZ, a.s.. Po dobu svého trvání se 
sout ž rozší ila na území Hlavního m sta Prahy, v tšinu St edo eského kraje a áste n  p esahuje i 
na území kraje Ústeckého. Krom  tradi ního sb ru papíru mohou sout žící d ti sbírat i uzáv ry od 
PET lahví a starý hliník. Pro p íští ro ník uvažujeme o rozší ení sout že o další komoditu, a tou jsou 
tetrapakové obaly. 

Vývoj sb rových sout ží z pohledu po tu zapojených škol 

Vývoj sb rových sout ží z pohledu množství odevzdaného starého papíru 

Ro ník Školní 
rok

Pražské 
školy 

Mimopr.
školy 

Celkem 
Sout žící

školy 
10 2003/04 1 031 320 645 620 1 676 940

09 2002/03 956 720 696 520 1 653 240

08 2001/02 961 920 837 216 1 799 136

07 2000/01 849 550 839 762 1 689 312

06 1999/00 977 438 964 412 1 941 850

05 1998/99 749 039 793 753 1 542 792

04 1997/98 426 161 652 987 1 079 148

03 1996/97 391 251 181 134 572 385

02 1995/96 375 665 123 220 498 885

01 1994/95 105 362 0 105 362

Dalším krokem ke zvýšení informovanosti ob an  a áste n  rovn ž reakcí na medializované p ípady
neekologického vývozu separovaného sb ru p ímo na skládku byla realizace vlastního filmového 
dokumentu, který p edkládá divákovi podrobný pohled na proces t íd ní a finalizace PET lahví. Tento 
film je distribuován ve form  multimediálního CD pro prezentaci v osobním po íta i nebo jako DVD 
disk pro užití ve stolních DVD p ehráva ích, v p ípad  zájmu budeme uvažovat i o distribuci na 
videokazetách. Všem pak doporu ujeme navštívit internetovou prezentaci naší firmy na stránkách 
www.sber-suroviny.cz, kde pravideln  nové informace zve ej ujeme. 

Ro ník Školní 
rok

Pražské  
školy 

Mimopr.
školy 

Celkem 
sout žící

školy 
10 2003/04 99 72 171

09 2002/03 72 70 142

08 2001/02 77 88 165

07 2000/01 69 89 158

06 1999/00 73 105 178

05 1998/99 62 91 153

04 1997/98 42 97 139

03 1996/97 54 25 79

02 1995/96 39 15 54

01 1994/95 20 0 20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ro ník

P
o

et
 s

o
u

t
ží

cí
ch

 š
ko

l

Pražské školy Mimopražské školy Celkem sout žící školy

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ro ník

M
n

o
žs

tv
í s

ve
ze

n
éh

o
 p

ap
ír

u
 v

 k
g

Pražské školy Mimopražské školy Celkem sout žící školy



  Konference ODPADY a OBCE (16 a 17.06.2004) 

96

POZNÁMKY:



  Konference ODPADY a OBCE (16 a 17.06.2004) 

97

POZNÁMKY:



  Konference ODPADY a OBCE (16 a 17.06.2004) 

98

POZNÁMKY:



  Konference ODPADY a OBCE (16 a 17.06.2004) 

99

POZNÁMKY:



  Konference ODPADY a OBCE (16 a 17.06.2004) 

100

POZNÁMKY:


