
Denně zpracují sto tun skleněných střepů
Střední Morava – Vyhozením
skleněné láhve do kontejneru
její využití zdaleka nekončí.
Střepyz odpadníhosklase totiž
dají využít hned několika způ-
soby. Ze třinácti a půl tisíce
lahví – jedenácti tun střepů –
lze například postavit základy
jednoho rodinného domu. Pře-
měnu starého skla na stavební
materiál obstarává například
firma A-GLASS se sídlem ve
Starém Městě.

Denně tady zpracují zhruba
sto tun obalových střepů z kon-
tejnerového sběru. Část z nich
putuje na výrobní linku firmy
také z Olomouckého kraje. Od-
padové sklo sem však dovážejí
i z dalších míst republiky
a okolních zemí Evropské
unie.

Dodávku střepů pak firma
musí rozdělit na ty, ze kterých
se vyrobí láhve nové nebo se
promění na stavební materiál.

„Láhve drtíme na střepy,
roztřídíme na různé frakce
a zbavíme organických a anor-
ganických nečistot,“ popsal
výkonný ředitel firmy Jan
Cimburek s tím, že takto upra-
vené střepy potom putují do
takzvané mlýnice, kde jsou ro-

zemlety pod devadesát mikro-
nů. „Jde o tak jemnou frakci, že
cukr moučka si vedle ní připa-
dá jak štěrk na koleje. Tento
pudr s nulovou vlhkostí poté
smícháme s určitými pěnidly,
pojidly a aktivátory v mísícím
zařízení,“ upřesnil výrobu sta-
vebního materiálu zvaného
pěnové sklo Jan Cimburek.

Poté už je hmota vpuštěna do

kontinuální pece. „Při teplo-
tách okolo osmi set stupňů
směs napění a propeče se, přes-
ně jako bublanina od babič-
ky,“ dodává s úsměvem.

Celý proces, tedy od rozbité
láhve až po kostku pěnového
skla, trvá sto pět minut – tedy
hodinu a tři čtvrtě.

Vyrobené pěnové sklo je te-
pelně izolační materiál, se kte-

rým se lze sekat především ve
stavebnictví. Podle Jana Cim-
burka má však i jiné využití.

„Používá se jako lehčené ka-
menivo při stabilizacích po-
vrchů s požadavky na vysokou
únosnost, také se v zahraničí
používá jako absorbér při rop-
ných haváriích na vodních
hladinách. Díky pórovitému
povrchu dobře navazuje ropu
či mazut a přitom plave a ni-
kdy se nepotopí,“ doplnil vý-
konný ředitel firmy.

Recyklace odpadního skla je
však podmíněna pečlivým tří-
děním odpadu. Do kontejnerů
by lidé měli vhazovat pouze to,
k čemu jsou určeny. S korkem,
plastovými či kovovými uzá-
věry si firma dokáže poradit,
keramika, porcelán, kamení
nebo také žárovky a zářivky jí
ale výrobu značně komplikují.

„Správné třídění odpadů je
velmi důležité. Pokud chce
totiž firma vyrobit novou kva-
litní láhev, musí dostat upra-
vené střepy v takové kvalitě,
kdy je u výše zmiňovaných ne-
čistot povolená tolerance pou-
ze jediného gramu na tunu
upravených střepů,“ upozor-
nil na závěr Jan Cimburek. (lič)

VÝROBA. Z rozdrcených střepů skla vznikne po hodině a tři čtvrtě fi-
nální výrobek v podobě pěnového skla. Foto: Miroslav Grass

Odpady nás provázejí všude, říká v rozhovoru mluvčí EKO-KOM Šárka Nováková

Třídění mění odpad na cennou
a velmi žádanou surovinu
Olomouc – Ač se to zdá neuvě-
řitelné, odpady nás provázejí
na každém kroku. „V plasto-
vých dílech v interiéru auto-
mobilu je až čtyřicet procent
recyklátu a na výrobu skleně-
né láhve se používá až pětaše-
desát procent materiálu ze sta-
rých střepů,“ říká Šárka No-
váková, mluvčí neziskové spo-
lečnosti EKO-KOM, která pro-
vozuje celorepublikový sys-
tém třídění,
recyklace
a využití
obalové-
ho ma-
teriá-
lu.

Jsou nějaké výrobky, ve kterých
bychom recyklované materiály
nečekali?
Najdeme je například v oble-
čení, jako jsou bundy, trička či
košile, můžeme zde najít vlák-
na na bázi termoplastu PET.
Nebo základem speciálních
stavebních desek, které slouží
jako alternativa k sádrokarto-
nu, je slisovaný nápojový kar-
ton – tedy krabice od džusu či
mléka.

Proč je důležité správně třídit?
Díky třídění šetříme surovi-
ny, které by jinak bylo potřeba
vytěžit, což přináší významné
energetické úspory. Navíc od-
pad může být velice prospěšný
a ceněný materiál, protože vý-
robky s podílem recyklátů
jsou stejně bezpečné, spolehli-
vé a kvalitní jako ty z běžných
surovin.

Jak si vedou obyvatelé Olo-
mouckého kraje ve třídění od-
padů?
Na jednoho obyvatele připa-
dalo loni téměř třiačtyřicet
kilogramů vytříděných odpa-
dů – papíru, skla, plastů a ná-
pojových kartonů. Celkové
výsledky jsou nad celorepub-
likovým průměrem a každý

rok jsou o něco lepší. Lidé
v regionu třídí nadprůměrně
čiré sklo a papír. Rezervy jsou
zejména v třídění směsného
neboli barevného skla.

V kolika obcích v Olomouckém
kraji mohou lidé třídit odpady?
Do systému EKO-KOM, který
ve spolupráci s obcemi a měs-
ty zajišťuje zpětný odběr a vy-
užití obalového odpadu, je
v Olomouckém kraji zapojena
drtivá většina obcí – celkem
389. Třídit odpad tak mohou
téměř všichni lidé v regionu.

Ve kterých obcích lidé nejlépe
třídí?
Už deset let organizujeme ve
spolupráci s Olomouckým
krajem soutěž nazvanou
O keramickou popelnici, v níž
oceňujeme obce, které dosa-
hují nejlepších výsledků ve
třídění papíru, plastů, skla
a nápojových kartonů. Kvůli
spravedlivému hodnocení
jsou obce odstupňovány podle
počtu obyvatel. Ve svých ka-
tegoriích se letos nejvíce daři-
lo Ostružné, Jeseníku, Grygo-
vu a Olomouci. Jsme rádi, že
soutěž stále motivuje i ty nej-
lepší obce, které mohou být
příkladem pro ostatní. (eu)

ŠÁRKA NOVÁKOVÁ. Tisková
mluvčí neziskové společnosti
EKO-KOM Foto: archiv společnosti

Obce a města dostaly ceny za třídění odpadů
Soutěž O keramickou popelnici se v letošním roce vyhlašovala podesáté. Kvůli spravedlivějšímu hodnocení má čtyři nové kategorie
ONDŘEJ ZUNTYCH

Olomoucký kraj – I třídění od-
padů má svá ocenění. V Olo-
mouci se včera udělovaly ceny
v soutěžích O keramickou po-
pelnici, O keramické sluchátko
a O Elektrooskara. Vyzname-
nány byly obce a města, kde li-
dé letos separovali odpad nejlé-
pe v Olomouckém kraji.

Ceny v podobě keramické po-
pelnice předávali zástupci kra-
je a Autorizované obalové spo-
lečnosti EKO-KOM už podesáté.
Letos se poprvé soutěžilo ve
čtyřech kategoriích.

Na žebříčcích z posledních let
je i tak patrné, kde nakládájí
s odpady nejlépe. „Obhajovat
prvenství jsme zvyklí a musím
říct, že větší překvapení by pro
mne bylo, kdybychom cenu ne-
dostali. Získali jsme ji asi po-
sedmé,“ řekl při přebírání ke-
ramické popelnice v kategorii

mezi obcemi do pěti set obyva-
tel starosta Ostružné na Jese-
nicku Roman Roušal.

Podobně je na tom i Jeseník,
který zatím v hodnocení obcí
s počtem obyvatel od 2001 do
15 tisíc skončil vždy první. Mezi
vesnicemi s 501 až dvěma tisíci
obyvateli zvítězil vloni druhý
Grygov. „Snažíme se třídit od-
pad tak, aby to pro nás bylo stej-
ně přirozené jako dýchání. Tak-
že prostě dýcháme,“ pronesl
grygovský starosta Tomáš Ku-
báček.

Ve srovnání měst nad pat-
náct tisíc obyvatel se první
umístilaOlomouc.„Věřím,žese
nám podaří do budoucna třeba
i snížit poplatek za odpad, když
tak dobře třídíme,“ uvedl pri-
mátor Antonín Staněk (ČSSD).

Přepočítáno na množství
vytříděného odpadu na hlavu
patří Olomoucký kraj mezi
nejlepší v republice. Průměr-

ně obyvatelé kraje vytřídili
68,5 kilogramu papíru, plastu,
skla, nápojových kartonů
a kovů. Odpady mohou vyha-
zovat do zhruba devatenácti
tisíc kontejnerů. Do systému
zpětného odběru firmy EKO-
-KOM jsou zapojeny téměř
všechny obce. Jedno stano-
viště sběrných nádob připadá
v průměru na sto třicet oby-
vatel.

Posedmé se rozdělovaly
i ceny O keramické sluchátko
za sběr vysloužilého elektra.
Vítězství mezi městy obhájil
Šternberk, nejlepší mezi ob-
cemi nad patnáct set obyvatel
je Medlov. V obcích do 1500
obyvatel uspěla Velká Kraš,
kam míří i ocenění ve speciál-
ní kategorii – sběru drobných
elektrozařízení. Podobně za-
měřené ceny Elektrooskar zís-
kaly Šternberk, Rapotín
a Koválovice-Osíčany.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ. Zástupci nejlépe hodnocených obcí a měst si včera převzali ceny za třídění od-
padu v prostoráchKlášterníhoHradiska vOlomouci. Foto: Deník/Ondřej Zuntych

JAK TO VIDÍ JIŘÍ JEMELKA

Hon na lidi začal

V současné době nenajdete prakticky jediné odvětví či fir-
mu, jež by neměly problém s náborem nových pracovníků.
Nejen kvůli oživení ekonomiky, ale také díky předvánočnímu
vrcholu sezony se v mnoha případech na firmy doslova valí jed-
na objednávka za druhou. Vedení podniků zjišťuje, že nemá vý-
robní kapacity. A chybějí lidé. Kvalifikovaní, nekvalifikovaní,
to je jedno. Potenciální zaměstnanci prostě nejsou. Kde je vzít?
Žijeme holt už v takové době. Vše na poslední chvíli – a pokud
možno, vše hned! Máme instantní polévky, instantní kávy, in-
stantní dostupnost prakticky čehokoliv na úvěr. Leč bohužel,
ona okamžitost nefunguje v případě něčeho, co bychom mohli
nazvat „instantní management“. Pokud je firma řízena na ten-
to způsob, je každá rada drahá. A skoro bych řekl i zbytečná.
Taková firma má do vínku napsáno: „Tady pouze hasíme po-
žáry, příčiny neřešeny.“ Co však přesto lze udělat hned? Struk-
turovat zakázky – dle ziskovosti, dle významnosti klienta, dle
dalších zvolených priorit. Tak si alespoň firma neutrhne ostu-
du, protože nedodá produkci s nízkou kvalitou či výrazně po
sjednaném termínu. Tím zůstane zachováno alespoň dobré
jméno. Není nic horšího než špatná pověst. Ani nedostatek
vhodných zaměstnanců horší není. Pokud už musíte nabírat li-
di, podnikům doporučuji: neukvapujte se ve svém rozhodnu-
tí a počkejte si trpělivě na vhodného kandidáta. Někdy je
takové lidi třeba hledat i dlouhé měsíce. Špatný výběr zaměst-
nance totiž ve finále stojí vždy více než cokoliv jiného.

Autor jemajitelem společnosti J.I.P. pro firmy, s. r. o.,
poskytující revitalizace a restrukturalizace

zejména podnikůms českýmkapitálem

Ekonomická poradna Deníku

Mubea s průmyslovkou zahřejí
punčem a přispějí na domov dětí
Střední Morava – Meziná-
rodní strojírenský koncern
prostějovská Mubea a Střední
průmyslová škola strojnická
Olomouc potěší a zahřejí ná-
vštěvníky olomouckých vá-
nočních trhů punčem. Pomo-
hou tím dětskému domovu
v Olomouci. Společně připra-
ví nejen horký punč, ale i dob-
roty, které bude již brzy mož-
né ochutnat na Horním ná-
městí ve stánku Dobrého mís-
ta pro život. Pracovníci firmy
a školy spolu se studenty se na
jeden den promění v dobro-
volné prodavače. Výtěžek ak-
ce bude věnován dětem bez ro-
dičů.

„Olomouckého vánočního
punče se zúčastníme již po-
druhé, poprvé ale ve spolu-
práci se spřátelenou střední
školou. Těšíme se na tento no-
vý druh spolupráce, propojení
školy a zaměstnavatele při po-
moci dobré věci,” říká zá-
stupce firmy Mubea Kateřina
Krausová.

„Rádi bychom opět dětem
z dětského domova v Olomou-
ci zpříjemnili Vánoce. Touto
společnou akcí to určitě do-
kážeme a navíc zvedneme ná-
ladu všem na vánočních tr-
zích,“ doplňuje ředitelka ško-
ly SPŠS Olomouc Martina Za-

hnášová. Mubea Prostějov
a Střední průmyslová škola
strojnická Olomouc budou
prodávat punč ve stánku Dob-

rého místa pro život během
dnešního dne na Horním ná-
městí v Olomouci od 10 hodin
dopoledne. (fil)

Přijďte na punč
Přední celosvětový výrobce podvozkových dílů v automobilovém
průmysluMubea Prostějov a významný vzdělavatel Střední
průmyslová škola strojnická Olomouc vás zvou ke stánku
Dobrého místa pro život ve středu 9. prosince na Horní náměstí
v Olomouci od 10 hodin. Přijďte na výborný punč a další dobroty
a pomozte s námi dobré věci. Výtěžek z prodeje bude věnován
dětskému domovu v Olomouci. (fil)
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