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CO NÁS PÁLÍ Likvidace psích exkrementů na území Prahy 2
V městské části Praha 2 žije na ploše 418 ha k 50 tisícům obyvatel průměrného věku 44 let.
Lze ji tedy charakterizovat jako exponovanou rezidentní čtvrť, ale i jako sídlo řady firem a
institucí.
Podle posledních neoficiálních údajů je v Praze 2 přihlášeno ke třem tisícům psů, avšak
jejich skutečny počet může byt až trojnásobný. Po všech je třeba likvidovat exkrementy.
KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a. s. se od samého vzniku v roce 1996 snaží tuto
problematiku ve spolupráci s městskou časti řešit. Jako smysluplné řešeni byla shledána
kombinace stacionárního a mobilního sběru psích exkrementů.
Stacionární likvidace probíhá zejména pomoci speciálních košů na psi exkrementy. Oproti
několika málo košům v začátcích projektu v roce 1997 můžeme nyní na území městské časti
napočítat 210 psích košů, k jejichž obsluze dochází denně, a to doplněním 25 kusů psích
papírových sáčků od společnosti Fedog. Třikrát týdně pak jsou koše vysypávány.
Měsíčně je tímto způsobem mezi občany distribuováno vice než 110 tisíc sáčků. Při interních
kontrolních měřeních docházíme k těmto číslům – v jednom koši na psí exkrementy je cca
7,4 kg odpadu, což znamená vice než 1,5 tuny odpadu, uloženého denně ve speciálních
koších. Toto číslo je samozřejmě zatíženo chybou, neboť v koších na psí exkrementy konči i
jiný než psí odpad; platí to ale i naopak, i psí odpad může končit jinde, než právě ve
speciálním koši.
Protože stale ještě není pravidlem, že každý uklidí po svém psovi exkrementy, je nezbytné
doplnit sběr stacionární sběrem mobilním. K tomu se v Praze 2 využívá dvojice speciálních
čtyřkolek Yamaha s vysavačem, kterou společnost KOMWAG, a. s. provozuje a zároveň i
vyrábí. Sběr se provádí denně jak na chodnících, tak v parcích a zeleni, což dovolují
speciální pneumatiky nepoškozující při přejezdech travnatý porost. Jeden stroj za
osmihodinovou směnu nasbírá v parcích 200 kusů o celkové váze 20 kg, na chodnících pak
180 kusů o hmotnosti 18 kg.
Společným cílem městské časti a společnosti KOMWAG, a. s. je výrazné snížení výskytu
psích exkrementů na území městské časti. K tomu napomáhají jednak výše zminěné
činnosti, ale také např. kombinované ruční a strojní čištění nebo i snaha o zlepšení
informovanosti občanů. (kom)

Pozn.: Stacionární sběr: 1,5t /den = 45 t/měs. Mobilní sběr (4 stroje, prac dny): 38kg x 4 x 20 = 3t/měs.
Ale oficiální údaj MČ = 24t/měs (tj. 800kg/den). Při hmotnosti PSE 100g: 8 tis. PSE denně (nebo při počtu 3 tis.
psů 1 PSE =240g).

