ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

TÉMA

Služby města Pardubic pomáhají
školám řešit gastroodpady
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O elektrických kompostérech, jako jediné alternativě k povinným
svozům gastroodpadu, slyšíme stále častěji. Technologii na
zpracování kuchyňských zbytků přímo v místě jejich vzniku
zkouší již mnoho škol po celé České republice.

Elektrický kompostér GreenGood-10, ZŠ Pohůrecká
České Budějovice

Elektrický kompostér GG02 již dělá radost např. v mateřské škole Pardubice-Ohrazenice

Samosprávy, jako zřizovatelé školských
zařízení, se o kompostéry velmi zajímají
a pomáhají školám nahradit svozy odpadu kompostéry GreenGood. Pomáhají tak
svým školám zajistit ekologickou variantu
nakládání s odpady, ale také snižovat jejich
náklady. Ředitel Služeb města Pardubic
– Odpady a. s. (SmP) Ing. Jiří Strouhal se
rozhodl pro moderní technologii, která je
v souladu s legislativou a usnadní práci
s hygienizací kuchyňských zbytků.
PARDUBICKÉ ŠKOLY JIŽ KOMPOSTUJÍ
První etapa instalace elektrických kompostérů do jedenácti pardubických základních
a mateřských škol probíhala v prosinci 2017.
Velkou inspirací pro tento krok byla Mateřská

škola Pardubice, nábřeží Závodu míru, která si elektrický kompostér pořídila sama již
v červnu 2017, a mohla tak ostatním školám
předat osvědčené zkušenosti z praxe. Společnost SmP – Odpady a. s. pořídila elektrický
kompostér prozatím do deseti mateřských
škol a jedné základní. Dosud byla tato školská zařízení zavázána ke svozu gastroodpadu
certiﬁkovanou svozovou společností. Avšak
tento svoz byl nákladný a zároveň tak přicházeli o odpad, který by se velmi jednoduše
mohl stát zdrojem. Elektrické kompostéry
GreenGood jim přinesly jiný pohled na gastroodpad a také zásadní změnu ve zpracování, které probíhá přímo na místě.
Elektrické kompostéry jsou nejen ekologickou variantou k povinnému svozu,

ale navíc pomáhají producentům gastroodpadu snižovat jejich náklady, které plynou z rostoucích paušálních cen za svoz
a nároků na prostor při skladování gastroodpadu v chladném prostředí. Jakmile se
kompostéry zaběhnou, ředitel SmP – Odpady a. s., Ing. Jiří Strouhal plánuje vybavit
elektrickými kompostéry i další pardubické školy, jelikož byl o ně veliký zájem již
v první etapě.
VZDĚLÁVÁNÍ O ODPADECH
JE NEZBYTNÉ
Město Pardubice si moc dobře uvědomuje,
že efektivní cestou, jak v co největší míře
předcházet vzniku odpadů, je samozřejmě
i osvěta obyvatel, jejíž důležitou součástí je
i osvěta školáků.
Nejdůležitějším bodem je naučit děti, že
podstatou je, aby žádný odpad nevznikal
a pokud vznikne, mají možnost ho ekologicky zpracovat. Některé školy jsou vybaveny vlastními zahradními kompostéry, kde
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Princip fungování elektrického kompostéru

FOTO: WWW.MENEODPADU.CZ

Mikroorganismy

Vysoká teplota

Neustálý přístup
vzduchu

Redukce objemu až o 90 % v průběhu 24 hodin

Výsledek: certiﬁkovaný hygienizovaný substrát
„Sekundární zdroj života“ (KOMPOST)
Instalace elektrických kompostérů GG02 v pardubických základních a mateřských školách

› děti učí, jak se zpracovávají bioodpady ze

zahrad.
Díky elektrickým kompostérům se však
mohou děti naučit, jak se zpracovávají i gastroodpady z jídelen, nebo třeba zbytky jejich
svačin. Nespornou výhodou kompostování
gastroodpadů v elektrických kompostérech
je totiž fakt, že je zařízení lehce přístupné,
bezpečné a díky tomu se separace gastroodpadů mohou účastnit i malé děti z mateřských škol.
CHTĚLI PRO ŠKOLU SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
Ing. Jiří Strouhal, ředitel SmP – Odpady a. s.,
chtěl pro pardubické školy inovativní řešení,
které by bylo ekologické a zároveň by řešilo
i nezbytnou legislativu. Proto se rozhodl
zavést do škol a mateřských škol elektrické
kompostéry. Školy si tak mohou snížit četnost svozů, nebo je zrušit úplně. Gastroodpad nemusí nikde skladovat a mají vyřešenou
legislativu. Kompostér během jednotlivých
cyklů kompostování dosahuje teploty nad
70 °C (teplota nutná pro hygienizaci – odstra-

nění veškerých nebezpečných a patogenních
látek) a denně se odpad zredukuje až o 90 %.
Výsledkem je hygienizovaný substrát, který
mohou školy buď samy využít v zahradních
kompostérech, nebo je mohou nechat odvážet v hnědých nádobách do kompostárny.
V každé škole vzniká denně přibližně pět kilogramů gastroodpadu. Při porovnání nákladů
na kompostování s náklady na svoz se ukázalo, že varianta zpracování gastroodpadu
přímo na místě jeho vzniku je daleko levnější, navíc cena svozu bude v následujících letech stoupat. Dnes kompostuje gastroodpad
v České republice již více než 70 školských
zařízení. Elektrické kompostéry můžeme najít třeba ve školách a mateřských školách od
Karlových Varů přes České Budějovice, Prahu, Pardubice, Brno až po Ostravu.
INOVATIVNÍ PRINCIP FUNGOVÁNÍ
Technologie elektrických kompostérů, ve
světě již dobře známá, se skládá ze tří základních částí: biologické, fyzikální a mechanické.

Biologickou část představují mikroorganismy Acidulo, kterých je využíváno při
procesu kompostování. Starají se o rozklad
biologického materiálu.
■ Fyzikální část představuje zahřívání
nádoby topnou spirálou na teplotu 40 °C,
v průběhu hygienizace nad 70 °C. Toto jsou
ideální hodnoty pro co nejkvalitnější proces kompostování.
■ Mechanickou část obstarává systém neustálého přísunu čerstvého vzduchu díky
otočným lopatkám, které vznikající substrát provzdušňují. Tím jsou vytvořeny nejvhodnější podmínky pro celý proces kompostování.
Elektrické kompostéry jsou plně automatické a své procesy si vyhodnocují zcela samy. Z uživatelského hlediska je tedy
zapotřebí pouze vkládat odpad (určené
množství na den podle velikosti elektrického kompostéru) a díky redukci objemu až
o 90% jednou za 2–3 týdny odebrat vzniklý
hygienizovaný substrát.
■

Zdroj: JRK

Recyklační kontejnerový systém
Britská společnost Egbert Taylor dodala do České republiky
svůj vůbec první recyklační kontejnerový systém Node.
Recyklační systém Node, anglicky uzel, slouží
na náměstí v Kamenici nad Lipou, kde nahradil staré plastové kontejnery, které dosluhovaly a zabíraly mnoho místa. Kontejnerový
systém Node je určen pro plast, sklo a papír.
Město po instalaci recyklačního systému
Node očekává celkové zlepšení recyklace
odpadu v dané lokalitě. „Rozhodli jsme se
toto recyklační minicentrum nasadit v centru města, kde se zpravidla pohybuje mnoho lidí, parkuje zde mnoho aut a je třeba
šetřit s místem. Ihned jsme si uvědomili
přednosti kontejnerového systému, které
nás přesvědčily o umístění kontejnerového systému Node na naše náměstí. Věříme,
že se i našim obyvatelům zalíbí a rychle si
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na tuto novinku zvyknou,“ říká Ing. Ivan
Pfauer, starosta Kamenice nad Lipou.
Nový recyklační systém zabírá méně než
jedno parkovací místo a poskytuje spojením čtyř kontejnerových jednotek celkovou kapacitu až 3200 litrů, kdy každá ze čtyř
nádob může být určena pro sběr odlišného
odpadu. „Recyklační systém Node je díky
své variabilitě velmi oblíbenou kontejnerovou sestavou. Toto chytré řešení se ve Velké
Británii, odkud pochází, těší velké popularitě. Z kontejnerů se dokonce stal jeden ze
symbolů Spojeného království, stejně jako
jsou třeba červené telefonní budky. Navíc
je možné si Node plně individualizovat
a vybrat si druh odpadu, pro který budou

Systém na náměstí v Kamenici nad Lipou

jednotlivé nádoby určeny,“ dodává Tomáš
Střelský, generální manažer pro Evropu
společnosti Egbert Taylor.
Recyklační systém Node navíc zdobí ilustrace žáků místní základní školy. Návrhy
samolepek, označující jednotlivé odpadové nádoby, přitahují nejen pozornost dětí,
jež samolepky navrhly, ale také ostatních
členů rodin a kolemjdoucích.
-egt-
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