ODPADOVÉ KAPACITY V ČR
KOLIK KAPACIT NA ZPRACOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU BUDEME SKUTEČNĚ POTŘEBOVAT?

• Připravovaná evropská směrnice i tuzemské strategické dokumenty předpokládají, že Česko zvýší
do roku 2030 recyklaci na 65 %, což je zhruba dvojnásobek současného stavu.

• Analýza ukázala, že Česko bude potřebovat nová zařízení ke zpracování přibližně 500 tisíc tun směsného odpadu ročně: vedle

rozšíření spaloven v Praze a v Brně bude potřeba posoudit vhodné řešení pro Moravskoslezský a Ústecký kraj a vybudovat několik
menších zařízení na mechanicko‑biologickou úpravu odpadu.

• Opačným řešením – výstavbou zařízení, která loni navrhly kraje ve svých Plánech odpadového hospodářství, by došlo k vytvoření
nadbytečných kapacit, pro něž by nebylo již pár let po jejich spuštění do provozu dostatek odpadů. Šlo by o zmařené investice
ve výši přibližně 17 miliard korun. Přitom na skládce by končilo skoro stejné množství odpadů jako u mnohem levnějšího řešení
navrženého Hnutím DUHA.

Celou studii o odpadových kapacitách najdete na http://hnutiduha.cz/odpadove_kapacity
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Varianta „něco pálit,
něco skládkovat“
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Varianta „jen spalovny“

PŘEDRAŽENÁ
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Náklady v Kč

Podpořeno grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Jaký podíl uložíme na skládky

12 %
Jaký podíl uložíme na skládky

CO NEPOUŠTĚT NA SKLÁDKY, ABY V ČESKU
NEROSTLY SPALOVNY JAKO HOUBY PO DEŠTI
Je rok 2024. Zákon o odpadech od tohoto roku zakazuje skládkování spalitelných a recyklovatelných odpadů. Protože už nemůžeme
skládkovat, bude nutné odpady recyklovat, případně spálit. Kapacity na to sice máme, ale v naprosto nevyhovující struktuře.
Podle krajských plánů odpadového hospodářství to totiž vypadá, že by se v roce 2024 recyklovalo pouhých 40 % komunálních odpadů
a nadpoloviční většina, konkrétně 60 %, by tedy končila ve spalovnách.
Jenže do roku 2025 bychom měli podle prognóz a evropské legislativy recyklovat 60 % a od roku 2030 až 65 % produkovaného
komunálního odpadu. To ale nějak nehraje. Odkud se bude brát odpad k recyklaci, když kapacita spaloven bude na 60 % odpadu? Budou
snad investoři zavírat nově postavené spalovny, abychom opravdu 65 % odpadu recyklovali? Nebo se budou snažit omezovat recyklaci?
Nebo snad budou dovážet odpady ze zahraničí?
K obému už ve státech, kde zavedli zákaz skládkování odpadů podle parametru výhřevnosti, dochází. Dovoz odpadů ze zahraničí
i omezování recyklace jsou však nerozumnými, slepými uličkami. Proto je nutné nahradit zákaz skládkování „recyklovatelných
a spalitelných odpadů” zákazem skládkování „recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů”.
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