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O1

Nastavit sběrnou síť není lehké,
ale vyplatí se to

V případě, kdy má obec/město zajištěný sběr tříděného
odpadu donáškovým systémem na sběrná hnízda, je nutné
předem promyslet, kam tato hnízda umístit. Když se
sběrná síť nastaví dobře, budou ji občané plně využívat.
Zároveň bude okolo hnízda čisté prostředí. Takto nastavená
síť má nejen vliv na estetiku obce/města, pohled široké
veřejnosti na problematiku odpadového hospodářství, ale
zejména v nadcházejících letech bude hrát rovněž významnou ekonomickou roli. Když je sběrná síť nastavená
špatně, vzroste totiž produkce směsného komunálního
odpadu na úkor tříděných odpadů. Kvůli tomu nebude
možné dosáhnout požadované míry separace, což povede k
výraznému nárůstu ceny za odstranění jedné tuny SKO.
Výsledkem tak bude vysoká produkce odpadu, jehož odstranění bude nákladnější než odstranění separátů.

Pro perfektní sběrnou síť je třeba zohlednit minimálně 6
bodů, které ovlivňují celý proces. Musíme totiž počítat,
že transport odpadu z domácnosti na dotřiďovací linku
představuje dva přesuny, a to člověkem z domácnosti do
nádoby a poté svozovým automobilem z nádoby na dotřiďovací linku, z čehož oba typy přesunu ze svojí podstaty mají
odlišné nároky. Ideální sběrné hnízdo musí tedy splňovat
následující:
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1. Možnost obsluhy sběrného hnízda svozovým
automobilem. Tento bod se může zdát úsměvný, nicméně
již mnohokrát jsme za Obcejinak řešili požadavky klienta,
které byly nad rámec možností svozové společnosti. Přeci jen
popelářský vůz je pořád mohutné nákladní auto dlouhé
několik metrů a vážící nemalou hmotnost. Ostré zatáčky či
bahnité cesty tak mohou být problém. Stejně tak jednosměrná ulice např. v panelové zástavbě, kde po obou stranách
parkují osobní automobily.
2. Bezpečnost při odevzdávání odpadu. Je starým
úslovím, že bezpečnost nadevše. A toto platí také pro
odpadové hospodářství. Bohužel často si tento bod protiřečí
s bodem číslo 1. Například v Obcíchjinak často doporučujeme umístění sběrných hnízd na křižovatky. To ale platí pouze
v případě klidné vilové zástavby, ideálně se silničním
značením obytné zóny. Bezpečnost musí být také v prostoru
nádob (ostré kovové odpady, skleněné střepy, atd..). Také je
třeba dodržovat rovněž hygienické minimum.

O1

Nastavit sběrnou síť není lehké,
ale vyplatí se to

3. Umístění co nejblíže k občanům. Je samozřejmé, že
čím více usnadníme občanům třídit odpady, tím důslednější
v tomto počínání budou. Je tedy vhodné hnízda instalovat v
dostatečném množství do co nejvíce zastavěných oblastí.
4. Dostatečné frekvence svozů. Tento bod navazuje na
předešlý bod č. 3. Jestliže totiž od občanů chceme, aby co
nejvíce třídili, musí mít kam odpad dávat. Samozřejmě čím
více lidí, tím více odpadu. Zároveň je sběrná nádoba značně
limitována objemem. Řešení jsou tedy tři. Prvním je přidání
dalších nádob, pokud to na základě všech ostatních bodů
prostor umožňuje, dalším je úprava velikosti nádob a posledním je častější svoz. V některých případech i 3x a vícekrát
týdně.
4. Dostatečné frekvence svozů. Tento bod navazuje na
předešlý bod č. 3. Jestliže totiž od občanů chceme, aby co
nejvíce třídili, musí mít kam odpad dávat. Samozřejmě čím
více lidí, tím více odpadu. Zároveň je sběrná nádoba značně
limitována objemem. Řešení jsou tedy tři. Prvním je přidání
dalších nádob, pokud to na základě všech ostatních bodů
prostor umožňuje, dalším je úprava velikosti nádob a posledním je častější svoz. V některých případech i 3x a vícekrát
týdně.
5. Vybavenost sběrného hnízda. Zde platí jednoduché
pravidlo, že čím více druhů odpadů umožníme občanům
třídit, tím důslednější v tom budou. Samozřejmě každá
nádoba zabírá na sběrném místě prostor. V nejextrémnějších
případech je možné na sběrném hnízdě sbírat až 10
komodit, a to jsou plast, papír, sklo barevné, sklo čiré,
nápojový karton, kovy, jedlé tuky a oleje, textil a dále
můžeme přidat i bioodpad a kontejnery na drobný elektroodpad. To už je téměř malý sběrný dvůr, že? Takto vybavené
sběrné místo je ale spíše teoretické. Většinou stačí základní
trojice, tj. papír, plast a směsné sklo.

6. Umístění na frekventovaných místech. Zde stále
platí jednoduchá myšlenka, že aby občané třídili, musí to být
snadné. Je tedy dobré dávat nádoby na zastávky hromadné
dopravy, ke školám, školkám, k velkým obchodním centrům,
poštám atd. Stanoviště musí být také dobře viditelné. Zkrátka
co není vidět, o tom se neví.
Toto bylo 6 základních bodů pro nastavení a
optimalizaci veřejné sběrné sítě. Přidáváme ale
další dva bonusové.

7. Vzhled nádob. Dle společnosti EKO-KOM, která
obcím nabízí nádoby na separovaný odpad a další
vybavení (například informační nálepky na tyto
nádoby) je pro občany důležitý stav nádoby. Mnohem
méně se údajně třídí do nádoby rozbité, špinavé či
posprejované. Musíme uznat, že se toto tvrzení nám v
Obcíchjinak nepotvrdilo. Zároveň jej však nelze
vyloučit.

8. Sběrné hnízdo musí být na rovině. Tato podmínka
je nezbytná zejména při dynamickém vážení odpadu
při svozu, které jako Obcejinak často našim klientům
doporučujeme. Aby dynamické váhy na svozovém
automobilu dosahovaly dostatečné přesnosti, musí
být vůz nakloněn maximálně o 18 stupňů a to v obou
osách. V opačném případě může vážení vykazovat
nepřesnosti.
Další alternativou je tzv. door to door systém, kdy má
každá nemovitost své vlastní sběrné hnízdo. Toto
řešení sice eliminuje mnohé nedostatky donáškového
sběru. Vzhledem k větším potřebám na obsluhu se
však jedná zpravidla o nákladnější formu sběru. Je zde
tedy nezbytné velice opatrně pracovat s intervaly
svozů.
Zdroj ilustračního obrázku: Město Dobříš
Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik
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Ocenění Zelená obec a Příkladný
sběrný dvůr

Již jedenáctým rokem rozdává společnost REMA certifikáty za
„Příkladnou Zelenou obec” a „ Příkladný sběrný dvůr”. Hodnotícím kritériem k získání ocenění je množství elektroodpadu a baterií, které byly vytříděny v režimu šetrném k
životnímu prostředí. V roce 2018 bylo v systému přihlášeno
více jak 800 obcí nejrůznějších velikostí. Dle společnosti se
projektu účastní spíše menší obce, které nedisponují jiným
řešením pro odkládání elektroodpadů. Systém sběru je
pro obce bezplatný. Nejčastěji se ke sběru využívají
sběrné dvory. Jestliže ale obec sběrným dvorem nedisponuje, vůbec to nevadí. Stačí po dohodě vybudovat nízkonákladové místo zpětného odběru.

Nejvíce elektroodpadu (téměř 8 tun) vytřídila obec Velké
Chvojno z Ústeckého kraje, na druhém místě se umístila
Heřmanova Huť z Plzeňska. V přepočtu odpadu na obyvatele
vyhrála s 22 kilogramy obec Přebuz z Karlovarského kraje.

V kategorii Sběrných dvorů vedou obce Plzeňského kraje.
Absolutním vítězem byl Sběrný dvůr v obci Vejprnice, který
sebral 22 tun elektroodpadu. V přepočtu na obyvatele
(rovněž s 22 kg) zvítězila jihočeská obec Králova Lhota.
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Nejvíce elektroodpadu v celkovém součtu odevzdal Středočeský kraj a to jak z obcí a měst (113,5 tuny), tak ze sběrných
dvorů (cca 142 tun). Celkem tedy Středočeský kraj vytřídil v
roce 2018 více jak 250 tun elektroodpadu. Míra materiálového využití včetně opětovného využití údajně
dosáhla 95,5 %.

Za Obcejinak vnímám pozitivně každý projekt, který
pomáhá obcím s odpadovým hospodářstvím a kde je
možné načerpat funkční a ověřené zkušenosti. Podporujeme také jako hodnotící kritérium přepočet
produkce odpadů na obyvatele. Nedojde tak ke
zvýhodnění větších obcí. Získání certiﬁkátů rovněž
může zlepšovat postavení komunálních politiků v obci,
což vede k vnímání odpadového hospodářství jako
významného politického tématu. Ostatně dle našich
mnohých dotazníkových šetření považují občané
napříč republikou odpadové hospodářství za stěžejní
pilíř, který je třeba v rámci komunální politiky řešit.
Za Obcejinak: Ing. Marcel Havrda, analytik
Zdroj: odborný časopis Komunální Technika 11/19, Rema.cloud
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Od podlahy ke střeše z recyklovatelného PVC

Česká rodinná firma Fortemix s.r.o., která se orientuje na
zpracování odpadních plastů, přišla s novými produkty a to
skládanou podlahou Fortelock a střešní krytinu Ekoternit.
Oba tyto produkty jsou vyráběny z odpadních kabelových bužírek, kterých tato firma zpracuje ročně asi 6 000
tun.

Za Obcejinak toto řešení vnímáme pozitivně, zejména proto,
že PVC při dalším zpracování způsobuje značné technologické problémy a to zejména kvůli chloru, který
obsahuje. PVC rovněž nepatří do nádob na plasty. Mělo by se
tedy vhazovat do SKO, případně při větší produkci na sběrný
dvůr. Jenže pokud bychom jako republika začali SKO více
energeticky využívat v zařízeních typu ZEVO, kde se odpad
pálí, opět je zde problém s chlorem. Díky tomuto chloru totiž
mohou vznikat velice toxické persistentní organické polutanty, jako jsou PCDD, či PCDF. Za nás tedy fandíme jakémukoliv
smysluplnému využití takto problematického materiálu.

Dalším produkt nese název Ekoternit a jedná se o plastovou
střešní krytinu, která svým designem připomíná přírodní
břidlici. Jedna deska Ekoternitu odpovídá svojí velikostí
původním střešním šablonám, je tedy možné jí původní
střechu nahrazovat. Výhodou této krytiny je údajně stálobarevnost, inertnost vůči kapalinám ale zejména nízká váha,
díky které nezatěžuje příliš střešní konstrukci. Lze ji tedy
využít pro rekonstrukce historických, či historizujících budov,
ale i pro novostavby s rustikální architekturou. Na tuto
krytinu deklaruje společnost záruku 22 let, její životnost je
ovšem údajně vyšší než 50 let.

A co vlastně společnost vytváří?
Produkt Fortelock je skládaná PVC dlažba do zátěžových prostor, jako jsou výrobní haly, garáže a další dílny.
Tyto desky vykazují extrémní odolnost v obrusu, vysokou
odolnost proti nárazům a nevsakují do sebe kapaliny. Kvalita
těchto produktů je ohodnocena několika českými i evropskými certifikáty. Subjektivně ovšem vnímáme jako nejlepší
reklamu možnost, kdy vám společnost tyto výrobky zapůjčí na předem smluvenou dobu. Jestliže s výrobkem
nebudete spokojeni, můžete ho bezplatně vrátit. Z tohoto je
tedy zřejmé, že si je Fortemix kvalitou jistý.
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Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik
Zdroj: ekoternit.cz, fortelock.cz
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Využití pyrolýzy na recyklaci ostatních
odpadů, zejména plastů

Znečištění prostředí plasty je v současné době mediálně
žhavé téma. Do roku 2050 se předpokládá, že v oceánech
bude více plastových lahví než mořských živočichů. Růst
plastových lahví na světě je způsobený celosvětovým růstem
populace, které se taktéž zvyšují životní standardy a nároky
na každodenní život (hmotné statky). Než abychom jenom
kritizovali plasty, zdůrazněme si jejich velmi pozitivní stránky.
Plasty se používají celoplošně ve všech sektorech či odvětví
lidské činnosti, dále jsou univerzální a šetří kritické suroviny
jako dřevo či kovy, a nakonec je důležité zmínit jejich hlavní
vlastnosti, kterými jsou odolnost a trvanlivost. Na druhou
stranu tyto vlastnosti staví plasty do pozice hrozby, hlavně v
podobě nepotřebných odpadů po jejich použití. U plastů je
snaha recyklace, bohužel se často děje, že jsou ukládány na
skládku, v nejhorším případě končí v mořích či oceánech.

V České republice se na třídění odpadů klade důraz a skvěle
držíme krok s ostatními zeměmi EU. Paradoxem je skutečnost, že v ČR se skoro 45 % směsného komunálního odpadu
stále skládkuje a bohužel dlouhodobý trend neklesá. Ideálně
by skládkování mělo být aplikováno pouze na odpady, se
kterými technologicky zatím neumíme nakládat. K odpadům,
které technologicky zpracovat umíme, bychom měli
přistupovat jako ke zdrojům a to materiálním či energetickým. Jako příklad si můžeme uvést jednu společnost z Mostu.
Mosteckým pracovníkům firem EVRO Envitech a EcoConsult
Pons bylo již dlouhou dobu jasné, že způsoby likvidace
odpadu budou čím dál tím více náročnější, ovšem zároveň i
skvělou podnikatelskou příležitostí.

Výstupy z pyrolýzy jsou produkty:
Plynná frakce – plyn, který je využitelný jako průmyslová
surovina. Lze ho konkrétně využít pro kogenerační výrobu
elektřiny nebo pro vlastní ohřev jednotky.
Kapalná frakce – olej, který je také využitelný jako průmyslová surovina. Lze ho konkrétně využít jako palivo vozidel, či
kogenerační výrobu elektřiny. Výstupní olej z jednotky EVRO
5 obsahuje až 70 % aromatických uhlovodíků.
Pevná frakce – surovina, která je zcela závislá jak kvalitou,
tak množstvím na druhu vstupního odpadu/suroviny. Při
zpracování plastů zůstává minerální zbytek. Při zpracování
pneumatik zůstává velký podíl pyrocarbonu, který lze využít
v gumárenství či při výrobě nových pneumatik. Při zpracování odpadních kalů zůstává hlavně fosforečné hnojivo, tzv.
biochar, využitelné převážně v zemědělství.
Zařízení EVRO 5 disponuje mnoho pozitivními aspekty –
jedná se o unikátní, bezemisní technologii, která
dokáže efektivně zpracovávat odpadní suroviny, denně
dokáže zpracovat až 7 tun odpadu v jedné jednotce (počet
jednotek a modulů lze libovolně navýšit).
Výhodami jsou:
energeticky přínosné zařízení a proces
vysoké vytížení koncových produktů
multicyklický proces destrukce

Uchytila se myšlenka efektivní energetické recyklace. Prvním
úspěchem je jejich technologická jednotka EVRO 5, která
stojí od roku 2017 v hale průmyslové zóny v Mostě. Jednotka
dokáže zpracovávat plasty, pneumatiky, kaly z čistíren
odpadních vod. Všechny vyjmenované odpady jsou po dobu
tří let testovány a s úspěšným výsledkem zpracovány na
cenné produkty.

Zařízení je konstruováno na bázi kontinuální, multicyklické a
řízené pyrolýzy. V hermeticky uzavřeném reaktoru bez
přístupu kyslíku dochází v prostředí zvyšováním teploty
(nikoliv spalováním) k molekulární destrukci vysokomolekulárních složitých prostorových struktur. Účinnost a efektivita
zařízení je posílena funkcí vícenásobného rozkladu. Celé
zařízení je řízeno nepřetržitě automaticky s možností
manuálního vstupu.
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rekonstrukce zpracovávaných odpadů zajišťující dokonalé
štěpení složitých molekulárních struktur
nízkotlaký a nízkoteplotní provoz, odpovídá koncepci
cirkulární ekonomiky a je ekologicky šetrný vůči životnímu
prostředí.
Nevýhodou ovšem je, že zde nelze zpracovávat plasty s
příměsí chlóru, jako je například PVC.
My za Obcejinak každou inovativní technologii vítáme.
Bohužel však z našich zkušeností víme, že pro obce jakožto
producenty jsou tyto technologie se současnými pořizovacími náklady v drtivé většině absolutně nedostupné. Doufáme
však ve zlepšení podmínek v připravované legislativě a také v
rámci přirozeného technologického pokroku. Další možností
by mohla být také státní podpora např. ve formě dotace, a to
ne jenom na toto zařízení, ale na veškerou technologii, která
je schopna efektivně a šetrně odpady odstraňovat.

Zdroj Obrázku: Obchodní Brožura ERVO 5
Zdroj: časopis Odpadové fórum 12/19
Autoři článku: Dominik Dlouhý (junior
analytik), Ing. Marcel Havrda (analytik)
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Český vynález Rebetong

Z celkového množství odpadů, které Česká republika ročně
vyprodukuje je asi polovina stavební a demoliční
odpad. Tato polovina odpovídá zhruba 15 milionům tun
stavebního odpadu. Jde tedy o takovou produkci a takový
typ materiálu, který je třeba řešit. Primárních materiálů, jako
je třeba makadam a další kamenivo ale navíc rapidně ubývá.

Dle pana Goreckého ze společnosti ERC-TECH jen Praha
spotřebuje 13 milionů tun stavebního materiálu ročně, z
čehož pouze 10 % tvoří recykláty. Rovněž říká, že do 9 let
klesne počet českých lomů kamene z 221 na pouhých 107 a k
úplnému vyčerpání dojde při současné poptávce
už v roce 2062.

Současného stavu si je vědoma rovněž významná developerská stavební společnost Skanska, která spojila své síly se
společností ERC-TECH a vytvořily takzvaný recyklovaný
beton (Rebetong) vyráběný ze 100 % z recyklované suti.

Společnost Skanska spoluvlastnící patent Rebetongu říká, že
„Produkty vyrobené podle našeho know-how se po ukončení
své životnosti opět použijí pro stavební průmysl. Je tedy
zaručený nekonečný cyklus. Výrobky z Rebetongu ale
zároveň splňují nejpřísnější požadavky betonářských norem.
V současné době se jedná o jediný beton na světě,
tvořený ze 100 % z recyklovaných kameniv.“

Aby mohl být tento produkt ještě více využíván, je ale třeba
definovat novou normu. Dle vedení společnosti Skanska je
však tato norma v řešení, na kterém se přímo podílí společně
s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Za Obcejinak tuto inovaci vítáme, jelikož jak je psáno
úvodem, je stavební odpad dominantně zastoupen v celkové
produkci státu. Zároveň věříme, že díky spoluvlastnictví
patentu jednou z největších stavebních společností na světě
bude mít tento inovativní produkt snazší vstup na trh, díky
čemuž má velký potenciál se uchytit.
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Na čem jsme pracovali v prosinci
Hrádek VZ
sběr odpadů

Ratměřice analýza pro účely
VZ na sběr odpadů

Olbramovice analýza pro účely
VZ na sběr odpadů

Červený Újezd analýza pro účely
VZ na sběr odpadů

Mezno analýza pro účely VZ
na sběr odpadů

Ješetice analýza pro účely VZ
na sběr odpadů

Kaliště analýza pro VZ
na sběr odpadů

Ondřejov analýza pro VZ
na sběr odpadů

Hronov Strategie OH

* VZ= Veřejná zakázka
* OH= Odpadové hospodářství
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Instagram:
Vánoční trhy jsou letos (2019) ekologičtější
Češi stále více třídí elektroodpad
Novozélandské jedlé vanilkové kelímky
Ford vyrábí automobilové součástky z odpadní kávy z řetězců Mc Donald´s

