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Frýdek – Místek, 27. května 2019 
 

 
 

Vážené kolegyně a kolegové,  
 
ve dnech 14-16. 5. 2016 se uskutečnila odborná exkurze ve Švédsku, které se zúčastnilo 31 
osob z celkem 25 členských organizací SVPS.  

 
V úterý 14. 5. 2019 ihned po příletu do Kodaně a transferu autobusem do Malmö jsme 
navštívili společnost SYSAV se sídlem v Malmö, která zajišťuje sběr, svoz a nakládání s odpady 
ve 14 městech pro 740 000 obyvatel. Společnost SYSAV provozuje spalovnu odpadů 
s kapacitou 400 tis tun, energeticky využívá odpady z Malmö a okolí, ročně tak vyrobí 1,5 mil 
MWh tepla a 266 tis MWh elektrické energie. Také dováží odpady ze zahraničí k naplnění 
požadované kapacity. Zajímavostí je, že skladuje ve svém areálu odpady dovezené v letním 
období pod vrstvou hlíny k využití v zimních měsících. V rozsáhlém areálu vedle spalovny jsme 
dále navštívili bývalou skládku odpadů, recyklační středisko na stavební odpady, kompostárnu, 
plochy pro oddělený sběr dřeva a středisko pro zpracování škváry a strusky ze spalovny.  Poté 
nás zástupci společnosti SYSAV na přednášce ve vzdělávacím centru podrobně seznámili se 
systémem nakládání s odpady v jejich oblasti. V roce 2000 došlo ve Švédsku k zákazu ukládání 
odpadů na skládky. Do té doby se 60 % odpadů skládkovalo a 40 % spalovalo. Dnes Švédi 49,2 
% materiálově využívají, 50,3 % spalují a 0,5 % skládkují. Na dotaz, jak využívají ve Švédsku 
motivačních systémů při svozu odpadů od obyvatel, např. vážení odpadů apod. s vazbou na 
slevy pro občany, nám odpověděli, že od těchto systému se postupně upouští, protože 
docházelo ke vzniku černých skládek a nepřineslo to výraznější navýšení množství tříděného 
odpadu. Poplatek za odpad pro jednu domácnost se pohybuje okolo 3 000 Kč za rok. 

 
Ve středu 15. 5. 2019 jsme nejprve navštívili bioplynovou stanici v Kristianstadu, s kapacitou 
cca 100 000 t přijímaných odpadů za rok. Bioplynová stanice zpracovává především biologicky 
rozložitelný odpad z měst a obcí, gastroodpady, kejdu a jateční odpad. Vyrobený bioplyn se 
potrubím transportuje do 7 km vzdáleného města, kde se nachází čistící a plnící stanice. Po 
vyčištění se bioplyn používá k pohonu autobusů MHD, nákladních a osobních vozidel 
v Kristainstadu. Projekt vznikl v kooperaci s městy a za podpory formou dotace. 

 
Dále jsme pokračovali prohlídkou nedávno postaveného moderního recyklačního centra 
v Åhus (Investiční náklady cca 2 mil. EUR). Jednalo se o sofistikované sběrné centrum 
(obrovský sběrný dvůr) určené pro odběr všech druhů odpadů, od nebezpečných, 
velkoobjemových, elektroodpadů a elektrozařízení, dřeva, kovů, BRO, stavebních odpadů, 
skla, papíru, plastů apod. Vjezd do centra byl zajištěn závorou, která se automaticky otevírala 
po přiložení řidičského průkazu. Podmínkou pro vjezd do centra je zaplacený poplatek za 
odpady. Pro představu bylo toto centrum vybaveno cca 30 ks velkoobjemových kontejnerů, 
zastřešenými sklady, boxy na odpady a vyvýšenou tříproudovou rampou, kde mohli najíždět 
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občané a firmy přímo vozidly a měli proto ideální přístup k jednotlivým kontejnerům se shora. 
Stavebně je centrum řešeno tak, aby došlo k oddělení prostoru pro příjem odpadů a pohyb 
osob přijíždějících do centra, od provozní části centra, kde dochází k manipulaci 
s velkoobjemovými kontejnery a odvozu odpadů. Centrum je umístěno poblíž města Ähus což 
je cca 10 km od centra města Kristianstad a přesto tam občané a firmy s Kristianstadtu 
zodpovědně jezdí odpady předávat. V zařízení bylo možno zakoupit kompost balený do 50 l 
pytlů. 

 
Naší poslední zastávkou byla společnost Renhållningen Kristianstad, kde jsme byli seznámeni 
s jejich systémem Quattro select, současný oddělený sběr 4 komodit. Jedná se o využívání 
speciálního typu svozové nástavby, která je rozdělena na 4 samostatné komory, se 4 vyklapěči. 
Zároveň je u každého domu umístěna 1 plastová nádoba o objemu 370 l, která je uvnitř 
rozdělena dalšími nádobami na 4 díly (např. směsný odpad, bioodpad, sklo a papír). Předností 
vozidla s takto vybavenou nástavbou je, že všechny 4 komodity odděleně sbíraného odpadu 
jsou do vozidla vysypány najednou při jednom vyprazdňovacím cyklu. To znamená, že k domu 
zajíždí pouze jedno vozidlo, namísto čtyř. Tento systém je vhodný v oblastech s řídkou 
zástavbou a dlouhými přejezdy. Svozové vozidlo vybavené popisovanou nástavbou jsme měli 
možnost shlédnout přímo v terénu při obsluze nádob. Zástupci společnosti nám poté 
představili celou společnost, systémy svozu odpadů v jejich svozové oblasti a plány společnosti 
v dalších letech. Společnost provozuje mimo jiné 5 recyklačních center, které navštívilo 
200 000 lidí ročně, vysbíralo se 18 000 tun odpadů za rok (z toho 9 300 t velkoobjemového 
odpadu, 1 000 t elektroodpadu, 6 500 bioodpadu, 600 t NO a 600 t využitelných obalů), což 
představuje 90 kg na návštěvníka a 210 kg na občana za rok.  

 
Závěrem můžeme konstatovat, že exkurze byla velice dobře připravena a po odborné stránce 
přínosná a inspirativní. Na první pohled bylo zřejmé, že rozdíl mezi Švédskem a Českou 
republikou v systémech nakládání s odpady je dán 20-letým odstupem v přijetí zásadních 
pravidel pro nakládání s odpady daných zákonem a na to navazující infrastruktura v podobě 
funkční zařízení.  

 
 
 
Ing. Jiří Janovský     Ing. Richard Blahut 

 ved. sekce zahraničních vztahů   ved. sekce odpadového hospodářství 
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