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Historie  spol. AHOLD v ČR 

  1991  vznik v ČR – Euronova, k.s.  

                   (supermarkety MANA) 

   1999  vznik AHOLD Czech Republic, a.s. 

             hypermarkety HYPERNOVA 

             supermarkety ALBERT 

   2009  dochází k sjednocení značky  

    ALBERT hypermarket  

    ALBERT supermarket 

   2014 dochází k spojení Albert a Spar 

 

   2016 současný stav 331 prodejen v ČR + ČS PHM 

                   2 vlastní distribuční centra  (1 ve výstavbě) 

                   česká centrála společnosti v Praze 

                   17 000 zaměstnanců v ČR 
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Oblasti kterým se AHOLD věnuje 

 Oblasti společenské 

odpovědnosti 

Zdravý životní styl 

Podpora lokálních komunit 

Naši lidé 

Výrobky ze zodpovědných 

zdrojů 

Péče o životní prostředí 



           

                

Snižování odpadů politika 4R 

 Reduce (snižování hmotnosti a množství obalů) 

 Reuse (znovuvyužití obalů, pokud je to možné) 

 Recycle (využití recyklovaných materiálů) 

 Renew (materiály, které se mohou využít dále např. k 

biodegradaci) 

Vzdělávání našich zaměstnanců/zákazníků 

 Naše zaměstnance vzděláváme v kampaních v péči o životní 

prostředí 

 

 

Péče o životní prostředí 

Předcházení odpadů a plýtvání potravinami 



Vzniku odpadů však nelze zcela zabránit… 
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 Odpadového hospodářství – „Waste Management“  

• Plnění legislativních podmínek  

• Průběžná edukace a motivace 

• Strategické využívání druhotných 

surovin 

• Vliv na výběr koncových zařízení 

 

 

 

Better neighbour 

Better  place to shop 

Better place to work 
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 AHOLD - Nakládání s odpady 

 

Kartony/papír 

Plasty 

Dřevo 

Bio odpad 

Použití tuky/oleje 

Sklo 

Kovy 

Zbytkový směsný odpad 

 

Odpadové nádoby 
Shromažďovací místa, 

svozová vozidla 
 

PROVOZNÍ ODPADY 

2.  TŘÍDĚNÍ, SHROMAŽĎOVÁNÍ A SVOZ ODPADU  
3.  VYUŽITÍ 

NEBO 

LIKVIDACE 

1. PRODUKCE 

ODPADU  

•Využití 

•Recyklace 

•Kompostování 

•Spalování 

•Skládkování 
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Shromažďování, třídění a ochrana odpadů před zneužitím  

to work 
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Druhotná surovina připravená odvozu 



Odpady po recyklaci… 
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Odpady po recyklaci… 
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Odpady po recyklaci… 
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Pečlivé třídění bio odpadu (BRKO) pro další využití 
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Zpracování BRKO - lokální kompostéry  

 

Start        4 hodiny        8 hodin        12 hodin      16 hodin     20 hodin      24 hod  

 

Inovativní metoda: 

- Snižuje zásadně „uhlíkovou stopu“ 

- Eliminace logistických nákladů atd. 

Objem BRKO snížen 10 : 1 na „polotovar“ 

přímo v místě  



1. den Po 24 hodinách 

Provoz 

 

100 kg odpadu 

maximum 

10 kg kompostu 

2. den 

100 kg odpadu 

Po 24 hodinách 

20 kg kompostu 

maximum 

Princip technologie lokálního kompostování 



Kompostování BRKO 

Oběhové hospodářství… 

Návrat do přírody… 

 

 

 



Bioplynné stanice – energetické zhodnocení BRKO 
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Skládkování: 
 

- Směrnice EU na stálé snižování 

 

- V ČR zatím nejekonomičtější varianta 

 

- Absence dostatečných kapacit na jiné 

způsoby likvidace 

 

 

 

 

Likvidace nevyužitelného odpadu 



• Varianta  alespoň částečného zhodnocení jinak nevyužitelného odpadu 

• Nepříznivé ekonomické i ekologické dopady spojené i s logistikou 

• Lepší třídění odpadů paradoxně může navýšit náklady spaloven 

 

 

Likvidace odpadu – spalovny (energetické využití) 
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AHOLD Česká Republika 1 rok: 

- Přibližně 20,000.000 kg druhotných surovin (papír, plast, dřevo, sklo 

atd.) vytříděno k recyklaci a využití 

 

     Odhadované dopady na životní prostředí: 

- 30.000 zachráněných stromů… 

- Snížení skleníkových plynů o  50 tis. t CO2 eq. 

- Úspora  1,5 mil GJ  energií 

- Eqivalent CO2 emisí z  25.000 osobních aut 

 

Děkuji za pozornost ! 
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Vliv třídění odpadů na životní prostředí 


