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ÚVODNÍ SLOVO
či jejich prostá oprava byla samozřejmostí po generace. Platilo
to i v dobách, ve kterých se lidé neměli tak dobře, jako se má
naše současná společnost. Nyní takové pokusy o znovuvyužití
předmětů nazýváme moderně re-use. V Japonsku existuje
technika na opravu zlomených či rozbitých předmětů, která
se nazývá Kintsugi nebo Kintsukuroi. Technika spočívá v opravě
trhlin či slepování střepů zlatem. Tímto způsobem jsou předměty
ozdobeny a stávají se silnějšími a pevnějšími než byly dříve.
Trend přichází na západ nejen jako způsob opravy předmětů,
ale i jako technika osobního rozvoje. Takový přístup nás učí brát
problém, krizi nebo nepřízeň jako příležitost, výzvu k růstu,
jako motor k dosažení nových cílů či k opětovnému získání
rovnováhy. Je to možnost stát se silnějším člověkem, užitečnější
firmou i přívětivějším městem. Zralost a určitá míra pokory může
být i funkčním přístupem k prevenci vzniku odpadu. Protože jak
se říká, nejlepší odpad je ten, který nevznikne.
To je ambiciózní vize. Cesta k ní není snadná, ale je třeba se na
ni vydat s houževnatostí a naplňovat ji postupnými kroky. Dílčí
akce jsou v této studii zahrnuty v akčních plánech. Tento postup
podporuje i japonské přísloví, které praví: „Vize bez akce je
denním sněním, akce bez vize je noční můrou.“
Celosvětově nakládání s odpady dlouhou dobu připomínalo
spíše „circulus vitiosus“ tzv. bludný kruh. Nyní z něho hledáme
a nacházíme východiska. Pevně věřím, že spojenectví hlavního
města Prahy, Pražských služeb a dalších zainteresovaných stran
vede k naplňování těchto dostatečně ambiciózních vizí, které
jsou dekomponovány nejen do dlouhodobých a střednědobých
strategií, ale i do konkrétních kroků.

Vážené dámy, vážení pánové,
cirkulární scan hlavního města Prahy, který je Vám nyní
předkládán, je dokument nabitý daty a analýzami, včetně jejich
vyhodnocení, návrhů opatření a akčních plánů. Odborné texty
jsou doplněny názorným grafickým zpracováním a výsledné
vizuální mapy jsou nejen vypovídající, ale i zábavné.
Na úvodní straně je název materiálu zasazen do kruhu. Slovo
„cirkulární“ pochází z latinského slova „circulus“ a odkazuje na
kruh. Kruhy měly vždy symbolický význam. Carl Gustav Jung byl
po většinu svého života fascinován touto formou, a to dokonce
tolik, že ve svém volném čase či při řešení problémů kreslil kruhy.
Symbolizovaly pro něho vznik a proměnu mysli. Podle tohoto
švýcarského psychoterapeuta skrze tyto formy najdeme klid, ale
také impuls jít dál…
Domnívám se, že to je cílem i této publikace. Konkrétně tím
myslím, aby Praha šla dál, byla přívětivým, čistým a zdravým
městem, a aby se k odpadům přistupovalo jako k materiálu
vhodnému k dalšímu využití. Příroda nám v tomto může být
velkou inspirací a ukázkou vitálního systému, kde odpad jednoho
organismu je vstupem a surovinou pro organismus jiný. Takový
přístup by zajistil Praze určitou míru surovinové nezávislosti.
Využití předmětů i k jinému účelu, než byly původně určeny,
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V Pražských službách nyní intenzivně pracujeme na několika
pilotních projektech, které vedou k lepšímu cyklickému využití
surovin v souladu s tímto cirkulárním scanem. Dalo by se říci, že
z noční můry cestou denního snění směřujeme k ekologicky
přátelské realitě. Lze jen doufat, že prostřednictvím inovací
v oboru odpadového hospodářství se nám podaří jít po jungovsku
dál. Tedy od lineárního hospodaření s odpady přes cirkulární
ekonomiku dospět až k hegelovské stoupající spirále. V našem
případě založené na inovacích a kontinuálním zlepšování.

Zajímavé a inspirující čtení Vám přeje
Mgr., Bc. Michal Čoupek, MBA, MPA
místopředseda představenstva
ředitel úseku strategického rozvoje a projektového řízení

Pražské služby, a.s.
Pod Šancemi 1/444
180 77 Praha 9
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PROSPERUJÍCÍ MĚSTO DÍKY
CIRKULÁRNÍ EKONOMICE
Jsou to především města, tedy centra lidské činnosti, která
těží z přechodu na cirkulární ekonomiku. Hlavní město České
republiky Praha rozpoznalo tento potenciál a začalo se orientovat
na cirkularitu jako na prostředek k dosažení svých ambicí stát se
prosperujícím, zdravým a odolným městem. Praha se zavázala,
že svým občanům nabídne udržitelnější způsob života a poskytne
příležitosti pro inovování podnikání. Aby pomohly nastartovat
přechod na cirkulární ekonomiku, provedly Circle Economy
a INCIEN ve spolupráci s konsorciem zainteresovaných stran
z místního veřejného sektoru Cirkulární sken města.

CIRKULÁRNÍ SKEN MĚSTA INOVAČNÍ PROCES ZALOŽENÝ
NA SPOLUPRÁCI
Cirkulární sken města Prahy je koncipován jako participativní
cesta. Jeho výsledkem je vizuální mapa, která poukazuje na
příležitosti pro rozvíjení cirkulární ekonomiky a pomáhá při tvorbě
praktických a plošných řešení pro implementaci cirkulárních
systémů v rámci celého města. Inovační proces podle skenu tvoří
tři fáze: 1) Socioekonomická agenda; 2) Analýza materiálových
toků a cirkulárních příležitostí; 3) Akční plán. Dvanáctiměsíční
proces je založený na spolupráci a je tvořen s pomocí konsorcia
a místních podniků.

URYCHLENÍ CIRKULARITY
VE TŘECH PRIORITNÍCH
OBLASTECH
Od počátku devadesátých let minulého století prošla Praha
poměrně velkou změnou, během níž došlo k přechodu
z ekonomiky orientované na průmysl na ekonomiku orientovanou
na služby. V rámci řešení stávajících výzev, kterým město čelí,
může být při přechodu na cirkulární ekonomiku využita tato sílící
dynamika. Na základě socioekonomické analýzy byly identifikovány
tři prioritní oblasti, tj. sektor stavebnictví, sektor domácností
a sektor veřejných služeb.

SEKTOR STAVEBNICTVÍ
Pražská výstavba je jedním z hospodářských odvětví, které je
nejnáročnější na zdroje, a každoročně se při vytváření zástavby
spotřebuje 13 milionů tun materiálů a vyprodukuje 65 % městského
odpadu. Avšak pouze asi 10 % materiálů, které se v sektoru použijí,
pochází ze sekundárních zdrojů.
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Cirkulární kritéria výběrového řízení

Vzhledem k tomu, že veřejný sektor ovlivňuje téměř čtvrtinu
stavebních činností ve městě, je zde příležitost ovlivnit zadávání
veřejných zakázek začleněním cirkulárních kritérií do výběrového
řízení. Uplatňováním požadavku na cirkularitu lze podpořit inovace
a snížit ekologickou stopu v tomto sektoru. Díky procesu založenému
na spolupráci byl připraven konkrétní pilotní projekt pro Prahu, který
se zaměřil na „snadno dosažitelné výsledky“ při rekonstrukci budov.

DOMÁCNOSTI
Každodenní činnosti a rozhodnutí pražských domácností, počínaje
konzumovanými potravinami a konče nošeným oblečením, mají
schopnost ovlivnit celkový environmentální dopad města. Ke ztrátě
hodnoty odpadů dochází zejména v domácnostech, kdy se 240 000 tun
odpadu energeticky využivá ve spalovně odpadu. Ve stejnou chvíli
však existuje potenciál pro opětovné použití až 70 % ze současných
30 000 tun objemného odpadu (nábytek a bílé zboží), který se
v současné době ukládá do městských sběrných dvorů, jakož i pro
zvýšení množství sbíraného odpadu celkem.

Cirkulární ReUse centra

Cirkulární ReUse centra byla zvolena pro další rozpracování do
podoby pilotního projektu pro Prahu. Decentralizovaná síť cirkulárních
center (tzv. „hubs“) umístěných po celém městě se může zaměřit na
cirkulární aktivity, které mohou využívat reziduální toky z domácností
nejen k vytváření hodnoty pro místní ekonomiku, ale rovněž inspirovat
k cirkulárnímu životnímu stylu a tento styl podporovat.

SEKTOR VEŘEJNÝCH SLUŽEB
Sektor veřejných služeb, zaměstnávající téměř 10 000 lidí, je v konečném
důsledku zodpovědný za nakládání s více než 4,6 milionu tun odpadu, který se
v Praze každoročně vyprodukuje. V současné době neexistuje žádný komplexní
systém pro oddělený sběr organických odpadů od občanů a podnikatelského
sektoru, který se v Praze vyprodukuje. V případě velkých množství tohoto
druhu odpadu, který se spaluje za účelem získání energie, byla identifikována
příležitost zachovat hodnotu cirkulárním hospodařením s biomasou.

Přeměna odpadní biomasy na BioCNG

Společně s konsorciem bylo jako slibný projekt pro urychlení cirkularity
a zachování hodnoty v Praze doporučeno vybudování zařízení na
přeměnu odpadní biomasy na bioplyn. Zařízení na výrobu bioplynu
dokážou přeměňovat biologické odpady na bioplyn, který lze následně
upravit na vysoce kvalitní biopalivo, jež se může použít pro vozidla,
například vozy pro svoz odpadu.

OD INSPIRACE K REALIZACI
Aby byly potenciální přínosy cirkulární Prahy skutečně využity, je třeba
zužitkovat hybnou sílu získanou prostřednictvím skenu pro další
praktické kroky uvedené v akčním plánu každého pilotního projektu,
které umožní proměnit koncepci cirkulární strategie ve skutečnost.
K dosažení přechodu na cirkulární ekonomiku musí město Praha
společně s podniky nastolit přístup založený na spolupráci, který
umožní praktickou a plošnou realizaci každé cirkulární strategie.

Díky Cirkulárnímu skenu
Prahy jsme získali opravdu
velkou inspiraci. Na základě
inovačních cirkulárních řešení
doporučených v rámci projektu
Cirkulární Praha má Praha
obrovskou příležitost efektivněji
využívat své zdroje, snížit svůj
klimatický dopad a zároveň
urychlit inovace a vytvořit nová
pracovní místa. Nyní nastal čas
tyto pilotní projekty spustit.
Petr Hlubuček
Náměstek primátora hl. m. Prahy pro životní
prostředí a bezpečnost
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ÚVOD

OD LINEÁRNÍ K CIRKULÁRNÍ
EKONOMICE

ZAČÁTEK CESTY ZALOŽENÉ
NA SPOLUPRÁCI

V současné lineární ekonomice je vytváření prosperity doprovázeno
využíváním materiálů – každoročně vytěžíme v celém světě 84 miliard
tun materiálů.1 Již tak neuvěřitelně vysoká poptávka po surovinách
v důsledku zvyšující se prosperity a zvyšující se světové populace
i nadále stoupá. V lineárním systému vede omezená nabídka surovin
k nedostatku, volatilitě cen a ochabujícímu hospodářskému rozvoji.

Cirkulární sken města je navržen tak, aby odhalil, kde se v Praze nacházejí
příležitosti pro cirkulární ekonomiku, a aby pomohl rozvinout praktické
a plošné pilotní projekty na úrovni města. Provádění skenu je vysoce
závislé na přístupu založeném na spolupráci více zainteresovaných stran.
Zainteresované strany z magistrátu a podnikatelské komunity mají společnou
koncepci, což usnadňuje případné navazování kontaktů a spolupráce, neboť
jsou identifikována slibná cirkulární řešení a projekty pro Prahu.

Cirkulární ekonomika nabízí naší společnosti, která uplatňuje model
„vezmi-vyrob-zahoď“, alternativu spočívající v uzavření toku zdrojů
a uchování jejich největší hodnoty po co nejdelší možnou dobu.

TŘI FÁZE PROJEKTU
Tři fáze Cirkulárního skenu města tvoří „řízený proces“, který určuje
klíčové oblasti ve městě Praze s cílem identifikovat, vypracovat a zvolit
nejlepší strategie cirkulární ekonomiky a převést myšlenky do konkrétních
pilotních projektů. Tyto tři fáze jsou podrobněji popsány níže:

PŘI PŘECHODU HRAJÍ
ZÁSADNÍ ROLI MĚSTA
Města představují klíčové prostředí pro cirkulární ekonomiku. V celém
světě zažívají městské oblasti rychlý růst a odhaduje se, že do roku
2030 bude žít v prostředí měst 60 % světové populace. Města jsou
úzce spjata s hospodářským růstem, přičemž produkují více než 80 %
světového HDP2a spotřebovávají přibližně 75 % světových zdrojů.3 Je
jasné, že města mají obrovskou příležitost zaujmout vůdčí roli a stát
se průkopníkem v utváření městských prostorů a způsobu života,
které posilují ekosystémy a podporují vysokou úroveň sociálního
a hospodářského blahobytu.
Ve strategické zprávě „Morgenstadt: City Insights. City Lab report
Prague”, kterou pro Prahu v roce 2015 vypracoval Fraunhoferův
institut 4, je uvedena řada oblastí, na které by se město mělo zaměřit,
aby docílilo udržitelného a na budoucnost orientovaného rozvoje.
Praha vyzdvihla několik oblastí strategických intervencí a také
konkrétní soubory opatření v následujících oblastech: energetický
systém, budovy, prostor, plánování a mobilita, ekonomika a inovace
a nakonec řízení. Byly rovněž iniciovány nejrůznější projekty z oblasti
„chytré město“ a vytvořen bohatý inovační program. Strategie
cirkulární ekonomiky by mohly být skvělou příležitostí pro integraci
různých opatření a řešení a mohly by představit tyto i jiné priority
v rámci uceleného programu.
Město Praha tak může těžit z příležitostí, které cirkulární ekonomika
nabízí, a optimálně je využít pro hospodářský růst se sníženým
dopadem na životní prostředí. Například zkoumáním nových
modelů spotřeby, uzavíráním cyklů (odpadních) materiálů v prostoru
vymezeném hranicemi města, navazováním nové spolupráce mezi
podniky a sektory a prosazováním inovací se Praha může stát
přitažlivým a živým kulturním místem pro lidi, kteří zde žijí a pracují.
Ambicí tohoto projektu je položit základní kameny v této oblasti.
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Socioekonomická agenda

2

Analýza materiálových toků a cirkulární
příležitosti

Poskytuje přesné informace o silných stránkách a výzvách místní
ekonomiky a identifikuje oblasti, které mají z hlediska přechodu
na cirkulární ekonomiku největší potenciál. Na základě této
analýzy byly společně s konsorciem místních zainteresovaných
stran identifikovány tři prioritní oblasti.

Poskytuje přesné informace o velikosti a povaze toků materiálů
a výrobků v rámci města Prahy a o způsobu, jakým je s nimi
nakládáno po skončení jejich životnosti. Tato analýza pomáhá
identifikovat materiálové toky s vysokým dopadem na životní
prostředí a příležitosti pro cirkulární ekonomiku.
V druhé části této fáze jsou identifikovány cirkulární strategie
pro každou z příležitostí materiálových toků. Každá cirkulární
strategie je vyhodnocena podle jejího cirkulárního potenciálu
v Praze. Na základě této analýzy se zvolí jedna cirkulární
strategie pro každou prioritní oblast, která bude dále
rozpracována.

3

Akční plán
V třetí závěrečné fázi projektu získávají vybrané strategie cirkulární
ekonomiky podobu přesvědčivých a jasně definovaných myšlenek
pilotních projektů, které mohou posloužit městům jako výchozí
bod pro zahájení přechodu na cirkulární ekonomiku. Společně se
skupinou odborníků, místních podniků a zainteresovaných stran
města jsou vypracovány akční plány, které nabídnou přehled
bezodkladných opatření, jež musí magistrát a jeho zainteresované
strany přijmout v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

1. FÁZE
SOCIOEKONOMICKÁ AGENDA
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PŘEHLED: 1. FÁZE

SOCIOEKONOMICKÁ AGENDA
Přechod na cirkulární ekonomiku představuje složitou cestu,
která vyžaduje spolupráci a koordinaci mezi (místní) správou, podniky,
technologiemi a zdroji. Aby byl takový přechod co nejúčinnější
a nejsnazší, je stěžejní zjistit, které oblasti města disponují největším
transformačním potenciálem pro cirkulární ekonomiku.
Transformační potenciál závisí na již existujícím nadšení a energii,
tedy na hybné síle, na níž může město dále stavět. Proto je
důležité na město nahlížet z komplexní systémové perspektivy,
z pohledu místních sektorů, které nám říkají, kde se může skrývat
zaměstnanostní a prorůstový potenciál, stejně jako klíčové sociální
a environmentální dopady a priority města. Politický kontext je klíčem
k identifikování a iniciování cirkulární změny v oblastech, kde existuje
silná politická vůle a ekonomický zájem.

PŘÍSTUP
Aby bylo možné určit témata klíčových priorit a sektory v rámci města,
které mohou být hybnou silou při přechodu na cirkulární ekonomiku,
je především třeba v rámci první fáze Cirkulárního skenu města
pochopit současné socioekonomické a politické prostředí Prahy.
Na základě analýzy hospodaření města, domácností a politické
agendy budou společně s konsorciem místních zainteresovaných
stran identifikovány tři prioritní oblasti, které budou dále rozebrány
v druhé a třetí fázi.

Průběh celého projektu mě skutečně
inspiroval. Být jeho součástí bylo rozhodně
cenné jak pro mé pochopení cirkulární
ekonomiky a navázání nových kontaktů,
tak i pro identifikaci a aplikaci konkrétních
projektů pro Prahu. Myslím, že každé město
by mohlo takový projekt využít.
Cyril Klepek
CEO CYRKL, Zdrojová platforma, člen dozorčí rady
Operátor ICT Praha, a.s.
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CIRKULÁRNÍ

PRAHA

PRAHA V KOSTCE

Praha je hlavní město České republiky a má okolo 1,3 milionu
obyvatel. Byla založena v období mezi 6. a 8. stoletím, kdy se na
březích řeky Vltavy usadily dva slovanské kmeny. Název města se
odvozuje od slovanského slova „práh“, které znamená „brod“ nebo
také „rychle tekoucí“, což odkazuje na vznik města v místě, kde lidé
přecházeli přes řeku Vltavu. Praha se od pádu komunistického režimu
v roce 1990 velmi změnila. Stalo se z ní prosperující město, v němž se
produkuje téměř jedna čtvrtina HDP země.
Stejně jako jiná hlavní města přešla Praha z ekonomiky orientované
na průmysl na ekonomiku orientovanou na služby. Kromě všech
hlavních úřadů státní správy sídlí v Praze většina finančních institucí
a zahraničních podniků. To vše zásadním způsobem ovlivňuje
regionální ekonomiku. Velký význam má rovněž školství, poradenská
činnost, média, filmový průmysl, reality, doprava a stavebnictví.
Co se týče rychle rostoucích výrobních průmyslových odvětví, byl
mezi lety 2000 a 2014 zaznamenán dramatický nárůst přidané
hodnoty a zaměstnanosti ve farmaceutickém průmyslu a sektoru
ICT. Tato průmyslová odvětví patří k těm s největším podílem inovací
nejen v pražské ekonomice, ale zároveň v celém hospodářství
České republiky. Hybnou silou jejich růstu jsou především aktivity
nadnárodních podniků a nově založených malých a středních
podniků (MSP).

Historická období

Populace

9.–13. století: osídlení Prahy
založení Pražského hradu, založení Prahy

× 1 290 508 (2016)

14. století: „zlatý věk“ Prahy
zemi vládne Karel IV. (1346–1378)

49 %

16. století: druhý „zlatý věk“ Prahy
Praha se stává střediskem vědy a alchymie

51 %

Věkové složení:

17. století: doba temna

0–14
15 %

19. století: průmyslová revoluce

15–64
66 %

65+
19 %

20. století: první světová válka
Praha se sbližuje s Paříží
2. s. válka
1945
1948
1968
1989
1993
2004

Na seznamu nejlepších světových destinací TripAdvisor se Praha
umístila na 6. místě a každoročně ji navštíví až 6,4 milionu cestovatelů
z celého světa. Tento neustálý příliv turistů vytváří ekonomický růst,
ale na druhou stranu také zatěžuje historické centrum města, jež je
zapsáno do seznamu světového dědictví UNESCO.

Hospodářství

nacistická okupace Prahy
osvobození Rudou armádou
komunistický puč
pražské jaro neboli „socializmus s lidskou tváří“
sametová revoluce
rozdělení Československa
vstup do EU

kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 0,29 %

Turistika
6. místo v seznamu TripAdvisor nejlepších světových destinací
6,4 milionu návštěvníků z celého světa ročně
Historické centrum: místo zapsané v seznamu světového dědictví
UNESCO

pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 3,30 %
Obsluha zařízení a strojů a montéři 5,02 %

HDP České republiky: 1 193 240 mil Kč

řídící pracovníci 7,27 %
specialisté 28,46 %

207 % průměru ČR

řemeslníci a související profese 9,48 %

Zaměstnanost
Údaje uvedené v tomto grafu
shromáždil Český statistický úřad
(www.czso.cz) a statistický úřad
Evropské unie Eurostat (ec.europa.
eu/eurostat).

Celková zaměstnanost 663 300 (2016)
0,35 % zemědělství
17,41 % zemědělství
82,24 % služby
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Klasifikace
zaměstnání

úředníci 11,85 %

techničtí a odborní pracovníci 20,65 %
pracovníci ve službách a prodeji 13,67 %

CIRKULÁRNÍ

PRAHA

EKONOMICKÉ SEKTORY PRAHY

Aby bylo možné zjistit, jaké sektory mají největší potenciál pro
cirkulární ekonomiku, je důležité pochopit, které z nich mají pro město
největší strategický a ekonomický význam. Nemusí k nim nutně patřit
neproduktivnější sektory jako takové, ale především sektory, které
mají tu správnou energii a odhodlání konat.
Sektory představují produkci města a jeho příspěvek do
ekonomiky. Provedená vysokoúrovňová analýza pražských sektorů
a průmyslových odvětví ilustruje, které sektory mohou mít pro město
strategický a hospodářský význam.
Sektory představené v první fázi jsou analyzovány z hlediska jejich
celkového významu pro město a region. Vzhledem k časovým
omezením byl význam každého sektoru stanoven na základě
tří ukazatelů, tj. pomocí hrubé přidané hodnoty (v Kč), celkové
zaměstnanosti (počet pracovních míst) a celkových emisí skleníkových
plynů (tun CO2ekv.). Celkově pak tyto ukazatele poskytují základ pro
porovnání sektorů a vysoce fundované zdůvodnění, proč upřednostnit
určité sektory před jinými.

L IDS KÉ ZDR AVÍ
A S OCIÁL N Í S LUŽBY
ZEMĚDĚLSTVÍ A TĚŽBA
N ER OSTN ÝCH S UR OVIN

PRŮ M YSL
VEŘ E JN É
SLUŽ BY

VZDĚL ÁN Í

H OS PODAŘ EN Í
S EN ER GIEMI,
ODPADY
A VODOU

VE ŘE JNÁ SPRÁVA

STAVE B N ICTVÍ
A R E A LITY

První číslice v označení sektorů odpovídá standardní klasifikaci
ekonomických činností SBI 2008, popř. jejich kombinaci. Podle druhu
ekonomické činnosti je následně můžeme rozdělit do skupin. Celkem
dvanáct sektorů je rozděleno do tří kategorií.
FARMAC E UT IC KÝ
S EKTO R

DOPR AVA
A S KL ADOVÁN Í

PRŮMYSL
• zemědělství a těžba nerostných surovin (tj. farmy, těžba)
• hospodaření s energiemi, odpady a vodou (tj. spalování odpadů)
• výrobní průmysl (tj. průmyslové výrobní činnosti)
• stavebnictví a reality (tj. pronájem budov, nemovitostí)

S LUŽBY N A
PODPOR U
PODN IKÁN Í

TUR ISTIKA

KOMERČNÍ SLUŽBY
• doprava a skladování (tj. silniční přeprava, uskladnění)
• obchod (tj. velkoobchod, maloobchod)
• turistika (tj. stravování a kultura)
• služby na podporu podnikání (tj. poradenské a právní služby)
• pokročilé služby (tj. IT, komunikace a finanční služby)

OBCH OD

KO M E RČ NÍ
S LU Ž BY

POKR OČIL É
S LUŽBY

SLUŽBY VEŘEJNÉ SPRÁVY
• veřejná správa (tj. služby ve veřejné správě)
• vzdělání (tj. školy a univerzity)
• zdravotnické a sociální služby (tj. sociální a zdravotní péče)
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Výše uvedený graf znázorňuje dvanáct hlavních sektorů podle rámce SBI 2008. Čáry spojující různé sektory pouze
orientačně ilustrují vztahy mezi jednotlivými sektory v rámci celkové ekonomiky. Údaje uvedené v tomto grafu shromáždil
Holandský centrální statistický úřad (www.cbs.nl) v roce 2018.

EKONOMICKÉ SEKTORY PRAHY: PŘEHLED
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Přehled na této straně ilustruje relativní ekonomickou výkonnost
již dříve popsaných dvanácti sektorů. Hodnocení výkonnosti
každého sektoru je založeno na třech ukazatelích, tj. celkové
zaměstnanosti v sektoru, celkové hrubé přidané hodnotě (HPH)
vyprodukované sektorem a celkových emisích skleníkových
plynů sektoru.
Tyto tři ukazatele jsou zobrazeny na výsečovém grafu (viz níže
uvedená legenda) a vycházejí z dat shromážděných v roce 2016.
Metodika a zdroje dat pro ukazatele jsou popsány níže:
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SEKTORY S NEJVYŠŠÍ
PŘIDANOU HODNOTOU
Nejdůležitějšími ekonomickými sektory v Praze jsou informace
a finanční služby, které v roce 2016 vyprodukovaly přidanou hodnotu
asi 250 miliard Kč, což je asi 25 % celkového HDP města. Následují
sektory stavebnictví a reality, které ve stejném roce vyprodukovaly
150 miliard Kč.
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Odborné, vědecké a administrativní služby přinášejí městu 135 miliard
Kč a maloobchod a obchod přispívají dalšími 130 miliardami Kč ročně.
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EKONOMICKÉ SEKTORY PRAHY: ZAMĚSTNANOST

SEKTORY S NEJVYŠŠÍ
ZAMĚSTNANOSTÍ
Na první pohled si všimneme, že sektorem s nejvyšší zaměstnaností
jsou odborné, vědecké a administrativní služby, které zaměstnávají
více než 95 000 lidí (15 % celkové zaměstnanosti města). Sektory
informací a finančních služeb zajišťují dalších 15 % celkové
zaměstnanosti města, což dokazuje, že Praha přešla z ekonomiky
založené na průmyslu k ekonomice založené na službách.
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Na sektor maloobchodu a obchodu připadá dalších 15 %
zaměstnanosti ve městě, přičemž tyto tři sektory dohromady
zaměstnávají téměř polovinu všech pracujících obyvatel města.
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Ukazuje se, že čtvrtý největší podíl zaměstnaných osob (přibližně
60 000 lidí) vykazuje sektor výroby. Je však důležité upozornit,
že ačkoliv toto číslo představuje velký podíl v rámci zaměstnanosti,
je vysoce pravděpodobné, že v Praze existuje velmi málo „čistě
výrobních pracovních míst“. Důvodem je, že společnosti působící
ve výrobním sektoru mají často svá sídla v Praze, a jsou proto do
města zahrnována jako celek.
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EKONOMICKÉ SEKTORY PRAHY: EMISE

SEKTORY PRODUKUJÍCÍ
NEJVÍCE EMISÍ
V Praze existují dva sektory, které z hlediska ročních emisí
skleníkových plynů* výrazně vyčnívají nad ostatními. Je to sektor
hospodaření s energiemi, vodou a odpady (veřejné služby) a sektor
doprava.
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*Emisní údaje použité k sestavení grafu byly odvozeny z celkových
údajů shromážděných na celostátní úrovni za průmyslové odvětví
a redukovány na město Basilej s použitím části hrubé přidané hodnoty
(HPH) každého sektoru v Basileji, která se vydělila celkovou výší HPH
Švýcarska. Je nám jasné, že to nemusí představovat nejpřesnější údaje
na úrovni města, a hodláme tyto emisní údaje zpřesnit v následující
fázi Cirkulárního skenu města (Analýza materiálových toků).
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Druhým sektorem v Praze, který produkuje nejvíce emisí, je doprava
a skladování. Nejčastěji se vyskytujícími emisními částicemi v České
republice jsou částice NO2 nebo PM10, popř. PM2.5. Tyto částice
jsou produkovány především naftovými vozidly, která také tvoří
většinu automobilů vyrobených v České republice. Praha je jedním
z evropských měst, v němž jsou lidé dojíždějící do zaměstnání
velmi závislí na automobilech, což má za následek vysoké emise
a znečištění ovzduší.
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Zde je třeba znovu poznamenat, že v případě údajů použitých
k analyzování emisí v Praze se jednalo o celostátní údaje
extrapolované na úroveň města. Nepředpokládá se však, že by sektor
veřejných služeb v Praze byl méně emisně náročný, jelikož je známo,
že pouze 3,6 % energetické spotřeby Prahy pokrývá energie vyrobená
v rámci města a že téměř stejné číslo (3,5 %) připadá na současné
množství obnovitelných energií v Praze.
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Sektor veřejných služeb produkuje téměř 5 000 000 tun emisí
skleníkových plynů ročně a oproti jiným sektorům, které produkují
průměrně 100 000 tun, má rozhodně největší dopad. Velký podíl emisí
připisovaný sektoru veřejných služeb není překvapující vzhledem
k tomu, že je Česká republika při výrobě elektřiny ve velké míře závislá
na fosilních zdrojích energie. Hlavním zdrojem při výrobě elektřiny
v zemi je uhlí (66 %), dále pak jaderná energie (30 %), zatímco podíl
energie z obnovitelných zdrojů činí méně než 3,8 %. Přestože emise
z energetického sektoru v České republice od roku 1990 významně
klesly, zůstává energetický sektor jedním z průmyslových odvětví,
která mají největší dopad na životní prostředí, neboť až 66 %
veškerých emisí skleníkových plynů pochází ze stacionárních zdrojů.
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PRAŽSKÉ DOMÁCNOSTI: VÝDAJE

VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ
Abychom získali jasnější představu o tom, jak by se mohla veřejnost
zapojit do vytváření a realizování projektů cirkulární ekonomiky, je
důležité podívat se blíže na pražské domácnosti. Domácnosti nám
umožní pochopit spotřebu města a způsob, jak lidé žijí. Za pomoci
spotřebního vzorce byla provedena vysokoúrovňová analýza
domácností v Praze. V tomto grafu jsou uvedeny údaje o celkových
výdajích domácností v České republice (v Kč) napříč všemi kategoriemi
spotřeby. Celostátní výdaje domácností jsou vyděleny celkovým
počtem pražských domácností. Přestože toto číslo neposkytuje
dokonale přesný obraz spotřeby domácností v Praze, nabízí první
hlubší pohled na hrubé celkové výdaje a hlavní kategorie.
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Průměrná celková spotřeba domácnosti
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Domácnost v průměru:
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Pražská domácnost utratí za veškeré své potřeby v průměru
125 947 Kč/rok. 21 % celkových výdajů domácnosti, což je asi 26 000 Kč
ročně, se utratí za bydlení, vodu, elektřinu, plyn a další paliva.
Vysoký podíl vynaložený na bydlení a veřejné služby je celosvětovým
trendem všech, kteří žijí ve městech. Dalších 20 % z celkových výdajů
pražské domácnosti připadá na potraviny a nápoje, což se rovněž
podobá jiným městům. 11 % se utratí za nejrůznější zboží a služby,
což zahrnuje osobní péči, osobní věci, sociální ochranu, pojištění
a finanční služby.
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Bydlení a veřejné služby: 21 %
Potraviny a nápoje: 20 %
Nejrůznější zboží a služby: 11 %
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125 947 Kč/rok

Největší výdaje

A KU

AC

Celkový počet domácností v Praze
589 371
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POLITICKÁ AGENDA PRAHY: AMBICE

Abychom zjistili, kde lze získat největší hybnou sílu pro budoucí
projekty cirkulární ekonomiky v Praze, je důležité zajistit správné
pochopení místní politické agendy a strategických ambicí města.
Budoucnost města je určována jeho politikou a cíli. Na základě
přezkumu literatury byl vypracován přehled politických cílů města
Prahy, současného úsilí a opatření, která jsou prováděna, a stejně
tak i nejrůznějších výzev, kterým město čelí. Pro každý z těchto cílů,
opatření a výzev byly vytipovány konkrétní sektory, které by mohly
mít v dané oblasti největší význam.

KRÁSNÉ MĚSTO

DIGITÁLNÍ A KREATIVNÍ PRAHA

Jedním z nejsilnějších prvků, které určují identitu Prahy, je její
architektura, a město se proto snaží zachovat a dále zlepšovat
městský prostor. Zaměřuje se na rozvoj ucelené výstavby, která
rovněž nabízí možnost vysoce kvalitních veřejných prostorů, a zároveň
silně upřednostňuje formy dopravy šetrné k životnímu prostředí.

Prostřednictvím celé řady iniciativ a programů se Praha snaží
podporovat chytrá řešení napříč celým městem. Při podstatném
zvýšení přidané hodnoty a zaměstnanosti v sektoru ICT je vizí města
být v budoucnosti provozováno jako IT Hub. Praha rovněž otevřeně
usiluje o spojení své „smart“ agendy s agendou kreativních průmyslů.

Vzhledem k velkému počtu příslušných cílů je uveden pouze soubor
agregovaných „klíčových slov“, která nejlépe odrážejí hlavní cíle
obsažené v dokumentech magistrátní a regionální politiky, zahrnutých
do přezkumu literatury. Uvedený přehled klíčových slov proto
neodráží komplexní přezkum, ale naznačuje témata, která jsou
důležitá pro krátkodobý a střednědobý socioekonomický a udržitelný
rozvoj Prahy:
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Praha dala jasně najevo své ambice dále posilovat svůj politický
a ekonomický význam, zajišťovat stabilní životní prostředí, garantovat
vynikající mezinárodní dostupnost, aktivně podporovat své
podnikatele a usilovat o přilákání nových investorů.
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AUTENTICKÉ MĚSTO
Ambicí Prahy je stát se vyhledávaným městem nejen pro kulturní
turistiku, ale rovněž pro stálou uměleckou a kreativní scénu. Zároveň
se Praha snaží posílit svůj obraz jednoho z nejkulturnějších měst
v Evropě.
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OBČANSKÁ SPOLEČNOST

CONSTRUCTION

STAVEBNICT VÍ

Praha se zavázala, že se bude snažit o větší zapojení svých obyvatel
do procesů rozhodování a rozvíjení společné vize. Pro město, které
usiluje o vytvoření silnějších místních komunit, jež dokáží samy
vymyslet, naplánovat a realizovat projekty místního významu, je
prioritou uplatnění participačních strategií. Město hledá příležitosti
pro vytváření komunitních míst, sportovních center a funkčních
veřejných prostorů.

PUBLIC
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VEŘEJNÁ SPR ÁVA

TURISTIK
T O U R I S MA
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SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST
Cílem Prahy je posílit sociální soudržnost a být mezigeneračním,
mezinárodním městem, v němž je bydlení a vzdělání dostupné
pro každého. Město se snaží, aby bylo pro každého dostupné,
chce eliminovat fyzické bariéry a dále zapojovat starší občany.
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POLITICKÁ AGENDA PRAHY: SOUČASNÉ ÚSILÍ

Praha již identifikovala řadu opatření a strategických intervencí,
které přispějí k jejímu socioekonomického a budoucímu udržitelnému
rozvoji. Ve snaze sladit stávající úsilí města a začlenit je do komplexní
cirkulární vize jsou sumarizovány některé hlavní strategické
intervence, které byly již dříve zvažovány.

INOVAČNÍ THINK TANK
Praha by se ráda v budoucnu stala centrem výzkumu, vývoje a inovací
a již nyní je členem Inovační sítě Morgenstadt, kterou zastřešuje
Frauenhoferův institut. Vysoká koncentrace výzkumných institucí,
univerzit a inovačních firem ve městě vedla k myšlence vytvořit
inovační think tank a zároveň i inovační čtvrť, přičemž pro tento
plán se uvažuje o Žižkovu nebo Holešovicích.

„SMARTIFIKACE“
HISTORICKÉHO CENTRA

ENERGETICKÁ MODERNIZACE
VEŘEJNÝCH BUDOV
Praha usiluje o snižování energetické náročnosti svých veřejných
budov. Město hledá strategie k překonání problémů souvisejících
s rekonstrukcí historických budov a již zahájilo projekt energetické
modernizace jedné historické a ikonické budovy, a sice Národního
divadla, který by mohl být inspirací pro další projekty. „Zelené památky“
jsou dalším projektem, který město zavedlo a který podporuje
udržitelnou modernizaci a provoz významných historických budov.
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S cílem snížit závislost svých obyvatel na automobilech se Praha snaží
upřednostňovat formy dopravy šetrné k životnímu prostředí, jako
je chůze, jízda na kole, veřejná doprava a koncepce sdílené mobility.
Město plánuje vývoj multimodální dopravní aplikace, která propojí
centra městské mobility včetně ticketingových systémů.
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Praha již ukázala svou vůli přijmout nezbytné kroky pro rozvoj procesů
„chytrého řízení“ a vytvoření a integraci přístupu k řízení v rámci
města. Město čelí různým výzvám, co se týče strategií, projektů
a opatření, které musí řešit ve spolupráci s různými resorty a úřady,
a nástroje „chytrého řízení“ by tak v této oblasti mohly výrazně pomoci.

MULTIMODÁLNÍ DOPRAVNÍ
APLIKACE

Cílem Prahy je stát se vyhledávanou destinací v oblasti služeb
souvisejících s IT a s návrhy softwarů. Oblast IT je již nyní velmi
dynamická, s mnoha úspěšnými startupovými společnostmi a malými
a středními podniky. Praha by ráda posílila tento potenciál a nabídla
zázemí, které podpoří další rozvoj sektoru.

I T SLUŽBY
SERVICES
IT

Praha rovněž uvažuje o tom, že bude pracovat na „smartifikaci“
historického centra, které nyní představuje oblast, kde se pohybuje
obrovské množství turistů, což má v některých případech za následek
dysfunkčnost této městské části. Město hledá možnosti využití
strategií inteligentní mobility s cílem zlepšit přístupnost historického
centra, zajistit lepší přístup pro turisty a zároveň zlepšit kvalitu života
místních obyvatel.
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POLITICKÁ AGENDA PRAHY: VÝZVY

Kromě dynamického rozvoje čelí město Praha další řadě výzev,
které buď nebyly zcela řešeny, nebo nebyly zcela zvládnuty:

MĚSTO MÍRNÝCH INOVACÍ

KONVENČNÍ MOBILITA

Navzdory velké koncentraci inovačních firem, výzkumných institucí
a ICT služeb se Praha stále považuje za město s poměrně nízkou
mírou inovací a její inovační výkonnost je pod průměrem EU. Za hlavní
důvody se považuje přetrvávající konzervativní mentalita a značná
prostorová vzdálenost od hlavních technologických center, jako je
Londýn, Berlín, Hamburk atd. Další překážku představuje poměrně
slabá spolupráce mezi podnikatelským a veřejným výzkumným
sektorem.

Praha je jedním z evropských měst, které se vyznačuje velmi vysokou
závislostí na automobilech a velmi malým využíváním jízdních kol.
Rovněž emise pocházející ze sektoru dopravy patří k druhým nejvyšším.

NEUDRŽITELNÉ ENERGETICKÉ
ZDROJE
Vysokou poptávku města Prahy po energii a elektřině stále ještě
většinou pokrývají fosilní energetické zdroje. Navíc pouze 3,6 %
energetické potřeby Prahy se vyrobí v rámci města a téměř stejná
hodnota (3,5 %) připadá na současné množství obnovitelné energie
vyrobené v Praze.
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Praha postrádá přísný právní rámec, který by zavazoval vodárenské
společnosti k tomu, aby používaly technologie k čištění odpadních vod.
V důsledku toho se se zvyšujícím používáním pesticidů v zemědělství
zvyšuje i znečištění vody. Město má rovněž poměrně staré vodovodní
a kanalizační systémy a není připraveno čelit záplavám.
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Jedním z témat, které se městu doposud nepodařilo zvládnout, je
nakládání s organickými odpady. Město již vypracovalo některé
recyklační strategie, avšak nakládání s organickými odpady nebylo
doposud vyřešeno.
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Praha má stále obtíže při modernizaci svého fondu budov. Navzdory
současnému úsilí je celý proces dosti pomalý, což je důsledkem
rozdrobeného vlastnictví budov a chybějící dlouhodobé strategii.
Současně však nejsou k dispozici údaje o energetické náročnosti
městského fondu budov a město musí ještě aktualizovat stavební řád tak,
aby odpovídal posledním požadavkům na energetickou náročnost budov.
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ZÁVĚR: 1. FÁZE

TŘI PRIORITNÍ OBLASTI PRAHY
Praha je ambiciózní město , které prošlo od devadesátých let minulého
století velkou změnou. Z ekonomiky orientované na průmysl přešlo
k ekonomice orientované na služby a vytyčilo si vysoké cíle: chce se
stát inovativním, inkluzivním a propojeným městem. Konec konců
zde existuje velký potenciál pro cirkulární ekonomiku, který pomůže
vytvořit zdravé, prosperující a konkurenceschopné město.
Na základě socioekonomické analýzy Prahy konsorcium zástupců
města vybralo tři prioritní oblasti, které se budou sledovat
v následujících fázích skenu:

SEKTOR STAVEBNICTVÍ
Za důležitý sektor, v němž by mohly mít projekty cirkulární ekonomiky
obrovský dopad, byla uznána výstavba a stavebnictví. Vzhledem
k tomu, že zaměstnává 53 000 lidí a přispívá do rozpočtu města
částkou více než 150 miliard Kč, existuje také zde snaha přiklonit
se k cirkulární ekonomice. Dala by se tak zmírnit celá řada problémů
města jako stoupající ceny bydlení v Praze a potřeba zajistit dostupné
a dostačující bydlení, velký počet prázdných budov (většinou
kancelářských) v centru města a stejně tak i absence systému
pro nakládání se stavebním odpadem a zásobami materiálu.

DOMÁCNOSTI
Jako další prioritní oblast pro Prahu byly vytipovány domácnosti.
V domácnostech se dají spotřební vzorce a chování dobře ovlivnit.
Zvláštní zájem konsorcium projevilo o témata, jako jsou toky
organických odpadů z domácností, místní produkce a spotřeba
potravin, strategie zapojení a účasti občanů a strategie sdílené
ekonomiky.

Přechod na cirkulární Prahu má
zásadní význam při vytváření
konkurenceschopného a udržitelného
města. Díky Cirkulárnímu skenu města
jsme schopni identifikovat slibné oblasti
města, které by mohly mít pro cirkulární
ekonomiku význam, a vytipovat si některé
praktické cesty, jak přechod na cirkulární
ekonomiku uskutečnit. Je skvělé, že díky
tomuto projektu se posunují kupředu
pilotní projekty, jako jsou REUSE centra
a využívání bioodpadu jako biopaliva druhé
generace.
Radim Polák
Vedoucí oddělení odpadů, hlavní město Praha
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SEKTOR VEŘEJNÝCH SLUŽEB
Jako třetí prioritní oblast byl vybrán sektor veřejných služeb se
zvláštním zaměřením na nakládání s odpady a odpadní vodou.
Činnosti tohoto sektoru jsou průřezové a mají schopnost ovlivňovat
všechny sektory a činnosti po celé Praze. V současné době existuje
v rámci tohoto sektoru řada odlišných výzev, jako je například absence
sběru organických odpadů a zaostávající systém nakládání s odpadní
vodou, který je v celé Praze náchylný k záplavám. Ačkoliv téma energie
není přímo sledováno v následujících fázích skenu, je mu i tak věnován
významný prostor.

2. A 3. FÁZE
ANALÝZA MATERIÁLOVÝCH TOKŮ,
CIRKULÁRNÍ STRATEGIE A AKČNÍ
PLÁNY
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CIRKULÁRNÍ

PRAHA

PŘEHLED: 2. A 3. FÁZE

MAPOVÁNÍ TOKŮ ZDROJŮ
V PRAZE
S cílem zmapovat, jak zdroje (např. voda, energie, biomasa, kovy
a minerály) proudí městem, a zároveň upozornit na způsoby nakládání
s těmito toky po skončení jejich životnosti, tj. na metabolismus
města, byla provedena „analýza materiálových toků“. Tato analýza
byla provedena u tří prioritních oblastí identifikovaných v první fázi.
Vypracování jasného přehledu toků zdrojů v Praze umožňuje pochopit
hlavní dopady na udržitelnost, spotřebitele a producenty odpadu.
Kompletní metodiku použitou pro vypracování analýzy materiálových
toků lze nalézt v dodatku I.

SEKTOR
STAVEBNICTVÍ
21

PŘEHLED

IDENTIFIKACE
CIRKULÁRNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
A POTENCIÁLNÍCH STRATEGIÍ
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ANALÝZA MATERIÁLOVÝCH TOKŮ
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CIRKULÁRNÍ PŘÍLEŽITOSTI
A POTENCIÁLNÍ STRATEGIE

Na základě zmapování metabolismu města je možné identifikovat,
kde se nacházejí největší výzvy a kde zase příležitosti pro přechod
k cirkulární ekonomice. Využitím těchto cirkulárních příležitostí
jako základu jsou identifikovány potenciální cirkulární strategie,
které mohou významně zvýšit cirkularitu města. Aby byla každá
z identifikovaných potenciálních cirkulárních strategií podrobněji
popsána, je provedena vysokoúrovňová analýza dopadů,
která zkoumá tři oblasti se společnými dopady, tj. potenciál
environmentálního dopadu, ekonomický potenciál a proveditelnost.
Komplexní metodiku pro identifikaci cirkulárních příležitostí
a potenciálních strategií lze nalézt v dodatku II.
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AKČNÍ PLÁN: CIRKULÁRNÍ STAVEBNÍ
A DEMOLIČNÍ KRITÉRIA

AKČNÍ PLÁNY CIRKULÁRNÍCH
PROJEKTŮ
Na základě prioritizace představených cirkulárních strategií se
ve spolupráci s konsorciem místních zainteresovaných stran zvolí
strategie s největším transformačním potenciálem pro každou ze
tří prioritních oblastí. Každá z cirkulárních strategií uvádí vysvětlení,
názorné příklady osvědčených mezinárodních postupů a navrhuje
pilotní projekt pro Prahu. Tento potenciální projekt je následně
vizualizován s uvedením nezbytných zainteresovaných stran, včetně
jejich role, a očekávaných přínosů a investic. Nakonec bude předložen
detailní akční plán obsahující kroky nezbytné pro realizaci. Kompletní
metodiku pro třetí fázi skenu lze nalézt v dodatku III.
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DRUHÁ A TŘETÍ FÁZE
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AKČNÍ PLÁN: CIRKULÁRNÍ STAVEBNÍ
A DEMOLIČNÍ KRITÉRIA

CIRKULÁRNÍ

PRAHA

SEKTOR STAVEBNICTVÍ: ANALÝZA MATERIÁLOVÝCH TOKŮ

SHRNUTÍ

METODIKA

Pražský stavební sektor je jedním z ekonomických sektorů, který
je nejnáročnější na zdroje a jako takový disponuje obrovským
transformačním potenciálem, jenž by mohl pomoci Praze při
přechodu na cirkulární ekonomiku. Navzdory každoročnímu
enormnímu toku materiálů v tomto sektoru existuje zřetelná
absence podrobných údajů o spotřebě materiálů při stavebních
činnostech na úrovni města. Analyzováním údajů z celé řady
zdrojů lze v pražském stavebním sektoru identifikovat některá
klíčová fakta:

Na následující straně jsou znázorněny materiálové toky ze sektoru
stavebnictví v Praze. Vysvětlivky k obrázku jsou uvedeny níže.

HLAVNÍ FAKTA
Každý rok se pro stavební činnosti spotřebuje
více než 13 milionů tun materiálů.
Převážnou většinu materiálů v sektoru tvoří minerály a chemikálie
(přibližně 97 %), především kámen, beton a asfalt, které se používají
při výstavbě budov a infrastruktury.

Stavební a demoliční činnosti produkují
přibližně 65 % celkového odpadu,
který v Praze vzniká.
Proto je sektor stavebnictví největším producentem odpadu
ve městě, přičemž celkové množství odpadu v Praze se odvíjí
od stavebních činností v daném roce. Více než 90 % těchto odpadů
je nerostné a chemické povahy, kdy přibližně 70 % připadá na
samotný výkopový materiál.

Pouze 10 % materiálového vstupu pochází
ze sekundárních zdrojů.
Každoročně se recykluje asi 1 200 000 tun stavebního
a demoličního odpadu. Co se však týče materiálového vstupu,
téměř 90 % materiálů pochází z prvotního zdroje a zanechávají
tak podstatně větší ekologickou stopu než sekundární materiály.

23

Všechny materiálové toky jsou znázorněny barevnými čarami.
Barva čáry označuje druh materiálu a tloušťka čáry jeho množství.
Pro účely analýzy materiálových toků byly zkoumány energie,
biomasa, minerály a chemikálie a kovy.
•

Energie

•

Biomasa

•

Minerály a chemikálie

•

Kov

•

Voda

•

Emise

Byly analyzovány čtyři scénáře zpracování odpadů: opětovné
použití, recyklování (a využití materiálu), zasypávání a skládkování.
Nejžádanějším scénářem je opětovné použití, zatímco nejméně
žádoucím je skládkování.
Opětovné použití
Recyklace
Zasypávání
Skládkování

Další vysvětlení analýzy materiálových toků je uvedeno v dodatku I,
jenž objasňuje, které materiálové produkty přímo spadají do šesti
materiálových toků a co znamenají způsoby nakládání s odpady
s ukončenou životností.

CIRKULÁRNÍ

PRAHA

SEKTOR STAVEBNICTVÍ: ANALÝZA MATERIÁLOVÝCH TOKŮ
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Cirkulární příležitost:

DETAILNÍ NÁHLED
Rozdělení minerálního
odpadu podle produktů
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Zvýšit použití sekundárních materiálů

Cirkulární příležitost:
Zpřesnit údaje o materiálech v existující
infrastruktuře

Cirkulární příležitost:
Cirkulární stavební a demoliční kritéria

CIRKULÁRNÍ

PRAHA

SEKTOR STAVEBNICTVÍ: ANALÝZA MATERIÁLOVÝCH TOKŮ

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ
Shrnutí analýzy materiálových toků uvedené na této straně
uvádí fakta o tocích klíčových materiálů a oblastech pražského
stavebního sektoru, které mají významný enviromentální dopad.

Minerály a chemikálie tvoří 97 %
celkové spotřeby materiálů
Minerály a chemikálie představují zdaleka největší podíl
materiálových vstupů pražského stavebního sektoru.
Více než 13 milionů spotřebovaných tun představuje
přibližně 97 % celkových materiálových vstupů sektoru.
Tento materiálový tok tvoří především kámen, beton
a asfalt.3 Tento dominující vstup minerálů a chemikálií
do pražského stavebního sektoru je srovnatelný s jinými
evropskými městy, jako je Basilej4 a Amstelveen5, kde
přibližně 95 % spotřeby materiálů v sektoru stavebnictví
připadá na minerály a chemikálie.

Více než 90 % spotřebovaných materiálů
pochází z tuzemských zdrojů
Odhaduje se, že pouze 1–10 % materiálů spotřebovaných
v pražském stavebním sektoru pochází z dovozu.3 Zbývající
podíl materiálových vstupů se zajišťuje z domácích zdrojů.1
Vzhledem k tomu, že se významná naleziště surovin
(štěrku, kamene a jiných stavebních materiálů) nacházejí
na východě České republiky, související dopravní činnosti
zvyšují celkové náklady a dopad materiálů na životní
prostředí.1, 3 Proto existuje v případě sektoru příležitost snížit
tyto související dopady na životní prostředí využíváním
zdrojů, které jsou již v rámci města k dispozici.

Minerály a chemikálie jsou jedním velkým
tokem odpadů
Minerály a chemikálie také představují největší tok odpadu
vyprodukovaného sektorem, přičemž tvoří více než 90 %
hmotnosti celkového vyprodukovaného odpadu. Další
podrobnosti o složení tohoto dominantního toku odpadů
jsou uvedeny na následující straně (s. 26).
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Recyklování je nejběžnější způsob úpravy
odpadů
Přibližně 1 170 000 tun odpadních materiálů se recykluje.
Ve srovnání s celkovým množstvím materiálů, které se
spotřebují v rámci sektoru (vstup) (13 0323 600 tun), to
představuje velký rozdíl. V konečném důsledku pouze malá
část (přibližně 10 %) odpadních materiálů vyprodukovaných
v sektoru stavebnictví pochází ze sekundárních zdrojů.1
Většina materiálových vstupů (90 %) pochází z prvotních
zdrojů, jako je těžba. Zvyšující se podíl sekundárních
materiálů prostřednictvím cirkulární ekonomiky má tudíž
velký potenciál snížit celkový dopad sektoru na životní
prostředí.

Většina výkopových materiálů se používá
k zasypávání
Zasypávání je v případě stavebního a demoličního odpadu
druhým nejdůležitějším způsobem nakládání s odpady
(1 019 000 tun). Přestože tento postup opětovného
uložení stavebních materiálů přímo do země není ve své
podstatě škodlivý, omezuje prioritizaci vysokohodnotových
a cirkulárních postupů. Téměř 90 % materiálu, jenž se
použije k zasypání, tvoří zemina a kamení z výkopových
prací (900 000 tun), které je možné využít prostřednictvím
cirkulárních strategií.

Absence údajů o materiálech v rámci
fondu budov
Je důležité poznamenat, že v současné době neexistuje
žádná centralizovaná databáze poskytující podrobné
údaje o zdrojích v rámci tohoto sektoru, jako jsou druhy
a množství materiálů momentálně se nacházejících
v pražském fondu budov, či dokonce o materiálu
a odpadech. Tato absence podrobných údajů tudíž omezuje
schopnost sektoru realizovat účinné postupy řízení zdrojů.
Z tohoto důvodu představuje zmenšení velké mezery ve
sběru a vykazování dat příležitost ke snížení negativních
dopadů, které jsou spojeny s neúčinným řízením zdrojů.

CONSTRU
C T I O N S E C T O R - H I G H L I G H T TOKŮ
1
SEKTOR STAVEBNICTVÍ: ANALÝZA
MATERIÁLOVÝCH

CO NS TRU C TION SEC TO R - HIGHLIGHT 1

M i n e r a l w a s t e b r e a k- d o w n
into products

1 890 000

•

Ve zdaleka největší míře je zastoupena zemina a jiné
výkopové materiály jako například kameny (1 890 000 tun).
Tyto materiály souvisejí s činnostmi nové výstavby, kdy se
z půdy odstraňuje velké množství zeminy a kamení s cílem
vytvořit prostor pro zástavbu. Největší podíl tohoto materiálu
(přibližně 900 000 tun) se používá k zasypávání, a potenciální
hodnota materiálu není tudíž zužitkována.

Odpadní betony a jiné minerální odpady
používané jako drcené kamenivo
•

Velké množství odpadu produkovaného sektorem tvoří
také beton. S 194 000 tunami sektor produkuje téměř
dvojnásobné množství odpadního betonu než odpadních
cihel (114 000 tun) a 1,5krát větší množství odpadního betonu
než odpadního asfaltu (134 000). Ačkoliv je problematické
vyrobit zcela recyklovatelný beton, je možné použít tyto
stavební materiály jako vstupní kamenivo, a tak snížit celkové
náklady, potřebu a dopad stavebních surovin.2
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celkových odpadů vyprodukovaných v pražském stavebním
sektoru. Existuje však mnoho různých produktů a/nebo materiálů,
které tvoří tento významný tok odpadů. Proto je důležité tento
materiálový tok podrobněji popsat.
Schéma na této straně nabízí detailní pohled na složení
minerálních a chemických odpadů, které jsou produkovány při
stavebních a demoličních činnostech v Praze.
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SEKTOR STAVEBNICTVÍ: CIRKULÁRNÍ PŘÍLEŽITOSTI
A POTENCIÁLNÍ STRATEGIE

CIRKULÁRNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Na základě údajů získaných z analýzy materiálových toků
v pražském stavebním sektoru byly identifikovány tři specifické
příležitosti k urychlení cirkulární ekonomiky ve městě, které jsou
popsány na následujících stranách. Klíčové příležitosti pro sektor
stavebnictví jsou znázorněny v pravé části stránky.
Na následujících stranách jsou pro každou z těchto tří
cirkulárních příležitostí uvedeny potenciální strategie, které
mohou pomoci sektoru při přechodu na cirkulární ekonomiku.
Pro každou příležitost byly analyzovány nejlepší mezinárodní
postupy s ohledem na lokální činnosti, vybrané během jednání
u kulatého stolu.

POTENCIÁL ENVIRONMENTÁLNÍHO DOPADU:
Potenciál environmentálního dopadu zkoumá
environmentální přínosy, které by každé zaměření
mohlo mít. Je důležité poznamenat, že toto hodnocení
bylo provedeno pouze v rozsahu dostupných informací
a jeho cílem nebylo poskytnout kvantitativní posouzení.
Mezi ukazatele patří: potenciál snížení odpadů, potenciál
snížení emisí a potenciál snížení spotřeby surovin.

EKONOMICKÝ POTENCIÁL:
Dále byl zkoumán ekonomický potenciál každého
zaměření s cílem poskytnout informace o přibližných
nákladech a ekonomických přínosech, které by se mohly
od každého zaměření očekávat. Mezi ukazatele patří:
potenciál vytváření pracovních míst, investiční náklady
a návratnost investic.

TECHNICKÁ PROVEDITELNOST:
Technická proveditelnost: pro praktickou realizaci
pilotního projektu cirkulární strategie v Praze je důležité
pochopit celkovou proveditelnost. Tyto informace jsou
rozhodující při vybírání strategií, které budou v blízké
budoucnosti pravděpodobně úspěšné. Mezi ukazatele
patří: úroveň technologické připravenosti, právní
a institucionální překážky.
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Častější používání sekundárních materiálů
V ideálním cirkulárním městě pocházejí všechny
materiály spotřebované ve stavebním sektoru
z obnovitelných a/nebo opětně použitých/
recyklovaných zdrojů s minimální ekologickou
stopou.
Pouze zhruba 10 % stavebních materiálů
v současné době pochází ze sekundárních zdrojů1,
zatímco zbývajících zhruba 90 % představují
primární suroviny s významnou ekologickou
stopou.2 Proto existuje pro pražský stavební sektor
příležitost zvýšit celkový podíl materiálů, které
pocházejí ze sekundárních zdrojů, a snížit tak
celkovou ekologickou stopu sektoru.

Zpřesnit údaje o materiálech v zastavěném
prostředí
V ideálním cirkulárním městě budou všechny
materiály v rámci zastavěného prostředí
monitorovány po celou dobu jejich životního cyklu
s cílem umožnit efektivní rozhodování po skončení
jejich životnosti, a zvýšit tak oběh materiálů.
V dnešní době stále velmi postrádáme
centralizovanou databázi týkající se materiálů,
které proudí a jsou uloženy v rámci pražské
zástavby. Existuje tudíž jasná příležitost zvýšit
kvalitu a kvantitu údajů o těchto materiálech
a umožnit tak efektivní cirkulární rozhodování
a kolování zdrojů v cyklech.

Cirkulární stavební a demoliční kritéria
V ideálním cirkulárním městě budou pro
všechny konstrukční a demoliční činnosti
používány cirkulární materiály, technologie
a návrhy, které tak přímo i nepřímo umožní
uzavřít materiálové toky.
Pouze asi 10 % materiálů, které se v současné
době používají v pražském stavebním sektoru,
pochází ze sekundárních zdrojů, a více než
1 300 000 tun zbytkových materiálů tak zůstává
nevyužito. Existuje jasná příležitost vypracovat
a uplatňovat cirkulární kritéria pro stavební
a demoliční činnosti s cílem podpořit přijetí
nejlepších cirkulárních postupů ve stavebních
podnicích po celé Praze.
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1. PŘÍLEŽITOST

Častější používání sekundárních
stavebních materiálů

1.

Online trh pro obchodování se
sekundárními materiály

3. Použití odpadní strusky při
výstavbě komunikací

V ideálním cirkulárním městě budou všechny materiály spotřebované
sektorem stavebnictví pocházet z obnovitelných a/nebo opětovně
použitých či recyklovaných zdrojů s minimální ekologickou stopou.
V dnešní době pouze zhruba 10 % stavebních materiálů pochází ze
sekundárních zdrojů1, zatímco zbývajících zhruba 90 % představují
primární suroviny s významnou ekologickou stopou.2 Pro pražský
stavební sektor proto existuje příležitost zvýšit celkový podíl materiálů,
které pocházejí ze sekundárních zdrojů, a snížit tak celkovou ekologickou
stopu sektoru.

Foto: Rotterdam Circulair

Online obchodování se sekundárními materiály se provádí
přes otevřenou a přístupnou platformu, která má za cíl
umožnit růst trhu se sekundárními materiály v rámci
města tím, že zpřístupní nabídky zbytkových materiálových
toků poptávce. Tato zvýšená přístupnost k sekundárním
surovinám a informovanost o nich může zvýšit celkové
používání těchto materiálů ve stavebních projektech.

Případová studie: Trh pro obchodování s materiály
v Austinu (USA)

2. Použití kalu jako stavebního
materiálu

Kal produkovaný v ČOV má atraktivní materiálové
vlastnosti a může být využit jako alternativní vstupní
materiál při výrobě cihel. Nepálené a keramické cihly
mohou obsahovat přibližně < 25 % kalu, aniž by byla
podstatně snížena pevnost materiálu.6

Případová studie: ECOCERAMICA (EU)
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Ve stavebních projektech, zejména při výstavbě
pozemních komunikací, může být použita odpadní
struska vznikající při spalování. Pro projekty silniční
infrastruktury je možné použít do kameniva struskovou
směs7, avšak regionální legislativa může omezovat podíly
této směsi.

Případová studie: Harsco (Slovinsko)

4. Použití výkopového materiálu
jako stavebního materiálu

Velký zdroj surovin mohou případně představovat
výkopové materiály (nejčastěji obsahující zeminu, kámen
a štěrk), které vznikají při stavebních činnostech. Tyto
zbytkové toky mohou být použity k výrobě cihel, které se
opět použijí při nové výstavbě.

Případová studie: The Boring Brick (USA)
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2. PŘÍLEŽITOST

Databáze materiálů ve fondu budov
V ideálním cirkulárním městě budou všechny materiály v rámci
zastavěného prostředí monitorovány po celou dobu jejich životního
cyklu s cílem umožnit efektivní rozhodování po skončení jejich životnosti,
a zvýšit tak oběh materiálů.
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Případová studie: MADASTER (Nizozemsko)
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Případová studie: Radnice v Brummen
5 (Nizozemsko)
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Pasport materiálů jasně uvádí, které materiály byly
v budově použity a v jakém množství. Navíc obsahuje
informace o kvalitě materiálů, umístění a finanční
a cirkulární hodnotě. Taková digitální platforma může
fungovat jako veřejná online knihovna materiálů
v zastavěném prostředí, která umožní lepší přehled
o materiálech použitých v pražském stavebním sektoru
a zároveň i větší opětovné používání sekundárních
materiálů.
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Případová studie: P.U.M.A. (Nizozemsko)
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Magistrát může ovlivnit stavební postupy začleněním
cirkulárních kritérií do výběrového řízení. Tato kritéria
by například mohla požadovat minimální podíl
sekundárních materiálů v projektu, nebo aby stavba byla
modulární, popř. navržena jako demontovatelná.
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Je možné, aby geologická mapa města zobrazovala
výskyt a dostupnost určitých kovů (železa, mědi a hliníku)
se zaměřením na zastavěné prostředí a vznikl tak pražský
„městský důl“. Na základě těchto informací lze vypracovat
strategie dalšího zkoumání možností nejefektivnější
těžby materiálů z tohoto „městského dolu“.
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Případová studie: Projekt BIG Reuse (USA)
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Demontováním stávajících budov s použitím
účinnějších metod, například selektivního odstraňování
konstrukčních prvků jako rámů oken a dveří, je možné
zachovat vyšší hodnotu materiálů a prvků starých budov.
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SEKTOR STAVEBNICTVÍ: AKČNÍ PLÁN

PŘEHLED
Na základě cirkulárních příležitostí a potenciálních strategií
identifikovaných pro pražský stavební sektor vybralo konsorcium
konkrétní cirkulární strategii, která bude dále rozvíjena.

Cirkulární stavební a demoliční kritéria
Město Praha by mohlo velkou měrou ovlivnit činnosti v sektoru
stavebnictví prostřednictvím své obrovské kupní síly, která má vliv
přibližně na 24 % všech demoličních a stavebních činností ve městě.
V současné době pouze 10 % materiálů spotřebovaných v sektoru
pochází ze sekundárních zdrojů. Začleněním hlavních principů
cirkulární ekonomiky do veřejných výběrových řízení by město mohlo
určovat tržní poptávku po cirkulárních produktech a prosazovat nové
podnikatelské modely u společností působících v sektoru.

Akční plán pilotního projektu pro Prahu
Zvolená cirkulární strategie byla dále rozvinuta v třetí fázi Cirkulárního
skenu města. Následující stránky obsahují (i) krátký přehled cirkulární
strategie s uvedením nejlepších mezinárodních postupů a výsledného
pilotního projektu, (ii) vizuální obraz strategie, který detailně popisuje
role, procesy a zainteresovanou stranu, a (iii) detailní akční plán
jednotlivých kroků, který umožní přejít od koncipování pilotního
projektu k jeho realizaci.
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AKČNÍ PLÁN: CIRKULÁRNÍ KRITÉRIA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VE STAVEBNÍCH PROJEKTECH

CIRKULÁRNÍ STRATEGIE

PILOTNÍ PROJEKT V PRAZE

Cirkulární stavební a demoliční kritéria

Vzhledem k tomu, že zadávání cirkulárních zakázek představuje
pro město Prahu novou koncepci, je důležité neusilovat
okamžitě o zadávání 100% cirkulárních zakázek, ale učit se na
základě zkušeností, začít snadno dostupnými cíli, dát prostor
experimentování, učit se a opakovat a postupně zavádět nejlepší
postupy pro rozšiřování cirkulárních projektů.

Neexistuje žádná „univerzální“ koncepce pro začlenění cirkulárních
kritérií do veřejných stavebních a demoličních projektů (cirkulární
veřejné zakázky). Každé město bude mít své vlastní ambice a priority,
přičemž každý projekt bude nabízet unikátní příležitosti k uzavření
materiálových cyklů a snížení environmentálního dopadu sektoru.

Snížení celkových nákladů na vlastnictví
podporováním místních inovací
Potenciální přínosy cirkulárního zadávání veřejných zakázek nejsou
pouze environmentální. Cirkulární zadávání veřejných zakázek může
rovněž přinést úspory celkových nákladů na vlastnictví (CNV) a na
použití (CNP) budov a infrastruktury, při současném podporování
inovací a konkurenceschopnosti místního stavebního sektoru.

Cirkulární zadávání veřejných zakázek jako
prostředek naplňování komunálních cílů
Decentralizovaná povaha zadávání veřejných zakázek v České
republice nabízí Praze příležitost začlenit cirkularitu do jejího
systému zadávání veřejných zakázek.9 To bylo až doposud z velké
části brzděno chybějícím povědomím o problematice, motivací
a odpovědností.10 Přestože Odbor veřejných zakázek města nevytyčil
žádné konkrétní cíle, může cirkulární zadávání zakázek hrát důležitou
roli při plnění stávajících cílů Plánu odpadového hospodářství
hlavního města Prahy na období 2016–202512, jako je „zajištění
povinného používání recyklátů [...] v rámci stavebních činností
financovaných z veřejných zdrojů [...]“ a „zvýšení připravenosti
k opětovnému používání a míry recyklace stavebních a demoličních
odpadů nejméně na 70 % hmotnosti do roku 2020“.

Začněte s rekonstrukcemi
Snadno dostupných cílů v rámci sektoru stavebnictví lze dosáhnout
například rekonstrukcemi. V takovýchto projektech, ať už se jedná
o rekonstrukce zdí, střechy, podlahy nebo izolace, se často používá
kontrolovatelné množství materiálů a výběrové řízení bývá poměrně
krátké. Vzhledem k tomu, že tyto projekty jsou relativně nízkorizikové,
jsou vhodné jako pilotní projekty, dá se na nich mnoho naučit a lze je
snadno opakovat.13

Města po celé Evropě čím dál častěji přistupují k cirkulárnímu
zadávání veřejných zakázek, a slouží tak jako inspirace pro ostatní
a upozorňují na potenciální přínosy tohoto typu zadávání zakázek.

Opětovně použité cihly při rekonstrukci
budovy, Kodaň (Dánsko)

Pilotní projekt v Holešovické tržnici
Slibným a konkrétním projektem pro Prahu, v němž by mohla být
uplatněna cirkulární výběrová kritéria, by se mohla stát rekonstrukce (haly
č. 23) v Holešovické tržnici – historické, avšak opomíjené tržnici v Praze 7.
Haly v tržnici, u kterých je již naplánovaná rekonstrukce, vyžadují renovaci
střech, podlah, izolace a oken. Jedná se o prvky, které přemění toto místo
v živý kulturní a maloobchodní prostor a jsou zároveň slibné z hlediska
kritérií pilotních projektů zohledňujících cirkulární ekonomiku.14

KLÍČOVÉ UKAZATELE
VÝKONNOSTI
Do výběrových řízení na stavební práce se mohou začlenit
konkrétní kritéria, která zajistí, aby pilotní projekty přispěly
k dlouhodobějším cílům města. Níže uvedená kritéria byla
zpracována na základě cílů vytyčených v Plánu odpadového
hospodářství hlavního města Prahy na období 2016–2025.
Je však důležité, aby zvolená výsledná kritéria byla sladěna
s prioritami města a místními tržními podmínkami.
•
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Teoretická opětovná použitelnost materiálů nebo prvků:
Tento ukazatel hodnotí rozsah, ve kterém je teoreticky možné
prvky a materiály opětovně použít a po skončení jejich
životnosti ekvivalentně zužitkovat.15

•

Množství sekundárních materiálů použitých ve stavebním
projektu: Tento ukazatel hodnotí množství sekundárních materiálů,
které jsou použity při výstavbě budovy nebo infrastruktury.15

•

Environmentální dopad použitých materiálů: Tento ukazatel
hodnotí různé aspekty environmentálního dopadu materiálů
použitých při stavbě včetně emisí skleníkových plynů a ztráty
biodiverzity.15

Foto: Henning Larsen

Město Kodaň si při rekonstrukci jedné ze škol výslovně
vyžádalo použití již dříve použitých cihel. Ty byly nakonec
získány z probíhající demolice místních nemocnic. Díky
tomu byly redukovány celkové náklady a zároveň sníženy
emise CO2 o 70 tun.16

Výběrové řízení na recyklovaný beton,
Berlín (Německo)

S cílem překonat předsudky a stimulovat tržní poptávku
po recyklovaném betonu ve stavebnictví si spolková
země Berlín vyžádala použití recyklovaného betonu při
výstavbě nové univerzitní budovy. Toto výběrové řízení
snížilo množství použitých primárních materiálů o 880 m2
a energetickou spotřebu o 66 %.18
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Odborníci na cirkulární
ekonomiku
Odborníci na cirkulární ekonomiku mohou pomoci při přípravě
vhodného a proveditelného cirkulárního výběrového řízení pro
pilotní projekt i při šíření získaných poznatků a zpětné vazby z
procesu.

Magistrátní tým pro
cirkulární výběrové
řízení

Znalosti o cirkulární ekonomice v sektoru stavebnictví

Tým pro cirkulární výběrové řízení má na starost vytyčení jasných
cirkulárních ambicí a kritérií, výběr výsledné nabídky a vhodného
pilotního projektu.

CIRCULAR ECONOMY

ODBORNÍCI NA CIRKULÁRNÍ
KNOWLEDGE
EKONOMIKU

EXPERTS

Validate tender
Tržní a odborná validace
with market &
nabídky
experts

Přístup k síti zainteresovaných stran uplatňujících cirkulární
ekonomiku jak v rámci pražského magistrátu, tak i v sektoru
stavebnictví.
Čas účastnit se projednání tržních aspektů u kulatého stolu
UCEEB, INCIEN, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Snížení celkových nákladů na vlastnictví a celkových nákladů
na používání
Pozitivní environmentální dopady
Podněcuje inovace a konkurenceschopnost v sektoru stavebnictví
Rozvoj znalostí a dovedností v oblasti cirkulárního zadávání
veřejných zakázek

MAGISTRÁTNÍ
TÝM PRO
MUNICIPAL
CIRKULÁRNÍTENDER
VÝBĚROVÉ
CIRCULAR
ŘÍZENÍ
TEAM
Vytyčení
ambicí pro
Set circular
procurement
cirkulární
zadávání
ambitions
veřejných zakázek

Stavební společnosti

PILOT CONSTRUCTION
PILOTNÍ PROJECT
STAVEBNÍ PROJEKT

Společnosti v hodnotovém řetězci výstavby předloží nabídku
a jejich stavební práce přinese požadované cirkulární výsledky.
Zainteresované strany hrají důležitou roli při stanovování požadavků
na nabídku v rámci tržních konzultací a rovněž poskytují zpětnou
vazbu při vyhodnocení nabídky.

Vedení, interní koordinování a podpora ze strany managementu
Tržní poradenství
Proces interního vzdělávání a inovací
Tým pro cirkulární výběrové řízení by měl sestávat ze zástupců
odborů městských částí odpovědných za nemovitý majetek,
udržitelnost a zadávání veřejných zakázek; IPR; městské rady

Zajištění
cirkulárních
Provide circular
materiálů
a výrobků
materials and
products

CONSTRUCTION
STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI
COMPANIES
Znalosti a zkušenosti v oblasti práce s cirkulárními materiály
a podnikatelskými modely.
Přístup k síti zainteresovaných stran z oblasti cirkulární výstavby
Konkurenceschopnost a inovace získané díky zkušenostem s prací
s cirkulárními výrobky, materiály a podnikatelskými modely.
Čas účastnit se projednání tržních aspektů u kulatého stolu
i vypracovat návrh pro výběrové řízení
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PŘÍNOSY

ZNALOSTI A INFORMACE

INVESTICE

MATERIÁLY

MÍSTNÍ ZAINTERESOVANÁ STRANA

PENÍZE

Odborná způsobilost a dovednosti k zajištění cirkulárních
výrobků a materiálů
Skanska, Sekyra Group, Metrostav, AZS 98, ERC TECH,
Česká komora architektů
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Fáze stanovení rozsahu cirkulárních ambicí
1

Zahájení a vytyčení cirkulárních ambicí
Formulujte ambice pro cirkulární výběrové řízení. Zohledněte cíle magistrátního odboru a širší magistrátní cíle, snažte se být co nejkonkrétnější.
Zainteresované strany: Magistrátní tým pro cirkulární výběrové řízení
Výsledky této fáze:
Definované konkrétní potřeby pro výběrové řízení.
Definované ambice a priority cirkulárního výběrového řízení
z hlediska dopadů.

Fáze interního a externího zapojení
2 Sestavení týmu pro cirkulární výběrové řízení
Sestavte tým, který připraví cirkulární výběrové řízení, zahrnující
všechny příslušné magistrátní odbory. Interní spolupráce mezi
různými odbory je důležitá, jelikož často existují samostatné
rozpočty pro výstavbu, údržbu a ukončení životnosti projektu.
Slaďte společné cirkulární ambice a možnosti a vyberte slibný
pilotní projekt pro cirkulární výběrové řízení.
Zainteresované strany: Magistrátní tým pro cirkulární výběrové řízení

3 Zapojení trhu a validace cirkulárního výběrového řízení
Zorganizujte konzultace s příslušnými stavebními společnostmi (jako
jsou dodavatelé materiálů, developeři a architekti) a představte na
nich své ambice a potřeby a požadavky na pilotní projekt. Přesvědčte
se o proveditelnosti projektu a o množnosti použít cirkulární materiály
a podnikatelské modely, zajistíte tak splnění kritérií výběrového řízení.
Můžete si rovněž promluvit o jakýchkoliv neočekávaných rizicích
spjatých s procesem cirkulárního výběrového řízení.
Zainteresované strany: Všechny
Výsledky této fáze:
Sestavení týmu pro cirkulární výběrové řízení, který bude
odpovědný za přípravu cirkulárního výběrového řízení.
Interní sladění vize, ambicí a potenciálu pro cirkulární
zadávání veřejných zakázek v rámci příslušných
magistrátních odborů.
Kompletně stanovený potenciální pilotní projekt pro
cirkulární výběrové řízení.
Kritéria cirkulárního výběrového řízení ověřena místními
zainteresovanými stranami.
Detailně vypracovaný obchodní případ pro váš návrh
cirkulární veřejné zakázky
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Fáze konkretizace a výběrového řízení
4 Vypracování konkrétních kritérií pro přidělování

zakázek

Od cirkulárních ambic přejděte ke kritériím, s jejichž pomocí
budete posuzovat vybrané cirkulární stavební nabídky. Mějte
přitom na paměti výsledky tržní validace. Musíte si být vědomi
konkrétního kontextu, příležitostí a potřeb každého projektu.
Věnujte pozornost celému životnímu cyklu projektu – od návrhu
přes výstavbu, používání až po demolici – a zajistěte začlenění
klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) do smlouvy.

7 Vyhodnocení procesu a sdílení zkušeností
Vyhodnoťte výkonnost pilotního projektu. Podařilo se naplnit
cirkulární ambice, kritéria a výsledky? Jaké byly (ne)výhody
cirkulární veřejné zakázky? Přemýšlejte, jak by se mohl tento
proces v budoucnosti zjednodušit a plošně rozšířit. Podělte se
o poznatky a sdílejte je se všemi příslušnými zainteresovanými
stranami, a to nejen s jinými magistrátními odbory, ale i externě.
Zainteresované strany: Všechny
Výsledky této fáze:

Zainteresované strany: Všechny

Seznámení se s náklady, přínosy a riziky alternativ lineárních
veřejných zakázek.

Tip: Tržní inovace pro naplnění požadovaných potřeb lze
stimulovat spíše funkčními než technickými posuzovacími kritérii.

Pochopení potenciálu pro rozvoj, opakování a plošné rozšíření.

5 Vyhlášení a vyhodnocení výběrového řízení

Rozšíření poznatků do dalších magistrátních odborů.

Vyhlaste výběrové řízení tak, že v něm budou přímo vyjádřena
cirkulární vyhodnocovací kritéria. Vyhodnoťte nabídku na základě
předem definovaných cirkulárních kritérií.
Zainteresované strany: Tým pro cirkulární výběrové řízení
Výsledky této fáze:
Do detailů zpracovaný dokument s požadavky pro váš návrh
cirkulární veřejné zakázky, s jasně daným a transparentním
způsobem vyhodnocování nabídek.
Vysoutěžená, vyhodnocená a přidělená zakázka pilotního
projektu.

Fáze realizace zakázky
6 Řízení realizované zakázky
Monitorujte zakázku podle klíčových ukazatelů výkonnosti, které
jsou zakotveny ve smlouvě. Neustálého zlepšování v rámci celé
zakázky lze docílit začleněním příslušných požadavků do smlouvy
a vhodným řízením přidělené zakázky.
Zainteresované strany: Tým pro cirkulární výběrové řízení,
stavební společnosti

Plošné rozšíření
Cirkulární výběrové řízení má velký potenciál rozšířit se do
všech veřejných stavebních projektů v rámci městských
částí Prahy. Využijte poznatky získané z pilotního projektu
k vytvoření dokumentu o procesu cirkulárního výběrového
řízení a začněte uplatňovat kritéria cirkulárního výběrového
řízení u všech rekonstrukcí ve městě. Nepřetržitě projekt
monitorujte a vyhodnocujte. Vaším cílem by mělo být
navázat na dřívější úspěchy a získané poznatky a určit,
v čem konkrétně byl projekt přínosný. Po zavedení
a zdokumentování postupu začněte cirkulární kritéria
rozvíjet a uplatňujte je při zadávání všech veřejných
stavebních projektů v Praze.
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SHRNUTÍ

METODIKA

Domácnosti budou hrát při přechodu na cirkulární ekonomiku
zásadní roli. Každodenní činnosti a rozhodnutí pražských
domácností ovlivňují celkovou udržitelnost města. Analyzováním
dat o spotřebě a odpadech z domácností, která pocházejí z různých
zdrojů, lze zjistit fakta o tocích některých klíčových materiálů:

Na následující straně jsou znázorněny materiálové toky proudící
domácnostmi v Praze. Vysvětlivky ke schématu jsou uvedeny níže.

HLAVNÍ FAKTA
Pražské domácnosti spotřebují každý rok více
než 950 000 tun potravin
Biomasa představuje největší tok materiálů, které se každoročně
spotřebují v domácnostech, a tvoří přibližně dvě třetiny celkové
spotřeby materiálů. Z toho potraviny a nápoje činí přibližně 90 %.
Právě ty mají obrovský potenciál snížit environmentální dopady
domácností, zvláště co se týče spotřeby masa a mléčných výrobků.

Většina odpadu z domácností se sbírá
prostřednictvím směsného komunálního
odpadu
Přibližně 65 % odpadů z domácností se sbírá prostřednictvím
směsného komunálního odpadu. Tyto systémy sběru směsného
odpadu kontaminují různé materiálové toky a v konečném
důsledku omezují příležitosti oběhu materiálu při zachování
vysoké hodnoty. Je důležité poznamenat, že v době psaní reportu
neexistuje žádný velkoplošný plán pro oddělený sběr odpadní
biomasy z domácností.

Všechny materiálové toky jsou znázorněny barevnými čarami.
Barva čáry označuje druh materiálu a tloušťka čáry jeho množství.
Pro účely analýzy materiálových toků byly zkoumány energie,
biomasa, minerály a chemikálie a kovy.
•

Energie

•

Biomasa

•

Minerály a chemikálie

•

Kov

•

Voda

•

Emise

Bylo analyzováno pět scénářů zpracování odpadů: opětovné
použití, recyklování, energetické využití, spalování a skládkování.
Nejžádanějším scénářem je opětovné použití, zatímco nejméně
žádoucím je skládkování.
Opětovné použití
Recyklace
Energetické využití
Spalování
Skládkování

Více než polovina odpadu z domácností se spálí
za účelem získání energie
Více než 240 000 tun odpadu z domácností se spálí, přičemž
většina těchto činností také využívá energii z tohoto procesu. Jelikož
je prostřednictvím sběru směsného komunálního odpadu sbíráno
velké množství odpadu, často nejsou možnosti, které by zachovaly
jeho vysokou hodnotu, dostupné.
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Další vysvětlení analýzy materiálových toků je uvedeno v dodatku I,
jenž objasňuje, které materiálové produkty přímo spadají do šesti
materiálových toků a co znamenají způsoby nakládání s odpady
s ukončenou životností.
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2. DÍLČÍ SLOŽKA
Spotřeba potravin v domácnostech
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Cirkulární příležitost:

Tento detailní náhled obsahuje dva detailní pohledy:
1. DÍLČÍ SLOŽKA
Energetická spotřeba domácností
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Cirkulární spotřeba potravin

Cirkulární příležitost:
Oprava a opětovné využití odpadu
z domácnostní

Cirkulární příležitost:
Navýšit sběr tříděného odpadu
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KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ
Shrnutí analýzy uvedené na této straně popisuje toky klíčových
materiálů a oblasti s významným dopadem na sektor
domácností*.

K uspokojení potřeb domácností se
spotřebuje 1,3 milionu tun materiálů
K naplnění nejrůznějších potřeb spotřebují pražské
domácnosti celkem 1 298 000 tun materiálů, 21 700 TJ
energie a 50 300 000 m3 vody. Druhy produktů, které se
spotřebují, jsou podrobněji popsány v následující části (s. 39).

Největším materiálovým tokem do
pražských domácností je biomasa
Největším materiálovým tokem do pražských domácností
je biomasa. 993 000 tun představuje přibližně 75 % celkové
spotřeby materiálů v domácnostech. Přibližně 95 % tohoto
vstupu tvoří potraviny a nápoje (další informace viz s. 41).
Tento velký podíl není překvapující a lze jej pozorovat
i v jiných evropských městech jako například v Basileji.2

Velké množství biomasy spotřebovávají
domácnosti a velká množství pak odtékají
kanalizací
Množství vstupující tuhé biomasy (993 000 tun) je
podstatně větší než množství biomasy odtékající
z pražských domácností (180 000 tun). Vzhledem k tomu,
že většinu tohoto vstupu tvoří potraviny a nápoje, jsou
tyto zdroje zkonzumovány jako potrava. Avšak určitá
část této biomasy odchází z domácností formou živin
ve 49 850 000 m3 odpadní vody.

Pražské domácnosti produkují poměrně
malé množství odpadu na jednoho
obyvatele
Co se týče produkce odpadů, pražské domácnosti
vyprodukují průměrně asi 305 kg/rok na jednoho obyvatele.
Avšak ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, jako je
například Spojené království (494 kg/rok), Německo (614 kg/
rok) či Švýcarsko (712 kg/rok), je tato produkce komunálního
odpadu na jednoho obyvatele poměrně nízká.3 Z tohoto
celkového množství připadá přibližně 307 000 tun na
spotřební zboží (nepotravinářské výrobky).

Většina odpadů z domácností se sbírá
v rámci sběru směsného odpadu
Odpady z pražských domácností se sbírají různými
způsoby. Z celkového množství 429 500 tun odpadu, který
vzniká v pražských domácnostech, se největší podíl (65 %)
sbírá prostřednictvím sběru směsného odpadu, zatímco
přibližně 35 % se sbírá odděleně. Sběr komunálního odpadu
prostřednictvím sběru směsného odpadu kontaminuje
kvalitu zbytkových toků a snižuje potenciální hodnotu,
kterou lze z toku zpětně získat.4 Více informací o způsobech
sběru odděleně sbíraných odpadů poskytuje detailní
náhled 2 (s. 42).

Většina odpadů z domácností se spálí
za účelem získání energie
Přibližně 240 000 tun odpadu z domácností se zpracuje
formou energetického využití, které v případě tuhého
komunálního odpadu města (přibližně 56 %) představuje
nejběžnější činnost odpadového hospodářství. To se týká
velkých podílů směsného odpadu, který se shromažďuje
a následně spaluje. V Praze je hlavním zařízením pro
energetické využití odpadů ZEVO Malešice, které zpracuje
něco přes 200 000 tun odpadů každý rok.5

* Důležité je, že předmět této analýzy byl definován jako zdroje spotřebované mezi „čtyřmi stěnami“ domu. Je zde například zahrnuta karosérie automobilu, avšak palivo, které je zapotřebí pro provoz vozidla, se mezi „čtyřmi stěnami“ nenachází, a nespadá tak do předmětu analýzy.
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HOUSEHOLDS - HIGHLIGHT
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Detailní náhled 1
Rozdělení materiálového
toku podle produktů

into products

b r e a k- d o w n

M a t e r i a l fl o w s b r e a k- d o w n
into products

Household energy consumption

Na obrázku uvedeném na této straně jsou materiály spotřebované
domácnostmi dále rozděleny do kategorií produktů.*

Energy
[ T J]
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nergy
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T JTJ]
]

2 1 700

101 000

Více než 300 000 tun spotřebovaných kovů,
minerálů a chemikálií připadá na nábytek,
vozidla a jiné spotřební zboží
•

*

Na nábytek a vybavení domácností připadá 95 % celkového
vstupu kovů, minerálů a chemikálií do domácností, zatímco
na vozidla a jiné spotřební zboží** dohromady 80 %.
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household equipment

91 700
50 300 000
137 400
Water
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Biomasa představuje největší materiálovou kategorii
spotřebovanou domácnostmi v Praze a připadá na ni přibližně
75 % celkové materiálové spotřeby (993 000 tun). Z této biomasy
více než 95 % tvoří potraviny a nápoje (957 000 tun). Další
podrobnosti o druhu potravin a nápojů zkonzumovaných
v pražských domácnostech naleznete na straně 41.
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Biomasa tvoří největší podíl spotřebovaných
materiálů

2 1 700

Food & Beverage

Clothing & Footwear

Input:
Vstup:

Domácnosti v Praze spotřebují celkem 21 700 TJ energie každý
rok, což odpovídá 3,5 milionum barelů ropy. Z toho 5 000 TJ je
ve formě elektřiny, zbývajících 16 700 TJ pochází z fosilních paliv.
Detail 1 uvádí další podrobnosti o druhu energie spotřebované
pro konkrétní činnosti domácností (s. 40).

957 000

C l o Oblečení
t h i n g & Faoobuv
otwear

A spotřebují také energii odpovídající
3,5 milionum barelů ropného ekvivalentu
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4 600
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Potraviny

Metals
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Každý rok domácnosti v Praze spotřebují celkem 50 300 000 m3
vody, což odpovídá množství, které by naplnilo přibližně 20 000
plaveckých bazénů olympijské velikosti. Na jednoho obyvatele
tak připadá přibližně 39 m3/osoba/rok – toto číslo se podobá
průměru v České republice (33 m3/osoba/rok), avšak je nižší než
v případě amsterdamských domácností (50 m3/osoba/rok).6
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Domácnosti v Praze spotřebují množství
vody, které by naplnilo 20 000 olympijských
plaveckých bazénů
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H DOMÁCNOSTI
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Kategorie produktů spotřeby odpovídají Klasifikaci individuální spotřeby podle
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Jako je sportovní vybavení, kosmetika a knihy a časopisy.

Input:

COICOP. „Vozidla a jiné spotřební zboží* zahrnují kategorie 6–10 podle klasifikace

HOUSEHOLDS

CIRKULÁRNÍ

PRAHA

DOMÁCNOSTI: ANALÝZA MATERIÁLOVÝCH TOKŮ

D e t a i l n í n á h l e d 1 – D e t a i l 1 – E nH OeU SrE HgO LeD St- iHcI Gk
á spotřeba
H L I G H T 1 - D E TA I L 1
Household energy consumption

Každý rok domácnosti spotřebují celkem 21 700 TJ energie. Pro
řadu činností se využívají různé zdroje energie. Obrázek na této
straně zobrazuje hlavní druh energie spotřebované pro konkrétní
účel v domácnostech.
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Hlavním zdrojem energie pro vytápění budov je zemní plyn
(27 %) a energie ze spalování (tj. spalování tuhých paliv jako
například uhlí) (36 %). Zemní plyn rovněž představuje důležitý
zdroj energie pro ohřev vody (40 %), společně s nakoupeným
teplem (tj. sítě dálkového vytápění) tvoří druhý největší podíl
(32 %). Při vaření jsou dvěma dominantními zdroji energie
zemní plyn, na který připadá 51 % dodávky, a elektřina se 44 %.
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D e t a i l n í n á h l e d 1 – D e t a i l 2 – SH p
otřeba potravin
ousehold food consumption
Celkem domácnosti v Praze spotřebují každý rok přibližně
993 000 tun potravin a nápojů, což tvoří největší materiálový tok
vstupující do domácností. Obrázek na této straně uvádí další
podrobnosti o spotřebě různých druhů potravin při stravování
domácností.
PRODUKTY

Potraviny jsou největším materiálovým vstupem
domácností a je s nimi spjata řada dopadů
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D a i r y výrobky
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Největší kategorií potravin spotřebovaných v domácnostech
podle hmotnosti jsou mléčné výrobky s 303 000 tunami.
Tato vysoká spotřeba mléčných výrobků odpovídá jiným
evropským městům, jako je například Basilej.2 Co se týče
masa, celková množství jsou z hlediska spotřeby podstatně
nižší, než jaká je spotřeba ovoce, zeleniny, nápojů a mléčných
výrobků, a činí přibližně 84 000 tun. Masné výrobky jsou
nicméně spojeny s vysokými environmentálními dopady,
jako jsou emise skleníkových plynů.8 V Praze činí průměrná
spotřeba masa na jednoho obyvatele přibližně 65 kg/osoba/
rok 7, zatímco průměr v EU je 69 kg/osoba/rok.

Oblečení a obuv

Fruit & vegetables

Bydlení, voda, energie, palivo

Biomasa
[v tunách]

•

Voda
[v m3]

Nábytek, vybavení a zařízení
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Vstup:

Vozidla a jiné
spotřební zboží
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D e t a i l n í n á h l e d 2 – P r o d u k t y m oP rm
entálně sbírané odděleně
oducts currently collected separately
V současné době se v Praze využívají tři hlavní způsoby
odděleného sběru odpadu.9 Obrázek na této straně ukazuje
detailní přehled o každém z těchto způsobů a zdůrazňuje hlavní
druhy produktů, které se získávají z každého z nich.

Oddělený sběr odpadů z domácností
je poměrně nízký
•

Pouze 33 % celkového vyprodukovaného komunálního
odpadu se sbírá odděleně (139 875 tun). Tento podíl je
velmi nízký, zvláště v porovnání se Švýcarskem, kde se 51 %
komunálního odpadu sbírá odděleně.10
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Významná množství objemného odpadu
se již sbírají odděleně
•

Největší množství odpadu, který se sbírá odděleně, je ve
formě objemného odpadu (30 846 tun), jenž se shromažďuje
v městských sběrných dvorech a pouličních kontejnerech.
Ačkoliv nejsou k dispozici žádné konkrétní informace
o složení tohoto objemného odpadu, předpokládá se,
že jeho významnou část tvoří nábytek.11

V Praze chybí oddělený sběr bioodpadu
z domácností
•

Přestože bioodpad tvoří významný materiálový vstup a výstup
pražských domácností (s. 37), jeho množství, které je odděleně
sesbíráno, zejména z potravin, je minimální (asi 8 000 tun).

Kutilské projekty vytvářející stavební odpad
•

Také stavební odpady představují velké množství (přibližně
27 000 tun) odpadů sesbíraných v městských sběrných
dvorech. Předpokládá se, že tyto odpady vznikají převážně
při kutilských pracích v domácnostech, avšak mohou také
souviset s činností některých malých stavebních podniků.12
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Systémy zpětného odběru výrobků zvyšující
oddělený sběr elektronického odpadu
•
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Odhaduje se, že v rámci systémů zpětného odběru
elektronického odpadu se sesbírá celkem 3 632 tun elekroniky
s ukončenou životností. Je však pravděpodobné, že existuje
potenciál pro zvýšení tohoto množství, protože 20 % českých
domácností stále vyhazuje malé elektronické spotřebiče
do nádob na směsný komunální odpad.1
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DOMÁCNOSTI: CIRKULÁRNÍ PŘÍLEŽITOSTI
A POTENCIÁLNÍ STRATEGIE

CIRKULÁRNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Na základě údajů získaných z analýzy materiálových toků
domácností v Praze byly identifikovány tři specifické příležitosti
k urychlení cirkulární ekonomiky, které jsou znázorněny na obrázku
na následující straně. Klíčové příležitosti pro domácnosti jsou
znázorněny vpravo.
Na následujících stranách jsou pro každou z těchto tří
cirkulárních příležitostí uvedeny potenciální strategie, které
mohou pomoci sektoru při přechodu na cirkulární ekonomiku.
Pro každou příležitost byly analyzovány nejlepší mezinárodní
postupy s ohledem na lokální činnosti, vybrané během jednání
u kulatého stolu.

POTENCIÁL ENVIRONMENTÁLNÍHO DOPADU:
Potenciál environmentálního dopadu zkoumá
environmentální přínosy, které by každé zaměření
mohlo mít. Je důležité poznamenat, že toto hodnocení
bylo provedeno pouze v rozsahu dostupných informací
a jeho cílem nebylo poskytnout kvantitativní posouzení.
Mezi ukazatele patří: potenciál snížení odpadů, potenciál
snížení emisí a potenciál snížení spotřeby surovin.

EKONOMICKÝ POTENCIÁL:
Dále byl zkoumán ekonomický potenciál každého
zaměření s cílem poskytnout informace o přibližných
nákladech a ekonomických přínosech, které by se mohly
od každého zaměření očekávat. Mezi ukazatele patří:
potenciál vytváření pracovních míst, investiční náklady
a návratnost investic.

TECHNICKÁ PROVEDITELNOST:
Technická proveditelnost: pro praktickou realizaci
pilotního projektu cirkulární strategie v Praze je důležité
pochopit celkovou proveditelnost. Tyto informace jsou
rozhodující při vybírání strategií, které budou v blízké
budoucnosti pravděpodobně úspěšné. Mezi ukazatele
patří: úroveň technologické připravenosti, právní
a institucionální překážky.
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Cirkulární spotřeba potravin
V ideálním cirkulárním městě budou všechny
potraviny spotřebované domácnostmi
produkovány udržitelným způsobem, budou
zdravé a budou pocházet z místních zdrojů, aby
se tak minimalizovaly negativní environmentální
dopady. Potravinový odpad bude redukován
a nevyhnutelné toky zbytkových potravin se
využijí v kaskádovitých cyklech.
Potraviny jsou největším materiálovým vstupem
do pražských domácností a tvoří přibližně 70 %
celkových materiálů spotřebovaných každý rok,
zároveň však v současné době neexistuje ve městě
žádný běžný oddělený sběr těchto bioodpadů.
Existuje tudíž příležitost snížit ekologickou stopu
domácností a zvýšit potenciální hodnotu získanou
z tohoto zbytkového proudu.

Oprava a opětovné použití výrobků pro
domácnost
V ideálním cirkulárním městě se budou všechny
výrobky pro domácnost používat co nejdéle při
zachování co nejvyšší hodnoty, a to opětovným
použitím a opravou, aby se tak snížila spotřeba
nových výrobků.
Každý rok pražské domácnosti spotřebují
přibližně 307 000 tun nepotravinářských výrobků,
ale ne vždy se jich pak správně zbavují tak, aby
maximalizovaly jejich vysokou hodnotu po celou
dobu životnosti.1 Existuje příležitost zvýšit množství
opravených a opětovně použitých výrobků pro
domácnosti, což by snížilo celkovou poptávku
pražských domácností po nových výrobcích.

Častější sběr tříděného odpadu
V ideálním cirkulárním městě se provádí
oddělený sběr všech zbytkových materiálových
toků s cílem umožnit jejich co nejdelší využívání
při zachování co největší hodnoty.
V současné době se pouze asi 33 % z celkového
množství komunálního odpadu, který vzniká
v Praze, sbírá odděleně, přičemž 51 % se sbírá
prostřednictvím systémů sběru směsného
odpadu. Existuje tudíž významná příležitost
zvýšit podíl odděleně sbíraných komunálních
odpadů, a tak v konečném důsledku zvýšit míru
opětovného použití či recyklování.
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DOMÁCNOSTI: CIRKULÁRNÍ PŘÍLEŽITOSTI A POTENCIÁLNÍ STRATEGIE
1. PŘÍLEŽITOST

Cirkulární spotřeba potravin

2. Digitální nástroje pro sdílení
potravin

V ideálním cirkulárním městě budou všechny potraviny spotřebované
domácnostmi produkovány udržitelným způsobem, budou zdravé
a budou pocházet z místních zdrojů, aby se tak minimalizovaly
negativní environmentální dopady. Potravinový odpad bude redukován
a nevyhnutelné toky zbytkových potravin se využijí v kaskádovitých cyklech.

1.

Strategie městské produkce
potravin

Městské zemědělství může sloužit jako účinná strategie
ke zkrácení dodavatelského řetězce potravinářských
produktů pro městskou spotřebu a umožnit vyšší
spotřebu zdravých potravin vyprodukovaných
udržitelným způsobem.
Rozvíjení strategií na podporu městských zemědělských
iniciativ může zvýšit podíl a ocenění nabídky udržitelných
potravin v rámci města a oživit opuštěnou půdu. Město
může podpořit městské zemědělství například změnou
předpisu o územním plánování tak, že připustí městské
a obecní farmy, jakož i přímou podporou iniciativ
městského farmaření prostřednictvím neziskových
partnerství.

Případová studie: „Zelená a zdravá sousedství“,
město Chicago (USA)
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Přestože je určitý podíl potravinových odpadů
nevyhnutelný a nevhodný pro lidskou spotřebu
(například odpady vznikající při přípravě potravin a další
nejedlé složky), existuje značné množství zbytkových
bioodpadů, které jsou jedlé a mohou být z odpadků
přesunuty jinam. Domácnostem můžeme nabídnout
digitální aplikaci, v níž si budou moct sestavit seznam
svých přebytků a jedlých potravinových složek. Tyto
přebytky pak mohou nabídnout jiným domácnostem
ať už ke koupi, nebo k bezplatnému vyzvednutí.

Případová studie: OLIO (VB)
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2. PŘÍLEŽITOST

Častější sběr tříděného odpadu

2

Oprava a opětovné použití výrobků
pro domácnost

3. PŘÍLEŽITOST
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V ideálním cirkulárním městě se budou všechny výrobky pro domácnosti
používat co nejdéle při zachování co nejvyšší hodnoty, a to opětovným
použitím a opravou, aby se tak snížila spotřeba nových výrobků.

V ideálním cirkulárním městě se provádí oddělený sběr všech zbytkových
materiálových toků s cílem umožnit jejich co nejdelší využívání při
zachování co největší hodnoty.
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1. Cirkulární nákupní středisko
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1. Platforma komunitního
odměňování a recyklování
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2. Reverzní logistika pro elektronický odpad
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Případová studie: WASTED Lab (Nizozemsko)

4

2. Opravárny
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Případová studie: ReTuna (Švédsko)

Zásadním prvkem k přechodu na cirkulární ekonomiku
jsou účinná motivační opatření zaměřená na chování
spotřebitelů. Motivační opatření mohou odměňovat
různé cirkulární způsoby chování, jako je vrácení výrobků
výrobci po ukončení používání a správné nakládání
s tříděným odpadem. Odměňování občanů „mincemi“
či „body“, které lze proměnit v místních podnicích, může
podnítit a podporovat správné chování domácností.

18

Zřízení speciálního místa, kde se prodávají výlučně výrobky
z druhé ruky k opětovnému použití, popř. vyrobené
z recyklátů, může podpořit i demonstrovat životaschopnost
modelů cirkulárního podnikání, jako jsou pronájmy,
opravy, prodej věcí z druhé ruky. Zároveň mohou tato
místa vzbudit větší zájem veřejnosti o kulturu opětovného
používání, opravování a cirkulárního životního stylu, a tím
co nejdéle zachovat hodnotu výrobků a materiálů.
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Případová studie: WEEElectric (Nizozemsko)
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Případová studie: Opravárna s kavárnou
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Platformy reverzní logistiky mohou zvýšit účinnost programů
zpětného odběru výrobků v rámci rozšířené odpovědnosti
výrobce tím, že nabídnou občanům vhodné a nákladově
efektivní řešení likvidace elektronických odpadů po ukončení
životnosti, které umožní opětovné použití a recyklaci při
zachování vysoké hodnoty. Spojením se stávajícími logistickými
sítěmi, jako jsou poštovní služby, lze tyto služby poskytovat bez
jakékoli přidané zátěže na přepravní sítě.

5

Pražané jsou často schopni si vybavení svých domácností
opravovat sami. Cílem je vybudování sítí a komunit
decentralizovaných, občany provozovaných prostorů,
které nabídnou služby (a osvětu) v oblasti oprav celé řady
výrobků pro domácnost, včetně nábytku, elektroniky
a oblečení.
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DOMÁCNOSTI: AKČNÍ PLÁN

PŘEHLED
Na základě cirkulárních příležitostí a potenciálních strategií
identifikovaných pro pražské domácnosti vybralo konsorcium strategii
s největším transformačním potenciálem. Ta bude dále rozpracována
ve fázi akčního plánu. Konsorcium se nechalo inspirovat cirkulárními
strategiemi jak v sektoru domácností, tak i sektoru veřejných služeb.

Cirkulární ReUse centra
Až 70 % z přibližně 30 000 tun objemného odpadu, který se
v současné době odkládá v pražských sběrných dvorech komunálního
odpadu, by se mohlo okamžitě, popř. s malými opravami, znovu použít
(za předpokladu, že se nachází v zachovalém stavu). Avšak v rámci
současného systému je odpad distribuován způsobem, který vytváří
příležitosti pro kolování v cyklech pouze s nízkou hodnotou, nebo je
dokonce spalován, což významně omezuje jeho potenciální hodnotu
a životní cykly. Ve městě existuje významný potenciál a ambice zvýšit
míru opětovného použití přibližně 307 000 tun spotřebního zboží,
které se každoročně likviduje jako odpad, a to rozvojem sítě ReUse
center po celé Praze.

Akční plán pilotního projektu pro Prahu
Zvolená cirkulární strategie byla dále rozvinuta v třetí fázi Cirkulárního
skenu města. Následující stránky obsahují (i) krátký přehled cirkulární
strategie s uvedením nejlepších mezinárodních postupů a výsledného
pilotního projektu, (ii) vizuální obraz strategie, který detailně popisuje
role, procesy a zainteresovanou stranu, a (iii) detailní akční plán
jednotlivých kroků, který umožní přejít od koncipování pilotního
projektu k jeho realizaci.
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AKČNÍ PLÁN: CIRKULÁRNÍ REUSE CENTRA

CIRKULÁRNÍ STRATEGIE

PILOTNÍ PROJEKT V PRAZE

Cirkulární ReUse centra

Výchozí pilotní projekt by mohl zahrnovat realizaci prvního městského
ReUse centra. Díky stávající sběrné a skladovací infrastruktuře,
prostoru a personálnímu obsazení může jeden z pražských městských
sběrných dvorů nabídnout slibné místo, ve kterém lze otestovat
a demonstrovat životaschopnost koncepce.

Cennou strategii ke zvýšení opětovného používání spotřebního
zboží v Praze představuje vytvoření ReUse center.15 ReUse centra
by se soustředila na opětovné používání a cirkulární činnosti, které
poukazují na životaschopnost spotřebního zboží a podněcují větší
zájem veřejnosti o opětovné použití, opravování. Tato centra by
nejen nabízela občanům atraktivní a dostupná místa pro uložení
nežádoucích předmětů z domácnosti, ale také podporovala
cirkulární spotřební návyky poskytnutím prostorů pro prodej či
pronájem předmětů, které lze opětovně použít. Stejně tak by
nabízela prostor pro doplňující hostitelské cirkulární aktivity, jako jsou
opravny, upcyklační dílny a osvětové programy.

Vytvoření decentralizované sítě ReUse center
V případě Prahy, která pokrývá plochu téměř 500 km2, by důležitou
část této strategie představovalo vytvoření decentralizované sítě
ReUse center, do nichž by měli přístup všichni občané. ReUse centra
v Praze by mohla mít různé formy, aby tak vyhovovala různým
prostorovým charakteristikám města.

Přeměnění stávajících městských sběrných dvorů
na centra
Modernizací by bylo možné přeměnit 20 stávajících městských
sběrných dvorů na ReUse dvory. Tato místa mohou již nyní
nabídnout zařízení a pracovní síly pro sběr opětovně použitelného
objemného i jiného odpadu z domácností a mohou být
modernizována tak, aby umožnila pronájem vyhrazených prostorů
pro cirkulární organizace a aktivity, jako je příprava a prodej či
pronájem použitelných předmětů.

ReUse laboratoře mohou poskytovat osvětové
a opravárenské služby
V městských částech, které nemají městské sběrné dvory (zvláště
v centru města) a potýkají se s většími prostorovými omezeními,
by ReUse centra mohla uplatňovat „měkčí“ přístup a spíše slučovat
řadu cirkulárních organizací a činností, jako je výměna oblečení,
workshopy zvyšující informovanost, opravárenské služby a knihovna
věcí, a tvořit tak „živou laboratoř“ třídění. Stejně tak toto ReUse
centrum umožní občanům snáze si osvojit udržitelnější spotřebu.

Zásadním prvkem je součinnost aktivit ReUse
center
V končeném důsledku vyžaduje úspěšná realizace ReUse center
v rámci celé Prahy koordinování těchto doplňujících činností.
Například nadbytečné množství předmětů z domácnosti
shromážděné v „ReUse dvorech“ může být distribuováno do „ReUse
laboratoří“ v centrálních částech města s cílem podpořit cirkulární
činnosti v těchto místech.
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NEJLEPŠÍ MEZINÁRODNÍ
POSTUPY
Města po celém světě stále více uznávají ReUse centra jako účinnou
strategii ke zvýšení opětovného použití a udržitelnější spotřeby. Pro
inspiraci a další informace lze zmínit několik mezinárodních příkladů:

Vytvoření prvního ReUse centra
Tento první pilotní projekt by v podstatě zahrnoval modernizaci
sběrného dvora, která by z něj udělala živější a přístupnější místo
lákající občany. Toto centrum by bylo vhodným místem pro třídění,
ukládání a upcyklování předmětů z domácností a zároveň by
umožňovalo provoz kavárny či přechodných obchodů (tzv. popup obchodů) a pořádání osvětových workshopů. Zajistil by se tak
stálý příliv lidí do tohoto místa a v průběhu času by se zvyšovala
jejich informovanost. Tento pilotní projekt by mohl rovněž sloužit
ke stimulování komunity organizací a podnikatelů, kteří by mohli
přispět cirkulárními službami v rámci ReUse centra/center.

KLÍČOVÉ UKAZATELE
VÝKONNOSTI
Pro hodnocení úspěšnosti pilotního projektu s ohledem na celkovou
cirkulární vizi lze použít řadu klíčových ukazatelů výkonnosti16:
•

Celková množství využitých materiálů: Tento ukazatel může
pomoci stanovit účinnost ReUse center tím, že ukáže, jestli
je množství odděleně sesbíraných předmětů a materiálů
z domácností vyšší.17

•

Celkový příjem z prodeje či pronájmu opětovně použitých
předmětů: Tento ukazatel pomůže zjistit, jaké je množství
a hodnota předmětů z domácností, které se opětovně použijí
prostřednictvím ReUse center.

•

Počet návštěvníků ReUse centra za rok: Tento ukazatel
zásadním způsobem pomáhá změřit zapojení lidí do ReUse
centra a jeho vhodnost. Avšak je třeba jej chápat s ohledem na
informace uvedené výše, protože návštěvy bez aktivního zapojení
neznamenají vyšší míru opětovného použití.

ReUse centrum a opravárna s kavárnou
v Lublani (Slovinsko)
Foto: CPU-Reuse

Ve spolupráci veřejné společnosti pro nakládání s odpady
se sociálním podnikem (CPU) byla provozovna stávající
sběrny odpadu přeměněna na ReUse centrum, kde se
nachází „zelený obchod“ a reuse dílna/opravárna. Přibližně
150–200 předmětů prodaných každý den neskončí na
skládce nebo ve spalovně a zároveň zajistí pracovní
příležitosti zranitelné městské populaci.18

Pařížská síť ReUse center (Francie)

Foto: Město Paříž

Město Paříž podpořilo vytvoření sítě „Ressourceries“
(ReUse center) v rámci celého města. Tato centra podporují
opětovné použití více než 3 000 tun předmětů a materiálů,
jež by se jinak vyhodily.20
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Pražský magistrát
Důležitou roli při podporování vzniku ReUse center hraje pražský
magistrát. Podpora se provádí formou politického vedení,
komunikace úřední cestou i poskytováním finančních prostředků.

Občané
Občané Prahy, kteří vyprodukují 307 000 tun odpadního spotřebního
zboží, přinesou nechtěné předměty a vytříděné komunální odpady
do ReUse centra, kde proběhne jejich příprava pro upcyklování
a opětovné použití, a navštíví dílny, zúčastní se rozhovorů a akcí
pořádaných na cirkulární témata.

Přispívat k magistrátním cílům:

Osvěta a povědomí o cirkulární ekonomice
Nákup
či pronájem
Purchase/lease

Ekonomické úspory spojené s nákupem opětovně
použitých výrobků

of reusable
předmětů,
které
items

lze opětovně použít

Zvýšit podíl opětovného použití a recyklování
Pracovní příležitosti, zvláště pro občany, kteří jsou vzdáleni
od trhu práce

Odkládání nechtěných výrobků a odpadů v ReUse centru

Snížit emise CO2ekv.

Čas zúčastnit se jednání zainteresovaných stran u kulatého
stolu s cílem formulovat požadavky ReUse centra

Politická podpora a vedení pro zaručení realizace
Finanční podpora k pokrytí počátečních investičních nákladů

Pražské domácnosti

Sdělování informací o ReUse centru úřední cestou

Dodávka
Supply of nechtěných či
unwanted/broken
poškozených
předmětů
household items
z domácností

REUSERE-USE
LABORATOŘ
LAB
Prepare
products
Příprava
výrobků
pro
forpoužití
reuse
opětovné

Odbor odpadů

Manažeři odpadového
hospodářství
Tato zainteresovaná strana je odpovědná za řízení projektu
a převádění koncepce do konkrétního pilotního projektu, přičemž
používá vstup od všech zainteresovaných stran a utváří konečnou
podobu pilotního projektu s cílem maximalizovat jeho potenciální
přínosy pro město Prahu. Pracovníci sběrných dvorů komunálního
odpadu jsou odpovědní za prvotní shromáždění a vytřídění
uložených předmětů, které se budou následně opětovně používat.

ReUse organizace
ReUse organizace zajišťují čisté, přitažlivé, estetické a doplňující
cirkulární činnosti, jako je oprava předmětů a poskytování
kreativních uměleckých a řemeslných dílen. Organizace je možné
umístit jak do ReUse dvorů, tak i do ReUse laboratoří.

REUSE
RE-USE
YARD
DVŮR

Snížení nákladů při úpravě odpadu
Výnos z pronájmu prostoru v ReUse dvoře
Snížení množství produkovaného odpadu, protože přibližně
70 % darovaných předmětů lze opětovně použít14
Pracovní a školicí příležitosti, zvláště pro občany, kteří jsou
vzdáleni od trhu práce

Pracovní příležitosti, zvláště pro občany, kteří jsou vzdáleni od
trhu práce

Snížení emisí CO2 ekv. Množství emisí se odhaduje na
200–1300 tun ročně14, 21
Čas na zorganizování, naplánování a uskutečnění jednání
zainteresovaných stran u kulatého stolu
Dovednosti nutné pro vedení a řízení projektu, aby bylo možné
koordinovat velký počet zainteresovaných stran

NECHTĚNÉ
PŘEDMĚTY
UNWANTED
HOUSEHOLD
ITEMS
Z DOMÁCNOSTÍ

TŘÍDĚNÍ &
SORTING
STORAGE
A SKLADOVÁNÍ

PŘÍPRAVAFOR
PRO
PREPARE
REUSE
OPĚTOVNÉ
POUŽITÍ

Čas zúčastnit se jednání zainteresovaných stran u kulatého stolu

Komunikační kampaň s cílem představit ReUse centrum občanům

Pracovníci, kteří budou vykonávat požadované služby v ReUse
centru

Finanční podpora k pokrytí počátečních investičních nákladů
ReUse centra

Sdělování informací o ReUse centru prostřednictvím online i
offline komunikace

Místo s dostatečně velkým suchým prostorem pro skladování
Pražské služby a.s.
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Výnos z prodeje či pronájmu opětovně použitých výrobků
a vedení dílen

PŘÍNOSY

MATERIÁLY

INVESTICE

PENÍZE

MÍSTNÍ ZAINTERESOVANÁ STRANA

Opravárna.cz, Knihovna věcí, Z pokoje do pokoje, SWAP Praha
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Fáze stanovení rozsahu a zapojení
1

Sestavení projektového týmu a vytyčení ambicí
Sestavte projektovou skupinu, která bude odpovědná za přípravu
pilotního ReUse centra. Tato skupina by měla sladit hlavní cíle
pilotního projektu, jako je zvyšování množství opětovně použitých
výrobků a vytváření pracovních příležitostí.
Zainteresované strany: manažeři odpadového hospodářství,
pražský magistrát
Výsledky této fáze:

Přípravná a realizační fáze
4 Vypracování plánu pilotního projektu a zajištění

financování

Společně se všemi příslušnými zainteresovanými stranami vypracujte
plán projektu. Musíte začlenit dále uvedené prvky: (i) klíčové ukazatele
výkonnosti pro monitorování a hodnocení; (ii) sladění činnosti, role
a odpovědnosti „centra“; (iii) identifikace příslušného předpisu (například
o ochraně zdraví a bezpečnosti a pracovní normy); (iv) ekonomický plán.
Zainteresované strany: manažeři odpadového hospodářství;
ReUse organizace, pražský magistrát

Definované konkrétní potřeby výběrového řízení.
Definované ambice a priority cirkulárního výběrového řízení
z hlediska dopadů.

2 Fáze interního a externího zapojení

Provedení koncepční studie a zahájení
monitorování odpadu
Proveďte koncepční studii za účelem stanovení působnosti
ReUse center, včetně jejich návrhu, nákladů a regulačních
aspektů. K objasnění cirkulárních příležitostí začněte současně
shromažďovat údaje o množstvích a vlastnostech výrobků
a materiálů, které se již odkládají v městských sběrných dvorech.
Zainteresované strany: manažeři odpadového hospodářství,
pražský magistrát

3 Zapojení zainteresovaných stran do jednání
u kulatého stolu o ReUse centrech
Identifikujte potenciální strany (jako jsou sociální podniky, cirkulární
podnikatelé, opravárenské organizace atd.), které by mohly
pomoci zajistit cíle pilotního projektu. Dejte je dohromady na
kolaborativních workshopech, setkáních a jednáních u kulatého
stolu, která jim pomohou upravit pilotní projekt tak, aby vyhovoval
požadavkům a prioritám všech zainteresovaných stran, a vybrat
vhodné místo pro spuštění prvního pilotního projektu.
Zainteresované strany: Všechny
Výsledky této fáze:
Sběr dat o množstvích a kvalitě uložených výrobků
a materiálů.
Identifikace a zapojení místních cirkulárních
zainteresovaných stran včetně občanů.
Jasná konceptualizace ReUse center v Praze a vybrání místa
pro spuštění pilotního projektu.
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5 Přeměna sběrného dvoru na ReUse centrum
Upravte vybraný městský sběrný dvůr podle toho, jak je uvedeno
v plánu pilotního projektu a podle jednání zainteresovaných stran.
Tato modernizace může vyžadovat rekonstrukci, popř. doplnění nějaké
konstrukce pro vytvoření suchého prostoru k uložení darovaných výrobků
a materiálů. Pokuste se vytěžit maximum ze stávající infrastruktury,
abyste minimalizovali ekologickou stopu. Pro vytvoření nabídky ReUse
centra spusťte co nejdříve oddělený sběr výrobků, které lze znovu použít.
Zainteresované strany: manažeři odpadového hospodářství,
pražský magistrát

6 Zaškolení pracovníků pro provoz ReUse centra
Zorganizujte školení pracovníků jak sběrného dvora, tak i ReUse
centra, abyste zajistili, že všechny zainteresované strany pochopí, které
předměty je možné opětovně použít, jak řídit zásoby a bezpečně
provozovat ReUse centrum. Využijte stávající znalosti ReUse organizací.
Zainteresované strany: manažeři odpadového hospodářství,
ReUse organizace
Výsledky této fáze:
Jasně definovaný plán projektu a vhodné místo pro první
pilotní ReUse centrum.
Zajištěné financování projektu.
Provozní smlouva uzavřená mezi všemi zainteresovanými
stranami, která stanoví role a odpovědnosti.
Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které budou monitorovány
a vyhodnocovány.
Rozšíření městského sběrného dvora o čistý a zastřešený
prostor pro sběr a činnosti ReUse centra.
Patřičné zaškolení všech příslušných pracovníků
a zainteresovaných stran.

Fáze zahájení a provoz
7 Komunikační kampaň
Připravte komunikační kampaň pro rozšíření povědomí o ReUse
centru mezi občany. Komunikace týkající se projektu je důležitá pro
vyvolání rozruchu kolem jeho zahájení, ale i pro udržování zájmu.
Sociální média představují účinný způsob, jak ukázat sortiment
prostřednictvím atraktivního a tematicky zaměřeného zobrazení.
Zainteresované strany: manažeři odpadového hospodářství,
ReUse organizace, pražský magistrát

8 Zahajovací akce a provoz
Uspořádejte zahajovací akci pro ReUse centrum s cílem vyvolat rozruch
kolem projektu. Zorganizujte program plný workshopů a přednášek,
které budou informovat o opětovném používání a cirkulární ekonomice.
Pravidelná nabídka workshopů a akcí může udržet zapojení občanů.
Zainteresované strany: Všechny

9 Monitorování a hodnocení
Výkonnost ReUse centra monitorujte a vyhodnoťte pomocí
předem zvolených klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a podle
toho upravte provoz centra tak, abyste maximalizovali jeho dopad.
Zainteresované strany: manažeři odpadového hospodářství,
ReUse organizace
Výsledky této fáze:
Jasně definovaný plán projektu a vhodné místo pro první
pilotní ReUse centrum.
Zajištěné financování projektu.

Plošné rozšíření
Tento pilotní projekt se stane prvním spojovacím bodem
při vytváření decentralizované sítě ReUse center a činností
v rámci pražských městských částí. Na základě poznatků
z pilotního projektu stanovte plošnou strategii pro
modernizaci ostatních městských sběrných dvorů v rámci
celého města. Může být účinné zkoordinovat přeměnu
stávajících městských sběrných dvorů na ReUse centra
s plánovanými rekonstrukcemi.
S pokračujícím zapojováním a jednáními zainteresovaných
stran u kulatého stolu lze vytvořit větší síť podnikatelů
a podniků s cirkulárním myšlením. Tato síť může podpořit
rozvoj cirkulárních „živých laboratoří“, které mají flexibilní
požadavky na prostor a mohou být realizovány v centru
Prahy, jako například v Kampusu Hybernská, kde lze
poskytovat další cirkulární služby.
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SHRNUTÍ

METODIKA

Sektor veřejných služeb, který je odpovědný za zpracování
4,6 milionu tun odpadu, jenž se každoročně vyprodukuje v Praze,
má obrovský transformační potenciál pro zvýšení cirkularity města.
Vzhledem k tomu, že se cirkulární ekonomika zabývá začátkem
i koncem hodnotového řetězce, existují zde významné příležitosti
udržet hodnotu zbytkových toků produkovaných ve městě. Zmiňme
některá klíčová fakta o materiálových tocích v rámci sektoru:

Na následující straně jsou zobrazeny materiálové toky v sektoru
odpadového hospodářství a nakládání s odpadní vodou v Praze.
Vysvětlivky ke schématu jsou uvedeny níže. Všechny materiálové
toky jsou znázorněny barevnými čarami. Barva čáry označuje druh
materiálu a tloušťka čáry jeho množství.

HLAVNÍ FAKTA
Každý rok vznikne ve městě více než 990 000 tun
odpadní biomasy, avšak chybí její oddělený sběr
Zbytkové toky odpadní biomasy mohou nabízet řadu slibných
příležitostí pro cyklické využití se zachováním vysoké hodnoty
v rámci cirkulární ekonomiky, avšak pouze přibližně 50 000 tun
organických materiálů se využije v rámci Prahy. Významný podíl
zbytkové biomasy tvoří potraviny a jiné biologicky odbouratelné
odpady, avšak v současné době neexistuje žádný komplexní systém
odděleného sběru.

Třetina vody v pražské kanalizaci pochází
z dešťových srážek, což může vést k zaplavování
Společně s 80 miliony m3 vody, produkovanými každoročně
v důsledku činností ve městě, mohou nepravidelné dešťové
srážky (které sílí v důsledku klimatických změn) zahltit městskou
kanalizaci a způsobit zaplavování. Avšak s těmito 40 miliony m3
dešťové vody je možné hospodařit tak, aby byla zachycena jejich
hodnota a současně snížena jejich nebezpečnost.

Téměř tři čtvrtiny odpadu produkovaného
v Praze nejsou upravovány ve městě
To představuje velký únik potenciální hodnoty z místní ekonomiky.
Přibližně 70 % pražských odpadů se vyváží z města, nejčastěji do
jiných oblastí České republiky. Avšak vzhledem k tomu, že ve městě
existuje zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO Malešice,
je pravděpodobné, že se většina komunálního tuhého odpadu
zpracovává v samotném městě.

Je důležité vědět, že ne všechny zbytkové materiály, které se
vyprodukují v Praze, jsou upravovány v samotném městě, častěji
probíhá úprava velkých množství na jiných místech v České
republice či v zahraničí. Zdrojové výstupy ze sektoru veřejných
služeb jsou rovněž uvedeny v analýze materiálových toků.
Pro účely analýzy materiálových toků byly zkoumány energie,
biomasa, minerály a chemikálie a kovy.
•

Energie

•

Biomasa

•

Minerály a chemikálie

•

Kov

•

Voda

•

Emise

Bylo analyzováno šest scénářů zpracování odpadů: opětovné
použití, recyklování, energetické využití, přímé použití odpadu na
zemědělské půdě, spalování a skládkování. Preferovaným scénářem
je opětovné použití, zatímco nejméně žádoucím scénářem
je skládkování.
Opětovné použití
Recyklace
Energetické využití
Přímé použití odpadu na zemědělské půdě
Spalování
Skládkování
Další vysvětlení analýzy materiálových toků je uvedeno v dodatku I,
jenž objasňuje, které materiálové produkty přímo spadají do šesti
materiálových toků a co znamenají způsoby nakládání s odpady
s ukončenou životností.

52

CIRKULÁRNÍ

PRAHA

SEKTOR VEŘEJNÝCH SLUŽEB: ANALÝZA MATERIÁLOVÝCH TOKŮ

2
9
5
0
0

5
0

h]
nác
[v tu
í
v
t
ář s
Re

cy

6
9
8
0

k la

ce

tun

0

0

Ko
m

0

2

5

0

0

0

0

2

E
a s nerg
pa e t
lov ick
án é v
í
yu
ž it
tun
í

10

3

12

ky

2

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

15
0
0
3
0

0

3

P
n a ří m é
ze p o
mě u
d ě ž i tí
ls o
tun ké p dpa
ů d du
ě

5

2

S
e n p al o
erg v á
e t i ní s
ck
ý
tun m v
yu

0

0

0

0

0

3

0

0

5

0

Í

P
ze o u ž i
m ě tí k
d ě al ů
ls
tun ké p na
Úp
rav
ůd
ě
ap
Za
tun ůdy
sy
pá
vá
ní
tun
8

2

0

0

4

ek

0

0

0

0

0

0

8

odVyuž
pa ití
du ne
de
fin
tun
ova
né
ho

3

p:
tu
s
Vý

0

0

0

1

En

8
0

erg

Mi

4

ne

i

tun e

0

7

7
0

rál

tuny a c
h

Cirkulární příležitost:

0

4

Ko
vy

7

0

tun

0

V
LE
ED
JŠ
K
U
D
O
R
ÍP
TY

53

l ož

0

6

0

Rozdělení toků odpadů

hs

3

9

8

DETAILNÍ NÁHLED

vů

n

7

4

19

ex 70
po
rt % o
[v t ován dpa
un o dů
ách z m je
ěs
]
ta

a cVyuž
h e i tí
mi mi
ká ne
tun lií rálů

už

tun ití k
o

0

7

ka
tun

Vy

0

ím

0

0

ž it

orgVyuž
an i tí
ic k
tu ýc

2

18

5

lád

5

0

1

al o
vá
tun ní

0

Sp

0

3

É V
V T
O S
D ÁŘ
PA D
D O
O SP
O
H

Sk

už
i tí
ma
te r
Př
iál
jak ímý
tun
ů
ož p r
to o d
s u ej
r
tun ovi ma
n te r
iál
ů

4

la š

Vy

ka
lů
7

sp

ní

6

po
s
tun tová

0

0

0

0

dní
dpa
í s o m3 ]
n
á
lád u [v
Nak vodo

4

0

ých
íkov v.)
klen CO 2ek
s
e
t
is
Em lynů (
p

d

0

AD
DP

spo

0

O

é ho
dov
dp a

0

0

0

0

0

0

0

ÝO
ENtun

ých
kov
lení ekv.)
e sk (t CO 2
s
i
Em lynů
p

0

0

Z
VE

0
4

0

0

0

0

:
tup
s
V

0

0

0
n
tu

VY

0
3

0

6

0

0
1 0
99

0

0
m

0

0
0
0
5 n
tu

00

0

Ť

4

Š
DE

A
OD
ÁV
OV

50

9
42

6

6

0
18

0

[ t o n n e s]

3

2

1

8

2

4
3

3

7

2

13
m

dp

9

m

6

S

em
ad
ní pad
b
e
od
tav

Pr

í

ýo

m

2

čn
o li

y
ům

v
slo

ad

n
tu

4

lní
ná
mu ad
o
p
K
od

em

iká

lie

Cirkulární nakládání
s odpadní vodou

Cirkulární příležitost:
Pokročilé lokální odpadové
hospodářství

DETAILNÍ NÁHLED

Cirkulární příležitost:

Analýza vyvezeného odpadu

Cirkulární nakládání s biomasou
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KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ

V Praze existuje prostor pro rozšíření recyklačních
činností

Analýza materiálových toků představuje přehled zbytkových
toků (odpadu) produkovaných ve městě Praze (vstup) a způsob
zpracování těchto zbytkových toků a vzniklé vedlejší produkty
(výstup). Shrnutí analýzy uvedené na této straně zdůrazňuje toky
klíčových materiálů a oblasti s významným dopadem.

Největší podíl odpadů upravovaných ve městě se recykluje
(689 000 tun). Avšak toto množství neodráží celý potenciál
recyklovatelného odpadu. Porovnáme-li množství
recyklovaných odpadů s celkovými 4,6 miliony tun odpadu,
který se ve městě vyprodukuje, existuje stále velké množství,
které by se mohlo v rámci Prahy recyklovat. Praha má
tedy příležitosti zvýšit množství odpadů recyklovaných
v samotném městě při současném zachování hodnoty
tohoto zdroje v rámci města.

Roční produkce odpadu v Praze souvisí
s úrovní stavební činnosti.
Za jeden rok město Praha vyprodukuje 4 601 000 tun
odpadu. Existují tři hlavní typy odpadu produkovaného ve
městě: komunální odpad* (14 %), průmyslový odpad** (26 %)
a odpad ze stavebních a demoličních činností (SDO) (65 %).
Vzhledem k tomu, že mezi odpady převažuje SDO, souvisí
celkové množství odpadu, který každoročně vznikne ve
městě, s rozsahem stavebních (a demoličních) činností.1

Přibližně 70 % odpadu produkovaného
v Praze se neupravuje ve městě
Ne všechen odpad, který vznikne v Praze, se upravuje
v rámci samotného města. Odhaduje se, že pouze asi
30 % celkového vyprodukovaného odpadu (1 366 000
tun) se upravuje na území vymezeném hranicemi města,
zbývajících přibližně 70 % se upravuje mimo hranice města.1
Na straně 56 jsou uvedeny další informace o povaze tohoto
vyváženého odpadu.

Dešťová voda tvoří jednu třetinu vody
v kanalizačním systému
V rámci města Prahy se vyprodukuje a upraví celkem
120 000 000 m3 odpadních vod. Do městské kanalizace
proudí tři hlavní zdroje vody, přičemž každý z nich dodává
přibližně stejný objem vody.
• Odpadní vody z domácností a průmyslu tvoří asi dvě
třetiny celkového množství odpadních vod.
• Zbývající třetina připadá na dešťovou vodu. V době
intenzivních srážek může tento příliv vody zahltit
městskou kanalizaci, což může vést k zaplavování. Zde
existuje příležitost pro cirkulární ekonomiku, která
spočívá v plném využití tohoto toku jako důležitého
zdroje při současném snížení nebezpečí zaplavování.

Téměř čtvrtina odpadů upravených
v Praze se spálí pro energetické účely
Pro energetické využití se zpracuje téměř jedna čtvrtina
odpadů, které jsou předmětem odpadového hospodářství
v Praze (320 000 tun). V Praze se nachází zařízení pro
energetické využití odpadů ZEVO Malešice3, které
každoročně zpracuje přibližně 200 000 tun odpadů a vyrobí
dostatečné množství energie pro 25 000 domů.4 Odhaduje
se, že největší podíl materiálů použitých pro energetické
využití tvoří biomasa, včetně potravin a papírového
a dřevního odpadu.5 Vzhledem k tomu, že se při
energetickém využití ztrácí většina hodnoty zdrojů, existuje
pro Prahu potenciál dále využívat kaskádovité cykly k získání
maximální hodnoty z této zbytkové biomasy.

Výkopové materiály se běžně využívají pro
přímé použití na zemědělské půdě
Pro přímé použití odpadu na zemědělské půdě se zpracuje
305 000 tun odpadu ročně. V rámci této široké kategorizace
odpadového hospodářství se největší podíl odpadů používá
k zasypávání (198 000 tun). Jak bylo uvedeno v analýze
sektoru stavebnictví, velkou část tohoto odpadu pro
zasypávání tvoří výkopové materiály ze stavebních činností.

*

Pochází z domácností, malých podniků a čištění ulic.

**

Průmyslové činnosti, mezi jinými například výroba, opravárenské služby a velkoobchodní logistika.

54

CIRKULÁRNÍ

PRAHA

SEKTOR VEŘEJNÝCH SLUŽEB: ANALÝZA MATERIÁLOVÝCH TOKŮ

Detailní náhled 1 – Rozdělení toků odpadu podle zdroje
W A S T E & W A S T E W AT E R S E C T O R - H I G H L I G H T 1

Stavební a demoliční činnosti jsou velkým zdrojem
odpadu vznikajícího v Praze a připadá na ně přibližně
65 % (2 991 000 tun) veškerého odpadu. Jak je uvedeno
v analýze materiálových toků v sektoru stavebnictví, zdaleka
nejčastějším typem produkovaného odpadu jsou výkopové
materiály. Tato převaha stavebních odpadů v celkovém podílu
odpadů je běžným znakem městských systémů.

Největší podíl průmyslového odpadu vzniká při
výrobních činnostech
•

Průmyslové činnosti v rámci Prahy jsou zodpovědné za
vznik přibližně 26 % celkového množství odpadů města
(1 180 000 tun). Z celkového množství produkovaného
průmyslového odpadu připadá největší množství odpadu na
výrobní činnosti, včetně výroby elektrických zařízení, potravin
a jiných výrobků (31 %), velkoobchodní a maloobchodní sektor
(40 %) a dopravu a skladování (15 %).

Praha postrádá komplexní systém sběru
odpadní biomasy
•

Z 990 100 tun odpadní biomasy, která se vyprodukuje
jako tuhý komunální i průmyslový odpad, připadá
přibližně 93 500 tun na potravinářské, kuchyňské a jiné
biologicky odbouratelné odpady. V současné době Praha
postrádá jakýkoliv komplexní systém sběru biologicky
odbouratelného odpadu.
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Detailní náhled 2 – Vyvezený odpad
Ne všechen odpad, který vznikne v rámci Prahy, se zpracovává na
území vymezeném hranicemi města. Odhaduje se, že pouze asi
30 % celkového odpadu, který vznikne v rámci města, se zpracuje
v samotné Praze.1

Asi 70 % z celkového množství odpadů, které
vzniknou v Praze, se zpracovává mimo město
•
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Odhaduje se, že přibližně 70 % pražských odpadů se přepraví
ke zpracování mimo hranice města (3 235 000 tun). Usuzuje
se rovněž, že největší podíl tohoto odpadu se přepravuje do
jiných zařízení odpadového hospodářství v tuzemsku (95 %).
Téměř 5 % pražských odpadů se vyváží do jiných členských
států Evropské unie a téměř 1 % do států mimo EU.

Vzhledem k omezeným údajům není možné určit, který druh
odpadů se zpracovává v rámci města a který vyváží. Avšak
vzhledem k existenci zařízení pro energetické využití odpadů
ZEVO Malešice v Praze se předpokládá, že zpracování většiny
tuhého komunálního odpadu probíhá v rámci samotného
města.5
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CIRKULÁRNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Na základě údajů získaných z analýzy materiálových toků v sektoru
pražských veřejných služeb byly identifikovány tři konkrétní
příležitosti k urychlení cirkulární ekonomiky. Tyto příležitosti jsou
rovněž znázorněny na obrázku na následující straně. V pravé části
stránky jsou popsány klíčové příležitosti pro sektor veřejných služeb.
Na následujících stranách jsou pro každou z těchto tří cirkulárních
příležitostí představeny potenciální cirkulární strategie, které
mohou pomoci sektoru přejít na cirkulární ekonomiku. Pro každou
příležitost byly analyzovány nejlepší mezinárodní postupy
s ohledem na lokální činnosti, vybrané během jednání u kulatého
stolu.

POTENCIÁL ENVIRONMENTÁLNÍHO DOPADU:
Potenciál environmentálního dopadu zkoumá
environmentální přínosy, které by každé zaměření
mohlo mít. Je důležité poznamenat, že toto hodnocení
bylo provedeno pouze v rozsahu dostupných informací
a jeho cílem nebylo poskytnout kvantitativní posouzení.
Mezi ukazatele patří: potenciál snížení odpadů, potenciál
snížení emisí a potenciál snížení spotřeby surovin.

EKONOMICKÝ POTENCIÁL:
Dále byl zkoumán ekonomický potenciál každého
zaměření s cílem poskytnout informace o přibližných
nákladech a ekonomických přínosech, které by se mohly
od každého zaměření očekávat. Mezi ukazatele patří:
potenciál vytváření pracovních míst, investiční náklady
a návratnost investic.

TECHNICKÁ PROVEDITELNOST:
Technická proveditelnost: pro praktickou realizaci
pilotního projektu cirkulární strategie v Praze je důležité
pochopit celkovou proveditelnost. Tyto informace jsou
rozhodující při vybírání strategií, které budou v blízké
budoucnosti pravděpodobně úspěšné. Mezi ukazatele
patří: úroveň technologické připravenosti, právní
a institucionální překážky.
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Cirkulární hospodaření s dešťovou vodou
V ideálním cirkulárním městě bude s dešťovou
vodou nakládáno udržitelným způsobem
s cílem snížit kulminační průtok a nebezpečí
zaplavení, přičemž tato voda bude využívána
jako zdroj prostřednictvím celé řady
kaskádovitých aplikací.
V Praze připadá na dešťové srážky přibližně
33 % celkového množství vody, která vstupuje
do městské kanalizace. V období silných srážek
se mohou městské kanalizační systémy zahltit
a být náchylné k zaplavování. Existuje tudíž
příležitost udržitelným způsobem hospodařit
s těmito dešťovými srážkami, a tak zachytit
hodnotu z tohoto potenciálního zdroje a snížit
riziko zaplavování.

Pokročilé lokální odpadové hospodářství
Tímto způsobem se hodnota těchto
sekundárních zdrojů uchovává v rámci města.
Přibližně 70 % celkového množství odpadů
vyprodukovaných v Praze se přepravuje
a zpracovává mimo samotné město. Existuje
obrovská příležitost zvýšit kapacitu města, aby
bylo možné zpracovávat tyto zbytkové toky
v samotném městě1, a tak udržet tuto zbytkovou
hodnotu v Praze.

Cirkulární nakládání s biomasou
V ideálním cirkulárním městě je vznik toků
zbytkové biomasy minimalizován, zatímco
nevyhnutelné odpady obíhají co nejdéle při
zachování co nejvyšší možné hodnoty.
Z celkového množství 1 082 000 tun odpadní
biomasy, která v Praze vznikne každý rok, se
pouze asi 56 000 tun využije v rámci města.
Vzhledem k tomu, že neexistuje všeobecný sběr
bioodpadů pocházejících z tuhého komunálního
odpadu, existuje příležitost zvýšit míru
odděleného sběru i využití biomasy2 v Praze při
současném zachování její vysoké hodnoty.
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1. PŘÍLEŽITOST

Cirkulární hospodaření s dešťovou vodou
V ideálním cirkulárním městě bude s dešťovou vodou, která ve městě
spadne, nakládáno udržitelným způsobem s cílem snížit kulminační
průtok a nebezpečí zaplavení, přičemž tato voda bude využívána jako zdroj
prostřednictvím celé řady kaskádovitých aplikací.

1.

Strategie městských zelených
střech

Zelené střechy v městském prostředí mohou snížit odtékání
vody do městského kanalizačního systému a zároveň zmírnit
vznik efektu „městského tepelného ostrova“. Realizaci zelených
střech mohou prostřednictvím dotací a jiných fiskálních pobídek
podpořit motivační programy v rámci strategie městských
zelených střech.

Případová studie: Basilejská strategie zelených
střech (Švýcarsko)

2. Decentralizované hospodaření
s dešťovou vodou

V celém pražském zastavěném prostředí je možné
implementovat systémy decentralizovaného hospodaření
s dešťovou vodou. Dešťovou vodu lze jímat, skladovat
a produktivně využívat například k zajištění pasivního chlazení
budov a zavlažování okolní vegetace.

Případová studie: Benthemplein, Rotterdam
(Nizozemsko)
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3. Platforma pro hospodaření
s dešťovou vodou

Neexistuje žádná univerzální koncepce pro hospodaření
s dešťovou vodou ve městě, se strategiemi lišícími se druhem
i rozsahem. Při realizaci udržitelných strategií pro hospodaření
s dešťovými srážkami mohou platformy shromažďovat
a spojovat řešení, produkty a iniciativy, které umožní, aby
občané, státní úředníci a podnikatelé začali spolupracovat
za účelem implementace udržitelných strategií hospodaření
s dešťovými srážkami.

Případová studie: Platforma Amsterdam Rainproof
(Nizozemsko)
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V ideálním cirkulárním městě je vznik toků reziduální biomasy
minimalizován, přičemž odpady, které musí vzniknout, obíhají co nejdéle
při zachování co nejvyšší možné hodnoty.
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V ideálním cirkulárním městě se v rámci místních smyček zdrojů udržuje
co nejdéle co nejvyšší hodnota veškerých zbytkových toků, které vznikají ve
městě. Tímto způsobem se hodnota těchto sekundárních zdrojů uchovává
v rámci města.
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Pokročilé místní odpadové hospodářství
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1. Přeměna odpadní biomasy na biopaliva
1. Decentralizovaná „cirkulární centra“
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2. Decentralizovaný sběr
a zpracování odpadní biomasy

0

Případová studie: Svoz odpadů v Berlíně s využitím vozů
na BioCNG (Německo)
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Začlenění „chytrých“ IoT měřičů do sběrných nádob na
odpad může umožnit efektivnější a účinnější činnosti
odpadového hospodářství monitorováním nádob na
odpad, analyzováním dat a plánováním tras. Rovněž
realizace „chytrého“ sledování v rámci odpadového
hospodářství ve městě může zlepšit rozlišení dat z hlediska
druhu a místa příslušných toků odpadu v celém městě.

Vyhrazené městské logistické služby mohou shromažďovat
městskou biomasu, nakládat s ní a dodávat ji do sítě
strategicky umístěných malých zařízení pro energetické
využití, která dokáží zpracovat tyto zbytkové toky na energii.
Logistické služby mohou rovněž biomasu dodávat, jakožto
vstup bohatý na živiny, místním zemědělským projektům.
Hodnota těchto zbytkových toků tudíž zůstává zachována
v daném místě. Tato decentralizovaná zařízení mají
potenciál zpracovávat tuhou zbytkovou odpadní biomasu
i odpadní vodu.6

Případová studie: ENEVO v Rotterdamu (Nizozemsko)

Případová studie: GroenCollect a Stadsgas (Nizozemsko)
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2. Infrastruktura „chytrého“ sběru
odpadu
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Případová studie: Centra zdrojů, město Amsterdam
(Nizozemsko)
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Další rozvoj řady městských sběrných dvorů: přeměna
jednoduchých sběren na cirkulární centra (hubs) zdrojů.
Každé z těchto decentralizovaných „center“ ve městě se
může zaměřit na činnosti místního nakládání s odpadem při
zachování jeho vysoké hodnoty, jako je třídění jednotlivých
toků, opětné použití, recyklování, upcyklování a opravování.
Díky decentralizovanému řízení toků odpadu je zde
příležitost zachytit větší podíl zbytkové hodnoty toků odpadu.

Systémy anaerobní digesce přeměňují odpadní biomasu
na bioplyn bez přítomnosti kyslíku. Následně lze tento
bioplyn dále upravovat na BioCNG, tj. stlačený bioplyn
s vysokým obsahem metanu, který lze použít jako účinné
palivo do vozidel, tedy jako slibnou alternativu tradičních
fosilních paliv, vyznačující se nízkými emisemi CO2, nízkou
hlučností a malým znečištěním částicemi.
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PŘEHLED
Na základě cirkulárních příležitostí a potenciálních strategií
identifikovaných v sektoru pražských veřejných služeb konsorcium
vybralo strategii s největším transformačním potenciálem,
která se bude dále rozvíjet ve fázi akčního plánu.

Přeměna odpadní biomasy na BioCNG
V případě města Prahy existuje významný potenciál pro efektivnější
zachycení a zpracování přibližně 93 500 tun biologicky odbouratelného
a kuchyňského odpadu, který by se dalo vytřídit v domácnostech
a restauracích, ve stravovacích zařízeních a potravinářském průmyslu.
Vybudováním zařízení na výrobu bioplynu by město mohlo vytvářet
hodnotu pro místní ekonomiku a současně uzavírat toky zdrojů.

Projekt pro naplnění vzrůstající potřeby Prahy
V současné době Praha postrádá komplexní zařízení pro zpracování
těchto zbytkových toků při současném zachování jejich potenciálně
vysoké hodnoty a tyto toky odpadů jsou v převážné většině
spalovány a částečně kompostovány. I když se energie vznikající při
procesu spalování zachycuje, je známo, že vlhkost z těchto odpadů
snižuje tepelnou účinnost zařízení pro energetické využití odpadů.
Konsorcium tudíž rozpoznalo a vybralo příležitost pro vybudování
zařízení na výrobu bioplynu, která bude dále rozpracována v třetí
fázi skenu.

Akční plán projektu pro Prahu
Zvolená cirkulární strategie byla dále rozvinuta v třetí fázi Cirkulárního
skenu města. Následující stránky obsahují: (i) krátký přehled cirkulární
strategie s uvedením nejlepších mezinárodních postupů a výsledného
pilotního projektu, (ii) vizuální obraz strategie, který detailně popisuje
jednotlivé role, procesy a zainteresovanou stranu, a (iii) detailní akční
plán jednotlivých kroků, který umožní přejít od koncepce pilotního
projektu k jeho realizaci.
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Tento projekt a studie nám pomohly lépe
porozumět tokům materiálů a odpadů
v Praze. V důsledku tohoto procesu jsme
získali několik skvělých nápadů pro pilotní
projekty, které se momentálně snažíme
realizovat. Snad již brzy bude celý náš
vozový park jezdit na biopalivo získané
z odpadu.
Patrik Roman
Generální ředitel Pražských služeb a.s.
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AKČNÍ PLÁN: PŘEMĚNA BIOODPADŮ NA BIOCNG

CIRKULÁRNÍ STRATEGIE

PROJEKT V PRAZE

Přeměna odpadní biomasy na BioCNG

Vybudování zařízení na výrobu bioplynu pro Prahu

Odpadní biomasa je stále více vnímána jako atraktivní
alternativa fosilních paliv. Při rozkládání bioodpadů v uzavřeném
prostoru bez přítomnosti kyslíku, zvaném anaerobní digesce
(AD), lze produkovat velká množství bioplynu (tvořeného hlavně
metanem – 60 % a CO2 – 40 %).

Významný potenciál pro Prahu může představovat zařízení pro
přeměnu biomasy na bioplyn a BioCNG. Z 93 500 tun biogenních
odpadů, které se podaří vytřídit každý rok, může vzniknout
přibližně 6 900 300 m3 biometanu.8

Bioplyn vyrobený z odpadní biomasy je možné dále zpracovat
tak, že se odstraní CO2, čímž dojde k jeho úpravě na biometan,
popř. na stlačený zemní plyn (CNG), v jehož případě koncentrace
metanu převyšuje 90 %. Z jedné tuny zbytkové biomasy lze získat
přibližně 73,8 m3 BioCNG, tj. dostatek energie, aby autobus na
CNG mohl ujet 123 km.8

BioCNG jako obnovitelné palivo pro městskou
mobilitu
Toto upravené biopalivo (BioCNG) lze nakonec použít jako palivo
pro městská vozidla, a to především velká vozidla s vysokou
spotřebou paliva, jako jsou vozy po svoz odpadů a městské
autobusy. Vozidla na zemní plyn (NG) vykazují nízké emise
a sníženou uhlíkovou stopu. A co více – zbytkový „digestát“
z AD lze použít jako organické hnojivo na zemědělskou půdu.

Cirkulární strategie pro naplnění stávajících
ambicí
V Krajském plánu odpadového hospodářství hlavního města
Prahy na období 2016–2025 město Praha již vytyčilo jasné priority
pro zvýšení odděleného sběru a pro vyšší využití biomasy při
současném zachování její vysoké hodnoty *, mimo jiné toho
chce docílit podporou výstavby zařízení pro anaerobní rozklad
a energetické využití.9 Souběžně s tím se začnou uplatňovat
u dopravy v Praze přísnější limity CO2 a znečištění**, kterých bude
obtížné dosáhnout bez využití potenciálu výroby biometanu.

Vozový park pro svoz odpadu poháněný
odpadní biomasou
Právě 67 % celkového odhadovaného potenciálu biopaliva dokáže
pohánět celý vozový park (147 osobních vozidel a 573 nákladních
automobilů) Pražských služeb, největší společnosti pro nakládání
s odpadem. Celý vozový park Pražských služeb tak může
pohánět energie získaná právě z odpadu, který společnost sváží,
s dostatečně velkým množstvím zbývajícího biometanu, které
umožňuje celoroční provoz 63 městských autobusů.8
Ačkoliv existuje významný potenciál k provozování mnoha
městských vozidel s použitím BioCNG vyrobeného z odpadní
biomasy, stanovení rozsahu prvního projektu se zaměří speciálně
na dodávání BioCNG pro provoz pražského vozového parku pro
svoz komunálního odpadu. Důvodem je stávající kapacita CNG
vozového parku.***

KLÍČOVÉ UKAZATELE VÝKONNOSTI
V případě tohoto projektu sloužícího k podpoře přechodu Prahy na
cirkulární ekonomiku lze použít klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
k řízení procesu projektu10:
•

Celková množství bioodpadu zpracovaného v zařízení
na výrobu bioplynu: Tento ukazatel je důležitý pro zjištění
celkových množství bioodpadu, která se využívají při
současném zachování vysoké či vyšší hodnoty, která je
motivací projektu.

•

Procento vozového parku pro svoz komunálního odpadu
na BioCNG: Tento ukazatel pomáhá určit rozsah přímého
využití vyrobeného BioCNG ve městě.

•

Celkový podíl bioodpadů, které se sbírají odděleně: Tento
ukazatel určuje podíl celkových bioodpadů vyprodukovaných
v Praze, které se sbírají odděleně a které lze využít jako
vstupní surovinu pro výrobu bioplynu a BioCNG.

NEJLEPŠÍ MEZINÁRODNÍ
POSTUPY
Vzhledem k flexibilní a vyspělé technologii existuje celá řada
nejlepších mezinárodních postupů zpracování zbytkové biomasy
na bioplyn a BioCNG, které mohou sloužit jako inspirace
a poskytnout další informace.
•

Svoz odpadů vozidly na biopalivo,
Berlín (Německo)

V hlavním městě Německa jezdí 150 vozidel pro svoz
odpadu na bioplyn, který se vyrábí z více než 60 000 tun
sesbíraného organického odpadu. Tato vozidla nejenže
méně znečišťují, jelikož produkují o dvě třetiny méně emisí
CO2, ale jsou i o 50 % tišší.11

Úprava bioplynu na BioCNG,
Vídeň (Rakousko)
Foto: Město Vídeň

Od roku 2015 zařízení na výrobu bioplynu ve VídniSimmeringu upravuje bioplyn na BioCNG, který je
distribuován do vnitrostátní sítě, dodává biometan do
900 domácností, čímž ušetří více než 3 000 tun CO2.12

* Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci odpadů pocházejících z domácností.
** Do roku 2030 minimálně 14 % energie pro dopravu bude muset pocházet z obnovitelné energie s významným přispěním BioCNG.
*** P
 řestože autobusy v Praze nejsou momentálně připraveny pro CNG, s průměrně 110 autobusy vyměněnými každý rok zde do budoucnosti existuje potenciál postupného přechodu autobusového parku na CNG v rámci
cyklu přirozené výměny vozidel.
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Domácnosti,
maloobchodní prodej
potravin a stravovací
služby

Zemědělský průmysl
Potenciálních 100 000 m3 digestátu, který se vyprodukuje
během procesu přeměny biomasy na BioCNG, je možné využít
v zemědělském průmyslu jako přírodní hnojivo.

DOMÁCNOSTI
HOUSEHOLDS

Každoročně pražské domácnosti a odvětví potravinářského průmyslu
vyprodukují přibližně 93 500 tun biologicky odbouratelných odpadů,
které lze odděleně sbírat a přeměnit na biopaliva.

MALOOBCHODNÍ
FOOD RETAIL &
PRODEJ
POTRAVIN
CATERING
A
STRAVOVACÍ
INDUSTRIES SLUŽBY

Snížené náklady na sběr odpadu
Zdravé a pro život příjemné prostředí v důsledku používání
vozidel pro svoz odpadu, která jsou méně hlučná a způsobují
menší znečištění

Nahrazení chemického hnojiva organickým hnojivem
z obnovitelného zdroje, které se vyrábí z digestátu
Žádné další požadavky

Posun v chování směrem k oddělenému nakládání s organickými
odpady
Domácnosti, supermarkety, farmářské trhy, hotely, školní jídelny,
kavárny, restaurace

ZEMĚDĚLSKÝ
AGRICULTURAL
PRŮMYSL
INDUSTRY

Místní farmáři, město Praha (vlastník zemědělské půdy,
parků a lesů)

DISTRIBUCE
DISTRIBUTION

On-site
BioCNGstanice
filling
Místní čerpací
stations
BioCNG

Dodávka
Supply
of
organic
organických
wastes
odpadů

Svozová společnost
Za oddělený sběr toků zbytkové biomasy v celé Praze zodpovídá
svozová společnost. Přední pražská společnost pro nakládání
s odpady již vlastní 140 vozidel, která jezdí na CNG. Odhaduje se,
že 67 % BioCNG , který je možné vyrobit v Praze, dokáže pohánět
celý vozový park.

Společnost pro nakládání
s odpady

SVOZOVÁ
WASTE
SPOLEČNOST
COLLECTION

Služba
odděleného
COMPANY
Separate
waste
sběru
odpadu
collection
service
pro získání biomasy
for biomass

SPOLEČNOST
WASTE
PRO
NAKLÁDÁNÍ
S ODPADY
MANAGEMENT
Anaerobní digesce biomasy
COMPANY
na bioplyn

Společnost pro nakládání s odpady hraje vůdčí roli v rozvoji projektu
pro přeměnu biomasy na BioCNG a při získávání nezbytných
financí a povolení a sladění činnosti s příslušnými zainteresovanými
stranami. Společnost pro nakládání s odpady je rovněž odpovědná
za provoz a údržbu zařízení pro přeměnu biomasy na BioCNG.

Anaerobic digestion of
biomass to biogas

Snížení emisí skleníkových plynů u vozového parku pro svoz
odpadu o přibližně 65 %11

Cyklické využívání zbytkové biomasy při zachování vysoké
hodnoty

Menší znečištění v důsledku nižších emisí NOx a jemného prachu1

Výnos z prodeje a dodávky BioCNG a digestátu, návratnost
investic závisí na získání dotací

Snížení hlučnosti vozového parku pro svoz odpadu pocitově o 50 %
Nižší a stabilnější náklady na paliva
Udržitelný image
Vozový park na BioCNG
Školení řidičů zaměřené na zvládnutí požadavků nového
vozového parku
Zvýšení nákladů na službu odděleného sběru bioodpadu
o přibližně 20 000 000 Kč8
Pražské služby a.s.

ORGANICKÝ
ODPAD
ORGANIC WASTE
Supply ofkomunálních
municipal
Dodávka
organic wastes
organických
odpadů

VÝROBA
BIOPLYNU
BIOGAS
PRODUCTION

Anaerobic
digestion
of
Anaerobní
digesce
BIOMASY
BIOMASS
to BIOGAS
na BIOPLYN

Upgrading
biogas
to
Úprava
bioplynu
na BioCNG
BioCNG

Vyšší účinnost zařízení pro energetické využití odpadů
Zevo Malešice díky odvádění vlhké biomasy
Pracovníci pro provoz a údržbu zařízení: 5 pracovníků na zkrácený
úvazek, 1 administrativní pracovník a 1 obchodní zástupce
Čas pro řízení rozvoje projektu

PŘÍNOSY

MATERIÁLY

INVESTICE

PENÍZE

MÍSTNÍ ZAINTERESOVANÁ STRANA
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ÚPRAVA
BIOPLYNU
BIOGAS
UPGRADING

Investiční náklady závisející na velikosti zařízení, z nichž 45 % by
mohlo být financováno z dotací na ochranu životního prostředí
Pražské služby a.s.
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Fáze stanovení rozsahu projektu
1 Vytvoření akční skupiny a zahájení projektu
Vytvořte angažovanou základní pracovní skupinu, která bude řídit celý
proces. Obrovskou cenu má také silná politická podpora iniciativy.
Zainteresované strany: Společnost pro nakládání s odpady,
svozová společnost

2 Zadání komplexní studie proveditelnosti
Proveďte komplexní studii proveditelnosti s cílem stanovit rozsah
nejvhodnějšího projektu pro Prahu včetně analýzy: (i) vhodné
velikosti a technologií, (ii) očekávaných množství výchozí suroviny
a výnosů, (iii) stávajícího legislativního prostředí, (iv) analýzy životního
cyklu projektu, (v) finanční proveditelnosti a finančních strategií.
Zainteresované strany: Společnost pro nakládání s odpady
Výsledky této fáze:
Potvrzená podpora pražského magistrátu, jako je například
oficiální hlasování rady.
Provedená komplexní studie proveditelnosti.
Definovaný životaschopný rozsah a koncepce projektu.

Oddělený sběr zbytkové komunální biomasy
3 3a. Pilotní projekt odděleného sběru biomasy
Zatímco technická příprava procesu přeměny na BioCNG může
trvat řadu měsíců, pilotní ověření odděleného sběru biomasy
lze zahájit ihned a může se považovat za investici, které nebude
třeba litovat. Ačkoliv oddělený sběr bioodpadů představuje
důležitý předpoklad iniciativy, jejímž cílem je přeměna
biomasy na BioCNG, je oddělený sběr také klíčovou součástí
cirkulárního města v obecnější rovině, s mnoha dalšími možnými
vysokohodnotovými aplikacemi těchto toků biomasy.

3b. Plošné rozšíření odděleného sběru biomasy

Výsledky této fáze:
Pilotní projekt systému podomního sběru odděleného
odpadu v jedné městské části v Praze.
Rozšíření pilotních projektů odděleného sběru zbytkové
biomasy do více městských částí v Praze.
Zpětná vazba od občanů týkající se životaschopného
odděleného sběru biomasy.

Příprava projektové fáze
4 Zapojení zainteresovaných stran
Abyste sladili všechny role a odpovědnosti, zapojte včas zainteresované
strany, přičemž pozitivním způsobem zapojte co nejdříve všechny
strany. Tato jednání musí být otevřená a transparentní a je třeba
poskytnout dostatečný čas pro veřejnou konzultaci.
Zainteresované strany: Všechny

5 „Podnikatelský plán“ a financování projektu
Vypracujte nezbytný podnikatelský plán. Nastiňte možné financování
projektu, výnosy a doby návratnosti investic. Po sestavení plánu
požádejte o možné financování příslušného projektu, jako jsou
investiční dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).13
Míra dotace činí 45 % investičních nákladů, ale zásadní roli hraje včasné
a individuální projednání s poskytovatelem finančních prostředků.
Zainteresované strany: Společnost pro nakládání s odpady
Výsledky této fáze:
Uskutečněné veřejné konzultace se zapojením
zainteresovaných stran.
Vypracovaný podnikatelský plán.
Zajištěné financování projektu.

Fáze získání povolení
6 Získejte nezbytná povolení

Za účelem identifikace silných stránek, příležitostí a výzev by
se mělo provádět průběžné monitorování pilotního projektu
odděleného sběru bioodpadů. S využitím těchto informací je
možné realizovat další pilotní projekty v jiných městských částech
Prahy s cílem dramaticky zvýšit množství odděleně sesbírané
zbytkové biomasy.

Získejte nezbytná povolení podle povolovacího postupu, který platí
pro BioCNG projekty v České republice. Povolovací řízení zahrnuje
tyto prvky: (i) začlenění do Krajského plánu rozvoje a Územního
plánu pro využívání obecních pozemků, (ii) Posouzení vlivů na
životní prostředí (EIA), (iii) územní rozhodnutí, (iv) stavební povolení,
(v) kolaudační rozhodnutí.14

Zainteresované strany: Společnost pro nakládání s odpady,
svozová společnost

Zainteresované strany: Společnost pro nakládání s odpady,
externí konzultanti pro posouzení vlivů
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Tip: Vzhledem k tomu, že mnoho povolení je založeno na stejných klíčových
informacích, doporučujeme pro zefektivnění procesu získání povolení mít
k dispozici obecné, průběžně aktualizované informace, které jsou přístupné
všem stranám. Podpora ze strany externích odborníků může vytvořit
kapacitu, která pomůže projít tímto „komplexním procesem“.
Výsledky této fáze:
Získání všech nezbytných povolení pro projekt přeměny
biomasy na BioCNG.
Schválení projektu na základě hlasování v Radě hlavního
města Prahy.

Fáze realizace projektu
7 Připravte a zveřejněte výběrové řízení na

výstavbu zařízení

Připravte zadávací dokumentaci pro výstavbu konečného schváleného
projektu přeměny biomasy na BioCNG. Ve výběrovém řízení musíte
zohlednit životní cyklus projektu včetně potenciální opětovné
použitelnosti materiálů a komponentů po uplynutí jejich životnosti.
Zainteresované strany: Všechny

8 Vyškolte pracovníky
Pro pracovníky, kteří budou provozovat zařízení pro přeměnu biomasy
na BioCNG, i řidiče svozových vozidel na BioCNG zajistěte vhodná školení.
Zainteresované strany: Společnost pro nakládání s odpady
Výsledky této fáze:
Uskutečněné veřejné konzultace se zapojením
zainteresovaných stran.
Vypracovaný podnikatelský plán.
Zajištěné financování projektu.

Provozní fáze
9 9. Vyškolte pracovníky
Spusťte plný provoz zařízení pro přeměnu biomasy na BioCNG.
Pokračujte v monitorování a vyhodnocování výkonnosti na
základě klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).
Zainteresované strany: Společnost pro nakládání s odpady
Výsledky této fáze:
Svozová vozidla komunálního odpadu obsahujícího oddělenou
biomasu pohaněná organickým odpadem, který svážejí.
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Vyškolení pracovníků
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ZÁVĚR

PRAKTICKÁ A PLOŠNÁ
ŘEŠENÍ PRO CIRKULÁRNÍ
BUDOUCNOST

STÁLÁ POMOC ZE STRANY
VEŘEJNÉHO I SOUKROMÉHO
SEKTORU

Město Praha nastartovalo přechod na cirkulární ekonomiku
procesem Cirkulárního skenu města. Na základě inovačního
procesu založeného na spolupráci a faktech byly představeny
tři cirkulární strategie, které mají významný transformační
potenciál pro Prahu ve třech prioritních oblastech, tj. stavebnictví,
domácnosti a veřejné služby. Každá strategie byla identifikována
na základě jejího potenciálu ovlivnit klíčové materiálové toky,
s přihlédnutím k místnímu kontextu tak, aby bylo možné zajistit
realizaci.

Přechod na cirkulární ekonomiku je složitá cesta a nedojde k němu
ze dne na den. Proto se vyžaduje stálé zapojení a nasazení ze strany
jak veřejného, tak i soukromého sektoru, které vzájemně těží ze
svých silných stránek. V rámci celého procesu skenu města vznikla
v Praze hybná síla odhodlaná k přechodu na cirkulární ekonomiku.
Aby se dostavily konkrétní přínosy cirkulární ekonomiky, je důležité
využít tuto stávající hybnou sílu a uplatnit kolaborativní přístup
založený na jednotlivých krocích, který umožní proměnit koncepci
každého pilotního projektu ve skutečnost.

V případě sektoru stavebnictví představuje již jeho velká
stopa použitých primárních materiálů příležitost zlepšit
environmentální profil a stimulovat cirkulární činnosti v sektoru.
Byl navržen konkrétní pilotní projekt pro vypracování cirkulárních
kritérií a jejich uplatnění při rekonstrukci haly č. 23 v historické
Holešovické tržnici, který může sloužit jako projekt se „snadno
dosažitelnými výsledky“ k ověření a opakování koncepce.

Na základě údajů ze skenu již město Praha podniklo kroky
k realizaci projektu přeměny biomasy na BioCNG zadáním
komplexní studie proveditelnosti. Podobné proaktivní
a kolaborativní kroky vyžaduje každá cirkulární strategie, aby se
došlo od inspirace cirkulární ekonomikou k praktické a plošné
realizaci, která bude hnací silou přechodu Prahy na cirkulární
ekonomiku.

Pražské domácnosti v současné době vyhazují velké
množství produktů, které se většinou spalují jako
energetické palivo. Rozvoj pilotního ReUse centra, které dokáže
spojovat dohromady cirkulární činnosti a organizace s cílem
podnítit opětovné používání, může sloužit jako skvělá příležitost
pro stimulování zaměstnanosti a pro zachycení hodnoty v místní
ekonomice.

NEUSTÁLÁ HYBNÁ SÍLA PRO
PŘECHOD CELÉHO MĚSTA

Sektor pražských veřejných služeb je odpovědný za
nakládání se 4,6 milionu tun odpadů každý rok. Analýza
materiálových toků sektoru určila příležitost pro vysokohodnotové
využití toků odpadní biomasy, která spočívá ve vybudování závodu
na zpracování biomasy k vytvoření udržitelného zdroje paliva pro
vozový park určený ke svozu komunálního odpadu.
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Samotné tři projekty nezajistí přechod. Město Praha tak musí
i nadále stavět na této hybné síle a usilovat o srovnatelně
kolaborativní přístup, aby docílilo zapojení a podpory přechodu
na cirkulární ekonomiku v dalších sektorech, u zainteresovaných
stran a ve strategiích po celé Praze. Pro usnadnění tohoto širšího
přechodu na cirkulární ekonomiku se doporučuje, aby město
zakotvilo cirkulární myšlení do vize a strategie města. Na základě
toho se může veřejný sektor, podniky i občanská společnost
postavit za sjednocenou vizi pro cirkulární Prahu, a tak podpořit
přechod.

Cirkulární sken Prahy je u konce, ale
cesta Prahy k cirkulární ekonomice
pravě započala. Díky výborné
spolupráci s našimi partnery z Circle
Economy se nám podařilo vytvořit
výjimečně silnou hybnou sílu v rámci
magistrátních odborů, na nejvyšších
politických úrovních i v místních
podnicích. Všichni jsou nyní zapojeni
a připraveni začít realizovat několik
vybraných cirkulárních pilotních
projektů. Doufám, že se více českých
a slovenských měst již brzy vydá
touto cestou. Nastal čas, abychom
začali brát vážně změnu, kterou
potřebujeme.
Vojtěch Vosecký
Spoluzakladatel a CBO INCIEN
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DODATEK I: PŘÍSTUP A METODIKA PRO 2. FÁZI: ANALÝZA MATERIÁLOVÝCH TOKŮ
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Výběr sektorů
Jako vstup pro analýzu materiálových toků byly použity vybrané
prioritní oblasti z 1. fáze. Abychom lépe pochopili činnosti příslušející
každému z těchto tří prioritních sektorů, uplatnili jsme klasifikaci
činností NACE. Mezi tři vybrané sektory patří:

Sektor stavebnictví

Prioritní sektory

(Klasifikace NACE F 41–43)
Mezi stavební činnosti patří výstavba budov,
pozemní stavitelství a speciální stavební činnosti.

Domácnosti
(Klasifikace NACE není relevantní)
Domácnosti jsou typickou kategorií pro vyjádření
„konečné spotřeby“ zboží v ekonomice.
Veřejné služby (odpadové hospodářství
a nakládání s odpadní vodou)
(Klasifikace NACE F 37–38)
Činnosti zahrnující sběr, úpravu, likvidaci a využití
zbytkových toků jak odpadů, tak i odpadní
vody. „Energetický“ segment sektoru veřejných
služeb se posuzuje z hlediska spotřeby energie
v každém z těchto tří prioritních sektorů.

Zdroje a zpracování dat
Zdroje dat, které byly použity k vypracování grafů v analýze
materiálových toků, jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu, zároveň
jsou uvedeny doplňující poznámky týkající se způsobu (pokud existuje)
kombinování a zpracování dat pro zjištění konečných hodnot.
Mezi hlavní druhy zdrojů dat patří:
•

•

•
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Analýza materiálových toků
Materiálové kategorie a výrobky
Analýza materiálových toků ukazuje toky zdrojů sektorem, popř.
domácností. Materiálové toky jsou řazeny do kategorií, tj. energie,
voda, biomasa, minerály a chemikálie, kovy a emise. Tyto toky
zdrojů zahrnují suroviny i (hotové) výrobky. Ukazují množství
použitých materiálů a množství vyprodukovaných odpadů za rok.
Do kategorií materiálových toků patří:
Energie
Energetické toky zahrnují jak paliva pro přímé použití,
tak i paliva pro výrobu elektřiny.
Biomasa
Toky biomasy zahrnují rostlinné a živočišné produkty
pocházející ze zemědělství a lesnictví a stejně tak i hotová
jídla a potravinářské výrobky.
Voda
Toky vody zahrnují jak vodu odebranou přímo z krajiny,
tak i vodu z vodovodu. V některých případech, jako
například v subsektoru energetického využití odpadového
hospodářství, se určitá část vody nespotřebuje. Využívá
se spíše pro chlazení, a může tedy znovu vstoupit do
výrobního procesu.
Minerály a chemikálie
Na jedné straně toky minerálů a chemikálií zahrnují pevné
materiály, které se vyskytují v přírodě, a výrobky z nich, jako
například keramické výrobky a cihly. Na straně druhé k nim
patří chemické sloučeniny a výrobky na bázi ropy jako
plasty a pryž.

Literatura, studie a úřední dokumenty pro další pochopení zdrojů
v zemi a městě včetně Surovinové politiky České republiky (1),
Hodnocení systémů komplexního řízení v hlavním městě Praze (2),
Zprávy o hospodaření s vodou v České republice (3) a Nakládání se
stavebním a demoličním odpadem v České republice (4).

Kovy
Toky kovů zahrnují surové a zpracované kovy a výrobky
z nich, od železné rudy až po kancelářské sponky.

Národní databáze vstupních a výstupních dat – EXIObase – pro
vytvoření základu analýzy. EXIObase zaznamenává národní vstupy
a výstupy fyzického zboží v České republice, které je klasifikováno
podle sektorů NACE, a domácností.

Emise
Toky emisí zahrnují pouze emise skleníkových plynů,
z nichž převážnou většinu tvoří CO2.

Pro získání posledních a detailních údajů jsou použity, je-li to
možné, městské a celostátní statistiky, které dále upřesňují údaje
EXIObase. Mezi klíčové zdroje patří: ČSÚ (5), Krajská správa ČSÚ
v hl. m. Praze (6) a databáze VISOH (7).

Úprava odpadu
Úprava odpadu je popsána podle jednotlivých sektorů
a demonstrována s použitím pěti scénářů, tj. opětovné použití,
recyklování, energetické využití, přímé použití na zemědělské půdě,
skládkování a spalování, přičemž opětovné použití představuje
preferovaný scénář, zatímco skládkování nejméně žádoucí scénář.
Údaje týkající se úpravy odpadu vycházejí z posledních dostupných
dat a jsou vyjádřeny v množstvích za rok.
Opětovné použití
Výrobky se opětovně používají při současném zachování jejich
původního tvaru a charakteristik. To často vyžaduje opravu
nebo výměnu částí výrobku. Opětovné použití je preferovaným
způsobem nakládání s odpady, jelikož zaručuje nejvyšší úroveň
zachování hodnoty.
Recyklace
Výrobky se zpracovávají za účelem opětovného použití jejich
zdrojových materiálů. V celém recyklačním procesu dochází ke
ztrátě hodnoty, čímž se recyklování stává suboptimální volbou
způsobu nakládání s odpadem.
Energetické využití
Zdroje se spalují za účelem výroby tepla nebo jiné energie.
Malá část hodnoty výrobku je tak zachována, většina hodnoty
se ale ztrácí.
Přímé použití odpadu na zemědělské půdě
Zdroje jsou přímo použity na zemědělskou půdu, které tak
přidávají hodnotu. Mezi běžné příklady patří zasypávání za
účelem rekultivace půdy nebo terénních úprav či použití na
zemědělskou půdu podobným způsobem, jakým se používá
hnojivo.
Spalování
Zdroje se spalují a přeměňují na emise. Nezachycuje se žádné
teplo či energie, a zdroje tudíž ztrácejí veškerou svou hodnotu.
Skládka
Zdroje jsou odváženy na skládku, popř. vypouštěny do
povrchových vod. Nejenže tím dochází ke ztrátě veškeré
hodnoty odpadu, ale skládkování navíc způsobuje velké
environmentální dopady.

DODATEK II: PŘÍSTUP A METODIKA PRO 2. FÁZI: CIRKULÁRNÍ PŘÍLEŽITOSTI A POTENCIÁLNÍ
STRATEGIE

CIRKULÁRNÍ

PRAHA

TŘI PRIORITNÍ SEKTORY
PRAHY

Domácnosti

Stavebnictví

D O PA DY
A M A T E R I Á LY

Ve ř e j n é
služby

CIRKULÁRNÍ
PŘÍLEŽITOSTI
A POTENCIÁLNÍ
STRATEGIE

JEDNÁNÍ
U KU L AT É H O
STOLU

IDENTIFIKACE
CIRKULÁRNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
A POTENCIÁLNÍCH STRATEGIÍ
S cílem identifikovat cirkulární strategie, které by byly
nejvhodnější pro město Prahu, jsme se vydali dvěma směry: (i)
na základě analýzy materiálových toků jsme identifikovali oblasti
dopadu a (ii) zorganizovali jsme jednání se zainteresovanými
stranami z místního průmyslu u kulatého stolu, aby pochopily,
které strategie a iniciativy již nyní existují přímo v Praze.
(i) Oblasti dopadu a materiály:
Na základě výsledků analýzy materiálových toků tří pražských
prioritních sektorů byly identifikovány prioritní materiálové toky
a oblasti s významným dopadem. Tyto prioritní materiálové
toky souvisejí buď s velkým množstvím, nebo jsou spojeny
s negativním dopadem (dopady), a jako takové mají z hlediska
cirkulární ekonomiky největší transformační potenciál.
(ii) Oborová jednání zainteresovaných stran u kulatého stolu

HODNOCENÍ
STRATEGIÍ

EKONOMIKA

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

PROVEDITELNOST

OBOROVÝ WORKSHOP

V listopadu 2019 se v Praze uskutečnila jednání u kulatého stolu,
na kterých se sešly příslušné zainteresované strany z městských
prioritních sektorů. Na těchto jednáních byla zpracována fakta
pro klíčové priority sektoru ve městě, které identifikují místní silné
stránky, stávající iniciativy a potenciální příležitosti a výzvy pro
cirkulární ekonomiku.

HODNOCENÍ CIRKULÁRNÍCH
STRATEGIÍ
Pro prohloubení každé z identifikovaných potenciálních
cirkulárních strategií byla provedena analýza dopadů, která
zkoumala tři nadřazené kategorie, jež jsou uvedeny níže, tj.
environmentální dopad, ekonomický potenciál a proveditelnost.
Pro každou z kategorií hodnocení byly použity detailní ukazatele
(kompletní přehled je uveden v dodatku IV):

STRATEGIE PRO PILOTNÍ
PROJEKTY

1
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2

3

Potenciál environmentálního dopadu: Potenciál
environmentálního dopadu zkoumá environmentální přínosy,
které by každé zaměření mohlo mít. Je důležité poznamenat,
že toto hodnocení bylo provedeno pouze v rozsahu
dostupných informací a jeho cílem nebylo poskytnout
kvantitativní posouzení. Mezi ukazatele patří: potenciál
snížení odpadů, potenciál snížení emisí a potenciál snížení
spotřeby surovin.

Ekonomický potenciál: Dále byl zkoumán ekonomický
potenciál každého zaměření s cílem poskytnout informace
o přibližných nákladech a ekonomických přínosech, které
by se mohly od každého zaměření očekávat. Mezi ukazatele
patří: potenciál vytváření pracovních míst, investiční náklady
a návratnost investic.

Technická proveditelnost: pro praktickou realizaci pilotního
projektu cirkulární strategie v Praze je důležité pochopit
celkovou proveditelnost. Tyto informace jsou rozhodující
při vybírání strategií, které budou v blízké budoucnosti
pravděpodobně úspěšné. Mezi ukazatele patří: úroveň
technologické připravenosti, právní a institucionální překážky.

OBOROVÝ WORKSHOP
28. listopadu 2018 byly výsledky analýzy materiálových
toků, cirkulární příležitosti a potenciální cirkulární strategie
představeny zainteresovaným stranám z místní podnikatelské
sféry a magistrátních odborů. Během workshopu účastníci
vybrali dvě nejslibnější cirkulární strategie pro každý prioritní
sektor a dále rozpracovali pro každý z nich podnikatelský model.
Uskutečnilo se závěrečné hlasování s cílem rozhodnout, která
cirkulární strategie každého prioritního sektoru disponuje
největším transformačním potenciálem pro město Prahu a měla
by se zařadit do 3. fáze pro další rozpracování akčních plánů.

CIRKULÁRNÍ

PRAHA

DODATEK III: PŘÍSTUP A METODIKA PRO 3. FÁZI: AKČNÍ PLÁN

VÝBĚR CIRKULÁRNÍCH
STRATEGIÍ PRO PILOTNÍ
PROJEKT

PŘEZKUM LITERATURY
DOKUMENTUJÍCÍ NEJLEPŠÍ
MEZINÁRODNÍ POSTUPY

3. fáze skenu začala po oborovém workshopu, který se uskutečnil
28. listopadu a během kterého zástupci místních podniků a odborů
pražského magistrátu vybrali jednu cirkulární strategií pro každou
ze tří městských prioritních oblastí. Tyto tři cirkulární strategie jsou
uvedeny níže:

V případě každé z cirkulárních strategií, které byly vybrány pro řízení
přechodu na cirkularitu v Praze, byl proveden rozsáhlý přezkum
literatury. Tato literatura zahrnovala projektovou dokumentaci
nejlepších mezinárodních postupů a souhrnné zprávy, které
obsahovaly poznatky, nejlepší postupy a doporučení pro provádění
každé cirkulární strategie. Na základě tohoto přezkumu příslušné
literatury byly pro každou strategii stanoveny „klíčové ingredience
úspěšnosti“, včetně zainteresovaných stran, opatření, zdrojů,
předpisů atd.

STAVEBNICTVÍ
Cirkulární kritéria výběrového řízení ve stavebních projektech
Potenciální pilotní projekt pro tuto cirkulární strategii zahrnuje
vypracování souboru relevantních a dopad majících cirkulárních
kritérií, která by se mohla zařadit do procesu výběrového řízení
na nějaký městský stavební projekt.

DOMÁCNOSTI
Cirkulární ReUse centra
Síť decentralizovaných cirkulární „center“ (hubs) napříč celým
městem se může zaměřit na činnosti, které zachovávají hodnotu
a umožňují využít zbytkové toky z domácností, jako je například
nabízení opakovaně použitých materiálů a výrobků, jakož
i recyklování, upcyklování a opravárenské činnosti.

VEŘEJNÉ SLUŽBY
Přeměna odpadní biomasy na BioCNG
Systémy anaerobní digesce dokáží přeměnit zbytkovou biomasu
na bioplyn, který lze následně upravit na BioCNG. Konkrétně je
možné využít tento cirkulární zdroj energie k pohánění vozidel, jako
jsou například městské autobusy nebo vozidla pro svoz odpadu.
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VYTVOŘENÍ AKČNÍCH PLÁNŮ
Na základě informací z externí literatury a od místních
zainteresovaných stran, které se zúčastnily oborových jednání
u kulatého stolu, byla každá z cirkulárních strategií dále
rozpracována tak, aby obsahovala následující prvky:

1. Stručný přehled cirkulární strategie a výsledného pilotního
projektu. Popis každého projektu obsahuje tyto informace:
•

Popis projektu dále uvádí, jak bude projekt fungovat, přičemž
reflektuje poznámky a poznatky získané od zainteresovaných
stran na oborovém workshopu.

•

Několik klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) je navrženo
tak, aby zainteresované strany projektu mohly monitorovat
dopad, který projekt má s ohledem na širší vizi cirkulární
ekonomiky města.

•

Jsou uvedeny příklady nejlepších postupů použitých
u příslušných projektů v jiných městech, které mohou sloužit
jako inspirace a správné „vzory“ předchozích úspěšných
projektů v každé oblasti.

OBOROVÉ KULATÉ STOLY
Tyto „klíčové ingredience“ a nejlepší mezinárodní postupy byly
projednány u kulatého stolu s místními zástupci specializujícími
se na cirkulární strategii. V týdnech od 25. února do 8. března
se uskutečnila tři oborová jednání u kulatého stolu, tj. jedno pro
každou prioritní oblast skenu. Každého jednání se zúčastnili
zástupci z místních podniků a magistrátních odborů. Během
oborových jednání byly představeny souhrnné informace a
společnými silami byla vytvořena cirkulární strategie pro konkrétní
potřeby Prahy, v níž jsou identifikovány potenciální pilotní projekty.

2. Schéma podnikatelského modelu uvádí u každé zainteresované
strany v každém pilotním projektu činnosti, přínosy, investice
a zdroje. Jsou zde jmenovitě uvedeny konkrétní organizace jako
možní partneři v Basileji. Podnikatelský model je vizualizován
pomocí srozumitelného grafu, takže každá zainteresovaná strana
snadno pochopí svou roli v rámci celé koncepce.
3. Navržený akční plán popisuje konkrétní kroky, které je nutné
provést pro spuštění projektu, a způsob, jak by se projekt mohl
časem rozšířit. Ke každému kroku jsou přiřazeny zainteresované
strany a zároveň jsou uvedeny důležité informace o strategii
plošného rozšíření.

CIRKULÁRNÍ

PRAHA

DODATEK IV: HODNOCENÍ POTENCIÁLNÍCH CIRKULÁRNÍCH STRATEGIÍ

POTENCIÁL
ENVIRONMENTÁLNÍHO DOPADU:
Potenciál environmentálního dopadu zkoumá environmentální
přínosy, které by každé zaměření mohlo mít. Je důležité
poznamenat, že toto hodnocení bylo provedeno pouze v rozsahu
dostupných informací a jeho cílem nebylo poskytnout kvantitativní
posouzení. Mezi ukazatele patří: potenciál snížení odpadů, potenciál
snížení emisí a potenciál snížení spotřeby surovin.

EKONOMICKÝ POTENCIÁL:
Dále byl zkoumán ekonomický potenciál každého zaměření
s cílem poskytnout informace o přibližných nákladech
a ekonomických přínosech, které by se mohly od každého
zaměření očekávat. Mezi ukazatele patří: potenciál vytváření
pracovních míst, investiční náklady a návratnost investic.

Environmentální potenciál
Snížení emisí
CO2

Snížení
spotřeby
surovin

Zvýšení použití
sekundárních
materiálů

Online trh pro obchodování
se sekundárními materiály

2

2

2

3

–

1

3

2

2

3

2

2

Použití kalu do stavebního
materiálu

3

1

2

2

–

1

2

1

3

2

2

2

Použití strusky do
stavebního materiálu

3

1

2

2

–

1

2

1

3

3

2

2

Recyklace výkopových
materiálů na stavební
materiály

3

1

2

3

–

1

2

1

2

2

2

2

Databáze materiálů ve
fondu budov

1

2

2

2

–

1

2

1

2

3

3

2

Pasporty materiálů ve
stavebních projektech

2

2

2

2

–

1

2

1

2

2

2

2

Cirkulární kritéria výběrového
řízení ve stavebních projektech

2

2

3

3

2

2

2

2

2

3

2

2

Cirkulární demoliční
postupy

3

1

2

3

–

2

3

1

2

3

3

2

Cirkulární strategie

Vytvoření
pracovních
míst

Návratnost
investic

Počáteční
investiční
náklady

Potenciál
plošného
rozšíření

Úroveň
technologické
připravenosti

Právní
překážky

Institucionální
překážky

Environmentální potenciál

Ekonomický potenciál

Snížení emisí
CO2

Zvýšení
recyklace

Zvýšení
informovanosti

Zvýšení
udržitelné
spotřeby

Vytvoření
pracovních
míst

Návratnost
investic

Počáteční
investiční
náklady

Potenciál
plošného
rozšíření

Úroveň
technologické
připravenosti

Právní
překážky

Institucionální
překážky

Strategie městské produkce
potravin

–

2

–

2

2

2

2

2

1

3

2

2

Digitální nástroje pro sdílení
potravin

2

2

–

2

2

1

2

1

3

3

2

2

Cirkulární nákupní středisko

2

1

1

3

3

3

3

1

3

3

1

1

Opravárenská „centra“

2

1

1

3

2

2

2

2

2

3

3

3

Platforma komunitního
odměňování a recyklování

2

1

2

2

1

1

2

2

2

3

2

2

Reverzní logistika pro
elektronický odpad

2

1

2

2

1

1

3

2

3

2

2

2

Vytvoření
pracovních
míst

Návratnost
investic

Počáteční
investiční
náklady

Potenciál
plošného
rozšíření

Úroveň
technologické
připravenosti

Právní
překážky

Institucionální
překážky

Cirkulární strategie

Střední
Nízké
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Ekonomický potenciál

Technická proveditelnost

Snížení vzniku
odpadů

Snížení emisí
CO2

Snížení
spotřeby
surovin

Zvýšení použití
sekundárních
materiálů

Zvýšení
adaptace na
klimatické
změny

Strategie městských
zelených střech

–

2

1

–

3

2

2

2

2

3

2

2

Decentralizované hospodaření
s dešťovou vodou

–

2

1

–

3

2

1

1

2

3

2

2

Platforma pro hospodaření
s dešťovou vodou

–

2

–

–

3

1

1

3

2

3

3

2

Decentralizovaná „cirkulární
centra“

3

2

2

3

–

3

3

2

3

2

2

1

Infrastruktura „chytrého“
sběru odpadu

2

2

–

–

–

2

2

1

2

3

2

2

Přeměna biomasy na
biopaliva

2

2

2

2

2

2

2

1

2

3

2

2

Decentralizovaný sběr
a zpracování biomasy

3

1

1

2

2

1

3

1

2

3

1

2

Cirkulární strategie

Vysoké

Technická proveditelnost

Snížení vzniku
odpadů

Environmentální potenciál

Legenda

Technická proveditelnost

Snížení vzniku
odpadů

TECHNICKÁ PROVEDITELNOST:
Technická proveditelnost: pro praktickou realizaci pilotního
projektu cirkulární strategie v Praze je důležité pochopit celkovou
proveditelnost. Tyto informace jsou rozhodující při vybírání
strategií, které budou v blízké budoucnosti pravděpodobně
úspěšné. Mezi ukazatele patří: úroveň technologické
připravenosti, právní a institucionální překážky.

Ekonomický potenciál
Zvýšení
adaptace na
klimatické
změny
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