
Exkurze v ráji tříděných odpadů

Na  pozvání  naší  svozové  firmy  AVE  CZ  jsme  se,  tedy  pan  starosta  a  já,  zúčastnili  exkurze  na 
nejmodernější linku na třídění odpadů v Čáslavi. Exkurze to byla velmi zajímavá a podnětná, a já se v dalším  
pokusím popsat, jak to probíhalo a co mě osobně zaujalo.

Laskavostí blanenské manažerky paní Vejplachové jsme neměli problém s dopravou do místa startu 
akce, které bylo v sídle firmy na Vídeňské v Brně. Časné ranní vstávání se nám vyplatilo, byli jsme na místě 
dostatečně  brzy  na  to,  abychom  mohli  být  přivítáni  kromě  milých  úsměvů  i  ranní  kávou.  Postupně  se 
scházející další „účastníci zájezdu“ nám prozradili, že kromě námi očekávaných zástupců obcí budou s námi i  
zástupci  významných  producentů  odpadů  z  města  Brna,  namátkou  Dopravního  podniku  a  Brněnských 
hřbitovů.  Pestrá  směs se  posléze  přesunula  do přistaveného autobusu,  kde jsme obdrželi  reklamní  tašky 
s reklamním materiálem, ve kterém ovšem dominovalo občerstvení (prima, pan starosta nesnídal) a hezké 
triko poněkud menší velikosti. Manažerka akce Pavlína Pazourková tuto záležitost vysvětlila lehce, trika byla  
dodána z Prahy, a tam zřejmě netušili, že Moraváci se dorůstají nadtrpasličích rozměrů.

Po nutné počáteční informaci nám právě dorazivší ředitel firmy popřál šťastnou cestu a s malinkým, 
asi 20 minutovým zpožděním jsme vyrazili.

Štěstí nám přálo, takže nebezpečnou D1 jsme projeli hladce. Na kratinké zastávce u Devíti křížů jsme 
přibrali starostu Domašova a paní starostku Rudky (to nám Rudickým hned začalo trošku vrtat hlavou, a bylo 
to dobře, jak se ukázalo později). Po odbočení u Jihlavy na Havlbrod jsme zastavili na čtvrthodinku u Tří  
věžiček. Přes hustou mlhu se tam na nás usmálo sluníčko a omrzlá Vysočina vypadala pohádkově, skoro jako 
u nás v Rudici. Škoda, že to byl jen moment, jinak byla v Čechách celkem odporná zima.

Dali jsme si kafčo u řidiče. Podšálky nám raději ani nenabídl, takže nebyl problém pokračovat dál.  
Celkem v rozumném čase jsme dorazili na místo samé. 

Nejdřív mě překvapilo, že objekt skládky odpadů s třídičkou je poměrně blízko Čáslavi. Z pozdější 
informace vyplynulo, že byl postaven na místě skládky z časů minulých, takže to bylo pochopitelné. 

Ale  vraťme  se  k  průběhu  akce.  Ještě  před  vjezdem  do  areálu  jsme  byli  bleskurychle  proškoleni 
z BOZP.  I  když  to  mnozí  brali  s  úsměvem,  myslím,  že  opatrnosti  nezbývalo.  V  poměrně  nebezpečném 
prostředí skládky nebezpečných odpadů panoval čilý ruch, svoz frčel  jedna radost a místní by asi neradi 
viděli,  kdyby  se  jim  tam  pod  kola  „Kukavozů“  pletli  popletení  návštěvníci.  Byli  jsme  proto  označeni 
oranžovými vestičkami a bylo nám doporučeno držet se v houfu, jako kuřátka. „Kvočnu“ nám dělala Pavlína, 
a dělala to dobře.

Vlastní výklad k úplně nové (v provozu od 5. října) linky na třídění odpadů nám podával poradce pro  
ekologii,  pan Ladislav  Vávra.  Linka je  vybaveno nejmodernější  technologií  na lisování  až  11  vytříděných 
komodit do úhledných balíků, které lze následně prodávat jako surovinu pro další výrobu. Tím dochází k tolik  
žádané recyklaci, takže ne, že obaly, které používáme (a chceme je používat, kdo by nechtěl mít zboží nebo  
potravinové produkty řádně, hezky a hygienicky zabalené?) končí někde na skládce, kde se vrší pro potěšení 
dalším generacím nebo spalují pro zdraví náš všech, a hlavně dětí, ale vrací se do oběhu s tím, že peníze za ně  
utržené se z větší části investují opět do zlepšení nakládání s odpady a do zlevnění celého procesu vzhledem  
k nám, občanům.

Byl nám předveden onen lis, který tlakem až 80 tun finalizuje práci několika lidí, kteří u třídícího 
pásu separují PET lahve, PVC fólie a další plasty, nebo dokáže vyrobit balíky kartonáže nebo papírové směsi.  
Celková kapacita linky je neuvěřitelných 15 000 tun za rok. Pokud jde o finanční efekt, byli jsme informováni, 
že cena za 1 kg vytříděných a zpracovaných PETek činí Kč 8, čili Kč 8000 za tunu. Schválně jsem si jednu PET 
láhev zvážil. Není to stejné, váha se pohybuje mezi 20 – 25 g i se zátkou. Do 8 korun je tedy potřeba vytřídit a 
slisovat minimálně 40 lahví. Do jedné tuny 40 000. Ale pořád to stojí za to, je to ziskové. Lidi, třiďte!

Než  platit  nehorázné  částky  za  uskladnění  odpadů  (a  brzy  ani  nebude  kde),  je  lépe  je  prodávat 
vytříděné  a  slisované  –  to  je  snad naprosto  pochopitelné.  Kupodivu  hodně  lidí  si  ještě  pořád myslí,  že 
vytříděný odpad stejně končí někde na hromadě na skládce, ne, není tomu tak!

Další informace nám byly podávány o velmi zajímavém reverzním osmozním čištění vody, pronikající 
ze skládky, o novém zkušebním projektu zpracování bioodpadů na plyn, o tom, že vlastní provoz skládky není 
jen vršení a zahrabávání odpadů, ale také biodegradace, rekultivace a stabilizace. Nahoru přímo na skládku 
nás nevzali, takže v obrázcích přikládám letecký snímek, který je ovšem pořízen v době, kdy se o třídící lince 
teprve uvažovalo. I tak jsme vymrzli dostatečně, takže následující oběd v pivovarské restauraci jsme přivítali  
s povděkem. Cesta domů uběhla velmi rychle, zmíním ještě navázání slibného kontaktu s paní starostkou 
z Rudky – tato obec s cca 300 obyvateli, kde se také v minulosti těžila železná ruda, ještě nezapomněla na  
soudržnost občanů, což bychom se mohli i my trochu přiučit. JK
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