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JSME ECOBAT, VÁŠ PARTNER V OBLASTI SBĚRU,
ZPRACOVÁNÍ A RECYKLACE POUŽITÝCH BATERIÍ.
UŽ 20 LET CHRÁNÍME PŘÍRODU A JEJÍ ZDROJE.

Když hodíte použitou baterii do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou případech
se z ní uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když ale
absolvujete pár kroků navíc k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji šetříte, protože
díky recyklaci z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů. Recyklace není jen hezké slovo, ale skrývá se za ním proces, jehož prostřednictvím jsme schopni ze 100 kilogramů
baterií získat 74 kilogramů druhotných surovin, které znovu slouží lidem k užitku.

ecobat.cz
Váš partner pro zpětný odběr a recyklaci baterií a akumulátorů

ECOBAT s.r.o., Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6

EKOLOGIE A UDRŽITELNOST
OBEC, KTERÁ INSPIRUJE
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Jedna z mnoha obcí v Česku, která klade
důraz na udržitelný rozvoj, a to zejména
svým přístupem a projekty šetrnými
k životnímu prostředí, je obec Hostětín.
Obec aktivně využívá místních a obnovitelných zdrojů. Co všechno tam mají?

HLAVNÍ JE SOBĚSTAČNOST
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Takzvané kogenerační jednotky budou
nezbytnou součástí energetického mixu
budoucnosti. Co nabízejí? „Jedná se o vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. KGJ jsou decentralizované zdroje, což znamená, že elektřina i teplo jsou
spotřebovány v místě výroby,“ vysvětluje
Václav Klein, ředitel společnosti Gentec
CHP, která je vyrábí.

ČÍM BUDEME TOPIT?

11 AŽ 14

Rychle se zvyšující ceny elektřiny a plynu
kombinované s válkou Ruska na Ukrajině
nutí domácnosti přemýšlet nad alternativními zdroji vytápění. Jak to bude s kotlíkový-

mi dotacemi? Dosáhnou na ně i lidé, kteří
zatím topí plynem? Plus Nová zelená úsporám 2030.

JEN TŘÍDIT NESTAČÍ

20 A 22

V České republice se podle dat společnosti
CENIA ročně vyprodukuje až 564 tisíc tun
plastového odpadu. Z toho jen přibližně
215 tisíc tun je po využití zrecyklováno.
I běžný spotřebitel to přitom může zásadně ovlivnit. Jak na to?

VYTĚŽTE STARÉ SPOTŘEBIČE 28
Peníze, které nyní mnohým domácnostem
chybí, jsou ukryté ve starých spotřebičích.
Lze je recyklovat a vytěžit z nich drahé
kovy. „Spočítali jsme, že v každé domácnosti může být ve starých spotřebičích či
nepoužívaných špercích ukryto mezi pěti a
padesáti tisíci korunami,“ radí Michal Spurný, předseda představenstva investiční
firmy TrustWorthy Investment.
Foto na obálce: www.gentec.cz
FOTO: SHUTTERSTOCK
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EcoVantage

více než papír
Cirkulární ekonomika v Mondi Štětí
V Mondi Štětí, největší papírně v České republice, každý den přispíváme k udržitelnějším
řešením díky papírenskému stroji PS1, který je jako jediný v rámci skupiny Mondi vyčleněný
pro výrobu papíru na papírové tašky a umí zpracovat i sběrový papír.
Papír EcoVantage, který se na PS1 vyrábí, je vyroben
z kombinace recyklovaných i nových vláken, přičemž podíl
recyklovaného papíru tvoří až 100 %. Tento papír slouží pro
výrobu papírových tašek, které fungují jako udržitelnější
náhrada tašek plastových. Za rok tak dokážeme nahradit
až 2,5 milardy plastových tašek (=51 tisíc tun plastů) za
papírové a celkově zpracujeme 60 tisíc tun sběrového

papíru. Na tašky z našeho papíru můžete narazit i vy např.
v Penny Marketu, Lidlu, Tescu nebo H&M.
Papírenský stoj PS1 pro výrobu papíru EcoVantage byl
spuštěn v roce 2021 a po roce provozu získal první místo
v kategorii Udržitelného rozvoje v prestižním ocenění Mondi
Diamond Awards*!

*Globální ocenění Mondi Diamond Awards byla vytvořena v roce 2008, aby ocenila výjimečné nápady a týmovou práci. Projekty jsou
nominovány všemi podniky a odděleními globální skupiny Mondi.
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Malá obec v udržitelnosti
Jedna z mnoha obcí v Česku, která klade důraz na udržitelný rozvoj, a to
zejména svým přístupem a projekty šetrnými k životnímu prostředí, je
obec Hostětín. Obec aktivně využívá místních a obnovitelných zdrojů.

PREMIANT HOSTĚTÍNSKÝMI LÁKADLY JSOU PRVNÍ KOŘENOVÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V REGIONU, RESTAUROVANÁ SUŠÍRNA OVOCE, SOLÁRNÍ
KOLEKTORY, VÝTOPNA SPALUJÍCÍ DŘEVNÍ ŠTĚPKU, NA NÍŽ JSOU NAPOJENY TÉMĚŘ VŠECHNY DOMÁCNOSTI VE VSI, NEBO TŘEBA BIO MOŠTÁRNA.

TEXT: EVA JAROŠOVÁ
FOTO: MAFRA
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řestože jde o malou obec v podhůří Bílých Karpat se zhruba
200 obyvateli, její ekologické
a dobře fungující projekty slouží
jako vzor pro další samosprávy.
Její význam ocenil při své návštěvě v roce
2010 i britský princ Charles. Obec leží na
úpatí Bílých Karpat mezi Bojkovicemi a
Slavičínem ve Zlínském kraji. Území patří
do Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která byla v roce 1996 zařazena i mezi
Biosférické rezervace UNESCO.
Hostětínskými lákadly je první kořenová
čistírna odpadních vod v regionu. To byl
první projekt, který udržitelné zaměření
obce odstartoval před 27 lety. Dnes se v
Hostětíně nachází restaurovaná sušírna
ovoce, solární kolektory, výtopna spalující
dřevní štěpku, na niž jsou napojeny téměř
všechny domácnosti ve vsi, bio moštárna
zajišťující využití úrody jablek ze širokého
okolí, užití slámy coby tepelné izolace, využívání energie slunce díky dvanácti solár-

ním kolektorům a třem fotovoltaickým
elektrárnám, začlenění dřevěných soch do
krajiny a úsporné, šetrné veřejné osvětlení,
které nezpůsobuje rozsáhlé osvětlení okolních budov či noční oblohy.
Tyto projekty jsou vždy dílem několika
partnerů, jejich nositelem je většinou
obec Hostětín nebo Základní organizace
Českého svazu ochránců přírody Veronica. V obci se nachází i energeticky pasivní budova Centra Veronica Hostětín,
která poskytuje zázemí pro školení. Pasivní dům má spotřebu energie až desetkrát
menší než běžný dům. Základem je silná
vrstva tepelné izolace bez tepelných
mostů, těsnost budovy, mechanické větrání se zpětným získáváním tepla a využívání solárních zisků okny s vynikajícími
tepelně technickými parametry.
MODELOVÁ STAVBA
Pasivní dům Centra Veronica Hostětín
byl postaven v roce 2006 jako první veřejná budova tohoto typu v České republice
a slouží jako modelová stavba. Každý
měsíc nabízí den otevřených dveří, kde si

mohou návštěvníci s lektorem prohlédnout budovu a získat odborné informace. Je velmi složité označit jednu obec za
premianta v udržitelném rozvoji, neexistuje na to jednoduchý klíč.
„Analyzovat souhrnná data za všechny
obce a především za všechny oblasti udržitelnosti – sociálního, environmentálního a ekonomického pilíře – není jednoduché, mimo jiné vzhledem k značně roztříštěné sídelní struktuře České republiky
a rozdělení kompetencí. Proto není
možné vybrat konkrétní oblast a jednoznačně nejlepší obec,“ vysvětlila mluvčí
Ministerstva pro místní rozvoj ČR Veronika Hešíková. Obce překlápějí principy
udržitelného rozvoje do svých strategií
a realizují je pomocí konkrétních projektů a opatření, či prosazováním globálních závazků a přijímáním odpovědnosti
za kvalitu života či péči o přírodní a kulturní hodnoty na místní úrovni.
Většina českých obcí se již tváři v tvář
setkala například s problematikou odpadů, kanalizace či územního plánování,
které s udržitelným přístupem souvisí.
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inspiruje ostatní
„Ke všem těmto výzvám musí obec přistupovat zodpovědně. Ne všechny české
obce však tyto principy dodržují, většina
nástrojů a aktivit pro obce v oblasti udržitelného rozvoje stojí na principech dobrovolnosti,“ podotkla Veronika Hešíková.
I když neexistuje jednotná metodologie, která by města v oblasti udržitelnosti
hodnotila, několik projektů funguje. Je to
například dobrovolný nástroj Místní
Agenda 21. Obce a regiony se mohou
zapojit tím, že předloží svůj dosavadní
vývoj, pokrok vyhodnocuje expertní tým
v několika oblastech. Podle toho, jak na
tom jsou, dostanou ocenění. Nejvyšší
ocenění je kategorie A, tu získala například Chrudim či městská část Praha 14.
Udržitelnost v obcích hodnotí i Národní
síť zdravých měst. Tato asociace sdružuje města a obce za účelem síťování, předávání praxe, zkušeností v oblasti udržitelného rozvoje. Mají vliv zhruba na
2 500 obcí, kde žije kolem 6 milionů obyvatel. Zde mezi šampiony patří kraj Vysočina, Brno, Chrudim aj. V rámci udržitel-

nosti je důležitá také strategie adaptace
měst i regionů na změnu klimatu. „Ta
města, městské části či kraje, kde se skutečně zabývají životním prostředím a klimatem a dívají se na problematiku komplexně, mají zpracován adaptační plán.
Příkladem je Praha, městská část Praha
12 či Moravskoslezský kraj,“ vyjmenovala Veronika Hešíková.
STAROST O DOPRAVU
Další oblast, kterou je v rámci udržitelnosti potřeba řešit, je mobilita. „Města
mohou zatím dobrovolně řešit otázku
mobility ve svém městě pomocí takzvaných plánů udržitelné mobility. Podporována by měla být mobilita nízkoemisní,
bezemisní a sdílená. Tyto plány by měly
pomoci limitovat vysoký počet automobilů ve městě, znečištění, řešit nedostatečnou infrastrukturu či bezpečnost. Například podíl cyklistů je v českých městech v
porovnání s EU poměrně nízký a infrastruktura nedostatečná,“ podotkla Veronika Hešíková. Takový plán má zpracova-

ný například Liberec či Ústí nad Labem.
Nedílnou součástí udržitelného přístupu, který představuje silné téma pro obce,
je řešení nakládání s odpady. Příkladem
dobré praxe je středočeský Mukařov, kde
zavedli takzvaný Motivační systém pro
odpadové hospodářství. Ten sleduje četnost výsypů všech domovních nádob
nebo pytlů a podle toho hodnotí, jak která
domácnost plní to, k čemu se zavázala při
vyplnění dotazníku. Domácnosti, které
třídí odpad a snižují jeho celkové množství, získají v následujícím roce slevu
podle počtu získaných EKO bodů. Aby
měly slevu co nejvyšší, musejí důsledně třídit nejen papír a plast, ale také bioodpad z
kuchyně, kovové obaly, staré oblečení,
baterie a podobně. Důležité je především
předcházet vzniku odpadu, například
vzděláváním obyvatelstva. Lidé mohou
při nákupu používat vlastní tašky a sáčky,
vybírat zboží podle balení a dříve, než
něco vyhodí, zamyslet se, zda to někdo
nemůže znovu využít, a případně věc
zanést do nejbližšího re-use centra.

INZERCE

ElEktrizující

budoucnost

Výroba elektromobilů Hyundai byla
v nošovicích zahájena nenápadným
mild-hybridem v roce 2018. naplno se
ale elektromobilita rozjela v roce 2020,
kdy byla spuštěna sériová výroba modelu Kona Electric. Jednalo se o první sériově vyráběný automobil poháněný čistě
na elektrickou energii na území České
republiky. „Zahájení výroby připadlo
na březen 2020 a od té doby opustilo brány našeho areálu přes 62 000 kusů tohoto elektromobilu. V roce 2021 byla navíc
zahájena výroba plug-in hybridní verze
nového Tucsonu a tím byl doplněn poslední chybějící článek do portfolia elektromobilů. Dnes tedy v Nošovicích vyrábíme
vše od mild-hybridu, přes klasický hybrid
a plug-in hybrid až po plně elektrickou
Konu EV“, upřesňuje proces vývoje elektrifikovaných motorizací Miroslav Jasiok,
vedoucí subdivize Výroby. samozřejmě
kde jsou elektromobily, nesmí chybět
nabíječky. Právě proto byl v rámci dotační výzvy Nízkouhlíkové technologie
– Elektromobilita (z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) zrealizován projekt
s názvem Elektromobilita ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing
Czech s.r.o. V rámci tohoto projektu bylo
ve dvou etapách vybudováno 10 nabíjecích stanic pro elektromobily uvnitř
i vně areálu, a firemní flotilu doplnil nový
vůz Hyundai Kona Electric. Způsobilé
náklady činily 5 121 500 Kč, z čehož 55 %
pokryla dotace.

Společně pro Elektromobilitu
V průběhu května představila nošovická automobilka Hyundai pilotní projekt
na podporu elektromobilty s názvem
„Společně pro Elektromobilitu“. „Cílem
projektu je podpořit spolupráci s okolními obcemi či městy a zároveň zviditelnit
elektromobilitu v našem kraji. Zástupci
jednotlivých obcí a měst budou mít možnost bezplatně vyzkoušet elektromobil
Hyundai Kona Electric po dobu půl až jednoho roku. V minulosti nošovickou Konu
vyzkoušeli například zástupci Moravskoslezského kraje, nebo bavič a moderátor
Michal Kavalčík“, popisuje projekt Jana
Opluštilová z oddělení vnějších vztahů.
Prvním, kdo využije automobil v rámci
pilotní fáze tohoto dlouhodobého projektu, bude město třinec. ti jej budou
využívat k naplnění konceptu chytrého
města a chytrého regionu. A jedním
z cílů tohoto konceptu je právě čistá
mobilita. na cestách automobil snadno
rozpoznáte díky speciálnímu polepu,
který ve spolupráci s automobilkou vznikl. od příštího roku budou obce a města
moct žádat o zapůjčení vozu prostřednictvím webových stránek

www.hyundai.grantys.cz.

Hyundai Motor Manufacturing czech s.r.o.
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Aby naše děti zdědily svět,

Je třeba být klimaticky pozitivní, říká v rozhovoru majitel rodinné společnosti Hipp, která již
více než 60 let vyrábí dětskou výživu v BIO kvalitě.

P

ůvodně malá rodinná firma.
Nyní přední světová značka,
která si zachovala rodinný ráz a
stále klade obrovský důraz nejen
na stoprocentní kvalitu, ale také
na co nejvyšší ochranu přírody a klimatu.
Již čtvrtá generace rodiny Hipp věnuje
velké úsilí ekologickému zemědělství a
trvalé udržitelnosti. „Právě trvalá udržitelnost byla vždy naším posláním,“ říká Stefan Hipp, který firmu vede.
Vaše dětské příkrmy ve skle nově nesou
nápis „klimaticky pozitivní“. Co to
znamená?
Být klimaticky neutrální už nestačí. Uvedením našich klimaticky pozitivních skleniček HiPP v bio kvalitě postupujeme o
velký krok vpřed. Znamená to, že vracíme
přírodě zpět víc, než si z ní bereme. Jako
rodinná firma vyrábějící dětskou výživu
neseme zvláštní odpovědnost vůči budoucím generacím. Snažíme se proto ukazovat cestu.
Jaké konkrétní kroky podnikáte pro to,
abyste byli klimaticky pozitivní, tedy
eliminovali a kompenzovali uhlíkovou
stopu?
Je toho mnoho, ale mezi hlavní body určitě patří ekologické farmaření, absolutní
zákaz používání pesticidů a chemicky syntetizovaných hnojiv. Dále pak trvale snižujeme váhu obalového materiálu a podporujeme cirkulární ekonomiku. Tedy využíváme obaly, které jsou maximálně recyklovatelné. Redukujeme emise na nezbytné
minimum. A to nevyhnutelné minimum
pak efektivně kompenzujeme.
Mluvíme o procesu od pěstování až po
výrobu?
Ano, přesně tak. Na ekologické farmaření
navazují výrobní závody využívající obnovitelné zdroje energie. Žádný krok v celém
procesu není zbytečný, eliminujeme vše

STEFAN HIPP VEDE RODINNOU FIRMU A NEBOJÍ SE ŘÍCT, ŽE OSOBNĚ RUČÍ ZA KVALITU
BIOPOTRAVIN VYRÁBĚNÝCH V SOULADU S PŘÍRODOU.

na nezbytně nutné, s maximálním ohledem na přírodu a klima.
Zmínil jste se, že nevyhnutelné emise
kompenzujete. Jak?
HiPP jako společnost se podílí na nejrůznějších projektech na ochranu klimatu po
celém světě. Škála je opravdu pestrá. Za
zmínku stojí určitě ten v jihoafrickém Kapském Městě, kde úzce spolupracujeme s
naším dlouholetým partnerem Soil &
More Impacts.
Kapské Město se totiž musí vypořádat
s až 30 000 metrů krychlových zeleného
odpadu měsíčně. Ještě před několika

lety končil tento odpad na skládkách za
městem. Tento organický problém způsoboval emisní i logistické problémy.
HiPP ale zapracoval na proměně tohoto
odpadu v hodnotný kompost.
Do roku 2020 bylo v rámci projektu
přeměněno více než 10 milionů metrů
krychlových zeleného odpadu na vysoce
kvalitní zeminu. Bylo tím ušetřeno více
než půl milionu tun uhlíku. Každá hrst
půdy je totiž malý zázrak pro naše podnebí. Miliony a miliony mikroorganismů, které žijí ve zdravé půdě, přeměňují
zbytky rostlin na cenný humus, jenž
váže uhlík.
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ve kterém stojí za to žít
Myslíte, že i vaši zaměstnanci smýšlejí
stejně o ochraně planety? Jsou aktivně
zapojeni?
Jsme si jisti, že ano. Ochrana přírody je
naší filozofií. A víme, že nikdo nedokáže
změnit celý svět jako mávnutím kouzelného proutku. Ale každý z nás může
svým, byť malým krůčkem přispět. Společně dokážeme víc. Stačí i drobná
změna.
Čím byste nás, běžné lidi, inspiroval?
Těch malých krůčků, drobných rozhodnutí k zelenější planetě, je celá řada.
Můžeme všichni omezit používání aut,
více využívat hromadnou dopravu. Můžeme si pěstovat drobnou zeleninu, ovoce
nebo třeba bylinky i doma. Do zahrady
můžeme dát pítka pro ptáky i drobná zvířata. Podporovat hmyzí populaci, třeba
stavbou hmyzích hotelů. Úžasně užiteční a potřební jsou i ptáci, kterým můžeme vyrobit budku. U rodinných nákupů
můžeme více plánovat, abychom zbytečně neplýtvali. Bioodpad můžeme i v

domácích podmínkách skvěle kompostovat… Vždyť nám všem jde o stejný cíl:

Aby naše děti zdědily svět, ve kterém
stojí za to žít.

EKOSFER: Aby příroda
neutrpěla

Že různé stavby zasahují do míst, která doposud patřila jen přírodě, je známý fakt.
Společnost EKOSFER Solutions, s. r. o., se mimo jiné zabývá tím, aby živočichové při
takových stavbách či rekonstrukcích nedošli k úhoně.

J

ak se to dělá? „Jedním z našich
hlavních úkolů je to, že nejprve
místo, kde se má stavět, prozkoumáme, připravíme podklady pro
biologické hodnocení a navrhneme řešení. Poté v rámci biologického
dohledu případně rostliny nebo živočichy přestěhujeme na náhradní lokality,“
říká ředitel firmy Aleš Svoboda.
Firma také může instalovat trvalé nebo
dočasné zábrany, které nedovolují zvířatům pohybovat se tam, kde by jim mohlo
hrozit nějaké nebezpečí. „Dočasné bariéry potom můžeme i několikrát přestěhovat, podle toho, jak stavba pokračuje,“
vysvětluje Svoboda.
V neposlední řadě je důležitou činností firmy osvěta. „Realizujeme přírodovědné naučné stezky a pravidelně navštěvujeme mateřské nebo základní školy, kde

se adekvátně k věku dětí bavíme o přírodě, o tom, jak funguje a jak ji chránit.
Věřím, že pokud se tohle děti naučí,
v dospělosti si z toho budou hodně pamatovat a budou vědět, jak se zachovat,“
říká Svoboda.
EKOSFER Solutions se ale zabývá i dalšími věcmi, jako je například zpracování
plánů péče o zvláště chráněná území,
provádí managementové terénní práce,
revitalizace stanovišť živočichů. V posledních letech firma také instaluje ptačí
budky do měst.
„Toto je projekt, do kterého se s námi
zapojilo již dvanáct měst a instalovali
jsme na 2000 budek. Ptáci tak mohou
hnízdit i ve městech, kde jim ubývá přirozených míst. Naše budky jsou například
v našich domovských Třebechovicích, v
Rychnově nad Kněžnou, v Prachovicích,

FIRMA EKOSFER SE VĚNUJE I OSVĚTOVÉ
ČINNOSTI VE ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH.

Přelouči, Dvoře Králové nad Labem, Trutnově či středočeských Všenorech,“ dodává Svoboda.
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Budoucnost patří
kogeneračním jednotkám

„Kogenerační jednotky budou nezbytnou součástí energetického mixu budoucnosti,“ říká
Ing. Václav Klein, zakladatel a ředitel společnosti Gentec CHP, která vyvíjí a vyrábí
kogenerační, mikrokogenerační a trigenerační jednotky na zemní plyn, bioplyn a na další
média, jako jsou důlní a skládkový plyn.
TEXT: BOHUMIL BREJŽEK
FOTO: ARCHIV VÁCLAVA KLEINA

F

irma Gentec CHP je významným českým výrobcem kogeneračních jednotek. Co tyto technologie nabízejí? „Jedná se
o vysoce účinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. KGJ jsou
decentralizované zdroje, což znamená,
že elektřina i teplo jsou spotřebovány
v místě výroby,“ vysvětluje Václav Klein.
Nabízejí tedy společnostem jistou
energetickou nezávislost?
Určitě. V kombinaci s fotovoltaickými
elektrárnami (FVE), které jsou závislé na
počasí, mohou nabídnout stabilitu a predikovatelnost výroby energií. FVE například v zimním období vyrábějí výrazně
méně elektřiny, pak je výhodné mít instalovanou KGJ, která vyrobí elektrickou
energii a zároveň vytopí výrobní halu
nebo dodá technologické teplo, páru,
nebo dokonce i chlad v tzv. trigeneračních jednotkách. To vše navíc s výraznou
úsporou oproti klasickým topným technologiím.

PRO TEPLÁRENSTVÍ JE TO
ŠANCE, JAK UDRŽET
STABILNÍ CENY TEPLA.
Může instalace kogeneračních jednotek
zmírnit podnikům negativní dopad
zvyšujících se cen energií?
Ano, to se v současnosti ukazuje jako
jedna z nejsilnějších konkurenčních
výhod oproti ostatním technologiím pro
vytápění. Je to díky jednoduchému
a automatickému mechanismu: rostoucí
cena ZP způsobuje růst ceny elektrické
energie na trzích. Vyšší výnos z elektřiny
vyrobené v KGJ kompenzuje vyšší náklad
na zdroje paliva a cena tepla vyrobeného
v KGJ se tak příliš nemění. Šlo to poznat
už v průběhu energetické krize na podzim loňského roku, kdy významně vzrostl zájem o kogenerační jednotky z prů-

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY NABÍZEJÍ FIRMÁM ENERGETICKOU NEZÁVISLOST. JDE O VYSOCE
ÚČINNOU KOMBINOVANOU VÝROBU ELEKTŘINY A TEPLA.

myslových i energetických odvětví.
Zejména pro české teplárenství je to
velká šance, jak udržet stabilní ceny
tepla.
Evropská komise představila
klimaticko-energetický balíček nazvaný
Fit for 55. Jakou roli při jeho naplňování
mohou sehrát kogenerační jednotky
a virtuální elektrárny?
Jedním z pilířů Fit for 55 je důraz na instalaci obnovitelných zdrojů energie (OZE)
a elektrifikaci dopravy. OZE jsou však
intermitentní zdroje, tzn. že jejich výroba
je nestálá a závislá na počasí. Je proto
potřeba je nějak zálohovat flexibilními
zdroji. Čím více bude OZE, elektromobility nebo tepelných čerpadel, tím více
bude potřeba kogeneračních jednotek
a bude vzrůstat rentabilita jejich provozu.
Obrovskou výhodou je i to, že kogenerační jednotky budou umět spalovat vodík,
se kterým balíček Fit for 55 také počítá. Za
relativně nízké náklady bude možné přestavět na vodík i již existující instalace.
Váš tým pracuje na vývoji vodíkové
kogenerační jednotky. Patří vodíku
v energetice budoucnost?
V každém případě bude potřeba všechnu
tu energii z OZE nějak uskladnit. Vodík
se nabízí, ale bude to velmi komplikované. Naše společnost na to chce být připra-

vena. Pustili jsme se do vývoje KGJ spalující směs vodíku a zemního plynu
a postupně budeme směřovat ke spalování čistého vodíku. Už tak nízké emise
z KGJ bychom tím snížili na nulu. Prototyp začneme testovat již letos na podzim.
Projekt byl podpořen z fondů Evropské
unie, což nám velmi pomohlo. Veškerý
vývoj provádíme v Brně, kde je spoustu
talentovaných lidí a my jsme za ně vděčni. Kromě spalování vodíku se podílíme
i na vývoji řídicího systému pro virtuální
elektrárny a agregační bloky nebo na
vývoji využití umělé inteligence v řídicím
systému KGJ.
A ambice Gentecu v této oblasti na
následujících pět až deset let?
Věříme, že i přes stávající nejistotu spojenou s odchodem od ruského plynu bude
zemní plyn v energetice naprosto nezbytný. Stane se z něj však vzácnější surovina
a jako takovou je potřeba ji využívat v nejmodernějších a nejefektivnějších dostupných technologiích. Těmi jsou právě kogenerační jednotky a budou nezbytnou součástí energetického mixu budoucnosti.
Naší ambicí je podpořit budování moderní energetiky, být inovativním výrobcem
kogeneračních jednotek a expandovat na
světové trhy. Již nyní jsme aktivní ve více
než deseti zemích světa a toto číslo by
mělo významně narůstat.

Je čas chovat se udržitelně,
zní od předního distributora
náhradních dílů LKQ
Mnoho firem dnes vpisuje do svých strategií šetrný a ohleduplný způsob podnikání. Avšak
skloubit byznys s udržitelným přístupem není vždy jednoduché.

M

ezi firmy, které udržitelné
chování berou vážně, patří
i společnost LKQ. Ta do
České republiky pronikla
díky akvizici dvou největších
tuzemských hráčů v oblasti náhradních
dílů pro automobilový průmysl Auto
Kelly a ELIT. Firma letos oznámila ambiciózní plán. Stát se do roku 2050 zcela
bezemisní společností.
LKQ tím navázala na zprávu udržitelného rozvoje mateřské americké společnosti LKQ Corporation, která deklaruje orientaci firmy na zodpovědný přístup v oblasti životního prostředí, sociální sféry nebo
bezpečnosti. LKQ Corporation je dnes
největším světovým distributorem
náhradních dílů a zároveň největším hráčem v oblasti recyklace vozidel. Její provozy recyklují více než 90 % materiálů

zkoumá řešení pro budoucí nakládání
s trakčními bateriemi elektromobilů, kterých do osmi let bude jen v evropském
vozovém parku přibližně 34 milionů.
Každá z nich přitom dříve či později
doslouží a LKQ chce být první na trhu,
kdo je bude schopen repasovat, opětovně využít nebo recyklovat. Podle současných odhadů se do konce desetiletí ocitne zhruba 1,3 milionu baterií ročně
mimo provoz a bude nezbytné je diagnostikovat a následně opravit tak, aby byly
znovuschopné provozu. Míra těchto vratek se přitom podle LKQ bude nadále zvyšovat tempem 30 procent ročně.
NA CESTĚ K NULOVÝM EMISÍM
Závazek LKQ k dosažení nulových emisí
a celkové udržitelnosti je zásadní součástí firemní strategie. Ta vychází z devíti

ZÁVAZEK LKQ K DOSAŽENÍ NULOVÝCH EMISÍ A CELKOVÉ
UDRŽITELNOSTI JE ZÁSADNÍ SOUČÁSTÍ FIREMNÍ
STRATEGIE. TA VYCHÁZÍ Z DEVÍTI CÍLŮ UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE OSN. JDE O ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVÉHO
A KVALITNÍHO ŽIVOTA I VZDĚLÁNÍ, DOSTUPNÉ A ČISTÉ
ENERGIE I ODPOVĚDNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY.
z vyřazených vozidel. Z loni vykoupených 780 000 vozidel firma získala 2,1
milionu pneumatik a 1,1 milionu tun
automobilového odpadu. Ve stejném
roce pak prodala celých 13,8 milionu
recyklovaných dílů.
LKQ tak do obchodního modelu zavádí principy takzvaného oběhového hospodářství, díky kterému šetří omezené
zdroje surovin a energií. Jen v loňském
roce dokázaly repase po celém světě ušetřit odhadem 26 000 tun surovin, 208 000
MWh elektřiny a 43 000 tun CO2. Kromě
životního prostředí klade firma velký
důraz na bezpečnost, spolehlivost a životnost automobilů.
CO S BATERIEMI?
V současné době společnost LKQ Europe

cílů udržitelného rozvoje (SDG) OSN.
Konkrétně jde o zajištění zdravého a kvalitního života i vzdělání, dostupné a čisté
energie i odpovědné výroby a spotřeby.
Dále chce firma dosáhnout genderové
rovnosti, podporovat důstojnou práci,
vybudovat udržitelná města i odolnou
infrastrukturu a přijmout bezodkladná
klimatická opatření. Projekty, které firma
promítá do svého podnikání, cílí na
zákazníky, klima a životní prostředí,
zaměstnance, společnost i komunity.
V několika zemích v Evropě včetně
České republiky LKQ zapojuje do provozu dodávkové vozy, které doručují zboží
na bateriový pohon. Zároveň firma ve
vozovém parku využívá vozidla produkující méně emisí.
Udržitelná řešení společnost imple-

O LKQ EUROPE
Společnost LKQ Europe,
pobočka LKQ Corporation,
s hlavním sídlem ve švýcarském Zugu, je předním distributorem náhradních dílů
pro automobily, užitková
vozidla a průmyslová vozidla v Evropě.
Organizace zásobuje přes
100 000 nezávislých autoservisů ve více než 20 evropských zemích.
Součástí skupiny je společnost LKQ CZ se sídlem v
Praze.
Ta obsluhuje na 12 000
autoservisů a téměř 300 000
zákazníků B2B a B2C. Provozuje přes 100 poboček a více
než 300 smluvních servisů
v síti Auto Kelly Autoservis
a Partner ELIT.
Loni firma dokončila proces
postupného slučování s největšími tuzemskými hráči
v oblasti náhradních dílů:
Auto Kelly a ELIT.
mentuje i do svých budov a poboček.
V nejnovějším distribučním centru LKQ
v nizozemském městě Berkel en
Rodenrijs je například instalováno 8 500
solárních panelů. Ke Dni Země zase
téměř 300 poboček ze zemí střední a
východní Evropy na několik dní zhaslo
loga a reklamní bannery, aby demonstrovaly svůj přístup k odpovědnému zacházení s energiemi.
Aktuálně firma ve spolupráci se svými
dodavateli pracuje na určení uhlíkové
stopy výrobků, které LKQ dále distribuuje. Jde tak o jedno z opatření, díky kterým
se má uhlíkově neutrální model stát brzy
realitou.
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Solární energie: jistota
dostupné ceny a bezpečnosti
Události posledních měsíců jasně nasměrovaly zájem k energetickým zdrojům nezávislým na
fosilních palivech z Ruska. Mezi ty nejdostupnější patří fotovoltaika. Solární panely pomáhají
firmám zajistit část energie za dlouhodobě předvídatelné ceny.

DNES LZE SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY PROVOZOVAT V SOULADU S PŘÍRODOU: POD PANELY SE
MOHOU PÁST OVCE, ALE LZE TAM TAKÉ PĚSTOVAT RYBÍZ NEBO MALINY.

S

ohledem na současný růst cen
elektrické energie a hrozící
nedostatek zemního plynu jsou
instalace solárních panelů jedním z nejrychleji dosažitelných
kroků, který pomůže firmám snížit výdaje za energie.
„Pokud si firma pořídí solární elektrárnu, jde o dobrou investici do její budoucnosti. Solární panely mají životnost více
než 40 let. Po splacení jejich ceny vyrábí
Slunce energii de facto zadarmo, pouze
s minimálními náklady na průběžný servis elektrárny. Výhodou sluneční energie
je také fakt, že je nezávislá na dodávkách
z Ruska,“ uvádí k výhodám solární elektrárny pro firmy Vítězslav Skopal, předseda představenstva skupiny Solar Global.
Právě skupina Solar Global zahájila
výstavbu největší střešní solární elektrárny v Česku. Fotovoltaické moduly pokryjí střechu logistického areálu u Kojetína.
Čistá solární elektřina tak pomůže snížit
rostoucí výdaje za energii a přispívá ke
snížení emisí. Fotovoltaická elektrárna
bude mít výkon téměř 4 megawatty a

ročně vyrobí více než 4 miliony kilowatthodin. První elektřinu dodá již během
tohoto června.
CESTA K ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI
Solar Global byl také nejúspěšnější čistě
solární českou společností v rámci prvního kola Modernizačního fondu. Díky
podpoře postaví 9 nových fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem
téměř 32 megawattů. Ročně dodají do
sítě skoro 30 gigawatthodin čisté elektřiny, která bude 100% nezávislá na dodávkách z Ruska.
Česká solární firma Solar Global s kořeny v Uherském Hradišti není ve fotovoltaice nováčkem. Na trhu působí již 13
let. „Máme zkušenosti s výstavbou solárních elektráren u nás, v Německu, Polsku
i Španělsku. Jako první jsme v Česku
vstoupili do využití bateriových systémů
v kombinaci s ukládáním energie a nyní
připravujeme pilotní projekt zeleného
vodíku,“ uvádí ke zkušenostem Vítězslav
Skopal.

Jeho společnost sbírala zkušenosti,
které nyní mohou využít při domácím
restartu rozvoje fotovoltaiky, například
v Německu. Před 4 lety zde úspěšně
dokončila stavbu velké solární elektrárny
na tříhektarové rekultivované skládce.
Solární park využívá kombinace polykrystalických modulů, upevněných na speciálních betonových patkách, odpovídajících jak místním klimatickým podmínkám, tak i specifickým podmínkám rekultivované skládky.
Spolupráci s českou firmou při stavbě
parku si pochvaloval i sám starosta obce
pan Klaus Jaschke: „Město Schönwald s
velkým úsilím sanovalo bývalou skládku
pro vytvoření podmínek pro stavbu fotovoltaické elektrárny. Kvůli bývalé skládce
byly vyšší nároky a požadavky na výstavbu než na jiných pozemcích. Společnost
Solar Global, a.s., velice dobře spolupracovala s úřady. Těší nás, že fotovoltaická
elektrárna bude připojena k distribuční
síti a děkujeme za výbornou spolupráci
během výstavby a přejeme úspěšný provoz.“
RESTART SLUNEČNÍ ENERGIE
Na dobrou spolupráci s obcemi sází
Solar Global také při novém rozvoji solární energetiky v Česku. Obce se rozhodně
nemusí bát, že by fotovoltaika byla zásahem do jejich prostředí. Jde o tiché, bezemisní zařízení. Panely vydrží bezpečně
vyrábět elektřinu minimálně 30 let,
během kterých nevyžadují de facto
žádné podstatné servisní zásahy. Místní
se proto nemusí obávat zatížení cest těžkou technikou. Po skončení životnosti
panelů vlastník elektrárny ze zákona
garantuje, že bude veškeré zařízení bezpečně a ekologicky zlikvidováno.
Dnes lze navíc solární elektrárny provozovat v souladu s přírodou: pod panely
se mohou pást ovce, ale lze tam také pěstovat rybíz nebo maliny. Například studie Clarkson&Woods prokázala, že míra
biodiverzity je často vyšší na plochách
s fotovoltaikou než na ekvivalentních
zemědělsky využívaných plochách.
Zejména studie poukazují na několikanásobně vyšší výskyt opylujícího hmyzu.
Zastínění půdy panely také poskytuje
rostlinám ochranu před suchem.
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Čím budeme topit?
Rychle se zvyšující ceny elektřiny a plynu
kombinované s válkou Ruska na Ukrajině nutí
domácnosti přemýšlet nad alternativními zdroji
vytápění. Jak jim mohou pomoci dotace?
TEXT: LENKA BRDKOVÁ

S

tarým kamnům na uhlí zvoní
umíráček už dlouho, v důsledku
aktuálního dění se ale na černou listinu dostávají také plynové kotle. S financováním jejich
výměny za tepelné čerpadlo či solární systém mohou pomoci dotace – „kotlíkové“
i ty z programu Nová zelená úsporám
2030.
„Kotlíkové“ dotace mají i v letošní vlně
na starosti krajské úřady, které příjem
žádostí zahajují postupně, první byl
v květnu Plzeňský kraj. Liberecký, Jihomoravský, Karlovarský a Praha spouští

INZERCE

program nyní v červenci a poslední Vysočina od 1. srpna.
O dotaci mohou letos žádat pouze senioři a nízkopříjmové domácnosti a podporována je pouze výměna starých ručně přikládaných kotlů na pevná paliva 1. a 2.
třídy. Podle Dominiky Pospíšilové z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí je v programu připraveno více než
pět miliard korun. Největší díl, téměř 259
milionů korun, má směřovat do Středočeského kraje. Nejvíce žádostí – 2 326 – letos
zatím přijali v Moravskoslezském kraji.
V březnu, těsně před spuštěním příjmu žádostí, došlo v programu ke změně.
Dotaci už nelze čerpat na plynové kon-

DVA ROKY K DOBRU ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ KOTLŮ NA TUHÁ
PALIVA JE POSUNUTÝ NA ZÁŘÍ 2024. FOTO: SHUTTERSTOCK

denzační kotle. Výjimku mají pouze zařízení, jejichž výměna už proběhla, a to
v termínu od 1. ledna 2021 do 30. dubna
2022. Od března se naopak ještě zvýšila
podpora pro tepelná čerpadla, a to až na
180 tisíc korun.
Pokračování na str. 12

JAKÉ ZVOLIT? PRO VŠECHNA ČERPADLA PLATÍ,
ŽE VE SROVNÁNÍ S ELEKTRICKÝM ČI PLYNOVÝM
VYTÁPĚNÍM VŽDY UŠETŘÍTE NA PROVOZNÍCH
NÁKLADECH. FOTO: SHUTTERSTOCK

vyšší u plošných kolektorů, hlučnost venkovní jednotky (čerpadlo vzduch–voda),
prostorová orientace k sousedům, životnost zařízení, možnost vrtat, případně
instalovat plošný kolektor, provozní náklady (nejnižší jsou u varianty země–voda
s vrtem) a další,“ uvedl již dříve Václav
Kahoun ze společnosti Veskom.

Pokračování ze str. 11
A právě o ně je zatím největší zájem.
„Lidé nejčastěji žádají o podporu na tepelná čerpadla,“ potvrzuje Lucie Früblingová, tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), ale zároveň připomíná, že vedle čerpadel lze z kotlíkových
dotací zaplatit také kotel na biomasu.
„Tepelné čerpadlo na konci loňského
roku využívalo více než 130 tisíc českých
domácností, přičemž zhruba 24 tisíc

instalací bylo realizováno v loňském
roce,“ uvádí Štěpán Chalupa, předseda
Komory obnovitelných zdrojů energie
(Komora OZE). V letošním roce poptávka
ještě výrazně vzrostla, meziročně zhruba
o 50 procent. Lidé totiž čerpadlo vnímají
jako zdroj, který je pro vytápění nejméně
závislý na dodávkách energií.
Pokud se pro čerpadlo rozhodnete,
mějte na paměti, že se při jeho výběru
nelze řídit jen cenou. „Musí se zvažovat
prostorové nároky, které jsou výrazně

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Ti, kteří vzhledem ke svým příjmům nemají nárok na kotlíkové dotace, mohou o podporu na výměnu neekologického vytápění
žádat v programu Nová zelená úsporám
2030 (NZÚ), v němž příjem žádostí začal
loni na podzim. „V rámci NZÚ jsme do
konce června přijali více než 13 tisíc žádostí na výměnu zdroje tepla a téměř osm
tisíc z nich již bylo schváleno,“ vypočítá
Lucie Früblingová a připomíná, že SFŽP v
této etapě programu prodloužil lhůtu na
doložení, že byla výměna skutečně provedena, z 12 na 24 měsíců. Reaguje tak na
omezené kapacity firem, jež provádějí
instalace zařízení a jsou zahlcené poptávkou. „Žadatelé se tak nemusí obávat, že by
o dotaci přišli z důvodu, že nestihnou vše
včas zrealizovat,“ ujišťuje mluvčí.
Pokračování na str. 14

Pořiďte si fotovoltaiku na
zimní zahradu nebo pergolu

Je jasné, že využití solární energie se stává horkým tématem. Tlak na využití obnovitelných zdrojů
ze strany autorit je výrazný a rostoucí ceny energií se dotýkají každé domácnosti.

V

Hobbytecu vytvořili inovativní řešení, které nemá v Česku
konkurenci. „Jedná se o solární panely zabudované do pergoly nebo zimní zahrady. Je to
elegantní řešení vhodné ke každému
domu. Náš fotovoltaický systém navíc
nabídne srovnatelný výkon jako střešní
panely,“ vysvětluje Miroslav Zelený, jednatel společnosti Hobbytec.cz.
Solární panely na střechách rodinných

domů jsou nevzhledné a nepraktické.
Oproti tomu zahradní stavby integrují
fotovoltaický systém přímo do svého
zastřešení.
„Solární zahradní stavba v rozměru 6 m
x 4 m se vyrovná fotovoltaickému systému běžného rodinného domu. Pergolu či
přístřešek je navíc možné umístit na nejslunnější místo na zahradě,“ upozorňuje
na výhody novinky Miroslav Zelený.
Pokud se chystáte vytvořit si kryté
zahradní posezení
a zároveň najít řešení, jak ušetřit na ročních výdajích za
elektřinu, můžete
zabít dvě mouchy
jednou ranou. Rozměry hliníkové konstrukce zahradní
stavby lze přizpůsobit
vysněnému
výkonu fotovoltaic-

kého systému. Zastřešení se solárními
panely bude mít také stínicí funkci,
ovšem při zachování dostatečné transparentnosti.
„Pokud chcete rychlou návratnost
investice, je dobré spotřebovávat alespoň 70 % vyrobené energie. Solární
zahradní stavby jsou vybavené baterií,
která vám pomůže energii schovat na
budoucí využití,“ vysvětluje Miroslav
Zelený.
Očekáváme, že poptávka bude růst
a technologie se budou zdražovat.
Proto je vhodné do FVE investovat co
nejdříve.
„Společnost Hobbytec.cz vám navíc
pomůže s financováním fotovoltaického systému. Pro naše zákazníky zajišťujeme kompletní financování do výše
100 procent pořizovací ceny, a to bez
nutnosti ručení. Vše je navíc vyřízeno
během několika dnů,“ dodává Miroslav
Zelený.

Hliníkové zastřešení
s fotovoltaikou

Novinka
na trhu!

Ušetřete za energie

Financování zařídíme

Čerpejte dotace

Postavte si hliníkové zastřešení,
které si na sebe vydělá.

Zajistíme vám výhodný úvěr
až do výše 100 % ceny stavby.

Získejte zpět až 50 % z ceny
solárního systému.

Showroom Praha

Kontakt

U Mototechny, 251 62
Tehovec (Říčany u Prahy)

+420 840 810 810
info@hobbytec.cz
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KOTLÍKOVÉ DOTACE

počet dosud přijatých
KRAJ
žádostí
Plzeňský
1 052
Jihočeský
1 407
Středočeský
1 464
Olomoucký
796
Moravskoslezský
2 326
Zlínský
1 045
Královéhradecký
674
Ústecký
282
Pardubický
501
Kraje Liberecký, Jihomoravský,
Karlovarský, Vysočina a hlavní
město Praha zahajují příjem žádostí
v červenci a srpnu.

NZÚ 2030

✖ Počet dosud přijatých žádostí

o výměnu zdroje tepla 13 004
✖ Z toho vyřešeno 7 918
✖ Nejvíce žádostí je ze Středočeského (3 116), Moravskoslezského
(1 677) a Jihočeského (1 243) kraje.
Zdroj: SFŽP

Dokončení ze str. 12
NZÚ má několik výzev, které jsou určeny
majitelům rodinných a bytových domů, a
to včetně společenství vlastníků jednotek.
Finanční podporu lze získat nejen na
změnu vytápění – tedy na čerpadla či
kotle na biomasu (až 140 tisíc korun pro
rodinné domy a až 40 tisíc Kč na jednu
bytovou jednotku v bytovém domě) – ale
také na solární termické i fotovoltaické
systémy (FVE). Výhodou druhých jmenovaných je především univerzálnost.
„Svou vlastní“ elektrickou energii ze slunce mohou totiž lidé využít nejen pro
domácí spotřebiče, jako ledničky či pračky, ale také pro vytápění, ohřev teplé vody
a v létě naopak pro chlazení. I proto je
letos o FVE instalované na střechy domů
enormní zájem.
Od začátku letošního roku si o dotaci
na střešní FVE požádalo již 34 544 žadatelů v celkovém objemu 6,7 miliardy korun
a jejich počet tak přesahuje počet zájemců za celý loňský rok. Celkem 5 680 žádostí je již proplacených.
V NZÚ je na nové fotovoltaiky vyčleněno
deset miliard korun. Zatím není jasné, zda

a jaký převis žádostí bude, ministerstvo
životního prostředí (MŽP) je ale podle
ministryně Anny Hubáčkové připravené
podpořit všechny žadatele, kteří splní podmínky. Chybějící finance je MŽP připraveno přesunout z Modernizačního fondu.
JAK DÁL S PLYNEM?
Vzhledem k aktuální situaci na trhu s plynem, MŽP zároveň usiluje o to, aby o podporu na výměnu mohly žádat i domácnosti, kde se topí plynem. „Podpora náhrady
starých plynových kotlů je v řešení,“ potvrzuje Lucie Früblingová. „Stávající dotační
programy v současné době neumožňují
podpořit výměnu starých plynových
kotlů za jiná alternativní paliva, jsme ale
připraveni vyjednat ten program s Evropskou komisí,“ uvedla Hubáčková. Šance
na úspěch jsou podle ní velké, prostředky
by mohly být již na příští rok. O jak velké
peníze by šlo, zatím ale není jasné. Podle
Hubáčkové by se mohly dotace začít
poskytovat nejprve u dosluhujících kotlů.
„U domácností, kde plynovým kotlům
dochází životnost, by pro nás bylo velmi
vhodné, aby se přeorientovaly na obnovitelné zdroje,“ uvedla Hubáčková.

Vyrobit dobrý obal je věda.
Trendem je udržitelnost!

Obal. V některých případech je pouhou ochranou výrobku, najdou se i výrobky, které se obejdou i
bez obalu, jinde je jeho role doslova nepostradatelná. V každém případě, nároky na obal jsou stále
vyšší. Obal může často rozhodnout o tom, pro jaký výrobek se spotřebitel nakonec rozhodne.
Pojďme se tedy podívat na obal detailněji.

O

bal už dávno není jen cosi na
„obalení“ zboží. Asi se všichni
shodneme na tom, že by měl chránit výrobek, mělo by se s ním
dobře manipulovat a měl by spotřebitele natolik zaujmout, aby pomohl prodat výrobek. Pro spotřebitele i obsluhu na třídicích linkách musí být zároveň snadno identifikovatelný. To znamená, že lidé musí na
první pohled poznat, o jaký materiál se jedná,
jestli je možné ho vytřídit, kam ho mají vytřídit nebo zda jde o nerecyklovatelný materiál.
A v neposlední řadě by měl být obal navržen
takovým způsobem, aby byl tzv. udržitelný,
a to jak při výrobě, tak i ve chvíli, kdy již přestane plnit svoji funkci.
Už při navrhování obalu musí výrobce přemýšlet nejen o tom, jak obal ochrání jeho výrobek, jak zaujme spotřebitele na pultech obchodů, ale i nad tím, nakolik je zvolený materiál
šetrný k přírodě, zda je materiál běžně recyklo-

OBALY VÝROBKŮ BY MĚLY BÝT NEJEN VKUSNÉ
A ZAUJMOUT, ALE TAKÉ ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ.

vatelný, zda je rozpoznatelný pro spotřebitele a
spotřebitel ho tedy správně vytřídí, aby mohl
být recyklován. Zároveň je také v zájmu nás
všech, aby byla dostatečná poptávka po výrobcích z těchto recyklovaných materiálů.
V některých případech je ale obal v očích

spotřebitele lepší, než skutečně z hlediska
udržitelnosti je. Typickým příkladem marketingových očekávání, která bohužel nezapadají do uvedených fází, jsou obaly z biologicky rozložitelných plastů. V souvislosti s předpisy EU o omezování plastů tyto obaly zažívají boom a jsou skvělým tématem pro marketéry. Bohužel s jejich rozložitelností to není tak
jednoznačné. Lidé často nevědí, že tyto plasty nesmí třídit do žlutého kontejneru s ostatními plasty. Na rozdíl od běžných plastů jsou
využívány v průmyslových kompostárnách
nebo v bioplynových stanicích. Pokud by tyto
biologicky rozložitelné plasty byly recyklovány s běžnými plasty, mohou způsobit poměrně zásadní problémy při recyklaci, zejména
jako kontaminanty recyklátu.
Jenže toto upozornění o jiném způsobu třídění i zpracování biologicky rozložitelných
plastů na obalech z nich většinou chybí.
A dobrý úmysl se pak míjí účinkem.

Třiďte odpad nejen doma

Více než ¾ obyvatel ČR pravidelně třídí odpad a většina z nás má domácnost na třídění zařízenou. Nádoby na tříděný odpad máme buď v kuchyni, na chodbě nebo na
balkoně a vynášíme je do barevných kontejnerů. Podobně zaběhnutá praxe funguje
i v mnoha kancelářích, školách, na úřadech či v obchodních centrech. Jak je to ale s
tříděním odpadu, když vyrazíme do přírody, na hudební festival, za sportem, nebo
volnočasovou akci? To vše sebou přináší zvýšenou koncentraci lidí na jednom místě,
produkci odpadů a také dopad na životní prostředí.
Jak se chovat v přírodě a co s odpadem? Buďme
i v tomto ohledu zodpovědní! Příroda nám umožňuje únik do klidu a krásy a je také především
domovem živočichů a rostlin. Proto se řiďme důležitou zásadou: „Co si přineseme, to si odneseme!“. K tomuto nám skvěle poslouží třeba sáček
od svačiny, do kterého můžeme průběžně výletnický odpad střádat.
V ČR máme obrovskou výhodu ve veřejně dostupné síti barevných kontejnerů, která nyní disponuje
více než 678 000 kontejnery. Není proto pochyb,
že v nejbližší obci narazíme na hnízdo sběrných
nádob a odpad z výletu tam můžeme pohodlně
vytřídit!
Příroda si umí poradit s odpadem, který sama vyprodukuje. Ovšem s většinou toho, který v ní zanechají lidé, si poradí obtížně nebo dokonce vůbec.
Právě proto je důležité odpadky správně třídit,
rozhodně je nesmíme pohazovat na zem. Můžou
být nebezpečné jak pro lidi, tak pro zvířata.
Specifickou kapitolou může být biologicky rozložitelný odpad. Ani ten ovšem v přírodě nezmizí
hned! Třeba ohryzek od jablka se z povrchu zemského ztratí zhruba za 16 dní. Slupka od banánu
za 5 měsíců a ta od pomeranče se nechá přemlouvat i celý rok! Navíc pohozené na zem nevypadají
dobře!
Objevujme krásy přírody s trasami Čistou
přírodou!
O osvětu pro výletníky se snaží projekt Čistou přírodou na webu Samosebou.cz. Je zajímavý a jedinečný tím, že mapuje atraktivní turistické trasy
v praktickém online průvodci. Kromě přírodních
krás a památek jsou v nich vyznačena i místa, kde
je možné na trasách vytřídit třeba odpad od svačiny. Podívejte se, jestli zde najdete dobrý tip i pro
váš plánovaný výlet. Vybírat můžete z téměř 50
pěších i cyklistických tras od Šumavy až po Beskydy.

Třídíme v přírodě i na sněhu
K povědomí o možnosti třídění odpadu v českých
horských resortech, kde jsou rozmístěné speciální
koše na třídění tzv. třikoše, přispívá projekt Třídíme v přírodě. Třikoše jsou speciální nádoby určené
k třídění odpadů a jsou vyrobeny z recyklovaného
plastového odpadu, který byl sesbírán prostřednictvím barevných nádob na území ČR. Setkat se
s nimi můžeme třeba na Ještědu, Dolní Moravě,
v Klínech, Novém Městě na Moravě, Karlově, Deštném v Orlických horách a mnoha dalších místech.
V létě i zimě navíc po horských resortech putuje
stánek s edukativními a zábavnými aktivitami pro
celou rodinu. Během víkendových promo akcí
je tak možné získat nejen informace jak správně
třídit, ale také zajímavé odměny z recyklovaných
materiálů.
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zvýšit povědomí o dopadu sportovních
událostí na životní prostředí,
sdružovat ekologicky smýšlející organizátory
a sportovce,
poskytnout návod a inspiraci, jak sportovat
s minimálním dopadem na životní prostředí
stát se platformou pro sdílení nápadů
a zkušeností pro širokou veřejnost.

Do projektu se může zapojit úplně každý. Organizátoři velkých sportovních událostí, nebo individuální sportovci. Celý projekt funguje na bázi
dobrovolnosti.
Projet Třídíme v přírodě je navíc propojen i s výše
zmíněným průvodcem Čistou přírodou na Samosebou.cz. Vybízí k návštěvě některé z tras, které
kromě úchvatné přírody nabízejí právě i možnost
třídění odpadu.
Čistý festival přináší více zábavy
Dalšími místy, kde během letních měsíců vzniká
spoustu především obalového odpadu, jsou hudební festivaly. Proto už od roku 2008 probíhá
projekt Čistý festival. Jeho hlavním smyslem je eliminovat vznik festivalového směsného odpadu,
který dříve končil výhradně na skládkách. Proto
byl vytvořen a partnersky je nabízen unikátní systém třídění odpadu a osvěty, díky kterým je velká
část festivalového odpadu svezena na dotřiďovací
linky a recyklována. Za dobu trvání tohoto projektu se již podařilo vytřídit a předat k dalšímu využití
přes 515 000 kg odpadu.
Sportování #bezdopadu
Po dvou letech omezení v důsledku epidemie
Covid-19, opět rychle roste popularita sportovních akcí. To samozřejmě přináší i zvýšenou koncentraci lidí na jednom místě, ale také nutnost

projekt Čistou přírodou
ukáže výletníkům trasy
i nejbližší kontejnery

odpovědného chování organizátorů i samotných
sportovců vůči životnímu prostředí.
Cílem organizátorů a široké sportující veřejnosti
by neměl být jen pocit z dobrého výkonu či skvěle zorganizované akce, každý by se měl zamyslet
i nad tím, jaký dopad mají jeho aktivity na přírodu.
A kdo někdy pořádal sportovní událost, a je jedno
v jak velkém rozsahu, tak ví, že to často není jednoduché.
O řešení této problematiky se snaží iniciativa
#bezdopadu (www.bezdopadu.com). Pro komplexní osvětu si stanovila čtyři pilíře „zeleného“
sportování:

projekt Třikoše v přírodě umožňuje
třídit odpad do speciálních
designových košů

Letní zábava a dovelená
Třídíme odpad v letních kinech, na koupalištích
nebo na dovolené v kempech? I zde bychom
se měli chovat ohleduplně nejen k přírodě, ale
i k okolí ve kterém se právě nacházíme. Dívejme se
na odpad jako na surovinu, kterou lze ještě využít
a k třídění přistupujme se stejnou samozřejmostí
a poctivostí, jako třeba k čištění zubů.
Provozovatelé sportovních, rekreačních, ubytovacích i dalších areálů mají možnost zapojit se do
obecních či městských systémů třídění odpadu
a umožnit tak svým návštěvníkům třídění, které
je velmi důležitým krokem, aby odpad neskončil
nenávratně na skládce, ale mohl být recyklován.
A pokud právě v okamžiku, kdy vám mimo domov
nebo práci vznikne odpad, nemáte po ruce barevné koše nebo kontejnery na tříděný odpad, nevyhazujte jej do směsného odpadu, nebo dokonce
na zem! Zachovejte se správně, odpad si dočasně
uschovejte a při první příležitosti ho vytřiďte do
příslušného barevného kontejneru, kterých máme
k dispozici opravdu velké množství.

Třiďte odpad, má to smysl!
Lucie Müllerová

projekty Třídíme v pohybu
a #bezodpadu umožňují třídit odpad
na sportovních akcích
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Fotovoltaika šetří váš rozpočet

Pokud přemýšlíte o jiných zdrojích elektřiny, obraťte se na odborníky, kteří posoudí, jestli je vaše
střecha pro panely vhodná, a navrhne řešení právě pro ni včetně odhadu roční produkce proudu.

J

ak se dnes stát nezávislým na nestabilním trhu s energetikou? Mohou
být řešením solární panely na střechách domů či fotovoltaické elektrárny? „S fotovoltaikou nejen ušetříte,
ale také zhodnotíte svou nemovitost,“ říká
Dominik Ondrůšek, spolumajitel společnosti Solar Solution Energy, s. r. o., se sídlem ve
Studeněvsi u Slaného.
V dnešní době, kdy se dramaticky zvyšují
ceny energií, budou solární panely na
střechách domů asi nutností, je to tak?
Je to jediná možnost, jak se stát nezávislým
na nestabilním trhu s energetikou. Fotovoltaika šetří váš rozpočet i naši planetu a
přináší i nezávislost. Vaše režijní náklady
mohou být po instalaci minimální a zároveň
nemusíte mít strach ze zdražování elektřiny,
nestabilních dodávek ruského plynu ani případných výpadků elektřiny. Fotovoltaikou
svou nemovitost zhodnotíte.
Jak zákazník zjistí, jestli se mu instalace
solárního zařízení vyplatí?
Náš tým energetických konzultantů dokáže
zodpovědět obecné a technické otázky, ale i
finanční. Na místě vám vypočítají návratnost i roční úsporu konkrétního, vámi navrženého systému. Například rodina s dětmi
má dům s plynovým kondenzačním kotlem,
nafukovací vířivku a malou klimatizaci.
Roční spotřeba domácnosti je odhadem 12
400 kWh. Tarif předpokládejme D02d. Aktuální cena za kWh v tomto tarifu od dodavatele ČEZ je 5,923 Kč/kWh. Rodina nyní platí za
elektřinu 73 445,20 Kč. Námi navržený systém fotovoltaiky by zde čítal 22 solárních
panelů o celkovém výkonu 9,9 kWp s akumulátory o kapacitě 11,6 kWh a hybridním asymetrickým střídačem o výkonu až 15 kW.
Tento systém po zohlednění dotací vyjde na
zhruba 309 000 Kč. Při instalaci na jižní sedlovou střechu se sklonem alespoň 30 % je
roční produkce elektřiny asi 10 600 kWh.
Díky akumulátoru dokáže domácnost většinu produkované elektřiny spotřebovat či
uložit do baterie. Naprosté minimum poté
bude proudit jako tzv. přebytek do sítě.
Co s přebytky? Jednou z možností je tzv.
virtuální baterie od dodavatele, přebytky si
ukládáte, a když je potřebujete, tak si je opět
berete. Distribuční sazba je pouhých 33 % z
ceny kWh (tedy stále šetříte 2/3 ceny každé
kWh). Další variantou je zajištění výkupu
elektřiny u dodavatele, který za ni platí nejvíce (i v tomto dokážeme poradit). Za každou
kWh, kterou pošlete do sítě, dostanete zaplaceno. Zpět k příkladu: Předpokládejme, že
80 % energie domácnost spotřebuje bez pře-

INSTALACE FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU NA SEDLOVÉ STŘEŠE RODINNÉHO DOMU VE VYSOKÉ
U PŘÍBRAMĚ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI.

bytků a 20 % si uloží do virtuální baterie, kde
zaplatí distribuční poplatek 33 %. Ročně
tato rodina ušetří 58 640 Kč. Návratnost této
investice je tak pouhých 5,26 let.
Co předchází instalaci solárního zařízení?
Už na první schůzce s vámi náš konzultant
detailně projde zapojení celého systému
včetně jednotlivých kroků montáže, spolu s
drobnými stavebními zásahy. Pomocí
moderní 3D vizualizace navrhne řešení
přímo na vaši střechu, díky solární simulaci

CO S PŘEBYTKY? JEDNOU
Z MOŽNOSTÍ JE TZV.
VIRTUÁLNÍ BATERIE OD
DODAVATELE, PŘEBYTKY SI
UKLÁDÁTE, A KDYŽ JE
POTŘEBUJETE, TAK SI JE
OPĚT BERETE.
zjistí, zda vám na ni nepadá stín a kolik panelů se na ni vejde. Také odhadne roční produkci elektřiny – co možná nejpřesnější výpočet
zahrnuje průměrný počet slunečných dní ve
vaší oblasti, natočení domu na světové strany i sklon střechy. Dále zkontrolujeme dronem, zda na střeše nemáte třeba antény či
komíny, kterým je třeba se vyhnout, spočítá-

me roční úspory, uděláme konkrétní cenovou nabídku a vysvětlíme další postup realizace v případě podpisu smlouvy.
Jak samotná instalace fotovoltaického
zařízení probíhá?
Je zde minimum stavebních zásahů. U sedlové střechy s krytinou z tašek se hliníkové konstrukce pod solární panely zaháknou pod
tašky a upevní pár šrouby. Máme dokonale
zvládnuté montáže na všechny typy střech,
bez jakýchkoliv rizik. Dalším komponentem
FVE k montáži je střídač/měnič/inventor,
jeho velikost je 53x42x18 cm a váha 32 kg.
Navrhujeme umístění třeba do technické
místnosti, garáže... Od střídače na střechu
vede chránička o průměru pouhé 3 cm a v ní
veškeré potřebné elektrické kabely.
Jaké a jak velké jsou solární panely na
střechy domů?
Používáme nejmodernější technologie na
trhu, a to platí i o našich solárních panelech.
Jedná se o BLACKFRAME panely s nejvyšší
účinností na trhu, se zárukou 25 let na výkon.
Dokážete si poradit s každou střechou?
Ano. Na rovných střechách je zapotřebí
vytvořit sklon, proto v rámci instalace vytváříme na střeše samozátěžové konstrukce se
sklonem 15°. To vše v rámci montáže na
klíč, kterou poskytujeme. Zde je potřeba
počítat s vyššími náklady, odhadem okolo
5-10 % z ceny FVE.
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a zhodnocuje vaši nemovitost
Je opravdu možné, že fotovoltaika za
určitých okolností energeticky pokryje
celý dům?
Často lidé poptávají menší fotovoltaické elektrárny, ale my se jich ptáme:
Kolik jste měli spotřebičů před pěti lety
a kolik asi za dalších pět let? Plyn je v
dnešní době drahý a nejistý, navíc do
zhruba pěti let nebude vyhovovat ekologickým normám a budete muset přejít
na tepelné čerpadlo nebo elektrokotel.
To vaši spotřebu elektřiny drasticky
zvýší.
Odhadovaná životnost solárních
panelů je přes třicet let! Jedná se o investici do vaší nemovitosti a budoucnosti,
proto jsme tu pro vás, abychom vám s
výběrem systému poradili. Můžete být
naprosto soběstační a nezávislí, a ještě
k tomu inkasovat peníze za vyrobenou
elektřinu jako pasivní příjem.
Mohlo by při instalaci solárních panelů
dojít k poškození střechy? Nepředstavují
panely příliš velkou zátěž?

Máme dokonalé postupy na instalace
všech typů střech bez negativních dopadů na izolaci či statiku. Jenom vzácně
naši specialisté posoudí, že střešní konstrukce dodatečné zatížení neunese.
Váha solárních panelů je stanovena průměrně na 25 kg/m2, to je pro porovnání
zhruba pouhých 23 procent z celkové
váhy krytiny.

DOMINIK ONDRŮŠEK, SPOLUMAJITEL
SPOLEČNOSTI SOLAR SOLUTION ENERGY

Solární panely na střeše domu sice na
první pohled vypadají pevně
a nerozbitně, ale velké kroupy by je
asi poškodit mohly...
Naši výrobci v současné době již vyrábějí
panely velice odolné, bohužel nerozbitné nejsou. V případě velkých krup je
poškození možné. Naše společnost ale
jako jediná na trhu zajišťuje v rámci
poprodejního servisu každému našemu klientovi nové, aktualizované pojištění majetku, se zahrnutím fotovoltaiky. Toto pojištění se pohybuje v nízkých tisícikorunách ročně a všechno
zařídíme.

INZERCE

Ekologie a udržitelnost
Dělat to, co je dobré pro lidi a planetu. Nahradit
neobnovitelné materiály obnovitelnými produkty.
To jsou hlavní cíle úspěšné finské společnosti Stora
Enso, která svým zákazníkům na českém trhu dodává ekologické stavební materiály z masivního dřeva.

S

tora Enso, přední světový poskytovatel obnovitelných řešení
v oblasti obalů, biomateriálů, dřevěných konstrukcí a papíru, svými
aktivitami výrazným způsobem přispívá ke zlepšení životního prostředí. „Naše produkty pomáhají zákazníkům a společnosti jako celku snížit
emise CO₂, protože dřevo poskytuje nízkouhlíkovou alternativu k fosilním
řešením a ukládá uhlík, dokonce i prostřednictvím recyklace,“ vysvětluje

jednatel společnosti v České republice František Vícha. Stromy v udržitelně obhospodařovaných lesích pohlcují oxid uhličitý z atmosféry,
slouží jako úložiště uhlíku a po skončení jejich životního cyklu z nich lze
vytvořit obnovitelnou energii.

Zdroj: Stora Enso

CLT panely mění trendy ve stavebnictví
Ekologický a udržitelný CLT materiál, který se vyrábí ze tří nebo více
vrstev křížem lepených jednovrstvých dřevěných desek, svými vlastnostmi zásadně proměňuje pohled na uplatnění dřeva ve stavebnictví.
Nejenže je výstavba ze dřeva postavena rychleji, snižuje objem odpadu,
ale je také šetrná k přírodě. V současnosti Stora Enso vynakládá téměř
dvě miliardy korun do nové produkční jednotky na výrobu CLT panelů
ve Ždírci nad Doubravou, která svůj provoz spustí na podzim letošního
roku. Intenzivní nábor nových zaměstnanců do výroby konstrukčního
systému CLT probíhá již nyní. Společnost svým zaměstnancům poskytuje na pracovišti bezpečné, rozmanité a pohodové prostředí. Noví
kolegové se tak mohou těšit nejen na atraktivní plat, nadstandardní
benefity a výjimečnou firemní kulturu, ale i smysluplnou práci, kdy se
aktivně podílí na udržitelnější budoucnosti.

Zdroj: Stora Enso – Bruno Klomfar
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Běžné baterie do červeného
boxu, lithiové na sběrné místo

Vybité nebo poškozené baterie patří do sběrných nádob, které už skoro 20 let zajišťuje společnost
Ecobat. Za tu dobu se sběr z původních necelých 70 tun za rok zvýšil na skoro dva tisíce.
TEXT: BLANKA DRAHOŠOVÁ
FOTO: ARCHIV ECOBAT

anebo je vzít společně s jinými druhy
odpadů na nejbližší sběrný dvůr.
Speciálně bychom rádi upozornili na
lithiové baterie již při jejich užívání či
nabíjení. Dnešní spotřební elektronika,
ale třeba i elektrokola obsahují téměř
výlučně tento typ baterií. Nevystavujte
proto takové elektrospotřebiče vysokým
teplotám či nárazům, při nabíjení je
dobré tento typ baterií nenechat úplně
vybíjet či naopak nabíjet na 100 %. U větších lithiových baterií doporučujeme
pořídit si speciální ochranný obal, do kterého je před nabíjením můžete vložit.
Toto zmiňujeme proto, že případy samovznícení lithiových baterií nejsou ojedinělé, a proto je v našem zájmu s nimi
zacházet s předběžnou opatrností.

S

polečnost Ecobat se zabývá sběrem a recyklací baterií různého
typu. Na založení v roce 2002 se
podílelo šest významných
dovozců tohoto sortimentu.
„Poskytujeme zdarma sběrné nádoby na
použité přenosné baterie, pomáháme
organizacím s povinnostmi, které jim
ukládá legislativa, a také se výrazně věnujeme osvětě,“ říká jednatel společnosti
Petr Kratochvíl.
Sběrem a recyklací baterií se zabýváte už
téměř 20 let, co se za tu dobu změnilo?
V roce 2002, kdy jsme začínali, se podařilo sebrat necelých 70 tun baterií. Po dvaceti letech usilovné práce (budování sběrné sítě, osvěta) jsme se dostali na téměř
dva tisíce tun sebraných baterií. Toto
samo o sobě svědčí o tom, že přístup
občanů i obcí ke sběru a recyklaci baterií
se radikálně změnil.
Kam od vás vybrané baterie putují a jaký
je jejich další osud?
Baterie a akumulátory – to je velice pestrá skupina co do velikosti i chemického
složení. Nejmenší baterie váží dva gramy
a největší k elektromobilu téměř půl
tuny! My tedy především musíme baterie
pečlivě roztřídit, bezpečně zabalit a pak
je odesíláme ke konečné recyklaci. Bohužel recyklační kapacity v České republice
nejsou dostatečné, takže polovinu ze
sebraných baterií musíme ke zpracování
vyvážet do jiných zemí Evropy. Recyklátoři z baterií získávají zejména kovy
a různé kovové sloučeniny.
Mohou lidé do speciální nádoby vyhodit
i baterie rezavé, vyteklé a jinak
poškozené? Pokud ne, kam s nimi?
Rezavé či vyteklé baterie mohou lidé
vyhodit do našich běžných nádob, stačí
je vložit do igelitového sáčku. Větší pozor
si však musíme dávat na různé typy lithiových baterií (do mobilů, laptopů, akunářadí). Zde je doporučujeme odevzdat do
sběrných dvorů, které učíme, jak s nimi
nakládat. Novým fenoménem jsou takzvané Li Pol měkké baterie, které se
mohou nafouknout a hrozí jejich zahoření. Nafouknout se může kvůli tomu i celý

PETR KRATOCHVÍL JEDNATEL SPOLEČNOSTI
ECOBAT

laptop. Zde doporučujeme kontaktovat
e-mailem či telefonicky naši organizaci a
my poradíme, jak s takovou poškozenou
baterií naložit.
Proč si vaše společnost vybrala právě
baterie?
My jsme si baterie nevybrali, ale ony si
vybraly nás! Jinými slovy – naši zakladatelé i stávající vlastníci jsou firmy, které
dovážejí a prodávají baterie. Tyto firmy
založily ECOBAT proto, aby zde fungovala jedna organizace, která za ně převezme povinnost prodávané baterie po
ukončení jejich životnosti posbírat
a recyklovat.
A kdo to všechno platí?
Naše činnost je financována téměř
výhradně z podpory výrobců a dovozců
baterií.
Jak mají lidé správně nakládat
s použitými bateriemi? S každou do
speciální popelnice určitě nepoběží.
Baterky by nikdy neměly končit v odpadkovém koši. Je možné doma nashromáždit více baterií a ty potom odnést na sběrné místo, kde je umístěn náš sběrný box.
Takové sběrné místo je například v každém větším obchodě s potravinami. Baterie je možné odevzdávat společně s elektroodpadem do červených kontejnerů

Jsou některé baterie vzhledem
k životnímu prostředí nebezpečnější?
Dříve tomu tak bylo, ale během dvaceti
let se i díky přísné legislativě podařilo
velice významně snížit obsah toxických
kovů, které se dříve při výrobě baterií
používaly (rtuť, kadmium). Dnes proto
vidím jako prioritu bezpečné nakládání s
lithiovými bateriemi, které nejsou nebezpečné pro životní prostředí, ale mohou
být příčinou požárů i explozí.

ECOBAT V ČÍSLECH
- 19 let poskytujeme služby spojené se sběrem a recyklací baterií.
- Na založení ECOBAT se podílelo
6 významných dovozců baterií.
- Od roku 2009 máme oprávnění
k provozování kolektivního systému zpětného odběru baterií a akumulátorů na území ČR.
- Nyní je v našem systému zapojeno 1 400 výrobců.
- Zajišťujeme přes 27 000 sběrných míst po celé České republice, kde je možné použité baterie
odevzdat k recyklaci.
- 13 let aktivně podporujeme program Recyklohraní aneb Ukliďme
si svět, který vede žáky a studenty
MŠ, ZŠ a SŠ k třídění odpadů.
Zdroj: ecobat.cz

Budějovický Budvar získal jako první

v České republice ocenění Lean&Green Award
České Budějovice, 27. 5. 2022 – Budějovický Budvar,
národní pivovar, se v rámci programu Lean & Green
zavázal ke snížení emisí CO2 o 20 % do 5 let. Za svůj
auditovaný akční plán získal jako první v České republice
ocenění Lean & Green Award.

lí své řidiče ohledně úsporné jízdy aj.
Součástí plánu je rovněž využití obnovitelných zdrojů energie a zlepšení energetického managementu.
Předání ocenění se uskutečnilo v rámci
největší národní logistické konference
EASTLOG, kde byl rovněž manažerem

dopravy Budějovického Budvaru Vojtěchem Lechnerem odprezentován pilotní projekt Budvar Expresu - tahače na
LNG.

P

rogram Lean&Green je součástí
Lean&Green Europe, nejvýznamnější evropské organizace pro
udržitelnou logistiku, který si klade za
cíl komunikovat problematiku snižování CO2 a skleníkových plynů v sektoru logistiky. Zapojení se do programu
umožňuje společnostem zvýšit svoji
konkurenceschopnost a současně snížit
uhlíkovou stopu.
V rámci programu Lean&Green se
Budějovický Budvar zavázal snížit emise CO2 z logistických aktivit minimálně
o 20 %, a to v následujících 5 letech.
Tento závazek byl zpracován v rámci auditovaného akčního plánu, včetně navrhovaných opatření a způsobů
měření uhlíkové stopy na základě mezinárodních protokolů a standardů. Akční
plán pivovaru auditoval nezávislý subjekt Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta podnikohospodářská – katedra
logistiky. Budějovický Budvar se tak stal
prvním držitelem ocenění Lean&Green
Award v České republice.
„Mám radost, že se nám podařilo připojit do programu na němž si velmi cením
možnosti spolupráce, sdílení dobré
praxe a výměny zkušeností. Ocenění
si velmi vážíme. Je pro nás obrovskou
motivací a zároveň velkým závazkem

do dalších 5 let,“ uvedl k vítězství Pavel
Pánek, provozní ředitel Budějovického
Budvaru.
Snížení uhlíkové stopy Budějovický
Budvar realizuje prostřednictvím mnohých aktivit. Využívá alternativních
pohonů vozidel, sdílené distribuce, ško-
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Červenec bez plastů je
šancí pro planetu

V České republice se podle dat společnosti CENIA ročně vyprodukuje až 564 tisíc tun
plastového odpadu. Z toho jen přibližně 215 tisíc tun je po využití zrecyklováno.

P

lastové obaly se, bohužel, používají méně než šest měsíců, než
jsou vyhozeny, navíc jak data z
průzkumu ukazují, ani poté se
většina z nich nikdy nerecykluje. Věděli jste, že existuje „Červenec bez
plastů“? Jde celosvětové hnutí, jehož
cílem je řešit znečištění plastem a vybudovat svět bez plastového odpadu.
Hnutí doufá, že kolektivním vynecháním plastového odpadu, kterému se lze
vyhnout, jako jsou láhve na vodu a kelímky na kávu, nebo veškerého plastu na
jedno použití, povzbudí miliony lidí
k podpoře čistší planety. Může to být
jedna z cest, protože ve chvíli, kdy se
poptávka po jednorázových plastových
obalech sníží, výrobci začnou hledat jiné

možnosti, aby vyhověli nově vzniklé
poptávce svých spotřebitelů.
O tom, že plasty jsou dnes pro planetu
vážný problém, svědčí skutečnost, že
stále více vlád navrhuje opatření ke snížení jejich dopadu na životní prostředí.
Například státy patřící do EU poměrně
dlouho bojují za úplný zákaz prodeje jednorázových plastů, jako jsou brčka na
pití nebo příbory. U nás tento zákon měl
začít platit již v červenci roku 2021, bohužel se jeho platnost odložila.
JE TO V NAŠICH RUKOU
Každý rok se na světě podle dat organizace Greenpeace vyrobí až 500 miliard plastových lahví. Když už jsme u jednorázových plastů, které tvoří polovinu plastů,

které ročně spotřebujeme, podle organizace Life Out Of Plastic mají průměrnou
životnost 12 až 15 minut, a přesto mohou
zmizet až za 500 let. Plasty nás přežijí
a přežijí i naše děti.
Dobrou zprávou je, že je v našich
rukou, abychom jako spotřebitelé tuto
situaci změnili. Máme moc přimět výrobce, aby změnili způsob výroby. Jak? Tím,
že změníme způsob spotřeby. „Chtěli
jsme vytvořit formu, která pomůže snížit
i plastový odpad domácnosti na minimum,“ vysvětluje Alexandr Řeháček,
zakladatel ekologicky šetrných čisticích
prostředků AYETO Eco, ayetoeco.cz.
Mnoho plastových obalů, které se dnes
používají, navíc nelze recyklovat.
Pokračování na straně 22

Úspora s ekologií
ruku v ruce

Chcete pohodlně a úsporně bydlet, a přitom nezatěžovat životní prostředí? S využitím
silné dotační podpory a správného partnera, který se pohybuje na trhu již řadu let,
ušetříte a máte jistotu rychlé návratnosti. ELKOV elektro však nabízí mnohem víc.

T

rend stále rostoucích finančních
nákladů na energie nutí domácnosti přemýšlet o snížení výdajů.
Nabízí se přechod na úplnou
nebo částečnou nezávislost na
distribuční síti elektrické energie, ohřev
teplé vody za pomoci slunce s využitím
fotovoltaiky nebo „jen“ výměnu starého
osvětlení za nové.
Změna osvětlení jako taková nemá vliv
pouze na peněženku, ale i na životní prostředí. Ukázalo se, že nevhodná chromatičnost, tedy barva světla, negativně působí na fungování člověka i zvířat. Zejména
ptáci a hmyz nerozeznávají pod modrým
světlem den a noc, a proto dochází
k jejich úbytku.
Ministerstvo životního prostředí
schválilo dotace za více než 2,2 miliardy korun, které míří do projektů zamě-

řených právě na fotovoltaiku a energetické úspory. Téměř
polovina
všech
žádostí o dotace je
na stavbu fotovoltaických elektráren. Stav životního
prostředí v České
republice je pátý nejhorší v Evropské
unii. Příčinou je
stále vysoká produkce
skleníkových VOLBA ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIÍ JE PODLE VÝKONNÉHO
plynů, a to zejména ŘEDITELE FIRMY ELKOV MARTINA MAREŠE SPRÁVNOU CESTOU.
emise z vytápění
elektromobility a osvětlení se zabýváme
domácností.
„Fakta jednoznačně ukazují, že volba
již mnoho let, a tak jsme připraveni
alternativních zdrojů energií je správnou
s těmito tématy pomoci,“ říká Martin
cestou. Úsporami v oblasti fotovoltaiky,
Mareš, výkonný ředitel ELKOV elektro.
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Červenec bez plastů...
pokračování ze strany 20
To, že na spodní straně něčeho vidíte vytištěné honící se šipky ve tvaru trojúhelníku
a číslo, ještě neznamená, že to lze skutečně
recyklovat. Pokud si domů přinesete výrobek, který se vám líbí nebo jej rádi používáte,
ale jeho obal není recyklovatelný, nemusíte
se bát říct dané společnosti, co si o tom myslíte. Využijte sekci komentářů na webových
stránkách společnosti nebo na jejích účtech
na sociálních sítích. Zkuste napsat třeba:
„Váš výrobek se mi líbí, ale trápí mě toto označení. Je recyklovatelný?“. Třeba se právě díky
vašemu komentáři objeví další zákazníci,
které problém s recyklací trápí stejně.
V poslední době se stále více do popředí
dostávají znovupoužitelné obaly. Příkladem
mohou být omyvatelné kelímky na nápoje.
Představte si ten rozdíl: kolik odpadu nakonec zůstane z 365 jednorázových šálků na
kávu oproti jednomu omyvatelnému kelímku, který můžete používat klidně několik let.
„Unikátní refill systém našich produktů

MOŘE PLASTŮ OCEÁNY PO CELÉM SVĚTĚ TRPÍ
NÁNOSY PLASTOVÝCH ODPADŮ. FOTO: PEXELS

umožní z koncentrátu 25x znovu naplnit litrovou láhev, což znamená absolutní minimalizaci nákladů na obaly a dopravu i ekologické
zátěže výrobou a dopravou. U práškových
koncentrátů jsme pyšní na samotný obal,
zcela ekologický papírový tubus,“ vysvětluje
Alexandr Řeháček z firmy AYETO Eco.
Žijeme ve světě, kde nám neustále někdo
říká, že potřebujeme víc nebo nejnovější

model. A jistě, jsou chvíle, kdy se nejnovější
model opravdu vyplatí, je efektivnější, výkonnější nebo už nám předešlý model jednoduše
nevyhovuje. Ale ve většině případů toto „spotřebitelské myšlení“, kterým nás od útlého
věku krmí, přináší větší prospěch velkým značkám než nám. To platí i pro ekologické výrobky. Opravdu potřebujete novou plátěnou tašku
na opakované použití? Proč kupovat sedmou
láhev na vodu, když už jich máte šest. Místo
abyste si kupovali luxusní ekologickou nádobu
na jídlo s sebou, použijte nádobu, kterou už
máte doma, a to i v případech, kdy jde o plast.
Využitím plastové krabičky na oběd ve výsledku uděláte pro planetu více, než když se začnete zbytečně zbavovat všeho, co již doma máte,
a kupovat nové, „ekologičtější“ výrobky.
Každý obalový materiál – papírový, plastový
nebo jiný – má v určitém případě dopad na
životní prostředí. „Domácnosti a podniky
mohou společně snížit svůj dopad tím, že se
pokud možno vyhnou výrobkům na jedno použití a nahradí je opakovaně použitelnými alternativami,“ říká Řeháček z AYETO Eco. (red)

Co znamená ekologický obal?
J

aký obal je nejekologičtější? Samozřejmě
ten, který není vůbec potřeba. Většina
lidí asi už zná fenomén „bezobalových“
prodejen, kam si lidé chodí s rozličnými nádobami, taškami a krabicemi a kde se prodává
skutečně a doslova „bez obalu“. Jenže
e-shopy nebo výrobní firmy tak fungovat
prostě nemůžou. Bez obalu se ve většině případů během přepravy a prodeje zboží neobejdeme. Jak ale vybrat ten pravý, pokud to
s ekologií myslíme doopravdy? Na to existuje
skutečně velké množství odpovědí a názorů.
My přinášíme subjektivní pohled výrobce
obalů a provozovatele velkého e-shopu.
V Servisbalu se vyznáváme z lásky k vlnité
lepence a nadržujeme jí nad plasty. Selským
rozumem i díky faktům jsme došli k názoru, že

VÝPLŇOVÝ MATERIÁL DO OBALŮ KARTOFIX JE
VYROBEN ZE STARÝCH KARTONŮ.

se jedná o nejekologičtější obalový materiál.
Skoro každý má na ekologii a recyklaci nějaký
názor a tvrdí, že se řídí nejlepším svědomím.
Ovšem co se jeví být ekologické, ve skutečnosti být nemusí. Třeba všechny plasty z obalu od
ledničky hodíme do žlutého kontejneru na
plasty. Vyřešeno... Nebo ne? Pro balení bílé
domácí elektroniky se totiž často používá EPS
– polystyren. Jenže jeho zpracování umí v
České republice jen několik recyklačních
linek, takže musí být často ručně z dotřiďovací
linky odebrán a končí ve spalovně.
S plastovými obaly je to složité. V mnoha
oblastech jsou nenahraditelné, ale v mnoha
jiných je ekologičtější použít pro balení papír,
potažmo vlnitou lepenku. Samozřejmě výrobci přicházejí s různými inovacemi, plasty už
mohou být rozložitelné, lehce recyklovatelné
i jinak vylepšené. Jenže spotřebiteli se nechce
zjišťovat, který plast je recyklovatelný, který
ne, který má dát na kompost a který určitě
nesmí, protože by se rozložil na mikroplasty.
„Problém, který se týká obalů, ale potažmo
i celého našeho způsobu života, je, že do
ceny produktu, kterou platíme, nejsou nikdy
započteny veškeré náklady na jeho výrobu.
Dokáže snad někdo do cen započítat cenu
zpustošené krajiny, která zbude po vydrancování přírodních zdrojů?“ ptá se Lukáš J. Horčička, ředitel společnosti Servisbal Obaly,

s. r. o. „Pokrývá recyklační poplatek u zboží
dlouhodobé spotřeby veškeré náklady na znovuzpracování už nepoužitelného kusu?“
Najít odpověď na tyto a další otázky, a hlavně
přijít s řešením je velmi těžké. Servisbal
ovšem rozhodně chce takové odpovědi hledat a taková řešení nabízet.“ Na pozadí celé
této naší velké snahy jsme se zároveň rozhodli interně definovat, jaké druhy obalů vlastně
považujeme za udržitelné (viz box).

6 KRITÉRIÍ UDRŽITELNÉHO
OBALU
1. Lehký s odpovídajícími rozměry.
2. Opakovaně použitelný, aby se celková uhlíková stopa za jeho výrobou
rozložila do více cyklů.
3. Recyklovaný, aby maximálně
odpovídal principům cirkulární ekonomiky.
4. Recyklovatelný, a to ideálně opakovaně.
5. Jednodruhový, aby provedení
bodů 3 a 4 bylo co nejsnazší.
6. Inovativně vyrobený, aby odpovídal současnému stavu vědeckého
poznání a snadno se používal.

30 let

ekologických
obalů od Servisbalu
Udržitelné
podnikání
provází
naši
společnost už od dob jejích počátků. Jenom
tehdy bychom asi nepoužili dnes módní slovo
„udržitelnost“, ale byla to spíše „zodpovědnost“
- k lidem i k životnímu prostřední, které nás
obklopuje.
Na trhu s obaly působíme již téměř tři
desetiletí. Za tu dobu se v naší společnosti
změnilo hodně. Od jednoho stolu v garáži
jsme vyrostli ve velkého výrobce kartonáže a
provozovatele předního českého obalového
e-shopu eobaly.cz. Zaměstnáváme přes 140
lidí a držíme skladem přes 13 tisíc palet s obaly
pro zákazníky z průmyslu i e-commerce. Co
se však nezměnilo vůbec, je náš udržitelný
přístup k výrobě obalů a nakládání s nimi.

Na trh dodáváme ekologická řešení
Příkladem je krabice, která se dá použít pro
zaslání zboží z e-shopu a také zpět - díky dvěma
lepicím páskám. Nebo naopak obal, který se
uzavírá bez dalšího lepení. Stroj Kartoﬁx zase
vyrábí z použitých kartonů ekologickou výplň do
krabic. To je jen pár příkladů našich ekologických
řešení. Další naleznete na našich stránkách
servisbal.cz nebo e-shopu eobaly.cz.

„Věříme, že dát si tu námahu a
tvořit obaly udržitelně, má cenu.
Není nám jedno, co po naší práci
zbyde.“
Lukáš J. Horčička, ředitel

www.servisbal.cz

Věříme ve vlnitou lepenku
Jedním z pilířů naší ekologické strategie
je zaměření se na vlnitou lepenku jako
ekologického materiálu. Většina obalů, které
dodáváme na trh, je totiž vyrobena právě z
papíru nebo lepenky. Důvody jsou nasnadě. Jde
o nebývale tvárný, lehký a univerzální materiál.
Vyrábí se převážně z již použitého papíru a
lepenka sama je pak následně opět snadno
až 9x recyklovatelná. Navíc, pokud náhodou
necháte lepenku pohozenou někde v přírodě
(a doufáme, že to nikdo nedělá), jednoduše se
rozloží bez následků pro životní prostředí.

Ekologický obal z vlnité
lepenky od Servisbalu pro
nabíjecí stanici elektromobilů
a elektrokol od společnosti
IONT tech.
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Z odpadu získají
významnou surovinu

Využitím plastů, které se nedají recyklovat, se zabývají vědci z Ústavu fyziky plazmatu
Akademie věd ČR a daří se jim. Jejich plazmové dělo je blízko uvedení do provozu.
TEXT: EVA JAROŠOVÁ
FOTO: JANA PLAVEC, AV ČR

V

racet odpad zpátky do oběhu s
novou funkcí je dnes už běžné.
Recyklované plasty se využívají
ve stavebnictví či například v
automobilovém průmyslu, ale
co s plasty, které se nedají recyklovat?
Jejich dalším využitím se zabývají vědci z
Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Jsou blízko tomu, aby jejich unikátní přístroj opustil laboratoř a uplatnil se v ostrém provozu. Jedná se o speciální plazmatron neboli plazmové dělo (z angl. plasma gun). Od
ostatních se liší vysokou teplotou, kterou
dokáže vyvinout, a tím, že pro svůj provoz potřebuje jen malé množství plazmatvorného stabilizačního média.
„Díky tomu jsme schopni dopravit
velké množství energie k reakcím, které
spotřebovávají teplo. Například rozklad
nerecyklovatelných plastů na vodík, oxid
uhelnatý a pevný uhlík. U jiných typů
plazmatronů se ředí plynné produkty
dusíkem, to se u nás neděje. Díky tomu
produkujeme kvalitní syntézní plyn –
směs vodíku a oxidu uhelnatého, který se
dá dále využít například pro výrobu čistého vodíku nebo metanolu, což je významná surovina pro chemický průmysl,“
vysvětlil Michal Jeremiáš, vedoucí oddělení plazmo-chemických technologií
Ústavu fyziky plazmatu AV ČR.
VÝVOJI SE VĚDCI VĚNUJÍ 15 LET
Vodou stabilizovaný hybridní plazmatron je zařízení, které dokáže elektrickou
energii přeměnit na energii termického
plazmatu, což je ionizovaný velmi horký
plyn o teplotě vyšší než 10 000 °C. Zjednodušeně jde o trubku, na jejíž stěně
obíhá voda. Elektřina vytvoří elektrický
oblouk mezi katodou a anodou v ose
plazmatronu a energie z tohoto elektrického oblouku způsobuje odpar vody a
následné přehřátí a ionizaci vzniklé páry,
která vystupuje z plazmatronu ve formě
termického plazmatu. Teplo plazmatu a
jeho záření pak způsobuje velmi efektivní rozklad plastového odpadu.
Jde o složité zařízení a vědci se jeho
vývoji věnují už skoro 15 let. „Nyní jsme
ve stavu, kdy se samotný plazmatron již
komerčně uplatňuje při technologii
plazmového nástřiku. Použití plazmatro-

MICHAL JEREMIÁŠ VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PLAZMO-CHEMICKÝCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAVU FYZIKY
PLAZMATU AVČR.

nu pro rozklad odpadu na syntézní plyn
ovšem vyžaduje i jeho velmi promyšlenou
integraci do takzvaného plazmového zplyňovacího reaktoru,“ uvedl Michal Jeremiáš. Plazmový zplyňovací reaktor je zařízení, kde se rozkládá odpad na syntézní plyn
za průměrné teploty v reakčním prostoru
nad 1 200 °C. Součástí technologie musí
být i systém chlazení a filtrace plynu od
pevných částic a čištění plynu od nečistot,
které se mohou v odpadu nacházet. Vědci

JEDNÁ SE SPÍŠE
O TESTOVÁNÍ NAŠEHO
PLAZMATRONU PRO
SPECIFICKÉ ODPADY.
už rozklad odpadů v plazmatronu vyzkoušeli v pilotním provozu, přístroj zvládá
zpracovat dvacet kilogramů odpadu hodinově. Pro nasazení do ostrého provozu
však bude nutné jeho dlouhodobé testování v průmyslových podmínkách pro detailní vyladění celého zařízení – tedy plazmatronu, zplyňovacího reaktoru, chlazení syntézního plynu a jeho čištění.
Spolupracují s několika českými i
zahraničními firmami, které se zabývají
nakládání s odpadem, ale i s technologickými firmami, které chtějí technologii
plazmového zplyňování komerčně nabí-

zet. „Jedná se prozatím spíše o testování
našeho plazmatronu pro specifické odpady nebo pro jeho provoz ve specifických
podmínkách, které by mohly být komerčně zajímavé, nicméně ještě se nepodařilo
dospět do stadia, kdy by plazmatron
opustil naši laboratoř a fungoval u nějakého jiného provozovatele, ale tento zlomový bod se blíží,“ upřesnil Michal Jeremiáš. Jeho tým nyní čeká další optimalizace zařízení a další práce na tom, aby se
dalo využít komerčně. K tomu hledají
firmu, která by pomohla s přenosem zařízení do ostrého provozu.
UHLÍKOVÉ NANOTRUBIČKY NEBO
GRAFEN
Dalším produktem, který díky plazmatronu může vzniknout, jsou pevné uhlíkové
nanočástice, třeba uhlíkové nanotrubičky nebo grafen, které se využívají v elektrotechnice nebo pro výrobu speciálních
materiálů. Takové využití přístroje je
zatím na poli více vědeckém.
„Bude nutné nejdříve naladit technologii tak, aby produkovala materiál, který
bude homogenní a bude splňovat striktní
parametry pro komerční využití. Stavíme
pro tento účel nový plazmový reaktor. Až
se nám to podaří, budeme schopni produkovat tento velmi cenný artikl o hodnotě v
řádech stovek až tisíců dolarů za kilogram
dle kvality ve velkém měřítku ze surovin,
které jsou levné,“ dodal Jeremiáš.
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Fotovoltaika má budoucnost.
Bude součástí každého domu

Zvyšující se náklady na energie přiměly zamyslet se nad zdroji pro vytápění domů a budov a nad
ohřevem vody i ty, kteří to dosud příliš neřešili.

L

idé ze společnosti SUNUS, s. r. o., se
zabývají fotovoltaickou tematikou již
řadu let. „Ještě před několika lety
byly solární panely považovány za
luxus, za něco příliš moderního
a nepříliš rozšířeného. Dnes je to jinak,“ říká
ředitelka společnosti Monika Mitáčková.

ry, kterou dostaneme, a chceme se za to
odvděčit perfektní prací a servisem. Úspěšný
projekt je pro nás ten, který pomůže lidem
šetřit výdaje za elektřinu a do jisté míry si
vytvářet svou nezávislost. Není to partnerství
na den či týden, ale na několik let. Působíme
po celé České republice, instalujeme na
rodinné domy i firmy.

Za poslední roky se oblast energetiky výrazně
proměnila. Jak to vidíte vy?
Žijeme v turbulentní době, a co platilo včera,
je dnes jiné. Fotovoltaika se stává součástí
budov, ať už se jedná o rodinné domy nebo
průmyslové objekty. Snahou je umět si vyrobit energii na svícení, topení vlastním způsobem. Za pomoci sluníčka to není tak složité.
Umíme poradit a také v případě zájmu vše
zajistit a fotovoltaiku nainstalovat a uvést do
provozu. Co se týká servisu, každá naše elektrárna je přes mobilní aplikaci monitorována
našimi techniky a v případě poruchy umíme
opravit spoustu věcí na dálku. Pokud je potřeba přijet, přijedeme.
Pozorujete zvýšený zájem o fotovoltaiku?
Určitě ano. Souvisí to s lepší informovaností
veřejnosti a také, co si budeme povídat, roli
hrají vysoké náklady na energie. Fotovoltaika
má před sebou velkou budoucnost.
Když se někdo rozhodne, že si pořídí solární
elektrárnu na svůj dům, co pro to musí
nejdříve udělat?
Chápu, že ho nejdříve bude zajímat cena pořízení. Často nám lidé volají s tím, že by chtěli
znát cenu, kolik je to bude stát. Důležité je klienta informovat o tom, z čeho se cena skládá,
jaké používáme komponenty, jaký je rozdíl v
kvalitě a produktivitě daného zařízení, zda

MONIKA MITÁČKOVÁ JE ŘEDITELKOU SPOLEČNOSTI
SUNUS, S. R. O.

jsou nutné vícepráce a mnoho dalšího. Na to
je nejlepší osobní schůzka, kde si vše vysvětlíme, my představíme naše možnosti a doporučení. Teprve na základě toho připravíme
cenovou nabídku. Je to lepší pro obě strany.
Trh zažívá boom a firmy, které se věnují
fotovoltaice, rychle vznikají a nabízejí své
služby. V čem je SUNUS jiný? Co nabízíte
svým klientům a jak fungujete?
My sázíme na osobní přístup ke klientovi.
Chceme, aby každý cítil náš zájem, podporu
a spolupráci. Každou realizaci děláme tak,
jako bychom si solární elektrárnu dávali na
náš vlastní dům. Kontakt, komunikaci s klientem a osobní přístup považujeme za základ
naší práce. Neupřednostňujeme kvantitu, ale
kvalitu. Pokud se vyskytne problém, tak ho
řešíme. Náš zákazník je pro nás zákazníkem
už navždy – nekončí to realizací elektrárny.
Chceme, aby naši klienti věděli, že v nás získávají partnery na tak dlouho, jak jen budou
potřebovat. Nejvíce si ceníme osobních doporučení našich klientů, kterým se líbí náš přístup.
Které projekty máte úspěšně za sebou? A na
čem aktuálně pracujete?
Nerozlišujeme malé a velké klienty. Každý
zákazník je pro nás důležitý. Vážíme si důvě-

Na vás je vidět, že vás vaše práce opravdu
baví. Je to tak?
Naše práce má smysl, to se mi líbí. Mám
kolem sebe tým zkušených a správných lidí,
kteří rozumějí tomu, co dělají. Jsme středně
velká firma, zakládáme si na spolupráci a
odpovědném přístupu ke klientovi. Jsem
přesvědčená, že to, co děláme, přispívá k
ochraně životního prostředí a vede k větší
energetické soběstačnosti. Naším mottem
je: Připojíme vás ke slunci. A to je pravda.
Chceme klientům poskytnout alespoň částečnou nezávislost díky energii, kterou si
vyrobí sami. Pomůžeme jim s vyřízením
dotací, které mohou získat. Přijde mi fajn
lidem pomáhat, proto mě to baví. Nás všechny.
Na závěr dovolte otázku, kterou si pokládá
většina z nás. Jak odhadujete vývoj
energetického trhu?
To je pro mě otázka, na kterou dnes nikdo
nemůže znát odpověď. Myslím, že za poslední dobu nám bylo mnohokrát ukázáno, že s
jistotou nemůžeme věřit ničemu. To, co pro
nás bylo pilířem jistoty, je za poslední měsíce
hodně podlamováno. My klientům nedáváme sliby, ale poskytujeme jim nezávislost
díky energii, kterou si vyrobí sami.

ENVIREX HOLDING
 stacionární a mobilní recyklační
linka stavebně demoličního
odpadu, zeminy a kameniva
 expertní činnost a poradenství
v oblasti ochrany životního
prostředí
 monitoring životního prostředí,
vzorkování a chemické analýzy
vzorků ze životního prostředí
 poskytování služeb v oblasti
řízení odpadového hospodářství
 nakládání s odpady
a s nebezpečnými odpady
 provozování nákladní motorové
dopravy do 3,5t a nad 3,5t

 zpracování provozních řádů
a dalších dokumentů dle
legislativních požadavků
 odstraňování výkopových zemin
 rekultivačně sanační práce,
sanace starých ekologických
zátěží, likvidace ekologických
havárií
 provádění demolic a stavební
činnosti
 analýzy rizik a ekologické audity
 práce bagrem
 provádění, projektování
a vyhodnocování geologických
prací

ENVIREX HOLDING, a.s. | Humpolecká 3507, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: +420 569 432 000 | E-mail: info@envirexholding.cz | www.envirexholding.cz
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Staré spotřebiče
mohou přinést peníze
Stoupající ceny energií i potravin přivádějí řadu domácností do finančních
potíží. Lidé více přemýšlejí, co koupí. Alespoň malou finanční injekci může
přitom dostat mnoho lidí.
TEXT: EVA JAROŠOVÁ
FOTO: MARTIN VOKÁČ, MAFRA

P

eníze jsou ukryté ve starých spotřebičích. Investiční firma
TrustWorthy Investment je
dokáže recyklovat a vytěžit
z nich drahé kovy. „Spočítali
jsme, že v každé domácnosti může být ve
starých spotřebičích či nepoužívaných
špercích ukryto mezi pěti a padesáti tisíci
korunami,“ říká Michal Spurný, předseda
představenstva TrustWorthy Investment.

Vaše společnost se věnuje investicím do
drahých kovů, jak vás napadlo, že byste
mohli vstoupit i na trh těžby?
Už od počátku jsme se chtěli kromě nákupu a prodeje věnovat i výrobní části. Na
globálních trzích jsme viděli, že u elektroodpadů a dalších materiálů, které obsahují drahé kovy, se recyklace nerozvíjí tak,
jak by mohla. Hledali jsme proto partnera, který by se na to zaměřil. To se nepodařilo, proto nezbylo, než se tímto směrem
vydat sami. Jedná se o další krok firmy k
nezávislosti na dodavatelích a rafineriích.
Naším cílem je dostat k zákazníkům produkt, který se z odpadu znovu změní v
účelnou a cennou věc. Jinak by i zlato a
další drahé kovy dál končily ve sběrných
dvorech nebo rovnou na skládce.
Bylo složité vyvinout technologii?
Podobná technologie existuje, ale záleží
na tom, jaký materiál rafinujete. V naší
technologii máme obrovské know-how.
Spolupracujeme s našimi i zahraničními
odborníky, abychom byli schopni přepracování materiálu udělat co nejkomplexněji. Dopracovat se k tomu trvalo tři
roky. Měli jsme štěstí na lidi, kteří se
v této branži pohybují, a byli jsme schopni vše poměrně rychle zprovoznit.
Jak vaše rafinační linka funguje?
Drahé kovy se rafinují složitým elektrotechnickým a chemickým procesem.
Linka je nastavená podle fyzického obsahu ryzího kovu. Jsou vysokoryzostní
materiály a nízkoryzostní. Ty vysokory-

RYZÍ ZLATO „NAŠE LINKA DOKÁŽE RECYKLOVAT 100 KILOGRAMŮ ZLATA MĚSÍČNĚ,“ ŘÍKÁ MICHAL
SPURNÝ, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA TRUSTWORTHY INVESTMENT.

zostní jsou například staré šperky, příbory. Nízkoryzostní je pak třeba vysloužilá
elektronika. Když k nám zákazník přinese materiál, provedeme analýzu a zjistíme obsah drahého kovu. Na základě
toho pak pokračujeme dál ke zpracování. Celý proces trvá dva až čtyři týdny
podle kvality suroviny a podílu cenných
kovů. Cílem je vyčistit kov do maximálně ryzí podoby. Za výsledný cenný granulát získáme slitky různých gramáží
s certifikací. V České republice něco
podobného dělá ještě jedna firma, ale
orientuje se na platinu.
Jakou má linka kapacitu a nakolik je dnes
využívána?
Naše linka dokáže recyklovat 100 kilogramů zlata měsíčně. Dnes jedeme na dvacet procent. To znamená čtyři kilogramy
zlata za týden a dvacet kilogramů stříbra
za měsíc. Rádi bychom se dostali na dvě
tuny vyrafinovaného zlata a až deset tun
stříbra ročně. Záleží na tom, jak se nám
podaří sehnat potřebný materiál. Technologicky jsme připraveni. Umíme přepracovat jakýkoliv materiál, který obsahuje drahé kovy, a proto dokážeme zpátky zužitkovat i jejich zlomky.

Kdo může vašich služeb využít?
Spolupracujeme s firmami, ale obracejí
se na nás i fyzické osoby, které mají
doma starou elektroniku – mobilní telefony, výpočetní techniku. Největší množství materiálu se nachází v elektronice
vyrobené před rokem 2007. Právě od
toho roku tam výrobci dávali kvůli hypoteční krizi mnohem menší množství drahých kovů. Když člověk přinese mobilní
telefon vyrobený před rokem 2007, může
obsahovat až tři gramy drahých kovů. V
dnešních cenách gram zlata stojí kolem
1400 korun. Jsou i lidé, kteří projdou šperkovnici a objeví staré šperky, které nenosí. Z nich můžeme vytěžit ryzí kov, který
nám mohou prodat či ho můžeme vyměnit za investiční odlitky.
Máte představu, kolik doma lidé v těchto
nevyužívaných věcech mají uloženo?
Podle našich odhadů kdyby každá
domácnost prošla veškerou nepoužívanou techniku, kterou doma má, i staré
šperky, které nenosí, a vše nám donesla,
najde se v každé z nich mezi pěti a padesáti tisíci korunami v těchto materiálech.
Každý může přijít k těmto penězům,
stačí jen prohledat domácnost.

SPOŘENÍ
SPOŘENÍ DO
DO DRAHÝCH
DRAHÝCH KOVŮ
KOVŮ
A INVESTIČNÍCH
INVESTIČNÍCH MINCÍ
MINCÍ
Spoření do drahých kovů (zlato, stříbro, platina) a investičních mincí je ideálním
spořícím produktem, který se navíc postará o zhodnocení v čase a ochrání
naspořené finance před inflací.

O NÁS

Od začátku
Váš majetek

Jasný poplatek

Kdy a kolik
investujete

Zlato si spoříte u nás, ale
na svém spořicím účtu.
Po dospoření je vybraný
produkt Váš. Nečekáte
na konec spoření,
dospořené produkty
Vám průběžně doručíme.

Poplatek za spoření
je na začátku jasně
nastaven a je platný
po celou dobu spoření.
Na rozdíl od běžného
spoření se Vám díky
zhodnocení produktu
poplatek velmi rychle
vrátí.

Investujete pravidelně
měsíčně ve splátkách,
které jste si sami
nastavili - minimálně 600
korun měsíčně.
Mimořádné splátky jsou
bez poplatku minimálně
ve výši měsíční splátky.

TrustWorthy Investment
založená v roce 2012 je
obchodní a výrobní společností
nabízející komplexní služby
v oblasti drahých kovů,
numismatiky, diamantů
a šperků.
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IVA
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Na olej z fialových popelnic
doletíte klidně i na dovolenou
Jak se létá na olej z řízků? Jednoduše a často. „Na recyklované palivo už běžně létají letadla
mnoha světových aerolinek,“ říká v rozhovoru Jan Hába, zakladatel projektu Třídímolej.cz.

J

ak jsme na tom u nás s tříděním
použitých jedlých olejů? Třídí už
všichni lidé?
K tomu nám ještě něco chybí, ale
naším cílem je, aby to do pár let platilo. Tam, kde působíme aspoň rok, teď třídíme nějakých 15 % až 20 % z celkového potenciálu, který je zhruba 1,3 kg na osobu ročně.
Do pěti let bychom se chtěli dostat alespoň
na padesát procent tohoto potenciálu. Jde
nám zkrátka o to, aby se třídění olejů stalo
stejnou samozřejmostí jako třídění skla, papíru nebo plastu.
Je třídění olejů stejně jednoduché jako
zmiňované třídění skla, papíru nebo plastů?
Není v tom velký rozdíl. Dokonce na to ani
nepotřebujete další speciální koš. Stačí použitá PET láhev s víčkem, třeba od mléka. Má
širší hrdlo a olej se do ní lépe přelévá. S použitým olejem doma stejně musíte nějak manipulovat, někam ho vylít a podobně. Proto je
lepší udělat to hned správně. Prostě ho přelijete do té láhve a tu si schováte někam na příště. A když je plná, odnesete ji cestou s dalším
odpadem do naší olejové popelnice.
Je v obcích dost olejových popelnic, aby
nehrozilo, že si člověk řekne: „Je to dál než se
sklem, nestojí mi to za to.“?
Je nám jasné, že se málokomu chce chodit
s láhví plnou oleje přes půl města. Proto se
snažíme síť našich popelnic maximálně rozšiřovat. Naším cílem je, aby to nikdo neměl k
nejbližší olejové popelnici dál než pár set
metrů. Pořád to možná není tak blízko jako s
tím sklem, ale přece jen s olejem nechodíte
tak často. Jednou za čas se to dá pojmout jako
příjemná procházka.
Setkáváte se s nějakou zásadní překážkou,
která lidi od třídění olejů odrazuje?
Vlastně jedinou překážkou je to, že mnoho
lidí ani neví, že mohou oleje třídit anebo netuší, k čemu je to vůbec dobré. Jakmile se nám
povede lidem vysvětlit, že to má smysl, protože ze špinavých použitých olejů se celkem
snadno dá vyrobit něco, co znovu slouží, je to
už jednoduché. Máme tu výhodu, že samotný
princip třídění a recyklace už lidé za uplynulých dvacet let pochopili a většinou přijali za
svůj. Takže už jde vlastně jen o to přidat na
seznam další položku, vysvětlit, k čemu je to
dobré, případně ukázat, že si to lze zautomatizovat stejně jako ostatní třídicí návyky. A přesně proto jsme založili projekt Třídímolej.cz.

Chápeme, že obce na
tohle nemají kapacity,
proto se jim snažíme co
nejvíc pomáhat. Máme
celou sadu materiálů pro
občany i pro vedení obcí.
Přitom právě obce mohou
na třídění olejů občany jen
vydělat, že?
Ano, a tím se dostáváme
k těm základním důvodům, proč třídit. Nevylévání olejů do dřezu, do
záchodu, do kanálu rovná
se čisté odpadní potrubí,
nezanesená kanalizace,
neucpané čističky odpadních vod, čisté odpadní
vody… A to všechno zna- „VYTŘÍDĚNÝ OLEJ SVÁŽÍME DO TOVÁRNY, KDE SE V NĚKOLIKA KROCÍCH
mená i ušetřené peníze, ČISTÍ,“ VYSVĚTLUJE JAN HÁBA, ZAKLADATEL PROJEKTU TŘÍDÍMOLEJ.CZ.
které by jinak radnice
musely vydávat za čištění
klasické nafty nebo jako 100% recyklované
nebo likvidace havárií. V menším měřítku je
letecké palivo.
to stejné i v domácnostech, i tady oleje
postupně působí v odpadech problémy, kterým tříděním olejů jednoduše předcházíte.
Takže poletíme nebo pojedeme na dovolenou
na olej z řízků?
Víme, proč se oleje nevyplatí vylévat do
Je to tak. Na recyklované letecké palivo už
odpadu. Jaké jsou další důvody, proč bychom
běžně létají letadla mnoha světových aeroliměli oleje třídit?
nek. Letecká doprava je jedním z největších
Důvodů je víc. Ten hlavní ale vidím v tom, že
světových producentů CO2, což je téma, které
je prostě správné dávat druhý život materiásilně rezonuje, proto se neustále hledají nová
lům, které už člověk jednou pracně vyproduekologická řešení. Stejně efektivní je recyklace
koval, spotřeboval při tom spoustu přírodních
olejů a snižování emisí CO2 i v automobilové
zdrojů a zároveň u toho leccos vypustil do
dopravě. Tím, že využijete ten samý olej podruovzduší. Zvlášť když je ta recyklace jednoduhé, výrazně snižujete svoji uhlíkovou stopu.
chá a efektivní, jako je tomu v případě olejů.
Spočítali jsme, že „záchranou“ a recyklací jedTy další důvody s tím souvisejí, jsou to takové
noho litru odpadního oleje ujedou naše osobdílky koloběhu – snižování produkce CO2,
ní dieselová auta čtrnáct až dvacet kilometrů
ochrana vody, půdy atd. Například máme spozcela bez emisí. Každý si takhle může spočítat
čítané, že když vytřídíte čtyři litry oleje, které
a „vylepšovat“ svou vlastní uhlíkovou stopu.
se znovu vrátí do hry, je to, jako byste vysadili
jeden vzrostlý strom. A protože ne všude jde
A co když doma nesmažíme? Můžeme se na
sázet stromy, můžete planetě pomoci i takhle.
„záchraně“ oleje také nějak podílet?
Samozřejmě, olej doma zdaleka nepoužíváme
jen při smažení. Do třídicí PET láhve můžete
K čemu konkrétně vytříděný olej poslouží? Co
slévat oleje ze salátů, ryb, tuk z masa, polévek,
se s ním děje poté, co jej vhodíme v láhvi do
marinád, spousta je ho v nakládaných potravivaší popelnice?
Vytříděný olej svážíme do továrny, kde se
nách jako sýry nebo rajčata. Patří sem i máslo,
v několika krocích čistí. PET láhve předávásádlo, margarín, ztužené tuky. Každý si na
me k další recyklaci, zbytky jídel z olejů posízačátku myslí, že použitý olej neprodukuje, a
láme do bioplynky. Nakonec nám zbude
pak je překvapený, kolik ho za měsíc nasbírá.
vyčištěný olej, který další zpracovatelé využiA věřte, že každá kapka se počítá. Vzpomeňte
jí jako hodnotnou surovinu pro výrobu palisi na to, až příště poletíte k moři – anebo až
va. Ve výsledku tedy poslouží jako biosložka
budete příště doma čistit ucpaný odpad.
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Zákaz spalovacích aut –
dobré, nebo horší řešení?
TEXT A FOTO: BOHUMIL BREJŽEK

P

rodej nových aut na benzinový či naftový pohon bude možná v Evropské unii
od roku 2035 prakticky vyloučen. Evropská komise totiž v rámci souboru opatření na
ochranu klimatu navrhla, aby nová auta od
zmíněného data nemohla produkovat žádné
emise oxidu uhličitého, což by zásadně prodražilo jejich výrobu.
Rok 2035 souvisí s cílem dosažení takzvané
klimatické neutrality do poloviny století. Komise počítá s průměrnou životností automobilu
15 let, takže v roce 2050 by podle jejích představ neměla v Evropě jezdit prakticky žádná
auta s klasickým spalovacím motorem. Nejnovější nařízení nahrává do karet hlavně elektromobilům, které při provozu mají sice nulové
emise, ale už se nemluví o těch spojených s
výrobou elektřiny, kdy ve výsledku mohou být
celkové emise vyšší než u konvenčních aut.
INZERCE

Upozorňuje na to i europoslanec Evžen Tošenovský s tím, že masivní nástup elektromobilů
na trh bude znamenat nové požadavky na
výrobu elektřiny. Na většině míst v EU navíc

MASIVNÍ NÁSTUP
ELEKTROMOBILŮ NA TRH
BUDE ZNAMENAT NOVÉ
POŽADAVKY NA VÝROBU
ELEKTŘINY.
zcela chybí odpovídající infrastruktura, není
dořešeno rychlé dobíjení ani technická stránka baterií a jejich dojezdové vzdálenosti. To
vše bude stát obrovské náklady. Řešením
proto nejsou silová politická gesta, ale podpora výzkumu a inovací v oblasti dopravy.

PODPORA ELEKTROMOBILŮ
I DOBÍJECÍCH STANIC
Unijní exekutiva chce výrazně podpořit prodej elektromobilů a výstavbu dobíjecích stanic, kdy požaduje, aby členské země zajistily
na každých 60 kilometrů dálnic či rychlostních silnic dobíjecí stanici pro elektromobily
a jednou za 150 kilometrů možnost načerpání vodíku. Do roku 2030 by podle komise
mělo být v EU pro elektromobily k dispozici
3,5 milionu dobíjecích stanic.
V tomtéž roce by se v západní Evropě měly
elektromobily na celkových prodejích podílet
zhruba 40 až 50 procenty. Pro ČR počítá realistický scénář Národního akčního plánu čisté
mobility s 220 tisíci elektromobily, optimistický pak dokonce s půlmilionem. Registrovaných aut na klasický pohon je však přes šest
milionů, takže i podle optimistického pohledu
budou elektromobily u nás tvořit pouhou desetinu osobních aut. Pokračování na str. 32
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Zákaz spalovacích aut...
Pokračování ze str. 31
PROBLÉM ZVANÝ BATERIE
EU pro své zelené sny potřebuje obrovské množství bateriových článků, přitom
ale baterie nemá a v potřebném množství ani mít nebude. Pokud chce v roce
2035 přejít na elektromobily a zároveň
tlačit na obnovitelné zdroje, bude nutné
masivně vyrábět baterie a ty, které
doslouží, recyklovat. Obrovská továrna
Gigafactory společnosti Tesla v Nevadě,
která je budována od roku 2015, má letos
dosáhnout produkce 100 GWh baterií
ročně. Stavba továrny s touto kapacitou
trvá nejsilnější ekonomice světa s největším průmyslovým potenciálem a nejpříznivějším právním prostředím sedm let –
EU přitom potřebuje jen pro silniční
dopravu do roku 2035 postavit deset až
patnáct takových továren. Realita? VW
chce od roku 2030 vyrábět 230 GWh baterií a gigatovárna Elona Muska v Berlíně
počítá v roce 2030 s výrobou 100 GWh.
Další plánované evropské továrny třeba
skupiny Stellantis nebo Renaultu mohou
přidat maximálně nižší stovky GWh.
KONTRAPRODUKTIVNÍ
ROZHODNUTÍ
Stanovení pevného data zákazu prodeje

ELEKTROAUTA NEJDE O TO JEN E-VOZY VYROBIT, ALE ZAJISTIT TAKÉ DOSTATEK DOBÍJECÍCH
MÍST, VÝROBU, RECYKLACI A BEZPEČNOST BATERIÍ.

aut se spalovacími motory může paradoxně znamenat zhoršení klimatu. Lidé si
totiž ve větší míře před rokem 2035 koupí
vozy s benzinovými a dieselovými motory a zároveň budou déle používat starší a
méně ekologická vozidla. Pro automobilky to bude znamenat dodatečné náklady
spojené s urychlením přechodu k elektrickým vozům, vyšší investice i další
nejistotu. Jak uvedl výkonný ředitel Sdru-

žení automobilového průmyslu Zdeněk
Petzl: „Nejde totiž zdaleka jen o automobilky, ale i o jejich dodavatele, pro něž
bude příští desetiletí extrémně náročné a
velmi nákladné z hlediska plánování a
přeskupování výroby stávajících i nově
požadovaných technologií. Negativní
dopady lze proto očekávat v rámci celého hodnotového řetězce autoprůmyslu,
a to včetně dopadů na pracovní trh.“

Firmy povinně zveřejní
data o udržitelnosti

Na konečné podobě směrnice pro reporting o udržitelnosti se dohodla koncem června
Evropská unie. Téměř 50 tisíc evropských firem bude mít povinnost zveřejňovat například
údaje o svých emisích nebo využívání obnovitelných zdrojů.

V

Česku se reportování takzvaných ESG informací dotkne
více než tisícovky společností.
Cílem je zajistit transparentnost na trhu a umožnit efektivní přesměrování financí do zelené transformace ekonomiky.
Evropský parlament a Rada Evropské
unie se 21. června v noci dohodly na
konečném znění takzvané směrnice
CSRD, která pro firmy určuje nová pravidla zveřejňování informací o jejich udržitelnosti a vyjasňuje, jak tato ESG data
reportovat. Jde například o emise sklení-

kových plynů a související cíle nebo
o spotřebu energie a závislost na fosilních palivech.
Zásadní novinkou je zavedení EU standardů pro reporting, které firmy navedou na klíčová data, a rozšíření množství
firem, kterých se požadavky týkají.
REPORTOVAT BUDE VÍCE NEŽ TISÍC
FIREM V ČESKU
V Česku se povinnost reportingu dosud
týkala okolo dvacítky velkých korporací,
nově jich bude více než tisíc. Směrnice
požadavky rozšiřuje na všechny velké

společnosti splňující alespoň dvě ze tří
kritérií: čistý obrat minimálně 1 miliarda
korun, více než 250 zaměstnanců, aktiva
v rozvaze vyšší než 500 milionů korun.
Povinnost bude dopadat i na všechny
společnosti, jejichž cenné papíry jsou
obchodované na regulovaných trzích na
burze (mimo mikro společností). Směrnice především reaguje na požadavky
bank, investorů, ale i samotných firem.
„Investoři a banky budou mít díky
směrnici CSRD lepší nástroj k řízení
svých investičních rizik a dostanou šanci
přesněji nasměrovat finance do zelených

Firmy povinně zveřejní
data o udržitelnosti
projektů. Naopak firmy si potřebují uvědomit, že ESG informace představují klíč
pro přístup k levnějšímu financování, ale
také k úspoře nákladů,“ uvedl Pavel
Franc, ředitel Frank Bold Advisory, která
se zaměřuje na poskytování poradenství
českým firmám, investorům i bankám
v oblasti ESG strategií, reportování
a výpočtů uhlíkové stopy.
Důvodem pro úpravy reportingu je
snaha zvýšit transparentnost na trhu,
omezit greenwashing a poskytnout jasné
vodítko firmám, která ESG data jsou podstatná. Směrnice má vyřešit současné
chaotické prostředí, které vytváří ESG
ratingové agentury a dobrovolné standardy, které mají na firmy různorodé požadavky na informace, což pro firmy i investory představuje nadměrnou administrativní zátěž a dodatečné náklady. Nové
reportovací standardy řeší tuto situaci
podobně jako standardy finančního
reportingu. Předběžné návrhy standardů
už jsou zveřejněné, finální podobu získají na podzim.
OD LEDNA 2024 PRO NEJVĚTŠÍ
FIRMY, POZDĚJI PRO DALŠÍ
Konečný text má být po formálním schválení členskými státy převeden do národní legislativy do 18 měsíců. Směrnice
počítá s účinností pro firmy od roku
2024. Nová pravidla se hned od 1. ledna
2024 budou vztahovat na největší korporace, které už nyní reportují podle stávající legislativy NFRD. Kategorie velkých
společností nad 250 zaměstnanců má stanovený nejzazší termín pro reporting na
1. ledna 2025, přičemž o tomto zdržení
platnosti rozhodnou jednotlivé státy.
Kótované malé a střední podniky se
k reportingu připojí od roku 2026,
mohou ale ještě využít dvouletou výjimku z povinnosti. Dá se očekávat, že i od
ostatních malých a středních podniků
budou klíčová ESG data vyžadovat
finanční instituce i velcí odběratelé,
například aby dokázali dopočítat svou
uhlíkovou stopu (Scope 3).
„Je klíčové, aby členské státy co nejdříve přijaly národní transpozici a zajistily,
aby všechny firmy byly schopné reportovat od roku 2024, tak jak to směrnice
předpokládá. Navíc se členské státy
budou muset rozhodnout, zda využijí
možnosti zdržet platnost nových pravidel pro velké firmy, které nejsou na burzách obchodované, o další rok. Pokud by
Česká republika tuto možnost využila,
zkomplikovala by tím život investorům

transparentně uvedou, že dekarbonizační plán nemají. Tím se má zamezit greenwashingu, který v současné době dominuje této oblasti reportingu.

a bankám, kteří ESG data potřebují již
nyní, a znevýhodnila by stovky společností v přístupu k udržitelnému financování,“ uvedl Filip Gregor, hlavní expert
Frank Bold na problematiku ESG.
Evropská unie plánuje do oblasti udržitelnosti každoročně mobilizovat 500 miliard eur ze strany bank a investorů. Bez
toho, aby byla co nejdříve k dispozici kvalitní ESG data, nebude možné finance
správně nasměrovat, a tím snížit závislost EU na fosilních palivech a na dovozu
z Ruska. Masivní investice do zelených
projektů jsou jedním ze zásadních pilířů
balíčku REPower EU, který má řešit současnou cenovou i bezpečnostní krizi.
PŘESNÁ KRITÉRIA ZAMEZÍ
GREENWASHINGU
Jednotné reportovací standardy, které
směrnice zavádí, stanoví indikátory pro
hodnocení udržitelnosti a odpovědnosti
firmy napříč všemi ESG oblastmi. Zahrnou tedy environmentální (E) a sociální
oblast (S) včetně řízení neboli „governance“ (G).
Firmy budou zveřejňovat jednak informace o svých strategiích, rizicích, politikách a cílech a jednak standardizovaná
ESG data. Pro první kategorii povinné
standardy vymezí, jaké informace mají
být poskytnuty, ale konkrétní obsah
bude záležet na přístupu firmy. Je například legitimní uvést, že firma klimatický
cíl nemá.
Díky standardům
také firmy získají
srovnatelná kritéria
pro své rámcové
dekarbonizační
plány. Podle těchto
kritérií pak své plány
vysvětlí včetně toho,
zda jsou v souladu s
reálným dosažením
klimatické neutrality
v roce 2050, nebo

PODLE ČEHO SE BUDE REPORTOVAT
Standardy stanoví konkrétní indikátory,
podle kterých budou firmy reportovat
ESG data. Mezi ty hlavní patří: přímé
a nepřímé emise skleníkových plynů
(uhlíková stopa) a výroba a spotřeba
energií, spotřeba surovin a odpad, využití vody, množství znečišťujících látek produkovaných firmou nebo dopady na biodiverzitu.
Informace o klimatu a vlastní pracovní
síle budou vzhledem k jejich relevanci
de facto povinné pro všechny firmy.
V ostatních oblastech budou firmy reportovat na základě posouzení, zda čelí rizikům, nebo mají významné dopady.
„Například otázka dodržování lidských
práv v dodavatelském řetězci je významná pro oděvní průmysl, ale podstatně
méně například pro developery. Obdobně znečištění bude podstatné pro těžký
průmysl, ale nikoliv pro hotelový řetězec,“ vysvětlil Filip Gregor.
KONFERENCE BOLD FUTURE:
UDRŽITELNOSTÍ K EFEKTIVNÍMU
BYZNYSU
Jak přistoupit prakticky k ESG reportingu, kam napnout své síly v byznysu a jak
využít ESG a udržitelnost k profitu, se
dozvíte 25. října na konferenci Bold Future s podtitulem Udržitelností k efektivnímu byznysu. V keynotech a praktických
workshopech zjistíte také více o trendech v energetice a udržitelném rozvoji
měst s ohledem na aktuální energetickou
a surovinovou krizi. Celodenní program
v pražské Spojce Karlín připravuje Frank
Bold ve spolupráci se Změnou k lepšímu,
Českou radou pro šetrné budovy
a Hero&Outlaw.
Více na boldfuture.cz
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Chytrá recyklace učí děti,
kam s vysloužilým elektrem

Vzdělávací projekt Chytrá recyklace, jehož autorem jsou kolektivní systémy REMA Systém a REMA
Battery, se zaměřuje na informovanost široké veřejnosti o správném nakládání s vysloužilými
elektrospotřebiči a přenosnými bateriemi. Projekt věnuje zvláštní pozornost dětem, kterým hravou
formou představuje a vysvětluje důvody, proč je důležité třídit odpad a jak s ním nakládat.
s vysloužilými spotřebiči i významu recyklace
odpadních elektrozařízení,“ upřesňuje Barbora Stárková. Školy, které se do projektu zapojí, navíc obdrží k užívání sběrný box, do
něhož mohou všichni, kteří se ve škole pohybují, odkládat drobná odpadní elektrozařízení. Do projektu Zelená škola je aktuálně zapojeno přes pět set škol v ČR.
Součástí projektu Zelená škola je také sběrová akce s názvem EkoEDA, ve které letos
školáci odevzdali bezmála 41 tun vysloužilých elektrozařízení a přenosných baterií.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLEŠNÁ ZÍSKALA 2. MÍSTO VE SBĚRU ELEKTRA V SOUTĚŽI EKOEDA.
ZDROJ: REMA.CLOUD

O

ekologickém chování a šetrném
přístupu k životnímu prostředí je
slyšet stále častěji. A pro většinu
lidí to nejsou jen prázdná slova.
Pro blaho prostředí, ve kterém žijeme, dělá většina z nás minimálně jednu společnou věc. Automaticky třídíme plasty, papír,
sklo, kovy, kartony, oleje, biologický odpad
a textil. Tyto pozitivní vzorce ekologického chování od nás automaticky přebírají naše děti.
Problém ale může nastat, pokud se potřebujeme zbavit vysloužilých elektrozařízení.
V této oblasti často tápou i dospělí a důvod je
prozaický – na rozdíl od plastů a papírů se
elektrospotřebičů nezbavujeme každý den
a cest je navíc hned několik. A protože s edukací je nejlepší začít u těch nejmenších, připravily společnosti REMA celou řadu projektů a aktivit, kterými pomáhají děti vzdělávat
v oblasti třídění odpadů a ochrany životního
prostředí, a to veselou a hravou formou.
RECYKLOBOTI ZACHRAŇUJÍ PLANETU
Jedním z projektů zaměřených na vzdělávání
dětí je projekt Chytrá recyklace. Na stránce
www.chytrarecyklace.cz/recykloboti děti
najdou nejrůznější úkoly s ekologickou tematikou a také interaktivní webovou hru
s názvem „Recykloboti zachraňují planetu“.
Hra je určena dětem ve věku od šesti do patnácti let, s pomocí rodičů si hru ale užijí i děti

předškolního věku. Hra je rozdělena do čtyř
levelů, kterými děti provází hlavní hrdina
Pračkobot. Ten se snaží s pomocí kamarádů,
dalších Recyklobotů, uklidit planetu od odpadu. „Většina dospělé populace ví, jak na odpady, zaměřili jsme se proto na děti, kterým
svět odpadů přibližujeme hravou formou
v duchu motta Škola hrou. Pevně věříme, že
se děti při hraní hry nejen pobaví, ale hlavně
také něčemu novému přiučí,“ říká Barbora
Stárková z oddělení komunikace a marketingu společností REMA a koordinátorka projektu Chytrá recyklace.
ZELENÁ ŠKOLA
Další z aktivit kolektivních systémů REMA
zaměřených na vzdělávání dětí je projekt
Zelená škola, který funguje již jedenáctým
rokem a je zaměřen na výchovu a vzdělávání v oblasti sběru odpadních elektrozařízení a přenosných baterií ve školách a školkách. Školy zapojené do projektu mohou
svou výuku rozšířit o certifikovaný vzdělávací
program s názvem Odpad není k zahození,
který vznikl ve spolupráci s neziskovou organizací Botič, o. p. s., a Střediskem ekologické
výchovy Toulcův dvůr v Hostivaři. „Vzdělávací program je zdarma k dispozici všem našim
Zeleným školám. V rámci programu se žáci
zábavnou formou dozvědí vše důležité o předcházení odpadu, správném nakládání

MOBILY PRO GORILY
V neposlední řadě patří mezi aktivity zaměřené na děti projekt „Mobily pro gorily“, jehož
cílem je pomocí sběru a recyklace starých
mobilních telefonů přispět k ochraně vzácných goril nížinných. Za každý odevzdaný
mobil nebo tablet obdrží zoo 10 Kč od společnosti REMA Systém, které putují na sbírkové
konto a je z nich podporována ochrana goril
přímo ve střední Africe. Do projektu se zapojilo celkem třináct zoologických zahrad v Česku.
Pražská zoo zahájila sběr v roce 2010. „Podhoubím vzniku projektu byla skutečnost, že
jeden z poddruhů goril byl v africkém Kongu
ohrožován těžbou koltanu. Ten se používá
při výrobě mobilních telefonů i jiné elektroniky. Ve světě proto mnohé zoologické zahrady
začaly se sběrem starých mobilních telefonů,
a to s jednoduchou vizí – když se telefony
zrecyklují nebo postoupí dál, nebude potřeba tolik koltanu a tlak na gorily a život v jejich
prostředí se sníží. Zoo Praha se proto připojila, umístili jsme v ní sběrné nádoby, do kterých lze přístroje vhodit. Výsledkem této
snahy je již mnohaletá spolupráce se společností REMA Systém, během které jsme vysbírali přes 80 tisíc mobilních telefonů a tabletů,“ řekl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

KDE NAJDETE
INFORMACE

Více o aktivitách kolektivních
systémů REMA se dozvíte na
stránkách www.rema.cloud a
informace o vzdělávacím projektu Chytrá recyklace najdete
na www.chytrarecyklace.cz.
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Zelená energie pro vaši
firmu nebo obec

Ceny energie letí raketově nahoru, volba vlastní elektrárny například na střeše domu je
tím nejjednodušším řešením, které umí zajistit rychlou úsporu výdajů za elektřinu i teplo.

B

enefitem je dlouhodobý efekt:
solární panely vydrží vyrábět
levnou energii bez uhlí po
dobu 40 let. Po zaplacení investice, dnes se návratnost pohybuje od 6 let, pak vyrábí elektrárna de
facto zadarmo.
Investice do fotovoltaiky je však také
závazek. Skokový růst zájmu o vlastní
zdroje energie vyvolal poptávku po těchto řešeních a vznikly stovky nových firem
bez potřebné historie v oboru. Při výběru
je tak dobré hledat solidní společnosti.
Ty, které vám zajistí servis a případně
i reklamaci po desítkách let provozu elektrárny. Mezi firmy s více než 10letou zkušeností na českém solárním trhu patří
skupina Solar Global. „Zrealizovali jsme

INZERCE

již několik stovek fotovoltaických elektráren a pravidelně servisujeme více než 60
solárních elektráren nejen v ČR, ale
i v zahraničí. Náš servis zahrnuje pravidelné preventivní kontroly, optimalizaci
výkonu, udržování provozu, ale i údržbu
areálu a okolí elektráren,“ uvádí Vítězslav Skopal, předseda představenstva
skupiny Solar Global.
Instalaci a servis fotovoltaiky navíc
Solar Global umí propojit také s výhodným výkupem sluneční elektřiny. Nabízíme atraktivní výhody, jako je například
samofakturace či vlastní model predikce
výroby. Komplexní informace o různých
typech solárních elektráren pro domácnosti, obce či firmy lze najít na stránkách
dotacenafve.cz. Při výběru spolupráce se

Solar Global zavazuje zajistit pro potřebnou instalaci vše: od smlouvy k připojení
k distribuční síti přes projektovou dokumentaci a stavební povolení po vyřízení
možných dotací.

Vyrobit v Česku
a nabídnout světu
Ve dnech 21. – 24.6.2022 se po kovidové přestávce sešly textilní firmy ve Frankfurtu nad Mohanem
na veletrhu TECHTEXTIL. Mezi stovkami dalších
z téměř celého světa se určitě neztratil ani CLUTEX
– klastr technické textilie.
Na ploše 200 m2 jsem předvedli výsledky dořešených projektů i výrobky, které již na základě řešení vznikly. Zájem návštěvníků byl velký a díky
nečekanému označení expozice klastru za národní
stánek ČR, jsme se stali i ostrůvkem pro setkávání
návštěvníků z Česka i zájemců o informace o českých firmách. Díky účasti některých řešitelů projektů klastru byla tato úloha o něco lehčí.

BN International
Jedním z členů klastru je firma BN International, s.r.o. která se zabývá výrobou produktů využitelných v každodenním životě. Exportuje do více než 35 zemí světa.
Jedná se o smirková a knihařská plátna a plátna pro výrobu cestovních pasů, ať už textilních, tak papírových.
Textilní knižní plátno (Balatex) se používá jako exkluzivní obalový materiál pro knihy, výrobu luxusních pořadačů, fotoalb, diářů,
paspart, jídelních lístků.
Podkladové tkaniny pro brusná plátna jsou dodávány šířích 940
– 2050 mm a jsou optimalizované pro nejnáročnější použití. Výroba
je zaměřena na různé klihové a syntetické alternativy, váhové kategorie, tuhosti a pevnosti.
Mezi technologie společnosti patří dále vrstvení tkanin a papíru,
laminace papíru na tkaninu, různé implementace a barvení tkanin.
Plátna umí firma vyrobit v mnoha alternativách, které respektují
ekologické a ekonomické požadavky klientů.
Díky tomu, že si sama zajišťuje vývoj, může dál rozvíjet více než
stoletou tradici a úspěšně konkurovat na trhu pláten vyráběných náročnou technologií.

Jak si kdo ustele, tak se vyspí
aneb Jak vybrat kvalitní matraci?
Základem úspěšného nadcházejícího dne je kvalitní spánek.
Základem kvalitního spánku je kvalitní matrace. Jak ale poznáme,
že matrace, kterou se chystáme koupit, je skutečně kvalitní? Podle
ceny? Tohle pravidlo vždycky neplatí. Podle toho, jak se nám na ní
leží? To už je lepší. Matrace má podepírat tělo rovnoměrně tak, aby
páteř byla stále ve své přirozené poloze a aby nevytvářela nepřijatelné tlakové zóny. Pro někoho je vhodnější matrace měkčí, pro někdo
tvrdší. Někomu vyhovuje lépe matrace pružnější, jinému naopak
tužší, někdo preferuje visko-elastický efekt atd. Tyto parametry jsme
schopni rozpoznat i během krátkého vyzkoušení. Stačí nám ale ta
„půlhodina“, kterou nám prodejce poskytne, k hodnocení matrace
i z dlouhodobějšího hlediska? To znamená, jakou má trvanlivost, jak
se bude chovat během své životnosti, zda se nám třeba po určité
době neproleží nebo příliš nezměkne? Odpovědi na tyto otázky by
nám měl poskytnout prodejce. Pokud neví, nebo nám bude tvrdit,
že tyto informace nemá, hledejme jiného prodejce (nebo výrobce),
který vám tyto informace poskytne.

Zkušebna nábytku při TZÚ Brno je vybavena mj. nejmodernějším
zkušebním zařízením na zkoušení trvanlivosti matrací

Požadavky na matrace z hlediska jejich provedení a trvanlivosti
stanovuje Česká technická norma ČSN 91 0220. K hlavním uživatelským požadavkům patří:
• Ztráta výšky matrace – po 30 000 cyklech zatížení pomocí válce o hmotnosti 140 kg nesmí být větší než 10 % (u matrací výšky
do 150 mm) nebo 15 mm (u matrací výšky nad 150 mm)
• Ztráta hodnoty tvrdosti matrace – nesmí být větší než 18 %
• Trvalá deformace v tlaku – nesmí být větší než 10 % (u matrací
výšky do 150 mm) nebo 15 mm (u matrací výšky nad 150 mm)
• Odolnost potahu proti žmolkování
Tyto požadavky je nutné ověřit pomocí zkušebního zařízení
a zkušebními postupy podle citované normy. Výrobce či prodejce
by si proto měl nechat matrace odzkoušet ve Zkušební laboratoři,
která mu na základě provedených zkoušek vystaví Zkušební protokol, respektive Certifikát, kterými pak může deklarované vlastnosti
matrace prokázat. Tyto zkoušky provádí např. zkušebna nábytku při
Textilním zkušebním ústavu, s.p., Brno (www.zkusebnanabytku.cz), která je vybavena mj. nejmodernějším zkušebním zařízením
na zkoušení trvanlivosti matrací.
Jako zákazníci bychom se tedy při nákupu matrací nikdy neměli spokojit jen s tím, co nám prodejce tvrdí, ale vždy bychom měli
požadovat osvědčení (Protokol o zkoušce nebo Certifikát), že námi
vybraná matrace splňuje požadavky normy ČSN 91 0220.

FreshDye – funkční barvení bavlny a směsí Ba/PES pro opakovaně použitelné
obličejové roušky a funkční oblečení a lůžkoviny se samočisticím efektem
Jeden z členů klastru Clutex – firma INOTEX spol. s r. o. ze Dvora Králové nad Labem – zareagovala hned na samém začátku šíření onemocnění covid-19 na vzniklou nedostupnost ochranných
prostředků a v rámci své malometrážní kapacity začala s výrobou
funkční tkaniny, která je určena pro výrobu textilních ústenek pro
opakované použití.
Materiál byl vyvinut ve spolupráci a Centrem organické chemie
z Pardubic pod záštitou projektu TE 02000006 podpořeného Technologickou agenturou ČR.
Speciální funkční textilie FreshDye vznikající společnou technologií barvení a funkční úpravy pracují na principu fotoaktivního barviva, které po ozáření běžným denním světlem i z běžných zdrojů
osvětlení generuje reaktivní formy kyslíku. Materiál má díky tomu
samočisticí efekt a textilie je tak na před nežádoucími polutanty.
Testy ověřující bezpečnost materiálu byly prováděny ve Státním
zdravotním ústavu. Laboratorními testy je potvrzena i jeho účinnost
proti bakteriím (dle EN ISO 20743, JIS Z 2801 – SZÚ Brno) a virům (BS
ISO 18184,2020 – ZÚ Ostrava). Výhodou je možnost dlouhodobého
použití ústenky a funkčních textilií pro zdravotnický sektor, které si
účinnost i barevnost zachovávají i po 50ti cyklech praní při 60°C.
Začátek využití spadá do počátku pandemické krize COVID 19,
kdy pět tisíc roušek z tohoto materiálu vyrobeného v InoTEXu operativně rozdělila královédvorská radnice mezi hasiče, policisty a pracovníky v sociálních službách (Zastupitelstvo ocenilo tuto pomoc
udělením Ceny města Dvora Králové n.L.). Vlastními barvicími kapa-

citami zajišťuje INOTEX dodávky i dalším odběratelům. Ověřuje se
též výroba kombinované ústenky, která má ještě vloženou výměnnou nanovlákennou filtrační vrstvu pro mechanický záchyt virů. Pro
zajištění větších objemů této tkaniny je výrobu možno operativně
aplikovat v běžných technologických podmínkách tuzemských textilních bareven. Vedle rouškování, kdy opakovaně použitelná varianta výrazně snižuje tvorbu odpadu proti obvykle užívaným jednorázovým respirátorům (pracujícím na principu mechanického záchytu
nečistot) je perspektivní uplatnění směrováno i do výroby ochranného oblečení zdravotnického personálu ke snížení rizika přenosu
nemocničních (nosokomiálních) infekcí.
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Elektroodpad můžeme znovu
Před 16 lety se v České republice sebralo asi 22 tisíc tun elektroodpadu, v roce 2022 už to
bylo 120 tisíc tun. Jeho třídění a následná recyklace je cestou k trvalé udržitelnosti.

V

roce 2050 celosvětová populace dosáhne 9 miliard lidí, a je
tudíž nezbytné, abychom se
naučili efektivně využívat zdroje a suroviny už nyní. Bude
čím dál tím větší tlak na původní přírodu
i na primární zdroje surovin – každý člověk má dnes právo na dobrý život s
dostatkem jídla, bezpečí a vzdělání. Už
dnes existuje velký tlak na přírodní suroviny – například kovy vzácných zemin,
které se těží jen v některých zemích.
Jejich těžba a úprava mají velké negativní
dopady na životní prostředí. Navíc, naše
současná ekonomika je založená na spotřebě. Čím více zboží firma prodá, tím
větší potenciální zisk může mít.
Proto není divu, že elektroodpad patří
mezi nejrychleji rostoucí druhy odpadu
vůbec. V roce 2006 činil celkový evidovaný sběr elektroodpadu v České republice
asi 22 tisíc tun (hmotnostní ekvivalent
dvou Eiffelových věží), kdežto v roce
2020 to bylo 120 tisíc tun, což znamená
průměrný roční růst více než 6,5 %. Pro
zajímavost, oněch 120 tisíc tun představuje asi 100 milionů elektrospotřebičů,
které musí být odborně zrecyklovány.

ZE STARÉHO NOVÉ SPOLEČNOST ASEKOL UKAZUJE CESTU, JAK ŠETŘIT PŘÍRODNÍ ZDROJE
POMOCÍ ZODPOVĚDNÉHO PŘÍSTUPU LIDÍ.

RECYKLACE JE ZÁKLADNÍ PRINCIP
CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY
K minimalizaci negativních dopadů elektroodpadu na životní prostředí významně pomáhá společnost ASEKOL. Jedná se
o tzv. kolektivní systém zpětného odběru
elektrozařízení, který zajišťuje sběr
vysloužilých elektrospotřebičů, jejich
dopravu a předání k odborné recyklaci
certifikovaným zpracovatelům.
Třídění elektroodpadu a následná
recyklace je správnou cestou k trvalé udržitelnosti. Recyklace vysloužilých elektrozařízení patří mezi základní principy cirkulární ekonomiky. Míra materiálového

využití dle typu elektrospotřebiče se
pohybuje průměrně okolo 80 %, ale u
dobře ekodesignovaně navrženého
výrobku může být až 95 %. „S edukací o
nutnosti třídit vysloužilé elektrospotřebiče začínáme už u dětí předškolního a
školního věku třeba prostřednictvím školního vzdělávacího recyklačního programu Recyklohraní, kde jsme jedním z hlavních partnerů,“ komentuje Daniel Šafář,
obchodní a marketingový ředitel společnosti ASEKOL.
Pokud chcete pomoci životnímu prostředí a kompenzovat tak negativní dopady elektroodpadu, můžete váš starý

a nepotřebný elektrospotřebič zavést na
sběrný dvůr nebo jej vhodit do pouličního červeného kontejneru na elektroodpad. ASEKOL díky tomu provozuje nejširší sběrnou síť pro zpětný odběr elektrospotřebičů v České republice. Seznam
všech sběrných míst můžete najít na
https://www.asekol.cz/sberna-mista/.
Mapa všech červených kontejnerů, které
jsou dostupné 24/7, je k dispozici na
https://www.cervenekontejnery.cz/.
NEŽ SPOTŘEBIČ VYHODÍTE, ZKUSTE
OPRAVÁRNU
Nicméně vedle recyklace je také potřeba
porouchané spotřebiče opravovat nebo
je znovu používat v rámci re-use projektů. ASEKOL dlouhodobě podporuje projekt Opravárna provozující největší síť
odborných servisů a drobných opravářů
v ČR, kde si můžete nechat vaše nefunkční elektrozařízení opravit. V případě
sběru a znovuvyužití nepotřebných
mobilních telefonů ASEKOL spolupracuje s neziskovým projektem Remobil.
Opravitelná výpočetní technika může
být zase odborně repasována a předána
projektu Počítače dětem, se kterým ASEKOL také spolupracuje. Jedná se o unikátní projekt, který podporuje vzdělávání
dětí v sociálně slabších rodinách.
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využít a chránit tak přírodu
Trvalá udržitelnost je geneticky zakódována v základech ASEKOLU. Nicméně
bez ochoty spotřebitelů zbavovat se elektroodpadu na místech k tomu určených
(červené kontejnery, obecní sběrné
dvory odpadů a další) by nebylo možné
dosahovat velkých environmentálních
úspor. Čím vyšší míra sběru, tím vyšší
míra finálního využití jednotlivých materiálů, což ve výsledku znamená, že velké
množství různých surovin nemusí být
vytěženo z původních přírodních zdrojů. To přináší mimo jiné energetické
úspory a snižování emisí skleníkových
plynů.
POVĚDOMÍ O RECYKLACI
ELEKTROODPADU SE ZVYŠUJE
Zjednodušeně lze tvrdit, že recyklací 1 kg
běžného elektroodpadu ušetří ASEKOL 1
kg CO2 ekvivalentu skleníkových plynů. A
v případě recyklace lednic, mrazáků či klimatizací je tato úspora ještě výraznější a
rovná se téměř 20 kg CO2 ekvivalentu na
kilogram zrecyklovaného odpadu.
INZERCE

NA SKLÁDKU NE NEPOTŘEBNÝ ELEKTROODPAD SE PO ODEVZDÁNÍ NA URČENÁ MÍSTA ROZTŘÍDÍ
A ZRECYKLUJE. ŠETŘÍ SE TÍM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ I SUROVINY.

Díky neustále zvyšujícímu se povědomí veřejnosti o tom, že elektroodpad je
nutné recyklovat, tedy odnést na místo
zpětného odběru, ASEKOL za jediný rok

ušetřil 164 tisíc tun ekvivalentu CO2.
Poděkování tedy patří všem, kteří třídí
odpad a chrání naše společné životní
prostředí.

ČISTÉ TEPLO PRO BRNO PŘIVEDE HORKOVOD Z DUKOVAN
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ALE TAKÉ NEZÁVISLOST NA PLYNU A TÍM POSÍLENÁ BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST DODÁVEK TEPLA. TO VŠE
JSOU DŮVODY, PROČ ZNOVU DOSTAL ZELENOU HORKOVOD, KTERÝ BY Z JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY MĚL DO BRNA PŘIVÉST ČISTÉ TEPLO.
NEJPOZDĚJI DO DESETI LET BY TAK DOMÁCNOSTI, ALE ROVNĚŽ ŠKOLY, NEMOCNICE, ADMINISTRATIVNÍ PROSTORY ČI PRŮMYSLOVÉ PODNIKY
MORAVSKÉ METROPOLE MOHLO HŘÁT Z POLOVINY TEPLO VYROBENÉ ZE ŠTĚPKY A Z ODPADU, ZBÝVAJÍCÍCH PADESÁT PROCENT BY PAK ZAJISTIL
PRÁVĚ NAPAJEČ Z DUKOVAN. TATO INICIATIVA VYCHÁZÍ ZE SNAHY ZAJISTIT BEZPEČNOST A SOBĚSTAČNOST V DODÁVKÁCH ENERGIÍ, A TO
V SOULADU S EVROPSKOU INICIATIVOU GREEN DEAL, KTERÁ DO BUDOUCNA POČÍTÁ S MASIVNÍM NÁRŮSTEM BEZEMISNÍCH ZDROJŮ ENERGIE.

Částečně připravený tunel u řeky Svratky, pod horou Holedná.

Plánovaná trasa horkovodu mezi Dukovanami a Brnem.

Cena plynu se zvyšuje, na dodávky není spoleh

nost, že zajištění energetické bezpečnosti je pro Českou republiku
nutnost a naše vláda v tom od začátku roku podniká konkrétní kroky.
Toto memorandum oživuje plán, který byl zhruba před dekádou dočasně pozastaven a který jde přesně tím směrem, který si v derusiﬁkaci
energetiky vláda stanovila. Ve snižování závislosti na Rusku a uhlíkové
stopy ČR je klíčová podpora rozvoje jaderné energetiky a obnovitelných
zdrojů. Možná výstavba horkovodu je projekt, který je tedy smysluplný
v několika směrech,“ řekl při podpisu memoranda premiér Petr Fiala.

Dodávky plynu jsou totiž stále nejistější, navíc se jeho cena v porovnání s loňským rokem nyní pohybuje na čtyřnásobku. „Napřeli jsme proto
maximální úsilí k tomu, aby nárůst cen energií dopadl na Brňany co
nejméně a abychom zajistili energetickou soběstačnost, stabilitu
a dekarbonizaci dodávek tepla do Brna. Mnohé z projektů již běží,
horkovod je však pro nás zcela zásadní. Z Dukovan by mělo proudit
do Brna 2 miliony GJ tepla ročně. Toto množství představuje úsporu
135 000 tun CO2, což můžeme přirovnat k tomu, jako by z Brna zmizelo
35 tisíc aut se spalovacím motorem,“ upřesnila primátorka Brna
Markéta Vaňková s tím, že aniž by chtěla předjímat, za současných podmínek může být horkovod rovněž ekonomicky velmi zajímavým řešením.
Celkem Brno nyní pro centrální zásobování teplem spotřebuje zhruba
150 milionů metrů krychlových ročně.
Memorandum potvrdilo spolupráci Tepláren Brno a ČEZ
Společný postup přivést čisté teplo z Dukovan do Brna stvrdili
v červnu podpisem memoranda představitelé společností Teplárny
Brno a ČEZ. Detailní analýza všech dat, která by měla být dokončena
na podzim, deﬁnitivně potvrdí smysluplnost projektu a bude určující
pro jeho realizaci. Do konce roku by se pak měly upřesnit ﬁnanční
možnosti. Odhad nákladů na výstavbu horkovodu se pohybuje v řádu
vyšších jednotek miliard, pravděpodobně by však projekt podpořily
dotace. Stávající čtyři dukovanské reaktory ročně vyprodukují 146 milionů GJ tepla, ze kterého energetici pomocí parních turbín vyrobí
přes 15 milionů MWh bezemisní elektrické energie. „Pokud existují
vhodné podmínky pro bezemisní výrobu elektřiny a tepla zároveň, je to
příležitost, kterou musíme využít. Současně to je cesta k energetické
soběstačnosti pro moravskou metropoli,“ uvedl generální ředitel ČEZ
Daniel Beneš.
Projekt horkovodu podporuje i vláda
Horkovod má nejen podporu primátorky města Brna Markéty Vaňkové,
ale také předsedy vlády Petra Fialy. „Jsem rád, že Brno vede tým, který
se nebojí velkých projektů. Dění na Ukrajině jenom potvrdilo skuteč-

Na trase vzniknou tunely i mosty
Horkovodní potrubí z Dukovan do Brna dlouhé 42 kilometrů povede
z velké části pod zemí mimo komunikace a zastavěnou oblast. Oběh
vody budou zajišťovat čerpací stanice na obou koncových bodech,
ale také po trase. S napojením na městskou horkovodní soustavu
se počítá v čerpací stanici v Bosonohách. Položení potrubí na trase
by nemělo být příliš technologicky náročné. Vodní toky bude třeba
překonat mostními konstrukcemi, ve vyvýšeném terénu na některých
místech vzniknou tunely.
S případným napojením horkovodu z Dukovan do Brna počítají energetické koncepce státu, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina i města Brna.
Brnem rozvede teplo nová „podkova“
V Brně, které by už v době dokončení napáječe mělo být z parovodů
plně přepojeno na horkovody, pak bude pro připojení soustavy centrálního zásobování teplem mimo jiné nutné připravit napojovací body
pro zaústění obchvatných větví, posílit čerpací stanice ve zdrojích
a zřídit centrální dispečink.
Zajištění propojení tepelného napáječe se stávajícím SZTE je plánováno tzv. podkovou, což je páteřní trasa vedoucí z Bosonoh na jih
k Bohunicím a na sever do Bystrce a dále na Královo Pole. „Pokud to
výpočty potvrdí, bude nutné zřejmě i vybudování další čerpací stanice.
Navazovat bude úprava hydraulických poměrů pro připojení z tepelného přivaděče, vybudování nebo úprava čerpacích stanic ve stávajících
zdrojích a připojení stávajících sídlištních kotelen,“ přiblížil ředitel technického rozvoje a servisu Tepláren Brno Martin Šroubek.

Díky snižování vlastní spotřeby JE Dukovany
dodává více bezemisní elektřiny
V Dukovanech díky úsporám zvyšují dodávky bezemisní energie
ČEZ do údržby a modernizace výroby elektřiny v Jaderné elektrárně Dukovany investuje v průměru
2 miliardy korun ročně. Tyto modernizace umožňují nejen zajistit
dlouhodobý provoz elektrárny,
ale snižováním vlastní spotřeby
energií také zvyšovat efektivitu
bezemisní dodávky elektřiny. Jen
v letošním roce tak energetici v Dukovanech uspoří 20 025 MWh čisté
bezemisní elektrické energie za desítky miliónů korun.
„V rámci zavedeného systému hospodaření s energií tzv. EnMS se dlouhodobě
a detailně věnujeme účinnosti provozu
jednotlivých zařízení v různých provozních stavech při různých klimatických
podmínkách, které sledujeme a následně
vyhodnocujeme. Díky tomu jsme v uplynulých letech 2014 až 2021 byli schopni
uspořit 160 000 MWh elektrické energie“,

říká Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

provedou na podzim při odstávce třetího
výrobního bloku, bude na chladicí věži č. 8.

Také v letošním roce provádí energetici
řadu těchto investičních a technických
akcí v průběhu odstávek pro výměnu paliva. Jednou z takových je využití plné
kapacity chladicí plochy věží k chlazení
cirkulační chladicí vody. Díky tomu se sníží
průměrná teplota cirkulační surové vody,
která odvádí zbytkové teplo od parních
turbín o 0,35 °C a díky tomu vyrobí ročně
o 15 539 MWh více. „Využití plné kapacity
chladicích věží umožňuje provoz nových
ventilátorových věží, které chladí část
technologické vody, která byla dříve vedena do chladicích věží. Při modifikaci
dojde k propojení potrubí ochozu technické vody důležité s přívodním potrubím
cirkulační chladicí vody“, říká Jiří Smíšek
vedoucí skupiny provozní ekonomie.
Práce mají energetici téměř hotové. V rámci probíhající odstávky probíhá instalace
u chladicí věže číslo 5 a poslední, kterou

Další přínos v podobě 2 385 MWh/rok
navíc vyrobené elektrické energie získají
energetici díky náhradě ručních armatur
zimních ochran chladicích věží za elektricky a dálkově ovládané. Na základě provedených měření, analýz a výpočtů odborníci z elektrárny spočítali, že vedle zvýšení
bezpečnosti osob při manipulacích s hradidly v zimních měsících dojde k lepšímu
a plynulejšímu využití potenciálu chladicích věží. Práce jsou přesně v polovině. Hotovo mají energetici na věžích 1, 4, 6, 7 a na
výměnu armatur čekají věže 2, 3, 5 a 8.
Investice, které každoročně dáváme do
údržby a modernizace zařízení, jsou příležitostí k dalšímu snižování vlastní spotřeby
a tím i hospodárnějšímu využití vyrobeného tepla, které se v konečném důsledku
projeví zvýšením dodávky elektrické energie do přenosové soustavy ČR.

INZERCE

Od záměru projektu po realizaci, vše, co se Vám v souvislosti s projektováním a realizací staveb vybaví pod pojmem životní prostředí, k tomu dokáží projektanti společnosti
Ecological Consulting a. s. navrhnout řešení. A to nikoli subdodávkami, ale svými
kapacitami, které zahrnují u více než dvaceti kmenových zaměstnanců společnosti
veškeré autorizace pro tuto oblast. Vypracujeme dokumentaci EIA největších liniových
staveb a provedeme ji spletí legislativních požadavků, veškeré podkladové studie vypracujeme v našem týmu, kde vlastníme autorizace a akreditace pro měření hluku a vibrací, biologické a naturové hodnocení, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
nezávislé posouzení bezpečnosti. V našem týmu jsou odborníci na botaniku, zoologii,
dendrologii, pedologii, podklady pro vynětí ze ZPF, rozptylové studie, vegetační úpravy,
náhradní výsadby, podnikovou ekologii, atd. Jsme na trhu 20 let, vyznáme se v legislativě ochrany životního prostředí a podílíme se na její tvorbě.
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