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Kouzlo
Už je to nějaký ten pátek, co jsem se vydal cirku-
lární cestou. Byla to cesta opravdu pestrá, trnitá, 
žádná prča, plná překvapení, radosti, někdy smut-
ku, někdy až slz, prostě cesta plná skutečného ži-
vota, žádné přežívání, a tak to prostě má být.

Ano, pro někoho to muselo být velké překvape-
ní, když časopis začal mluvit cirkulárním jazykem. 
Víte, v životě je to prostě tak, že někdy opravdu 
stačí jeden okamžik a víte, že rozhodnutí, byť zce-
la zásadní, je tou správnou cestou. To, co člověk 
nesmí dělat, je pochybovat a dát na pochybovače. 
Je potřeba věřit v to, co člověk dělá, a šlapat.

Je to vlastně kouzlo toho vnitřního hlásku, který 
má každý v sobě, který si uvnitř vychovává i ope-
čovává. Je neskutečné, co hlásek dokáže, a někdy 
mám pocit, že i tihle „skřítkové“ dokáží spolu 
mluvit. Není to dlouho, co jsem v neděli vyrazil 
na horu Lovoš. Popravdě jsem ten den byl tak una-
vený, že jsem vstával až po poledni, a pak přišlo 
něco, co mi říkalo „sbal se a jeď tam“. Nechápal 
jsem, proč dnes? Ano, chtěl jsem tam někdy zajet 
fotit, ale bylo to tak silné volání, že to nešlo nevy-
razit.

Do západu slunce jsem jen hleděl do dáli, asi 
nikým nerušen, nevím, protože jsem se prostě 
„začetl“ a vnímal jen přírodu, její zelený úsměv. Ty 
momentální žluté štípance, ty se spraví. Ve výsled-
ku to byl nepopsatelný podvečerní pohled na kle-
not v podobě královny Českého středohoří a já si 
uvědomil, že z mého pohledu fádní slovo udržitel-
nost může mít opravdu krásné, jasné, srozumitel-
né a zřetelné synonymum „buďme skvělí farmáři“, 
protože v těchto slovech se opravdu odráží pod-
stata celé udržitelnosti jakékoliv naší činnosti.

Vnitřní hlásek a cirkulárka je tak vlastně takový 
mág, co hůlku má a frak a může náš svět i vlastní 
život změnit v ráj... 



4 | ODPADOVÉ FÓRUM | Ročník 22 | Číslo 6

První otázka nemůže být jiná. 
Osobně cítím, že právě INCIEN 
otevřel před 6 lety v Česku téma 
cirkulární ekonomiky, jak toto 
období vnímáte vy, kde vidíte 
klíčové mezníky?
INCIEN udělal v tomto ohledu obrovský 
kus práce a zůstává v Česku na pozici 
lídra. Klíčové byly určitě stovky odbor-
ných akcí jako Kompost tour a Payt tour, 
každoroční konference Odpad zdrojem, 
založení sesterské organizace INCIEN SK 
nebo otevření Kampusu Hybernská. Klí-
čový byl pro nás rok 2020, kdy jsme si mu-
seli poradit s první finanční krizí, velmi se 
nám zúžil tým a naprosto jsme překopali 
fungování Institutu – od krátkodobých 
projektů k dlouhodobým tematickým 
programům. Od tématu zacházení s odpa-
dy jsme v našem zaměření postoupili pri-
márně k prevenci vzniku odpadů, a to kon-
krétně skrze téma cirkulárních zakázek, 
bioekonomiky a textilu. Osvětu a vzdě-
lávání jsme pak zastřešili pod INCIEN 
Akademii.

Na konci minulého roku jste spustili 
speciální kurz k tématu zadávání 
odpovědných zakázek, proč je toto 
téma stěžejní?
Cirkulární zadávání/nakupování klade 
důraz na udržitelnou spotřebu, šetrné 
využívání přírodních zdrojů, ekodesign 
výrobků a řešení životního cyklu všech 
výrobků nebo předcházení vzniku od-
padů. Přináší mimo jiné úspory pri-

márních zdrojů či vznik nových pra-
covních pozic, a to díky opravování, 
recyklaci, renovacím a servisu. Výsled-
kem je i méně emisí CO2, nižší spotřeba 
primárních či fosilních zdrojů, zejména 
pak v oblasti produkce energie i využí-
vání vody a půdy. Téma je důležité jak 
pro soukromý sektor, který může začít 
poptávat své nákupy nebo nabízet své 
produkty udržitelněji, tak pro veřej-
nou sféru, protože na veřejné zakázky 
je v Česku ročně vynaloženo více než 
600 miliard korun a od ledna 2021 
mají zadavatelé povinnost zadávat za-
kázky odpovědně. Navíc bude od toho-
to roku povinný reporting EU v oblasti 
zeleného zadávání. Toto téma ukazuje, 
jak nezbytné je změnit naše myšlení 
a že ukazovat cestu může jak veřejná 
sféra, tak i byznys.

A jak téma zapadá do kontextu 
odpadového hospodářství?
V ČR bohužel skládkujeme téměř polo-
vinu směsného komunálního odpadu 
a z něj by stále až 80 % bylo možné dru-
hotně využít jako suroviny pro recykla-
ci materiálů či výrobu tepla a energie. 
Ačkoliv české firmy umějí zpracovávat 
odpad, zpracovávají především odpad 
ze zahraničí. Ukazatel CMU (Circular 
Material Use Rate), tedy podíl zpětně 
navrácených surovin do hospodářství 
na celkové spotřebě surovin, je v Čes-
ké republice na úrovni 8,1 %. Hod-
nota CMU vzrostla v Česku mezi lety 

2014–2016 z 6,9 % na 7,6 %. To je však 
stále pod evropským průměrem, který 
vykazuje hodnotu 11,7 %. Pro příklad 
je možné uvést například Holandsko, 
které uvedlo ve svém novém národním 
reportu cirkularitu na míře 29,9 %. Prá-
vě zde však také od roku 2013 aktivně 
pilotují cirkulární veřejné zadávání, kde 
v rámci konkrétních projektů aplikují 
do praxe principy cirkulární ekonomiky 
již ve fázi nákupu a zakázek.

Holandsko téměř 30 %, Česko pouze 
8 %, kde děláme chybu a v čem se 
můžeme od Holanďanů inspirovat?
Česko promrhalo velkou šanci odsunem 
zákazu skládkování recyklovatelných 
materiálů až na rok 2030. To znamená, 
že další 9 let budeme přicházet o cenné 
zdroje. Navíc jsme sice dobří ve třídění, 
ale mylně se spotřebitelům říká, že tří-
dění znamená recyklaci. Určitě existuje 
obrovský prostor pro zlepšení situace 
v recyklačním průmyslu (obzvlášť co se 
plastu týče). Z Nizozemska INCIEN přejal 
formát memorand cirkulárního zadává-
ní, kdy se instituce a firmy dobrovolně 
přihlásí k tomu, že budou nakupovat dle 
cirkulárních principů. Cílem je pak sdí-
let mezi sebou příklady dobré praxe, ale 
i třeba toho, co se nevydařilo. Cirkulár-
ní zadávání a nakupování je pro mnohé 
na začátku příliš abstraktní pojem, a pro-
to se snažíme ukazovat, jak může vypa-
dat v praxi, protože je to ideální krok, jak 
nastartovat cirkulární ekonomiku.

| Redakce OF

Téma cirkulárního nakupování a osvojení si cirkulárních  
principů v praxi lze považovat za klíčové téma následujících let. 
Jednak z důvodu, že jde o první krok, jak s cirkulární ekonomikou 
začít, a za druhé proto, že cirkulární zakázky plně zapadají 
do přijaté Zelené dohody (European Green Deal) a Akčního 
plánu pro cirkulární ekonomiku. O souvislostech jsme si povídali 
s projektovou manažerkou INCIEN Dagmar Milerovou Práškovou, 
která má mj. na starosti speciální kurz Cirkulární zadávání.

Příroda ani veřejné rozpočty 
nejsou dojnou krávou!

R O Z H O V O R
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Organizace INCIEN má cíl každých 
5 let zdvojnásobit míru využití 
druhotných surovin. Jaký podíl 
v tomto ohledu mohou sehrát právě 
odpovědně zadávané cirkulární 
veřejné zakázky? Kde vidíte největší 
potenciál?
Největší potenciál cirkulárního zadá-
vání vidím ve spolupráci mezi 
zadavatelem a dodavateli.  
Cílem cirkulárního zadávání 
je to, aby spolu mluvili a sna-
žili se najít nová a inovativní 
řešení. Česko není země, která 
má velké nerostné bohatství, 
my se musíme zaměřit na lidi, 
kteří budou vytvářet nové top 
technologie. Chceme být zemí 
budoucnosti? Pak to nesmíme 
jen proklamovat, ale hledat 
nové cesty a ukazovat směr. Už 
existuje mnoho českých firem, 
které to dělají. Když se k nim 
přidá veřejný sektor a ukáže, 
že je to klíčové téma, pak se 
jako společnost můžeme ně-
kam posunout. Ale je třeba 
začít hned a nehledat výmluvy, 
proč to nejde.

Pokud budu představitel 
veřejné instituce, určitě 
budu volat po příkladech 
a metodikách. Kde je hledat, 
na koho se obrátit?
Mnoho skvělé práce v tomto 
smyslu odvádí Ministerstvo 
práce a sociálních věcí v rámci 
projektu Odpovědné veřejné 
zadávání. Na jejich stránkách lze najít 
mnoho zdrojů a INCIEN se například 
podílel na jejich příručce o odpověd-
ných nákupech nábytku. Odpovědné 
a cirkulární zadávání se liší v tom, že 
cirkulární jde dál a řeší, že nestačí jen 
nakoupit produkt s nějakým podílem 
recyklátu, ale že je třeba rovnou zo-
hlednit, jak se s tímto produktem na-
loží ve chvíli, kdy doslouží. Zkrátka jak 
ho dále využít. V rámci našeho evrop-
ského projektu právě vytváříme me-
todiku pro cirkulární zadávání, která 
bude představena na podzim, stejně 
jako konkrétní příklady cirkulárního 
zadávání.

Nenakupují jenom státní instituce 
a udržitelný nákup je určitě 
jedním z důležitých faktorů 
z pohledu implementace skutečné 
udržitelnosti do chodu firem. 

Jak na to? Existují nějaké pěkné 
příklady, kde začít?
Pokud firma začne fungovat na bázi cirku-
lárních principů, bude mít velký náskok 
a bude konkurenceschopnější. Teď je 
navíc ten ideální okamžik pro takovou 
změnu. Po pandemii budeme muset in-
vestovat do obnovy ekonomiky, a proto 

máme ohromnou příležitost změnit její 
dosavadní fungování založené na principu 
„vyrob – použij – vyhoď“ na „vymysli chyt-
ré řešení a mysli na budoucnost“. Ukazuje 
se, že investice do cirkularity přináší v bu-
doucnu velké úspory. Například v gastro-
nomickém segmentu studie Champions 
12.3 ukázala, že každý dolar investovaný 
do opatření na prevenci vzniku potravino-
vého odpadu ušetří 7 dolarů na výdajích. 
Chtěla bych tady ale ještě poznamenat, že 
toto téma není klíčové jen pro byznys a ve-
řejnou sféru, ale i pro každého z nás jako 
spotřebitele. Udržitelná spotřeba je zkrát-
ka jediná cesta, jak nepředat našim dětem 
naprosto zplundrovanou planetu, protože 
ony nebudou moci žít tak jako my teď.

Sice je asi brzo, nicméně ukazuje 
se už nějaká Achillova pata novely 
zákona o zadávání veřejných 
zakázek?

Vytváření a schvalování zákonů je slo-
žitý proces a hledání kompromisů. Ta 
novela říká, že zadavatel je povinen do-
držovat zásady odpovědného zadávání, 
pokud to je vzhledem k povaze a smys-
lu zakázky možné. Kdo to nebude chtít 
udělat, výmluvu si vždy najde. Proto 
potřebujeme zadavatelům ukázat, proč 

je tak důležité, aby téma přijali 
za své.

Vraťme se ke kurzu. Učený 
z nebe nespadl a praxe 
je také důležitá. V tomto 
ohledu si myslím, že kurz 
hodně účastníkům dal, a to 
díky praktické práci. Co si 
z nich odnášíte?
Byli jsme opravdu nadšení, jaké 
projekty naši účastníci předsta-
vovali, do jakých podrobností 
byli schopni zajít a jak si získali 
schopnosti kritického přístu-
pu. Navíc bylo vidět, že mno-
hým téma cirkularity přirostlo 
k srdci a budou s ním pracovat 
i nadále, což je klíčovým cílem 
kurzu.

Jaké jsou plány, resp. bude 
vyhlášen další ročník? Jsou 
v plánu nějaké novinky, 
na co se mohou účastníci 
těšit?
Spustili jsme právě registraci 
na druhý ročník, tento první 
pilotní se nám velmi osvědčil 
a dostali jsme opravdu skvělé 
pozitivní ohlasy. Určitě bude po-

kračovat formát teoretických přednášek 
a praktických příkladů, takže kurz bude 
velmi podobný a účastníkům znovu 
představíme top experty v jednotlivých 
oborech.

Letos čekají Česko parlamentní 
volby, co vzkázat všem, kteří se 
budou ucházet o přízeň voličů? 
Na co by neměli zapomenout 
ve svých programech?
Zelená témata už dávno nejsou jen okra-
jovou záležitostí minoritních stran. Po-
kud v programech bude téma udržitel-
nosti nebo cirkulární ekonomiky chybět, 
pak to bude dokazovat ignoranci směru, 
kam se vydala EU. Program investová-
ní do původního systému, který selhal, 
jak jsme za poslední měsíce byli svědky, 
je špatný program a taková strana by 
neměla mít šanci ovlivňovat chod naší 
země na další roky. 

Dagmar Milerová Prášková
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Jako spoluzakladatel České 
asociace oběhového hospodářství 
(ČAObH) jste tvrdošíjně prosazoval 
nový zákon o odpadech, který 
přináší radikální omezení 
skládkování s nečekaně rychlou 
platností od letošního roku. Jak teď 
po pár měsících vidíte situaci?  
Je dobře, že byl zákon přijat?
Rozhodně ano. Jednoznačně odmítám, že 
nebylo dost času se na nový zákon při-
pravit. Tvořil se celé desetiletí a již 3 roky 
jsme věděli, jak bude vypadat, a bylo také 
naprosto jasné, že musíme splnit evrop-
ské cíle. Není omluvou, že se v ČR dosud 
masivně skládkovalo a teď nemáme jiné 
řešení. Přechod na novou filozofii naklá-
dání s odpady není snadný, protože se 
přestavují také zaběhané obchodní vzta-
hy a jakmile se jen objeví nějaká nesnáz, 
přispěchají skládkaři se svým: „Bude to 
strašně drahé!“ My jsme ale ukázali tře-
ba hned při prvním náznaku problému 
s odbytem výmětů z třídicích linek, že 
řešení existuje, a také jsme ho ihned rea-
lizovali. Veřejně jsme se zavázali, že SUEZ 
CZ zpracuje třetinu z 15 000 tun odpadů, 
které bylo podle analýzy ČAObH třeba 
aktuálně řešit. Stačilo v našich zařízeních 
přijmout technicko-organizační opat-
ření, díky kterým kapacitně zvládáme 
zpracovat až 5 000 tun výmětů na alter-
nativní palivo a zajistit jeho energetické 
využití zejména v cementárnách v České 
republice. Strašení kolapsem systému 
třídění plastů tak nevyšlo.

Samotná změna zákona samozřejmě 
nic nevyřeší a jasně se ukázalo, že pasiv-
ní čekání na zákon není dobrá strategie. 
SUEZ CZ vybudoval recyklační technolo-
gii na odpadní plasty už v roce 2016 a in-

vestoval do dalších zařízení a postupů, 
včetně chytrého třídění a svozu ve měs-
tech a obcích. Tyto investice daleko před 
schválením zákona se ukázaly jako správ-
ný krok, i když je nebylo lehké zrealizo-
vat. Spouštěli jsme je v době, kdy uložit 
odpad na skládku bylo mnohem jedno-
dušší a levnější a recyklace se nevypláce-
la. To se postupně narovnává, i když jen 
pozvolna, a současný stav, kdy se radikál-
ně zvýšila poptávka, přeje připraveným.

Po druhém roce s COVID-19 
se blížíme k dalšímu, snad už 
trvalejšímu rozvolnění.  
Jak byste popsal dopad pandemie 
na činnost vaší firmy?
Všechny firmy a celá ekonomika si mys-
lím uvědomily, že se musíme s takový-
mi situacemi naučit žít. A je to impuls 
k mnoha změnám ve výrobě, organizaci 
práce, modernizaci postupů. I my jsme 
samozřejmě zachytili tento trend a hned 
během první vlny jsme akcelerovali řadu 
interních projektů. Digitalizace, automa-
tizace, chytré odečty vody, vzdálená prá-
ce, sdílení kanceláří, flexibilita. To jsou 
klíčová slova, která propsal nebo zvýraz-
nil COVID-19 v činnosti SUEZ CZ.

Pokud jde o naše služby poskytova-
né zákazníkům během pandemie, již 
mnohokrát jsem děkoval našim lidem 
v první linii, kteří denně manipulo-
vali s infekčními odpady z nemocnic 
a zdravotnických zařízení. Čelili jsme 
obrovskému náporu infekčních odpadů, 
jejichž objem se zdvojnásobil, což zna-
mená 8 000 pytlů infekčních odpadů 
denně. Díky kapacitám našich hlavních 
technologií v Ostravě, Zlíně, Plzni a Ústí 
nad Labem a především díky nasazení 

lidí jsme vše zvládli. Teď se postupně na-
vracíme k normálu. Infekční odpady byly 
prioritou, a tak jsme část nebezpečných 
průmyslových odpadů museli podržet 
v našich skladech a nyní je postupně 
odstraňujeme. Každopádně se ukázalo, 
že odstraňování nebezpečných odpadů 
včetně těch infekčních ze zdravotnictví 
je v ČR dlouhodobě opomíjené téma a ty 
kapacity budou zkrátka chybět, pokud 
nepřestaneme před těmito technologie-
mi zavírat oči a ostrakizovat je.

Můžete uvést konkrétní příklady 
inovací, které vznikly v souvislosti 
s COVID-19?
Uvedu příklady dvou projektů, které za-
počaly ještě před pandemií, další jsou 
zatím těsně před dokončením. V Plzni 
jsme investovali 8 mil. Kč do automati-
zace neutralizační linky na zpracování 
kapalných odpadů, které produkuje prů-
mysl. V procesu neutralizace se odděluje 
kapalná složka a kaly, a zajišťuje se tak 
cílenější a bezpečnější zpracování. Auto-
matizace od analýzy přes zadání recep-
tury až po dávkování tak zajišťuje nejen 
bezpečnější provoz a samotný výstup 
z technologie, ale samozřejmě snižuje 
nároky na obsluhu. Ve zkušebním pro-
vozu se investice už čtvrtý měsíc osvěd-
čuje ve prospěch životního prostředí. 
Druhý příklad je z vodárenství a jedná 
se o smart metering. Pandemie obecně 
prověřila chytrá řešení a potvrdila je-
jich přednosti. Technologie inteligent-
ních odečtů a sledování odběru vody se 
v mnoha městech ukázala jako řešení 
přínosné pro všechny strany. A krize, 
kterou jsme prošli a jejímž násled-
kům stále čelíme, to jenom potvrdila.  
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Jedni vidí v nových odpadových předpisech zdroj chaosu a volají 
po odkladech, druzí tvrdí, že na přípravy bylo času dost a že 
skládkování musí být jednou provždy zásadně omezeno ve prospěch 
využití odpadů. K té druhé skupině se řadí Zdeněk Horsák, generální 
ředitel SUEZ CZ a místopředseda výkonného výboru ČAObH.

Snahám skládkařů o návrat 
ke skládkování navzdory

R O Z H O V O R
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Například funkce ‚Switch‘ pro okamžité 
uzavření odběru na dálku v okamžiku 
krizové situace. Funkce ‚Generation‘ zase 
umožňuje rodinám na dálku sledovat 
neobvyklé odchylky ve spotřebě vody 
u svých seniorů, které zrovna nemohou 
navštívit. Pokud jde o chytrá řešení v od-
padovém hospodářství, tady pokračuje-
me v zavádění systémů chytrých svozů 
a třídění odpadů. 

Vraťme se ještě k recyklaci. 
Recyklujete LDPE fólie z průmyslu. 
Pokračujete v rozvoji i k jiným 
materiálům?
Rozšiřujeme jednak materiály, které 
umíme recyklovat, ale také jsme udělali 
významný pokrok v recyklaci LDPE z ko-
munálního třídění. To považuji za velmi 
důležitý posun, protože to klade velké 
nároky na dotřídění, obsluhu a samot-
nou technologii. Průmyslový odpad je 
totiž jednoznačně snazší k recyklaci, 
protože oproti plastům ze žlutých kon-
tejnerů je jednodruhový a minimálně 
znečištěný. Přesto jsme překročili hra-
nici 20 % objemu komunálních plastů 
z celkového množství recyklovaných fó-
lií a během letošní akce Ukliďme Česko 
se sbíraly odpadky do recyklovaných 
pytlů vyrobených z našeho regranulátu. 
Kromě LDPE zpracováváme už i HDPE 
fólie, laicky mikroten. A konečně bych 
rád zmínil velmi zajímavý pilotní pro-
jekt recyklace agrofólií, které používají 
zemědělci a farmáři na balíkování slámy. 
Opět uzavřeme kruh a z našeho recyklá-
tu budou znovu fólie.

Tiskem proběhla zpráva o fúzi SUEZ – 
VEOLIA. Jaká je aktuální situace 
a jaký má dopad na vaše činnosti?

Akcionáři obou společností se po dlou-
hých vyjednáváních dohodli na průběhu 
fúze. V tuto chvíli jsou již dány obrysy bu-
doucího rozdělení společností, jež musí 
ještě potvrdit valná hromada akcio nářů. 
Praktický dopad na naše každodenní 
úkoly ve zpracování odpadů, běžící pro-
jekty nebo služby v oblasti vodárenství 
nesmí naši zákazníci a partneři poznat. 
Pokračujeme také dál v rozběhnutých 
rozvojových projektech a akvizicích. 

Pracujeme také nadále v ČAObH, kterou 
jsem – shodou okolností se společností 
Veolia a dalšími subjekty – zakládal.

Jaké má teď ČAObH konkrétní cíle?
Obecně se nám úspěšně daří plnit naše 
cíle směrem k cirkulární ekonomice. 
Po omezení skládkování jsou to další 
úkoly, které jsou teď zásadní. Napří-
klad řešení čistírenských kalů, zvýšení 
efektivity třídění a recyklace plastů, in-
vestice do CO2 neutrálních technologií 
v ČR – zkrátka postrčit cirkulární ekono-
miku zase o kus dál, veškerým snahám 
skládkařů vrátit se ke skládkování na-
vzdory. Zásadní je nadále trvalá osvěta 
a vzdělávání o tom, co nás čeká, protože 
změny, které se připravují na půdě EU, 
a celospolečenské trendy budou mít fa-
tální dopady na celý český průmysl. Až 
20 % firem bude muset projít hlubokou 
transformací a třetině zaměstnanců se 
změní jejich pracovní zařazení.

Na červen jsme uspořádali unikátní 
cyklus webinářů “GREEN DEAL – hrozba, 
nebo příležitost?”. Budeme se snažit na-
jít odpověď, ale možná důležitější budou 
konkrétní příklady dobré praxe a další 
návody pro podniky, jak se s touto vý-
zvou vypořádat. Myslím, že je symbolické 
a velmi příhodné, že s první případovou 
studií vystoupí 15. června Sokolovská 
uhelná, která přechází obrovským přero-
dem na dobu neuhelnou. Na ty webináře 
se moc těším. Bylo by sice skvělé potkat 
se naživo, na druhou stranu je bezpečněj-
ší zůstat před prázdninami ještě on-line. 
Všechny srdečně zvu! 

Zdeněk Horsák

inzerce

GREEN DEAL – hrozba, nebo 
příležitost pro český průmysl?

• Ministerstvo průmyslu a obchodu
• Ministerstvo životního prostředí
• Svaz průmyslu a dopravy
• Hospodářská komora
• Česká asociace oběhového 

hospodářství

… A VY!

15. 6. • 22. 6. • 29. 6. 

Pod záštitou
Registrujte 

se!
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Nutnost dekarbonizace se skloňuje 
ve všech pádech a na všech 
úrovních. Jakou úlohu podle vás 
CCS budou hrát z pohledu cílů Green 
Dealu, tedy dosažení uhlíkové 
neutrality?
Na evropské úrovni panuje všeobecná 
shoda na tom, že cílů Green Dealu a kli-
matické neutrality v roce 2050 nebude 
bez technologie CCS možné dosáhnout. 
Její hlavní role bude v dekarbonizaci 
některých průmyslových odvětví, kde 
jsou jiné cesty snižování emisí obtížně 
realizovatelně nebo zcela neschůdné. 
Předpokládá se také, že technologie se-
hraje významnou roli v rozvoji vodíkové 
ekonomiky, a to ve formě produkce níz-
koemisního, tzv. „modrého“ vodíku, kdy 
je pomocí CCS separován CO2 vznikající 
při parní reformaci metanu. Kromě toho 
je zde také potenciál tzv. „negativních 
emisí“, kdy lze kombinací CCS s výrobou 
bioenergie a biopaliv nebo se zachytává-
ním CO2 přímo ze vzduchu docílit toho, 
že CO2 v atmosféře bude ubývat.

Jaká oblast průmyslu skýtá největší 
potenciál pro záchyt CO2? Nebylo by 
například snadnější jej separovat 
přímo z atmosféry?
Největší potenciál pro zachytávání CO2 
mají obecně ty stacionární zdroje, které 
ho ve svých emisích produkují nejvíce. 
Jde zejména o uhelné elektrárny, pro-
dukci cementu, vápna, železa či oceli 
a také o některé typy chemických výrob. 
Důležitým faktorem je i koncentrace CO2 
ve spalinách a odpadních plynech – čím 

větší tato koncentrace je, tím nižší jsou 
náklady na zachycení. Z tohoto pohledu 
mají určitě zajímavý potenciál některé 
chemické procesy jako výroba vodíku, 
úpravy (čištění) zemního plynu nebo ně-
které způsoby výroby biopaliv. Separace 
CO2 přímo z atmosféry určitě snadnější 
není, a to právě kvůli jeho nízké koncen-
traci (přibližně 0,04 %). Přesto se i tato 
technologie rozvíjí; její výhodou je, že ji 
lze provozovat prakticky kdekoli.

Jaký má Česká republika z pohledu 
z této technologie potenciál 
a kapacity? Jaké jsou omezující 
faktory a jak by mělo vypadat 
ideální geologické prostředí?
V ČR nepochybně máme určitý potenciál 
k aplikaci technologie CCS a máme i řadu 
průmyslových zařízení, u nichž by tímto 
způsobem bylo možné řešit jejich emi-
se. Týká se to především průmyslových 
zařízení, kde jsou jiné způsoby řešení 
velmi obtížné nebo prakticky nemožné – 
cementáren, železáren a některých che-
mických provozů.

Máme i jistý, ač ne neomezený po-
tenciál vhodných geologických úložišť, 
který by měl umožnit realizaci přinej-
menším vyšších jednotek velkých pro-
jektů průmyslového měřítka. Ideálním 
geologickým prostředím pro úložiště 
jsou hluboko uložené horniny s dosta-
tečným množstvím pórů a/nebo puk-
lin, do nichž lze CO2 vtlačit. Této cha-
rakteristice nejlépe odpovídají vrstvy 
pískovců nebo rozpukaných vápenců 
(karbonátů). Podmínkou je, aby úložná 

struktura měla v nadloží kvalitní „těs-
nění“, tedy dostatečně mocnou vrstvu 
nějakých nepropustných hornin – jílů, 
jílovců, břidlic apod. Nejlépe prozkou-
maná jsou v tomto směru ložiska ropy 
a plynu, ale větší úložný potenciál mají 
tzv. hluboké slané akvifery, což jsou po-
rézní nebo rozpukané horniny vyplněné 
slanou vodou.

Jednou věcí je záchyt CO2, druhou 
pak jeho následné využití. Co s ním 
dál, kde vidíte největší potenciál?
Samotná technologie CCS předpokládá, 
že zachycený CO2 bude nevratně uložen 
do geologického prostředí. Kromě toho 
existuje i řada způsobů, jak lze zachyce-
ný CO2 znovu využít – od sycení nápojů 
přes intenzifikaci těžby ropy až po výro-
bu syntetických paliv. U těchto technolo-
gií se ale vždy musíme dívat na to, jaký je 
původ, celkový koloběh a konečný osud 
obsažených atomů uhlíku. Pokud jsou fo-
silního původu a nakonec skončí ve for-
mě CO2 v atmosféře, například po spále-
ní syntetického paliva, je konečný efekt 
celého procesu z hlediska ochrany kli-
matu problematický.

Jaký očekáváte byznys model, který 
má skutečně tržní potenciál?
To je v této chvíli možná trochu předčas-
ná otázka, protože trh v oboru CCS zatím 
neexistuje a ještě nějakou dobu existo-
vat nebude. Zdá se být pravděpodobné, 
že geologická úložiště budou budovat 
a provozovat firmy, které k tomu mají 
dostatečné know-how a technologie, 
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Pro technologie CCS (carbon capture and storage) zatím neexistuje 
„business case“, přinejmenším v evropských podmínkách. Náklady 
na takto odstraněnou jednu tunu CO2 jsou pořád vyšší než cena 
emisní povolenky. Ta se ovšem bude do budoucna zvyšovat a jakmile 
převýší úroveň nákladů, technologie se stane rentabilní a začne se 
mnohem více prosazovat. O perspektivě CCS jsme hovořili s Vítem 
Hladíkem z České geologické služby.

Bez ukládání CO2 klimatické 
neutrality nedosáhneme



ODPADOVÉ FÓRUM | Ročník 22 | Číslo 6 | 9

tedy zejména společnosti z oboru prů-
zkumu a těžby ropy a plynu. Jak to bude 
vypadat na úrovni celého technologické-
ho řetězce od zachycení CO2 až po jeho 
uložení je dnes obtížné předvídat. Dá 
se očekávat, že budou vznikat průmys-
lová konsorcia firem z různých oborů 
a že bude snaha vytvářet větší klastry 
propojující více zdrojů emisí s velkými 
geologickými úložišti, jak to už můžeme 
pozorovat u připravovaných projektů 
v Norsku, Velké Británii a Nizozemí.

Kdo je světovým lídrem v oblasti 
CCS, můžete jmenovat příklad 
reálně vyzkoušených jednotek?
V současné době je ve světě v provozu 
26 velkých zařízení CCS průmyslového 
měřítka. Jednoznačným lídrem jsou USA, 
kde jich je 12. Evropa zaostává; jediné 
dva velké projekty jsou v Norsku. Mezi 
nejznámější zařízení patří Boundary 
Dam v Kanadě, první uhelná elektrár-
na vybavená technologií CCS, a norský 
Sleipner, kde se už od roku 1996 ukládá 
pod mořské dno CO2 zachycený při úpra-
vě zemního plynu.

V rámci česko-norského konsorcia 
jste zahájili pilotní projekt, který 
nemá ve střední a východní Evropě 
obdoby, můžete jej čtenářům 
přiblížit?
Náš projekt představuje přípravnou fázi 
realizace pilotního geologického úložiš-
tě CO2, které bude situováno do dnes již 
téměř vytěženého ložiska ropy a plynu. 
Pokud se podaří úspěšně realizovat celý 
záměr, vznikne první pilotní úložiště 
CO2 na východ od bývalé železné opo-
ny. Unikátnost projektu je podpořena 
i geologickými podmínkami – ložisko se 
nachází v rozpukaných karbonátových, 
tj. laicky řečeno vápencových horninách, 
což s sebou přináší některé dodatečné 
výzkumné výzvy, např. z hlediska větší 
„ochoty“ přítomných minerálů účastnit 
se chemických reakcí s CO2 apod. V na-
šem projektu se zaměříme na sestavení 
podrobného trojrozměrného geologic-
kého modelu úložiště, který pak bude 
využit k počítačovým simulacím injek-
táže CO2, provedeme řadu terénních mě-
ření na povrchu i ve vrtech a laboratorní 
experimenty na vzorcích z vrtných jader. 
Následně posoudíme očekávaná rizika, 
sestavíme monitorovací plán úložiště 
a zpracujeme scénáře dalšího postupu. 
Na konci projektu by úložiště mělo být 
připraveno k podání žádosti o povolení 
k provozu.

Kde konkrétně bude projekt 
probíhat a proč jste zvolili právě 
tuto lokalitu?
Cílovou geologickou strukturou je do-
těžované ložisko ropy a plynu na jiho-
východní Moravě. Konkrétní lokalitu 
plánujeme zveřejnit později v průběhu 
řešení projektu. Struktura je z hlediska 

své velikosti a geologických vlastností 
velmi vhodná právě k realizaci pilotního 
projektu, na němž lze v menším měřítku 
tuto v ČR dosud nepoužitou technologii 
vyzkoušet a otestovat, a to včetně sou-
visejícího výzkumu. Důležité je taky to, 
že na lokalitě je funkční infrastruktura, 
zejména „živé“ vrty, které mohou být pro 
pilotní úložiště s výhodou využity.

Můžete blíže popsat technologii 
vtláčení CO2 do úložiště a jeho 
samotný provoz?
Vtláčení CO2 do geologického úložiště 
probíhá pomocí vrtů. Ty musí být dosta-
tečně hluboké, aby CO2, který je v nor-
málních podmínkách v plynném stavu, 
získal žádoucí vlastnosti vhodné pro 
uložení – dostatečnou hustotu a vysokou 
tekutost. Odborně se tomu říká super-
kritický stav, který v našich podmínkách 
nastává v hloubkách nad 800 m. Při in-
jektáži je potřeba překonat tlak kapalin 
a plynů, které už se v rezervoáru nachá-
zejí, takže celý proces probíhá za zvýše-
ného tlaku. Celý provoz je samozřejmě 
pečlivě monitorován pomocí přístrojů 
a zařízení na povrchu i v okolních moni-
torovacích vrtech.

Jedním z klíčových aspektů je určitě 
bezpečnost, ať v souvislosti s pod-
zemními vodami nebo horninovým 
prostředím. Jak se s tímto vypořádá-
te a jak se k projektu staví MŽP?
Pro přípravu a provozování úložiště CO2 
platí velmi přísná pravidla daná zákonem. 
Mezi ně patří i povinnost monitorovat 
provoz úložiště a chování uloženého CO2. 
Každé úložiště musí mít svůj monitorovací 
plán, který musí dodržovat. Jedním z hlav-
ních cílů monitorování je včasné odhalení 
případných úniků CO2 z úložné struktury, 
které by mohly způsobit jeho proniknutí 
do mělčích geologických vrstev a případ-
ně i jeho „návrat“ do atmosféry. Zde je však 
třeba podotknout, že u správně vybraných 
a provozovaných úložišť jsou takové úni-
ky velmi nepravděpodobné. I naše pilotní 
úložiště projde v rámci projektu podrob-
ným posouzením včetně analýzy možných 
rizik a na základě výsledků bude zpraco-
ván monitorovací plán.

Co se týče MŽP, to náš projekt podpoři-
lo. Je však třeba poznamenat, že v rámci 
projektu proběhne pouze přípravná fáze 
celého záměru a vlastní ukládání CO2 bude 
následovat až v jeho další fázi. Provoz úlo-
žiště je vázán na povolení vydávané Báň-
ským úřadem na základě předložení pře-
depsané, poměrně rozsáhlé dokumentace.

Kde vidíte budoucnost technologie 
CCS a kdy můžeme očekávat plné 
komerční nasazení?
Doba plného komerčního nasazení bude 
záviset na tom, jak se bude vyvíjet „cena 
uhlíku“, resp. „pokut“ za jeho vypouštění 
do atmosféry. V Evropě je to dáno cenou 
emisních povolenek. Můj osobní odhad 
je, že by se CCS mohla stát komerční tech-
nologií někdy koncem 30. let. V Evropě 
je její budoucnost jednoznačně v oblasti 
dekarbonizace již dříve zmíněných prů-
myslových odvětví a v rozvoji vodíkové 
ekonomiky, celosvětově se však nesporně 
uplatní i v energetice. S otazníkem bych 
zatím viděl využití pro dosažení „negativ-
ních emisí“, ale i na ty podle mého názoru 
před rokem 2050 určitě dojde. 

Vít Hladík

Princip CCS:
Technologie CCS spočívá v zachycení 

(separaci) oxidu uhličitého ze spalin nebo 
odpadních plynů vznikajících v nějakém 

průmyslovém provozu, např. v elektrárně, 
cementárně, železárně, výrobně vodíku 

aj., jeho přepravě potrubím nebo 
cisternami na vhodné místo a následném 
uložení do vhodné geologické struktury. 

Tam pak CO
2
 zůstane už navždy uvězněn 

a separován od atmosféry.
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V rámci diskusí k návrhu 
vyhlášky se jako jedno 
z důležitých témat objevi-
la možnost využití strusky 
ze zařízení na energetické 

využití odpadů (§ 7 a příloha 6 návrhu 
vyhlášky). Byla publikována řada článků 
a reakcí, které dost často zcela mylně in-
terpretovaly to, co v návrhu vyhlášky je. 
Jak to skutečně je a bude to mít pozitivní 
přínos pro ochranu životního prostředí?

Na úvod je nutné zmínit, co bylo dů-
vodem k tomu, že se podmínky využití 
strusky v návrhu vyhlášky objevily. Dů-
vod je známý, opakovaně ze strany MŽP 
vysvětlený a dá se říci, že i poměrně 
evidentní. Omezit skládkování materiá-
lů, které není třeba skládkovat. Vyzrálá 
struska ze zařízení na energetické využi-
tí odpadů (ZEVO) je jedním z nich. Upra-
vená struska ze ZEVO (vyzrálá a po se-
paraci železných a neželezných kovů) má 
vhodné geotechnické vlastnosti s ohle-
dem na použití ve vybraných stavebních 
aplikacích. To je potvrzeno dlouhodo-
bými daty a praktickými zkušenostmi 
z mnoha evropských zemí, které strus-
ku běžně využívají již po dlouhou dobu 
a ve značné míře.

Struska se v České republice doposud 
využívala primárně jako materiál pro 
technické zabezpečení skládek, jelikož 
v legislativě chyběla možnost využít 
strusku k jiným účelům, kromě využití 
na povrchu terénu, ke kterému je strus-
ka nevhodná.

Produkce strusky v ČR činila v roce 
2019 přibližně 150 tisíc tun. Například 
produkce stavebních odpadů byla v roce 

2019 přes 23,5 miliónů tun. Stavebních 
surovin bylo vytěženo 64 miliónů tun. 
I z tohoto porovnání je zřejmé, že se 
v případě strusky nejedná o množství, 
z něhož by mohlo být postaveno oprav-
du mnoho kilometrů silnic. Jedná se spí-
še o to, aby bylo možné toto množství 
smysluplně využít a neskládkovat ho.

Vyhláška umožní využívat strusku 
pouze v přesně vymezených stavebních 
aplikacích, vždy s nepropustným po-
vrchem a odvodem vody z něj. Technic-
ká vrstva obsahující vyzrálou strusku 
bude muset být alespoň 1 m nad maxi-
mální výškou hladiny podzemní vody. 
Vzdálenost místa využití od studny nebo 
jímacího vrtu určeného k zásobování do-
mácností vodou musí být nejméně 30 m. 
Struska nebude použita v ochranných 
pásmech vodních zdrojů I. a II. stupně, 
v ochranných pásmech léčivých zdrojů 
a zdrojů minerálních vod I. a II. stupně, 
ve zvláště chráněných územích, v úze-
mích soustavy Natura 2000 nebo v zá-
plavových územích. Minimální množství 
strusky využité v jedné aplikaci bude 
250 m3. Návrh vyhlášky definuje povole-
nou zrnitost, maximální množství strus-
ky dané zrnitosti a požadavky na vzor-
kování.

Struska musí projít procesem vytřídě-
ní železných a neželezných kovů a pro-
cesem zrání, kdy se stabilizuje minerální 
frakce odpadu, a to absorpcí atmosfé-
rického CO2, odváděním přebytečné 
vody a oxidací. Součástí tohoto procesu 
je skladování na vodohospodářsky za-
bezpečené ploše na volném prostran-
ství nebo v zakrytých budovách alespoň 
po dobu 28 dnů. Struska nebude moci 

být používána okamžitě po jejím vzniku 
v rámci ZEVO, ale bude muset projít so-
fistikovaným procesem, než bude moci 
postoupit do dalšího zpracování.

Struska ani splněním všech podmínek 
nepřechází mimo odpadový režim, i při 
její aplikaci zůstává odpadem. Použitá 
struska musí být kategorizována jako 
ostatní odpad s platným osvědčením 
o vyloučení nebezpečných vlastností od-
padů, v rámci kterého je vyloučena i ne-
bezpečná vlastnost ekotoxicity (HP 14). 
Návrh vyhlášky pak striktně stanovuje 
i četnost vyloučení HP 14.

Častou dezinterpretací je uvádění in-
formace, že byly pro strusku zmírněny 
limity pro použití odpadů na povrchu 
terénu. Tak tomu skutečně není. Po-
kud by byla struska použita na povrchu 
terénu, pak musí samozřejmě splnit 
veškeré podmínky, které se k tomuto 
postupu váží. Specifické striktní limity, 
které jsou stanovovány pro strusku, se 
ovšem vztahují k výše uvedeným přesně 
vymezeným aplikacím ve stavebnictví. 
Nastavení zvláštních podmínek využití 
s řadou restriktivních omezení dle § 7 
není rozvolňování kritérií § 6 a přílohy 
č. 5. Limitní hodnoty nastavené v pří-
loze č. 6 se nedají srovnávat s limitními 
hodnotami v příloze č. 5, jelikož se jedná 
o naprosto rozdílné scénáře využití (dle 
§ 6 vs. § 7). Stejný princip je uplatněn 
v případě tříd vyluhovatelnosti pro ulo-
žení odpadů na skládku. Ani v tomto pří-
padě se nejedná o rozvolňování kritérií, 
ale celkové nastavení souboru opatření 
(technických podmínek a environmen-
tálních kritérii), která zabrání nežádou-
címu dopadu na životní prostředí.

| Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí v minulém roce úspěšně dokončilo 
projednávání celé nové odpadové legislativy. V roce 2021 jsou intenzivně 
připravovány prováděcí předpisy k novým zákonům. Na konci legislativního 
procesu je zásadní vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, která 
sloučí řadu prováděcích předpisů k předchozímu zákonu o odpadech.

Možnosti využití strusky ze zařízení 
na energetické využití odpadů v rámci 
nové vyhlášky o nakládání s odpady

E N E R G E T I C K É  V Y U Ž Í V Á N Í  O D P A D Ů
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Obsah škodlivin v sušině vyzrálé 
strusky nesmí překročit nejvýše pří-
pustné hodnoty uvedené v tabulce č. 6.2 
přílohy č. 6 (viz dále), splnění této pod-
mínky se ověřuje alespoň čtyřikrát roč-
ně. Porovnání hodnot limitů pro sušinu 
ve vybraných zemích EU uvádí tabulka 
k tomuto textu.

Výluhové testy jsou podle návrhu vy-
hlášky povinné pro každých 5 tis. tun 
použitého materiálu a struska (kaž-
dých testovaných 5 tis. tun) musí splnit 
kritéria dle přílohy č. 6 (viz dále). Stej-
ný systém je nastaven třeba v Dánsku. 
V Německu je nastavena četnost testo-
vání vyluhovatelnosti pro linky zpraco-
vávající škváru jednou za 4 týdny (ale 
minimálně 5 tis. tun). Limitní hodnoty 
pro vyluhovatelnost (tabulka 6.1 – viz 
dále) jsou nastaveny tak, aby se přede-
šlo kontaminaci nejcitlivějších složek 
životního prostředí, přičemž tyto se liší 
v závislosti na typu aplikace. Nastavení 
limitních hodnot vyluhovatelnosti vy-
chází právě z kombinace omezujících 
podmínek, kterých je v případě využití 
dle § 7 vyhlášky celá řada, např. omezení 
kontaktu odpadu s dešťovou vodou, pře-
krytí nepropustnou asfaltovou vrstvou, 
maximální povolená mocnost vrstvy 
odpadu v aplikaci, minimální povolená 
vzdálenost vrstvy odpadu od hladiny 
podzemní vody atd.

Důležitým aspektem kvalitního zpraco-
vání strusky je i získávání železných a ne-
železných kovů. Takto získané kovy mo-
hou být recyklovány, nahrazovat primární 
suroviny a zároveň mohou být započítá-
vány do recyklačních cílů dle evropských 
právních předpisů. Získávání kovů ze 
strusky je směr, kterým se ubírá celá řada 
zemí EU a bude se i nadále prohlubovat.

Podmínky využití strusky se v rámci 
legislativního procesu ještě dopracová-
valy tak, aby se dosáhlo co nejvyšší míry 
konsensu zapojených institucí a orga-
nizací. Na konečné podobě podmínek 
se shodla většina zapojených subjektů. 
Návrh limitních hodnot pro sušinu v pří-
loze č. 6 návrhu vyhlášky je jeden z nej-
přísnějších v rámci zemí, které využívají 
strusku pro stavební aplikace, a zajišťu-
je bezpečné využití strusky ze ZEVO (viz 
porovnání v tabulce). Nastavená technic-
ká i environmentální kritéria jsou plně 
v souladu s běžnou praxí v řadě států, 
jako jsou Německo, Francie, Finsko, Dán-
sko, a poskytují vysokou ochranu zdraví 
obyvatel a životního prostředí.

Proč by tedy Česká republika nemohla 
o něco méně skládkovat? 

Kritéria pro využívání strusky
(dle návrhu vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady)
Ukazatel Jednotka Limitní hodnota
pH – 9–11

chloridy mg/l 700

fluoridy mg/l 6

sírany mg/l 1 000

As mg/l 0,03

Ba mg/l 3

Cd mg/l 0,005

Crcelk.
mg/l 0,2

Cu mg/l 1

Hg mg/l 0,0008

Mn mg/l 0,3

Na mg/l 400

Ni mg/l 0,03

Mo mg/l 0,5

Pb mg/l 0,05

Sb mg/l 0,07

Se mg/l 0,1

V mg/l 0,3

Zn mg/l 0,6

Tabulka č. 6.1 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin ve výluhu vyzrálé strusky.

Zkouška se provádí podle ČSN EN 12457-4 Charakterizace odpadů – Vyluhování – Ověřovací zkouška vyluhovatel-
nosti zrnitých odpadů a kalů – Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg 
pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic nebo s ním).

Ukazatel Jednotka Limitní hodnota

As mg/kg 45

Cd mg/kg 20

Cr mg/kg 200

Cu mg/kg 7 000

Hg mg/kg 1

Ni mg/kg 500

Pb mg/kg 1 000

Zn mg/kg 10 000

TOC mg/kg 30 000

PAU mg/kg 11)

PCDD/F ng I-TEQ/kg2) 10

Tabulka č. 6.2 Nejvýše přípustná koncentrace škodlivin v sušině vyzrálé strusky.

1) Suma 4 indikátorových PAU, a to benzo[a]pyren, benzo(b)fluoraten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)pyren.

2) V případě, že koncentrace kongeneru/kongenerů je nižší než kvantifikační limit (LOQ), dosazuje se do výpočto-
vého vzorce souhrnné koncentrace I-TEQ hodnota rovná nule.

Země
Německo 

BR857 
(od 2021)

Německo 
LAGA 

(1994–
2020)

Francie Dánsko2) Finsko Polsko Litva
ČR návrh 

MŽP

Typ využití Silnice

Omezující 
podmínky

Podkladní vrstva, nepropustný povrch

As (mg/kg) – – – >20 – – – 45

Cd (mg/kg) – 20 – >0,5 – – – 20

Cr-tot (mg/kg) – 2 000 – >500 – – – 200

Cu (mg/kg) – 7 000 – >500 – – – 7 000

Hg (mg/kg) – - – >1 – – – 1

Ni (mg/kg) – 500 – >30 – – – 500

Pb (mg/kg) – 6 000 – >40 – – – 1 000

Zn (mg/kg) – 10 000 – >500 – – – 10 000

PCDD/F
(ng I-TEQ/kg)

– 30 10 – – – – 10

PAU1) (mg/kg) – – – – 30 1 – 1

TOC (mg/kg) – 10 000 30 000 30 000 – 30 000 30 000 30 000

Tabulka: Přehled limitních hodnot znečišťujících látek v sušině pro využití odpadu (strusky) pod 
povrchem terénu v nepropustných aplikacích, tj. dle § 7 a přílohy č. 6 vyhlášky.

1) rozdílný rozsah analyzovaných PAU

2) V Dánsku jsou limity nastaveny obráceně, tj. obsah znečišťujících látek má být vyšší než hodnoty v Tab. 2, neboť 
odpady s nižším obsahem znečišťujících látek lze – za předpokladu splnění přísnějších limitů vyluhovatelnosti – 
použít v sofistikovanějších aplikacích stavebního průmyslu.
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Ačkoliv byl poslední rok pozna-
menán celosvětovou pande-
mií, podařilo se v ZEVO Ma-
lešice dodržet harmonogram 
projektu a úspěšně dokončit 

opravu třetí spalovenské linky. Jelikož je 
projekt silně závislý na odborné i manuál-
ní práci techniků z přibližně 6 evropských 
států, bylo částečné i celkové uzavření hra-
nic a jiná omezení kritickými momenty, 
kdy prakticky hrozilo zastavení prací. Je 
tak téměř zázrakem, že byl celý proces ma-
nažersky zvládnut a harmonogram prací 
byl do detailu naplněn. V únoru 2021 tak 
mohl být z provozu odstaven náš poslední 
kotel s válcovým roštem. Tím byly započa-
ty finální práce na obnově ZEVO Malešice.

Aktuálně jsou v provozu dvě nové lin-
ky, třetí prochází garančními testy a po-
slední linka se právě opravuje. Lze tak 
částečně zhodnotit, jak projekt GOLEM 
(generální obnova linek a ekologizace 
Malešic) naplňuje naše očekávání. Kro-
mě generální obnovy totiž mělo být do-
saženo i značné ekologizace. Ta je mimo 
jiné prokazována snížením emisní zátě-
že. V dnešní době již máme k dispozici 
opakovaná garanční a zákonná měření 
emisí. Ta úspěšné plnění záměru zlepše-
ní ekologických parametrů potvrdila.

Například emise oxidu uhelnatého, kte-
ré byly na starých kotlích nejproblematič-
tějšími emisemi, dosahují u nových linek 

průměrné koncentrace do 5 mg/Nm3.  
Tato hodnota je dokonce ještě o 50 % lep-
ší, než bylo naše očekávání. V kontrastu 
zákonného denního limitu, který je 50 
mg/Nm3, jsme se tak posunuli v jeho pl-
nění z cca 60 % na hodnotu pod 10 %. 
A obdobně je to s emisemi prachu. Jeho 
koncentrace vypouštěná do ovzduší díky 
instalaci tkaninových filtrů klesla dokonce 
na nulové hodnoty. Stejně tak se potvrdily 
excelentní výsledky v případě polychloro-
vaných dioxinů a furanů, které jsou zaříze-
ním typu ZEVO často vytýkány. Aktuální 
hodnota se drží pod setinou nanogramu 
toxického ekvivalentu emisního limi-
tu. Tyto výsledky tak potvrdily srovnání 
s nejlepším světovým standardem. Kromě 
oxidů dusíku se tak téměř veškeré sledo-
vané emise drží na hodnotě do 10 % emis-
ního limitu. V případě emise oxidů dusíku 
se dosahované hodnoty pomalu přibližují 
našim cílům, které jsou 35 % emisního li-
mitu, což odpovídá hodnotě 70 mg/Nm3. 
To tak bude odpovídat snížení roční pro-
dukované zátěže o více než 100t NOx.

Nicméně ekologizace není jen o emi-
sích. Je také o optimalizaci provozu a sní-
žení spotřeb provozních médií. Projekt 
GOLEM má tak mimo jiné přímý vliv 
na snížení spotřeby zemního plynu pro 
technologii SCR DeNOx. Ta měla před 
projektem roční náročnost spotřeby v řá-
dech stovek tisíců kubických metrů zem-
ního plynu. Dle režimu DeNOx se tak roční 
spotřeba blížila 1 mil. m3 spotřebované-
ho zemního plynu. Na nově opravených 
linkách byly plynové hořáky nahrazeny 
spalinovými výměníky, což ve výsledku 
způsobilo, že je spotřeba zemního plynu 
na technologii DeNOx nulová.

Z pohledu porovnání emisí ZEVO jsou 
ekologické dopady GOLEM patrné z grafu: 
před GOLEM (červená), predikce po GO-
LEM (modrá), skutečnost zákonného mě-
ření koncem roku 2020 (zelená) – lepší 
hodnoty, než jsme očekávali. Měření 2020 
bylo provedeno na obnovených linkách 1 
a 4. Kvůli identitě všech čtyřech linek lze 
tudíž „zelené“ hodnoty očekávat i po do-
končení zbývajících linek 2 a 3.

| Tomáš Baloch, Pražské služby a.s.

Generální obnova v ZEVO Malešice se blíží do finální části a my tak máme 
k dispozici prvotní provozní výsledky. Současně řešíme výzvy spojené 
s novým zákonem o odpadech. Předně lze akcentovat zvýšenou poptávku 
na likvidaci plastových výmětů, které nám prakticky mění zavedenou 
skladbu přijímaných odpadů. Jako strategický rozvojový cíl pak probíhá 
příprava nového technologického bloku škvárového hospodářství. Nová 
linka nám v první řadě umožní účinnou separaci železných a barevných 
kovů, která vede následně i k možnému stavebnímu využívání škváry.

Aktuální novinky  
v Zařízení na energetické 
využívání odpadů Malešice

Tabulka: Výtěžnost Fe.

Zvyšování výtěžnosti železa v souvislosti s úpravami

Průměrná výtěžnost Fe před projektem (průměr 2013–2016)  = 12,39 kg železa na tunu odpadu

Průměrná výtěžnost Fe po úpravách 2017  = 14,56 kg železa na tunu odpadu

Průměrná výtěžnost Fe po úpravách 2018  = 15,16 kg železa na tunu odpadu

Průměrná výtěžnost Fe po úpravách 2019  = 17,9 kg železa na tunu odpadu

Průměrná výtěžnost Fe po úpravách 2020–2021 (min. odhad)  = 19 kg železa na tunu odpadu

E N E R G E T I C K É  V Y U Ž Í V Á N Í  O D P A D Ů
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Díky technologickým úpravám ZEVO 
v souvislosti s GOLEM se snížila roč-
ní technologická spotřeba zemního 
plynu z 1,55 milionu m3 v roce 2016 
na 0,66 milionu m3 v roce 2020, což zna-
mená ekologický a ekonomický přínos. 
Zbývající linka 3 byla začátkem března 
předána do rekonstrukce, dokončení se 
očekává na přelomu roku 2021/2022. 
Tím bude projekt GOLEM ukončen.

Využití škváry

Stavební využívání škváry lze praktic-
ky rozdělit do tří samostatných oblastí. 
První z nich je legislativní proces (pod-
mínky a environmentální kritéria, které 
musí škvára splňovat), další je samot-
ná úprava škváry (technologická linka 
škvárového hospodářství) a poslední 
pak stavební normativy a stavební apli-
kace (stavební využití v definovaných 
zapouzdřených stavbách).

Ad 1. Na legislativním procesu a nasta-
vování kritérií jsme ve spolupráci se špič-
kovými odborníky a ostatními zástupci 
českých ZEVO strávili poslední 3 roky. 
Zdrojem zkušeností byla zejména praxe 
v dánském království, kde se škvára bez-
pečně používá již několik desítek let. Nej-
důležitějším kritériem je definované pou-
žití pouze tam, kde není možnost kontaktu 
se spodní či srážkovou vodou (prakticky 
tak pouze zapouzdřené stavby). K tomuto 
účelu navíc bude využíván registr „použi-
tých aplikací“, abychom zamezili nelegál-
nímu využití, např. při rekonstrukci silni-
ce po x letech. K využití musí být použita 
navíc pouze škvára, která prošla vysoce 
účinnou linkou separace kovů a odstraně-
ní zbytkového nedopalu. A právě tato lin-
ka je jedním ze strategických plánovaných 
projektů Pražských služeb.

Ad 2. Příprava linky škvárového hos-
podářství. Aktuálně je linka ve fázi pří-
pravy studie proveditelnosti. Nicméně 
náš požadovaný vzor ve smyslu state of 
the art je známý. Je to „šestistupňová“ 
separace využívaná společností Afatek 
v Kodani. Pojmem šestistupňový je 
myšleno třídění 6 frakcí stejné granulo-
metrie, což vede v závěru až k separaci 
kovových částeček v řádech jednotek 
milimetrů. Dá se tak říci, že cílíme až 
na drahé kovy obsažené na měděných 
kontaktech tištěných spojů. Namísto 
běžně používané, málo účinné technolo-
gie pro separaci kovů v podobě „migrují-
cích“ třídicích linek většinou holandské-
ho typu tak míříme do světové špičky.

Ad 3. Legislativní podmínky a stavba 
linky nám v závěru umožní bezpečné 
stavební využívání. Dle stavebních nor-
mativů odpovídá náš materiál nestme-
lené štěrkodrti granulometrie 0–63 mm 
a snadno tak substituuje čím dál tím hůře 
dostupné štěrkopísky. Nehledě na fakt, 
že nás tento proces posune směrem 
do dolních pater odpadové hierarchie 
– od skrytého skládkování škváry typu 
technologického zabezpečení skládky 
směrem k druhotnému využití, či jak se 
dnes říká, k cirkulární ekonomice.

Co se týká plastových výmětů, zvýše-
ná poptávka na příjem tohoto vysoce vý-
hřevného odpadu se objevila prakticky 
okamžitě na konci roku 2020. To je mimo 
jiné spojené s odstávkou cementáren, kde 
má běžně tento odpad uplatnění. Dle kalo-
rimetrických testů se výhřevnost výmětů 
pohybuje mezi 35 až 40 MJ/kg. To je pro 
kotle, kde se optimum výhřevnosti dle par-
ního diagramu pohybuje mezi 9–11 MJ/kg,  
samozřejmě zásadní problém. Musíme se 
tak vypořádat s citlivým přimícháváním 
k běžnému SKO. Pro zjednodušení lze uvést 
tento poměr tak, že do ročního množství 
cca 300 000 t SKO můžeme přimíchat něco 
mezi 10–15 tis. tun výmětu. To ovšem nará-
ží mimo jiné i na realitu distribuce výmětů 
ve formě balíků. Konkrétně se setkáváme 
s nedůsledným přestříháním vázacích drá-
tů, ale i skutečností, že starší balíky tvoří 
kompaktní hmotu a prakticky se nerozpa-
dají. V důsledku pak tyto cca ¾ tunové ba-
líky občas projdou až do kotle, kde mohou 
způsobit odstavení linky. Závěrem je pak 
snížení disponibility celého ZEVO, které 
může v nejhorším vést až k úplnému zasta-
vení příjmu tohoto odpadu až do doby, kdy 
nám bude dodáván pouze volně sypaný. 
V druhé řadě sledujeme i zvýšené nároky 
na spotřebu vápna v mokré vypírce. Plasto-
vé výměty jsou většinou kategorie odpadu 
se zvýšeným obsahem choru a síry. Přímý 

vliv již jsme poznali. Téměř dvacetiletý 
trend udržování pH v odsíření musel být 
posunut o 0,5 pH směrem nahoru. Prak-
ticky je tak znatelná přítomnost vyšší kon-
centrace HCl a H2SO4, na jejichž eliminaci 
musíme použít více vápna. Bude tak ještě 
zajímavé sledovat vliv na produkci popílku, 
která by tak měla také narůst. Na toto vy-
hodnocení je však ještě příliš brzy.

Separace železného šrotu  
ze škváry

V popelnicích často nekončí jen směsný 
odpad, ale i různě velké kovové předměty 
jako třeba hrnce, víčka, plechovky či kon-
zervy. Naprostá většina pražského SKO 
putuje rovnou do ZEVO Malešice a škvá-
ra jako konečný produkt spalování je tak 
plná železného materiálu. Jen v loňském 
roce bylo z cca 285 000 tun směsného ko-
munálního odpadu prostřednictvím mag-
netických separátorů vytříděno 5440 tun 
železných kovů, které by jinak skončily 
na skládce. Účinnost separace kovů tak 
meziročně vzrostla zhruba o 1500 tun. 
Tím se zvýšila výtěžnost z původních prů-
měrných 12 kg vyseparovaného železné-
ho šrotu z tuny SKO až na téměř 20 kg.

Závěr

I přes všechny rozvojové projekty ne-
zapomínáme na naše poslání, kterým je 
hlavně koncová technologie pro směsý-
komunální odpad produkovaný v hlav-
ním městě a jeho energetické využívání. 
Pokud tedy nebude v ulicích Prahy vi-
děn vršící se odpad kolem černých po-
pelnic, dá se říci, že provozujeme ZEVO 
Malešice zcela v souladu s motem Praž-
ských služeb a provádíme tak pro Prahu  
nepřEKOnatelený servis. 
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Hlavním tématem odpadové-
ho hospodářství posledních 
let je co nejširší využití ko-
munálních odpadů. Jednou 
z cest jak dosáhnout cílů ev-

ropské i české legislativy a omezit sklád-
kování může být energetické využití od-
padů. Není pochyb, že komunální odpady 
mají využitelný energetický potenciál 
a je nezodpovědné, aby končily nevyu-
žité na skládkách. Mimo jiné také Plán 
odpadového hospodářství České republi-
ky pro období 2015–2024 jasně říká, že 
jedním z cílů je „směsný komunální odpad 
(po vytřídění materiálově využitelných slo-
žek, nebezpečných složek a biologicky roz-
ložitelných odpadů) zejména energeticky 
využívat v zařízeních k tomu určených 
v souladu s platnou legislativou.“

Má-li Česká republika vyhovět poža-
davkům unijní legislativy, musíme v příš-
tích letech odklonit ze skládek zhruba 
dva miliony tun odpadů. Část z tohoto 
podílu tvoří biologicky rozložitelné od-
pady, jejichž využitím v kompostárnách 
a bioplynových stanicích by se mohl po-
díl směsného komunálního odpadu sní-
žit. Stále však zůstává zhruba milion tun 
komunálního odpadu, pro něž není další 
využití a stále končí na skládkách. Jejich 
materiálová recyklace je téměř nemož-
ná, reálné je ale jejich energetické využi-
tí, které však v ČR zaostává.

Skupina Veolia, přední český výrob-
ce a dodavatel tepla a elektrické ener-
gie v kogeneračním režimu šetrnému 

k životnímu prostředí, se vydala tímto 
směrem jako jedna z prvních firem. Pro-
sazuje moderní přístup k energetickému 
využití založený na důsledném vytřídění 
odpadů a následném spalování výhřev-
ných nerecyklovatelných frakcí, což je 
zcela v souladu s cíli EU a principy obě-
hového hospodářství.

Energetické využití odpadu nás 
přiblíží k vyspělým zemím

„Technický koncept multipalivového kot-
le, který by dokázal kombinovat více dru-
hů paliv vč. TAP, jsme položili na stůl k dis-
kuzi už v roce 2016. Od roku 2017 Veolia 
Energie ČR zahájila práce na projektech 
v Karviné a Přerově. Pro nás i regiony jde 

o významný krok nejen ke zlepšení ovzdu-
ší, ale také ke společensky odpovědnému 
energetickému využívání odpadů,“ připo-
míná Pavel Míčka, technický ředitel spo-
lečnosti Veolia Energie ČR.

Už v roce 2019 společnost Veolia zís-
kala souhlasné stanovisko Ministerstva 
životního prostředí k plánované moder-
nizaci Teplárny Přerov, jejímž základem 
je vybudování multipalivového kotle 
na TAP a biomasu. Přestavba teplárny 
musí proběhnout postupně za provozu 
a bez omezení dodávek tepla obyvate-
lům. Celkové investiční náklady přesahují 
1 miliardu Kč. Technologie splní budoucí 
emisní limity pro nejlepší dostupné tech-
nologie (BAT) podle směrnice Evropské-
ho parlamentu. Zařízení bude sloužit pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
v kogeneraci s vysokou účinností. Uhelná 
technologie se poté odstaví.

Podobný projekt se připravuje také 
v Karviné. Veolia se rozhodla přizpů-
sobit proces modernizace karvinské 
teplárny aktuální situaci v regionu a po-
třebě omezovat využití uhlí s důrazem 
na ochranu životního prostředí. V první 
fázi postaví kotle na zemní plyn a poté 
multipalivový kotel, který bude vyrábět 
teplo z biomasy a tzv. tuhých alternativ-
ních paliv. Nová koncepce moderniza-
ce karvinské teplárny umožní dodržet 
včas všechny ekologické limity, zajistit 
v plném rozsahu plynulé dodávky tepla 
na Karvinsku i po plánovaném odstavení 
Teplárny ČSA a zároveň urychlit odchod 
od využívání uhlí.

| Veolia Energie ČR, www.vecr.cz, www.spolecne2030.cz

Odklon české energetiky od uhlí je nevyhnutelný a bude velmi náročným 
procesem. Firmy musí vybudovat nové technologie a najít další chytrá 
řešení. Skupina Veolia jde cestou kombinace plynu, biomasy a dalších 
možností šetrnějších k životnímu prostředí, včetně tuhých alternativních 
paliv vyrobených z vytříděných odpadů (TAP). Energetické využití 
odpadů může hrát významnou roli jak v cirkulární ekonomice, tak 
v ekologické transformaci teplárenství, jejímž lídrem chce Veolia být.

Energetickým využitím odpadů Veolia 
pomůže omezit skládkování a zároveň 
dekarbonizovat české teplárenství

TAP pro energetické využití se vyrábí například 

v Ostravě.

E N E R G E T I C K É  V Y U Ž Í V Á N Í  O D P A D Ů
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Bez uhlí už v roce 2030

Poslední tři roky vnesly do energetic-
kého průmyslu nové faktory, které nutí 
firmy přehodnocovat a měnit plány, 
především urychlit odchod od uhlí k ji-
ným palivům, přestože do ekologizace 
uhelných zdrojů investovaly 
miliardy korun. Je to zejména 
vysoká a stále rostoucí cena 
emisních povolenek, která 
výrazně prodražuje výrobu 
energie z uhlí. K tomu se ješ-
tě přidalo rozhodnutí vlády 
o rychlejším útlumu těžby 
černého uhlí na Karvinsku, 
která tímto v České republice 
končí a bude nutné uhlí dová-
žet. Firmy tedy musí najít jiné 
vhodné alternativy a zároveň 
si udržet konkurenceschop-
nost. Ty, které směřují k trva-
le udržitelnému rozvoji a pod-
porují evropské cíle ochrany 
klimatu a životního prostředí, 
neotálejí. Veolia se rozhodla 
od uhlí na všech svých zdro-
jích odejít už v roce 2030.

„Přechodný milník bude již 
rok 2023, kdy se v palivovém 
mixu bude uhlí podílet zhruba 
50 procenty. Asi 30 procent 
bude tvořit plyn a pak ostat-
ní paliva – tedy zvláště tuhá 
alternativní paliva a biomasa 
s tím, že pomíjím malou vodní 
elektrárnu v Kolíně. V přípa-
dě zdrojů v Přerově, Karviné 
a Frýdku-Místku, kde potřebu-
jeme dokončit významnou část 
transformace do roku 2023, už 
předem víme, jaký tam bude 
palivový mix a co nás to bude 
stát. U dvou velkých lokalit 
v Ostravě a Olomouci pořád pracujeme 
na scénářích. Základem je využití plynu, 
biomasy a tuhých alternativních paliv či 
jiných inovativních technologií,“ vysvětlu-
je Pavel Míčka.

Energetické využití odpadů tak může 
hrát významnou roli jak v cirkulární 
ekonomice, tak v ekologické transfor-
maci teplárenství, kterou Veolia prosa-
zuje. Například Moravskoslezský kraj, 
kde je Veolia hlavním dodavatelem tepla, 
rozhodnutí skupiny vítá. „Rok 2030 tak 
může být pro náš kraj zlomový. Odchodem 
od využívání uhlí v energetice začne nová 
éra, která bude ve znamení nejmoderněj-
ších technologií, rozvoje a věřím, že i čis-
tějšího vzduchu,“ řekl náměstek hejtma-

na Moravskoslezského kraje Jakub 
Unucka při zveřejnění výsledků krajské 
dopadové studie k využívání uhlí.

„Závazek urychlení odklonu od spalová-
ní uhlí považuji za rozumný nejen z hledis-
ka ekologického, ale i z hlediska ekonomic-
kého a hlediska naplnění základní funkce 

teplárenství, kterou je zajištění spolehlivé 
a ekonomicky přijatelné dodávky tepla 
zákazníkům. Pokud se očekává růst ceny 
emisních povolenek, díky kterému se stane 
uhlí drahým zdrojem, vzroste zájem o al-
ternativní zdroje. Kdo se na tuto situaci 
připraví včas a včas si zajistí alternativní 
zdroje energie, nebude se muset s problé-
mem rostoucí ceny emisních povolenek 
potýkat,“ uvedl pro týdeník 5plus2 pro-
gramový manažer Institutu Cirkulární 
Ekonomiky (INCIEN) Petr Novotný.

Veolia se v rámci skupiny věnuje také 
dalším zajímavým trendům. „Množ-
ství využívané biomasy zvyšujeme také 
o upravené čistírenské kaly, což je náš 
vedlejší produkt při čištění odpadních vod. 

V konceptu ONE VEOLIA jsme připravili 
několik lokálních projektů energetického 
využití kalů z čistíren odpadních vod. Pro 
město či vlastníka čistírny odpadních vod 
vždy připravíme technicko-ekonomickou 
analýzu, která umožní zvolit to správné 
řešení,“ popsal Ondřej Beneš, technický 

a obchodní ředitel skupiny 
Veolia pro oblast vody.

Dálkové teplo  
má řadu předností

Všechny aktivity skupiny Ve-
olia směřují k udržitelnému 
rozvoji systému centrálního 
zásobování teplem (CZT), 
který je rozšířen nejen v Čes-
ké republice, ale i ve vyspě-
lých západních zemích. Má 
totiž řadu výhod pro uži-
vatele a pomáhá zlepšovat 
životní prostředí. Uplatňuje 
principy šetrného využívá-
ní zdrojů i ochrany klimatu 
a jeho technologie jsou eko-
logizovány, kontrolovány 
a navíc jsou umístěny mimo 
bytovou zástavbu. „Jeden 
velký komín, který dokáže 
vypustit přísně kontrolova-
né, měřené a minimalizované 
emise nad smogovou poklič-
ku, je lepší než stovky malých 
domácích kotelen, které vy-
pouští z nízkých komínů emi-
se přímo do bytové zástavby. 
Je doloženo, že jeden rodinný 
domek s kotlem na pevná pa-
liva vypustí do ovzduší stejné 
množství prachu jako teplár-
na při výrobě tepla pro tři 
sta bytů. I vytápění plynem 

v rámci obce není ideální např. z pohle-
du oxidů dusíku. V rámci EU byl systém 
centrálního zásobování teplem vyhodno-
cen jako nejefektivnější a zároveň ceno-
vě příznivý a určitě stojí za to, abychom 
jej v České republice zachovali a nadále 
rozvíjeli. Pokud by docházelo k zásad-
ním odpojením způsobeným výstavbou 
domácích kotelen, byly by škody bohužel 
nevratné,“ uzavírá Jakub Tobola, ob-
chodní ředitelem skupiny Veolia Ener-
gie, která v ČR dodává teplo a teplou 
vodu do 560 tisíců domácností, 1800 
zařízení terciární sféry a 300 průmyslo-
vých podniků. Zabývá se i dalšími mo-
derními trendy, smart systémy a ener-
getickými úsporami. 

Biomasa se v teplárenství využívá už několik let (Mariánské Lázně).
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Ambiciózní cíle EU v rámci 
tzv. Green Deal jsou zalo-
ženy na souboru opatření, 
jehož součástí je i efektiv-
ní využití odpadního tepla 

vznikajícího v procesu výroby elektrické 
energie a tepla. V ČR jsou v provozu čtyři 
ZEVO a všechny jsou napojeny na sou-
stavu centrálního zásobování teplem, 
přičemž tyto zdroje pracují v tzv. režimu 
KVET (kombinovaná výro-
ba elektřiny a tepla). To je 
samozřejmě výhodné z hle-
diska využití energie v pa-
livu, kdy teplárenské bloky 
mohou dosahovat účinnos-
ti kolem 85 % (v závislosti 
na zvolené technologii), což 
je výrazně více než při mo-
novýrobě elektrické ener-
gie s účinností 30–55 %. 
Charakter provozu ZEVO 
je založen na vysokém roč-
ním fondu provozní doby 
na úrovni ≥ 8 000 hodin 
ročně, a to přirozeně vede 
k plánování výrobních mož-
ností ZEVO jako základního 
zdroje výroby tepla pro tep-
lárenskou soustavu. Zdroje 
ZEVO navíc nejsou zatíženy 
volatilitou cen emisních povolenek CO2, 
což pozitivně přispívá k předvídatelnos-
ti nákladů na provoz.

ZEVO v Brně v současnosti zajišťuje 
přibližně třetinu tepla pro město Brno 
a v letních měsících pracuje jako jediný 
zdroj v soustavě pro ohřev TUV. Díky re-
lativně konstantní výrobě tepla na zdroji 
je vhodné uvažovat o možnostech využi-
tí odpadního (cizího) tepla jako doplněk 
k současné výrobě, kdy je v některých 

případech možné uspořit významné 
množství fosilních paliv. V SAKO Brno 
proběhla v roce 2020 realizace pilotního 
projektu využití odpadního tepla s ma-
ximálním chladicím výkonem 1,8 MW 
ze stávající parní turbíny v závislosti 
na provozním režimu.

Při úvaze o využití odpadního tepla 
bylo a je základním hodnotícím krité-
riem absolutní teplotní rozdíl média 

určeného pro výrobu tepla (např. pára 
z odběru turbíny) a teplotě ohřívaného 
média (voda do CZT). Obecně platí, že 
čím vyšší tento rozdíl je, tím vyšší úspo-
ry lze dosáhnout. V SAKO se pro výrobu 
horké vody do CZT používá středotlaká 
pára o tlaku cca 11,5 bar(a), která má 
na výstupu z TG teplotu cca 250 °C. Na-
proti tomu výstupní teplota ohřívané 
vody je cca 90 °C, absolutní rozdíl teplot 
je tedy 160 °C. Tento teplotní (entalpic-
ký) spád je při výrobě tepla bez dalšího 

užitku zmařen, přestože v optimalizova-
ném teplárenském systému jej lze využít 
pro výrobu elektrické energie.

Cílem projektu „Zvýšení účinnosti 
chladicího okruhu TG“ v SAKO Brno byla 
integrace absorpčního tepelného čerpa-
dla do stávajícího chlazení TG, které do-
posud mařilo cca 1 MW energie o teplo-
tě 35–40 °C na adiabatických stolových 
chladičích. Tato energie v tepelném čer-

padle slouží jako zdroj nízko-
potenciálního tepla a pomocí 
středotlaké páry zajišťující 
pohon termochemické reak-
ce dokáže tuto energii „posu-
nout“ na vyšší teplotní úroveň 
cca 85 °C, která je již velmi 
dobře použitelná pro sousta-
vu CZT – zejména pro přede-
hřev vratné větve.

Celý systém je provozován 
ve dvou základních režimech 
– první režim je určen pro 
maximalizaci dodávek tepla, 
kdy je zmíněný 1 MW mož-
no dodat do CZT navíc oproti 
původnímu stavu. Tento re-
žim má mimo největší eko-
nomické efektivity i pozitivní 
efekt na náhradu primární 
neobnovitelné energie, což 

je v Brně výhradně zemní plyn. Druhým 
provozním režimem je tzv. optimaliza-
ce pro výrobu elektrické energie, jelikož 
v průběhu roku běžně nastává situace, 
kdy soustava CZT není schopna pojmout 
veškeré vyrobené teplo ze ZEVO a část 
energie musí být zmařena na stávajícím 
vzduchovém kondenzátoru. Integrací tzv. 
„cizího tepla“ z chlazení turbíny je dosa-
ženo zajímavého synergického efektu, 
kdy je pára o tlaku 11,5 bar(a) použita 
pro výrobu tepla, nicméně před touto 

Možnosti využití odpadního tepla 
z procesu ZEVO SAKO Brno
| Tomáš Caha, SAKO Brno, ředitel divize ZEVO

V souvislosti s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku se i v České 
republice konečně začíná hovořit o využívání odpadního tepla jako 
o plnohodnotné náhradě části stávajících fosilních zdrojů, respektive 
o zvyšování účinnosti energetických procesů v teplárenství obecně.
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vlastní výrobou si udělá „odbočku“ přes 
tepelné čerpadlo díky čemuž přispěje 
1 MW odpadního tepla do soustavy CZT. 
Výsledkem je fakt, že spotřeba páry pro 
výrobu konstantního množství tepla po-
klesne a uspořená pára projde turbínou 
až do kondenzátoru a vyrobí 
elektrickou energii. Pro poměr 
mezi výrobou elektřiny a tepla je 
vhodné zavést koeficient cv, což 
je v podstatě konvertibilita tep-
la na elektřinu a pro zdroj ZEVO 
SAKO je na úrovni 0,24. To zna-
mená, že z 1 MW tepla lze vyro-
bit přibližně 240 kW elektrické 
energie. Přestože se cv kalkulu-
je pro každý zdroj zvlášť, platí 
obecné pravidlo, že čím vyšší 
parametry média používaného 
pro výrobu tepla, tím vyšší cv 
a naopak. Díky dvěma uvedeným 
provozním režimům je možné 
provozovat tepelné čerpadlo 
v průběhu celého roku, při-
čemž kalkulovaná výroba je cca 
29 000 GJ tepla nebo 2 100 MWh 
odpovídající roční úspoře CO2 
na úrovni 1 900 t/rok. V sou-
časnosti se jedná o největší ab-
sorpční tepelné čerpadlo v ČR 
a nespornou výhodou tohoto re-
lativně jednoduchého technolo-
gického řešení je fakt, že systém 
není závislý na vstupním palivu. 
Jinými slovy, takové řešení bude 
stejně dobře fungovat na KVET 
zdroji na zemní plyn, biomasu 
nebo jakékoliv jiné palivo. Pro 
jiné zdroje energie mimo SKO si 
lze představit ještě jeden provozní režim, 
v rámci kterého lze pro požadovanou vý-
robu tepla snížit výkon kotle a uspořit tak 
palivo a související náklady.

Pokud to však s využitím odpadního 
tepla myslíme opravdu vážně, je nutné 
nahlédnout do energetické bilance ce-
lého teplárenského zdroje, ze které je 
patrné, že zdaleka největší ztráty jsou 
generovány ve spalinách – tzv. komíno-
vá ztráta. Komínová ztráta je způsobe-
na faktem, že vodu obsaženou v palivu 
(pro SKO je to 20–40 %) a ve spalova-
cím vzduchu je nutno v topeništi odpa-
řit. Tato energie pak bez užitku emituje 
do okolí ve spalinách.

Systém, jak využít tuto energii, se 
nazývá tzv. kondenzátor spalin, což je 
v podstatě válcový či deskový výměník, 
kde dochází ke kondenzaci vodních par 
ve spalinách a současně k přestupu la-
tentního tepla do média o nižší teplotě. 

Ke kondenzaci dochází v energetických 
procesech zcela běžně – je to ona vidi-
telná vlečka nad komínem, když jsou 
nízké teploty okolí v kombinaci s vhod-
nou vlhkostí vzduchu. U kondenzátorů 
spalin, obdobně jako u kondenzačních 

plynových kotlů, je velmi důležitá teplo-
ta ohřívaného média. V ČR je standard-
ní teplota vratné vody z CZT 60–70 °C, 
přičemž teplota rosného bodu spalin, 
které obsahují 18–20 % H2O, je pro SKO 
na úrovni cca 58 °C. Je zjevné, že v tom-
to uspořádání nelze dosáhnout výměny 
latentního tepla, neboť chladicí médium 
(vratná voda z CZT) má vyšší teplotu, 
než je rosný bod. Jedním z možných ře-
šení této situace, mimo preferovaného 
snižování provozních teplot v sousta-
vách CZT, je integrace kompresorového 
či absorpčního tepelného čerpadla. To 
pracuje na podobném principu jako výše 
zmíněný realizovaný příklad v SAKO 
s tím rozdílem, že využitelná energie 
je převzata ze spalin. Tímto opatřením 
lze zvýšit účinnost teplárenského cyklu 
až o 20 %, což je pro 40MW spaloven-
ský kotel přibližně extra 8 MW tepla 
ze stejného množství vstupního paliva.  

S uvedeným systémem lze dosáhnout 
celkové účinnosti cyklu přes 100 %, což 
je samozřejmě fyzikálně těžko obhajitel-
né, avšak v ČR je po mnoho let zavedené 
hodnocení účinnosti ve vztahu k výhřev-
nosti a nikoliv ke spalnému teplu. Jediné 

palivo, kde se se spalným tep-
lem díky klasickým kondenzač-
ním kotlům uvažuje, je zemní 
plyn. Právě u plynu je toto la-
tentní teplo běžně využíváno 
a má tak svoji hodnotu.

Zajímavým upgradem konden-
zátorů spalin (zejména pro bloky 
spalující biomasu) je tzv. zvlhčo-
vání spalovacího vzduchu, kdy 
latentní teplo z kondenzátoru 
využívá svoji energii pro ohřev 
a zvýšení podílu odpařené vody 
do spalovacího vzduchu (z 0,8 % 
až na 10 %), což zajistí zvýšení 
podílu vodních par ve spalinách, 
jehož důsledkem je vyšší teplota 
rosného bodu a následně vyš-
ší (přímá) extrakce latentního 
tepla. Systém zvlhčování spalo-
vacího vzduchu funguje na ob-
dobném principu jako mokrá 
chladicí věž, akorát v obráceném 
cyklu, tzn. vzduch neemitujeme 
do okolí, nýbrž jej využíváme 
jako spalovací vzduch pro kotel.

Pro tuhá paliva v ČR bylo his-
toricky téměř nemyslitelné, že 
by se vodní páry ve spalinách 
daly využít zpět v procesu vyu-
žití energie kvůli obavám z ros-
ného bodu sirných či kyselých 
složek – tzv. nízkoteplotní ko-

roze atd. To se s příchodem funkčních 
a prověřených kondenzátorů spalin 
do ČR mění a osobně pevně věřím, že se 
toto zařízení stane standardní součástí 
nově budovaných teplárenských zdrojů.

Vždy je však třeba mít na paměti, že 
generovaný kondenzát ze spalin (prů-
měrně 0,8–1 m3/hod/MW) je nutné 
vhodně upravit a v ideálním případě za-
jistit jeho využití, například jako doplňo-
vací voda pro CZT.

V programu HEAT, který připravuje 
SFŽP v rámci Modernizačního fondu, je ex-
plicitně uvedena podpora využití odpadní-
ho tepla z energetických procesů, přičemž 
mezi závazné indikátory patří úspory CO2 
a primárního paliva. Obě limitní podmínky 
těchto charakteristických veličin mohou 
být díky kondenzátorům spalin splněny 
a nejen v rámci stávajících ZEVO jde o za-
jímavou alternativu navýšení podílu OZE 
přispívající do teplárenské soustavy. 

Transport absorpčního tepelného čerpadla
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E vropská unie zaměřuje svo-
ji snahu o ochranu životní-
ho prostředí na omezení, 
resp. snížení emisí škodlivých 
látek vypouštěných do ovzduší 

formou legislativních návrhů. Konkrétně 
pak stanovením maximálních limitů, a to 
jednak pro zdroje spalující pevná fosilní 
paliva, ale také i pro zdroje spoluspalu-
jící či spalující odpady a jiná alternativní 
paliva jako TAP a kaly z ČOV. Příspěvek 
se zaměřuje na problematiku emisí rtuti 
(HgT) ve spalinách vzniklých po spálení 
uvedených paliv, resp. odpadů, pro které 
platí nové zpřísněné emisní limity. Důle-
žitou stránkou věci jsou také podmínky 
ovlivňující výslednou emisi HgT ve spali-
nách a možnosti, jak technicky dosáhnout 
nových emisních limitů.

Zdroje Hg

Emise rtuti pocházejí z mnoha průmys-
lových i energetických zdrojů. Typickým 
příkladem je spalování černého a hně-
dého uhlí, nebo spalování komunálního 
odpadu.

Rtuť je v pevných palivech, hnědém 
a černém uhlí, vázaná ve formě anorganic-
kých sloučenin (sulfidy, pyrity a marken-
zity). Obsah rtuti v uhlí těženém v ČR se 
liší dle druhu a místa těžby a nejčastěji se 
pohybuje v rozsahu od 0,1–0,6  mg/kgsuš. 
Rtuť také bývá obsažena v odpadech a tu-
hých alternativních palivech (RDF). Dle 
studie1 je její obsah v RDF z komunálního 
odpadu na úrovni 2,0 mg/kg. Jiné studie2 
uvádějí hodnoty nižší, a to 0,03 mg/kg.  

Je tedy zřejmé, že je třeba pečlivě sledovat 
druh a složení daného odpadu s ohledem 
na velkou variabilitu v jeho složení.

Při spalovacím procesu se veškerá 
rtuť obsažená v palivu (teplota varu Hg 
je 357 °C) uvolní v plynném skupenství 
do spalin ve svém elementárním stavu 
(Hg0). Při následném ochlazování spa-
lin při průchodu kolem teplosměnných 
ploch dochází (při teplotách v intervalu 
380–650 °C) k částečné oxidaci elemen-
tární rtuti na Hg2+. Oxidace je dána přede-
vším vlivem reakce s halogenidy obsaže-
nými ve spalinách, tedy hlavně chlorem 
(v palivech v ČR je nízká koncentrace Br 
a I) na HgCl2, ale i sírou na HgS. V průběhu 
dalšího ochlazování, počínaje ohřívákem 
vzduchu, dochází k částečnému vázání 
rtuti s pevnými částicemi (sorpce). Ob-
last mezi 180 a 380 °C je charakterizová-
na vznikem tzv. partikulárně vázané for-
my rtuti (Hgp), tj. rtuti vázané na povrchu 
pevných částic (většinou popílku). Tato 
forma rtuti je zachycena s velkou účin-
nosti v odlučovači popílku. V popílku je 
v menší míře zastoupená i rtuť ve formě 
vyluhovatelného chloridu rtuťnatého. 
Většina rtuti sorbované na povrchu čás-
tic popílku je pravděpodobně ve formě 
HgS, v závislosti na obsahu síry v palivu.

Z odlučovače popílku vystupují 
ve spalinách již jen formy rtuti přítomné 
v plynné fázi, tj. elementární a oxidova-
ná rtuť. V závislosti na účinnosti odlu-
čovače popílku se za ním může v menší 
míře vyskytovat i rtuť partikulární (sor-
bovaná na popílek). Oxidovaná forma 
rtuti, která je dobře rozpustná, je z velké 
části odloučena v mokrém odsíření spa-

lin nebo je zachycena na filtrační vrstvě 
v látkovém odlučovači. Předpokládá se, 
že ve spalinách uvolněných do životního 
prostředí za mokrou metodou odsíření 
spalin se vyskytuje jen atomární rtuť 
v plynném skupenství.

Vlivy na distribuci Hg

Na základě teoretických a praktických 
zkušeností získaných v průběhu vý-
zkumných měření na průmyslových 
zdrojích spalujících hnědá i černá uhlí 
a i v rámci experimentů na výzkumných 
pilotních jednotkách jsou emise rtuti 
ve spalinách ovlivněny zejména:
• Složením paliva – výší obsahu rtuti, 

chlóru, bromu a jodu, které jsou zá-
sadní pro oxidaci Hg ve spalinách a její 
následný záchyt v technologiích čiště-
ní spalin, a dále pak obsahem síry.

• Typem spalovacího zařízení – fluidní 
kotle jsou z hlediska distribuce rtuti 
díky technologii spalování výhodnější 
než práškové ohniště. Je to dáno přede-
vším časem setrvání částic ve spalova-
cím zařízení a také nižší teplotou spalin.

• Provozem samotného zařízení – obsah 
nedopalu (nespálený uhlík), podíl po-
pílku v úletu, čas setrvání částic v kotli 
a kouřovodu, tvar, granulometrie a po-
vrch částic popílku.

• Teplotou spalin na výstupu z kotle – čím 
vyšší teplota spalin, tím menší a pomalej-
ší je oxidace rtuti a je následně nižší po-
měr oxidované formy Hg, kterou je pak 
možné dále zachytit v odlučovači popílku 
či v mokré metodě odsíření spalin.

| Ing. Lukáš Pilař, Ph.D., ČVUT v Praze
| Ing. Karel Borovec, Ph.D., Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D., VŠB TU Ostrava

Snaha o globální ochranu životního prostředí je zaměřena především na oblast 
snižování vypouštění emisí do ovzduší, respektive na jejich následný přechod 
do vod a půd. Důvodem je skutečnost, že do ovzduší vypouštěné emise jsou 
unášeny větrem do okolí a kontaminují životní prostředí bez ohledu na regionální 
hranice. Jedním ze sledovaných polutantů je rtuť obsažená ve spalinách.

Problematika emisí rtuti ze 
spalování pevných fosilních paliv 
a alternativních paliv typu TAP
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• Technologií odprášení spalin – látkové 
filtry mají vlivem adsorpce na vrstvě 
filtračního koláče vyšší záchyt rtuti 
než elektrostatické odlučovače.
Z hlediska mokré metody odsíření 

spalin jsou pro záchyt rtuti (zejména 
Hg2+) důležité parametry jako teplota, 
zahuštění a pH suspenze, oxidačně re-
dukční potenciál (ORP), sloučeniny síry 
a koncentrace dalších kovů, které zvyšu-
jí redukci oxidované formy Hg (např. Fe, 
Mn, Ni, Sn a Co).

Koncentrace HgT ve spalinách

Po spálení uhlí o koncentraci rtuti 0,1 
až 0,6 mg/kgsuš. lze očekávat koncent-
raci HgT ve spalinách vystupujících ze 
spalovacího zařízení v rozsahu od 18 
do 70 µg/m3. Koncentrace HgT je vy-
počtena na základě znalostí o složení 
paliv a na základě předpokladu uvažo-
vání práškového spalování, typového 
kotle o účinnosti 89 % a obsahu kyslíku 
ve spalinách za kotlem cca 4,0 %.

Při samostatném spalování TAP je 
možné vlivem vysoké koncentrace Hg 
očekávat na výstupu z kotle koncentraci 
HgT vyšší než 100 µg/m3. Dle zkušeností 
a znalostí získaných na vybraných zdro-
jích v ČR a na základě výše uvedených 
vlivů jednotlivých technologií lze říci, že 
ve stávajících technologiích, které pracu-
jí v konfiguracích tvořených práškovým 
kotlem, elektrostatickým odlučovačem 
(EO) a mokrou metodou odsíření, se za-
chytí cca 40 až 55 % Hg. Při konfiguraci 
zdroje s práškovým kotlem, s EO a polo-
suchou metodou se zachytí 60 až 70 % Hg. 
Při konfiguraci fluidního kotle s látkovým 
filtrem se zachytí více než 80 % Hg obsa-
žené ve spalinách. Jedná se však pouze 
o orientační hodnoty, jelikož na emisi Hg 
má vliv kombinace uvedených vlivů.
Pro snižování koncentrace HgT ve spali-
nách vznikajících spálením pevných fo-
silních paliv a odpadu se výzkum a vývoj 
DeHg technologií soustředil na několik 
oblastí:
• oblast vývoje technik a technologií ur-

čených k podpoře samotné oxidace ele-
mentární rtuti Hg0 na oxidovanou Hg2+ 
ve spalinách s následným zvýšením 
záchytu na popílku anebo s následným 
vypíráním v mokrém odsíření spalin, 
přičemž oxidovaná forma Hg je roz-
pustná a přechází do vodných roztoků,

• oblast vývoje pevných sorbentů a při-
družených systémů určených pro ad-
sorpci rtuti ze spalin na jejích površích,

• oblasti výzkumu intenzifikace záchytu 
rtuti v mokré metodě odsiřování, kdy 
jsou hledány sorbenty zajišťující pev-
nou (chemickou) vazbu Hg se sorben-
tem, reagentem a odvedení oxidované 
a potenciálně i volné rtuti z absorbéru 
mokré metody odsíření spalin ve VEP 
(vedlejší energetický produkt), odvod-
něném energosádrovci.

Legislativní změny

Nové emisní limity vychází z Referenční-
ho dokumentu o nejlepších dostupných 
technikách (BAT) pro velká spalovací 
zařízení. Závěry o BAT vyšly v Úředním 
věstníku L212 2017/1442 a měly by 
tak být platné od 1. srpna 2021. Důleži-
tou změnou je zavedení emisních limi-
tů pro rtuť a její sloučeniny, a to nejen 
pro spalovny odpadů, jak tomu bylo do-
posud, ale také pro stacionární zdroje 
od 50 MW tepelného příkonu. Konkrétní 
úrovně emisí spojené s nejlepšími do-
stupnými technikami (BAT-AEL) u emi-
sí rtuti ze spalování černého a hnědého 
uhlí do ovzduší jsou uvedeny v tabulce.

Snížení emisí Hg

Pro snížení koncentrace emisí rtuti 
s ohledem na nově platný emisní limit 
jsou k dispozici níže uvedené ověřené 
technologie či postupy, která je možné 
využít i pro spalovací zdroje v ČR:
• Aktivní uhlí: Dávkováním je možné sní-

žit koncentrace rtuti až o více než 90 %. 
Aktivní uhlí se dávkuje před odlučovač 
popílku či před mokrou nebo polosu-
chou metodu odsíření spalin, případně 
do procesu spalování. Pro vyšší účin-
nost záchytu pro specifická složení spa-
lin se využívají i modifikovaná aktivní 
uhlí dopovaná například bromidy.

• Sorbenty, aditiva na bázi halogenidů, 
bromidů, jodidů: Sorbenty jsou dáv-
kovány jednak do ohniště a dále pak 
před odlučovač popílku, jako napří-
klad aktivní uhlí. Dále je možné využít 
pro záchyt rtuti sorbenty na bázi smě-
si hydroxidů vápenatých, aluminosili-
kátů, které se dávkují jako aktivní uhlí 
v místě před odlučovač popílku. Je 
možné využit i přírodní zeolity.

• Oxidace Hg na vrstvě katalyzátoru: 
K oxidaci dochází na vrstvě katalyzá-
toru určeného primárně pro snížení 
koncentrace emisí NOx. Technologii 
selektivní katalytické redukce je nut-

né kombinovat spolu s odlučovačem 
popílku a s odsířením spalin pomocí 
mokré metody.

• Srážedla: Reagenty určené pro vazbu 
iontové (oxidované formy Hg) v roz-
toku a odvedení z absorbéru ve formě 
nerozpustné sraženiny – TMT 15, Nal-
co (MerControl 8034), Net (Netflock 
SMF-1) a jiné.

• Membrány: Cíleně vyvinuté membrá-
ny určené k vazbě jak oxidované, tak 
i elementární formy rtuti.

Závěr

Dle získaných výzkumných poznatků 
není možné pro většinu stávajících 
technologií spalování v elektrárenských 
a teplárenských zdrojích v ČR zaručit 
splnění emisních limitů bez instalace 
dodatečných opatření zacílených na zvý-
šení oxidace rtuti nebo její záchyt.

Technologie určené pro záchyt rtuti 
mají výrazný dopad na ekonomiku pro-
vozu spalovacích zdrojů. Proto bude nut-
né i nadále hledat maximálně efektivní 
a ekonomicky nejvhodnějších sorbenty 
či reagenty zajišťující plnění emisních 
limitů při zachování využitelnosti od-
padních produktů či vedlejších energe-
tických produktů z čištění spalin, a to 
cíleně pro konkrétní zdroje a technolo-
gické konfigurace. 
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Celkový 
jmenovitý 
tepelný 
příkon 
spalo-
vacího 
zařízení

Nové  
zařízení

Stávající  
zařízení

Černé
uhlí

Hnědé
uhlí

Černé
uhlí

Hnědé
uhlí

<300 MW <1–3 <1–5 <1–9 <1–10

>300 MW <1–2 <1–4 <1–4 <1–7

Tabulka: Úrovně emisí spojené s nejlepšími do-
stupnými technikami (BAT-AEL) u emisí rtuti ze 
spalování černého a hnědého uhlí do ovzduší.

Poděkování: Při zpracování příspěvku 
byly využity poznatky získané v průběhu 
řešení projektu pod TAČR číslo 
TN1000007.
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K Ř Í Ž E M  K R Á Ž E M

Společnost DENIOS se již 
více než 30 let zabývá vý-
vojem a výrobou produktů 
pro bezpečnou manipulaci 
a skladování chemikálií, po-

honných hmot, olejů, hořlavých látek, 
odpadů a jiných nebezpečných látek. 
Kompletní program produktů zahrnuje 
širokou škálu nabízených řešení – od zá-
chytných van z oceli, plastu nebo nerezu 
či podlahových záchytných van a regálů 
přes sypké a textilní sorbenty, čerpadla 
na nebezpečné látky a bezpečnostní 
skříně až po velké skladovací kontejnery, 
které je možné umístit na volném pro-
stranství i uvnitř budovy.

Dlouholeté know-how firmy DENIOS 
se také odráží v nabídce individuálních 
projektů, které jsou navrhovány a kon-
struovány odborně školenými projek-
tanty a techniky ve vzájemné součinnos-
ti se zákazníkem, aby výsledný produkt 
přesně odpovídal požadavkům a potře-
bám zákazníka a zároveň splňoval veš-
keré legislativní požadavky.

Legislativní požadavky na skladování 
nebezpečných látek lze v praxi jedno-
duše splnit pomocí speciálních produk-
tů zabraňujících únikům nebezpečných 
látek. Pokud však přece jen k nějakému 
úniku dojde, existují spolehlivé pro-
středky, které zamezují dalšímu šíření 
uniklých kapalin a jsou tak nápomocny 
ke snížení následků vzniklé havárie.

Záchytné vany DENIOS

Základním produktem pro bezpečné 
skladování nebezpečných látek, který by 
neměl chybět v žádném podniku, kde se 

nebezpečné látky používají, je záchytná 
vana. Záchytné vany spolehlivě zachytí 
uniklé nebezpečné látky a poskytnou tak 
dostatečnou ochranu.

Při nákupu je třeba si dopředu stano-
vit určitá kritéria, podle kterých budete 
vhodnou vanu vybírat. Jedním z těchto 
kritérií je dostatečný záchytný objem. 
Výši tohoto objemu stanovuje vodní zá-

kon č. 254/2001 Sb. ve většině případů 
podle obecného pravidla, kdy musí být 
zvolená záchytná vana schopna pojmout 
alespoň 10 % celkového skladovaného 
množství kapalin, minimálně však 100 % 
objemu největší uskladněné nádoby.

Neopomenutelnou předností ocelo-
vých záchytných van DENIOS je bezespo-
ru fakt, že jejich drtivá většina disponuje 
certifikovanou těsností, kterou lze brát 
jako záruku její absolutní nepropustnosti.

Materiál, ze kterého by měla být zá-
chytná vana vyrobena, se odvíjí od místa 
jejího použití a také druhu nebezpečné 
látky, která má být nad záchytnou vanou 
skladována. Ocelové vany jsou nejlep-
ší volbou pro skladování olejů a jiných 
kapalin na bázi uhlovodíku. Jsou velice 
odolné a bývají k dispozici buď v lako-
vané nebo zinkované verzi. Agresivní 
chemické látky, jako jsou například ky-
seliny a louhy, budou naopak bezpečně 
uskladněny nad plastovou záchytnou va-
nou, která je vyrobena z vysoce odolné-
ho polyethylenu. Samostatnou kapitolou 
jsou speciální vany z nerezové oceli, kte-
ré jsou používány pro skladování někte-
rých vysoce koncentrovaných kyselin či 
velice agresivních chemických látek. Ne-
rezové záchytné vany také naleznou své 
uplatnění v potravinářském průmyslu.

Bezpečné skříně 
na nebezpečné látky

Pokud potřebujete zajistit kontrolova-
ný přístup k uskladněným chemikáliím 
či hořlavinám, můžete tyto nebezpečné 
látky bez rizika uskladnit ve speciálních 

| Petra Veselá, DENIOS s.r.o.

Používáte při své činnosti látky ohrožující životní prostředí, zdraví 
zaměstnanců či přinášející požární riziko? Pak se vás také ze zákona 
týká povinnost zajistit skladování a manipulaci s těmito látkami 
tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí a zdraví osob 
a předcházelo se vzniku požárů.

Víte, jak správně skladovat 
nebezpečné látky?

Štěstí přeje připraveným, pokud 
vám nechybí vhodné sorbenty 
nebo speciální havarijní sorpční 
souprava, máte vyhráno. <<
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bezpečnostních skříních. Skříně na ne-
bezpečné látky mají oproti záchytným 
vanám tu výhodu, že jsou uzamykatelné, 
takže k uloženým nebezpečným látkám 
mají přístup pouze pověřené osoby.

Stejně jako záchytné vany jsou skříně 
na nebezpečné látky vyráběny v různých 
provedeních. Konkrétní výběr vždy zále-
ží na druhu nebezpečné látky, kterou po-
třebujete uskladnit. Pro bezpečné skla-
dování agresivních chemikálií, jako jsou 
kyseliny a louhy, jsou určeny speciální 
skříně vyrobené z vysoce odolného po-
lyethylenu. Další variantou pro bezpečné 
skladování agresivní chemie jsou ekolo-
gické skříně vyrobené z oceli, které však 
musí být vybaveny plastovou vložnou 
vanou. Na skladování neagresivních che-
mikálií a jedů skvěle poslouží chemické 
skříně. Ani skříně na chemikálie a ani 
skříně na kyseliny a louhy však nejsou 
určeny pro skladování hořlavin. K tomu-
to účelu slouží bezpečnostní skříně s po-
žární odolností.

Požárně odolné skříně

Při skladování hořlavin, které jsou vět-
šinou zároveň i látkami nebezpečnými 
pro životní prostředí, je nutné zohlednit 
také bezpečnostní požadavky vyplývající 
z předpisů týkajících se požární prevence 
a ochrany. Pro správné a bezpečné skla-
dování hořlavin slouží bezpečnostní skří-
ně s požární odolností, které představují 
spolehlivé řešení pro prevenci vzniku po-
žáru. Ty představují odvětrávaný prostor 
pro bezpečné skladování hořlavin.

Požárně odolné skříně se používa-
jí především pro skladování menšího 
množství hořlavých látek v souladu s ev-
ropskou normou ČSN EN 14470-1 a lze 
je umístit přímo v provozech, kancelá-
řích či laboratořích. Bývají odvětrávány 
mimo budovy samostatnou ventilací 
nebo je lze vybavit uhlíkovým filtrem.

Všechny protipožární skříně DENIOS 
odpovídají normě ČSN EN 14470-1 
a jsou dodávány s certifikovanou požár-
ní odolností 30 nebo 90 minut. Dojde-li 
v krajním případě k požáru, tato požár-
ní odolnost poskytne dostatek času jak 
personálu k bezpečnému opuštění pra-
coviště, tak hasičům k uhašení požáru. 
Protipožární skříň poskytuje též ochra-
nu uskladněných látek před explozí 
v důsledku jejich přehřátí způsobeným 
požárem.

Výše uvedené vlastnosti protipožár-
ních skříní od DENIOS jsou testovány 

a doloženy platnou certifikací, která je 
zárukou jejich špičkové kvality. K bez-
pečnostním skříním DENIOS lze sjednat 
další služby v podobě pravidelné údržby 
a provádění pravidelných autorizova-

ných bezpečnostně-technických prohlí-
dek, které by měly být dle požadavku 
zákona a doporučení výrobce prováděny 
1x ročně.

Sorbenty DENSORB  
pro čisté pracoviště

Občas, i přes veškerou opatrnost, přesto 
dojde k nějakému úniku nebezpečné lát-
ky mimo záchytnou vanu při manipulaci 
s kapalinami. Jak vyřešit takovou situaci? 
Pro tyto případy jsou určeny DENSORB 
sorbenty a havarijní soupravy!

V první řadě je vždy třeba zastavit dal-
ší únik nebezpečné látky a zabránit tak 
jejímu šíření. Tento krok je obzvláště dů-
ležitý především tehdy, dojde-li k úniku 
poblíž kanalizační vpusti či na frekven-
tovaném místě. Až pak následuje samot-
ný úklid.

Pro odstranění uniklé nebezpečné lát-
ky je vhodné použít sorbenty. Ty se dělí 
na hydrofobní a hydrofilní. Hydrofobní 
sorbenty odpuzují vodu a jsou tak jako 
stvořené pro odstranění olejů z vodní 
hladiny. Hydrofilní sorbenty naopak ab-
sorbují jakékoliv kapaliny, které jim při-
jdou do cesty, tedy oleje, uhlovodíkové 
kapaliny, chemické látky, ale i vodu.

Jak je obecně známo, štěstí přeje při-
praveným, a totéž platí i v tomto případě. 
Pokud ve vaší firmě nechybí vhodné sor-

benty nebo rovnou speciální havarijní 
sorpční souprava, máte napůl vyhráno!

Havarijní soupravy DENSORB obsa-
hují, dle provedení, vedle různých druhů 
sorbentů i utěsňovací pomůcky pro utěs-

nění kanalizačních vpustí a odpadů či 
plovoucí norné stěny pro použití na vod-
ních tocích a další užitečné pomůcky pro 
případ nehody.

Havarijní souprava sorbentů obsahu-
je sorbenty jak pro ohraničení uniklé 
kapaliny, aby se nemohla dál šířit, tak 
i sorbenty pro následný úklid úniku. Pro 
ohraničení úniku jsou vhodné sorbenty 
ve tvaru hadů, pomocí kterých snadno 
„obklíčíte“ uniklou kapalinu. Poté nastá-
vá čas na její likvidaci pomocí dalších sor-
bentů. K úklidu ohraničeného úniku se 
používají sorbenty sypké či textilní, nej-
častěji v podobě sorpčních rohoží či rolí.

Více informací k záchytným vanám, 
sorbentům, skříním na nebezpečné 
látky a dalším produktům společnosti  
DENIOS naleznete na webových strán-
kách www.denios.cz.

Společnost DENIOS je přední světo-
vý výrobce a prodejce výrobků a služeb 
v oblasti ochrany životního prostředí 
ve firmách a bezpečnosti na pracovišti. 
Zákazníkům působícím v průmyslu, služ-
bách, živnostenském sektoru a obchodu, 
ale také veřejným institucím, poskytuje 
při zacházení s nebezpečnými látkami 
podporu v podobě produktů, řešení a in-
dividuálních služeb ve shodě s platnými 
předpisy. Své vedoucí postavení v mezi-
národním měřítku trvale udržujeme ino-
vacemi ve vývoji a výrobě, ale také při 
obchodování s našimi výrobky. 
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Pouze v období let 2000–2015 
celosvětový textilní průmysl 
zdvojnásobil svůj objem výro-
by a pro rok 2030 se prognó-
zuje spotřeba textilu ve výši 

160 mil. tun. Textilní průmysl je tak ně-
kterými odborníky řazen jako druhý nej-
větší hříšník z hlediska vlivu na životní  
prostředí, protože je zodpovědný za 10 % 
exhalací CO2 a má významný podíl na spo-
třebě insekticidů a pesticidů při pěstová-
ní produktů pro přírodní vlákna.

Na současné světové produkci textil-
ních vláken o hmotnosti 110 mil. tun se 
podílejí vlákna bavlněná z 25 %, vlněná 
1 % a ostatní přírodní 12 %. Dominují 
vlákna syntetická na bázi polyesterů, 
polyamidů a polypropylenu s 62% po-
dílem. Z analýzy životního cyklu všech 
textilních vláken vyplývá, že se vlastní 
výroba podílí na exhalacích CO2 ze 60 %, 
zvlákňování z 15 % a čištění a praní, kte-
ré jsou spojené s tvorbou a únikem mik-
ročástic do řek a moří, čtvrtinou.

Podle údajů nadace Ellen MacAr-
thur Foundation se ročně spotřebuje 
100 mld. kusů oděvů. Z nich se recyklu-
je však pouze 12 % a navíc pouhé 1 % je 
využito zpět jako vlákno pro nový textil. 
V době pandemie COVID-19 se navíc glo-
bálně každou minutu spotřebují tři mili-
ony jednorázových obličejových roušek 
s podílem polypropylenových mikrovlá-
ken, pro které nejsou jasně dané instruk-
ce pro recyklaci, a tak končí, stejně jako 
přibližně tři čtvrtiny všech textilních od-
padů, na skládce nebo ve spalovně. Tex-
tilní průmysl tak potřebuje zásadní změ-
ny směrem ke skutečné udržitelnosti.

Podle Evropské agentury pro životní 
prostředí se v EU v roce 2017 spotře-
bovalo 13 mil. tun textilních výrobků 
ve formě oděvů, bytového textilu a obu-
vi, přičemž v tom samém roce skončilo 
5,8 mil. tun téhož jako nevyužitý odpad.

Oběhové hospodářství 
textilního odvětví

Začátkem letošního roku zveřejnila EK 
návrh Strategie EU pro udržitelný textil 
a zahájila veřejné konzultace k tomuto 
materiálu. Po zapracování připomínek 
se ve 3. čtvrtletí tohoto roku očekává 
finální verze, na které se bude podílet 
i nevládní organizace Cradle to Cradle. 
Součástí by měla být opatření a podpo-
ra investic do oběhového hospodářství 
textilního odvětví a vyhlášení cílových 
ukazatelů pro sběr a využití textilního 
odpadu.

O zpětném odběru použitého textilu 
byl v Odpadovém fóru (2/2021) pub-
likován článek Pavla Hendrichovského 
a třech jeho spolupracovníků se zá-
věrem, že podle Směrnice EP a Rady 
2018/851 je nutné implementovat 
do roku 2025 principy dalšího využití 
a likvidace použitého textilu. Očekává 
se, že v ČR bude nutno instalovat v kaž-
dé obci kontejner na textilní odpad, což 
povede ke sběru 50–80 tis. tun textilu 
s nulovou nebo zápornou hodnotou. 
Kromě toho se předpokládá podpora 
aplikací udržitelných textilních materi-
álů, za které se považují bio-bavlna, len, 
konopí, lyocell a recyklovaný polyester 
nebo polyamid.

Značné aktivity v této oblasti vykazují 
asociace v sousedním Německu. Spolko-
vá nadace pro životní prostředí (DBU) 
zřídila platformu „Chic and Circular“ se 
záměrem sledovat potenciál textilního 
průmyslu v rámci oběhového hospodář-
ství s realizací tří výzev: design, transpa-
rentní informace o zákaznících a smys-
luplné informace o produktu a materiálu 
s využitím digitalizace. Při asociaci bvse – 
Bundesverband Sekundaerrohstoffe und 
Entsorgung působí pracovní skupina 
pro recyklaci textilu, která se zaměřuje 
na nové výzvy na domácí i evropské úrov-
ni, zejména na zavedení rozšířené odpo-
vědnosti za textil, možnosti jeho recyk-
lace a využití recyklátu. Ve studii bvse 
„Bedarf, Konsum und Weiederverwen-
dung von Textilien in Deutschland 2015 
und 2020“ se uvádí, že v roce 2018 bylo 
v Německu vytříděno 1,3 mil. tun pou-
žitého textilu. Z tohoto množství bylo 
62 % využito jako second hand, 14 % 
bylo recyklováno na aplikace jako jsou 
izolanty a čisticí hadry, 12 % bylo spále-
no a 12 % recyklováno na nová vlákna. 
Od roku 2012 platí v Německu novela 
zákona (KrWG) o sběru a recyklaci pou-
žitých oděvů a textilií. Byla také založena 
zájmová skupin „Komunita pro budouc-
nost textilu“ – www.textile-zukunft.de,  
která disponuje automatickou třídicí 
linkou, na které dojde rozstříhání tex-
tilu na části o rozměrech 20 x 30 cm, 
k odstranění knoflíků či kovových částí 
a následně k roztřídění dle typu materi-
álu a barvy pomocí infračervených sen-
zorů. Výstupem jsou hadry na čištění 
a frakce pro chemickou a biochemickou 
recyklaci.

C I R K U L Á R N Í  E K O N O M I K A

Recyklace textilu:
naléhavé výzvy
| Ing. František Vörös – konzultant

S prognózovaným zvýšením počtu obyvatel zeměkoule na úroveň 
8,5 mld. do roku 2030 dojde i ke zvýšení podílu střední třídy 
o 1,7 mld. osob. To se nevyhnutelně projeví například ve zvýšené 
poptávce po textilu ve formě oblečení či obuvi, ale i v technických 
aplikacích, jako jsou bytový textil, bezpečnostní pásy, kordy 
v pneumatikách, pytle, big-bagy či motouzy.
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Úspěšná recyklace 
ve Skandinávii

Největší pokroky v recyklacích textilu 
zaznamenává Švédsko. Švédská vláda 
financuje inovační platformu pro třídě-
ní textilu – SIPTex. V únoru společnosti 
Stadler a Tomra oznámily uvedení údaj-
ně první plně automatizované soustavy 
na třídění textilu v Malmö do provozu. 
Každá linka má kapacitu 4,5 tuny za ho-
dinu. Odpadní textil se dodává v balících 
o hmotnosti 350 nebo 500 kg buď jako 
průmyslový nebo postuživatelský od-
pad. Společnost Tomra dodala optické 
separátory s infračervenými senzory 
typu Autosort VIS/NIR. Tento jedinečný 
projekt je v provozu od září 2020.

Z takto vytříděných bavlněných oděvů 
se ve švédské společnosti Renewcell se 
sídlem v Sundsvallu (www.renewcell.com) 
jejich patentovanou metodou chemi-
cké recyklace rozpouštěním přeměňuje 
bavlna opět na bavlnu s obchodním ná-
zvem Circulose. Společnost byla založena 
v roce 2012 (první patenty jsou z roku 
2013) a její průmyslová realizace zača-
la v roce 2017. Vloni byla oceněna jako 
jedna z nejinovativnějších světových spo-
lečností. Spolupracuje s významnými tex-
tilními společnostmi a výzkumnými insti-
tucemi na optimalizaci sběru, zpracování 
a využití recyklovaných vláken. Vydává 
také pravidelné zprávy o hospodaření.

V současné době společnost vyrábí 
7000 t produktu na lince, kterou dodala 
finská společnost Valmet za 22,8 mil. eur. 
Ve výstavbě je další jednotka s kapacitou 
60 tis. tun s termínem uvedení do provozu 
v roce 2022. Do roku 2030 se plánuje zvý-
šení kapacity na 360 tis. tun. Předností pro-
cesu je zabránění exhalací CO2 z každého 
kilogramu recyklátu o 2 kg proti originálu 
a dále minimální spotřeba vody, pesticidů 
a hnojiv ve srovnání s novou bavlnou. Pro-
ces umožňuje opakovat recyklaci až sedm-
krát bez zhoršení vlastností materiálu.

Vytříděné oděvy s polyesterovými vlák-
ny (PET) dokáže recyklovat společnost 

DEMETO (www.demeto.eu) procesem 
chemické recyklace – depolymerizace 
mikrovlnným zářením na monomery ety-
lenglykol a kyselinu tereftalovou. Na rea-
lizaci průmyslové jednotky spolupracuje 
v rámci konsorcia s 13 dalšími partnery. 
Společnost uvádí, že ze současné světo-
vé produkce 72 mil. tun primárního PET 
se aplikuje 48 mil. tun na vlákna. V tex-
tilním odpadu skončí 33 mil. tun vláken, 
ale recykluje se pouze 0,1 mil. tun. O po-
krocích v rámci testovací modulární jed-
notky, realizované s finanční podporou 
EU v rámci Horizon 2020, proběhla 31. 5. 
2021 virtuální konference organizovaná 
asociacemi European Plastics Convertors 
(EuPC) a Polymer Comply Europe (PCE).

V listopadu 2020 oznámila francouz-
ská společnost CARBIOS, že zahájila pro-
dukci monomerů z odpadních textilních 
PET vláken procesem enzymatické de-
polymerizace. Následovat bude výroba 
PET na lahve.

Situace v zámoří

V USA bylo v roce 2017 vyprodukováno 
16,9 mil. tun textilního odpadu, což před-
stavuje 6% podíl ze všech odpadů. Již 
od roku 2002 zde působí asociace CARE 
(Carpet America Recovery), ve Velké  
Británii se pak od r. 2008 angažuje ob-
dobná asociace – Carpet Recycling UK.

Z výroční zprávy americké asociace 
za rok 2018 vyplývá, že má 155 členů 
a realizuje 3 programy. Za dobu jejich 
působení bylo odkloněno 1,5 mil. tun ko-
berců od skládkování. Konkrétně v roce 
2018 bylo shromážděno k využití 128 tis. 
tun odpadních koberců, z nichž 52 % 
bylo opětovně užito nebo recyklováno, 
12 % bylo využito energeticky a 36 % 
uloženo na skládky. Průměrný obsah po-
lymerních vláken v kobercích byl: 44 % 
polyamid 6, 24 % polyamid 66 a polyety-
lentereftalát 27 %, zbytek vlna a bavlna.

Ve Velké Británii se koberce podílejí 
na podlahových krytinách z 58 %. Asoci-

ace má více než 100 členů a vloni regis-
trovala 400 tis. tun odpadních koberců, 
z toho 175 tis. tun bylo využito. Konkrét-
ně 35 % bylo recyklováno nebo opětovně 
užito a 65 % bylo využito energeticky. Ma-
teriálová skladba je odlišná od USA, domi-
nují aplikace polypropylenových vláken 
a směsi vlna/polyamid. Jednou z aplikací 
upravených odpadních koberců jsou te-
pelné a zvukové izolace a dále jako částeč-
ná náhrada rašeliny v kompostech nebo 
jako drť na površích jezdeckých ploch.

Americká společnost Aquafil byla 
za svůj proces chemické recyklace PA6 
z odpadních koberců na monomery, na-
zvaný Econyl, oceněna asociací CARE 
v roce 2016 jako nejlepší recyklátor. Tato 
technologie byla využita ve Slovinsku 
na depolymeraci odpadních rybářských 
sítí na textilní vlákno.

Americká společnost Eastman Chemi-
cal Company uzavřela partnerství s Cir-
cular Polymers k chemické recyklaci 
odpadních koberců, které obsahují PET 
vlákna. Druhá společnost se zavázala k je-
jich sběru a k realizaci unikátní techno-
logie, která PET vlákno účinně odděluje. 
Slisovaná vlákna se dopraví do výrobny 
fy. Eastman v Tennessee, kde proběh-
ne chemická recyklace – glykolýza nebo 
metanolýza na monomery a následná 
polymerace na finální PET s certifikátem 
ISSC Plus pro aplikace ve vláknech nebo 
obalech pro kosmetiku. Vloni Eastman 
zrecykloval 100 tis. tun koberců.

Elisabeth Cline v článku „Zachrá-
ní oběhová ekonomika planetu“, kte-
rý byl zveřejněn 23. prosince 2020  
na www.sierraclub.org, konstatuje, že 
navzdory několikaletému nadšení z obě-
hového hospodářství je dnešní svět stále 
daleko od toho, aby byl více udržitelný. 
Národy a společnosti se budou muset za-
vázat k omezování využívání původních 
zdrojů u textilu, koberců a elektroniky. 
Oběhová ekonomika se příliš scvrkává 
na honbu za vyšší a vyšší míru recyklací, 
aniž by se věnovala pozornost druhům 
použitých materiálů. 

TIP
REDAKCE

APP |

Another step 
to digitalization 
of waste 
anagement

Download 
it on App 
Store and 
Google Play
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Dlouholetou problematiku 
zpětného odběru formou 
monopolní, resp. oligopolní 
výhody pro některé ze smluv-
ních partnerů obecních od-

padových systémů naplno odkryla loňská 
letní kauza, kdy jeden z kolektivních sys-
témů z vlastního rozhodnutí a navzdory 
platné legislativě přestal ze sběrných dvo-
rů svážet zpětně odebraná odpadní elek-
trozařízení jedné konkrétní značky.

I když tato situace roz-
poutala nejednu diskusi, 
přinesla s sebou dva zásadní 
poznatky. Jednak že některé 
kolektivní systémy si sběr-
né dvory obcí, vybudované 
za obecní prostředky, sku-
tečně přivlastňovaly. Navíc 
tím, že je dlouhodobě neo-
právněně vydávaly za své, 
měly zajištěnu nepřekona-
telnou exkluzivitu zpětného 
odběru formou monopolní, 
resp. oligopolní výhody. Uve-
dené nastavení je však ne-
prospěšné jak pro obce, tak 
zejména pro jejich občany, protože jak 
se vloni v létě ukázalo, tato výhoda ko-
lektivního systému znamenala pro obce 
nakonec zcela zásadní nevýhodu.

Druhým poznáním je pak skutečnost, 
jakými způsoby dané obce přistupovaly 

k eliminaci rizik a zajištění dlouhodobě 
udržitelných zpětných odběrů, resp. jak 
moc se nechávaly/nechávají ovládat svý-
mi dosavadními partnery. V každém pří-
padě však platí, že je třeba v souladu se 
zákonem brát ohled na rovné podmínky 
pro všechny, tedy i pro všechny výrob-
ce a všechny kolektivní systémy. Navíc 
spolupráce s vícero kolektivními systé-
my může zajistit efektivní připravenost 
a odolnost obcí stavům obdobným létu 
roku 2020.

Pro obce je co nejnižší míra rizika dů-
ležitým prvkem pro zajištění stabilních, 
dlouhodobě udržitelných a plně funkčních 
služeb pro občany. Historie ukazuje, že trž-
ní vývoj přináší neočekávané situace. Pro-
to kvalitní riziková analýza a aktivní řízení 

rizik mohou obcím přinést tolik potřebný 
klid a jistotu. Řešení jakékoli problema-
tiky prostřednictvím více osvědčených 
partnerů, na které se lze spolehnout, při-
nese smysluplné snížení rizika výpadku 
kteréhokoli z nich. A tím současně zabez-
pečí nejen udržitelné služby, ale zejména 
eliminuje případné výpadky finančních 
příspěvků do provozních rozpočtů v pří-
padě neočekávaných událostí. Tento pří-
stup se netýká jen korporátní sféry, ale 
i státní správy a samosprávy, tedy i obcí.

Je tedy plně na rozhodnutí 
obcí, jak se svými sběrnými 
dvory naloží a jaké riziko 
jsou při zajišťování služeb 
pro občany ochotny připus-
tit. Kolektivní systém pro-
vozovaný společností REMA 
Systém, a.s., je připravený 
právě takový přístup obcím 
nabídnout a zajistit jim sku-
tečnou možnost volby, a to 
jak při běžné agendě, tak 
v případě neočekávaných či 
krizových situací. Směrem 
k samosprávám REMA při-
náší dlouhodobě osvědčený 

přístup, kdy nemusí být v obcích nutně 
číslem jedna, ale rozhodně může být 
kvalitní jistotou pro rizikové situace, 
tedy pojistkou pro případ vzniku problé-
mů se subjekty, se kterými obce dlouho-
době spolupracují. 

| David Vandrovec, REMA Systém, a.s.

Nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v § 16 odst. 1 
zakazuje exkluzivitu zpětného odběru v obcích. Uvádí, že výrobce (kolektivní 
systém) a obec „[m]ohou za účelem zřízení místa zpětného odběru uzavřít 
písemnou smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství 
nastaveného touto obcí“. Touto smlouvou však „[n]esmí být sjednáno výhradní 
právo na využití obecního systému odpadového hospodářství pouze pro určité 
výrobce či výrobky s ukončenou životností (…)“, a to jak v oblasti vybraných 
výrobků, tak také výrobců, potažmo kolektivních systémů. V souladu se 
zákonem tak nově musí obce brát ohled na rovné podmínky pro všechny, tedy 
i pro všechny výrobce a všechny kolektivní systémy.

Zpětný odběr v obcích: rovné 
podmínky pro všechny

C I R K U L Á R N Í  E K O N O M I K A

Kvalitní riziková 
analýza a aktivní řízení 

rizik mohou obcím 
přinést tolik potřebný 

klid a jistotu. <<
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Zdravé město vnímáme jako 
prestižní označení pro mu-
nicipalitu, která je aktivně 
zapojena do mezinárodního 
Projektu Zdravé město pod 

patronací OSN a WHO (Organizace spo-
jených národů, Světová zdravotnická or-
ganizace). V České republice se tyto mu-
nicipality sdružují v asociaci Národní síť 
Zdravých měst ČR. Tu před 26 lety zalo-
žila aktivní města, která chtěla vzájemně 
sdílet své zkušenosti, a jejich cílem bylo 
systematicky řešit problematiku udrži-
telného rozvoje na místní úrovni.

Zdravá města podporují kvalitní vý-
kon veřejné správy, strategické pláno-
vání a řízení s ohledem na udržitelný 
rozvoj založené na principech partici-
pace a spolupráce či aktivity přispívající 
ke zdraví a spokojenosti svých obyvatel. 
K zajištění kvalitní veřejné správy využí-
vají Zdravá města metody kvality, do kte-
rých jsou tyto oblasti promítnuty, napří-
klad mezinárodní program Agenda 21.

Tento přístup lze obrazně přirovnat 
k celostní medicíně. Aby člověk byl sku-
tečně zdravý, je třeba vnímat, že v orga-
nismu všechno souvisí se vším. Zasažení 
jedné oblasti má dopad na vše ostatní. 
Obec a město, ale i stát, kontinent a svět 
jsou jeden provázaný organismus a stej-
ně tak potřebují celostní přístup, jenž 
nabízí místní Agenda 21.

Místní Agenda 21 (dále jen MA21) je 
program na podporu udržitelného roz-
voje obcí a regionů, metoda zlepšování 
kvality veřejné správy, jež je přehledně 
měřitelná kritérii. Sada kritérií MA21 
je oficiálně zastřešena Radou vlády pro 
udržitelný rozvoj a jejich plnění je sle-
dováno ve veřejně přístupné Databázi 
MA21 (www.ma21.cz). Kritéria umožňu-

jí městům, obcím, krajům a regionům dle 
jasně definovaných parametrů prokázat, 
že v praxi uplatňují MA21 a na jaké úrov-
ni se nacházejí. V rámci kritérií je proces 
MA21 rozčleněn do čtyř základních ka-
tegorií A–D.

Přichází na řadu Kopřivnice

Jak si v celonárodním měřítku stojí měs-
to Kopřivnice? Od roku 2007 realizuje 
procesy a aktivity sledované v rámci 
MA21 ve standardu potřebném pro dru-
hou nejvyšší kategorii B.

Začneme ale hezky popořádku. Po-
čátky působení města v této oblasti se 
datují do 90. let minulého století, kdy 
se Kopřivnice zapojila do společného 
projektu českých měst a Amerických mí-
rových sborů v rámci dobrovolnické po-
moci členů AMS, zejména při předávání 
zkušeností s MA21.

Dalším milníkem byl seminář „Život-
ní prostředí, jak získávat veřejnost pro 

otázky udržitelného rozvoje“, který or-
ganizovalo v roce 2000 město ve spolu-
práci s partnerským městem Congleton 
z Velké Británie. Důsledkem bylo schvá-
lení Deklarace Projektu Zdravé město 
a místní Agendy 21 Kopřivnice v zastu-
pitelstvu města na podzim roku 2003 
a vstup do Národní sítě Zdravých měst 
ČR (dále jen NSZM ČR)

Od roku 2004 tedy Kopřivnice ofi-
ciálně figuruje ve statistikách Minister-
stva životního prostředí, které MA21 
v České republice zaštituje. Bezesporu 
také díky sdílení dobré praxe mezi jed-
nodílnými členy NSZM ČR se za krátkou 
dobu z pozice začátečník stala Kopřiv-
nice městem s bohatými zkušenostmi 
a od roku 2007 kontinuálně obhajuje 
prestižní kategorii B.

Co to městu přineslo? Jednak metodi-
ku, která se postupně vyvíjela ve spolu-
práci s nejpokročilejšími municipalitami 
ruku v ruce s postupnými rostoucími ná-
roky i zkušenostmi jednotlivých realizá-
torů. Zároveň vlastní koncepční přístup, 
tedy systematické plánování rozvoje 
města v souladu se strategickým plánem 
a jeho střednědobými koncepcemi, 
na které dále navazují jednotlivé oboro-
vé cíle či jednoleté plány a projekty. To 
vše se v Kopřivnici snažíme dělat v du-
chu partnerské spolupráce s veřejností, 
spolky i podnikateli.

Roční Akční plán zlepšování 
Projektu Zdravé město a místní 
Agendy 21

Součástí každé metody zkvalitňování ve-
řejné správy a každého úspěšného pro-
cesu modernizace je formulace přehled-
ného plánu zlepšování na nadcházející 

| Lucie Macháčková, Městský úřad Kopřivnice

Zdravé město, Agenda 21, místní Agenda 21. Pokud tyto 
pojmy slyšíte poprvé, nevadí. Úvodem jsme pro vás připravili 
základní informační balíček.

Roční plán zlepšování Projektu 
Zdravé město a místní Agendy 
21 města Kopřivnice

C I R K U L Á R N Í  E K O N O M I K A

Místní 
Agenda 21 
je postavena 
na „mezio(d)-
borové“ 
spolupráci. <<
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období. Tento roční akční plán informuje 
o tom, čeho by se mělo v následujícím ča-
sovém horizontu dosáhnout, kam by se 
měl proces posunout.

Plán zlepšování je nástrojem, pomocí 
něhož Komise Zdravého města a místní 
Agendy 21 navrhuje, jakým způsobem 
bude Projekt Zdravé město a MA21 dále 
rozvíjen a zlepšován v souladu s celoná-
rodními Kritérii MA21. Důraz je kladen 

na inovace – činnosti, které se oproti před-
chozímu roku zavádí nově, případně jak-
koli dále rozvíjejí již používané nástroje.

Program MA21 je postaven 
na „mezio(d)borové“ spolupráci. Proto je 
cílem sestavit plán tak, aby byl vzájemně 
sladěn a provázán s procesy a aktivitami 
realizovanými nejen městským úřadem, 
ale i partnerskými organizacemi.

Schválení plánu zlepšování na dal-
ší období je také jedním z povinných 
ukazatelů v celonárodních kritériích 
MA21. Strukturu plánu si každý reali-
zátor MA21 stanovuje dle svých potřeb 
a zvyklostí. Kopřivnický plán zlepšování 
je rozčleněn do tří oblastí: Zkvalitnění 
kategorií A, B; Udržitelné zdravé město; 
Harmonogram plánovaných akcí.

Každé definované aktivitě přísluší 
vlastní indikátor, termín i odpovědnost. 
Zároveň se dozvíte, kterou oblast stra-
tegického plánu napomáhá naplňovat 
i ke které z 10+1 oblastí Auditu udrži-
telného rozvoje (dále jen Audit UR) se 

vztahuje. O Auditu UR zde zatím zmínka 
nebyla, proto opět špetka teorie.

Audit UR představuje soubor 11 de-
tailně popsaných oblastí rozvoje měs-
ta dle předem stanovených návodných 
otázek. Sledované oblasti vycházejí  
z tzv. Aalborgských závazků. Každá oblast 
obsahuje popis stavu a vývoje, indikátory, 
sebehodnocení municipality a hodnocení 
oponenta. Audit má platnost 3 roky a jed-

ná se o podkladový dokument pro expert-
ní tým hodnotitelů udržitelného rozvoje 
města při obhajobách v kategoriích A i B 
v kritériích MA21 v posuzovaném městě.

Poslední verze kopřivnického Auditu 
UR se zabývá obdobím „od minulého au-
ditu“ v roce 2017 do konce roku 2019. 
Částečně popisuje i aktivity plánované 
na rok 2020. Protože Audit UR je kom-
plexním analytickým dokumentem 
města, včetně konkrétních doporučení 
navržených experty, bude dále využit 
jako jeden z podkladových dokumentů 
při nadcházející aktualizaci strategické-
ho plánu rozvoje města. K nahlédnutí je 
na https://audity.ma21.cenia.cz/.

Zpět k plánu zlepšování

Vyhodnocení plánu zlepšování, stejně 
jako příprava nového ročního plánu, se 
v Kopřivnici každoročně připravují v po-
sledních měsících roku ve spolupráci 

s dotčenými odbory městského úřadu. 
Dále jsou projednány Komisí Projektu 
Zdravé město a MA21 a doporučeny radě 
města ke schválení. Do dokumentu lze na-
hlédnout na www.koprivnice.cz (viz Do-
kumenty/Další koncepční dokumenty).

Aktuální plán navazuje na vloni zpra-
covaný Audit UR, logicky se tedy na prv-
ním místě objevují akce s mezio(d)- 
borovou odpovědností, poté následují 
nové akce spadající do působnosti jed-
notlivých odborů. V druhé části plánu 
se nacházejí akce rozvíjející či navazující 
na „novinky“ předchozího plánu, vždy 
ve vztahu k podpoře udržitelného roz-
voje města. Název poslední části mluví 
sám za sebe. Obsah tvoří harmonogram 
osvětových kampaní a souvisejících akcí 
nadcházejícího roku.

Každoročně se při přípravě Plánu 
zlepšování Zdravého města a místní 
Agendy 21 snažíme reagovat na aktu-
álně potřebná témata. V závěru minu-
lého roku byla tímto tématem Obhajo-
ba kategorie B a s ní související reakce 
na doporučení hodnotitelů Auditu UR. 
Výsledkem se stal letošní roční akční 
plán, kterým se prolínají aktivity více 
zaměřené na 10. posuzovanou oblast 
udržitelného rozvoje – globální odpo-
vědnost. Ruku v ruce s přípravou plánu 
jsme proto zahájili i přípravu žádosti 
o dotaci na projekt Kopřivnický GLOBUS 
(GLOBálně, Udržitelně a Spolu), jehož 
hlavním cílem je realizace aktivit zamě-
řených na podporu Cílů udržitelného 
rozvoje (SDG‘s) a plnění strategických 
cílů města v souladu s principy udržitel-
ného rozvoje dle metody kvality MA21.

Jsme rádi, že Kopřivnice se nachází 
na území kraje, který rovněž využívá 
MA21 jako jednu z metod sledování 
kvality své činnosti a systematicky pod-
poruje municipality v realizaci MA21, 
ať už prostřednictvím dotačních pro-
gramů k tomu určených či formou pří-
mé spolupráce na společných projek-
tech. Také Kopřivnice získala v letošním 
roce 51% dotaci z dotačního programu 
„Podpora dobrovolných aktivit v oblas-
ti udržitelného rozvoje a místní Agen-
dy 21“ z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje. V úzké spolupráci s Moravsko-
slezským krajem město aktuálně řeší 
i významné investiční projekty, jako je 
výstavba domova pro seniory, zřízení 
integrovaného výjezdového centra, rea-
lizace opatření ke zvýšení bezpečnosti 
na silnicích II. třídy či výstavba nového 
muzea nákladních automobilů značky 
Tatra. 

Město Kopřivnice
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V roce 2020 bylo na tuzem-
ský trh dodáno 1 227 tis. tun 
jednocestných obalů, 76 % 
jich bylo následně vytříděno 
a předáno k využití či dotří-

dění na dotřiďovacích linkách. Tradičně 
nejlépe je na tom papír, v jeho případě 
se vloni podařilo dosáhnout míry využití 
90 %. U skla bylo dosaženo 88 %, u plas-
tových obalů 70 %, u kovů 61 % a u ná-
pojových kartonů 24% míry využití.

Většina tříděných odpadů  
z domácností se využije

Hmotnostně představují dvě třetiny 
všech vytříděných prodejních obalo-
vých odpadů odpady z kovu, papíru, 
skla a nápojových kartonů a míra jejich 
dotřídění pro mechanickou recyklaci se 
dlouhodobě pohybuje nad 96 %. V přípa-
dě vytříděných spotřebitelských plasto-
vých obalů se celkové množství předané 
dále k mechanické recyklaci pohybova-

lo v loňském roce nad 40 % z množství 
předaného k dotřídění. Je to dáno tím, 
že obaly jsou absolutně dominantní slož-
kou vyráběných druhotných surovin pro 
mechanickou recyklaci, jako jsou PET 
lahve, duté plasty, fólie atd. Zbylá část 
vytříděných plastových obalů je zpraco-
vána na certifikované alternativní palivo, 
využita energeticky a jinak nevyužitelné 
výměty jsou skládkovány. Díky obsahu 
obalů ve vyrobené druhotné surovině je 
účinnost dotřídění obalové složky odpa-
du na třídicích linkách vyšší (okolo 40 %) 
než celková účinnost dotřiďování plastů, 
která bohužel v loňských celoevropsky 
těžkých podmínkách klesla na 28 %.

Účinnost dotřídění pro materiálovou 
recyklaci komplikuje na dotřiďovacích 
linkách velká heterogenita plastových 
odpadů a také výskyt neplastových pří-
měsí v tříděném sběru. Míru dotřídění 
pro materiálové využití výrazně ovlivňují 
také vnější faktory, mezi které je možno 
zařadit pokles poptávky po některých 
frakcích dotříděných plastů v celé EU 

a ČR, nízké ceny primárních materiálů, 
negativní vývoj pandemie a omezení prů-
myslu. Právě díky těmto faktorům je do-
třídění a následná recyklace plastových 
odpadů složitější než u ostatních mate-
riálů. Zároveň je však třeba si uvědomit, 
že velké množství vytříděných obalových 
odpadů vzniká přímo v průmyslové výro-
bě a obchodu. Tyto odpady jsou dodává-
ny primárně přímo ke zpracování a ztráty 
v procesu recyklace jsou zanedbatelné. 
Z oněch 76 % vytříděných obalových od-
padů necelou polovinu (44 %) vytřídili 
občané v systémech obcí a o něco více 
(56 %) bylo vytříděno průmyslovými 
podniky a v obchodní síti.

Pro zlepšení celkové mechanické 
recyklace zejména plastových obalů je 
velmi důležité, aby bylo ekonomicky vý-
hodnější produkovat druhotnou surovi-
nu pro materiálovou recyklaci než pro-
dukovat náhradu fosilních paliv výrobou 
certifikovaných paliv z odpadu. Proto 
cílem aktuálních opatření ze strany  
EKO-KOM, jako je přímá finanční podpora  

| Lucie Müllerová, EKO-KOM, a.s.

Loňský rok byl pro systém EKO-KOM podobně složitý jako pro všechny 
ostatní sektory průmyslu. Od počátku roku strmě klesaly ceny druhotných 
surovin a třídicí linky i odpadové společnosti se potýkaly s karanténními 
opatřeními. Realizovali jsme řadu intervencí, od kompenzace propadu 
cen tříděného papíru přes nutnost kompenzovat propad ceny jindy dobře 
prodejného PET až po zajištění ochranných pomůcek pro svozové firmy 
i třídičky. Přesto se podařilo dosáhnout dobrých celkových výsledků 
a splnit požadované cíle v plném rozsahu. Zásadní pro tento úspěch bylo 
i to, že i přes omezení v pandemii obyvatelé ČR nepřestali své domovní 
odpady třídit, a dokonce třídili s větší intenzitou! Každý obyvatel ČR tak 
loni vytřídil v průměru 66,8 kg odpadů.

Každý Čech vytřídil loni v průměru 
o 1,5 kilogramu odpadu více.  
A to i navzdory pandemii!

C I R K U L Á R N Í  E K O N O M I K A

Výsledky zpětného odběru a využití obalových odpadů za rok 2020
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třídicích linek či podpora recyklátorů 
problémově odbytovatelných druhot-
ných surovin, je vrátit účinnost dotřídě-
ní plastových odpadů pro mechanickou 
recyklaci alespoň na původní úroveň 
z let 2015 až 2016. Tehdy se jejich účin-
nost pohybovala okolo 50 %, což je o ne-
celou polovinu více než dnes. Právě díky 
výraznému navýšení odměn za úpravu 
plastových obalových odpadů pro me-
chanickou recyklaci a také díky aktivní 
spolupráci s provozovateli dotřiďova-
cích linek na zajištění efektivních forem 
dotřídění očekáváme od roku 2021 růst 
míry dotřídění pro mechanickou recyk-
laci. Významným příspěvkem ke zvýšení 
účinnosti je také naše finanční podpora 
recyklátorů směsných plastů a barev-
ných fólií, kteří zpracovávají tyto ko-
modity vyrobené z odpadů sesbíraných 
v rámci tříděného sběru obcí. Tato opat-
ření přispějí nejen k plnění závazných 
cílů pro obalový průmysl, ale výrazně 
napomohou plnění cílů recyklace komu-
nálních odpadů nově platných pro obce 
a města ČR.

Nový měřící bod  
recyklace od roku 2021

Rok 2020 byl posledním rokem, kdy 
byla evidence recyklace obalových od-
padů hodnocena na úrovni vstupu 
odpadu do některého z recyklačních 
procesů úpravy a zpracování odpadu (pro-
cesy ve statistické evidenci označované  
R2–R12). Od letošního roku je na zá-
kladě implementace nových směrnic 
EU posunut hodnotící bod recyklace 
do tzv. koncové recyklace, místem vý-
počtu bude místo, kde materiály odpadů 
z obalů vstupují do konečné fáze procesu 
recyklace, ve které je odpad přepracován 
na finální výrobky, materiály nebo látky. 
Prakticky se bude vykazovat buď vstup 
do koncové recyklace či výstup z procesu 
úpravy odpadu na kvalitu požadovanou 
koncovými odběrateli. Kromě toho až 
do této změny pravidel byla v EU i výro-
ba certifikovaných paliv pro cementárny 
dle platné definice recyklace odpadů po-
važována za formu materiálového využití 
odpadů. To se také díky nové odpadové 
směrnici změnilo a počínaje rokem 2021 
je tato forma využití považována za vyu-
žití energetické, nikoli materiálové.

Pokud by se na loňské výsledky uplat-
nila pravidla statistiky recyklace, kte-
rá platí od letošního roku, vyšlo by, že 
bylo recyklováno asi 87 % papírových, 

83 % skleněných a 61 % kovových obalů, 
ale již jen 40 % plastových obalů. Jak je 
vidět, změna způsobu evidence recyklace 
obalových odpadů se výrazněji projevuje 
zejména u komodity plast, u papíru a skla 
se bude jednat o pokles jen o jednotky 
procent díky započítání ztrát v procesu 
úpravy a recyklace. Tyto statistické změ-
ny vykazované recyklace způsobené po-
užitím nových definic můžeme očekávat 
v celé Evropě. Evropská unie dává člen-
ským státům čas na přizpůsobení se no-
vým pravidlům. Například cíl recyklace 
změnami nejvíce dotčených plastů stano-
vuje nejméně 50 %, ale až pro rok 2025.

Na www.ekokom.cz/infoservis najde-
te další podrobnosti k novému měřící-
mu bodu recyklace. Bohužel pravidla 
výpočtu stanovení ztrát v jednotlivých 

krocích úpravy a recyklace se v EU ješ-
tě stále upřesňují, to ještě může ovlivnit 
i uvedený přepočet výsledků roku 2020 
dle nových pravidel statistiky. Vzhle-
dem k tomu, že nový cíl 50% recyklace 
plastových obalů EU stanovuje až na rok 
2025, aby dala členským státům čas 
na přizpůsobení se novým pravidlům, 
zůstává dostatek času k tomu, abychom 
v ČR vylepšili účinnost procesu úpravy 
odpadu pro mechanickou recyklaci, jejíž 
pokles byl způsoben rozmachem využi-
tí plastových odpadů v cementárnách. 
Nebude to jednoduchý úkol, ale jde spí-
še jen o technický a finanční problém. 
V tom je naše situace daleko snazší, než 
v jaké se nacházejí ty státy, které nemají 
občany ochotné třídit tak kvalitně, jako 
naše domácnosti. 

Graf 1: Dosažená míra recyklace obalů v roce 2020.

Graf 2: Recyklace a využití obalů podle požadavků nové legislativy EU.
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Co určuje lokální a regionální 
biodiverzitu? Počet druhů 
žijících na lokalitě definují lo-
kální podmínky, které určují 
počet koexistujících druhů. 

Například diverzita květů na louce před-
určuje množství i počet motýlů tam pole-
tujících. Dalším aspektem je okolí neboli 
krajinný kontext, který určuje, kolik dru-
hů se na naši louku může dostat, neboť 
možnost kolonizace lokality je definová-
na počtem případně příchozích druhů 
a migračními bariérami v okolí lokality. 
Zjednodušeně řečeno, pokud chceme po-
rozumět lokální biodiverzitě, musíme se 
rozhlédnout po okolí. Například přemýš-
líme-li o ubývání opylovačů v naší zahra-
dě, bez rozhlédnutí se za plot to prostě 
nepůjde. Podobně také asi nebudeme 
příliš úspěšní v ochraně malé orchide-
jové rezervace, pokud nezohledníme 
vlivy z okolí – třeba potenciální splachy 
ze sousedících polí, díky nimž tu začnou 
dominovat druhy milující půdu bohatou 
na živiny a orchideje přerostou.

Pro lokální kvalitu prostředí je klíčo-
vá velikost daného území, protože větší 
plocha umožňuje dlouhodobější přežití 
větších populací, ve kterých je riziko vy-
hynutí daného druhu menší. Větší plocha 
zároveň zvyšuje heterogenitu podmínek 
prostředí, a to je podmínka koexistence 
více druhů.

Lokální počet druhů je dále ovlivňován 
produktivitou prostředí, protože málo 
zdrojů znamená málo druhů v málopo-
četných populacích a opačně. Počet dru-
hů však roste s produktivitou prostředí 
jen do určité míry. Pokud to třeba pře-

ženeme s hnojením louky, brzy zde bude 
dominovat pouze několik druhů profi-
tujících z vysokého obsahu živin v půdě, 
které vykonkurují vzácné, ochranářsky 
zajímavé druhy.

Významným mechanismem udržujícím 
biodiverzitu jsou drobné „katastrofy“ či 
„kalamitky“, při kterých někteří jedinci 
umírají – na rozdíl od stresu, kdy neumíra-
jí, ale jen se jim nedaří dobře. Těmto pří-
hodám říkáme disturbance. Data ukazují, 
že příliš malé nebo příliš velké disturbance 

vedou ke snížení biodiverzity. Podle tradič-
ního vysvětlení disturbance zmenšují po-
pulace dominantních druhů, a tak umož-
ňují koexistovat druhům, které by jinak 
byly těmi dominantními vytlačeny. Někteří 
ekologové však považují za nejdůležitější 
funkci disturbancí to, že vytvářejí rozma-
nité plošky (patches) nebo mezery (gaps), 
na kterých mohou žít sukcesně různě stará 
společenstva. Tímto vzniká heterogenní 
prostředí v čase a prostoru.

Za disturbance střední intenzity pova-
žujeme například kosení luk, pastvu do-
mácích zvířat i volně žijících spásačů nebo 
třeba každoroční záplavy. Pokud dojde 
k ukončení jejich vlivu, například k opuš-

tění pastviny nebo postavení přehrady, 
která reguluje přirozené záplavy, může-
me očekávat pokles biodiverzity. Poně-
kud komplikovanější je to v případě lesů. 
V lesích v minulosti člověkem intenzivně 
obhospodařovaných se vytvořila druhově 
bohatá společenstva s mnoha ikonickými 
druhy. Ukončení tradičního lesního hos-
podaření vedlo k poklesu biodiverzity. 
V lesích, které byly v minulosti člověkem 
ovlivňovány málo nebo skoro vůbec, na-
příklad v horských smrčinách, není no-

sitelem potřebných disturbancí člověk, 
ale příroda. V případě středoevropských 
horských lesů jsou hlavními aktéry vítr 
a kůrovec. Významně vyšší druhovou bo-
hatost a mnohé vzácné druhy nacházíme 
v nově se obnovujícím lese po polomu 
nebo kůrovcové gradaci a ve fázi rozpadu, 
kde je již mnoho zlomených či usychajících 
stromů. To samozřejmě platí pouze pro 
lesy ponechané samovolnému vývoji, pro-
tože smrčiny hospodářské nebo horské 
smrčiny, ze kterých jsou polomy a kůrov-
cové stromy klasicky lesnicky odklízeny, 
se druhově bohaté rozpadové fáze obvykle 
nedožijí. Také smrkovými sazenicemi osá-
zená paseka je druhově velmi chudá.

| Pavel Kindlmann, Univerzita Karlova

Slovo „biodiverzita“ pochází ze spojení „biologická diverzita“ 
a označuje veškerou rozmanitost živé přírody od úrovně genetické až 
po celé ekosystémy. Rozlišujeme tři úrovně biodiverzity: genetickou, 
druhovou a ekosystémovou. Všechny tři tyto úrovně biodiverzity jsou 
nezbytné pro zachování druhů, společenstev a ekologických vazeb.

Kam spěje světová biodiverzita 
a dochází skutečně k šestému 
masovému vymírání druhů?

C I R K U L Á R N Í  E K O N O M I K A

IBPES: rozmanitost druhů 
klesá na celém světě v dosud 
nevídané míře. <<
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Stav biodiverzity

Uvádí se, že na Zemi žije přes 8 milio-
nů druhů, z toho 2 miliony jsou popsá-
ny. Za druhově nejbohatší ekosystémy 
na Zemi jsou považovány tropické dešt-
né lesy, korálové útesy, rozlehlá tropická 
jezera a hluboká moře. Pro většinu sku-
pin organismů je typické zvyšování je-
jich druhové rozmanitosti směrem k tro-
pům. Hotspots neboli horká místa 
biodiverzity jsou velké geografické 
oblasti s vysokou druhovou boha-
tostí, zvýšeným výskytem vzácných 
endemických druhů s malými areály 
a vysokým počtem vzácných nebo 
ohrožených druhů.

Od vzniku života na Zemi bio-
diverzita roste, ale vymírání druhů 
je z hlediska vývoje Země přirozené 
a v dějinách planety se odehrálo nej-
méně pět epizod hromadného vy-
mírání, při kterých došlo k význam-
nému poklesu druhové bohatosti. 
Nejdůležitějším dokumentem, který 
ukazuje stav biodiverzity a trendy 
jejích změn v současnosti, je zpráva 
o stavu světových ekosystémů, kte-
rou vydala v květnu 2019 Mezivládní 
platforma pro biodiverzitu a ekosys-
témové služby (IPBES) pracující pod 
záštitou OSN. Jde o dosud nejrozsáh-
lejší zprávu, která byla vytvořena 
na základě rešerší obrovského množ-
ství vědeckých publikací zabývajících 
se biodiverzitou. Na dokumentu číta-
jícím 1 800 stránek pracovalo po tři 
roky 145 odborníků z 50 zemí za vy-
užití příspěvků dalších 310 vědců 
a desítek tisíc odborných článků.

Zpráva IPBES, která je analogií známé-
ho posouzení následků změny klimatu 
vydaného před pár lety Mezivládním 
panelem pro klimatickou změnu (IPCC), 
konstatuje, že biodiverzita neboli rozma-
nitost druhů klesá na celém světě v do-
sud nevídané míře a varuje, že vymírání 
druhů se zrychluje. Spolu s tím se snižu-
je i množství základních přínosů, které 
nám z přírody plynou. Autoři zdůrazňují, 
že je třeba si uvědomit nezbytnost pří-
rody pro lidskou existenci a pro dobrou 
kvalitu života. Zpráva to dokládá mnoha 
názornými příklady, včetně toho, že při-
bližně 70 % léčiv používaných pro léč-
bu rakoviny je přírodního původu nebo 
jsou to syntetické produkty inspirované 
přírodou. Dalším takovým příkladem je 
fakt, že více než 75 % druhů plodin pěs-
tovaných člověkem je závislých na pří-
tomnosti živočišných opylovačů.

Podle IBPES poklesla početnost původ-
ních druhů na většině hlavních suchozem-
ských stanovišť nejméně o 20 %, a to vět-
šinou po roce 1900. Od 16. století zaniklo 
působením člověka nejméně 680 druhů 
obratlovců. Podle červené knihy Meziná-
rodního svazu ochrany přírody (IUCN) je 
ohroženo vymřením asi 25 % z podrobně 
sledovaných druhů, což naznačuje, že při-
bližně jeden milion druhů již čelí vymírání. 

Můžeme téměř jistě předpokládat, že mno-
hé z druhů vyhynou dříve, než vůbec bu-
dou zaznamenány a pojmenovány. Mnozí 
autoři proto hovoří o současné situaci jako 
o počátku šestého hromadného vymírání.

Bez adekvátní akce dojde k dalšímu 
zrychlení celosvětové míry vymírání dru-
hů, která je již nyní až stokrát vyšší, než 
činí průměr za posledních 10 milionů let. 
Zpráva IPBES zdůrazňuje, že rychlost člo-
věkem způsobeného poklesu biodiverzi-
ty za posledních 50 let je v lidské historii 
zcela bezprecedentní. Jeho nejzávažnější 
příčinou jsou změny ve využívání pevni-
ny a moře vedoucí ke ztrátě přirozených 
stanovišť. Na pevnině jde hlavně o vyká-
cení původního lesa či o zastavění přiro-
zených stanovišť domy, komunikacemi či 
velkosklady. Například v letech 2010 až 
2015 bylo na světě vykáceno 32 milionů 
hektarů tropického pralesa. Také v lesích 

mírného pásma se setkáváme s rušivými 
zásahy člověka, a to i v posledních frag-
mentech původních porostů. Nepříjem-
ným důkazem jsou například nekončící 
debaty o budoucnosti Národního parku 
Šumava nebo boj o zachování Bělověž-
ského pralesa.

Dalším rizikovým aspektem pro bio-
diverzitu je podle zprávy IPBES globální 
oteplování. Například při oteplení o 2 °C 

se odhaduje, že zánikem bude ohro-
ženo 5 % suchozemských druhů, při 
oteplení o 4,3 °C již půjde o 16 % 
druhů. V Evropě dnes hrozí vyhynutí 
téměř 25 % rostlinných a živočiš-
ných druhů a velké množství ekosys-
témů je významně poškozeno. Další-
mi klíčovými faktory způsobujícími 
úbytek biologické rozmanitosti jsou 
např. nadměrné využívání přírod-
ních zdrojů, zavlečení a rozšiřování 
nepůvodních invazních druhů.

Biodiverzita ČR

Na území ČR je známý výskyt 80 ti-
síc druhů, třetina z nich je hodno-
cena jako ohrožená. Vyhynuly již 
například některé druhy orchidejí 
a dalších rostlin nebo třeba 19 dru-
hů motýlů. Vyhubení dále hrozí více 
než 50 % druhů obojživelníků a pla-
zů. V ČR hnízdí asi 200 druhů ptáků, 
ohroženo je z nich cca 52 %. U ně-
kterých druhů je úbytek počtu je-
jich jedinců dramatický – koroptev 
polní 82 %, čejka chocholatá 91 % 
a některé druhy téměř zmizely (ko-
liha velká, mandelík hajní). Trendy 

poklesu je možné sledovat i u druhů dří-
ve běžných, například skřivana polního 
nebo vrabce domácího. Mezi nejrychleji 
mizející druhy patří ptáci zemědělské 
krajiny a druhy vázané na mokřady. 
Obecně řečeno – v ČR je ohroženo vyhu-
bením nebo vyhynutím v různých taxo-
nomických skupinách 15–60 % druhů. 
Nejhůře jsou na tom plazi, obojživelníci, 
ptáci, vážky a motýli. 

Biologická diverzita zahrnuje:  
genetickou diverzitu – jejím příkladem 
jsou třeba různé staré, dnes již téměř 

neznámé odrůdy jablek; druhovou 
diverzitu – příkladem ekosystému 

s vysokou druhovou diverzitou je třeba 
tropický prales a diverzitu společenstev, 

ekosystémů, krajinných prvků,  
bioregionů a biomů.

Levhart sněžný (zachyceno fotopastí).
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Keď som bol ešte veľmi malý 
chlapec a chodil som do škôl-
ky, mali sme tam veľmi prís-
nu pani učiteľku. Dodnes si 
pamätám, ako nás pani uči-

teľka pri každom obede prísne napomí-
nala „Detičky, všetko sa musí popapať. 
Nič sa nesmie zvýšiť! Tanierik musí ostať 
prázdny.“ A tak zo strachu som po každom 
obede nosil k okienku prázdny tanierik. 
Až raz v sobotu sa u nás doma z kúpeľ-
ne ozval veľký krik. To moja mama pred 
praním objavila vo vreckách mojich škôl-
karských nohavíc rôzne kôstky z kom-
pótov, kostičky z kuriatok a iné nevábne 
organické zvyšky z mojich nedojedených 
škôlkarských obedov. Vtedy som (za hla-
sitého posmechu starších súrodencov) 
dostal prvú školu života – že keď dospelí 
povedia „všetko“ a „nič“, tak to nemyslia 
doslova. Robert Fulgum by mal zo mňa 
radosť. Zdá sa však, že s pani učiteľkou 
malo skúsenosť oveľa viacej ľudí, nielen 
ja. Respektíve, že slovíčko „ZERO waste“ 
sa stáva pre niektorých doslova dogmou.

Ale späť k nakladaniu so zvyškami 
po separácii a recyklácii a ďalšiemu na-
kladaniu s týmto odpadom. Môžeme zvy-
šky z recyklácie zneškodniť na skládke? 
Nesmieme? A môže sa nám vôbec niečo 
pri recyklácii zvýšiť?! Aké sú vôbec limity 
recyklácie plastov? Pomerne dobrý teore-
tický základ o limitoch recyklácie si možno 
prečítať napríklad od autorov Ragossnig 
& Schneider, 20171. Otázka typu „aká je 
správna úroveň recyklácie plastových od-
padov a kedy by sme už mali dať prednosť 
energetickému zhodnoteniu pred materi-
álovým“ nemá jednoznačnú odpoveď.

V rámci LCA je potrebné posúdiť pre-
dovšetkým technologické, ekonomické, 
ale aj environmentálne a sociálne otázky. 
A nielen citovať jednu vetu (vytrhnutú 
z kontextu) nejakej európskej smernice. 

C I R K U L Á R N Í  E K O N O M I K A

| Ing. Marek Hrabčák, Geosofting, s.r.o.

V poslednom období sa na slovenskom, ale aj českom odpadovom 
nebi výrazne skloňuje problematika plastových odpadov. 
Predovšetkým zvyškov po separácií a recyklácii a ďalšom 
nakladaní s týmto odpadom.

Plastový evergreen
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A predovšetkým je potrebné si uvedomiť, 
že existuje technologický bod, za ktorým 
je už možné recyklačné kvóty zvyšovať 
len na úkor kvality výsledných recyklátov.

Známy nemecký odborník a špecialista 
na waste management Karl Biedermann 
z Bundesministerium für Umwelt – Bonn 
(Biedermann, 2012)2 už v roku 2012 vo 
svojom príspevku v nemeckom odpado-
vom časopise Müll und Abfall napísal tieto 
slová: „Realizácia vízie spoločnosti s nu-
lovým odpadom, kde žiadny odpad ne-
bude zneškodňovaný, ale bude na 100 % 
recyklovaný, je nemožná.“

Bez toho, aby som sa púšťal do sia-
hodlhých technických, ekonomických 
a ideologických zdôvodňovaní tej – ktorej 
limitnej hranice recyklácie plastov, uve-
diem v mojom príspevku iba pár grafov 
a krátky komentár. Lebo 1x vidieť je lep-
šie, ako 100x počuť (pretože aj 100x vy-
povedaná lož sa stáva pravdou). Vo svojom 
krátkom príspevku by som chcel poukázať 
na to, aké sú SKUTOČNÉ úrovne recyklácie 
(a zvyškov) dosahované v reálnych tech-
nických a ekonomických podmienkach.

Obrázek 1: Kolobeh plastov vo svete v roku 2016. Zdroj: McKinsey & Company

PLASTY vo svete

Ako uvádza spoločnosť McKinsey & 
Company 20183 z celkového vyprodu-
kovaného plastového odpadu na svete 
v roku 2016 (260 miliónov ton) bolo iba 
16 % plastového odpadu spätne vyzbie-
raného na recykláciu, 25 % sa zhodnoti-
lo energeticky, 40 % skončilo na sklád-
kach a 19 % skončilo na smetiskách 
(neriadených skládkach), alebo uniklo 
do morí. Aj z tých 16 % „recyklovaných“ 
plastov sa nakoniec využilo ako recyklát 
len 12 % a okolo 4 % predstavujú pro-
cesné straty, ktoré často končia na sklád-
kach, smetiskách alebo v mori. Schéma 
je na obrázku 1.

PLASTY vo EU

Situácia v EU je samozrejme iná, nakoľko 
samotná EK považuje štáty EU27 za sve-
tových lídrov v environmentálnych ino-
váciách a prístupoch. Podľa webu Plas-
ticsEurope4 spotreba plastov v EU28 
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v roku 2018 predstavovala 51,2 mil. ton, 
pričom 6 najpočetnejších štátov (Ne-
mecko, Taliansko, Francúzsko, Španiel-
sko, Veľká Británia a Poľsko) si ukrojili 
z tohto koláča až 80 %. Slovensko svojou 
spotrebou plastov cca 0,5 mil. ton sa za-
radzuje na 19. priečku rebríčka. Aj keď 
sa v EU od roku 2006 množstvo vyse-
parovaného plastového odpadu na ma-
teriálovú recykláciu zdvojnásobilo, stá-
le ešte 25 % plastov v EU po ukončení 
spotreby končí ako odpad na skládkach. 
Graf je na obrázku 2.

Podobné rozdelenie platí aj v nakla-
daní s odpadmi z plastových obalov 
v EU28. Celkom bolo v roku 2018 vy-
zbierané 29,1 mil. ton plastových obalov, 
pričom 32,5 % bolo recyklované mate-
riálovo (až 19 % mimo EU!), 42,6 % bolo 
zhodnotené energeticky a 24,9 % bolo 
zneškodnené skládkovaním. Zároveň je 
potrebné upozorniť, že za roky 2016 až 
2019 (po čínskej kríze) došlo k poklesu 
exportu plastových obalov o 39 %. Sa-
mozrejme nechýba ani klasický porov-
návací stĺpcový graf medzi štátmi EU28, 
kde sa vyčleňujú lídri, tj. „krajiny so zá-
kazom skládkovania plastov“.

Podľa autorov tejto správy, krajiny, 
kde boli prijaté obmedzenia pre sklád-
kovanie recyklovateľného a zhodnoti-
teľného plastového odpadu, dosahujú 
vyššiu mieru recyklácie týchto odpadov. 
K tomuto polemickému názoru sa vrátim 
pomocou trochu iného grafu. Tak, ako 
pohár naplnený do polovice je pre nie-
koho „poloplný“ a pre iného „poloprázd-
ny“. Menej sklád-
kovania ešte totiž 
neznamená viac 
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Obrázek 2: Spôsoby nakladania s odpadmi z plastových obalov v EU.
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recyklácie, ale len viac spaľovania, ako 
uvediem ďalej.

V roku 2017 publikoval Schwabl & all, 
20175 na konferencii v Aténach podobný 
graf o nakladaní s odpadmi z plastových 
obalov, len dáta boli ešte za rok 2014. Graf 
je v trojuholníkovej verzii, ktorá lepšie vy-
stihuje trendy a presuny medzi spôsobmi 
nakladania s týmto odpadom. Tento graf 
som len mierne graficky upravil (aby sa 
zvýraznili spôsoby nakladania) a farebne 
som ohraničil tri prirodzené skupiny kra-
jín podľa prevládajúceho spôsobu nakla-
dania. Graf je na obrázku 3.

Takže máme tu oranžovú skupinu 
krajín, kde prevláda skládkovanie 
obalových plastových odpadov 

(až 70–85 %), aj keď recyklá-
cia nie je úplne zanedbateľná 

(10–30 %). Najrozsiahlejšia je 
druhá fialová skupina krajín, 

kde sa skládkuje už len 30–
60 %, recykluje 20–36 % 

a energeticky zhodno-
cuje 15 –35 % odpadov. 

No a potom je tu zelená 
skupina „premiantov“, 
kde sa skládkuje me-
nej ako 5 % plastových 

odpadov, miera 
recyklácie sa pohy-
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buje od 24–40 % a úroveň energetického 
zhodnocovania vyskočila na 55–75 %.

Ak by sme mali možnosť zostaviť ta-
kéto grafy v časovom slede za každý rok, 
tak zistíme, že vektor času sa z pravého 
modrého rohu (od 100% skládkovania) 
presúva šikmo doľava, viac k červenému 
rohu. Ale nie na zelený vrchol uprostred 
hore! Napríklad na dátach z Nemecka je 
vidieť, že z každých 1000 ton odklonených 
od skládkovania išlo len cca 200–250 ton 
na recykláciu a až 750–800 ton na energe-
tické zhodnotenie. Je to dané technologic-
kými a fyzikálnymi zákonitosťami, ktoré 
prirodzene určujú recyklačné limity. A nie 
nejaké vysnené čísla, ktoré si odhlasuje EP 
ako pri losovaní tomboly na Titanicu.

Rozdiel medzi zelenými premiantmi 
a fialovými zaostávajúcimi členmi EU28 
je len v miere energetického zhodnocova-
nia plastových odpadov. Česko, Španiel-
sko (a nakoniec aj Slovensko) výrazne 
viac recykluje plasty ako napr. Švajčiar-
sko či Rakúsko. A o členstvo vo vysnenej 
zelenej skupine nás pripravuje len sku-
točnosť, že nemáme dostatok zariadení 
na energetické zhodnocovanie plasto-
vých odpadov, resp. nastavené legislatív-
ne podmienky neumožňujú radikálnejší 
odklon od „zahrabávania“ k „spaľovaniu“ 
tohto druhu odpadu.

Obrázek 3: Rozdelenie krajín EU do skupín podľa spôsobu nakladania 

s plastovými odpadmi (rok 2014).
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PLASTY v Nemecku

Na záver nášho putovania po nakladaní 
s plastmi som si nechal situáciu v Nemec-
ku. Ako ekonomicky najsilnejšia krajina 
súčasnej EU27 sa často pasuje do role lídra 
či vzoru pre ostatné členské štáty. Takže 
spôsoby nakladania s plastovými odpad-
mi v tejto najzelenšej krajine EU by pre 
nás mohli byť inšpiráciou. Zdrojové dáta 
som čerpal z materiálu Conversio Market 
& Strategy GmbH, 20186, aj ich graf, ktorý 
je na obrázku 4. Keďže nemecký text pra-
cuje s absolútnymi hmotnostnými hodno-
tami, previedol som údaje do relatívnych 
percentuálnych čísel, aby bolo možné lep-
šie porovnať situáciu v Nemecku a napr. 
na Slovensku. Sledovaním jednotlivých 
vetiev materiálového toku plastových od-
padov v Nemecku za rok 2017 zistíme, že 
len 0,6 % týchto odpadov končilo zneškod-
nením na skládkach a až 99,4 % bolo zhod-
notených! Hneď ďalšie rozdelenie tokov 
však poukáže na to, že 52,7 % (tzv. „väčšia 
polovica“) podstúpila proces energetické-
ho zhodnocovania (ľudovo povedané – „sa 
spálila“). Zaujímavý je aj podiel technolo-
gických zariadení na energetickom zhod-
nocovaní plastových odpadov: presne 2/3 
končia v spaľovniach (WtE) a jedna tretina 
konči pri spoluspaľovaní ako alternatív-
ne palivo (TAP resp. RDF). Z pôvodného 
100% balíka plastových odpadov to pred-
stavuje 34,8 % pre WtE a 17,9 % pre RDF.

Druhá časť (tzv. „menšia polovica“) 
o objeme 46,7 % podstúpila materiálovú 
recykláciu, pričom 9,6 % sa deklarovalo 
ako „export na zhodnotenie v zahraničí“.  

Nebudem tu spriadať konšpiračné 
teórie, kde tento odpad nakoniec skončil. 
Ale nielen v nemeckých médiách sa po-
čas nedávnej odpadovej krízy opakovane 
publikovali články o tom, že významná 
časť z tohto exportu končila vo výcho-
doázijských krajinách, ktorých štandardy 
nakladania s odpadmi nedávajú záruku 
skutočnej recyklácie. Prinajmenšom je 
osud týchto 9,6 % odpadov neistý.

Ďalšiu vetvu tohto cyklu tvorí tzv. dru-
hotná surovina. Len 0,8 %, plastových od-
padov je možné bez ďalších úprav ihneď 
ďalej využiť. Podstatnú časť plastových 
odpadov je však potrebné ďalej upraviť 
na recyklát s potrebnými vlastnosťa-
mi. To znamená, že 36,3 % pôvodných 
plastových odpadov vstupuje do proce-
su úpravy, pričom na výstupe je už len 
30,6 % skutočného recyklátu a 5,7 % 
predstavujú zvyšky z recyklácie. Tie kon-
čia v energetickom cykle zhodnotenia.

Z výstupného recyklátu zo zhodno-
tených plastových odpadov asi 2 % 
predstavujú export a v konečnom súčte 
presne 28,6 % z pôvodných odpadov tvorí 
recyklát z plastových odpadov ako vstup-
ná surovina pre výrobu nových plastov 
v Nemecku. Apropo, v danom roku 2017 
pri celkovej výrobe plastov 14,37 mil. ton 
to predstavovalo (len?) 12,2 % na vstupe, 
resp. inak povedané: recyklované plasto-
vé odpady ušetrili 12,2 % fosílnych zdro-
jov. Je to dosť? Či málo?

Suma sumárum teda z údajov vyplýva, 
že za rok 2017 v Nemecku 58,4 % plas-
tových odpadov skončilo v spaľovniach 
(a pri spoluspaľovaní), 11,6 % sa vyvie-

zlo do zahraničia, 29,4 % sa materiálo-
vo recyklovalo doma a len 0,6 % skon-
čilo na skládkach. Záverečný komentár 
o tom, aké sú sny a vízie EK či EP, a aké 
sú reálne výsledky z praxe ponechávam 
na každom čitateľovi individuálne. Kaž-
dý si tu zrejme nájde svoj „poloprázdny“ 
či „poloplný“ pohár a uvedomí si mož-
nosti každej krajiny podľa aktuálnej eko-
nomickej a politickej situácie vo svojej 
domovine. Môj individuálny pohľad je, že 
krajiny, kde obmedzili skládkovania plas-
tov, ho oveľa viac spaľujú. Luxembursko 
aj Chorvátsko v roku 2014 recyklovalo 
približne rovnako (cca 25 %), akurát že 
prví 70 % spaľovali a druhí 70 % sklád-
kovali. Každý podľa svojich ekonomic-
kých a technologických možností. 
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Udržitelnost je nejenom morálním apelem dneška,
ale také velkou příležitostí pro podnikání

Letošní rok na podzim otevírá Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha nový odborný kurz 
celoživotního vzdělávání Sustainability management. V rámci kurzu vystoupí řada odborníků z akademické 
sféry, ze státních organizací i renomovaných odborníků z praxe. Kurz je určen všem pracovníkům majícím ve své 
agendě udržitelnost či všem dalším zájemcům, kteří chtějí udržitelnost implementovat do svého podnikání. Kurz 
je rovněž vhodný pro pracovníky v oblasti životního prostředí, strategií, udržitelnosti, CSR i marketingu a PR. 
Kurz má ambici stát se platformou pro sdílení poznatků, názorů a zkušeností v nově se rozvíjející disciplíně.

V současné době je udržitelný rozvoj základním principem a prioritním cílem politik Evropské unie. Témata 
udržitelnosti se stávají základním pilířem podnikání i státní správy. Znalost managementu udržitelnosti se stává 
nedílnou součástí úspěšných business modelů. Pro uspokojivý rozvoj naší společnosti je tedy nezbytné, aby se 
komerční firmy, státní i neziskové organizace v rámci svého působení a aktivit chovaly odpovědně a udržitelně.

Náplň kurzu celoživotního vzdělávání Sustainability management je zaměřená jak na průřezová témata a politiky 
podporující udržitelný rozvoj, tak na témata týkající se jednotlivých cílů udržitelného rozvoje. Kurz přinese 
účastníkům nejnovější informace a poznatky z oblasti udržitelného rozvoje a rovněž poukáže na nové příležitosti 
a souvislosti udržitelného podnikání.

Cílem kurzu je podat aktuální informace a znalosti o tématech týkajících se udržitelného rozvoje a možnostech 
jeho implementace do činnosti organizací. Nabyté znalosti mají napomoct účastníkům navrhnout a integrovat 
interní firemní strategie, hodnoty a zásady s cílem zajištění odpovědného chování ve všech třech pilířích 
udržitelného rozvoje, tedy environmentálním, sociálním a ekonomickém. Vedle teoretické části bude velký 
důraz kladen na zapojení poznatků do praxe, kdy nabídneme praktické zkušenosti, příklady dobré praxe 
a konzultace odborníků.

Letošní kurz začíná v září 2021 a bude končit v dubnu 2022. Účastníkům kurzu nabídne celkem 11 celodenních 
výukových bloků a také exkurzi na jižní Moravu. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník certifikát kurzu 
celoživotního vzdělávání.

Kurz je vhodný pro pracovníky zodpovědné za oblast strategie a rozvoje, CSR, udržitelnosti a životního prostředí 
nebo marketingu a PR. Kurz je vhodný i pro jednotlivce, kteří mají zájem o integraci principů udržitelného 
chování ve svém osobním životě nebo soukromých aktivitách.

Odborným garantem kurzu je prof. Ing. Vladimír Kočí Ph.D., MBA,
který se tématům souvisejícím s udržitelností dlouhodobě věnuje.

Podrobné informace a možnost přihlášení naleznete na stránkách kurzu:
https://cv.vscht.cz/kurzy-cv/sustainability-management

Sustainability management
nový kurz celoživotního

vzdělávání na VŠCHT Praha
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| Markéta Kneblíková, IPSOS

Společenská odpovědnost firem (CSR, Corporate Social Responsibility) znamená, 
že kromě snahy o zisk a hospodářskou prosperitu by měly firmy dobrovolně 
(tj. nad rámec zákonných povinností) jednat tak, aby vytvářely pozitivní dopad 
na životní prostředí, rozvoj společnosti, zaměstnance, zákazníky a dodavatele. 
Zároveň je záhodno, aby firmy minimalizovaly svůj negativní dopad na všechny 
uvedené aspekty. Společenská odpovědnost nemá ale přesně danou definici 
toho, co má splňovat či jak má být v praxi realizována. V čase se vyvíjí společně 
s tím, jak je vnímána role firem a důležitost jednotlivých témat.

Společenská odpovědnost firem: 
Rezonuje životní prostředí 
a férovost k zaměstnancům

Rezonuje životní prostředí 
a péče o zaměstnance

Podle výzkumu společnosti Ipsos s ná-
zvem CSR & Reputation Research 2020 
si více než 50 % Čechů se společenskou 
odpovědností firem spojuje prospěšné 
aktivity spojené s ekologií či životním 
prostředím a následně péči firem o za-
městnance. Těmto oblastem by se podle 
Čechů měly velké firmy také primárně 
věnovat. Na jaké oblasti by se měly spo-
lečnosti soustředit znázorňuje graf 1.

Každý sektor má ale svá specifika 
v tom, jaké společensky odpovědné akti-
vity se k němu nejlépe hodí. Zatímco fir-
my nabízející služby by se podle Čechů 

měly více zaměřit na rozvoj společnosti 
a chování k zákazníkovi, potravinové 
řetězce by zase měly upřít pozornost 
na své zaměstnance. Tabákové firmy 
a výrobci alkoholu by měli zejména kom-
penzovat negativní dopad své činnosti 
na společnost. Technologickým a ener-
getickým firmám je záhodno se soustře-
dit zejména na environmentální témata.

Podle naprosté většiny Čechů (91 %) 
by dopad CSR aktivit tuzemských firem 
měl být vidět zejména v České republice. 
Angažovanost výhradně v České repub-
lice požadují zejména starší generace 
a lidé z menších sídel, mladší lidé a oby-
vatelé velkých měst schvalují i podporu 
orientovanou na zahraničí.

Jak moc je ale pro Čechy 
důležité to, jak se firmy 
chovají?

Z výzkumů Ipsos vyplývá, že vnímání fir-
my jako společensky odpovědné posiluje 
pozitivní vztah zákazníků k firmě a může 
také ovlivňovat nákupní rozhodování. 
Více jak polovina populace (53 %) to-
tiž deklaruje, že společenská odpověd-
nost firmy sehrává roli, když se rozho-
dují o nákupu. Zároveň je 65 % Čechů 
ochotno si za společensky odpovědný 
produkt připlatit.

Na základě toho, jak se firmy s ohledem 
na CSR chovají, je lidé doporučují nebo se 
naopak snaží od nich své okolí odradit.  

36 | ODPADOVÉ FÓRUM | Ročník 22 | Číslo 6



ODPADOVÉ FÓRUM | Ročník 22 | Číslo 6 | 37

Tři čtvrtiny Čechů se ztotožňují s tvrzením, 
že společenská odpovědnost má stát v zá-
kladních hodnotách každé firmy, vytváří 
pro zákazníka přidanou hodnotu a je tren-
dem dnešní doby. Problematika CSR firem 
je tedy určitě téma, které v české společ-
nosti rezonuje a lidé skutečně kolem sebe 
vnímají to, jak se firmy chovají. Zároveň ale 
přiznávají, že je těžké se zorientovat v tom, 
která firma je společensky odpovědná. Ak-
tivně si o tomto tématu zjišťuje informace 
pouze čtvrtina populace, tedy o polovinu 
méně lidé než těch, kteří uvádějí, že je pro 
ně společensky odpovědné chování při 
rozhodování o nákupu důležité.

Pandemie zvýšila důraz 
na zdraví a podporu 
ekonomiky, ale i na boj 
s dezinformacemi

Během pandemie narůstá důraz na CSR 
aktivity zaměřené na péči o zdraví 
a na podporu české ekonomiky. Oproti 
době před koronavirem dává větší důle-
žitost aktivitám spojeným s péčí o zdraví 
27 % populace, u podpory ekonomiky je 
to pak 18 %. Větší pozornost je věnová-
na také životnímu prostředí (17 %), boji 
s dezinformacemi a obraně demokratic-
kých hodnot (12 %), zatímco komunitní 
život, rovnost ve společnosti a humani-
tární pomoc ustoupily do pozadí. Co je 
pro lidi během koronavirové pandemie 
důležitější než dříve zobrazuje graf 2.

Péče o zdraví je nyní důležitější pro 
ženy a také lidi s vyšším vzděláním. Té-
mata obrany demokratických hodnot 
a boje s dezinformacemi akcentují hlav-
ně mladí lidé a lidé s vyšším vzděláním.

Z výzkumu Ipsos vyplývá, že společen-
ská odpovědnost může mít reálný dopad 
na business společnosti. Veřejnost doká-
že ocenit jakékoliv prospěšné aktivity, ale 
pokud ze společenské odpovědnosti firmy 
chtějí získat finanční či nefinanční benefi-
ty, měly by se jí věnovat koncepčně, mluvit 
o ní a vysvětlovat. Očekávání veřejnosti 
firmám napoví, které aktivity mohou mít 
v tomto ohledu největší potenciál. 

Studie Ipsos CSR & Reputation Research je realizována od roku 2010. Poslední 
vlna výzkumu byla provedena v prosinci roku 2020 na reprezentativním vzorku 
internetové populace ČR ve věku 18–65 let. Celkem se ho zúčastnilo 1044 
respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos on-line panelu Populace.cz. 
V rámci studie proběhlo také 12 kvalitativních hloubkových rozhovorů s experty, 
kteří se zaměřují na oblast společenské odpovědnosti.
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 Spíše nedůležité  Zcela nedůležité
 Nevím, nedokážu odpovědět
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Graf 3: Když se rozhodujete o nákupu produktu 

nebo služby od nějaké firmy, do jaké míry je pro 

Vás důležité, zda se tato firma chová společen-

sky odpovědně?

 Zdroj: Ipsos CSR & Reputation Research 2020

Graf 4: Byl/a byste ochotný/ochotná si připlatit 

za výrobek, který je šetrný k životnímu prostředí 

nebo je určitá částka z jeho prodeje určena 

na nějaký společensky prospěšný projekt?

 Zdroj: Ipsos CSR & Reputation Research 2020
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Graf 1: Na co konkrétně by se měly firmy 
v rámci CSR soustředit?
Zdroj: Ipsos CSR & Reputation Research 2020

Graf 2: Na které oblasti 
lidé kladou v době 
covidu větší a menší 
důraz než dříve?
Poznámka: Zobrazen rozdíl 
mezi dávám rozhodně/
spíše větší důraz a dávám 
rozhodně/spíše menší 
důraz.

Zdroj: Ipsos CSR & 
Reputation Research 2020
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Pět úrovní strategie

Dobrá strategie odpovědného zadává-
ní (OZ) funguje jako mapa a kompas, 
které všem zainteresovaným ukáží, 
kde jsme, kam směřujeme a jak se tam 
dostaneme. Organizace by proto měly 
věnovat velkou pozornost vytvoření 
jasné a srozumitelné strategie OZ. Jed-
ná se o poměrně obtížný úkol a většině 
organizací zatím chybí potřebné zkuše-
nosti. Využívají proto nejrůznější návo-
dy a příklady dobré praxe, inspirují se 
již existujícími strategiemi soukromých 
i veřejných organizací a řídí se pokyny 
ISO 20400:2017 pro odpovědné zadá-
vání1.

Při přípravě článku jsme prostudovali 
dvacet veřejně přístupných strategií OZ 
veřejných organizací a konstatujeme, že 
přes veškerou snahu zůstávají za oče-
káváním z hlediska struktury, obsahu 
a provázání v rámci strategické kaskády. 
Pod termínem strategie OZ se totiž skrý-
vá hned pět úrovní strategického řízení: 
organizační strategie, funkční strategie 
nákupu, strategie pro jednotlivé nákup-
ní kategorie, nákupní páky a dodavate-
le. Teprve jejich propojením, sladěním 
a vzájemnou interakcí získáme robustní 
strategii OZ.

Bohužel všechny námi zkoumané or-
ganizace vytvářejí strategie direktivně 
a způsobem „shora dolů,“ čímž ovšem 
zpomalují a komplikují zavádění OZ 
v praxi. V další sekci vysvětlíme, proč 
považujeme současné strategické řízení 
OZ za málo efektivní.

Realizovaná strategie

Strategické řízení nákupu probíhá 
na pěti úrovních2, přičemž při vytváření 
strategické kaskády dochází k dynamic-
ké rovnováze dvou protichůdných pro-
cesů: plánované a samovolně vznikající 
strategie (viz obrázek 1).

Plánovaná strategie probíhá směrem 
„shora dolů.“ To znamená, že organizace 
vytvoří celopodnikovou strategii OZ, čímž 
stanoví jasnou vizi i mantinely, a následně 
priority rozpracuje na úroveň funkčních 
strategií, včetně funkční strategie nákupu. 
Zdánlivě je vše připraveno k implemen-
taci, jenže v praxi se ukáže, že plánovaná 
strategie je na nižších úrovních obtíž-
ně realizovatelná až kontraproduktivní, 
protože některé kategorie nejsou pro OZ 
vhodné, nákupní páky nefungují, klíčoví 
dodavatelé principy OZ odmítají atd.

Paralelně a nezávisle na plánovaných 
strategiích vznikají v nákupním odděle-
ní směrem „zdola nahoru“ strategie OZ 
na úrovni kategorie, páky a dodavatele. 
Tyto procesy probíhají samovolně, ži-
velně, nekoordinovaně a často bez pro-
cesního ukotvení. Navíc k jejich realizaci 
chybí zdroje, podpora managementu, 
znalosti i systém měření, což je dáno 
nesouladem s nadřazenými strategiemi. 
Výsledkem tohoto pnutí je potom kom-
promisní realizovaná strategie3: „opra-
vené“ nadřazené strategie integrují ná-
pady a potřeby podřízených strategií, 
zatímco „usměrněné“ podřízené strate-
gie v praxi realizují priority definované 
na vyšších místech.

Díky paralelnímu působení „shora 
dolů“ a „zdola nahoru“ se vytváří zpětno-
vazebná smyčka, která vede k permanent-
ní revizi celé strategické kaskády OZ. Nao-
pak absence zpětnovazebné smyčky vede 
ke „stavbě vzdušných zámků“ na úrovni 
nadřazené strategie, „zmatenému pobíhá-
ní“ na úrovni podřízených strategií a nee-
fektivnímu zavádění OZ v praxi.

Strategická kaskáda  
v ISO 20400

Vytvořit kvalitní strategii OZ není tri-
viální záležitost. V následujících sekcích 
proto nabídneme praktický návod, jak 
strategii OZ na jednotlivých úrovních 
strategické kaskády správně koncipovat. 
Začneme doporučením normy ISO věno-
vané odpovědnému zadávání.

Norma ISO 20400:2017 (dále jen Nor-
ma) je souborem doporučení a příkla-
dů dobré praxe pro úspěšné zavedení 
OZ v organizaci. Obrací se k širokému 
spektru soukromých i veřejných organi-
zací. Nalezneme zde kapitoly věnované 
základním principům OZ, integraci OZ 
do politiky a strategie nákupu, klíčovým 
faktorům úspěšné implementace i dopo-
ručení, jak OZ zohlednit v jednotlivých 
fázích nákupního procesu.

Poměrně velký prostor Norma věnuje 
vytváření a implementaci strategie OZ, 
kterou definuje jako „písemný plán zajiš-
tění nákupu v organizaci, který shrnuje 
klíčové cíle a postupy v oblasti odpověd-
ného nákupu“. Při pozorném čtení v Nor-
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Cílem tohoto článku je představit pět úrovní strategického řízení 
odpovědného zadávání, ukotvit je v ISO 20400:2017, ilustrovat 
úrovně na konkrétních příkladech dobré praxe a doporučit strukturu 
jednotlivých dokumentů. Přestože se článek zaměřuje na oblast 
nákupu, jsou nastíněné principy strategického řízení relevantní pro 
vytváření udržitelné strategie všech ostatních organizačních složek.

Pět úrovní strategie  
odpovědného zadávání
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mě nalezneme doporučení pro všech pět 
úrovní strategického řízení (viz tabul-
ka 1). Největší pozornost je věnována 
funkční a kategoriální strategii, zatímco 
strategie na úrovni nákupní páky je zmí-
něna je povrchně.

Norma bohužel poskytuje jen vágní 
návod, jak jednotlivé úrovně strategií 
formulovat. V dalších sekcích proto do-
poručení Normy doplníme o příklady 
dobré praxe a doporučení, jak jednotlivé 
strategie strukturovat.

Organizační strategie

Organizační strategie stanovuje klíčové 
iniciativy, záměry, hodnoty a cíle orga-
nizace. Minimalistickou verzi zvolilo Mi-
nisterstvo průmyslu Austrálie4: „V rámci 
nákupního procesu podporujeme prin-
cipy odpovědného zadávání, zvyšujeme 
povědomí o sociálních aspektech náku-
pu a inovujeme prostřednictvím diverzi-
fikovaného portfolia dodavatelů.“

Naopak propracovanou politiku OZ 
nalezneme třeba v Nákupní strategii 
skotského okrsku Argyll & Bute5, kde 
se nejdříve dozvíme, proč je politika OZ 
vůbec potřeba, a následně je podrobně 
představena včetně příslušné legislativy, 
priorit i klíčových procesních záležitostí. 
Jedná se o zdařilý dokument, který bude 
svou strukturou vyhovovat většině ve-
řejných institucí.

Inspirovat se můžeme i přehlednými 
a srozumitelně formulovanými priorita-
mi OZ Jihomoravského kraje6: (1) vyu-
žívání obnovitelných zdrojů energie, (2) 
šetrné nakládání s vodou, (3) omezení 
spotřeby surovin, (4) minimalizace do-
padů na životní prostředí, (5) kulturní 
a umělecká hodnota, (6) sociální témata, 
(7) zaměření na náklady životního cyk-
lu. Tabulka 2 shrnuje strukturu politiky 
OZ, která vychází ze zkušenosti autorů 
a analýzy zdařilých politik OZ.

Doporučená struktura  
politiky OZ
 objasnit důvody pro vznik 

politiky OZ,
 v několika větách definovat 

politiku OZ,
 stanovit závazky, které z politiky 

OZ pro organizaci vyplývají,
 zdůraznit klíčové nástroje 

a principy, na kterých je politika 
OZ postavena,

 stanovit priority,
 transformovat priority 

do konkrétních dlouhodobých 
iniciativ, objasnit jejich přínos 
a definovat měření výkonnosti,

 definovat periodicitu.

Tabulka 2: Proces vytváření politiky OZ.

ORGANIZAČNÍ

REALIZOVANÁ S.

PÁKOVÁ

KATEGORIÁLNÍ

FUNKČNÍ

DODAVATELSKÁ

Obrázek 1: Realizovaná strategie v rámci 

strategické kaskády.

Pět úrovní strategie 
v ISO 20400
Organizační strategie
Norma ji označuje za „politiku udržitel-
ného nákupu“ (sekce 5.3), ke které by 
se měl přihlásit vrcholný management 
a která by měla jasně definovat postoj or-
ganizace k OZ a přihlásit se k principům 
trojí zodpovědnosti (environmentální, so-
ciální a ekonomické).

Funkční strategie 
nákupu (FSN)
Norma hovoří o „strategii odpovědného 
nákupu.“ V sekci 5.4 ukazuje, jak nevhod-
ně nastavené procesy oslabují OZ a sou-
časně zdůrazňuje význam analýzy doda-
vatelského řetězce z hlediska procesů, 
počtu úrovní i transparentnosti atd. V sek-
ci 5.5 nalezneme doporučení pro imple-
mentaci FSN, jako jsou SMART indikátory, 
monitoring a soustavné zlepšování či mo-
tivace zaměstnanců k inovacím. Kapitola 
6 podrobně rozebírá jednotlivé aspekty 
FSN: konfigurace procesů, řízení lidí, za-
pojení zainteresovaných stran, nastavení 
priorit, měření a zlepšování výkonu.

Strategie na úrovni  
kategorie (SÚK)
K segmentaci nákupního portfolia Nor-
ma využívá dvě matice: v sekci 6.4.2.4 
je portfolio rozděleno dle typu nákupní 
kategorie a jejího dopadu na klíčové ob-
lasti udržitelnosti, v sekci 7.2.5 pak na-
lezneme matici účasti na trhu. Kapitola 7 
integruje principy OZ do jednotlivých fází 
SÚK. Zdařilá je i sekce 7.3, která ukazuje, 
jak požadavky OZ začlenit do specifikace 
a posoudit jejich naplnění.

Strategie na úrovni 
nákupní páky
Norma se této úrovni věnuje pouze po-
vrchně, když v sekci 7.2.4 vyjmenovává 
desítku základních nákupních pák typu 
„agregace nebo sloučení poptávky.“ 
S konkrétními nákupními pákami se se-
tkáme i v dalších sekcích: Zapojení doda-
vatelů (6.3.2), Analýza nákladů životního 
cyklu (7.2.3), Přesná vs. funkční specifi-
kace (7.3.2), Contracting (7.5.1).

Strategie na úrovni 
dodavatele
Stručný výtah v sekci 7.2.5 se soustře-
ďuje na analýzu potenciálu dodavatele 
a jeho vhodnost vzhledem k požadavkům 
nadřazených strategií. Norma doporuču-
je segmentovat dodavatele v závislosti 
na ambici a vlivu nákupu a následně zvolit 
optimální přístup. Sekce 7.4 podrobně dis-
kutuje samotný proces výběru dodavatele.

Tabulka 1: Pět úrovní strategie v ISO 20400.
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Funkční strategie

Funkční strategie nákupu (FSN) stanoví, 
jak nákupní oddělení realizuje priority 
stanovené podnikovou strategií a jaká 
organizační struktura je pro naplnění 
těchto cílů optimální z hlediska inter-
ních procesů, zdrojů, lidí, interní a exter-
ní spolupráce. Tabulka 3 shrnuje princi-
py vytváření FSN OZ.

Některé organizace vytvářejí vedle 
obecné FSN ještě speciální FSN zamě-
řenou přímo na OZ. Tento přístup je 
vhodný, pokud chcete strategii využít 
jako komunikační nástroj pro zainte-
resované strany. Formát takové stra-
tegie je typicky velmi vizuální, prolíná 
se zde minulost s budoucností, jed-
notlivá témata jsou podrobně rozpra-
cována a zasazena do širokého kon-
textu. Mimořádně zdařilým příkladem 
tohoto přístupu je strategie OZ vodá-
ren NGW7.

Většině institucí však bude stačit, 
když OZ organicky začlení do existující 
FSN tak, jak se to podařilo Birmingham-
ské univerzitě8. V tomto pojetí je OZ 
postaveno na roveň ostatním prioritám 
nákupu, kterými jsou úspory, rozvoj ná-
kupního týmu, digitální transformace 
procesů a řízení vztahů s dodavateli. 
Díky tomu, že strategie OZ má stejný 
formát jako ostatní iniciativy, na nic 
podstatného nezapomeneme, donutí 
nás ke stručnosti a návrh bude snadno 
srozumitelný.

Na úrovni FSN považuje Birmingham-
ská univerzita za největší výzvu „naleze-
ní rovnováhy mezi požadavky OZ a dosa-
žením optimální hodnoty za vynaložené 
peníze a současně zbytečně neomezit 
konkurenci na dodavatelském trhu“. 
Vhodným řešením tohoto problému je 
důsledná aplikace principů trojí zodpo-
vědnosti:
a) V sociální oblasti se nákup zaměřuje 

na vytváření pracovních míst, rozvoj 
lokálních dodavatelů a malých firem, 
důraz na dodržování práv zaměstnan-
ců, zajištění stáží pro studenty i inten-
zivní spolupráci s externími partnery 
na rozvoji OZ. 

b) V ekonomické oblasti je prioritou 
kombinace hodnoty za peníze při zo-
hlednění sociální a environmentální 
stopy. Hodnocení ekonomické výhod-
nosti logicky probíhá perspektivou 
celkových nákladů životního cyklu.

c) V environmentální oblasti se snaží 
univerzita snížit svou uhlíkovou sto-
pu, snížit spotřebu a odbourat obaly.

Z organizačního hlediska univerzi-
ta aspiruje na expertní úroveň náku-
pu dle metodologie Flexibilní rámec9, 
což je komplexní multikriteriální me-
todika hodnocení zralosti OZ. Mnoho 
organizací využívá Flexibilní rámec 
ke shrnutí detailního akčního plánu 
(viz např. FSN okrsku Bath & North 
East Summerset10). Dodejme ještě, že 
Flexibilní rámec je plně kompatibilní 
s ISO 20400 a úroveň 4 (Rozvoj) vyho-
vuje všem požadavkům stanoveným 
Normou11. Velkou výhodou Flexibil-
ního rámce je jeho holistický pohled 
na rozvoj OZ. Pro inspiraci cituji poža-
davky Flexibilního rámce na expertní 
úroveň OZ:
• Lidé: Díky dosaženým úspěchům 

získáváme interní i externí ocenění 
a jsme atraktivní pro nejlepší nákupčí. 
Sdílení příkladů dobré praxe s ostatní-
mi organizacemi.

• Nákupní politika, strategie a ko-
munikace: Strategie se těší podpo-
ře vrcholného vedení. Pravidelně ji 
aktua lizujeme v souladu s požadavky 
environmentálních certifikací, revi-
dujeme se zainteresovanými stranami 
a definujeme priority.

• Nákupní procesy: Klíčové nákup-
ní kategorie analyzujeme metodou 
nákladů životního cyklu. Výkonnost 
dodavatelů měříme prostřednictvím 
klíčových indikátorů výkonu OZ a od-
měňujeme je či penalizujeme. Odstra-
ňujeme bariéry OZ.

• Zapojení dodavatelů: Dodavatele po-
važujeme za klíč k úspěšnému OZ. Vr-
cholný management s nimi pravidelně 
komunikuje. Dodavatelé si uvědomují, 
že zakázky získají pouze ti, kteří se ne-
ustále v oblasti udržitelnosti zlepšují.

• Měření a výsledky: K realizaci a kont-
role OZ využíváme multikriteriální vý-
konnostní indikátory. Výsledek srov-
náváme s podobnými organizacemi. 
Transparentně reportujeme přínosy 
OZ a necháváme je auditovat třetí stra-
nou.
Velmi praktické je propojení OZ 

s ostatními iniciativami v rámci FSN. 
Glasgowské univerzitě se podařilo 
všechny iniciativy shrnout do přehled-
ného diagramu a tím zasadit hlavní pří-
nosy OZ do širšího kontextu: naplňování 
cílů společenské odpovědnosti, podpora 
fair-trade, výhody pro lokální komuni-
tu, férové odměňování, etický nákup, 
podpora lokálních podniků, dodržování 
zákona o otrocké práci a hodnocení do-
davatelů dle metodologie EcoVadis12.

Doporučená struktura 
funkční strategie OZ

 Včleňte OZ do existující funkční 
strategie nákupu (FSN).

 Popište principy OZ (převezměte 
z politiky OZ).

 Vysvětlete klíčové výzvy na úrov-
ni oddělení pro úspěšnou imple-
mentaci OZ.

 Stanovte jasné priority pro dané 
období.

 Transformujte priority do akční-
ho plánu, včetně zodpovědnosti, 
termínů a měření výkonnosti.

 Vraťte se k ostatním tématům 
FSN (úspory, rozvoj zaměstnan-
ců, investiční projekty, certifika-
ce) a slaďte je s prioritami OZ.

 Vše shrňte do přehledného 
schématu, které znázorní, jak 
spolu jednotlivé iniciativy souvi-
sejí a jakou přidanou hodnotu 
přinášejí.

Tabulka 3: Proces vytváření funkční 

strategie OZ.

Strategie na úrovni kategorie

Strategie na úrovni kategorie vyžaduje (1) 
detailní segmentaci nákupního portfolia 
do homogenních nákupních kategorií, 
které jsou následně (2) umístěny do ná-
kupní matice dle předem definovaných 
kritérií, např. význam kategorie, komple-
xita dodavatelského trhu, a dále (3) je pro 
každý kvadrant matice definována obecná 
nákupní strategie, např. automatizovat, 
využít tržní síly, zajistit dodávky, vytvořit 
partnerský vztah, a (4) na základě obec-
né nákupní strategie nakonec vytváříme 
konkrétní akční plán pro jednotlivé ná-
kupní kategorie (viz tabulka 4 pro struk-
turu strategie OZ na úrovni kategorie).

V rámci projektu na podporu odpo-
vědného veřejného zadávání na MPSV již 
kolegové vytvořili několik kvalitních ka-
tegoriálních strategií OZ, například „Od-
povědné veřejné zadávání a cirkulární 
ekonomika – nábytek“13 nebo „Jak uspo-
řádat konference, semináře a jiné akce 
udržitelně“14, které lze s drobnými úpra-
vami převzít a implementovat ve vlast-
ní organizaci, případně zkombinovat 
s dalšími nástroji OZ, jako je odpadová 
pyramida15 nebo kontrolní seznam OZ16.  
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Obrázek 2 názorně ukazuje, jak odpado-
vá pyramida usnadňuje OZ konferencí 
a cateringových služeb.

U některých nákupních kategorií může 
být zavádění OZ složitější, protože doda-
vatelé ještě nejsou technicky či mentálně 
připraveni, případně jsou nutné vysoké 
vstupní investice. Především v raných 
fázích OZ se osvědčilo pravidlo: vyžaduj-
te pouze ty oblasti trojí zodpovědnosti, 
které jsou pro danou kategorii prioritní, 
strategické, realizovatelné a lze u nich 
očekávat signifikantní dopad17.

Doporučená struktura 
strategie OZ na úrovni 
kategorie

 Rozdělte nákupní portfolio 
do homogenních nákupních 
kategorií (např. nábytek, IT, 
ostraha).

 Analyzujte kategorii a doda-
vatelský trh z hlediska priorit 
a potenciálu OZ.

 Umístěte kategorii do matice 
vhodné pro OZ.

 Vyvoďte obecnou strategii OZ 
pro daný kvadrant matice.

 Spojte analýzy (2) a (4) a navrh-
něte přesnou strategii OZ pro 
danou kategorii.

 Definujte podrobný akční plán 
a měření výkonnosti.

Tabulka 4: Proces vytváření funkční 

strategie nákupu OZ.

Strategie na úrovni  
nákupní páky

Na této úrovni vybíráme z portfolia 
možných nákupních pák tu, která nám 
umožní co nejefektivněji realizovat kate-
goriální nákupní strategii. Norma uvádí 
jen desítku základních, zatímco třeba 
v Nákupní šachovnici18 jich nalezneme 
64 v různých stupních obtížnosti.

Efektivní je třeba propojení OZ s ná-
kupní pákou „Analýza nákladů životního 
cyklu“ (LCC). Připomeňme, že LCC hod-
notí ekonomickou výhodnost nabídky 
nejen na základě kupní ceny, ale zohled-
ňuje všechny ostatní náklady na pořízení 
výrobku (např. transport, balení, homo-
logace), provoz (spotřeba elektřiny, ná-
klady na údržbu, náhradní díly), ukonče-

ní životního cyklu (recyklace, odstranění) 
a náklady na environmentální, společen-
ské a ekonomické externality včetně těch, 
které nelze vyjádřit v penězích.

Celý koncept si můžeme názorně ilu-
strovat na případové studii nákupu in-
formačních a komunikačních technologií 
(ICT)19:

Předmětem plnění je rámcová doho-
da na dodávky ICT, konkrétně počítačů 
včetně příslušenství a monitorů v letech 
2021–2023 pro kanceláře v Praze, Brně 
a Ostravě dle aktuálních potřeb zadava-
tele. Předpokládaná hodnota zakázky je 
12 mil. Kč bez DHP a bude realizována 
formou několika menších dodávek.

Zadavatel nabídky hodnotil metodou 
LCC a zohlednil požadavky OZ hned 
na třech úrovních: (1) na úrovni doda-
vatelského řetězce se dodavatelé zava-
zují k dodržování platných pracovně-
právních předpisů a doložení etického 
kodexu výrobce, (2) na úrovni životní-
ho cyklu výrobku musí plnění vyhovět 
požadavkům programu ENERGY STAR 
pro energetický výkon a současně být 
konformní s certifikací ekologické udr-
žitelnosti EPEAT GOLD nebo TCO Certi-
fied, (3) na úrovni dodavatele zadavatel 
umožnil nabídnout náhradní plnění.

I přes tyto relativně přísné požadav-
ky a potenciálně komplexní hodnocení 
nabídek proběhlo výběrové řízení zcela 
bezproblémově a vybraný dodavatel vy-
hověl všem kritériím OZ. Na závěr ještě 
uvádíme několik praktických rad přímo 
od zadavatele:
• využít Kontrolní seznam MPSV pro 

analýzu rizik a příležitostí udržitel-
nosti,

• transparentně zvýhodnit dodavatele, 
kteří splňují požadavky TCO Certified 
ve smyslu podílu recyklovatelných 
plastů či ověřené spotřeby energie, 
a naopak vyloučit možnost doložit 

konformitu prostřednictvím technic-
ké dokumentace, protože to přesahuje 
reálné kontrolní možnosti zadavatele,

• tendr postavit na principu nákladů 
životního cyklu (LCC), tzn. zohlednit 
náklady na spotřebovanou energii 
a recyklaci včetně hodnocení externa-
lit jako jsou emise CO2 při výrobě,

• kreativně přistoupit k tématu likvida-
ce, protože i vyřazené počítače mají 
určitou hodnotu z hlediska recyklace 
použitých materiálů, případně počí-
tače prodat ve vlastní režii a vyhnout 
se povinné půlroční záruce prodejem 
v režimu použitých součástek.
Tabulka 5 shrnuje naše doporučení 

pro vytváření strategie OZ na úrovni ná-
kupní páky.

Doporučená struktura 
Strategie OZ na úrovni 
nákupní páky

 Vyberte nákupní páku, která 
nejlépe řeší váš obchodní 
případ (např. LCC, řízení inovací, 
Design-to-Cost).

 Inspirujte se příklady dobré 
praxe, jak nákupní páku zkombi-
novat s prioritami OZ.

 Prověřte smysluplnost a realizo-
vatelnost požadavků OZ v rámci 
dané nákupní páky.

 Navrhněte akční plán, který 
kombinuje požadavky OZ s ná-
kupní pákou.

 Vytvořte databázi získaného 
know-how a sdílejte příklady 
dobré praxe.

Tabulka 5: Proces vytváření strategie 

na úrovni nákupní páky.

MINIMALIZACE

OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ

RECYKLACE

JINÉ

SKLÁDKOVÁNÍ

Digitalizace pozvánek, registrace materiálů.  
Co nejméně propagačních předmětů, nebalené pečivo.

Jedlé dárky, předměty opakované potřeby, 
voda ze džbánku.

100% recyklovatelnost, ekoznačka, již recyklované materiály, 
zákaz některých materiálů, důsledné třídění odpadů.

Kompostovatelné nádobí, předání nespotřebovaného jídla 
humanitárním/charitativním organizacím, energetické využití.

Obrázek 2: Aplikace odpadové pyramidy pro OZ konferencí 

a cateringových služeb.
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Strategie na úrovni dodavatele

Strategie na úrovni dodavatele znamená 
vhodně nakonfigurovat šířku a intenzitu 
spolupráce s dodavatelem (viz tabulka 6 
pro doporučenou strukturu). Ve firemní 
praxi se často setkáváme s rozdělením 
dodavatelů na zakázané, potenciální, běž-
né, preferované a strategické. Důležité je 
také rozhodnout, zda pro danou kategorii 
chceme jednoho dodavatele, několik stej-
ně velkých dodavatelů nebo třeba pre-
ferujeme model, kdy jeden dodavatel je 
hlavní, zatímco další zůstávají v rezervě 
a dodávají pouze malá množství.

Odpovědné zadávání bychom na úrov-
ni dodavatelů měli pojmout jako proces 
soustavného zlepšování s transparentní-
mi SMART indikátory, pravidelným hod-
nocením výkonnosti a adaptací strategie 
na měnící se podmínky. Největší pozor-
nost logicky věnujeme preferovaným 
a strategickým dodavatelům, zatímco 
u zbytku postačí obecně formulované 
požadavky OZ a periodické standardizo-
vané hodnocení.

Specifickým nástrojem strategického 
řízení dodavatelů v rámci OZ jsou pro-
gramy diverzity, jejichž cílem je vytvořit 
příznivé podmínky pro zapojení co nejšir-
šího portfolia dodavatelů, např. podniky 
vlastněné ženami, zaměstnávající mino-
rity a znevýhodněné pracovníky, malé 
a střední firmy či sociální podniky. Pokud 
chceme sociální podniky podporovat pro-
střednictvím veřejných zakázek, můžeme 
využít přímého oslovení, formalizované 
výzvy ve veřejných zakázkách malého 
rozsahu, zlepšením přístupu dalšími způ-
soby či zvýhodněným hodnocením20. K je-
jich identifikaci můžeme využít podrobný 
on-line Katalog sociálních podniků21, kte-
rý obsahuje 130 ověřených podniků seřa-
zených podle oboru i regionu.

Doporučená struktura 
strategie OZ na úrovni 
dodavatele

 Na úrovni kategorie určete 
vhodnou konfiguraci dodavatel-
ské báze (např. jeden strate-
gický partner, dva paralelní 
dodavatelé, konkurence mezi 
mnoha dodavateli, hlavní a zá-
ložní dodavatel atd.)

 Segmentujte dodavatele dle 
potenciálu (např. zakázaní, 
potenciální, běžní, preferovaní, 
strategičtí).

 Definujte cíle OZ pro jednotlivé 
dodavatele prostřednictvím 
SMART výkonnostních indikáto-
rů.

 Vytvořte akční plán postavený 
na principech soustavného 
zlepšování v oblasti OZ.

 Měřte výkonnost, poskytujte 
zpětnou vazbu a strategii pravi-
delně aktualizujte.

Tabulka 6: Proces vytváření strategie 

na úrovni dodavatele.

 

Skvělým příkladem strategie 
na úrovni dodavatele je v oblasti ří-
zení odpadů sociální podnik, který 
organizacím nabízí recyklaci citlivých 
dokumentů formou archivace, digita-
lizace a následnou bezpečnou skartaci. 
K rozjetí firmy postačila dotace v řádu 
desítek tisíc liber na výkonnou skar-
tovačku a zhutňovač. Vedle konkuren-
ceschopných cen dnes firma lokálním 
zadavatelům snižuje uhlíkovou stopu 
za transport, vytváří lokální pracovní 

místa a nabízí stáže i personalizova-
nou podporu handicapovaným pracov-
níkům22.

Závěr

Odpovědné zadávání je mladá disci-
plína, která ještě není pevně ukotvena 
ve strategických dokumentech nákupu. 
Je proto přirozené, že většině organi-
zací zatím chybí provázanost v rámci 
strategické kaskády. Přestože samotná 
strategie tvoří maximálně 5 % úspěchu 
a zbylých 95 % patří realizaci23, vyplatí 
se vytvářet kvalitní strategie. Věříme, že 
náš článek pomůže manažerům náku-
pu lépe pochopit výzvy na jednotlivých 
úrovních strategie, poskytne návod, jak 
ISO 20400 využít při strategickém plá-
nování, a v neposlední řadě inspiruje 
přehlednými návody k vytváření strate-
gie i příklady dobré praxe. 
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