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Úvod
Hnutí DUHA vítá možnost připomínkovat  studii  proveditelnosti  k integrovanému systému 
nakládání s odpady v Olomouckém kraji (dále jen studie proveditelnosti). Vzhledem k tomu, 
že zásadní rozhodnutí o obsahu studie proběhlo v období mezi analytickou a návrhovou 
části, nebyla veřejnost do přípravy studie proveditelnosti vůbec zapojena. Toto považujeme 
za zásadní  nedostatek studie proveditelnosti.  Nemluvě o tom,  že i  výzva k připomínkování 
studie proveditelnosti nám byla zaslána bez předchozího varování dva dny před vánočními svátky 
přičemž připomínky měly být zaslány v termínu do deseti pracovních dnů.

Obecně  studie  proveditelnosti  přináší  mnoho  aktuálních  informací  o  nakládání  s odpady 
v Olomouckém kraji, což se týká především první poloviny analytické části. Druhá část analytické 
části  je velmi subjektivní  až manipulativní (od strany 63 dále)  a nejde tedy o analytickou část 
v pravém slova smyslu. 

Studie  proveditelnosti  předkládá  například  prognózu  budoucí  produkce  komunálních  odpadů. 
Půlprocentní nárůst produkce je předkládán jako fakt i přesto, že mezi roky 2006 a 2010 produkce 
komunálního  odpadu  v kraji  stagnovala  (viz.  Graf  č.  1  ve  studii  proveditelnosti).  V  celé  EU 
množství komunálních odpadů mezi roky 2000 a 2010 pokleslo o 4 %, zatímco HDP vzrostlo o 
33 % [1]. A členské státy (a následně také kraje) musí do konce roku 2013 připravit své plány jak 
produkci odpadů naopak sníží.

Analytická  část  dále  analyzuje  čtyři  takzvané  technologické  alternativy  řešení  problematiky 
nakládání s odpady v kraji. Přičemž dvě jsou koncipovány jako zcela nereálné (nulová varianta a 
koncept maximalizace recyklace) a jedna jako riziková, kterou odborné studie nedoporučují (MBÚ). 
Závěr analytické části tedy je zcela nepravdivý a dal by se opsat jako: „existuje jediná možnost jak 
nakládat v kraji s odpady a tou je výstavba spalovny komunálních odpadů“. Nechápeme z jakého 
důvodu zpracovatelé takto manipulují  s čtenáři studie proveditelnosti,  neboť je zcela zřejmé, že 
každou z technologických variant lze navrhnout tak, aby naplňovala současné požadavky evropské 
a národní legislativy. 

Návrhová část již pouze pokračuje v manipulacích započatých druhou částí analytické části. Takže 
dokonce již v úvodních předpokladech (na str. 24) uvádí takové předpoklady, které o přípravě nové 
legislativy  nemají  k dispozici  dokonce  ani  členové  Rady  pro  odpadové  hospodářství,  tedy 
poradního orgánu ministra životního prostředí. Nová odpadová legislativa se přitom připravuje již 
od roku 2005,  a  od té  doby se předpoklady  o  obsahu nové legislativy  několikrát  diametrálně 
změnily. Nemluvě o tom, že v České republice schvaluje novou legislativu Parlament, přičemž ani 
tomu návrh nové legislativy nebyl doposud zaslán, natož aby s ním byl projednán.

Již samotný fakt,  že studie proveditelnosti  byla připravena za podpory EFEKT 2012 - Státního 
programu na podporu úspor energie a využití  obnovitelných zdrojů energie, ukazuje,  že studie 
proveditelnosti se věnovala především energii obsažené v odpadech a nikoli předcházení vzniku 
odpadů,  opakovanému  použití  a  recyklaci.  Tyto  kroky  mají  přitom  podle  závazné  hierarchie 
nakládání  s odpady  přednost  před  spalováním  (energetickým  využitím),  přesto  se  studie 
proveditelnosti  opakovanému použití  nevěnuje  vůbec  a  jakoukoli  snahu  o  předcházení  vzniku 
odpadů předem označuje za neúspěšnou, protože plánuje neustálý nárůst množství odpadů.

Závěrem  tedy  konstatujeme,  že  předložená  studie  proveditelnosti  neodpovídá  požadavkům 
rámcové směrnice  o  odpadech,  neboť  se naprosto  nevěnuje  předcházení  vzniku  odpadů  jako 
prioritě pro řešení odpadového hospodářství. Nevěnuje se ani opakovanému použití. A požadavek 
rámcové směrnice o odpadech na 50% míru materiálového využití odpadů redukuje bez jakékoli 
diskuse na požadavek na 50% míru recyklace výskytu papíru, kovu, plastů a skla z komunálních 
odpadů.

1 Preparing a Waste Prevention Programme, Guidance document, October 2012



Prognóza nárůstu množství komunálních odpadů
Olomoucký kraj každý rok produkuje kolem 270 000 tun tun komunálních odpadů, tedy 422 kg na 
obyvatele a rok. Směsných komunálních odpadů produkuje cca 184 000 t (viz. str 66 analytické 
části).  Studie  proveditelnosti  předpokládá,  že  množství  směsných  komunálních  odpadů 
každoročně  poroste  o  0,5  %.  Bezdůvodně.  A  přesto,  že  množství  komunálních  i  směsných 
komunálních odpadů v Olomouckém kraji stagnuje (viz graf 1 a tabulku 1 analytické části).

Konkrétní  prostor  pro  snižování  množství  komunálních  odpadů  přitom  existuje.  Domácí  a 
komunitní kompostování stále není běžnou součástí našeho odpadového hospodářství. Neexistuje 
žádná koordinovaná politika kraje pro snižování množství odpadů, nebo na podporu opakovaného 
použití. Tyto stupně hierarchie nakládání s odpady nejsou rozepsány ani ve studii proveditelnosti, 
ani  v žádném  relevantním  politickém  dokumentu  kraje.  Produkujeme  proto  zbytečně  velké 
množství  směsných  komunálních  odpadů.  Například  belgické  Vlámsko  –  jedna  z nejbohatších 
zemí v Evropě – materiálově využívá 71 % komunálního odpadu a úspěšně snižuje množství SKO 
ke 150 kg/os./rok [2]. Olomoucký kraj však produkuje dvojnásobek tedy kolem 290 kg/os a rok. Ty 
nejprogresivnější obce v kraji dosahují dokonce dlouhodobě produkce SKO pod 100 kg/os a rok 
(Hustopeče nad Bečvou).

Studie proveditelnosti však nenavrhuje napodobit v celém kraji tyto progresivní obce, ale naopak 
množství směsných komunálních odpadů vytrvale zvyšovat.  Proč nejsou analyzovány ve studii 
proveditelnosti výsledky těch nejprogresivnějších obcí? Proč se studie proveditelnosti omezila na 
konstatování, že jde o technicky a ekonomicky nerealizovatelnou vizi (str. 84 analytické části)?

Prevence lepší spalování

Legislativně  závazná  hierarchie  nakládání  s  odpady  sice  před  skládkováním  upřednostňuje 
energetické využití  (jak je správně argumentováno),  ale před energetické využití  odpadů klade 
recyklaci odpadů. Před recyklací preferuje opakované použití a před opakované použití preferuje 
předcházení vzniku odpadů.  Graf 1 ze studie US EPA [3]  ilustruje,  že recyklace je energeticky 
výhodnější  než energetické využití  a  opakované použití  energeticky výhodnější  než recyklace, 
přičemž z energetického pohledu je nejvýhodnější opět prevence.

Graf 1:
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2 Delatter, C., Macken, P.: Role of the Association of Flemish Cities and Municipalities, seminar Green Alliance, 11 December 2006
3 http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/ActionsWaste.html
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Je tedy relevantní uvádět, že spalovna komunálních odpadů bude mít oproti současnému stavu 
(kdy je většina odpadů skládkována) řadu nesporných výhod. Avšak několika násobně výhodnější 
je odpady recyklovat, ještě výhodnější je odpady opakovaně používat a řádově výhodnější je jim 
předcházet  –  nemluvě  o  tom,  že  jedině  předcházení  vzniku  odpadů  je  skutečným  řešením 
odpadové problematiky, protože odpady nevytváří.

Hnutí  DUHA  proto  na  základě  těchto  odborně  podložených  argumentů  zásadně  nesouhlasí 
s hodnocením  varianty  maximalizace  recyklace  (materiálové  využití)  z hlediska  „celkové 
environmentální přijatelnosti“ hůře než spalovnu (energetické využití) (viz. tabulka 46 na straně 87 
anal.  části).  To  je  v rozporu  se  současnou  mírou  vědeckého  poznání  a  odporuje  dokonce  i 
evropské  legislativě,  která  recyklaci  staví  v závazné  hierarchii  nakládání  s odpady  před 
energetické využití právě z důvodů celkové environmentální přijatelnosti.

V souladu  se závaznou  hierarchií  nakládání  s odpady  nesouhlasíme  s  určením  zásadní 
problematické oblasti nakládání s komunálním odpadem v části 3.7. . Není nutné hledat řešení pro 
směsný komunální  odpad,  ale  je  nutné snížit  produkci  komunálních  a směsných komunálních 
odpadů.  To  je  zásadní  problematická  oblast  nakládání  s komunálními  odpady.  Studie 
proveditelnosti  v tomto  směru  zcela  selhala:  namísto  poklesu  prognózuje  ničím  nepodložený 
nárůst.

Navíc se studie neměla pouze snažit hledat řešení jak naložit se vzniklým směsným komunálním 
odpadem, ale měla přijít  s opatřeními jak vzniku směsných komunálních odpadů předejít  – jak 
snížit jeho množství. Toto však neobsahuje. 

Část 4.11.4 návrhové části počítá s bezmála ztrojnásobením ceny za skládkování odpadu v roce 
2020 spadajícím na jednoho občana. Takovéto umělé zvýšení nákladů by neměl kraj považovat za 
vstupní  informaci,  ale  za hrozbu a  důvod k aktivní  politice  předcházení  vzniku  odpadů.  Studie 
proveditelnosti, ale naopak prognózuje neustálý nárůst produkce.

Recyklace lepší spalování

Také  recyklace  (materiálové  využití)  povede  ke  zvýšení  využívání  komunálních  odpadů  a  to 
mnohem efektivnějším způsobem. Recyklace  oproti  spalování  šetří  přírodní  suroviny,  má nižší 
emise,  šetří  více energie a vytváří  více pracovních míst.  Lepší  recyklace může rozhýbat  nová 
průmyslová odvětví a sníží naši závislost na dovozu surovin. Pokud by Olomoucký kraj recykloval 
odpadky stejně jako belgické Vlámsko, vznikne asi tisíc nových pracovních míst [4].

Spalovny naopak účinně podkopávají recyklační programy. Jsou totiž velmi drahé – kapacita 100 
tisíc tun ročně stojí průměrně přes dvě a půl miliardy korun [5]. Aby se investice vyplatila, potřebuje 
stálý a vysoký přísun odpadu. Proto obvykle doslova vyluxují odpady z celého okolí. Na recyklaci  
už zbývá jen málo: „spotřebovávají velké množství odpadů… Ve spádových oblastech spaloven se  
třídění spalitelných složek omezuje a odděleně se sbírá především sklo, případně kovy“ stojí ve 
studii IREAS. [6]

Hnutí  DUHA již  dělalo  v Olomouckém kraji  celou řadu rozborů složení  směsných komunálních 
odpadů. Směsný komunální odpad zcela běžně obsahuje 75-80% recyklovatelných a opakovaně 
použitelných složek. Přitom z návrhové části vyplývá (viz. schamata a Graf. č.1 na stranách 11-
13), že v roce 2020 má být recyklováno pouze 26 % komunálních odpadů. Plánovaná spalovna 
tedy bude ničit cenné suroviny, které by bylo možné recyklovat.

4 Tisková zpráva Hnutí DUHA: „Recyklace může vytvořit 10 000 pracovních míst“ ze 14.9.2010
5 Viz. projekty VX. výzvy OPŽP
6 Slavík, J., et al.: Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství, IREAS – Institut pro strukturální 
politiku, Praha 2004



Otazníky nad popisem technologických variant
Všechny  zvažované  varianty  by  měly  splňovat  požadavky  legislativy.  Nemá  smysl  popisovat 
varianty,  které  vlastně  ani  variantami  nejsou.  To se  stalo  v  této  studii  proveditelnosti.  Nulová 
varinata, není variantou, protože nepřipadá v úvahu. Varianta MBÚ není variantou, protože ji studie 
nedoporučují a má mnohá rizika a varianta Zero waste není varinatou, protože je prý „technicky a 
ekonomicky nerealizovatelná“. Proč tedy jsou ty varianty popisovány, když existuje pouze jediné 
možné řešení?

Studie proveditelnosti musí hodnotit reálné varinaty řešení odpadové problematiky olomouckého 
kraje. Touto problematikou přitom není, jak naložit s neustále narůstajícím množstvím odpadů, ale 
jak snížit množství komunálních odpadů, jak snížit množství směsných komunálních odpadů a jak 
splnit požadavky nyní platné evropské a národní legislativy.

Pro tuto problematiku musí být navrženy reálné varianty, které vedou k naplnění stanovených cílů. 
Výstavba spalovny komunálních odpadů na 200 a více tisíc tun směsných komunálních odpadů 
naprosto odporuje cíli  snížit  produkci směsných komunálních odpadů pod současných 184 000 
tun.

V případě,  že by produkce směsných komunálních odpadů v roce 2020 dosahovala  současné 
úrovně Vlámska, tedy 150 kg/os a rok, pak by v Olomouckém kraji vzniklo méně než 100 000 tun 
směsných komunálních odpadů. V případě, že by produkce směsných komunálních odpadů v roce 
2020 dosahovala  současné úrovně Hustopečí  nad Bečvou,  tedy pod 100 kg/os a rok,  pak by 
v Olomouckém kraji vzniklo méně než 65 000 tun směsných komunálních odpadů. Kalkulujeme-li 
navíc,  že  všechny směsné komunání  odpady není  možné spalovat  dostáváme se pod hranici 
rentabilní  roční  kapacity  spalovny  komunálního  odpadu.  Nehovoříme přitom o  tom,  že  svážet 
odpad  z Jesenicka  někam  do  centrální  části  Olomouckého  kraje,  je  naprosto  nerozumné  – 
především v zimním období.

Proč se v části 3.7.1. analytické části neanalyzovala subvarinata založená na spalování SKO v 
brněnské spalovně na základě dlouhodobé smlouvy s dlouhodobě zajištěnou cenou?

Proč je projekt spalovny v Karviné popsán nepravdivě? Proč není popravdě napsáno, že soud 
pozastavil  platnost územního rozhodnutí  z důvodu podaných žalob, které napadají  také proces 
EIA? Proč ve studii proveditelnosti stojí, že projekt je těsně před schválením stavebního povolení, 
když  to  není  pravda?  Proč  se  o  projektu  spalovny  v Karviné  píše,  že  spuštění  spalovny  je 
plánováno na rok 2015, když to už půl roku není pravda? Proč jsou tyto nepravdivé informace ve 
studii  proveditelnosti  uvedeny,  když  zpracovatelé  jsou  o  situaci  projektu  spalovny  Karviná 
informováni  velmi  dobře? Proč  jsou rovněž další  připravované projekty  spaloven  v  Plzni  a na 
Vysočině pospány neobjektivně a nepravdivě?

Proč se část 3.7.2. snaží řešit špatný problém, když popisuje, že „metoda nijak zásadně neřeší 
problém snižování množství odpadů ukládaných na skládky“ (viz. strana 73)? Když metoda MBÚ 
nemá řešit umělý problém „snížení množství odpadů ukládaných na skládky“, ale reálný problém 
„snížení skládkování BRKO“ (požadavek směrnice o skládkování). Problém „snížení skládkování  
BRKO“ přitom technologie MBÚ řeší velmi dobře a mnohem levněji než spalovna komunálních 
odpadů [7].

Proč není vůbec popsána varinata mechanicko biologické stabilizace - MBS? Tato varianta by 
mohla být například pro jesenicko velmi výhodná.

Narozdíl od plánovaných projektů spaloven komunálních odpadů v Karviné, Mostě a Plzni bylo z 
XV. výzvy OPŽP schváleno pět projektů MBÚ. Proč nejsou popsány podpořené projekty MBÚ, ale 
zatím nepodpořené projekty spaloven odpadů popsány ve studii proveditelnosti jsou?

7 Tisková zpráva Hnutí DUHA: Megaspalovny odpadků jsou třikrát dražší než zelené řešení, 13. října 2011



Proč je  skládkování  části  výstupů z MBÚ popsáno  tak,  že metoda  „neřeší  problém snižování  
množství odpadů ukládaných na skládky“, ale skládkování části výstupů ze spalovny v části 3.7.3. 
není komentováno naprosto nijak? 

Proč je v analytické části variantě spalování komunálních odpadů věnováno 7 stran: strany 78-84, 
oproti MBÚ, které je věnováno 6 stran: strany 72-77? A proč variantě zero waste, není věnována 
ani celá jedna strana?

Část 3.7.4. je popsána velmi špatně. Čtenář se dozví, že vyrobené komposty nesplňují normy pro 
hnojiva. Nebo že sběr bioodpadů by nespňoval hygienické normy, ale sběr směsných komunálních 
odpadů, kde jsou bioodpady smíchány s nebezpečnými odpady je naopak zcela v pořádku.

Proč tabulka 47 „Souhrná tabulka nákladů“ obsahuje naprosto nereálná čísla? Předpoklad ceny za 
zpracování komunálních odpadů ve spalovně ve výši kolem 1400 Kč/t SKO je bez započtení dotací 
zcela nereálný. Velmi rozsáhlá studie BIOPROFIT financovaná MŽP v roce 2009 [8]  dospěla k 
následujícím závěrům: „Bylo zjištěno, že odpovídající úroveň ceny KO v MBÚ se pohybuje kolem  
1700,- Kč/t, zatímco u spalovny cca 2.400,- Kč/t.“ Dále studie uvádí: „U spalovny komunálního 
odpadu bylo  naopak zjištěno,  že  díky vysokým splátkám úvěru  je  projekt  po dobu splácení  v  
provozní ztrátě, po jeho zaplacení však dosahuje vysokého zisku. Zvýšením množství nebo ceny  
využitého tepla nad cca 200,- Kč/GJ se toto kompenzuje. Spalovna s kapacitou 190.000 t KO již  
vykazuje cenovou úroveň za zpracování 1 t KO kolem 1700,- Kč srovnatelnou s kapacitně menší  
MBÚ.” Proč zpracovatelé studie proveditelnosti dospěli k tak zásadně odlišné ceně za zpracování 
tuny SKO, než studie BIOPROFIT, jejíž data byla reálně potvrzena v roce 2011 v cenách za reálně 
předložené projekty v rámci XV. výzvy OPŽP [9]?

Otázky k návrhové části
Proč návrhová část v bodě 4.10. nepravdivě udává, že minimální množství pro zajištění ekonomiky 
provozu je cca 200kt SKO ročně?

Z jakého důvodu se v části 4.10.2. „lokalita Přerov“ popisuje lokalita v Olomouci? Pokud se takto 
podrobně popisuje lokalita Olomouc jako nevhodná, proč se podobným způsobem nepopíší jiné 
lokality tepláren s velkým systémem CZT například v Prostějově, Hranicích, Šternberku a pod. A 
z jakého důvodu se popisují pouze lokality Dalkia ČR?

Tabulka č. 20 návrhové části ukazuje, že investice do spalovny v Přerově je smysluplná i bez 
dotací z veřejných zdrojů. To je dobrá zpráva. Olomoucký kraj tedy nemusí do výstavby spalovny v 
areálu  Dalkia  vkládat  finanční  prostředky  a  nechat  firmu  Dalkia,  aby  ze  svých  prostředků 
zafinancovala  výstavbu  spalovny,  čímž  si  vyřeší  své  problémy.  Kraj  může  veřejné  prostředky 
investovat do prioritnějších oblastí daných závaznou hierarchií nakládání s odpady: předcházení 
vzniku odpadů, podpory opakovaného použití a zlepšení recyklace odpadů.

Proč část 4.10.3.5. popisující environmentální předpoklady lokality považuje lokalitu Mohelnice z 
hlediska ochrany ovzduší za neutrální? Když je zcela zřejmé, že zemní plyn je čistším palivem než 
odpadky [10],  takže přechod ze zemního plynu na odpadky by zhoršil  kvalitu ovzduší v lokalitě 
Mohelnice.

Konstatování,  že  obchvat  Přerova  je  plánován  k realizaci  v  nejbližším  období,  je  pravdivý  již 
posledních 30 let. Nepovažujeme dokončení obchvatu Přerova do roku 2018 v žádném případě za 
fakt, s kterým lze pracovat.

8 http://www.opzp.cz/ke-stazeni/252/6039/detail/priprava-vyzvy-k-predkladani-zadosti-na-projekty-zarizeni-energetickeho-vyuzivani-
odpadu-a-systemu-mechanicko-biologicke-upravy-odpadu-vcetne-upravy-kotlu-za-ucelem-splneni-podminek-pro-spoluspalovani/
9 Tisková zpráva Hnutí DUHA: Megaspalovny odpadků jsou třikrát dražší než zelené řešení, 13. října 2011
10 Tisková zpráva Hnutí DUHA: Smog na Plzeňsku lépe zmírní moderní teplárna než megaspalovna odpadků v Chotíkově, 15. února 
2011



Proč je procentuální vyjádření nárůstu kamionové dopravy na silnici Přerov - Olomouc vztažený ke 
všem  vozidlům,  když  osobními  auty  se  odpad  do  spalovny  navážet  nebude?  Proč  je  nárůst 
kamionové  dopravy  vztažený  k  roku  2005,  kdy  bylo  napočítáno  na  vjezdu  do  Přerova  3136 
nákladních vozidel a nejsou použita aktuální data z novějšího sčítání z roku 2010? Sčítání z roku 
2010 uvádí ve stejném úseku (na vjezdu do Přerova) pouze 1 952 těžkých vozidel za 24 hodin, 
tedy polovina. Nárůst kamionové dopravy vypočtený na základě aktuálních dat je mnohem vyšší - 
přes 2 %.

Není zřejmé zda jsou kamiony dovážející do spalovny odpady počítány hlediska dopravy 2 krát, 
protože musí ze spalovny i odjet pro nový odpad.

Závěr
Předložená studie proveditelnosti naprosto neodpovídá současným potřebám Olomouckého kraje. 
Neobsahuje náležitosti požadované rámcovou směrnicí  o odpadech. Řeší problémy, které není 
třeba řešit,  ale neřeší oblasti,  které je naprosto nutné řešit.  Obsahuje nepravdivé,  zavádějící  a 
ničím nepodložené informace.

Návrhová část 4.14. vychází z předpokladů, které nemusí být vůbec naplněny. Naopak Olomoucký 
kraj může využít svého politického vlivu k tomu, aby přípravu nové legislativy ovlivnil. Má k tomu 
zákonodárnou iniciativou, může působit uvnitř Asociace krajů a podobně. 

Olomoucký  kraj  by  naopak  mohl  využít  vlastního  potenciálu  a  poučit  se  od  svých 
nejprogresivnějších obcí a pokusit se jejich úspěch napodobit na území celého kraje. Toto řešení 
směřuje ke skutečnému řešení  problematiky nakládání  s odpady,  je ekologicky nejpříznivější  a 
nejlevnější.

 

Vydalo Hnutí DUHA
Ivo Kropáček, leden 2013

A › Údolní 33, 602 00 Brno
E › ivo.kropacek@hnutiduha.cz

www.hnutiduha.cz

Česká  veřejnost  chce  žít  ve  zdravějším  a  čistším  prostředí.  Hnutí  DUHA  proto  navrhuje  řešení 
ekologických problémů, jež přinesou konkrétní prospěch pro kvalitu života každého z nás. Úspěšně 
prosazuje  účinná  a  realistická  opatření,  která  omezí  znečištění  vzduchu a  řek  i  produkci  odpadů, 
umožní  zachovat  pestrou  krajinu,  snížit  kontaminaci  potravin  a  vody  toxickými  látkami  či  předejít 
globálním změnám klimatu. Naše práce zahrnuje jednání s úřady a politiky, přípravu zákonů, kontrolu 
průmyslových firem, rady zákazníkům a domácnostem, výzkum,v zdělávání, právní kroky i spolupráci s 
obcemi. Hnutí DUHA působí na celostátní, místní i mezinárodní úrovni. Je českým zástupcem Friends 
of the Earth International, největšího světového sdružení ekologických organizací.


