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Proč gastroodpady?



Fyzická analýza odpadu 

24.9.2020

Rozbor odpadu z kontejnerů

Účel: zjistit, kolik procent z odpadu 

vyhozeného do směsných kontejnerů by 

mohlo být ještě využito

Výsledky:

• Bioodpad 32,8 %

• Z toho gastroodpad: 17,8 %



Sběr gastroodpadů





Sběr zahájen 1.3.2022

Na spolupráci jsme se dohodli s 

bioplynovou stanicí EFG Rapotín.

Gastroodpad jsou schopni 

zpracovat včetně sáčků, které se 

vyseparují.

Gastroodpad se následně přetváří 

na bioplyn, elektrickou energii a 

teplo.



Sběr zahájen 1.3.2022

Informační kampaň v Novojičínském zpravodaji, na 

internetu a na Facebooku.

Do každé domácnosti 1 leták.

Po městě rozmístěno 40 nádob na gastroodpad, sváží 

se 1x týdně.

V Návštěvnickém centru k prodeji košíky na 

gastroodpad za zvýhodněnou cenu.





Statistiky
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Svoz gastroodpadu v Novém Jičíně za rok 2022



Náklady X ušetřené finance březen – prosinec 2022:

Březen – prosinec 2022:

Úspora: 111 777 Kč 

• 46,3 t gastroodpadu v ceně 2 415,08 Kč/t (v tom je zahrnut i skládkovací

poplatek)

Náklady: 151 800 Kč

Bilance: - 40 000 Kč

Do budoucna se při zvyšování skládkovacího poplatku bude rozdíl snižovat.



Výhody a nevýhody



Výhody zavedení sběru gastroodpadů

Snižování objemu SKO

Předpokládali jsme nepořádek kolem nádob, naštěstí se tak však nestalo (za 

celou dobu jen 1 stížnost)

Způsob zpracování: přeměna na elektřinu, plyn, a biometan

Dokáží zpracovat i obaly, tj. plastové sáčky

V ceně je dodání uzavíratelných nádob a péče o ně, tj. opravy a údržba, 

polepy, mytí.



Nevýhody zavedení sběru gastroodpadů

Vzdálenost bioplynové stanice (cca 120 km), nicméně jezdí auty s pohonem 

na CNG, které vyrábí, a zároveň s NJ sváží i Opavu, Kopřivnici a Olomouc

Náklady převyšující úspory (prozatím – do budoucna výhodnost spolu se 

zvyšujícími náklady na skládkování poroste)



Plány do budoucna



Další plány

Rozšíření ze 40 na 60 ks nádob v NJ

Vybudování překládací stanice v NJ

Vybudování bioplynové stanice na 

zpracování gastroodpadů v NJ 

(výhledově)



Další aktivity 

v odpadovém 

hospodářství



Další aktivity v odpadovém hospodářství

REUSE centrum (od 2022)

Nádoby na kuchyňský olej (2021)

Vratné kelímky na kulturní akce (2020)

Evidence popelnic pomocí QR kódů (2019)

Ocenění za odpadové hospodářství (2022, keramická 

popelnice a Elektrooskar)



Ohlasy v médiích



Ohlasy v médiích

Výroba plynu z gastroodpadu v Novém Jičíně (Studio ČT 

24, čas 1:45:00, 3.5.2022)

Lidé v Novém Jičíně mohou nově třídit gastroodpad. 

Zatím jde o pilotní projekt (Český Rozhlas, 9.3.2022)

Třídit do hnědých popelnic a dále využít lze nově i zbytky 

jídel (TV Polar, 11.3.2022)

Snižování množství směsného komunálního 

odpadu (Komunální ekologie.cz, 19.4.2022)

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/222411058060503/
https://ostrava.rozhlas.cz/lide-v-novem-jicine-mohou-nove-tridit-gastroodpad-zatim-jde-o-pilotni-projekt-8698641
https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000030290/tridit-do-hnedych-popelnic-a-dale-vyuzit-lze-nove-i-zbytky-jidel
https://www.komunalniekologie.cz/info/snizovani-mnozstvi-smesneho-komunalniho-odpadu


www.novyjicin.cz
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