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Editorial

nacházíme se ve složité době. Obtíže spojené 
s koronavirou epidemií nikdo nemohl předvídat. 
Přesto v JRK každý den vidíme, že se obce, města 
a jejich představitelé vyrovnali a dodnes vyrov-
návají s komplikovanou situací skvěle! Ať už šlo 
o ochranu zdraví obyvatel, práci za ztížených 
podmínek či dodržování hygienických pravidel. 
Podstatnou roli ve vaší obci či městě jistě hrálo 
také odpadové hospodářství, které zvládalo jak 
vyšší nároky obyvatel, kteří byli během karantény 
doma, tak muselo reagovat i na podstatně zvýšená 
hygienická opatření. Věříme, že nyní se vše vrací 
k běžnějšímu fungování. Role odpadového hos-
podářství v obcích a městech však stále poroste. 
Jeho efektivitu lze rychle zvýšit, a přitom výrazně 
ušetřit. Máme s tím v JRK dlouhodobé zkušenosti. 
Kde jsme pro samosprávy partnerem v této oblasti, 
tam se nám společně se zastupiteli daří dosáh-
nout výrazných úspor či podstatného zlepšení 
přehledu o odpadech. Je to tím, že přinášíme 
řešení na míru opravdu pro každou samosprávu 
– ať už jde o malou obec, nebo velké město. Jak to 
může fungovat, se dočtete například v rozhovoru 
se starostou Ostopovic Janem Symonem. Rovněž 
se dozvíte, jaké jsou odpadové trendy, přečtete si 
o konkrétních řešeních, která ušetří peníze, zjistíte, 
jak ovlivní hospodaření s odpady nová legislativa, 
a také vám potvrdíme, co určitě víte – tedy, že 
se vyplatí více odpadu sbírat a méně svážet. Vše 
dobré a mnoho úspěchů v osobním i profesním 
životě přeje

Robin Dufek
Ředitel společnosti JRK
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TECHNOLOGICKÁ REVOLUCE PRO-
MĚŇUJE NAKLÁDÁNÍ S  ODPADY 
V NOVÉM JIČÍNĚ 

Nový Jičín proměňuje odpadové hos-
podářství. To tak bude díky nové 
technologii patřit k  nejvyspělejším 
v České republice. S pomocí evidenč-
ního systému získá město absolutní 
přehled o  odpadech. Ten zastupite-
lům dosud chyběl. 

V obci je jako zásadní součást nového 
hospodaření s  odpady zaváděn evi-
denční systém. Na každou popelnici 
či kontejner bude umístěn QR kód. 
Ten slouží k odečtu množství odpadu 
v daném místě. „Cílem proměny odpa-
dového hospodářství je získat lepší pře-
hled o nádobách ve městě a především 
o  jejich průběžné naplněnosti při svo-
zech. Na základě údajů, které získáme, 
chceme upravit trasy a  frekvenci svozo-
vých tras tak, aby svážení odpadu bylo 
pro město méně nákladné,“ vysvětluje 
místostarosta města Ondřej Syrovátka.

Lepší než čárové kódy
Evidenční systém ve městě zajistí kon-
trolu nad počtem nádob v  ulicích, je-
jich naplněností či četnosti svozů. Díky 

tomu budou moci v Novém Jičíně na-
stavit optimální nakládání s městskými 
odpady a v součinnosti s  technickými 
službami města zjednodušit svozové 
trasy. Důvody, proč systém zastupi-
telé vybrali, shrnuje místostarosta 
Ondřej Syrovátka: „Evidenční systém 
ECONIT jsme zvolili mimo jiné i proto, že 
– kromě evidence nádob, druhů odpadů 
či četnosti svozů – může být jednoduše 
doplněn o motivační systém pro občany. 
A rovněž pracuje na principu QR kódů, se 
kterými se terénním zaměstnancům pra-
cuje lépe a rychleji než s čárovými kódy.“

BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU TŘÍDÍ 
ODPADY DÍKY CHYTRÉMU SYSTÉMU

Výrazné úspory v odpadovém hospo-
dářství přináší obci nový evidenční 
systém. Ten zde bude využíván na 
sběr pytlů s tříděným odpadem. 

„Od nového evidenčního nástroje si slibu-
jeme výrazně vyšší přehled nad odpady, 
než máme nyní, a věříme, že se jeho za-
vedení promítne i do podstatně vyšší vy-
tříděnosti odpadů,“ říká starosta obce 
Patrik Schramm a  doplňuje: „Důležité 
pro nás jsou samozřejmě i  předpoklá-
dané úspory, které systém obci přinese.“ 

Robin Liška – manažer společnosti JRK 
pro Moravskoslezský kraj informaci 
doplňuje: „Kromě úspor a přehledu nad 
odpady zjednoduší evidenční systém 
zastupitelům administrativu spojenou 
s odpadovým hospodářstvím. Podstatné 
je, že obci vyřeší i vše, co souvisí se zpřís-
něním legislativy. 

JABLUNKOV PROPOJUJE DIGITÁLNÍ 
TECHNOLOGII S  ODPADOVÝM HOS-
PODÁŘSTVÍM 

Nejvýchodnější město České repub-
liky – Jablunkov, mění systém třídění 
odpadů. Město v rámci této proměny 

Proměna odpadového hospodářství u větších měst může fungovat skvěle. Potřebují však kom-
plexní partnerství. To může zahrnovat například analýzu odpadu, evidenční systém, nastavení 
vhodného způsobu třídění, zavedení domácího kompostování, nebo vylepšení či výstavbu sběr-
ného dvora. Takovou komplexnost v tuzemsku přináší jediná firma – společnost JRK. 

Větším městům pomáhá komplexní přístup

Proměny odpadového 
hospodářství v Česku 
Naplno využít potenciál obce v odpadovém hospodářství. To je v zájmu každé samosprávy. Často 
jsou však ambice municipalit v této oblasti nenaplněny. Situace se naštěstí mění a mnoho obcí chce 
odpadové hospodářství zlepšovat a předcházet vzniku odpadů, a tak i ušetřit. Představujeme vybra-
ná města a obce, kde se to daří. 

TRENDY
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propojí nové digitální technologie 
s odpadovým hospodářstvím města. 
Co přináší nová technologie? Dokáže 
načítat všechny složky odpadu a měří 
i naplněnost jednotlivých nádob! Díky 
propojení s  vyspělým systémem tří-
dění odpadu, které v  Jablunkově pro-
bíhá způsobem dům od domu, přináší 
systém nebývalý přehled o  obec-
ních odpadech. Zavedení novinky je 
možné i proto, že v Jablunkově funguje 

komplexní třídění všech složek od-
padu. Technické služby města sváží 
dům od  domu nádoby na tříděný 
odpad – papír a plast, směsný komu-
nální odpad i  bioodpad. Ten se zde 
nově kompostuje v  zahradních kom-
postérech – společnost JRK ve městě 
pomohla zavést domácí kompostování 
bioodpadu. 

Co obsahují popelnice?

„Evidenční systém a  jeho mobilní ter-
minály umí načítat prostřednictvím QR 
kódů jednotlivé druhy odpadů. Díky 
tomu přesně víme, jaký obsah se v nádo-
bách nachází. Věříme, že propojení chyt-
rého evidenčního systému s jednotlivými 
nádobami přinese městu efektivnější 
nakládání s  odpady i  úspory,“ vysvět-
luje vedoucí technických služeb města 
Tomáš Hanzlík.

KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU ZAVÁDÍ 
NOVINKY DO ODPADOVÉHO HOSPO-
DÁŘSTVÍ

Nový systém evidence odpadů za-
vádí Kobylá nad Vidnavkou. Ten obci 
přinese výrazné úspory v  odpado-
vém hospodářství. 

Evidenční systém výrazně zvýší vytří-
děnost odpadů v obci. „Systém dokáže 
sledovat množství vytříděného odpadu 
v  jednotlivých domácnostech za jed-
notlivé komodity,“ vysvětluje starostka 
obce Zuzana Jochmannová a  dopl-
ňuje: „Velmi nás těší, že se do nového 
systému třídění odpadu zapojily téměř 

všechny domácnosti v obci. Nejenže po-
můžou šetřit přírodu, ale přispějí i k likvi-
daci odpadu.“ 

SBĚRNÝ DVŮR V LOŠTICÍCH POMŮŽE 

K LEPŠÍMU TŘÍDĚNÍ 

Loštice zprovoznily sběrný dvůr, 
který patří k  nejmodernějším 
v  Olomouckém kraji. Nové zařízení 
na sběr odpadu používá digitální 
technologie. 

Cílem zastupitelů Loštic je, s  pomocí 
nového sběrného dvora, separo-
vat polovinu všech odpadů. Bude to 
možné proto, že nová technologie 
bude občany motivovat k  lepšímu tří-
dění. Sběrný dvůr nabídne obyvate-
lům pohodlné a  jednoduché třídění 
odpadů. Ty se pak soustředí například 
do moderního zastřešeného ocelo-
vého kontejneru, velkoobjemových 
sběrných nádob, plastových popelnic 
apod. Občané mají rovněž k dispozici 
boxy na baterie či zdravotnický odpad. 
„Rozhodli jsme se vybudovat tak mo-
derní sběrný dvůr proto, abychom zvý-
šili míru třídění a v konečném důsledku 
tak ušetřili peníze,“ vysvětluje starostka 
obce Šárka Havelková Seifertová.

V OBCI LIPOVÁ LÁZNĚ SLEDUJÍ PŘES-
NÉ PARAMETRY ODPADU

Obec Lipová-lázně zavedla chytrý 
systém evidence odpadů. Ten bude 
sledovat parametry svozu odpadu 
a umožní optimalizovat cenu za jeho 
odvoz. 

Díky systému, který sleduje pomocí QR 
kódu parametry odpadu, budou mít 
zastupitelé dokonalý přehled o odpa-
dovém hospodářství obce. Zavedení 
systému evidence odpadů tak povede 
ke zvýšení separace vytříditelných slo-
žek a  snížení množství směsného ko-
munálního odpadu.  „S novelou zákona 
o  odpadech se mají zásadně měnit po-
platky za uložení odpadů na skládku. To 
by se mohlo promítnout do podstatného 
zvýšení poplatků pro občany,“ uvádí sta-
rosta obce Lubomír Žmolík a dodává: 
„Chceme zdražení předejít, a  tak obec 
zavedla systém ECONIT, který bude pro-
střednictvím QR kódů sledovat četnost 
a další parametry komunálního odpadu. 
Díky tomu budeme moci přijmout opat-
ření, která nám pomůžou optimalizovat 
cenu za svoz.“

Nové technologie pomáhají i odpadovému hospodářství menších obcí. Umí výrazně zvýšit vytří-
děnost, a tak obcím ušetří. A jejich hospodaření s odpady je pak mnohem efektivnější. Společnost 
JRK dokáže ušít na míru přesné řešení pro každou obec. 

Chytrá řešení pro menší obce
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Jak efektivně nakládat s odpady už dnes?

Navržený zákon o  odpadech přináší 
podstatné a  většinou pozitivní pod-
něty do odpadového hospodářství 
v  ČR. Jde například o  některé změny 
ve sběru odpadů, řešení problema-
tiky černých skládek či obchodování 
s odpady. Prospět může i navýšení po-
platku za ukládání odpadů na skládku 
či možnost takzvaných třídicích slev 
pro obce. „Omezení skládkování je pro 
účelné hospodaření s  odpady v  České 
republice zásadní. V  současnosti pat-
říme k  zemím, které na skládky vyváží 
velkou část odpadů. Přitom víme, že již 
nyní lze vytřídit a zužitkovat až 80 % od-
padů. Stát by tak měl, podle našeho ná-
zoru, maximálně podporovat schopnost 
samospráv a občanů třídit. Všechny po-
třebné nástroje – jako jsou například evi-
denční systémy, sběr tříděného odpadu 
od dveří, včetně toho kuchyňského, či do-
mácí kompostování,“ uvádí Robin Dufek, 
ředitel společnosti JRK.

Není zřejmé, na co se připravit 
Navrhovaný zákon je však zatím v  le-
cčem nejasný. Nereflektuje napří-
klad snižování množství směsného 

V současnosti v mnoha obcích skvěle funguje shromažďování a třídění 
odpadu na sběrných dvorech, sběr odpadů od dveří či vlastní přeprava. 
Je zjevné, že obce chtějí odpadové hospodářství zlepšovat a předcházet 
vzniku odpadu již nyní. Vždyť už dnes lze vytřídit čtyři pětiny vyprodukova-
ných odpadů. Vědí tak, že se na budoucí změny v zákonech musí připravit 
co nejdříve. Zvláště chtějí-li připravit nějaký větší investiční projekt – na-
příklad postavit nebo rekonstruovat sběrný dvůr. Již nyní tak může fungo-
vat komplexní přístup k odpadům, který obcím umožní dosáhnout takové 
míry třídění, aby se jim nezdražovalo skládkování. 

komunálního odpadu, ale pouze zvy-
šování tříděných složek. Není zatím 
třeba zřejmé, jestli bude brát v úvahu 
domácí kompostování – tedy zda ho 
bude započítávat do třídicího koefi-
cientu. Nejsou také jasné informace 
o tom, jak se bude počítat míra třídění. 
A vlastně není zřejmé ani finální znění 
zákona – vše je v obecné rovině. Obce 
se musí na zákon připravit, ale je to 
pro ně těžké, protože přesně neví na 
co.  Zákon sice počítá s tím, že dojde ke 
zvýšení vytříděnosti z  nynějších 30 % 

(to je číslo, které uvádí MŽP) na 75 %, 
ale přesto nezvýhodňuje obce, které 
likvidují bioodpad třeba právě kompo-
stováním v domácnostech. 

Priorita? Kompostování! 
Co by tedy měla legislativa ještě zahr-
nout? Především by měla být vstřícná 
vůči předcházení vzniku odpadu, neje-
nom samotnému třídění. Nynější po-
doba zákona totiž paradoxně může 
podporovat i nyní obvyklý jev, kdy ze-
lený odpad ze zahrad, jako je tráva či 

Již brzy se začnou výrazně zvyšovat poplatky za skládkování. Ty pak v roce 2030 dosáhnou téměř 
čtyřnásobku současné ceny. Za tunu využitelných odpadů budou obce platit až 1850 korun! Ko-
munální politici, kteří se na to nepřipraví, na to doplatí. A to doslova. Již nyní však řada obcí umí 
s odpady nakládat velmi efektivně. Proč tedy nevyužít řešení, která jsou k dispozici už dnes? 

LEGISLATIVA

NÁVRH
NOVÉHO ZÁKONA
O ODPADOVÉM 
HOSPODÁŘSTVÍ

Kdo na něj doplatí a komu se vyplatí?
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Na začátku proměny by měla být vždy vstupní analýza. Ta pomůže 
najít slabá místa v nastavení odpadového hospodářství. Poté by 
měla následovat fyzická analýza, kdy v den svozu směsného ko-
munálního odpadu vezmou odborníci vzorek odpadu a ten ručně 
dotřídí.  Výsledkem analýzy je reálné složení směsného komunál-
ního odpadu (SKO) v dané obci. Ta díky tomu přesně ví, kolik pro-
cent odpadu je možné ze SKO ještě vytřídit, a jaký tedy je v obci 
potenciál zvýšení míry třídění. Na základě těchto analýz pak může 
partnerská firma nastavit jednotlivé kroky obci na míru. 

Po analýze by mělo následovat zavedení evidenčního systému. 
Díky němu samospráva získá detailní přehled o reálném stavu 
odpadů a svozové společnosti. Data o odpadech se sbírají pomocí 
hardwaru, který je odesílá online do systému. Díky evidenci lze 
měřit i frekvenci svozů, původce odpadů, množství, kvalitu třídění 
apod. Systém lze propojit s vážním systémem na svozovém autě 
či sběrném dvoře, re-use centru nebo ho lze využít při svážení od 
dveří. Záleží na potřebách obce. 

Nejvhodnější variantou sběru odpadu je zavedení systému, kdy se 
tříděný odpad sbírá od dveří. Tím se z anonymního sběru vytvoří 
adresný, což zpravidla vede ke zodpovědnějšímu přístupu domác-
ností k vlastním odpadům. Zároveň je tento přístup pro občany 
pohodlnější než systém sběrných hnízd. Sběr odpadu od dveří 
může mít více podob. 

Nejvhodnějším řešením pro odpadové hospodářství obcí je tedy 
zavedení systému domácího kompostování společně se sběrem 
kuchyňského odpadu od dveří. Toto řešení lze zvolit jak v zá-
stavbě rodinných domů, tak i v případě bytů.  

Podle toho, jaký systém sběru a evidence odpadu v obci funguje, 
lze nastavit i systém motivace. Finanční motivaci lze jednoduše 
nastavit třeba dle poměru snižování SKO či kvality tříděného od-
padu. V případě kombinace obou přístupů pak jde vlastně o sys-
tém PAYT („pay as you throw“, tedy „zaplať, kolik vyhodíš“).  

Pokud může obec provozovat sběrný dvůr, má to pro ni řadu 
výhod. Více najdete v článku na straně 12.

ZÁKLADEM PROMĚNY ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ JE KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP

listí, končí v  hnědých nádobách, což 
je pro obec nevýhodné. Občané totiž 
do nádob házejí i zbytky, které by zů-
staly u nich na zahradě, jen proto, že 
je pohodlnější zbavit se jich odvozem. 
Obec v takovém případě netřídí biood-
pad, ale navyšuje celkové množství 
odpadů. Přitom řešení může být jed-
noduché – zelený odpad lze zkom-
postovat v  místě vzniku v  zahradním 
kompostéru. 

Z kuchyně do košíků
Současná legislativa nepodporuje tří-
dění kuchyňského odpadu, tedy na-
příklad slupky od brambor, zbytky 
jidel apod. Ten nyní totiž představuje 
většinu biologicky rozložitelného ko-
munálního odpadu (BRKO) v  těchto 
nádobách a v případě bytových domů 
jde většinou o jediný biologicky rozlo-
žitelný odpad, který končí v kontejne-
rech. Popelnice i kontejnery tak můžou 
být zahlceny zbytečně. Především 
však organický odpad v  těchto nádo-
bách hnije a zapáchá. Přitom i zde se 
nabízí řešení. Je jím zavedení třídění 
kuchyňského odpadu do perforova-
ných košíků přímo v kuchyních a jeho 
následný sběr ve větších nádobách 
přímo od domu. Tento přístup dobře 
funguje v  západní Evropě a  je v  sou-
časnosti – díky společnosti JRK – rov-
něž dostupný i u nás. 

Nejefektivnější řešení
Lze tedy shrnout, že by nová odpa-
dová legislativa měla podpořit ten ne-
jefektivnější přístup k  bioodpadům. 
A tím je systém domácího komposto-
vání zeleného odpadu provázaný s tří-
děním a  následným svozem zbytků 
z  kuchyně. Jediný bioodpad, který 
má smysl svážet, je tedy kuchyňský 
odpad. A toto řešení je možné jak u ro-
dinných, tak i  bytových domů. „Jsme 
v  JRK přesvědčení, že by takový přístup 
měl podpořit i zákon. Tak bychom v ČR 
docílili výrazné snížení množství odpadu, 
který se musí odvážet,“ uvádí Robin 
Dufek. 

1. Analýza pomůže

2. Bez evidence to nejde 

3. Adresný je lepší než anonymní 

4. Kompostováním a sběrem kuchyňského
    odpadu proti skládkování 

5. Povzbudivá motivace

6. Sběrné dvory vydělávají
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Na začátku zkoumání je vstupní ana-
lýza. Ta najde slabá místa v  nasta-
vení obecního hospodaření s odpady. 
Během ní se analyzují například výkazy 
svozové společnosti či dotazníky pro 
EKO-KOM a ISPOP. Následuje další zá-
sadní krok, kterým je takzvaná fyzická 
analýza odpadu. Díky ní lze konkrétně 
a přesně určit, co je možné rychle změ-
nit. Fyzickou analýzou totiž zjistíme, 
kolik odpadů, které by šly ještě dotří-
dit, se nachází ve směsném komunál-
ním odpadu. V  této fázi už je možné 
nastavit jednotlivé kroky a  řešení, 

které odpadové hospodářství dané 
obce optimalizují a učiní efektivnější. 

Víme, co třídíme, víme, co vozíme

Nyní, jako podstatný krok, přichází za-
vedení evidenčního systému odpadu. 
S  jeho pomocí lze zjistit, jestli navr-
žené změny probíhají tak, jak mají, 
a zda se občané do systému zapojují.  
Díky evidenčnímu systému má samo-
správa obce dokonalý přehled o  od-
padech a  okamžitě vidí i  to, co by se 
dalo dále zlepšit. Například když je evi-
dována naplněnost popelnic, můžou 
zástupci samosprávy přizpůsobit 

frekvenci svozu, aby se nevyvážely 
prázdné nádoby. Nebo naopak, kde 
jsou popelnice přeplněné, tam lze fre-
kvenci svozu zvýšit. A  jak to funguje 
konkrétně? Zastupitelé či zaměstnanci 
technických služeb vidí v systému do-
mácnosti, které se do třídění zapojily. 
Každá domácnost má unikátní QR kód, 
díky kterému se při svozech pozná, 
odkud odpad pochází a  co obsahuje. 
Je z toho zřejmé, jaký druh odpadu do-
mácnost vytřídila, kolik pytlů či nádob 
odpadová společnost vyvezla, či jak 
často případně došlo k  neshodným 
stavům. 

Čím ve městě či obci, kde chtějí výrazně proměnit třídění odpadů, začít? Analýzou! Díky zkoumání 
stavu odpadového hospodářství v daném místě lze rychle zjistit, jaké jsou možnosti jeho zlepšení. 
Teprve poté je možné navrhnout konkrétní řešení a optimalizaci hospodaření s obecními odpady.

Jak analýzy zlepšují hospodaření s odpady 

Až čtyři pětiny odpadů vyprodukovaných v obcích lze vytřídit. Tento odpad, který skončil v nádobách 
na směsný komunální odpad, by nemusel skončit na skládce, pokud by ho obce, respektive domácnosti 
správně vytřídily. Vyplývá to z analýz, které provedli zástupci společnosti JRK ČR a Institutu cirkulární 
ekonomiky (INCIEN). Z analýz tedy vyplývá, že největší podíl tvořil biologicky rozložitelný odpad, a to 
téměř 35 %. Další složkou, která byla v analyzovaných vzorcích hojně zastoupená, byl plast, který tvořil 
10 %. Následovaly papír, sklo a textil, které představovaly kolem 6 % obsahu černých popelnic. Více 
v následující tabulce.   

OBCE A MĚSTA

VÝSLEDKY ANALÝZY

obce můžou vytřídit až 80 % odpadu!

Zdroj: Fyzické analýzy odpadu ve spolupráci s INCIEN 2019

TYP 
ODPADU

MNOŽSTVÍ

PLAST

PAPÍR

TEXTIL + OBUV

SKLO

STAVEBNÍ ODPAD

KOV

NEVYTŘÍDITELNÝ SKO

OSTATNÍ ODPADY
NÁPOJOVÉ KARTONY

28,12 %

6,67 %

6,00 %

9,98 %

5,59 %

3,42 %

2,77 %

1,80 %

1,05 %

34,57 % BIOODPAD

MAXIM
ALIZACE TŘÍDĚNÍ
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Kompostování přímo v domácnostech 
je nejlepším způsobem, jak předejít 
vzniku velké části odpadu. Většina bio-
logicky rozložitelných odpadů, které 
obec produkuje, totiž vzniká právě 
v  domácnostech. A  právě zde je lze 
efektivně likvidovat. Díky tomu by 
se totiž zásadně snížil svoz hnědých 
nádob na bioodpad, který je nákladný. 
Systém domácího kompostování je 
tedy ekonomicky výhodným i  ekolo-
gicky vstřícným řešením pro odpadové 

hospodářství obcí. 

Co zůstane doma, to se počítá

Ze zkušeností společnosti JRK z  více 
než 500 obcí vyplývá, že minimálně 50 

% bioodpadů (většinou výrazně více) 
lze zkompostovat doma na zahradě. 
Takovým kompostováním, bez ohledu 
na to, jestli jde o formu zahradního či 
komunitního kompostování, lze zpra-
covat podstatnou část bioodpadů. 
A  takový přístup se městům a  obcím 
určitě vyplatí. 

Co získají samosprávy, když zave-
dou třídění bioodpadu?

Již nyní se většina obcí rozhodla pro 
systém domácího kompostování a za-
jistila pro své občany kvalitní zahradní 
kompostéry. Díky němu si z  BRKO, 
které vzniká na zahradě a z části i v ku-
chyni (slupky z  ovoce a  zeleniny, ...), 

mohou občané vytvořit kvalitní hno-
jivo. Domácím kompostováním se 
předejde množství odpadu, které by 
skončilo na skládce, a  občané ušetří 
náklady za hnojiva při péči o rostliny. 
Kompost totiž poskytne bohatou pří-
rodní výživu pěstovaným plodinám, 
a navíc zvýší kvalitu a úrodnost půdy. 
Důležitou roli v  tomto procesu však 
hraje i  kvalita zahradního kompos-
téru. Ten by měl mít dlouhou životnost 
(kvalitní materiál), pohodlný systém 
vyprazdňování a manipulace s kompo-
stem (přístupný ze všech stran) a ide-
ální je, když už v procesu jeho výroby 
jsou zakomponovány principy cirku-
lární ekonomiky.

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. To už je, vzhledem k tomu, jak 
často takové tvrzení zaznívá, téměř klišé. Nic to nemění na skutečnosti, že právě 
prevence vzniku odpadu je budoucností odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky.
Jak toho dosáhnout? Spolupůsobením různých opatření. Jedno z těch nejpodstatnějších 
je likvidace bioodpadů v místě, kde vznikají. Tedy v domácnostech.  

Proč podpořit domácí 
kompostování 

Rok 2016 Rok 2018
při svozu bioodpadu 
v hnědých nádobách

po zavedení systému 
zahradního kompostování

N
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TŘÍDĚNÍ ZAČÍNÁ
V KUCHYNI

MÝTY OPŘEDENÝ
BIOODPAD

Obec v takovém případě netřídí biood-
pad, který se nachází ve směsném 
komunálním odpadu, ale navyšuje cel-
kové množství odpadů.

Kuchyňský odpad z  domácností 
(slupky od brambor, zbytky jídel 
apod.) – ten také bohužel často končí 

Většina biologicky rozložitelných 
odpadů, které obec vytváří, vzniká 
v  rodinných či bytových domech. 
A  právě zde je lze efektivně likvido-
vat. Vhodným řešením pro odpadové 
hospodářství obcí je tedy zavedení 
systému domácího kompostování 
společně se sběrem kuchyňského od-
padu od dveří. 

Není bioodpad jako (bio)odpad 
BRKO (biologicky rozložitelný komu-
nální odpad) dnes tvoří podstatnou 
část černé nádoby, která je v  obcích 
určena na směsný komunální odpad. 
Velké množství odpadu z  černé ná-
doby na směsný komunální tak končí 
na skládce zbytečně. Je proto velká 
škoda, že se bioodpadu nedostává 
v  České republice tolik pozornosti, 
kolik by si jí zasloužil. Možná je to 
i proto, že obyvatelé často nevědí, co 
lze pod bioodpad zahrnout, a jak s ním 
zacházet. My Vám nabízíme základní 
přehled bioodpadů a zároveň i stručný 
návod, jak se s  nimi co nejefektivněji 
vypořádat: 

Zelený odpad ze za-
hrad (tráva, listí, větve 
apod.) Tento odpad vlastně 
nemusí vzniknout. Může se totiž zkom-
postovat v  místě vzniku v  zahradním 
kompostéru. Je to mnohem vhodnější  
řešení, než ho vyhazovat do hnědé ná-
doby na bioodpad. Občané do ní há-
zejí i zbytky, které by zůstaly u nich na 
zahradě, jen proto, že je pohodlnější 
zbavit se jich odvozem. 

Vnímání odpadů se daří oprostit od stereoty-
pů jen pomalu. K  nejčastějším floskulím patří 
přístup k  bioodpadu – podle mnohých ho stačí 
vyhodit do hnědé popelnice a  „je klid“. Takové 
řešení je však výhodné málokdy. Biodpady jsou 
různé a pro každý z nich je třeba zvolit odlišný 
postup.

BIOODPADY

až 35 %

ČERNÝCH 
NÁDOB TVOŘÍ

BRKO

TYP 
ODPADU

MNOŽSTVÍ

PLAST

NEVYTŘÍDITELNÝ SKO28,12 %

PAPÍR

TEXTIL + OBUV

SKLO

STAVEBNÍ ODPAD

KOV
OSTATNÍ ODPADY

NÁPOJOVÉ KARTONY

6,67 %

6,00 %

9,98 %

5,59 %

3,42 %

2,77 %

1,80 %

1,05 %

34,57 % BRKO
23,11 % KUCHYŇSKÝ ODPAD

11,46 % ZELENÝ ODPAD

MAXIM
ALIZACE TŘÍDĚNÍ

Zdroj: Fyzické analýzy odpadu ve spolupráci s INCIEN 2019

Aneb 
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TŘÍDĚNÍ ZAČÍNÁ
V KUCHYNI

vybavilo těmito košíky. I  díky 
tomu se lidé naučí kuchyňský 

odpad třídit. A  až poté ho vytří-
děný vysypou – v případě rodin-
ných domů do menších hnědých 
(např. 40l) nádob, u bytových 
domů se pak používají společné 

větší (např. 120l) nádoby. Toto 
řešení je známé v  západní Evropě 
a je v současnosti rovněž dostupné 
i u nás.

Gastroodpad ze stravoven –  ne-
tvoří se u občanů a má jiné složení 
než kuchyňský odpad z domácností 
(je převážně tekutý), a je tedy nutno 
svézt odpad do nejbližšího zaří-
zení, které disponuje hygienizační 
jednotkou.

v černých nádobách na směsný odpad. 
Představuje tak většinu BRKO v těchto 
nádobách a v případě bytových domů 
jde většinou o jediný biologicky rozlo-
žitelný odpad, který končí v kontejne-
rech. Popelnice i kontejnery tak můžou 
být zahlcené zbytečně. 
Především však organický odpad 
v  těchto nádobách hnije a  zapáchá. 
I  proto města a  obce nemůžou efek-
tivně snižovat objem a frekvenci svozu 
nádob na směsný komunální odpad. 
A jaké je tedy vhodné řešení? Zavedení 
třídění kuchyňského odpadu do per-
forovaných košíků přímo v  kuchyních 
a  jeho následný sběr ve větších ná-
dobách přímo od domu. Důležité je, 
aby každou domácnost obec či město 

Moderní a  efektivní systém sběru 
bioodpadu sám o  sobě nestačí. 
Zásadní pro úspěšné zapojení občanů 
do systému třídění BRKO je jejich in-
formovanost. Občané musí vědět, jak 
to provádět správně a  které odpady 
kam přesně třídit. Vhodná komuni-
kační strategie zajistí, že lidé pochopí, 
jak se mají do třídění zapojit a  co to 
jim, respektive obci či městu přinese.

Zde je nezastupitelná role samosprávy. 
Ta by měla zvolit vhodnou informační 
kampaň směrem k  občanům. Jejím 
hlavním cílem by mělo být motivo-
vání lidí, aby se do systému zapojili. 
Například společnost JRK, která taková 
řešení realizuje, v  tom samosprávám 
výrazně pomáhá. Součástí dodávky 
jsou totiž i  kompletní podklady. Patří 
k  nim i  návrh komunikační strategie, 
na jejímž základě lze občanům tyto 
informace nenásilnou formou podat, 
a tak je i motivovat.

BEZ INFORMOVÁNÍ 
OBČANŮ TO
NEFUNGUJE

Jak na třídění kuchyňského odpadu?
Nemusí to být složité. Důležité je, aby zavádění systému realizoval 
někdo, kdo detailně porozumí odpadovému hospodářství dané obce 
či města, a může tak být pro samosprávy vhodným partnerem. Jen 
takový realizátor dokáže rychle a přesně optimalizovat hospodaření 
s bioodpady. Postup by pak měl být ve stručnosti následující.

Je zásadní zvolit vhodné nástroje pro rodinu a bytovou zástavbu. 
Zatímco v bytové zástavbě probíhá sběr odpadu v menších (20–40l) 
nádobách, přidělených ke každému bytu zvlášť, tak v rodinné zá-
stavbě lze využít i větších (120l) hnědých nádob

Domácnost by měla být vybavena vhodnými kompostovatelnými 
pytlíky na bioodpad a perforovanými košíky pro jeho třídění. 
Podstatné je, aby byly certifikované – kvalitní výrobky zabraňují 
vzniku hnilobných procesů a zápachu. Použití kompostovatelných 
pytlíků zvyšuje také čistotu v nádobách a sběrných autech. Tím se 
snižují náklady na jejich čištění a sanitaci. 

Potřebná je častá frekvence sběru odpadu v menších objemech, ta 
zajistí hygienickou manipulaci a efektivní svoz. Tříděné BRKO by 
mělo být odváženo z každé domácnosti minimálně jedenkrát za 
týden.

1 VOLBA TŘÍDICÍCH NÁSTROJŮ

2 POHODLÍ A HYGIENA

3 EFEKTIVNÍ MANIPULACE A SVOZ



12 JRK zpravodaj pro samosprávy

K  venkovnímu cvičení není potřeba 
žádný stroj, posilovna ani vybavení. 
Stačí kvalitní hřiště. To by nemělo 
chybět v žádném městě, či vlastně na 
jakémkoliv místě, kde žijí či se shro-
mažďují mladí lidé. Streetworkout 
však není pouze pro ně, cvičení může 
provozovat každý bez ohledu na věk. 
Přesto lze říci, že rostoucí obliba to-
hoto druhu cvičení má pozitivní dopad 
především na mladé lidi. Fenoménu 
se daří přivést dospívající od počítačů 
ke sportu a rovněž přispívá k potlačení 
nežádoucích sociálních jevů – prokaza-
telně snižuje kriminalitu. Jako inspiraci 
představujeme několik hřišť značky 
RVL13, která staví ty nejkvalitnější hři-
ště v tuzemsku i v Evropě.

Největší workoutové hřiště na svě-
tě vzniklo v Benešově!

Ve středočeském Benešově vzniklo 
hřiště, které nemá obdoby. Je totiž nej-
větší na světě. Sportoviště slavnostně 
otevřela hejtmanka Středočeského 
kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. 

Dopadovou plochu tvoří atraktivní 
modrý tartan. Sportoviště je odolné 

vůči vandalům, kteří by ho chtěli po-
škodit, a  i  případné posprejování lze 
jednoduše odstranit. Hřiště bylo rov-
něž testováno samotnými atlety, je 
certifikované a splňuje tak nej-
vyšší bezpečnostní a  kva-
litativní požadavky. 
O t e v ř e n í 

h ř i -
ště doprová-

zela obrovská publicita. 
Hejtmanka Středočeského kraje 
Jaroslava Pokorná Jermanová při ote-
vření hřiště řekla: „Velmi mne těší, že 
se v právě v Benešově otevřelo sportovní 
zařízení, které je největší svého druhu 
na světě. Kromě toho, že je hřiště velké, 
tak je i velmi moderní, a také bezpečné.“

Vozíčkáři i zdraví lidé cvičí na work-
koutovém hřišti v Třeboni 

Hendikepovaní sportovci a  nejlepší 
čeští streetworkouteři zahájili provoz 
workoutového hřiště v  Třeboni na 
městské pláži u  rybníka Svět. Hřiště 

je v  České republice výjimečné tím, 
že vychází vstříc i  hendikepovaným 
sportovcům. 

Hřiště RVL13 přineslo širokou nabídku 
nejmodernějších kvalitních cvi-

čebních prvků pro venkovní 
cvičení. Jedinečné je hřiště 

mimo jiné v  tom, že vychází 
vstříc i  hendikepovaným – ti zde 

můžou využít různé prvky, jako jsou 
hrazdy, bradla či žebříky. Ty jsou při-
způsobené přímo vozíčkářům, kteří 

zde můžou cvičit vahou vlastního těla. 
Na jejich přípravě se podíleli odborníci 

Cvičit venku s pomocí váhy vlastního těla je u nás stále populárnější. 
Není divu – je to zadarmo, a cvičení skvěle rozvíjí fyzičku. Pro tělo je to jeden 
z nejlepších a nejpřirozenějších pohybů. A mladí navíc vnímají venkovní cvičení, 
jinými slovy streetworkout, jako součást oblíbené subkultury, se kterou se ztotožňují. 

INSPIRACE

A PARKOUROVÁ
HŘIŠTĚ 

WORKOUTOVÁ

zvyšují popularitu 
zastupitelů

pohyb, 
který město 

miluje
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i  sami hendikepovaní atleti. Hřiště je, 
kromě vozíčkářů, určeno pro všechny, 
kteří si chtějí zacvičit vahou vlastního 
těla na čerstvém vzduchu – teenagery, 
jejich rodiče i  aktivní seniory. Všichni 
ocení měkký a  bezpečný povrch do-
padové plochy z  litého tartanu, který 
skvěle tlumí otřesy. „Na místě se budou 
potkávat a cvičit zdraví i hendikepovaní. 
Myslím si, že to povede k  tomu, že nad 
tím lidé budou více přemýšlet. Uvidí, 
že vozíčkáři dělají věci jako ostatní, 
a  budou ztrácet předsudky,“ vysvětluje 
Ivan Nestával, jeden z  iniciátorů pro-
jektu a otec vozíčkáře, rovněž Ivana.

Pražské Dolní Počernice otevřely 
Fitpark 

Jedno z  nejkomplexnějších street-
workoutových hřišť v  ČR otevřela 

pražská městská část Dolní Počernice. 
Sportoviště, které vybudovala spo-
lečnost RVL13, vzniklo díky podpoře 
hlavního města Prahy a Českého olym-
pijského výboru v  části zámeckého 
parku v Dolních Počernicích – Štěpnici. 

Hřiště nabízí nejmodernější cvičební 
prvky pro venkovní cvičení. Počtem 
prvků, jako jsou hrazdy, bradla, žeb-
řiny, lavice, horizontální žebříky, prolé-
začky a další, patří k nejkomplexnějším 
streetworkoutovým sportovištím v ČR. 
„Zvolili jsme hřiště RVL13 proto, že jsme 
nechtěli kompromisní řešení. Šlo nám 
o  kvalitu, která vydrží, o  bezpečí cvičí-
cích, i o to, aby bylo hřiště skutečně pro 
všechny,“ vysvětluje starosta Dolních 
Počernic Zbyněk Richter a  doplňuje: 
„Při výběrovém řízení pro nás bylo pod-
statná i  jednomyslná shoda všech zná-
mých atletů, kteří bez výjimky doporučili 
vybrat právě toto sportoviště. A  pod-
mínkou také bylo, aby hřiště splňovalo 
všechny náležitosti vyhlášeného dotač-
ního programu.“

V Nejdku vznikl workoutový a par-
kourový areál 

Skvělé možnosti zacvičit si workout 
a parkour nabízí nový sportovní areál, 
který v  Karlovarském kraji otevřelo 
město Nejdek. 

Hřiště je přímo v  centru města u  ná-
městí Karla IV., před základní školou. 
Sportovcům přináší nejmodernější 
cvičební prvky pro venkovní cvičení 

–  streetworkout. Je ojedinělé tím, že 
kromě streetworkoutových prvků na-
bízí i  cvičební prostor pro dnes tak 
populární parkour. Velké sportovi-
ště má přes dvě stě metrů čtvereč-
ních. Počtem prvků, jako jsou hrazdy, 
bradla, žebřiny, lavice, horizontální 
žebříky či prolézačky, se řadí k  nej-
komplexnějším hřištím tohoto druhu 
v Karlovarském kraji. Zprovoznění hři-
ště RVL13 v Nejdku proběhlo za účasti 
široké veřejnosti.

Veřejně přístupná sportoviště ocení všichni obyvatelé měst, síd-
lišť i dalších sídel. Nejkvalitnější sportovní workoutová a parkou-
rová hřiště u nás vznikají pod značkou RVL13 již od roku 2012. 
Společnosti vyrábí certifikovaná hřiště venkovní, vnitřní, a také 
sportoviště, která vycházejí vstříc hendikepovaným či starším 
občanům.

Všechna hřiště značky RVL13 jsou bedlivě testována, certifikována 
a splňují nejvyšší bezpečnostní a kvalitativní požadavky. Hřiště 
přináší řešení na míru, vstřícné ceny a bezkonkurenční životnost. 
RVL13 je česká firma, a přitom jednička na evropském trhu. Je za ní 
500 postavených hřišť! Více najdete na www.rvl13.com 

Nejkvalitnější u nás i v Evropě Hřiště značky RVL13

Zvyšují popularitu 
zastupitelů u občanů

Prokazatelně 
snižují kriminalitu

Nabízí nejzdravější 
způsob posilování

Jsou vhodná i pro 
hendikepované 
a seniory
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O jaké technologie a opatření jde? Vždy 
záleží na konkrétní obci, které je třeba 
nastavit odpadové hospodářství na 
míru. Roli také hraje skutečnost, jestli 
je v obci či městě sběrný dvůr, i  způ-
sob, jakým sbírá odpad. Podstatné 
je, aby samospráva měla dokonalý 
přehled o odpadech v obci. A  to není 
možné bez jejich evidence. V  tuzem-
sku funguje jako komplexní evidenční 
systém odpadu nástroj, který se jme-
nuje ECONIT. Funguje jednoduše; jeho 
hardwarová část představuje nástroj 
na sběr dat – tedy mobilní terminál, 
který načítá QR kódy, a ta softwarová 
zase pracuje s daty. Systém je přizpů-
sobený potřebám konkrétních obcí 
a sběrných dvorů.

Sběrné dvory zlepšují přehled

Pokud obec má sběrný dvůr, tak právě 
toto zařízení může výrazně přispět 

k  vyšší efektivitě odpadového hospo-
dářství obce. Podstatné je, aby sběrné 
dvory byly propojené se zmíněným 
evidenčním systémem. Díky takovému 
propojení hardwaru (kontejnerů, vah, 
sběrných boxů apod.) se softwarem 
(evidenční systém) získávají samo-
správy mnohem vyšší přehled o odpa-
dech. Mohou tak nastavit kroky, které 
odpadové hospodářství optimalizují.  

Méně svozů díky kompostování 

Další podstatné opatření, které po-
máhá snížit frekvenci svozů, je likvi-
dace bioodpadů v místě, kde vznikají. 
Tedy v  domácnostech. Většina bio-
logicky rozložitelných odpadů, které 
obec produkuje, totiž vzniká právě 
tam. A  právě v  domácnostech je lze 
efektivně likvidovat. A  díky tomu lze 
zásadně snížit svoz hnědých nádob 
na bioodpad, který je nákladný. Ze 

zkušeností společnosti JRK, tedy part-
nera více než 500 obcí v  oblasti od-
padů, vyplývá, že minimálně polovinu 
bioodpadů (většinou výrazně více) lze 
zkompostovat doma na zahradě. Další 
polovinu, která vzniká v  kuchyni, lze 
zase třídit. Třídění kuchyňského od-
padu lze zvolit i  v  případě bytových 
domů.

Neefektivní hnízda

V  podstatné části obcí funguje nepří-
liš efektivní systém sběrných míst, tzv. 
hnízd.  Je anonymní, a tak se stává, že 
občan vyhodí do sběrného kontejneru 
odpad, který tam nepatří, a znehodno-
cuje tak kvalitu vytříděnosti. Často také 
dochází k  přeplněnosti těchto kontej-
nerů. Další nevýhodou je také vzdále-
nost sběrných hnízd od domácností. 
Občanům se nechce chodit daleko, 
aby odpad vytřídili, a  proto mnohdy 

Sběr a svoz odpadů – to jsou klíčové prvky odpadového hospodářství obce či města. Často však 
nejsou efektivní a hospodaření s odpady prodražují. Mnozí zástupci samospráv si uvědomují, že 
jak sběr, tak i svoz může být mnohem účinnější a především levnější! Aby to fungovalo, tak je zá-
sadní propojení sběru odpadů i jejich svozu s moderními technologiemi.  

SVOZ ODPADU

SBÍRAT,
LÉPE

MÉNĚ
SVÁŽET
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vytříditelné složky končí v černých ná-
dobách, které mají u domu. To lze jed-
noduše změnit zavedením systému, 
kdy se tříděný odpad sbírá od dveří. 
Tím se z  anonymního sběru vytvoří 
adresný, což vede k zodpovědnějšímu 
přístupu domácností. Zároveň je tento 
přístup pro občany pohodlnější než 
systém sběrných hnízd.  

Sběr od dveří a jeho možnosti

V České republice se sběru odpadů vě-
nuje společnost JRK. Na začátku je vždy 
analýza odpadového hospodářství – ta 
vychází z počátečního stavu. Na jejím 
základě jsou navrhnuty změny, které 
zásadně zvýší efektivitu odpadového 
hospodářství. I díky analýze tak lze na-
vrhnout nejvhodnější variantu sběru 
odpadu dům od domu. Může jí být: 

Pytlový sběr: 
Obec rozdá domácnostem pytle růz-
ných barev, do kterých mohou třídit 
dané komodity. Každá domácnost 
pak třídí odpad do jednotlivých pytlů 
a plné je dává před dům v den svozu.

Nádobový sběr:  
Obec pořídí barevné nádoby, které 
rozdá domácnostem, aby do nich tří-
dily stejně jako do nádoby na  SKO.  
Každá domácnost pak třídí do jednotli-
vých nádob, které plné dává před dům 
v den svozu.

Kombinovaný sběr:  
Jde o kombinaci obou variant.  Některé 
domácnosti třídí do nádob a  jiné do 
pytlů. Využívá se především ve větších 
městech nebo lokalitách, které jsou 
pro svoz obtížnější. 

Bytová zástavba: 
V  tomto případě sice neexistuje uni-
verzální řešení sběru odpadu, přesto 
tu jsou osvědčené postupy.  Občané 
mohou třídit odpad do pytlů v  pří-
padě, že je mají kde ukládat, nebo 
mohou využít kontejnerová stání. To je 
třeba přizpůsobit dle kapacity domác-
ností. Je možné využít také uzamyka-
telná stání, podzemní kontejnery nebo 
kontejnery na karty a čipy.

Přístup k odpadovému hospodářství se v ČR mění. Obce zlep-
šují odpadová hospodářství, která jsou efektivnější, a lze zde 
tak snížit frekvenci svozů. Několik příkladů: 

Přehled snižuje frekvenci svozů 

Ve městě byl zaveden evidenční systém. Na každou po-
pelnici či kontejner je umístěn QR kód. Ten slouží evidenci 
množství odpadu v daném místě. „Cílem proměny odpa-
dového hospodářství je získat lepší přehled o nádobách ve 

městě a především o jejich průběžné naplněnosti při svozech. Na základě 
údajů, které získáme, chceme upravit trasy a frekvenci svozových tras tak, 
aby svážení odpadu bylo pro město méně nákladné,“ vysvětluje místosta-
rosta města Ondřej Syrovátka.

Nový Jičín

Ve Valašské Bystřici došlo k výraznému snížení svozů od-
padů. Zatímco dříve obec, která patří rozlohou k největším 
v České republice, svážela měsíčně kolem 1300 popelnic, 
nyní po zavedení evidenčního systému je to jen něco přes 

700 nádob. Před zavedením evidence byly popelnice opatřeny štítky, 
které si domácnosti vyzvedávaly na obecním úřadě a v den svozu je 
pověsily na popelnice. Nádoby byly často poloprázdné. V novém sys-
tému dostali občané QR kódy, které identifikují nádobu z jejich domác-
nosti. Obyvatelé Valašské Bystřice, i díky informační kampani, vědí, že 
nemají dávat popelnici před dům, pokud není plná. 

Valašská Bystřice

Společně se zavedením evidenčního systému spustila obec 
pohodlný systém sběru tříděného odpadu dům od domu. 
Občané pravidelně získávají na obecním úřadě zdarma 
pytle a etikety s QR kódy, které obsahují informaci o dané 

domácnosti a druhu odpadu. Tyto kódy pak lepí na pytle s tříděným 
odpadem. V obci se třídí zvlášť do pytlů papír, plast a sklo, které se 
sváží pravidelně každých 14 dní. Již po roce od zavedení změn v odpa-
dovém hospodářství zde například vzrostlo množství tříděného papíru 
o 127 %, zatímco objem směsného komunálního odpadu klesl o 11 %.

Hlásná Třebaň

Rovněž zástupci samosprávy v Uhelné si od nového 
systému slibují podstatné snížení množství netříděného 
odpadu a úsporu financí jak za skládkovné, tak i za svoz. 
„Zavedení chytrého evidenčního systému nám dá přehled 

o tom, jak občané nakládají s odpadem. Zároveň díky tomu budeme mít 
kontrolu nad hmotností jednotlivých složek odpadu, které předáváme dál 
k likvidaci,“ uvádí starosta Uhelné Zdeněk Hořava. 

Uhelná 
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Sběrné dvory jsou klíčovým prvkem 
odpadového hospodářství obce či 
města. Pokud obec sběrný dvůr pro-
vozuje, tak to pro ni má řadu výhod. 
Například to motivuje občany více tří-
dit, přináší úspory pro obecní rozpo-
čet, výrazně snižuje nebezpečí vzniku 
černých skládek, zvyšuje se vytřídě-
nost odpadů či vznikají druhotné su-
roviny, které lze následně využít apod. 
Díky moderním technologiím a  systé-

mům může mít obec ve sběrných dvo-
rech dokonalý přehled nad odpady, 
a tak ušetřit. 

Různé obce, různý přístup

Jak ale vybudovat nebo upravit sběrný
dvůr, aby obci sloužil co nejlépe? I když
to zní jako klišé, je třeba, aby byl sběrný
dvůr ušitý obci na míru. Jiné vybavení 
sběrného dvora potřebuje menší obec
a  odlišné větší město. Některé 
obce ocení kompletní vybavení 

velkoobjemovými kontejnery včetně 
velkých lisů a  vah odpadu, další obci 
stačí několik kontejnerů, které pojmou 
papír, plast, sklo, kovy, objemný odpad 
či biologický odpad. 
Vybavení je podstatné, ale pro opti-
mální nastavení podmínek sběrného 
dvora je zásadní spolupráce mezi 
obcí a firmou, která sběrný dvůr staví, 
či přestavuje. Například společnost 
JRK v  rámci komplexního partnerství 

s obcemi umí definovat, co by takový 
sběrný dvůr v  dané obci měl obsa-
hovat, a  poté ho vybaví potřebným 
vybavením.

Data šetří peníze

Zásadní pro to, aby sběrný dvůr přinesl
úspory i  vyšší vytříděnost, je propo-
jení vybavení sběrných dvorů s  vy-
spělou technologií. Tou je především 
evidenční systém. Díky takovému 
propojení hardwaru (kontejnerů, vah, 

sběrných boxů apod.) se softwarem 
(evidenční systém) získají samosprávy 
mnohem vyšší přehled nad odpady. 
Mohou tak nastavit kroky, které odpa-
dové hospodářství optimalizují.  
V  tuzemsku funguje jako komplexní 
evidenční systém odpadu nástroj, 
který se jmenuje ECONIT. Funguje jed-
noduše; jeho hardwarová část před-
stavuje nástroj na sběr dat – tedy 
mobilní terminál, který načítá QR kódy, 
a  ta softwarová zase pracuje s  daty. 
Systém je přizpůsobený potřebám 
konkrétních obcí a sběrných dvorů.

Chytré kartičky pro chytré řešení

Kromě toho, že přinese úspory a vyšší 
přehled o  odpadech, zjednodušuje 
evidenční systém administrativu spo-
jenou s  odpadovým hospodářstvím 
a zároveň nabízí řešení, které zabrání 
jeho zneužití – například podnikateli. 
Je to možné díky odpadovým kar-
tičkám, kterými se občané i  podnika-
telé prokazují. Jak to funguje?
Registrovaný obyvatel obce, který nosí
odpady na sběrný dvůr, dostane 
kartičku s  přiřazeným QR kódem. 
Když přinese na sběrný dvůr odpad, 
tak ho obsluha zváží, naskenuje kar-
tičku a kód přiřazený danému odpadu 
a  to je vše. Dvě pípnutí mobilního 
terminálu tak přinesou všechny 
podstatné informace – kdo a  kdy 
jaký odpad donesl a  kolik ho bylo. 
Není třeba vypisovat žádné seznamy, 
vše se automaticky zanese do data-
báze. To výrazně snižuje chybovost 

Jsou srdcem odpadového hospodářství obce. Sběrné dvory mohou 
samosprávám ušetřit peníze i motivovat občany, aby třídili. Tak to 
funguje v případě, že obec sběrný dvůr má a ten je vybavený potřeb-
nou technologií. Podstatná část sběrných dvorů zatím takové vyba-
vení postrádá. Situace se však v České republice zlepšuje.

SBĚRNÉ DVORY, 
KTERÉ MAJÍ SMYSL

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

Jak to funguje 
v Lošticích?



17JRK zpravodaj pro samosprávy

– taková data jsou přesná. Stačí jen ně-
kolik kliknutí a  zástupci samospráv či 
technických služeb obce mají přehled 
o  tom, kolik odpadu se na sběrném 
dvoře nachází. Mohou díky tomu také 
generovat výkazy, které slouží jako 
podklad pro ISPOP či EKO-KOM.
Ve sběrném dvoře vybaveném takovou
chytrou technologií (evidenčním sys-
témem) lze i jednoduše nastavit limity 
pro jednotlivé druhy odpadů. A  v  ne-
poslední řadě lze v  systému nastavit 
i  motivační složku pro občany. Ti tak 
mohou být, pokud nosí na sběrný dvůr 
odpad, odměněni, například slevou na 
poplatku za odpad.

Odpad i jako zdroj

Bez ohledu na velikost obce je hlavním
účelem sběrného dvoru efektivní ulo-
žení odpadů v nádobách určených pro
daný druh odpadu. Sběrné dvory musí
být v  případě shromažďování nebez-
pečných odpadů dostatečně stavebně 
zajištěné proti úniku škodlivin do okol-
ního prostředí.
Nejvhodnějším řešením je využití ta-
kového moderního vybavení, kdy lze 
provozovat sběrný dvůr při běžném 
stavebním zabezpečení. Dnes jsou již 
proto pro sběrné dvory běžně k  dis-
pozici kvalitní zabezpečené kontej-
nery i nádoby na sběr nebezpečného 
odpadu, elektroodpadu, případně ná-
doby na sběr olejů a  tuků z  domác-
ností atd.
Ve sběrných dvorech s  větší kapaci-
tou se pak vyplatí použít i  drtiče vel-
koobjemového odpadu či štěpkovače. 
U takových velkokapacitních sběrných 
dvorů je vhodné některé druhy od-
padu zpracovat například formou liso-
vání. To šetří náklady za odvoz odpadů 
a připravuje materiál pro další předání 
koncovému zpracovateli. Ve výbavě 
takového dvora by tedy měl být i kva-
litní lis. Vytříděný a  slisovaný odpad 
totiž lze dále výhodně prodávat jako 
komoditu. Příkladem může být třeba 
obec Trojanovice, kde se navíc vytři-
ďují i PET lahve podle barvy a pak se 
prodávají. A  z  toho se vlastně provoz 
sběrného dvora může zaplatit.

Web chytreodpady.cz zjišťoval, jak 
sběrné dvory a  jejich možný pří-
nos vnímají zástupci samospráv. 
Průzkum mezi zastupiteli v obcích, 
kde sběrné dvory jsou, proběhl 
v  dubnu až červnu 2019. Šetření 
se účastnili zastupitelé ze 42 obcí. 
Každý mohl zaškrtnout tři mož-
nosti – podle svého preferovaného 
pořadí. Nyní výsledky průzkumu 
stručně představujeme:
Pokud bychom výsledky průzkumu 
zobecnili, pak nejpodstatnějším 
přínosem sběrných dvorů, alespoň 
podle toho, jak to vnímají zastupi-
telé, je vyšší motivace občanů třídit. 
Následuje lepší přehled o obecních 
odpadech.

CO OBCI PŘINÁŠÍ
SBĚRNÝ DVŮR?
Průzkum mezi starosty
a zastupiteli

Příkladem může být třeba město Loštice, které zprovoznilo sběrný 
dvůr, jenž patří k nejmodernějším v Olomouckém kraji. „Rozhodli 
jsme se vybudovat moderní sběrný dvůr proto, abychom zvýšili míru 
třídění a v konečném důsledku tak ušetřili peníze,“ vysvětluje starostka 
obce Šárka Havelková Seifertová a dodává: „Pomocníkem, který nám 
pomůže k úsporám, je především evidenční systém sběrného dvora. 
Díky němu jsme získali přesný přehled o odpadech, které do sběrného 
dvora odevzdají občané i firmy. Systém nám také zásadně zjednodušil 
administrativu.“

Přesně na míru 
Sběrný dvůr modernizovala i obec Budišov nad Budišovkou. Funguje 
zde nový evidenční systém, který je přizpůsobený na míru obce. „Od 
nového evidenčního nástroje si slibujeme výrazně vyšší přehled o odpa-
dech, než máme nyní, a věříme, že se jeho zavedení promítne i do pod-
statně vyšší vytříděnosti odpadů,“ říká starosta  obce Patrik Schramm 
a doplňuje: „Důležité pro nás jsou samozřejmě i předpokládané úspory, 
které systém obci přinese.“ 

Vyšší vytříděnost, nižší náklady 
Kompletní modernizace sběrného dvora probíhá i na Šumavě v obci 
Horní Planá. Cílem nového řešení je výrazně zvýšit vytříděnost od-
padů a ušetřit tak náklady spojené s odpadovým hospodářstvím.

Jak fungují moderní sběrné dvory v ČR?

8%

9%

25%

40%

18%

Vyšší motivaci občanů třídit

Přehled o odpadech v obci

Zdroj: Dotazovací šetření webu
chytreodpady.cz v dubnu až červnu 
2019 mezi zastupiteli ze 42 obcí

Komfort pro obyvatele

Omezení černých skládek

Více peněz do rozpočtu
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DATA A ČÍSLA 

Samosprávy, které začaly s proměnou odpadového hospodářství, už ví, že se to vyplácí. Se změ-
nou přichází vyšší efektivita a především úspory. Je to možné zejména díky komplexnímu part-
nerství s firmou, která je schopna řešit odpady městům a obcím přesně na míru. V České repub-
lice jde o společnost JRK.  

NOVINKY V ODPADOVÉM
HOSPODÁŘSTVÍ 

2019 - 7 let po zavedení

2016 - 4 roky po zavedení

2011 - před zavedením

Srovnání vývoje tříděného a směsného 
komunálního odpadu v letech.DOBŠICE
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EKO-KOM

Co však takové komplexní partnerství 
zahrnuje? Analýzu odpadového hos-
podářství, návrhy na řešení, optimali-
zaci jednotlivých kroků, ale i dodávku 
jednotlivých produktů a  vybavení in-
frastrukturou. Společnost JRK do obcí 
a měst v rámci tohoto přístupu zavádí 
chytré technologie a inovace, a také se 
podílí na vzdělávání občanů v  odpa-
dové problematice. A podstatné je, že 
takový přístup je vhodný pro všechna 

města i obce – například i pro Prahu, 
krajská města, ale i  pro ty nejmenší 
obce. 

Vytřídit lze 80 % odpadů! 

Každá obec má šanci zlepšit odpadové 
hospodářství. Vždyť až čtyři pětiny 
odpadů vyprodukovaných v  obcích 
lze vytřídit. Vyplývá to z  analýz, které 
provedli zástupci společnosti JRK 
a  Institutu cirkulární ekonomiky. Co 

analýzy ukázaly? Zastoupení odpadu, 
který již není možno dále materiálově 
využít a nelze ho v současnosti recyklo-
vat, bylo pouhých 20 %! Největší podíl 
tvořil organický odpad, a to celých 42 
%. Tento odpad byl složen z 30 % za-
hradní zelení a z 12 % kuchyňským od-
padem. Z toho vyplývá, že z celkového 
množství zkoumaného směsného 
komunálního odpadu bylo možné 
zkompostovat až 30 % odpadu!  Další 
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složkou, která byla v  analyzovaných 
vzorcích hojně zastoupená, byl plast, 
který tvořil 10 %. Následoval papír 
s více než 7 % a sklo s 6 %. Zanedbatelný 

nebyl ani podíl textilu, který tvořil 4 
%. Z  analýz tedy vyplývá, že až 80 
% odpadu, který skončil v  nádo-
bách na směsný komunální odpad, 

nemuselo skončit na skládce, pokud 
by ho obce, respektive domácnosti 
správně vytřídily.
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Vaše obec je známá inovativním pří-
stupem k odpadům. Co je tedy v od-
padovém hospodářství Ostopovic 
nového?

Občanům nyní nabízíme praktičtější 
a  přehlednější systém evidence pyt-
lového svozu separovaných složek 
odpadu. Naši zaměstnanci pak mají 
spolehlivější a praktičtější vybavení. 

Proč jste k  takovým změnám při-
stoupili a co si od nich slibujete? 

Dosavadní systém byl sice funkční, ale 
uživatelské rozhraní bylo nepřehledné 
a  také možnosti práce se shromáž-
děnými daty omezené. Nový systém 
ECONIT je pro občany uživatelsky přá-
telštější. A  pro obecní samosprávu je 
zase zásadní, že ho bude možné v bu-
doucnosti využít i pro evidenci množ-
ství směsného komunálního odpadu 
za jednotlivé domácnosti i  jednotlivé 
svozy. Rádi bychom totiž zavedli vá-
žení směsného komunálního odpadu 
z  jednotlivých domácností a  poplatek 
za odpad stanovili pro jednotlivé do-
mácnosti podle skutečně vyproduko-
vaného množství odpadu.

Jak nyní odpady evidujete?

Nyní máme zavedený klasický místní 
poplatek a  systém slev za zapojení 

do pytlového sběru odpadu a domácí 
kompostování. Evidujeme pouze se-
parované složky v  rámci pytlového 
svozu.
  
Lze říci, že máte výborný přehled 
o odpadech? 

K  tomu, aby byl dokonalý nám 
chybí právě vážení směsného 
odpadu z  jednotlivých popelnic 
a kontejnerů. Ale platí, že zave-
dení evidence sběru separo-
vaných složek odpadu vedlo 
k  tomu, že se jejich množství 
velmi výrazně zvýšilo – třeba 
u plastů na více než trojnáso-
bek. A to s sebou samozřejmě 
nese znatelně vyšší příjmy od 
společnosti EKOKOM.

Svoz odpadů řešíte s pomo-
cí vlastních zaměstnanců. 
V  čem je takový přístup vý-
hodný? 

Máme nižší náklady na od-
padové hospodářství – pyt-
lový svoz i  provoz sběrného 
dvora. A také máme lepší pře-
hled o  kvalitě a  čistotě sváže-
ného odpadu. Je tak pro nás 
i  jednodušší poskytnout lidem 
zpětnou vazbu v  případech, 

V obci, která těsně přiléhá k jihozápadnímu okraji Brna, vnímají vše ohled-
ně odpadů velmi vážně.  Možná i díky tomu patří Ostopovice k průkopní-
kům chytrých řešení v odpadovém hospodářství. Hybatelem pozitivních 
změn je především starosta obce Jan Symon, který je přesvědčený, že 
proměna odpadového hospodářství je možná všude, kde nechybí chuť 
měnit věci k lepšímu. 

Rozhovor s Janem Symonem, 
starostou obce Ostopovice

ROZHOVOR

KDE JE VŮLE, 
ŘEŠENÍ SE NAJDE! 
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Starostou Ostopovic je od roku 2009. Předtím působil jako fotograf a vysokoškolský učitel. Založil také 
spolek Nad Šelší, se kterým pořádá v okolí obce řadu kulturních akcí.  Pod jeho vedením zavedla obec 
nový systém odpadového hospodářství, za účasti veřejnosti kultivuje veřejný prostor v obci i okolní 
krajině a podporuje bohatý kulturní a společenský život. Ve spolupráci s dalšími obcemi z jihu br-
něnské aglomerace usiluje o racionální územní plánování v Jihomoravském kraji, zejména v oblasti 
silniční dopravy. S partnerkou vychovává tři dcery. 

Jan Symon v kostce

Myslíte si, že podobné řešení – tedy 
včetně komunitních kompostérů 
pro bytovky – je vhodné i  pro další 
města a obce? 

To samozřejmě záleží na místních 
podmínkách. Ale řekl bych, že kde je 
vůle, řešení se vždycky najde.

Jakou roli v  odpadovém hospodář-
ství Ostopovic hraje sběrný dvůr? 

Zásadní, bez něj by to prostě nešlo. 
Pro efektivní nakládání s odpadem je 
totiž třeba i  prostor, kde může dojít 
k  jeho dalšímu dotřídění. Důsledné 
třídění odpadu totiž může nejen snižo-
vat náklady, ale také generovat příjmy. 

Nesmíme zapomínat, že většina od-
padu se při správném zacházení může 
změnit na surovinu s dalším využitím. 
Ale stejně, jako by příliš nefungovalo 
odpadové hospodářství bez sběrného 
dvora, nefungoval by ani sběrný dvůr 
bez šikovných zaměstnanců, kteří do-
hlížejí na jeho efektivní fungování. 
Jsem moc rád, že my zatím takové za-
městnance máme.

Jak se podařilo provázat novinky 
v odpadovém hospodářství s činnos-
tí svozové firmy?  

Zde je zatím provázanost menší, než 
bych si přál. Jak jsem již zmiňoval, 
chtěli bychom vážit nejen separované 
složky odpadu, ale i  směsný odpad. 
Každou popelnici či kontejner při vý-
sypu. Zatím jsme ale v našem regionu 
nenašli svozovou společnost, která 
by byla ochotná a  schopná nám ta-
kovouto službu nabídnout. Ale pevně 
věřím, že nový zákon o  odpadech, 
pokud se jej tedy někdy dočkáme, to 
změní a  vážení odpadu se postupně 
z anomálie promění v běžnou věc.

Jaké jsou vaše plány ohledně odpa-
dového hospodářství do budoucna? 

Naším cílem je zavést spravedlivý sys-
tém odpadového hospodářství, kdy 
každá domácnost zaplatí za svoz a  li-
kvidaci odpadu podle toho, kolik od-
padu skutečně vyprodukuje. Dnešní 
systém je totiž stále postavený na 
solidaritě těch, kteří se chovají zod-
povědně a  třídí, s  těmi, kteří netřídí. 
A  to je špatně a  to chceme změnit. 
A  k  tomu právě potřebujeme odpad 
vážit. Občas slýchávám, že takový sys-
tém povede ke vzniku černých skládek 
a  nebude fungovat. Samozřejmě ne-
vylučuji, že se najde někdo, kdo bude 
chtít systém nějak obejít, ale jsem pře-
svědčený, že česká společnost za po-
slední desetiletí již vyspěla natolik, že 
podobné chování bude výjimečné.  

kdy se v pytlích objeví třeba materiály, 
které tam nepatří. 

V  tuzemsku je váš přístup k  biood-
padu novátorský. Můžete ho struč-
ně popsat?

Už od roku 2013 provozujeme takzvané 
malé zařízení neboli komunitní kom-
postárnu, kam mohou občané bez-
platně uložit svůj odpad ze zahrad. 
Vzniklý kompost pak používáme na 
údržbu zeleně v obci. Souběžně se za-
hájením provozu tohoto zařízení jsme 
na celém území obce zakázali pálení 
zahradního odpadu, což významně 
zlepšilo kvalitu ovzduší v  obci. A  toto 
opatření doplňujeme i  podporou do-
mácího kompostování – do domác-
ností jsme bezplatně poskytli 250 
kompostérů, další kompostéry si lidé 

mohli sami vyrobit na kompostova-
cích dílnách, které jsme pořádali 

ve spolupráci s  Hnutím Duha. 
A  domácnostem také bez-
platně půjčujeme výkonné 
drtiče pro zpracování dřevní 
hmoty ze soukromých za-
hrad. U  všech bytových 
domů v obci jsou k dispo-
zici komunitní kompostéry. 
V dnešní době tak veškerý 
kompostovatelný odpad, 
který se v obci vytřídí, zde 
také zůstává a  nikam se 
nemusí převážet. To před-
stavuje velkou úlevu pro ži-
votní prostředí i obrovskou 
úsporu na nákladech odpa-
dového hospodářství.

 Nyní máme nižší 
náklady na  odpadové  
hospodářství – pytlový  
svoz  i provoz  sběr-
ného dvora.  A také 
máme  lepší přehled
o kvalitě a čistotě svá-
ženého odpadu. 
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V celostátní soutěži o nejlepší realizovaný projekt v od-
padovém hospodářství na úrovni územní samosprávy 
– Komunální projekt roku 2019 uspěla obec Lipová-
lázně. Projekt adresného sledování nádob na směsný 
komunální odpad a  bioodpad byl vyhodnocen jako nej- 
úspěšnější a inspirující pro ostatní obce.

V  anketě se vybírá nejlepší realizovaný projekt na úrovni 
samosprávy. Každoročně ji vyhlašuje časopis Moderní obec 
pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR. Zastupitelé 
obce Lipová-lázně přihlásili letos dokončený projekt pro-
měny odpadového hospodářství obce. Ta zavedla chytrý 
systém evidence odpadů, který bude sledovat parametry 
svozu odpadu a umožní optimalizovat cenu za jeho odvoz. 

Inspirace pro každou obec 
„Systém adresné evidence je použitelný v každé obci. Je varia-
bilní a je možné evidovat veškeré odpady, které v obci vznikají. 
Přesná evidence umožní upravit systém tak, aby byl optimální 
a ekonomicky výhodný,“ uvádí Jan Prejda – ředitel organizace 
Obecní služby Lipová-lázně.

Proměna odpadového hospodářství tedy zvyšuje popu-
laritu zastupitelů. A  je zjevné, že každou užitečnou věc, 
která opravdu funguje, vnímají lidé pozitivně i bez toho, 
že by o  ní informovala média. Investice, která pomůže 
obci výrazně zvýšit vytříděnost, zlepšit přehled nad od-
pady, a tak ušetřit, je to nejlepší, co pro občany lze udělat. 

Rok 2019 byl, i díky spolupráci s JRK, rokem 
silné publicity pro samosprávy, které 
s  proměnou obecních odpadů začaly. Šlo 
například: 

Jednu z nejlepších elektronických služeb pro občany má 
obec Hlásná Třebaň. Ta výrazně uspěla v soutěži Zlatý erb 
s chytrým systémem evidence odpadů ECONIT. 

V silné konkurenci získala Hlásná Třebaň druhé místo v ka-
tegorii Smart City a nejlepší elektronická služba. „Velmi nás 
těší, že porotci ocenili právě službu, která výrazně pomáhá 
ke snižování odpadů v  obci,“ uvádí místostarosta Hlásné 
Třebaně Vnislav Konvalinka a  dodává: „ocenění je pro nás 
důkazem, že jsme se v případě odpadového hospodářství vy-
dali správným směrem.“ 

Úspory díky novému systému 
V Hlásné Třebani byl chytrý systém elektronické evidence 
odpadů ECONIT spuštěn v  dubnu roku 2018. Společně 
s  tím obec zavedla pohodlný systém sběru tříděného od-
padu dům od domu. Občané pravidelně získávají na obec-
ním úřadě zdarma pytle a etikety s QR kódy, které obsahují 
informaci o dané domácnosti a druhu odpadu. Tyto kódy 
pak lepí na pytle s tříděným odpadem. V obci se třídí zvlášť 
do pytlů papír, plast a sklo, které se sváží pravidelně kaž-
dých 14 dní. Systém v  obci výrazně zvýšil vytříděnost od-
padů a Hlásná Třebaň díky tomu ušetřila. 

Novinky v  odpadovém hospodářství měst 
a  obcí jsou pro média atraktivní. Od televize 
a rádií přes regionální i celorepublikový tisk až 
po známé weby. Silnou pozitivní publicitu zajiš-
ťují samosprávám odborníci ze společnosti JRK. 

Hlásná Třebaň uspěla v soutěži o Zlatý erbLipová-lázně: Obec se stala vítězem soutěže
Komunální projekt roku 2019

ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ
PŘINÁŠÍ POZITIVNÍ 
PUBLICITU

LEPŠÍ

ÚSPĚCH

odpady, samosprávy, média

O více než 150 článků a reportáží 
v médiích, které zachycovaly no-
vinky v odpadovém hospodářství 
obcí, kde probíhala spolupráce 
mezi samosprávou a JRK 

Přes 50 citací starostů, zastupitelů 
či zástupců technických služeb 

Více než 100 snímků, grafů či 
analýz z obcí a měst 

150
článků

více než

50
citací

přes

100
analýz

více než
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KŘÍŽOVKA

Zemito.cz je online obchod pro udržitelnou domác-

nost se širokým záběrem eko produktů do domác-

ností i na zahradu, přírodní kosmetiky od českých 

a slovenských výrobců, či hračkami pro děti i domácí 

mazlíčky vyrobených z recyklovaných materiálů. 
vysvětluje CEO Zemito.cz Jana Kutlíková.

„Investujeme velkou energii do 
výběru produktů, které nabízíme. 
Jde nám především o udržitelnost, 
kvalitu a lokální výrobu,“

Křížovka o skvělé ceny  
pro méně odpadu
Udržitelný online obchod Zemito.cz si pro vás při-
pravil hodnotné ceny, které přispívají ke snižování 
odpadů. Vyluštěte křížovku a celé znění tajenky 
zašlete nejpojzději do 31. 12. 2020 e-mailem na  
tajenka@meneodpadu.cz. Vylosujeme 5 z vás, 
kteří získají krásný balíček , díky kterému budete 
moci lépe předcházet vzniku odpadu,  v hodnotě 
855 Kč.
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