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Připomínky k analytické a návrhové části Integrovaného systému nakládání s odpady 
v Olomouckém kraji 
 
Předložená studie je tendenční, je sestavená účelově ve prospěch spalovny.   
Předložená studie se snaží modelovat vývoj odpadového hospodářství OK. Přitom jediným novým 
prvkem systému je navrhovaná spalovna. Ostatní systémové nástroje pro nakládání s odpady řeší 
studie naprosto nedostatečně.  
V rámci metodických zásad pro tvorbu ISNO postrádáme v dokumentu systémové posílení zpětného 
odběru výrobků, rozvoj a inovaci systému odděleného sběru odpadu. 
Připomínky podrobně: 

 Systém ISNO jako takový dává jednoznačně přednost energetickému využití před prevencí, 
rozvojem recyklace.  
Zpracovatel nevěnoval dostatečnou pozornost materiálově využitelné části KO. Studie 
navrhuje zvýšit kapacitu sběrné sítě kontejnerů. Tento způsob odděleného sběru však není 
schopen zajistit maximální separaci využitelných složek KO. Zcela chybí úvaha o rozšíření 
pytlového sběru mimo bioodpad a motivačních nástrojích jako je například systém 
spravedlivých plateb za odpad PAYT.  
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 Studie nepředkládá vhodné řešení otázky bioodpadu, který tvoří cca 30 % SKO v OK. 
Bioodpad působí značné potíže při skládkování (produkce plynů) i spalování odpadu (vlhkost). 
Potenciál bioodpadu lze plně využít v zařízení, které jej zpracovávají odděleně. Navrhovaný 
stav velmi mírného rozvoje je zcela nedostatečný, systém nevytváří podmínky pro rozvoj 
odděleného sběru bioodpadu a domácí kompostování, které vede k plošnému omezení 
vzniku odpadů, okamžitým úsporám a k tomu přináší perspektivu zakotvení správných 
návyků při nakládání s odpady. Odbyt zpracovaného bioodpadu navíc zajistí připravovaná 
dohoda mezi MŽP a MZ, kdy bude možné tyto produkty využívat v zemědělství. 

 

 Predikce SKO do roku 2020 je silně nadhodnocená a zcela ignoruje stávající sestupný trend 
v OK stejně jako ukazatele definované Evropskou komisí. Produkce odpadu je podle nás 
záměrně nadhodnocená ve prospěch ZEVO.  
Produkce směsného komunálního dopadu (SKO), jehož množství je pro ZEVO relevantní od 
roku 2008 do roku 2011 klesá, jak zcela jasně ukazuje například tabulka na str. 26 ve 
Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství OK za rok 2011. Mezi roky 2010 a 2011 
klesla produkce SKO v OK dokonce skokově o téměř 11 000 tun.  
 

 Kapacita ZEVO je silně nadhodnocená. Predikce meziročního nárůstu produkce SKO o 0,5 % 
ročně je zcela nepřijatelná a nepodložená. Veškeré závěry studie vycházející z předpokladu 
nárůstu SKO o 0,5 % jsou chybné.  
Při pohledu na vyhodnocení POH Olomouckého kraje od roku 2008 do roku 2011 je tendence 
produkce SKO zcela jednoznačně klesající. Výpočtem a využitím reálných dat, která poskytuje 
vyhodnocení POH Olomouckého kraje z roku 2011, se dostáváme na zcela odlišné roviny.  
Zprůměrujme produkci SKO od roku 2008 do roku 2011 vypočtěme průměrný meziroční 
úbytek produkce SKO a ten převeďme na procenta. Získáme orientační meziroční odhad 
poklesu produkce SKO, který činí 2,5 %.  Podle zprávy evropské komise1 se také ČR velmi 
dobře daří oddělit vzestup HDP od produkce odpadu (decoupling), která nestoupá tak jako 
v jiných státech.  
 

 Rizika vzniku a přenos nebezpečných látek do odpadu nejsou ve studii vůbec diskutovány. 
Plánovaná spalovna odpadů bude výrazným producentem dioxinů a dalších toxických látek 
předávaných především v odpadech.  
Nikde se nehovoří o souvislostech mezi mírou recyklace a homogenitou vstupů do spalovny, 
která přímo souvisí s tvorbou nebezpečných toxických látek při spalování. V celém 
dokumentu není zhodnocena produkce nebezpečných látek a jejich přenosy v odpadech. Kde 
například u dioxinů je zřejmé, že obsah v odpadech ze spalovny může být i tisícinásobkem 
obsahu v emisích z komína2. Většina produkce dioxinů ze spaloven je produkována jako 
emise do půdy. Pouhý odklon dioxinů z ovzduší do půdy na místo snahy o jejich skutečnou 
eliminaci je v rozporu se Stockholmskou úmluvou, ke které se Česká republika připojila.  
 

 Kritéria na tabulku v závěru analytické části považujeme za silně zmanipulovaná a 
subjektivní.  
Je například zcela nepřípustné, aby byla výstavba velké spalovny komunálních odpadu 
hodnocena z hlediska environmentální přijatelnosti 3x pozitivněji než maximalizace separace 
a sytém nulového dopadu (Zero Waste). Stejně tak není možné považovat spalovnu za 
šetrnější k ovzduší než maximalizace separace. Zpracovatel studie v tomto ohledu zcela 
zanedbává ušetřené primární suroviny a hledí pouze na vliv dopravy a produkci tepla, které 
spalovna vyprodukuje. Maximální využití surovin z odpadu ušetří mnohem více energie než 
spalování i s přihlédnutím k organizační a technické náročnosti varianty maximalizace 
separace.  
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 Zpracovatel uvádí nepravdivé a zavádějící informace o tom, že systém maximalizace 
separace, Zero Waste a podobné systémy jsou v kontextu plnění POH nerealizovatelné a 
nejsou nikde v EU aplikovány. 
Příkladem, kde tento systém velmi dobře funguje, mohou být například Belgické Flandry (6 
mil. obyvatel) či Italská provincie Turín jih (250 000 obyvatel). Vzniká také dohoda mezi 
ministerstvem životního prostředí a zemědělství, která nastaví lepší podmínky a podporu pro 
využití kompostu v zemědělství.  
 

 Odpady ze spalovny, tedy struska, popel a popílek, nejsou ve studii diskutovány. Není 
uveden předpokládaný obsah toxických látek a nejsou zhodnocena rizika s tím spojená.  
Přehled obsahu popelovin a strusky ze spalovny odpadů pochází ze studie AV ČR. Jako 
experimentální materiály byly použity popílky a struska ze spalovny komunálních odpadů 
Termizo a.s., Liberec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Potenciální lokalita Přerov, která je evidentně ve studii zvýhodněna, by byla v případě 
stavby spalovny extrémně zatížena dopravou.  
Dvě ze třech tranzitních tras svozu odpadu od Olomouce i ze směru od Ostravy přitom vedou 
přes centrum města, kde se již tranzitní doprava výraznou měrou podílí na zhoršeném stavu 
ovzduší. Přínosy, které má produkovat zavedení nového ISNO, se mají týkat oblastí 
ekonomických ale i environmentálních. Proto tento bod jde zcela proti zamýšlenému efektu 
zlepšení. Naopak kriticky přispívá ke zhoršení dopravní situace a jejich dopadů na životní 
prostředí a zvyšuje míru exponování občanů města dalším nárůstem emisí z dopravy. 

 Analýza připravovaných legislativních opatření analytické části studie není v pořádku. 
V souvislosti s novým odpadovým zákonem chybí například výrazná opatření vedoucí 
k prevenci vzniku odpadu, o kterých se zpracovatel nezmiňuje. Tato opatření jsou 
navrhována tak, aby úspěšně snižovala produkci odpadu. V konečném důsledku i SKO. 
S tímto faktem je třeba počítat při úvahách o  ZEVO, jeho kapacitě a ekonomickém modelu.  
 

 Prevence vzniku odpadu je v ISNOL definována velmi povrchně a nedostatečně. Zpracovatel 
nedefinuje, jaké množství SKO je možné odklonit díky prevenci do r. 2020. Stejně tak není 
prevence zahrnuta ve schématu na str. 11, což opět vede k nadhodnocení kapacity ZEVO. 

 Struska PA PB PC 

As (mg/kg)  100 87 87 230 

Cd (mg/kg)  17 23 96 610 

Cr (mg/kg)  350 250 360 200 

Cu (mg/kg)  1 700 640 580 2 100 

Ni (mg/kg)  250 120 80 74 

Pb (mg/kg)  2 300 290 2 100 8 900 

Zn (g/kg)  3,7 11 10 24 

Tabulka obsahu těžkých kovů ve vzorku 

popelovin 

PA- Popílek z 2. a 3. tahu kotle  

PB- Popílek ze 4. tahu kotle  

PC- Popílek z elektrostatických 

odlučovačů 
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Nesouhlasíme ze závěry předložené studie, která ukazuje spalovnu jako nejvhodnější řešení. Studii 
považujeme za tendenční a zaujatou. Jako správné a žádoucí vnímáme podrobné rozpracování a 
zhodnocení i dalších variant. Především pak varianty maximalizace separace, rozvoje prevence 
vzniku odpadu a zpětného odběru odpadu.    
 
Celá studie v podstatě jen obratně vytváří prostor pro realizaci obří spalovny odpadů. Nezavádí 
systémově a zásadně další inovace a změny do systému nakládání s odpady v OK. Studie záměrně 
devalvuje přínosy plynoucí z uplatnění rozvoje prevence vzniku odpadů ani nevytváří prostor pro 
zlepšení systému zpětného odběru výrobků nebo jejich opětovného využití. Studie nerespektuje 
doporučenou hierarchii nakládání s odpadem, přestože její dodržování několikrát zmiňuje.  
Evropská unie kritizuje ČR za neplnění cílů OH, ale také překotný přesun pozornosti ke spalovnám, což 
se projevuje i plošným snížením dotací z EU na spalovny z 40 %-20 %. Výhledově nebudou na spalovny 
z EU alokovány další finanční zdroje a pozornost se přesune k vyšším stupňům hierarchie nakládání 
s odpady jako je prevence a recyklace.  
 

 
Poznámky a zdroje 

 
1 European Commission, 'Screening of Waste Management Performance of Eu Member States',  

(2012). 
2 Přiklad z praxe v běžné spalovně Liberec kapacita spalu  je 100 000 tun, kde při této kapacitě 
spalovna produkuje celkem 8,8 g dioxinů, přičemž v emisích z komína vyprodukuje „pouze“ 
0,008 g. Vzhledem k minimálním rozdílům v technologiích (a identických podmínkách pro provoz 
zařízení) je zde předpoklad dvojnásobné produkce dioxinů. Čili ročně OK obohatí spalovna celkem o 
cca 16 g dioxinů. Za předpokladu životnosti stavební části a jejího maximálního využití - tedy za 30 let 
činnosti - to je v celkem 480 g dioxinů.  
Dalším příkladem z praxe je u řešeného identického projektu zmiňovaný projekt KIC (krajské 
integrované centrum nakládání s odpady) v  MSK. Prakticky identická kapacita zařízení  i technologie 
z dokumentace k EIA ukazuje, že v případě emisí těžkých kovů do ovzduší vyprodukuje takováto 
roštová spalovna až 500 kg těžkých kovů za rok!  To je v horizontu předpokladu životnosti (viz výše) 
celkem 15 000 kg těžkých kovů v emisích do ovzduší. 
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