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Tisková zpráva 

Praha má novou moderní třídicí linku na plastový a 
kovový odpad. Zvýší tak možnosti recyklace a využití 

odpadů 

 

Městská společnost Pražské služby dnes představila novou moderní třídicí linku, která 

vznikla jako součást třídicího centra v Chrášťanech u Prahy. Linka si poradí s různými 

druhy plastů, kovovými obaly, nápojovými kartony i s nežádoucími příměsemi. Hlavní 

město tak zvýší podíl vytříděných materiálů předaných k recyklaci a využije i zbytkový 

plastový odpad. Jedná se tak o další krok v naplňování strategie cirkulární ekonomiky 

města, jejímž cílem je znovuvyužití odpadů jako zdroje. Linka je zároveň nezbytná 

pro zavedení multikomoditního sběru odpadů na území Prahy. Stála přibližně 100 milionů 

korun.  

 

Třídicí linka, která zahájila zkušební provoz na počátku září, z velké části nahradí ruční třídění 

plastů a výrazně zdokonalí proces samotné separace. Nové zařízení je schopné tříděný odpad 

rozdělit na 15 výstupních frakcí a celkově tak zvyšuje podíl vytříděných materiálů předaných k 

recyklaci. Při dvousměnném provozu je linka schopna zpracovat 15 tisíc tun odpadu ročně, což 

pokrývá roční produkci plastů města, přičemž maximální hodinová kapacita je až 5 tun odpadu.  

 

„Tento typ zařízení v Praze dosud výrazně chyběl. Nyní budeme moci efektivně roztřídit zejména 

plastový odpad na jednotlivé druhy a získat hodnotný materiál k dalšímu využití. Připravujeme 

také smysluplné využití pro zbytkový plastový odpad – takzvaný výmět, který by jinak putoval do 

spalovny nebo jako vstupní materiál pro výrobu tuhého alternativního paliva – TAP do 

průmyslových provozů,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí Jana 

Plamínková a dodává: „Praha letos schválila svou Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku 

a zároveň má ambice plnit vysoké recyklační cíle dané legislativou. Toto zařízení pomáhá naše 

vytyčené cíle splnit a zapadá do koncepce oběhového hospodářství. Naším cílem je vedle 

snižování množství odpadu rovněž maximálně využívat odpad jako zdroj.“ 

 

Jako možný odbyt vytříděného zbytkového plastu – výmětu a také odpadních rostlinných olejů - 

připravuje město a Pražské služby spolupráci se společností Orlen Unipetrol. Tato společnost 

připravuje vznik recyklačního centra fungujícího na principech cirkulární ekonomiky, kdy 

z výmětu bude schopno vyrábět nové plasty. Použité oleje by zase měly být využity pro produkci 

biopaliv. Spolupráce bude potvrzena v nejbližší době podpisem memoranda o vzájemné 

spolupráci.  
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Nová třídící linka si poradí i s odpadem uzavřeným v pytlích, které jsou na začátku třídicí linky 

roztrženy mechanickým otvíračem. Dále se třídí barevné a čiré fólie, odstraní se největší nečistoty 

a nežádoucí příměsi. Železné kovy vytřídí silný magnet, jelikož právě tyto kovy a velké nečistoty 

by v následném automatizovaném procesu mohly zařízení poškodit.  

 

V rámci třídícího procesu odpad dále putuje do největší součásti linky, kterým je balistický 

separátor. V něm se materiál roztřídí dle velikosti a vlastností na 3 frakce. Drobné nečistoty do 5 

cm a plochý zbytkový materiál budou následně energeticky využity. Ostatní materiál linka 

pomocí optických senzorů a proudů stlačeného vzduchu roztřídí na různé typy plastů (HDPE, PP, 

PS a PET), různé barvy PET lahví (čiré, modré, zelené a smíšené) a ostatní „neplastový“ materiál. 

Z tohoto zbytku jsou pomocí technologie vířivých proudů (tzv. eddy current) vytříděny neželezné 

kovy. Mimo uvedené druhy plastů bude možné na lince třídit i nápojové kartony, u kterých se 

využije přítomnost plastové LDPE fólie. Vytříděný materiál se v rámci areálu dočasně uskladní 

ve zřízených boxech. Součástí třídící linky je i lis, který jednotlivé vytříděné frakce lisuje do 

balíků k následné expedici. 

 

Vytříděné jednotlivé druhy plastů jsou dobře využitelné zpracovateli a výrobci plastových 

výrobků – ať jsou to recyklované stavební prvky, venkovní nábytek, ale i nové PET lahve, textil 

z PET vláken, a další. Pro zbylý plastový materiál – výmět - jehož množství není zanedbatelné, 

se v současné době nabízí využití ve spolupráci se společností Orlen Unipetrol. 

 

„Kvalita a čistota vytříděného materiálu je naprosto zásadní pro další zpracování a recyklaci. 

Tato třídicí linka nám umožní být více efektivní v množství této cenné suroviny, kterou budeme 

moci ve větší míře a kvalitě předávat zpracovatelům, kteří ji následně navrátí zpět do oběhu 

v podobě recyklovaných produktů. Věřím, že nová linka bude Pražany ještě více motivovat ke 

třídění odpadu, protože budou vědět, že Praha disponuje zařízením s vyspělou technologií, která 

se o jimi vytříděné odpady postará,“ popisuje generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman a 

dodává: „Jsem velmi rád, že Pražské služby dnes představily novou třídicí linku, kterou se nám 

podařilo postavit v rekordně krátkém čase čtyř měsíců. Naše nová linka je v současnosti 

nejmodernější zařízení svého druhu v Česku.“ 

 

Významnou roli při efektivitě samotného třídění a plynulosti provozu nové linky bude hrát kvalita 

svezeného odpadu od občanů, tedy to, jak lidé svůj odpad vytřídí do barevných kontejnerů. 

 

Podpořit třídění odpadu má i tzv. multikomoditní sběr odpadu, jehož zavedení Praha plánuje 

postupně od podzimu tohoto roku. Půjde o společný sběr plastů, kovových obalů a nápojových 

kartonů do jedné nádoby. V podmínkách Prahy se bude jednat o žluté sběrné nádoby, které byly 

určeny ke sběru plastových odpadů.  

 

„Ze zahraničí, ale i například z realizovaného pilotního projektu v městské části Praha – 

Štěrboholy, víme, že multikomoditní sběr zvyšuje množství a kvalitu vytříděných složek. Také 
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snižuje náklady na svoz a díky odstranění části odpadových nádob se uvolní prostor v ulicích a 

veřejném prostranství. Přechod na tento systém bude ale postupný a Pražany budeme o něm včas 

a s dostatečným s předstihem informovat,“ přibližuje náměstkyně primátora Jana Plamínková. 

Celkově stála nová linka přibližně 100 milionů korun.  

 

Fotografie naleznete zde: 

https://drive.google.com/drive/folders/1N4BzrFBQs_9DvNyxdCP3kF7kTx1Gb4q2?usp=sharin

g  

 

Kontakt pro média: 

Radim Mana 

Tiskový mluvčí 

radim.mana@psas.cz 

 

Praha 15. 9. 2022 

 

Vít Hofman 

Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy 

Tel.: 778 737 868, e-mail: vit.hofman@praha.eu   
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