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Plasty z Drhovic míří nově do Ruska i Ukrajiny
Společnost MH Odpady nově nabízí důležitou službu – odebírá od zemědělců silážní agrofólie, vaky od hnojiv a pytle

LUBOŠ DVOŘÁK

Drhovice u Tábora – Marie
Fulierová je energickou a
úspěšnou podnikatelkou v oblasti recyklace odpadů. Její
společnost HM Odpady, která
sídlí v Drhovicích u Tábora
v bývalém vojenském areálu,
získala za poslední měsíce jednu velkou zkušenost – je nutné nacházet nová a nová odbytiště.
Velmi dobře ví, že podnikat
ze dne na den už dávno není
možné, a tak ona a její spolupracovníci neustále hledají na
domácím i zahraničním trhu
nové společnosti, které se zabývají recyklačními materiály.
Společnost MH Odpady má
při svém snažení jednu výhodu: provází ji výborná pověst.
Partneři chválí její zpracovatelskou linku a zejména fakt,
že zaměstnanci umějí velmi
dobře zpracovat plasty, což
vede k maximálnímu vytížení
kamionové dopravy a efektivnosti dodávky. „Nesmíme
mít žádné reklamace,“ sdělila
své podnikatelské krédo Marie Fulierová.

MH odpady s.r.o.
– společnost MH Odpady vznikla
v roce 2005
– zabývám se tříděním a recyklací odpadového materiálu –
plast, papír, kov
– zajišťuje kompletní servis
v oblasti odpadového hospodářství.
Motto:
I odpad se může stát zdrojem.
Zpomalujeme zvětšování skládek – šetříme životní prostředí.
www.odpadymh.cz

„Na nabídku pro
zemědělce (odběr
bigbagů–vaků a
agrofólií) máme velmi
dobré ohlasy, my jim
odpad odebereme a
oni od nás dostanou
doklad o ekologické
likvidaci. Je to
oboustranně
výhodné,“
Marie Fulierová,

Klesla cena ropy
Trvalým a důležitým partnerem je pro ni Čína. S asijským
gigantem obchoduje řadu let.
Přepracované plasty ale čínští
partneři přece jen vykupují
v menším množství, než tomu
bylo dříve.
„Důvodem je pokles ceny
ropy. Číně se totiž vyplatí vyrábět přímo z ropy, nikoliv
z recyklátu. Tím pádem převyšuje nabídka poptávku a cena recyklačních materiálů
velmi klesá. Situace se takto
změnila za poslední rok a půl,“
řekla Marie Fulierová, která
na konci března pozorně sledovala podpisy nových obchodních smluv s Čínou při
návštěvě jejího prezidenta
v Praze.
Společnost MH odpady nesložila ruce do klína a operativně nahradila část ztraceného trhu. Poslední dobou se
zaměřuje na vývoz plastů východním směrem: do Ruska,
na Ukrajinu, pak také k Baltskému moři do Polska, Litvy a
Lotyšska nebo na jihovýchod
do Bulharska. „Na východě je
spousta společností , které se
zaměřují na výrobu granulátu
nebo přímo na výrobu z našich recyklačních materiálů,
ale dříve jsme se o tento trh
v takové míře nezajímali,“

MAJITELKA. Společnost MH Odpady, s.r.o., vlastní Marie Fulierová.
uvedla Marie Fulierová. Východní obchodní partneři kladou velký důraz na kvalitu,
upřednostňují čistý materiál,
který společnost MH Odpady
odebírá přímo z výroby. Jedná se například o vadné výrobky (zmetky) nebo plastové
odlitky, které nedosahují předepsané kvality a musejí se
vyhodit. Po přepracování ale
vznikne čistý materiál, o který mají partneři značný zájem
pro svou další výrobu.

TOP vývozce

Marie Fulierová
spolupracuje s Čínou
už devět let a dlouho
čekala na tzv. Zelenou
kartu TOP vývozce.
Teď ji získala na
základě dlouhodobého
vývozu a prověřené
kvality materiálu.
Tento certifikát mají
jen dvě firmy v České
republice.

Na Čínu společnost MH Odpady při tvorbě svých finančních plánů i nadále spoléhá. Je
to pro ni strategický partner.
Firma MH Odpady totiž od
tamní vlády nedávno získala
prestižní a významný certifikát. Ten jí umožňuje zastupovat jiné firmy, které chtějí vyvážet materiál právě do Číny.
Marie Fulierová s touto zemí
spolupracuje už devět let a
dlouho čekala na takzvanou
Zelenou kartu TOP vývozce.
Teď ji získala na základě dlouhodobého vývozu a prověřené
kvality materiálu. Tento certifikát mají jen dvě společnos-

ti v celé České republice.
Firma MH Odpady si nově
hledí například litevského a
lotyšského trhu, kam dováží
plasty do průmyslových aglomerací kolem hlavních měst.
Společnost si dále pochvaluje
kontakty na Ukrajině, kde se jí
daří, a pokud má jmenovat nějaké nedostatky, jsou to složité administrativní překážky a
komplikovaná politická situace.
„Jinak musím partnery
z Ukrajiny pochválit, jsou to
velmi solidní partneři. Působíme na Ukrajině asi rok a půl,

SÍDLO FIRMY. Celkový pohled na společnost MH Odpady s.r.o.

Foto: archiv Marie Fulierové

jednání jsou velmi korektní,“
řekla Marie Fulierová.
Stejné zkušenosti začíná
získávat také v Rusku. Kdo by
čekal, že ruští partneři budou
neseriózní, tak se podle majitelky firmy zásadně plete.

Těžkosti s vaničkou
Předmětem vývozu z Drhovic
do světa není jen čistý jakostní materiál, ale také ostatní
plasty, které nejsou vždy čisté
a jednodruhové, což jsou nejrůznější plastové obaly z domácností – např. obaly na praní, šampony, drogistické zboží, hračky.
Podobných materiálů je čím
dál tím více, protože plastových obalů stále přibývá. Marie Fulierová upozorňuje, že se
vesměs jedná o směsi plastů,
které
se
problematicky
recyklují. „Fabriky na to
nejsou připraveny, neboť
směs plastů nedokáží na takzvané aglomerační lince od sebe pořádně oddělit. Příkladem
mohou být obaly od brambůrek, plátkového sýra ve vaničce. Spodní část je složená ze
tří druhů folie, přičemž vršek
představuje úplně jiný druh

fólie a ještě k tomu je potištěná,“ popsala obalové složitosti
podnikatelka. Výrobci totiž
zcela logicky hledají lacinější
a hygienicky nezávadné obaly.
Jednodruhové plasty nahrazují zmíněné směsi a do
budoucna se z toho rýsuje velký problém. Podobné obaly
pak končí na skládce nebo ve
spalovně. Ano jedno řešení se
Marii Fulierové jako odbornici příliš nelíbí.
Společnost MH Odpady stále rozšiřuje svoji nabídku i na
domácím trhu. Novinkou je
nabídka pro zemědělce, od
nichž společnost odebírá agrofólie, které používají na siláže nebo na balíky. Až dosud
tyto fólie končily na skládce,
za což zemědělci museli platit
poměrně velké peníze. Firma
MH Odpady je od nich zdarma
odebírá a zpracuje.

Doklad o likvidaci
Týká se to také vaků od osiv a
hnojiv nebo papírových pytlů.
„Na nabídku pro zemědělce
(odběr bigbagů–vaků a agrofólií) máme velmi dobré ohlasy, my jim odpad odebereme a

majitelka společnosti MH Odpady

oni od nás dostanou doklad
o ekologické likvidaci. Je to
oboustranně výhodné,“ míní
Marie Fulierová.
Dalším typem plastu, který
umí její společnost zpracovat,
jsou plasty z televizních přijímačů, domácích spotřebičů a
počítačů. Přístroje nejprve rozeberou v chráněných dílnách
společnosti Rumpold–T (chráněná dílna) s.r.o. zdravotně
postižení lidé a oddělené plasty přepracujeme na materiál,
který míří například do Číny
nebo Hong Kongu.
Komoditou se slušnou obchodní cenou i nadále zůstává
papír. Po jeho vykoupení a
přepracování míří z Drhovic
do polských nebo německých
papíren. Časopisový papír od
firmy MH Odpady vykupuje
papírna v Červené Řečici
u Pelhřimova v Kraji Vysočina. Do areálu v Drhovicích
mohou lidé také přivézt svůj
železný (lidový) sběr, ale po
změně legislativy i tady už
zcela samozřejmě platí, že peníze firma posílá zákazníkům
výhradně na osobní účet. Za
plasty a papír vyplácí cenu hotově.

PEČLIVĚ A KVALITNĚ. Snímek ukazuje nakládku lisované lepenky (kartonu) do kamionu. Foto: MH Odpady

