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Češi jsou v EU na špičce v
třídění

V loňském roce vytřídili lidé v Česku průměrně
65 kilogramů odpadu, přičemž dle statistik
společnosti EKO-KOM třídí odpad již 73 %
obyvatel. Na první příčce se objevil vytříděný
papír s téměř 22 kg na osobu. Dále byla
průměrná produkce 15,1 kg plastů, 14 kg skla a
0,5 kg nápojových kartonů. K výraznému nárůstu
došlo u kovů, kde průměrný občan vysbíral
13,9 kg. Celkově došlo prostřednictvím sběrných
systémů obcí k vytřídění 639 000 tun odpadu,
což je o 4 % více než v roce 2018.
Členské státy EU musí již za několik let výrazně
omezit ukládání směsného odpadu na skládky, a
proto je nutné v rámci plnění požadavků balíčku
cirkulární ekonomiky třídit veškerý odpad, který
je možné materiálově nebo energeticky využívat.
Jedním z důležitých faktorů v otázce třídění
odpadu je pro mnoho lidí docházková vzdálenost
sběrných hnízd, která je aktuálně průměrně
91 metrů. Nicméně 23 % obyvatel uvádí, že má
kontejnery dále než 130 metrů, z čehož je
zřejmé, že je stále co zlepšovat.

Newsletter 09
www.obcejinak.cz

Za Obcejinak vidíme narůstající trend třídění
odpadů jako pozitivní, nicméně obce mají stále
velký prostor ke zlepšení.
Většina obcí aktuálně nedosahuje dostatečného
stupně separace odpadů, takže nemají nárok na
„třídící slevu“, která je jednou ze zásadních změn
v novém zákoně o odpadech. Snižování
docházkové vzdálenosti ke sběrným hnízdům je
jednou z možností, jak podpořit třídění v obci,
nicméně lepších výsledků se dá docílit například
pomocí vzdělávání občanů a motivačních
systémů, zavádění Door-to-Door systémů a
třídění bioodpadu. Důležité je vždy dopředu
správně vyhodnotit možnosti obce a navrhnout
optimální řešení na míru, s čímž Vám experti
z Obcejinak velice rádi pomohou.

Zdroj: Odpady 6/2020
Autor: Ing. Miloň Malina, analytik

02

Obce si s povinným sběrem olejů
a tuků poradily bez větších
problémů

Začátkem letošního roku vznikla obcím povinnost
zajistit sběr jedlých olejů a tuků. Podle dat
Ministerstva životního prostředí vyplývá, že
mnoho obcí se na tuto povinnost připravovala již
s předstihem. V roce 2016 třídilo tento odpad
pouze 10 % obcí a vybraly 88 tun tuků a olejů. V
dalším roce nabízelo sběr tuků již 900 obcí a v
roce 2018 bylo vybráno 375 tun tohoto odpadu,
což je 4násobný nárůst produkce za 2 roky.

Použité tuky a oleje jsou ale přitom kvalitní
vstupní surovinou pro výrobu metylesteru, který
se přidává do pohonných hmot, dále je možné je
využívat v chemickém a gumárenském průmyslu
a v neposlední řadě je možné jejich energetické
využití. Do budoucna by Ministerstvo životního
prostředí přivítalo zvyšování možnosti pro občany
k odevzdání tuků a olejů v obcích i jejich větší
informovanost.

Použitý tuk a olej bohužel velice často končí v
kanalizacích, kde tuhne na stěnách, nabaluje na
sebe další nečistoty a poté působí problémy v
čistírnách odpadních vod, kde ucpává potrubí.
Čistírny jsou sice vybaveny lapači tuků, ale ty
mají pouze omezenou kapacitu a při vysoké
zátěží nestačí. Nezachycené tuky mají poté
neblahý vliv na čistící procesy, snižují kvalitu
vyčištěné vody a zvyšují náklady na čištění.

Za Obcejinak vidíme v třídění olejů a tuků další
možnost pro obce, jak zvýšit míru separace
recyklovatelných odpadů, která bude podle
nového zákona o odpadech zásadní při výpočtu
výše poplatku za ukládání nevyužitelného
odpadu na skládky. Zároveň vytříděním
použitých olejů a tuků bude obec chránit vlastní
kanalizační síť a tím potencionálně šetřit peníze
za její údržbu.

Zdroj: Odpady 6/2020
Zdroj obrázku: Honza Ptáček, Český rozhlas
Autor: Ing. Miloň Malina, analytik
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03 Zřízení RE-use centra nabízí
pro obce mnoho výhod
Hlavním cílem RE-use center je předcházení vzniku
odpadu, který je pro obce často ekonomickou
zátěží, a zároveň jeho zřízením vzniká obcím další
možnost přivýdělku. V současné době běžně na
sběrných dvorech končí velké množství objemného
odpadu, elektrospotřebičů, nábytku a dalších věcí,
které by v mnoha případech mohly ještě dále
sloužit. Místo toho končí na skládce nebo ve
spalovně a s tím souvisí i náklady na likvidaci a
větší ekologická zátěž.
Cestou, jak omezit vznik těchto druhů odpadu je
zřízení RE-use centra, kam mohou občané
odevzdávat věci, které již nepotřebují, ale zároveň
mohou dále posloužit jiným lidem. RE-use centrum
zboží bezúplatně přijme, případně opraví,
zrepasuje a připraví k prodeji.

Zřízení RE-use centra přináší obci spoustu výhod.
Jednak se jeho prostřednictvím snižuje množství
nákladů na odstraňování odpadu, zároveň vytváří
pracovní příležitosti pro osoby s problematickým
uplatněním na pracovním trhu. V neposlední řadě
zřízením obec naplňuje požadavky MŽP v rámci
předcházení vzniku odpadu a umožňuje občanům
vyšší společenskou odpovědnost vůči životnímu
prostředí.
Za Obcejinak rozhodně podporujeme zřizování
obecních RE-use center, a to jak z již uvedených
důvodů, tak i kvůli možnosti si předcházením vzniku
odpadů zlepšit míru separace a tím výrazně přispět ke
snížení nákladů obce na odpadové hospodářství.

Zdroj: Odpadové fórum 7 - 8/2020
Autor: Ing. Miloň Malina, analytik
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04 Novela zákona o odpadech – problém je
v obecnosti zákona a absenci
prováděcích vyhlášek

Novela zákona o odpadech představuje velkou nejistotu
pro obce. Zákon by měl být platný od ledna příštího roku
a na první pohled probouzí již méně rozbrojů než před
rokem. Z praktického hlediska řeší mnoho věcí pouze v
obecné rovině. Spousta detailů bude jasná až v
prováděcích vyhláškách, které se půl roku před
začátkem platnosti nové legislativy ještě ani nezačaly
připravovat.
Mělo by být jasné, že vládní nařízení ani ministerské
vyhlášky nemusejí projít Parlamentem. Nikdo se na ně
navíc aktuálně nedokáže připravit. Za Obcejinak jsme
vyslali na každé dotčené ministerstvo i úřad vlády
opakovaně na prováděcí vyhlášky dotaz, nicméně
odpovědi byly shodné: Zatím nepřipravujeme. Obce bez
vyhlášky například nevědí, jak správně spočítat podíl
vytříděného odpadu – především podíl těžkého
bioodpadu. A pokud zákonných 40 procent separace v
posledních dvou letech neplnily, budou za tunu
skládkového odpadu místo pěti set korun, platit 600,
resp. po třech letech 800. Je to past a velký zásah do
rozpočtu. Mají v tuto chvíli jen šest měsíců na splnění
podmínek – a nevědí jakých.
Zákon o odpadech stanovuje neodvolatelné cíle pro
recyklaci
komunálních
odpadů,
pro
omezení
skládkování využitelných komunálních odpadů, pro
třídění odpadů na úrovni obcí a upravuje také nastavené
ekonomické nástroje v odpadovém hospodářství.
Výrazným nedostatkem navržené legislativy je
prodloužení skládkování využitelných odpadů až do
roku 2030.
Skládkování je ten nejhorší způsob nakládání s
odpadem, přesto je pořád nejlevnější. V zákoně se
navrhuje pokračovat ve zvyšování poplatků za
skládkování pro obce. Čímž se jeho cena postupně
přiblíží ceně energetického využití komunálního odpadu
v zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO).
Jak tedy naložit s miliony tun odpadů, které dnes končí
na skládkách? Řešením jsou ekologické spalovny,
takzvané ZEVO. Nabízí se dánská cesta, která
kombinuje recyklaci právě s energetickým využitím
odpadu. Ekologicky ho spaluje a poté uvolněným teplem
zásobuje celé čtvrti měst. Například v Kodani loni
otevřeli spalovnu, která nezaujala jen tím, že na střeše
vznikla sjezdovka, ale také prostým faktem, že dokáže
zásobit až 150 tisíc domácností teplem.
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Největším tématem zákona o odpadech je termín, kdy
končí zákaz skládek. Ten se podle aktuálních informací
plánuje přesunout z roku 2024 na 2030. Tato
problematika je ale mnohem širší, než se zdá. Zákon
počítal původně s rokem 2024, s tím souvisela výstavba
velkých spaloven a příprava na další stavby a aktivity
obcí. S posunutím termínu na rok 2030, se všechny
stavby a aktivity zastavily, protože do té doby nejsou
investoři pro výstavbu motivovaní. V podstatě došlo k
zastavení vývoje – je to úplně zbytečné. Reálná výstavba
ZEVO trvá minimálně šest let, spíš déle. Například
plzeňský Chotíkov se reálně stavěl tři roky, dva roky trvalo
získat EIA a rok trval ze zákona zkušební provoz. Jak to
dopadne? Situace bude za pár let stejná jako teď – vše
se zase bude honit na poslední chvíli a v posledních
čtyřech letech.
Zatímco v Česku se skládkuje více než dvě pětiny
komunálního odpadu, v Dánsku jde o pouhé jedno
procento. Mnohem lepší bilanci mají také další evropské
země včetně sousedních států.
V Česku se mnozí staví ke spalovnám poněkud odtažitě.
Nejen severské země, které jsou vzorem v ekologii, však
ukazují, že jde o zastaralý názor. Ve velkém spoléhají na
ZEVO při řešení odpadové otázky také Němci či
Francouzi, právě tam stojí nejvíce takových zařízení na
starém kontinentu. Dnešní ZEVO jsou vybaveny tak
účinnými filtry, že z nich mnohdy vychází čistší vzduch,
než je ten okolní.
Postavením ZEVO a energetickým využitím odpadů by
mohlo zároveň dojít k odstavení některých uhelných
elektráren, což by bylo jistě přínosem pro životní
prostředí. Spaliny ze ZEVO jsou velice pečlivě čištěny.
Zákon by se měl více věnovat podpoře výrobců obalů a
materiálů a to tak, aby jejich výrobky byly smysluplně
recyklovatelné. Dále také podporou těch, kteří budou
vytříděné odpady zpracovávat a vyrábět z nich prakticky
využitelné výrobky. Nejen proto, že recyklují a berou
dotace, ale že se jejich výrobky dají znovu použít.

Autor: Ing. Aleš Choutka, Obcejinak

05 Češi třídí zbytečně hodně, draze a bez
efektivního výsledku
Česká republika je sice na prvních příčkách třídění
odpadu – kvalita ale řádně pokulhává. Selhává ve
zpětné využitelnosti. Kvalita vytříděného odpadu v
barevných kontejnerech pro papír, plasty a sklo
nebývá příliš dobrá. Svezený materiál z kontejnerů se
proto musí ještě dotřiďovat na speciálních linkách, a i
přesto je celková finální využitelnost jen 30 % až 70 %
podle druhu odpadu.
Do budoucnosti je nutné přehodnotit způsob, jak
správně třídit odpad. Jsem přesvědčený, že
ministerstvo životního prostředí by mělo vést kampaň,
která pomůže odchýlit se od kvantity a přilnout ke
kvalitě. Z příkladů ze zahraničí je totiž jasně patrné, že
regiony, které sice objemově nevytřídí zdaleka tolik, co
Česko, mají daleko větší využití tříděného odpadu.
Většina laiků žije v mylné představě, že třídění odpadu
je nejen ekologické, ale díky recyklaci i levnější. Opak
je pravda. Likvidace směsného komunálního odpadu
je například oproti plastu o 75 procent levnější.
Likvidace tuny tetrapaku stojí dokonce až 60 tisíc,
kdežto komunálního odpadu včetně svozu okolo 2500
korun. Tetrapak se právě z recyklátu z finančních
důvodů nevyrábí. Pro obce je proto přechod na kvalitní
třídění finančně efektivní – pro občana by mohlo dojít
ke snížení poplatků i o čtvrtinu.
Například modré kontejnery na papír obsahují až
několik desítek druhů papíru a každý vyžaduje jiné
zpracování. Proto papírové odpady z kontejnerů na
tříděný odpad putují ještě na speciální třídicí linku, kde
jsou rozděleny dle druhů – noviny, časopisy, kartony,
krabice a směsný papír. V první fázi jsou odstraněny
nežádoucí příměsi, jako je směsný komunální odpad,
špinavý a mastný papír a podobně. Roztříděný papír,
podle
druhu
materiálu,
splňuje
požadavky
zpracovatelů, a je u nich více ceněný. Využitelných je
60 procent obsahu kontejnerů.
Mnoho lidí například neví, že plasty i nápojový karton
nebo kovy se v určitých případech mohou klidně hodit
do stejné nádoby. Vytřídit je na běžícím pásu je totiž
neskutečně snadné – lidově řečeno: Pracovníkovi je
vcelku jedno, jestli z pásu vezme do jedné ruky plast a
do druhé papír.

Také plasty vyhozené do žlutých kontejnerů se
dotřiďují na speciální lince. Ze směsi plastů, které se
objeví na pásu, se ručně vybírají například PET lahve,
fólie, PE-HD a polystyren. Ty mají speciální
samostatné zpracování. Pásem tak projedou nečistoty
a další složky, které do prodejných plastů nepatří.
Plasty jsou různorodá skupina materiálů a problém je
právě v různorodosti, v podstatě je možné zpracovávat
jen jednodruhové plasty. Proto většina dotřiďovacích
zařízení třídí plasty podle chemického složení,
případně barvy. Následný jednodruhový plast se ve
většině případů dává zpracovatelům, kteří z odpadních
plastů vyrábějí takzvaný regranulát, tedy surovinu pro
opětovnou výrobu stejného chemického složení.
Čísla za Česko nejsou vůbec lichotivá. Například až
70 procent ze tříděných plastů skončí stejně na
skládce. Úsilí o maximální vytříděnost vede ke sběru
velké materiálové škály plastů, a přitom pro další
recyklaci je vhodných pouze zhruba 20 až 30 procent.
To se musí v budoucnu změnit, jinak bude situace s
odpadky neúnosná jak z ekologického, tak finančního
hlediska.
Sklo je na tom ze všech odpadů nejlíp, lze jej
recyklovat donekonečna. Je však třeba hlídat, aby se
při výrobě bílého skla do pece nedostalo sklo barevné.
Ale také se tam nesmí připlést žádná jiná nečistota,
kov, keramika nebo porcelán. Vytříděné „čisté“ sklo se
v rámci recyklace rozdrtí a přidá do výchozí směsi pro
výrobu nového skla. Ušetří se při tom mnoho energie a
surovin – a peněz. Využitelných je téměř sto procent.
Do budoucna bude nutné se zaměřit na to, aby plasty,
které budou uváděny na trh, bylo možné znovu použít.
Pomohlo by, kdyby plasty nebyly vyrobeny z různých
materiálů. Například u PET lahví jsou na škodu při
jejich recyklaci PVC fólie nebo exotické barvy. PE
víčka sice použít lze, ale jiným způsobem zpracování.
Řešení problému s odpady by ale mělo začít
předcházením jejich vzniku. Dosavadní systémy
výroby a spotřeby bohužel neposkytují mnoho
možností, aby se předcházelo vzniku odpadů a
snižovalo se tak jejich množství. Je třeba na to
poukázat a začít pracovat na přehodnocení celého
životního cyklu – od návrhů výrobků a balení až po
volbu materiálů. Stejně tak považujeme za nešťastnou
tu část nového zákona, která je zaměřena pouze na
produkci potenciálních surovin z pohledu kvantity a
doslova jde proti kvalitě vyseparovaných komodit.

Autor: Ing. Aleš Choutka, Obcejinak
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06 Napsali o nás

Zdroj: deník PRÁVO, 13. 8. 2020, strana 22, zr, Borgis a. s.
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07 Naše webináře v červenci a srpnu
Kdy je čas na řešení vlastního odpadového hospodářství?

https://www.youtube.com/watch?v=ruXjJ3dimSM&t=309s

Door to door v odpadovém hospodářství – jste v nákladové pasti?

https://www.youtube.com/watch?v=tDnuDT0CjgY&t=24s
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08 Na čem jsme pracovali v červenci a srpnu
Postřekov
Analýza a návrhová
opatření

Tábor
Analýza a návrhová
opatření

Klenčí pod Čerchovem
Analýza a návrhová
opatření

Rožmitál pod
Třemšínem
Analýza a
návrhová opatření

Česká Kubice
Analýza a návrhová
opatření

Votice
Zapojení
podnikatelů do
systému města

Hořovice
Zapojení podnikatelů do
systému města

Hranice
Strategie OH

Hvozdec
Strategie OH

Chaloupky
Strategie OH

Komárov
Strategie OH

Malá Víska
Strategie OH

Olešná
Strategie OH

Osek
Strategie OH

Jivina
Strategie OH

Tlustice
Strategie OH

*OH = Odpadové hospodářství
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Zaječov
Strategie OH

Újezd u Cerhovic
Strategie OH

Ladův kraj – Černé
Voděrady
VZ

Jevany
VZ

Kamenice
VZ

Klokočná
VZ

Louňovice (Praha –
východ)
VZ

Petříkov
VZ

Radějovice
VZ

Struhařov
VZ

Svojetice
VZ

Štíhlice
VZ

Tehov
VZ

Tehovec
VZ

Vyžlovka
VZ

Kaliště
VZ

*OH = Odpadové hospodářství
*VZ = Veřejná zakázka
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Ondřejov
VZ

Milovice
VZ

Kamenice
JŘBÚ

Louňovice (Praha –
východ)
VZ

*OH = Odpadové hospodářství
*VZ = Veřejná zakázka
*JŘBÚ = Jednací řízení bez uveřejnění
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Mukařov
VZ

Průhonice
VZ

09 Důležité odkazy
Instagram:
https://www.instagram.com/obcejinak.cz

Facebook:
https://www.facebook.com/Obcejinak.cz

Webové stránka:
https://www.obcejinak.cz

Blog:
https://www.obcejinak.cz/blog
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