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Co jsou to odpadní Jedlé Oleje a Tuky ?

JOT = směs použitých odpadních kuchyňských 
jedlých olejů a tuků s mnoha příměsemi
● odpadní = odpad ze spotřeby oleje, primárně určené ke smažení, 
vaření a pečení (fritování, smažení, pečení, výpeky, úkapy)

● jedlé = rostlinné i živočišné

● oleje = řepkový, palmový, slunečnicový, sójový, ostatní (olivové 
apod.)

● tuky = ztužené tuky, margariny, máslo, sádlo



Spotřeba jedlých olejů a tuků (dále těž JOT)
v ČR v letech 2006-2014 (kg/osoba/rok) –

zdroj ČSÚ

roky 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
celkem

TUKY A OLEJE
25,7 25,3 25,5 25,5 26,0 26,2 26,4 26,6 26,9

Rostlinné oleje a tuky 16,5 16,3 16,0 15,9 16,3 16,3 16,4 16,9 17,2

Sádlo vepřové vč. slaniny 4,7 4,7 4,7 4,5 4,7 4,8 4,7 4,5 4,5

Máslo 4,4 4,2 4,7 5,0 4,9 5,0 5,2 5,1 5,1

Ostatní živočišné tuky 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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odhad rozložení
roční spotřeby JOT a tvorby odpadu

26 kg * 10 mil. obyvatel = 260.000 tun

50 % obyvatelstvo
50 % průmysl

(restaurace, výrobci
kuchyně)

130 tis. tun JOT 130 tis. tun JOT

Tříděné UCO
40 % spotř.

ČOV a LAPOLy
10% spotř.

13 tis. tun odpadu 26 tis. tun odpadu 52 tis. tun odpadu

Sběr od lidí
10 % spotř.



Potenciál tvorby odpadu u obyvatel
- roční produkce FO obyvatel = cca. 13 tis. tun
- tj. na obyvatele cca. 1,3 kg ročně
- tj. cca. 1x PET láhev na osobu a rok

příklad
Obec s cca. 1800 obyv. … potenciál tvorby odpadu od obyvatel 
= 2340 kg ročně, tj.195 kg měsíčně, tj. cca 150 PET lahví 
měsíčně, tj. 2-3 popelnice za měsíc



Proč vlastně třídit a sbírat FO ?



“FATberg“ v Londýně = 250 m, 150 tun

- Největší tukové balvany:



Proč vlastně třídit a sbírat FO ?
- FO ucpává kanalizaci

- FO ničí a „dusí“ biokultury v ČOV

+ podpoříme cirkulární ekonomiku

+ materiálové využití BRO

+ zvýší se podíl tříděného komunálního odpadu (novela zákona o 
odpadech).

JOT se významnou měrou podílí na snižování emisí CO2 v 
atmosféře
=> výroba biopaliv s úsporou až 90 % emisí CO2



Dnešní realita tvorby a sběru JOT
od obyvatel

v současné době velmi nízká produkce –„ jaké jsou či byly 
objemy vytříděného JOT doposud ?“
=> téměř vše končí v odpadním systému
=> obcím „stačí mít smlouvu“

Důvody:
– komplikovaná manipulace při třídění a sběru (horký olej, úzká 

hrdla PET, nevhodné nádoby)
– malá informovanost obyvatel o zdrojích, řešeních, přínosech
– obtížné/nemožné zpracování u odpadářských firem
– neznalost dalšího využití (ví se že to může být palivo ?)



Výroba biopaliv
„jezděme na odpadky nikoliv na potraviny“

1. JOT jsou vhodným substitutem řepkovému oleji při výrobě 
biodieslu (biosložky)

2. JOT jsou žádanou surovinou výrobci biodieslu pro jeho 
vysokou hodnotu úspory emisí CO2

Sběr a 
svoz FO

Zpracování 
a čištění FO

Výroba
BIODIESLU

Namíchání „biosložky“ 
do konečného paliva

Výrobní cyklus BIOPALIVA



TRAFIN OIL – kdo jsme ?
- „olejáři“ od roku 2007 se sídlem v Ostravě

- 20 tis. aktivních původců odpadu, včetně obcí a restaurací

- 180 tis. odběrů odpadů ročně, tj. více než 700 denně

- 100 lidí v týmu TRAFIN OIL, 42 svozových automobilů

- pobočky v CZ, PL a na SK

- „vědecký“ přístup k logistice
– předvídání tvorby FO
– minimalizace nákladů na svoz
– prozákaznická orientace - „myslíme na odpad za Vás“

- jsme členem EWABA 
(evropská asociace výrobců biopaliv 2. generace)



TRAFIN OIL –„vědecký“ přístup k 
logistice



TRAFIN OIL – profesionální 
zpracování

1. nahřívání
a roztápění

3. vstup do dekan. 
odstředivky

4. vstup do odstředivého
separátoru

5. expedice zákazníkovi
2. vstup na drtič –
třídíme PET



Jak efektivně a účinně 
sbírat JOT od obyvatel ?

ihned:
● uzavřít smlouvu s TRAFIN OIL (splnit tak zákonnou povinnost mít od 
1.1.2020 zajištěné třídění odpadních fritovacích olejů)
● umístit popelnici na sběrný dvůr případně do ulic (využít husté sítě 
svozových tras TRAFIN OIL)
● Informovat obyvatele
● přijímat oleje především v PET lahvích
● s odstupem času vyhodnotit objemy, náklady apod.
později:
● budeme aktivně pracovat na odstranění bariér při třídění
● máme připravený seriál (letáky, web, vývěsní tabule) s tím, co třídit, jak 
třídit, proč třídit
● uspořádat informativní veřejné akce
● dáme zpětnou vazbu o výsledcích a růstu v třídění
● => aktivně se podílet na podpoře třídění FO
● => investice směrem k větší informovanosti a vzdělání (školy, akce, 
ukázky)



Závěr

děkuji Vám za pozornost

kontakty:
Jan Hába, jan.haba@trafinoil.cz, 605 297 808
Martin Veselý, martin.vesely@trafinoil.cz , 605 999 441

http://trafinoil.cz
http://trafinoil.cz

