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Čína přestává z Evropy 
a Ameriky odebírat plastový 
odpad. Je jím už pro zpracová-
ní sama doslova zahlcená. Tuto 
novinku dostala do e-mailové 
pošty i místostarostka 
Marie Černá.

 Mirka Čermáková

Čína vystoupila s programem ome-
zení dovozu druhotných surovin 
z odpadních materiálů, především 
těch s nižší kvalitou. Dosud v Číně 
končilo 76 % evropského plastového 
odpadu, což představuje 7,3 milióny 
tun. Přitom Evropa má zpracovatel-
ské kapacity na přibližně 4 milióny 
tun, tudíž je zřejmé, že se kroky Čí-
ny výrazně odrazí na evropském, a 
potažmo na světovém trhu. V roz-
hovoru na toto téma odpovídá mís-
tostarostka Marie Černá.

Co to znamená pro Třebíč a při-
družené obce?

Nemohu tvrdit, že Třebíč a sva-
zek obcí, a jeho dceřiná společnost 
Esko-T, mají v této chvíli akutní pro-
blém s plasty. Pro celou Evropu to 
ale co nevidět velký problém bude. 
Na poradě jsem o tomto problému 
informovala vedení města. Zatím se 
fi rmě Esko-T daří všechny odpadové 
komodity z třebíčské třídírny a kon-
tejnerů na tříděný odpad udat. Něk-
teré třídírny odpadů v republice, které 
nemají navázané pevné dodavatelsko-
odběratelské vztahy, už mají problé-
my. Můžu konstatovat, že v Třebíči 
zatím zásadní problém není.

Takže do budoucna bude třeba 
z celoevropského hlediska hledat 
nové cesty zpracování plastů?

Ano. Bude třeba hledat odbytiště 
pro miliony tun plastových odpadů, 
které až doteď brala Čína. Musíme 
přemýšlet o nových vývojových pro-
gramech na zpracování plastů. To, 
co by každý občan mohl okamžitě 
realizovat, je omezit jejich produkci, 
tzn. bránit se nákupu zboží v mnoha 
plastových obalech. Na druhou stra-
nu je zde příležitost pro obce a měs-
ta umísťovat do veřejného prostoru 
různý mobiliář vyrobený z recyklo-
vaných plastů – v naší republice jsou 
již takoví výrobci. Jsou to například 
lavičky, odpadkové koše, dětská hřiš-

tě, ploty, nebo zatravňovací dlaždi-
ce. Do historického centra se sice 
nehodí, ale jsou lokality, které by šly 
postupně těmito výrobky osazovat. 
Touto cestou se musí vydat i stát, 
aby ve výběrových řízeních podmi-
ňoval použití recyklovaných výrob-
ků, např. protihlukové stěny. Dále by 
stát měl připravit legislativní podmín-
ky tak, aby vznikla větší poptávka po 
recyklovaných výrobcích. 

Který plast je na trhu nejžádaněj-
ší?  

Nejžádanější jsou bílé PET lahve, 
které jsou žádané v textilním průmys-
lu. Fleesové mikiny, které běžně nosí-
me, jsou například vyrobeny z tzv. 
regranulátu PET lahví.  

Zúčastnila jste se nedávno kon-
ference v Hrotovicích. Co se tam 
projednávalo?

V Hrotovicích jsem se zúčastnila 
Konference k odpadovému hospo-
dářství, kterou pořádá EKO-KOM, 
a.s, a ESKO-T, s.r.o.

EKO-KOM naplňuje legislativní 
povinnosti zpětného odběru a využi-
tí odpadů z obalů, které mají podle 
zákona osoby (podnikající právnické 
a fyzické osoby), které uvádějí oba-
ly nebo balené výrobky na trh, nebo 
do oběhu, tzn. dovážejí, plní, impor-
tují do ČR, nebo prodávají. Provo-
zuje celorepublikový systém, který 
je v rámci Evropy jedním z nejlep-
ších. EKO-KOM podporuje třídě-
ní, recyklaci a využití obalového 
odpadu tím, že obcím platí odmě-
ny za množství vytříděných odpa-
dů. Ve svém vystoupení jsem, mimo 
jiné, prezentovala možnosti využí-
vání recyklovaných výrobků z plastu 
v rámci veřejných prostranství měst 
a obcí. Hojně se tam diskutovalo o 
plastech a jejich využití. 

Chápu to dobře, že by co nejdří-
ve měl každý občan změnit svoje 
myšlení v otázce nakládání s plas-
ty?

Přesně tak. Musíme se každý 
zamyslet nad vlastní spotřebou plas-
tů. Musíme nakupovat tolik výrob-
ků zabalených v mnoha obalech? 
Když je chci vytřídit, musím je od 
sebe odtrhnout. Obalová technika, 
to bude velké téma do budoucnos-
ti. Musíme vůbec produkovat takové 
množství obalů? Téměř všechno, co 
končí v kontejnerech, jsou praktic-
ky obaly. Už sice vznikají bezobalové 
obchůdky, ale jsou to zatím jen prv-
ní vlaštovky. Obdobným způsobem 
by měli postupovat i výrobci obalů, 
potažmo stát, který by měl legisla-
tivně nastavit podmínky pro uvádění 
obalů na trh. Ani ne polovina obsahu 
žlutého kontejneru na plasty, zhruba 
48 procent, je recyklovatelná. Dal-
ší část už nikdo na zpracování nebe-
re. V případě naší třídírny odpadů se 
tato část dává do cementárny v Prá-
chovicích, jako energetický zdroj. 
Neskončí tedy na skládce, kde by 
se takové plasty rozkládaly mnoho 
desítek let. Za takovou likvidaci ale 
musíme zaplatit.

Obyvatele Třebíče a při-
družených obcí bude zajímat, zda 
se rozhodnutí Číny v příštím roce 
promítne do ceny za svoz odpadů.

V Třebíči zvýšení poplatku za svoz 
odpadků v příštím roce nehrozí. 
Zůstane na 648 korunách na osobu 
za rok. V ostatních obcích je to na 
rozhodnutí zastupitelstev.

Mnohem větší hrozbou je pro nás 
rok 2024, kdy musí skončit skládko-
vání. Do té doby musí města a obce 
najít jiný způsob likvidace odpadů. 
Zatím jedinou legitimní náhradou 
jsou zdroje pro energetické využi-
tí odpadů (lidově spalovny). Jedná-
ní probíhají již několik let na úrovni 
kraje. Byla zvažována výstavba spa-
lovny v Jihlavě, ale obyvatelé se radi-
kálně postavili proti, přičemž spalo-
vání a energetické využití odpadů 
je v současné době velmi bezpečné 
a ekologické. V rámci celého kraje 
hledají města a obce způsob, jak za 
šest let likvidovat směsný komunální 
odpad z černých popelnic a kontej-
nerů. Čím méně ho bude, tím to pro 
občana bude fi nančně únosnější. 

Znamená to, že by spalovna byla 
u nás? 

To je nad naše fi nanční možnos-

ti, spalovna je miliardový projekt, a 
musí mít poměrně velkou nasáva-
cí oblast. Svazek obcí pro komunál-
ní služby má už projekt na výstav-
bu překládací stanice v Petrůvkách. 
Zatím se nabízí možnost likvidace 
odpadu v brněnské spalovně. Spa-
lovny nemusí být za městem. Moje 
dcera bydlí kilometr vzdušnou čarou 
od spalovny v Brně. Je to vlastně 
zároveň teplárna, ve vlastnictví měs-
ta Brna. Říká se tomu ZEVO – zaří-
zení pro energetické využití odpa-
dů. Teplo a elektrickou energii ze 
spalování využívají obyvatelé Brna 
podobně, jako tady v Třebíči ze spa-
lování biologického odpadu. 

Za dovoz odpadů do brněnské 
spalovny bude Třebíč platit, že?

Za odvoz odpadů do Brna a za spa-
lování budeme muset, jako město, 
samozřejmě platit. Podle stávající 
legislativy by se měla zvyšovat cena 
za uložení odpadů na skládce, aby 
to obce motivovalo k nalezení jiné-
ho způsobu likvidace odpadů, než 
je ukládání. To je riziko, které hrozí, 
že se bude částka za svoz zvyšovat, 
aniž by na to mělo město vliv. Podle 
současné legislativy se cena za sklád-
kování skládá ze základního poplat-
ku 500,- Kč/t, rezervy na rekultiva-
ci skládky 100,- Kč/t, nákladů na 
provoz skládky a DPH. Současná 
cena pro obce je na skládce Petrův-
ky, která je v majetku svazku obcí, 
1156 Kč/t. V návrhu zákona o odpa-
dech je navýšení jenom základního 
poplatku až na 1800,- Kč/t! Proto 
je třeba předcházet vzniku odpadů, 
minimalizovat množství odpadů, tří-
dit odpad a nalézat společnou cestu 
vyššího odběru výrobků z recyklo-
vaných odpadů, aby i občané vidě-
li výsledky svého snažení v třídění, 
zejména plastů.

Černá: Musíme omezit produkci plastů!

Marie 
Černá


