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O1

Lidé nakažení koronavirem by
neměli třídit odpad

Stejně jako i mnohé další profese i pracovníci technických
služeb či svozových firem vyrážejí beze změny do ulic, aby
zajistili hladké fungování společnosti, jejíž součásti je mimo
jiné funkční odpadové hospodářství.
Je tedy třeba dbát na bezpečnost těchto pracovníků, ale i
běžných občanů, kteří odpady třídí. Z tohoto důvodu vydal
Státní zdravotní ústav (SZÚ) následující prohlášení.

Jestliže je na území obce nakažených více, doporučuje SZÚ
tento odpad sbírat odděleně. Odpadem od nakažených se
také zabývá Světová zdravotnická organizace WHO, která
dodává, že odpad od nakažených by neměl být ukládán na
skládku, nýbrž odstraňován termicky, tedy spalováním.
Za Obcejinak nejsme se svou odborností schopni posoudit
vážnost možnosti nakažení skrze odpady, a proto rozhodně
doporučujeme postupovat dle doporučení SZÚ, je-li to
alespoň trochu možné.

Prozatím neexistuje důkaz, že by se virus SARS-CoVid 19
šířil
odpadem
kontaminovaným
v
nakažených
domácnostech, přesto však nelze tuto možnost vyloučit.
Proto je třeba na veškerý odpad vzniklý v domácnostech,
které jsou v povinné karanténě, nebo jsou nakaženy, vnímat
jako infekční. Tento odpad, byť je tvořen vytříditelnými
materiály, nyní dočasně patří do směsného komunálního
odpadu. Do směsného komunálního odpadu patří rovněž
jednorázové roušky, a to i od zdravých občanů. Tyto roušky
by měly být před vyhozením uloženy do zavázaného
igelitového sáčku.
U nakažených nebo u lidí v karanténě by měl být navíc pytel
obsahující směsný komunální odpad před vyhozením do
nádoby ošetřen dezinfekcí. K manipulaci s nádobou
(otevření víka) je také třeba použít jednorázové gumové
rukavice.

Zdroj: SZÚ, WHO
Zdroj obrázku: denik.cz
Autor: Ing. Marcel Havrda, analytik
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O2 Vyjádříme se k rozboru SKO
města Zlín

Na našem Facebooku jsme 3.2.2020 psali článek o
rozborech SKO dvou vybraných nejmenovaných měst,
kdy dle společnosti, která rozbor prováděla, dosahoval
podíl využitelné složky přes 80 %. Pro objektivnost je
nutno podotknout, že rozbor prováděla společnost, jejíž
základní činnosti je propagace materiálového využívání
komunálních odpadů.
Podobný rozbor v roce 2019 provedlo také město Zlín.
Sběr odpadu pro analýzu byl proveden ve 4 termínech z
celkem 12 lokalit, které se lišily typem zástavby. Tuto
metodiku za Obcejinak vítáme, jelikož její výsledky
považujeme za objektivnější na rozdíl od jednorázové
analýzy, kterou může ovlivnit značné množství faktorů.

Víte, jak je na tom Vaše obec?
Za Obcejinak doporučujeme provádět lokální analýzu
SKO, na jejímž základě lze vytvořit cílenou edukační
kampaň, či optimalizovat sběrnou síť, nebo dokonce celý
systém sběru. Analýza SKO také může napomoci obcím
při žádostech o dotace na vybavení pro OH.

Celková hmotnost odpadu ze 4 sběrů činila 1200 kg.
Přestože výsledky nedopadly tak negativně jako v
případě analýz nejmenovaných měst, i zde je rozhodně,
co zlepšovat. Celkem bylo naměřeno v imaginární
normo-nádobě na SKO 57 % využitelných odpadů. I zde
dominoval bioodpad, který představoval 25 % z celkové
hmotnosti nádoby. Druhou nejvýznamnější materiálovou
složkou byly plasty a nápojový karton s 12 %. Třetí
místo obsadily se shodným obsahem 6 % papír a textil.
Směsný komunální odpad představoval 38 %. V
nádobách bylo dále 5 % ostatní složky jako třeba
stavební odpad atd.

Zdroj: Odpadové fórum 2/2020
Autor: Ing. Marcel Havrda, Analytik
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O3 Byl schválen akční plán cirkulární ekonomiky
pro EU
I přes chaos a značnou paniku z šířícího se koronaviru skrze
celou Evropu se na poli odpadového hospodářství stále
něco děje. 11. března tak došlo ke schválení akčního plánu
cirkulární ekonomiky pro EU.
Je třeba říct, že mnohé hlavní body plánu korespondují
přímo i nepřímo s připravovanou novelou zákona o
odpadech. V obecné rodině se téma plánu týká změny
výroby (jak užitých materiálů, tak postupů) nejkritičtějších
odvětvích jako je elektro výroba včetně telekomunikačních
technologií, dále automobilový průmysl, stavebnictví, výroba
obalových materiálů (zejména z plastů), ale i například
zemědělství a potravinářský průmysl.
Plán také hned v úvodu upozorňuje na neudržitelnost
současné konzumní společnosti. Dle plánu bude v roce
2050
konzum
trojnásobný
v porovnání
s hladinou
udržitelnosti. Z toho vyplývá rovněž nárůst roční produkce
odpadu pro rok 2050 asi o 70 %. V nadcházejících 40 letech
se také počítá až s dvojnásobným využitím primárních
surovin jako je biomasa, minerály a dosud nevytěžené kovy,
či ropa.

Za Obcejinak rozhodně souhlasíme s nutností změn vedoucích
k lepší udržitelnosti blahobytu a prosperity v souladu s ekologií a
životním prostředím. Bohužel vytvořit ekonomicky funkční
cirkulární společnost se jeví téměř jako utopistické idea. Navíc
v ČR je funkčnost oběhového hospodářství mnohými zájmovými
skupinami demonstrováno v politních programech, které jsou
často vykonstruované tak, aby vyšly líbivě, ale absolutně
neodpovídají reálným podmínkám, což může být na poli např.
komunálních odpadů mnohdy ekonomicky devastační.
Přes tuto naši plošnou skepsi a opatrnost při aplikaci
cirkulárních transformací vítáme a podporujeme všechny funkční
programy
vedoucí
ke zlepšení
ekologie
průmyslu.
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.

Obsahem dokumentu je rovněž úmluva European Green
Deal 4, která má vést ke klimaticky neutrálnímu
udržitelnému ekologicky šetrnému hospodářství. A to
nejpozději do roku 2050. Dokument zde rovněž upozorňuje,
že 90 % ztráty biodiverzity, zejména ve vodních
ekosystémech, způsobuje těžba a zpracování primárních
zdrojů.
Plán odhaduje, že uplatňování zásad oběhového
hospodářství v celé ekonomice EU má potenciál zvýšit HDP
EU o dalších 0,5 % do roku 2030 a vytvořit přibližně 700 000
nových pracovních míst, a to i za pomoci vzniku malých a
středních podniků. Rovněž existují jasné obchodní případy i
pro jednotlivé společnosti. Jelikož výrobní firmy v EU utrácejí
v průměru kolem 40 % za materiály, mohou modely
uzavřeného kruhu zvýšit svou ziskovost a zároveň je chránit
před kolísáním cen zdrojů.
(Celé znění akčního plánu si lze v anglickém jazyce přečíst
zde:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN)

Zdroj: Autorský článek
Zdroj ilustrativního obrázku: European Commission (Environment)
Autor: Ing. Marcel Havrda, Analytik
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O4 Manipulace dat o odpadech: kde je
realita?
V odborném časopisu Odpadové Fórum 12/2019 vyšel
článek o problematice dvojích dat. Dovolte mi ho tedy
shrnout a následně se k němu vyjádřit.
I přes několikaletou kritiku evropských institucí, má ČR
stále dvojí sběr a statistické vyhodnocování dat
odpadového hospodářství, a to prostřednictvím
Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Českého
statistického úřad (ČSÚ). Tyto dvě instituce se navíc v
určitých ukazatelích značně rozcházejí. To napomáhá v
argumentaci nejrůznějších lobbistických skupin. Tyto
skupiny tak vyvíjí tlaky skrze veřejná média, což mnohdy
vede k lavinovému šíření účelových dezinformacích.
Samozřejmě jsou oba orgány přesvědčeny o svém
správném postupu sběru a hodnocení dat a napadají
druhou instituci.
Článek rovněž uvádí, že dle dat Eurostatu (který pracuje
s daty ČSÚ) má ČR 3. nejnižší produkci SKO v rámci
EU. Před námi je jen Rakousko a Polsko. Jestliže
bychom vyšli z dat MŽP jsme naopak na konci grafu, cca
7. od konce. Článek také uvádí, že čím podrobnější má
stát monitoring produkce odpadů, tím vykazuje vyšší
produkci. Přichází tak otázka: Je to náhoda? Nebo se
bez monitorovacích systémů dělá statistika tak, aby vyšla
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podle představ? Odpověď samozřejmě nikdo není
schopný zjistit. Jisté tušení však máme.
Za Obcejinak však vnímáme podstatný problém již při
samém vzniku dat, kdy některé metodické postupy
výpočtu hmotnosti odpadů jsou vyloženě tristní. Jako
jeden z příkladů si můžeme uvést postup některých
skládek, které sice disponují kalibrovanou statickou
váhou při vjezdu do areálu, ale již neváží automobil při
výjezdu. Jednoduše od naměřené hmotnosti odečtou
buď 1) hmotnost prázdného vozu, který zváží při první
návštěvě zařízení a zaznamenají do své databáze,
anebo 2) použijí hmotnost z technického průkazu.
V obou případech může být způsobená odchylka klidně i
500 kg, což odpovídá 10-15 % hmotnosti odevzdaného
odpadu. A takovýchto absurdit je možné najít v našem
systému hned několik (výpočet míry separace
nezahrnující předcházení vzniku, např. domácím
kompostováním, určení množství odpadu od podnikatelů,
tj. odpadu podobnému komunálnímu při svozu v rámci
celé obce atd.). Jak tedy můžeme chtít přesné výsledky z
nepřesných vstupů? Proto mnohdy doporučujeme obcím
zavádět monitorovací systémy, které alespoň v
některých případech vnesou do nepřesných dat trochu
světla.

Zdroj: Odpadové fórum 12/19

Zdroj ilustračního obrázku: svobodnenoviny.cz
Autor: Ing. Marcel Havrda, Analytik
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O5 Jak funguje samosvoz v malé obci
Jste malá obec, ale chtěli byste si svážet odpad
svépomocí? I pro Vás existuje řešení.
Samosvoz odpadů na území menších obcí lze provádět
nejrůznějšími metodami, ať již pytlovým sběrem na
valník za mini traktor, donáškovým sběrem na jednotné
shromaždiště, nebo za pomocí techniky k tomu určené.
Dovolte mi tedy Vám ukázat techniku, která by se Vám
možná mohla hodit. Je tedy vidět, že pro soběstačné
řešení není potřeba vlastnit flotilu několika velkých
popelářských vozů.
Nejmenší z nejmenších
Nejmenší vozidlo (na obrázku 1) má kapacitu sběrné
vany 2 metry krychlové a automatický vyklápěč nádob
do velikosti 240 l. Sběrná vana sice nedisponuje lisem,
je ale vodotěsná a umožňuje komfortní překládku do
velkoobjemových kontejnerů nebo větší svozové
techniky.
Mrňous, který umí i odpadkové koše
Máte-li v obci i větší počet odpadkových košů, pak by
Vás mohl zajímat automobil na obrázku 2. Ten má jak
boční otvor na manuální výsyp košů, tak možnost
poloautomatického výklopu nádob do 240 l. Reálná
obslužnost tímto vozidlem je na jeden obsah komory asi
30 nádob o objemu 120 l.

Závěrem je třeba říct, že toto byla pouze malá ochutnávka
toho, co trh nabízí. Jako další si můžeme uvést např. vůz
určený do svažitého terénu, který vyjede i svah se sklonem
45° a další. Výhodou zmíněných vozů oproti velkým
„kukačkám“ je i fakt, že nástavby na sběr a svoz odpadů
nebývají na pevné konstrukci, ale je možné je nainstalovat
po menší úpravě na klasický hákový nákladní vůz.
V případě, že je vozidlo od běžných výrobců komunální
techniky, mezi něž patří např. Multicar, Bonetti, Piaggio atd.,
je možné na tyto automobily instalovat i další praktické
komponenty, třeba radlici na sníh, vysokozdvižnou plošinu,
sypač na sůl a mnoho dalších.
Vlastní řešení ovšem není pouze o bezhlavém nákupu
techniky, ale zejména o vzniku strategie OH obce, která
nabízí komplexní řešení. Nákup techniky je tak pouze dílčím
úkonem a jedním z posledních bodů. Jestliže se na
optimalizaci OH necítíte a chtěli byste pomoci, nebojte se na
nás obrátit.

Řešení pro větší kontejnery
Jestliže byste chtěli svážet také větší nádoby, tj. do
objemu 1100 l, je tu pro Vás vozidlo na obrázku 3 s
objemem kontejneru 6 metrů krychlových, který
umožňuje poloautomatický výsyp buď dvou nádob do
objemu 240 l najednou, nebo jedné nádoby do objemu
1100 l.
Myslíme i na zvony
Malé řešení je tu i pro sběr zvonových nádob, tedy
nádob se spodním výsypem. Čtyřkolka na obrázku 4
totiž umožňuje sběr a svoz odpadů ze zvonů až do
hmotnosti 3,5 tuny.
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Zdroj: I-tec
Autor: Ing. Marcel Havrda, Analytik

O6 Vídeň slučuje třídění odpadu
Plasty do žluté, NK do černo-oranžové a kovy do šedé
nádoby. Takto to u nás chodí a doposud chodilo i ve Vídni.
Nyní ale Vídeň zavádí nový typ kontejneru a to žlutý s
modrým okrajem, kam bude možné odevzdat všechny tři
komodity naráz. Celkem tak chce metropole od října 2019 do
konce března 2020 vyměnit asi 19 000 nádob. Vídeň tak
bude disponovat sítí 6500 sběrných hnízd. Sebraný a
svezený odpad poté dotřídí plně automatická dotřiďovací
linka.
Proč město přistoupilo k tak významné změně? Základní
úvahou tohoto projektu je, že jednodušší třídění pro občany
povede k větší vytříditelnosti odpadů.
Navíc sloučení více komodit při zachování stejného počtu
nádob podpoří logistiku sběru a dále zefektivní zaplnění

nádob, kdy méně produkované komodity jako např. kovy
uvolní zbývající prostor dominantním plastům (pozn. autora).
Ulli Sima, vídeňská radní pro životní prostředí uvádí, že
město Vídeň ročně vytřídí asi 350 000 tun surovin a ušetří
tak 75 000 CO2. Sjednocením nádob se očekává ještě další
navýšení.
Nutno dodat, že je celá akce podpořena edukační kampaní,
včetně distribuce informačních letáčků do každé domácnosti.
Za Obcejinak jsme zvědaví, jaké výsledky změna přinese s
odstupem času. Vnímáme však významný potenciál právě v
úspoře času i pohonných hmot při svozu. Perspektivní je
také využití automatické dotřiďovací linky, jakožto velice
efektivní technologie, kterou si ale mohou finančně dovolit
jen
skutečně
velká
města.

Zdroj: odpad-online.cz
Zdroj ilustračního obrázku: Ara.at
Autor: Ing. Marcel Havrda, Analytik
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O7 Na čem jsme pracovali v únoru a březnu
Záryby analýza pro
účely VZ na OH

Mukařov analýza pro účely
VZ na OH

Ondřejov analýza pro účely
VZ na OH

Káraný analýza pro účely VZ
na OH

Sudovo Hlavno analýza pro
účely VZ na OH

Hlavenec analýza pro
účely VZ na OH

Mratín analýza pro
účely VZ na OH

Hronov přípravy a realizace VZ
OH

Babice přípravy a
realizace VZ OH

* VZ= Veřejná zakázka
* OH= Odpadové hospodářství
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Černé Voděrady přípravy a
realizace VZ OH

Hrádek přípravy a
realizace VZ OH

Jevany přípravy a
realizace VZ OH

Kamenice přípravy a
realizace VZ OH

Klokočná přípravy a realizace
VZ OH

Louňovice (Prahavýchod) přípravy a
realizace VZ OH

Petříkov přípravy a
realizace VZ OH

Radějovice přípravy a realizace
VZ OH

Struhařov přípravy a
realizace VZ OH

Svojetice přípravy a
realizace VZ OH

Štíhlice přípravy a realizace VZ
OH

Tehov přípravy a
realizace VZ OH

Tehovec přípravy a
realizace VZ OH

Vyžlovka přípravy a realizace
VZ OH

Kaliště přípravy a
realizace VZ OH

* VZ= Veřejná zakázka
* OH= Odpadové hospodářství
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Ondřejov přípravy a
realizace VZ OH

Červený Újezd přípravy a
realizace VZ OH

Heřmaničky přípravy a
realizace VZ OH

Mezno přípravy a
realizace VZ OH

Miličín přípravy a realizace VZ
OH

Ješetice přípravy a
realizace VZ OH

Olbramovice přípravy a
realizace VZ OH

Ratměřice přípravy a realizace
VZ OH

Smilkov přípravy a
realizace VZ OH

Střemizíř přípravy a
realizace VZ OH

Postřekov přípravy a realizace
VZ dodavatele zemního plynu

Průhonice plán OH

* VZ= Veřejná zakázka
* OH= Odpadové hospodářství
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Hrob strategie OH

* VZ= Veřejná zakázka
* OH= Odpadové hospodářství
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O8 Odkazy na další články
Instagram:
Udržitelná móda v Čechách
Česká republika a udržitelný rozvoj
Zero Waste projekt v chráněné dílně
Super Bowl a ekologické kelímky
Ikea a její koncept „zeleného nakupování“
Látkové sáčky místo plastových igelitek!
Kam můžete odevzdat funkční spotřebiče v Brně?
Jak žáci a studenti třídí baterie?
Sběr gastroodpadu v Praze
Jak se dají využít termoplasty?
Znovupoužitelné sáčky z Lidlu
Starbucks a jeho nové kelímky
Door to Door systém pro sběr bioodpadu
Co mají společné PET lahve a koronavirus?

Facebook:
Z čeho se skládá obsah černých nádob?
Výdaje státu na ochranu životního prostředí meziročně vzrostly
Zkušenosti ze zahraničí: Milán sbírá gastroodpady
Zaměřeno na hliník
Co říká o produkci komunálního odpadu Český statistický úřad?
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