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V rámci dotačního titulu vypsaného Operačním 
programem Zaměstnanost Evropského 
sociálního fondu byla vypsána veřejná 
zakázka na tvorbu strategických a analytických 
dokumentů ORP Kralupy nad Vltavou. 
Jedná se o komplexní dokumentaci obsahující 
mnoho tematických celků s nejrůznější 
problematikou. Jako příklad lze uvést Plán 
dopravní obslužnosti města, Energetický plán 
města Kralupy n. V. a mnohé další. 
Společnost ARCH Consulting s.r.o. jakožto 
jeden z výherců veřejné zakázky se na tomto 
komplexním dokumentu bude podílet 
zpracováním Strategie likvidace odpadu na 
celém území správního obvodu ORP Kralupy 
nad Vltavou 2020- 2035. 

ORP Kralupy nad Vltavou je tvořeno celkem  
16 obcemi, kdy každá má doposud své vlastní 
řízení odpadového hospodářství, včetně 
rozdílných poskytovatelů služeb a nároků 
na technickou vybavenost. Je tedy před 
námi nelehký úkol. Plánované dokončení 
projektu předpokládáme koncem září tohoto 
roku. Hlavním řešitelem je zde náš analytik 
s dlouholetou praxí Petr Podola. 
Již nyní se jako společnost těšíme na vzniklé 
výstupy včetně návrhových opatření se 
zaměřením na inovativní postupy v nakládání 
s odpady a na mnoho dalších cenných 
zkušeností, které nám tvorba této strategie 
přinese. 
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Inovativní a výhodné odstraňování odpadů  
v místě vzniku

Nově jsme rozšířili portfolio služeb pro naše 
klienty, nabízíme tak řešení problematiky 
nakládání s odpady těmi nejinovativnějšími 
postupy. 

Jednou z technologií, jež splňuje naše 
požadavky na ekologii ale zároveň také 
lukrativní ekonomiku provozu, je anoxické 
plazmové zplyňování, které umožňuje odpad 
přetvářet šetrnou cestou na energii. Využití, 
nebo prodej této energie ve formě tepla, či 
elektřiny poté zlepšuje ekonomickou bilanci 
celé technologie.

Jak technologie funguje?
Vhodný odpad je vpraven so zplyňovací 
komory, kde je vystaven extrémním teplotám 
(až 5 000 °C). Dochází tak k absolutnímu 
rozkladu organických molekul. Jelikož není do 
systému dodáván kyslík, nejedná se o spalování 
a tak jsou výslednými produkty syntézní plyn 
(složením podobný svítiplynu) a anorganická 
struska.

Syntézní plyn, jakožto nositel energie se může 
následně spálit za vzniku velkého množství 
tepla, případně za vzniku elektřiny. Systém je 
možné také upravit pro jímání čistého vodíku 
pro další využití, nebo upravit tak, že plyn bude 
přetvořen na palivo do motorových vozidel.
V případě Vašich pochybností o funkčnosti 

technologie je možná prohlídka provozu, kde 
se můžete s veškerými komponenty seznámit 
podrobněji.

Co lze touto technologií odstranit?
Veškerý organický odpad (nevyužitelný plast  
a papír, SKO, …). 
Energetický profit poté roste s klesající vlhkostí 
odpadů.

foto: © 2019 Millenium Technologies
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Výhody
+ vysoká variabilita technologie umožňuje 
individuální kalibraci pro potřeby klienta. 
(Technologii je možné využívat od stovek 
do tisíců tun vhodných odpadů ročně. Je 
tak vhodná pro obce již od jednotek tisíců 
obyvatel, nebo pro podnikatele, jejichž 
výroba tvoří velké množství organických 
odpadů.)
+ technologie je ekologická a zdravotně 
nezávadná.
+ redukce hmotnosti i objemu odpadu, 
který je nutné odstranit.

+ více možností využívání syntézního plynu 
(spalování, výroba čistého vodíku, výroba 
paliv). 
+ přeměna organického nebezpečného 
odpadu na bezpečný anorganický.
+ lze částečně financovat z dotace (obce  
i podnikatelé).
+ zařízení lze napojit na rozvod pro 
centrální zásobování teplem, nebo využít 
potenciál vzniku tepla ve výrobě. 
+ možnost návštěvy demonstračního 
provozu deklarujícího funkčnost zařízení.

Fotopasti odhalí zakladatele  
černých skládek

Jak se vypořádat s černými skládkami  
a jejich zakladateli? 

Často se setkáváme s obavami vedení obcí 
ze vzniku černých skládek při zavedení PAYT 
systému za svoz a odstraňování komunálních 
odpadů. Mnohdy jako návrhová opatření 
navrhujeme instalaci fotopastí na vytipované 
krizové lokality a následné uvalení sankce 
pachateli ze strany obce dle platných 
legislativních předpisů. 

Funkčnost tohoto řešení deklaruje město Ústí 
nad Labem, kdy bylo odhaleno během jediného 
týdne 14 nových černých skládek. 

Primátor města pan Petr Nedvědický k tomuto 
řekl: „ Počet odhalených hříšníků je alarmující, 
městská policie zvolila správné řešení a doufám, 
že tyto odhalené případy poslouží nejen  
k postihu, ale i jako varování“. 

P. S. V případě potřeby jsou bližší informace  
a tipy obsahem našich strategických 
dokumentů. 

Zdroj informací: ODPADY Odborný časopis pro 
nakládání s odpady a životní prostředí 6/2019
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Dost bylo plastu! Jde to ekologicky  
i ekonomicky lépe

Ministr životního prostředí Richard Brabec 
přišel v polovině května 2019 s iniciativou proti 
nadužívání jednorázového plastového nádobí.
S restauracemi a občerstveními v nákupních 
centrech, kavárnami nebo fast foody chce proto 
uzavřít dobrovolné dohody a docílit toho, aby 
zákazníci měli možnost se plastového nádobí 
vzdát. A přitom nemuseli za alternativy platit nic 
navíc.
S MŽP mohou společnosti uzavřít dobrovolnou 
dohodu a v ní se přihlásit ke krokům, díky 
kterým budou prokazatelně snižovat spotřebu 
jednorázového nádobí.

Konkrétní kroky jsou například:
• sleva na kávu do vlastního hrnku
• vydávání brček k nápojům pouze na požádání
• servírování občerstvení na zálohované 
porcelánové nádobí, atd..

Společnosti zapojené do kampaně 
získají mediální podporu od MŽP, pro-
environmentální obsah do svého PR programu 
a pokles nákladů spojených s odstraněním 
jednorázových obalů.
Pokud Vás jakožto vedení obce či podnikatele 
kampaň zaujala, je možné MŽP kontaktovat. 
Rádi Vám poradí, jak se také zapojit.

Celosvětové zajímavosti ze světa 
produkce plastového odpadu:
• celosvětová produkce plastů se od 60. let  
20. století zdvacetinásobila
• podle odhadů se za 1 rok spotřebuje v ČR  
až 20 tisíc tun plastového nádobí
• Evropané denně spotřebují 725 milionů 
jednorázových kelímků na kávu
• všechny kelímky na kávu, které se za rok na 
světě vyrobí, by obkroužily planetu 1360x
• očekává se, že v roce 2035 dosáhne 
celosvětová produkce plastů 644 milionů tun

foto: Profimedia Má to tedy smysl…
ARCH consulting s.r.o. (Obcejinak.cz) tuto 
pro-environmentální kampaň podporuje 
a oceňuje její nenásilnou formu pro 
podnikatele ve stylu win:win, kdy se 
ekologické chování stává ekonomickým.
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Jsou vratné PET lahve dobrý nápad, nebo 
existují horší problémy?

Jak vnímáme problematiku vratných 
PET lahví?
Jako firma, která se dlouhodobě prakticky 
zabývá odpadovým hospodářstvím, jsme toho 
názoru, že jakákoliv systémově, technologicky 
a ekonomicky smysluplná iniciativa může 
být prospěšná pro úspěšný přechod na 
stoprocentní recyklování všech druhů odpadů. 
To znamená, že budou vytvořeny nové nebo 
použity stávající prostředky pro shromažďování, 
přepravu a konečné zpracování materiálu, a to 
tak, aby byla zachována celková ekonomická 
efektivita systému, nebo byla lepší. Zálohový 
systém PET lahví k nim nepatří.

Komunální plast obsahuje směs PET lahví, 
polyetylenových (PE) folií barevných a čirých 
folií, polystyrenové (PS) a polypropylenové 
(PP) kelímky (jogurty), PE láhve (JAR, kečup), 
zahradní nábytek, plastové vědra apod.. Kdo 
někdy byl na třídící lince tak ví, že zaměstnanci 
třídící linky mají pouze omezené časové 

možnosti pro kvalitní vytřídění všech těchto 
komodit. Zpomalení třídění by jen vedlo ke 
zvýšení nákladů na třídění a tím ke snížení 
ekonomické rentability procesu. Plasty, které 
má ekonomický smysl třídit, tzn., že náklady 
na třídění jsou nižší než prodejní cena plastu, 
jsou PET láhve čiré, modré a zelené, čiré 
PE folie, PE láhve a PP kelímky. Jejich suma 
je cca 30% směsných plastů. Vše ostatní, 
včetně nevytříditelných plastů, je ekonomicky 
nerentabilní. 
 
PET láhve jsou nejlépe recyklovatelným 
druhem plastu ze „žlutých“ popelnic, protože 
jsou snadno identifikovatelné pro spotřebitele  
a tím lehce tříditelné, kromě hnědých a fialových 
poskytují dostatečnou prodejní hodnotu, 
existuje síť přepravců a zpracovatelů a mají 
dostatek možností pro umístění recyklátu 
na trhu. Jedná se tedy o plně funkční „kruh 
využitelnosti“. Procento zastoupení PET lahví 
ve „žlutých“ popelnicích je, podle různých 
odhadů, asi 20 %. 

Pokud provedeme sumarizaci napsaného, tak 
ze sta procent směsných komunálních plastů 
tvoří 20 % PET, 30 % vytříditelné druhy plastů 
a 50 % nevytříditelný zbytek, nazýván někdy 
výmětem. Z toho vyplývá, že PET reprezentuje 
dvě pětiny vytříditelných plastů a dvě třetiny 
(tedy nadpoloviční většinu) plastů, které má 
smysl ekonomicky třídit. 
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Má tedy smysl vytvářet nový systém sběru, 
třídění a zpracování PET lahví na bázi záloh, když 
tento systém bude znamenat pouze nahrazení 
žlutých popelnic a zpracování a recyklace 
zůstanou zachovány v současné podobě? 
Není lepší zaměřit se na ostatní mnohem 
problémovější druhy plastů? Chápeme, že 
iniciativa kolem PET lahví je snadno šiřitelná 
směrem k veřejnosti, protože všichni vědí, jak 
PET láhve vypadají. Ale tvrdíme, že se jedná jen  
a pouze o nahrazení funkčního systému  
a jeho aplikace, kromě získání přízně veřejnosti, 
nepřinese očekávaný efekt.

Věříme, že i ostatní odborné organizace  
a instituty zabývající se osvětou o sběru  
a zpracování různých druhů plastů, disponují 
stejnými veřejně dostupnými informacemi jako 
my a rovněž chápou nezbytnost vysvětlovat 
veřejnosti i složitější a závažnější témata 
separačního a recyklačního procesu než jsou 
zálohy PET lahví a nepoužívání plastových 
brček.

Petr Podola
Senior konzultant pro obce

Úspěch konference zaměřené na strategie 
odpadového hospodářství a energií v obcích

Sedm – to je počet v tomto roce organizovaných 
konferencí na téma “Strategické řízení obcí  
v oblasti odpadového hospodářství a energií”.
Konference se konaly v Mostě, Dobříši, Českých 
Budějovicích, Liberci, Brandýse nad Labem, 
Pardubicích a Jihlavě.
Našich konferencí se účastnilo přes 230 
účastníků ze 180 obcí a měst. 
Děkujeme všem účastníkům za účast a často 
aktivní přístup ve formě dotazů a diskuzí.

Kromě řady objednávek na vytvoření strategie  
v OH a dalších služeb jsme posbírali řadu 
podnětů pro další ročník. 
Již nyní připravujeme témata, o která jste 
projevili zájem, a věříme, že vás opět zaujmeme. 
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Co účastníky nejvíce zajímalo?

• naše strategie v OH 
• praktické příklady při jejich řešení 
• dále zkušenosti našich klientů.

Také jsme diskutovali témata:

• jak dostat pod kontrolu odpadová 
hospodářství obcí a měst a být tak 
připraveni na přicházející změny

• co můžeme očekávat od nového 
zákona

• nové možnosti zpracování a likvidace 
odpadů. 
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Čím to je, že cena za elektřinu stoupá  
a jak to zastavit?07

Platíte za elektřinu stále více? Blíží se 
snad konec doby hojnosti?
 
Už delší dobu zaznamenáváme konstantní růst 
cen elektřiny. 
Pro představu - v roce 2016 byla cena 1 MWh na 
Lipské burze okolo 25 EUR/MWh. 
Nyní se aktuální cena ročního kontraktu 
pohybuje kolem 50 EUR/MWH. 
Což znamená nárůst o 100 %.

Tyto skutečnosti se přímo odráží v konečné 
ceně, kterou platíme obchodníkům  
a dodavatelům energií. Ti samozřejmě reagují 
na situaci na trhu. 
Můžeme si však položit otázku: “Skutečně jsme 
v roce 2016 platili o 50% nižší výdaje za silovou 
elektřinu?” 
„Z našich dlouhých zkušeností víme, že 
kladně odpoví pouze malá hrstka konečných 

spotřebitelů” řekl Jiří Jantač, analytik společnosti 
AUKCEJINAK.
Pojďme si tedy posvítit na své dodavatele 
energií a donuťme je k co možná nejnižší ceně. 
Využívejme větší nákupní síly a sdružme se do 
větších klientských balíků. 
“Tento fakt se jeví v očích dodavatelů jako 
více atraktivní, což se vždy odrazí na konečné 
jednotkové ceně.. V neposlední řadě využijme 
nižší poptávky a aktivně pozorujme s delším 
časovým předstihem vývoj cen. Na konci roku 
2018 se cena elektřiny pohybovala okolo 56 
EUR/MWh, na začátku roku 2019 cena byla 
okolo 49 eur.” konstatuje Jiří Jantač analytik 
společnosti AUKCEJINAK. 

foto: Shutterstock

Jaké faktory ovlivňují ceny 
elektřiny?

• Zvýšená poptávka po elektřině 
• Konstantní zdražování emisních 
povolenek
• Cenový růst energeticky 
 využitelného uhlí
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