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Vážená paní,                                   
vážený pane, 

dìkujeme za zájem spolupracovat s pro-
jektem, kterým Hnutím DUHA chce ob--
cím a mìstùm èi mikroregionùm pomá-
hat se zavádìním úèinných recyklaèních 
programù. Jednou z pøipravených aktivit 
pro je vydávání zpravodaje, jehož první 
èíslo právì otevíráte. 

Informaèní zpravodaj bude pøinášet kon-
krétní rady, praktická doporuèení a hlav-
nì zkušenosti èeských i zahranièních 
obcí a mìst, které podobné programy už 
rozjely. Bude vycházet ètyøikrát roènì. 
Bulletin bude vydáván elektronicky (pdf 
formát) a distribuován v digitální formì. 
Pøáli bychom si, aby se pro vás stal 
inspirací námìtù i možností prezentovat 
své zkušenosti. 

Co je to kompostování?

Kompostování je øízený, pøevážnì aerobní 
(za pøístupu vzduchu) proces, bìhem kte-
rého jsou organické odpady pøemìòovány 
na organominerální hnojivo: kompost. 

Vyzrálý kompost tvoøí velmi stabilní hno-
jivo: živiny v nìm obsažené se uvolòují do 
pùdy jen velmi pomalu, a nehrozí tak 
jejich výluh do podzemních vod. Aplikace 
kompostù na pùdu má øadu pøínosù, 
napøíklad: 
 • zabezpeèuje rostlinám dostatek živin 

v takové formì, která jim vyhovuje; 
 • zlepšuje mechanicko-chemické vlast-

nosti pùdy, hlavnì schopnost zadržo-
vat vodu;

 • zvyšuje poèet mikroorganismù a tím 
aktivizuje biologickou èinnost v pùdì;

 • omezuje vodní a vìtrnou erozi v pùdì. 

Rozeznáváme tøi typy kompostování 
domovního bioodpadu: 
 • domovní (rodinné), 
 • komunitní a 
 • komunální (prùmyslové).

Domovní kompostování 

Probíhá na zahrádkách – tøeba v zahrad-
ních kompostérech – nebo na balkónech     
v balkónových vermikompostérech (vermi-
kompostování je metoda kompostování    
s využitím žížal, napø. vyšlechtìné deš�ov-
ky hnojní). Tyto metody jsou celkem dob-
øe známé. K jejich rozšíøení staèí vìtšinou 
propagaèní kampaò podpoøená rùznými 
druhy motivaèních prvkù (prodej kompos-
térù za snížené ceny, sleva na poplatku 
za odvoz odpadu a podobnì). Jako na-
pøíklad v Havlíèkovì Brodì, Novém 
Jièínì, Hradci Králové a Brumovì-Bylnici. 

Komunitní kompostování 

Mùže být provádìno napøíklad pro skupi-
nu domù, jeden èi dva panelové domy, 

zahrádkáøskou kolonii a podobnì. 
Vìtšinou se urèí zodpovìdná osoba, kte-
rá se o kompost stará. Zaøízení pro drce-
ní, pøekopávání a koneènou úpravu kom-
postu je buï manuální, nebo mechanické 
mobilní, které mùže sloužit zároveò pro 
více komunitních kompostáren. Pro kom-
postování lze používat rovnìž jednoduché 
bioreaktory. Úspìšnì takový projekt pro-
bíhá v Chrudimi, nedávno byl spuštìn na 
pražském sídlišti Øepy (viz samostatný 
èlánek).

Komunální kompostování

Bývá vìtšinou plnì mechanizované. 
Provádí se na hromadách èi v bioreakto-
rech. Kompostování na hromadách musí 
být provádìno na vodohospodáøsky za-
bezpeèených plochách. K tomu poslouží 
napø. silážní žlaby. Dùležitým pøedpokla-
dem je øízený režim zbytkové vody, která 
je výraznì zatížena organickým zneèištì-
ním. Vodu je tøeba jímat a likvidovat. 
Zaøízení pro výrobu kompostu není tøeba 
kupovat, nýbrž lze využít služeb firmy, jež 
objíždí kompostárny se svými stroji a pro-
vádí jednotlivé úkony (zakládku kompos-
tu, pøekopávky a koneènou úpravu).      
Ve vyspìlých státech sílí trend komposto-
vání v uzavøených prostorech. 
Domácnostem na vesnicích zcela chybí 
alternativa k možnosti zbavovat se 
pálením tzv. problematických druhù 
bioodpadù, za které bývá lidmi považo-
váno napøíklad oøešákové listí, shnilé èi 
jinak napadené ovoce nebo plevel. 

Od dubna 2007 platí novela zákona        
o odpadech, která obcím umožní budovat 
takzvaná obecní kompostovištì. Na zpro-
voznìní tìchto jednoduchých zaøízení èe-
ká øada obcí. Konkrétní podmínky obec-
ních kompostoviš� zveøejní Ministerstvo 
životního prostøedí provádìcí vyhláškou 
zøejmì v létì roku 2007.

dy vyseparovány a odvezeny ke kompos-
tování. (Ale pozor, aby nedošlo k omezení 
domovního kompostování. Výsledkem by 
mohlo být zvýšení celkového množství 
evidovaných odpadù spojené s význam-
ným zvýšením nákladù na svoz.) 
Kompostování a sbìr bioodpadù je pro 
obce jedinou možností, jak dosáhnout   
cíle Plánu odpadového hospodáøství ÈR   
a krajù: materiálovì využít 50 % komunál-
ních odpadù. 

V souèasnosti stále roste množství sklád-
kovaných odpadù a stále se snižuje apli-
kace organických hnojiv na zemìdìlskou 
pùdu, která v roce 2001 klesla pod 40 % 
potøebného množství. Podle údajù Èeské-
ho ekologického ústavu z roku 2003 by 
obsah organické hmoty v pùdì mìl dosa-
hovat 2,0 – 2,5 %, avšak prùmìrná 
hodnota èiní pouhých 1,5 %.  

Aby se kompost vyplatil

Nesprávné zacházení s bioodpadem, 
které je u nás velmi èasté, zatìžuje obec-
ní kasu i penìženky obèanù. Komposto-
váním v místì vzniku (tedy v domácnos-
tech) lze ušetøit v nìkterých pøípadech až 
polovinu poplatkù za odvoz a odstranìní 
odpadù. Dalším pøínosem pro obec je 
úspora za nákup hnojiv a pìstebních 
substrátù aplikovaných na mìstskou 
zeleò: kompost je mùže dobøe nahradit. 

Dùležitým pøínosem správného zacházení 
s bioodpadem je i zvýšení relativní míry 
materiálového využití odpadù. Pokud jsou 
bioodpady kompostovány v domácnos-
tech, sníží se množství netøídìných odpa-
dù. Protože míra tøídìní a recyklace ostat-
ních složek odpadu se nemìní, vzroste 
podíl materiálového využití komunálních 
odpadù v obci èi mìstì. 

Zvýšení materiálového využití samozøejmì 
dosáhneme i tehdy, pokud jsou bioodpa-

Každé èíslo bychom chtìli zamìøit na 
jedno vybrané téma. Poprvé jím bude 
podpora komunitního a domácího kom-
postování. Odpadky z kuchynì vznikají 
poøád, ale se zaèátkem vegetaèní sezó-
ny právì biologicky rozložitelného, kom-
postovatelného odpadu hodnì pøibude. 
Proto téma èasovì zapadá do roèního 
období. 

Tomáš Pøikryl
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Podle zákona o odpadech musí obce       
a mìsta postupnì do roku 2020 snižovat 
množství biologicky rozložitelného odpadu 
(bioodpadu) ukládaného na skládkách.    
V roce 2010 mùže být na skládkách ulo-
ženo jen 75 procent a v roce 2020 jen  
35 procent hmotnosti bioodpadu vzniklé-
ho v roce 1995. Naplnit literu zákona ve 
své podstatì znamená zavést, vedle skla, 
papíru, plastù a tetrapakù, separaci a od-
dìlenou likvidaci dalšího druhu jedné ze 
složek komunálního odpadu. To pøi neu-
stále narùstajícím objemu komunálního 
odpadu a pøi pøetrvávajícím ne moc pozi-
tivním vztahu obèanù ke tøídìní odpadù 
pøedstavuje pro obce a mìsta nemalý 
technický a ekonomický problém. 

Zpravodaje nìkolik èlánkù o tématu.       
A hlavnì: pracovníci mìstského úøadu 
navštívili prakticky každou domácnost, 
aby zde projednali konkrétní nájemní   
podmínky provozu kompostérù, vèetnì 
èísla parcely, na níž bude kompostér 
umístìn. 

Díky dotaci z fondù EU a Státního fondu 
životního prostøedí ve výši 85 procent 
oprávnìných nákladù na poøízení mohlo 
mìsto nabídnout obèanùm na získání 
kompostérù lukrativní nájemní podmínky, 
takže zájem o kompostéry nakonec vyjá-
døilo 68 procent domácností. Kompostéry 
o objemu 350 a 390 litrù spolu s kbelíky, 
do nichž mohou obèané doma bioodpad 
tøídit, byly pøedány uživatelùm a úèastní-
kùm projektu do pìtiletého pronájmu za 
cenu nájmu 120 korun. Po ukonèení pro-
nájmu pøejde domovní kompostér a kbelík 
na bioodpad z vlastnictví mìsta bezúplat-
nì do vlastnictví nájemce. Motivací obèa-
nù pro tøídìní bioodpadu byla i sleva na 
místním poplatku („za popelnice“) ve výši 
deseti procent na jednoho poplatníka za 
odpady pro ty, kteøí si poøídí kompostér    
a k tøídìní a likvidaci bioodpadù se pøi-
pojí. 

Realizací malých domovních kompostáren 
mìsto Brumov-Bylnice uskuteènilo témìø 
pilotní projekt, který mìstu pøináší nejen 
úspory nákladù snížením objemu komu-
nálního odpadu sváženého na skládky. 
Také jde o první vykroèení ve snaze splnit 

ské zástavby. Z výpoètù množství komu-
nálního odpadu v roce 1995 a prognózy 
množství tohoto odpadu v cílovém roce 
2010 bylo zjištìno, že mìsto musí do 
konce pøíštího desetiletí oddìlovat od 
komunálního odpadu zhruba 266 tun bio-
logicky rozložitelného odpadu. Pøipoètì-
me k tomu odhad zahradního odpadu, 
doposud neukládaného na skládky, což je 
dalších 29 tun. Dohromady se dostali na 
295 tun bioodpadu, kterého se roènì 
potøebují zbavit. Témìø 64 procent z cel-
kového poètu 1842 domácností jsou 
domácnosti charakteru rodinných domkù, 
které v cílovém roce vyprodukují zhruba 
300 tun bioodpadu. Radnice dospìla      
k závìru, že pro mìsto bude technicky    
a ekonomicky nejvýhodnìjší aplikovat na 
likvidaci rozhodujícího množství bioodpa-
du sice pomalý, ale zato nejlevnìjší zpù-
sob jeho pøirozené pøemìny na kompost  
v plastových kompostérech, a to pøímo    
v místì jeho vzniku. Témìø každý rodinný 
dùm má totiž svùj dvùr nebo zahradu, kde 
lze nejen bioopad odkládat do zaøízení,          
v nìmž proces pøemìny na kompost pro-
bíhá, ale kde samotný proces komposto-
vání bioodpadu nijak nepøekáží, a kde se 
dá i vzniklý kompost výhodnì využít. 

Po zkušenostech, které mìsto ze zkušeb-
ního nasazení kompostérù tuzemské vý-
roby (typ K 350, firma Jelínek Trading)     
v roce 2004 získalo, se rozhodlo ve spo-
lupráci se svozovou firou Joga Recycling 
Luhaèovice vypracovat technický projekt. 
Jako v jednom z mála mìst v Èeské re-
publice v prùbìhu jednoho roku nasadili 
800 kusù domovních kompostérù k od-
dìlené likvidaci bioodpadu z rodinných 
domù. Aby mìsto obèany pøesvìdèilo      
o potøebì tøídit bioodpad a o výhodách 
kompostování, zveøejnili v prùbìhu let 
2004 a 2005 na stránkách mìstského 

zákonnou podmínku o snižování biologic-
ky rozložitelného odpadu na skládkách.

Pøínosy realizace projektu:

1) Byl splnìn pøedpoklad tøídìní a kom-
postování bioodpadu v 800 domác-
nostech rodinných domù s využitím 
domovních kompostérù na 100%. 
Pokrytí kompostéry èiní asi 39 % z cel-
kového poètu domácností na území 
mìsta Brumov-Bylnice.

2) Z celkového množství tuhého komunál-
ního odpadu 684 tun v roce 2004       
v Brumovì-Bylnici nebude každý rok 
uloženo v na skládku 106 tun bioodpa-
du, tj. o 18 % ménì.

3) Souèasnì se snížila poplatková povin-
nost dle zákona o odpadech pøi uklá-
dání komunálních odpadù na skládku.

4) Dochází i postupnému snížení produk-
ce bioplynu na skládce, souèasnì       
s nižší produkci metanu, tedy škodlivé-
ho skleníkového plynu.

Kontakt: 
Mìstský úøad, 
námìstí Hildy Synkové 942
763 31 Brumov-Bylnice, 
Miroslav Fronìk, odbor správní,
Tel.:  
e-mail: miroslavfronek.meu@brumov-
bylnice.cz

Pøevzato a upraveno z èasopisu Veøejná 
správa (43/2005) a podkladù laskavì 
poskytnutých mìstem Brumov-Bylnice.

577 305 114,

Brumov-Bylnice leží v údolí Bílých Karpat, 
jen pár kilometrù od hranice se Sloven-
skem. Patøí mezi mìsta, která jsou u nás 
považována za vzorový pøíklad úspìšné 
podpory kompostování. Jak se jim to 
povedlo?

Na zaèátku úvah, co s bioodpadem, byla 
analýza jeho množství vznikajícího na 
území mìsta a analýza charakteru mìst-

Brumov-Bylnice: 
úspìch malých kompostáren
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Projekt vznikl z iniciativy obèanù žijících na 
sídlišti v Praze 17-Øepích. Získal finan-  
èní podporu pražského Magistrátu v roce 
2006. Osobním prùzkumem byl zjiš�ován 
zájem obèanù o tøídìní biologicky rozloži-
telných surovin z domácností. Více než 
tøetina dotázaných (35 rodin) se rozhodla 
aktivnì pøedcházet vzniku bioodpadu, 
který tvoøí až 40 % komunálního odpadu.

Pro zajištìní projektu bylo nutné poøízení 
kvalitních, tepelnì izolovaných a uzamy-
katelných kompostérù, kam obèané uklá-
dají bioodpad a které jsou pravidelnì kon-
trolovány, aby nedocházelo k znehodnoce-
ní vznikajícího kompostu. Pro komposto-
vání platí pravidla, jež urèují, co se smí   
a nesmí do kompostéru pøidávat (napøí-
klad úplný zákaz ukládání jakéhokoliv 

živoèišného materiálu). Tato forma zachá-
zení s biologickým materiálem je už zcela 
bìžná v mnoha mìstech EU. Také v nìk-
terých èeských mìstech nachází své pøíz-
nivce. Hlavní výhodou oproti komunální-
mu kompostování jsou nulové náklady na 
odvoz do kompostárny, protože vzniklý 
produkt je využit pøímo na místì. Hlavními 
výstupy projektu budou:

1. kompost (bude odebrán úèastníky  
kompostování, pøípadné pøebytky 
mohou být využity ke zkvalitnìní pùdy  
v místní zeleni)

2. snížení objemu komunálního odpadu

3. zvýšení ekologického povìdomí obyva-
tel sídlištì

Dne 24. bøezna 2007 byl projekt zahájen 
a obèané zaèali aktivnì tøídit, o èemž 
svìdèí rychlé zaplòování kompostérù.      
V souèasné dobì byly do provozu uvede-
ny dvì nádoby a je plánována instalace 
dalších dvou. Øepy jsou první mìstskou 
èástí v Praze, kde bylo komunitní kom-
postování zavedeno. Vìøíme, že se sta-
nou pøíkladem i pro ostatní.

.

.

.

.

Kompost na sídlišti: 
Komunitní kompostování v Øepích

Kontakt:
Ing. Ivana Štìtinová a Lenka Seidlová, 
Španielova 1290 Španielova 1285, 
Praha-Øepy
Tel.: 728 753 653, Tel.: 603 172 393      
email: stetinova@ueb.cas.cz,  
email: lenkam@hvt.cz

V roce 2006 Hnutí DUHA v nìkolika vy-
braných místech zkoumalo vliv domácího 
kompostování na snižování množství 
komunálních odpadù v èeských obcích    
a mìstech. Projekt probíhal v tìchto mís-
tech:

• Hnìvotín (Olomoucký kraj, 1300 obyv.),
• Podolí u Brna (Jihomoravský kraj, 1100 

obyvatel),
• Bystrovany (Olomoucký kraj, 800     

obyv.),
• Lubìnice (Olomoucký kraj, 400 oby-

vatel),

Sociologický prùzkum potvrdil, že venkov-
ské domácnosti tøídí pøedevším zahradní 
odpad. Kuchyòský odpad tøídilo a kom-
postovalo pouze 49 % z respondentù, 
kteøí mají zahradu. Zbytek konèí v popel-
nicích. Výsledek ukazuje na skuteènì 
velký potenciál podpory domácího kom-
postování. Domácnosti s vlastní zahra-
dou mají zcela evidentnì dostatek pro-
storu pro kompostér i pro umístìní vý-
sledného produktu. Více informací o kom-
postování je podle výsledku prùzkumu 
nejlepším zpùsobem, jak domácnosti 
motivovat ke kompostování. Dalšími  
vhodnými nástroji je odborná pomoc pøi 
kompostování, pøíspìvek na poøízení  
kompostéru a motivaèní snížení poplatku 
za odvoz odpadu pro domácnosti, které 
kompostují.  Prùzkum potvrdil, že nejlep-
ším zpùsobem šíøení informací o kom-
postování je na vesnici obecní zpravodaj, 
letáky a obecní rozhlas. Spolupracující 
obce s výhodou využily ve svých zpravoda-
jích Hnutím DUHA pøipravených èlánkù    
o kompostování a vytištìných letákù.

Hnutí DUHA doporuèuje:

1) Aby obce pokraèovaly v prodeji doto--
vaných kompostérù domácnostem        
s vlastní zahradou.

.

.

.

2) Souèástí propagaèních aktivit by mìla 
být informaèní kampaò a pronájem 
kbelíku na sbìr kuchyòských odpadù, 
jak se to osvìdèilo v Brumovì-Bylnici. 
Tím si obèané uvìdomí, že komposto-
vat na zahradì mohou také kuchyòské 
odpady. 

3) Podpora domácího a komunitního kom-
postování v obcích bude úèinnìjší, po-
kud ji doprovází ekonomická motivace 
domácností. Hnutí DUHA doporuèuje 
zmìnu systému platby za odvoz odpa-
dù z èasto používaného místního po-
platku takzvanì „za hlavu“ na platby 
podle množství produkovaných odpa-
dù, napøíklad tzv. žetonový èi známko-
vý systém.

4) Ve mìstech by mìla být pøipravena 
jasná opatøení na podporu komunitní-
ho kompostování. S touto pøíležitostí 
by mìly být seznámeny domácnosti    
s cílem nalézt dobrovolníky, kteøí zajis-
tí komunitní kompostování v dané    
ètvrti, ulici nebo skupinì domù.

5) Mìsta, mikroregiony a kraje by mìly 
vyškolit „mistry kompostáøe“, dobro-
volníky,kteøí budou aktivnì šíøit infor-
mace a praktické zkušenosti s domá-
cím a komunitním kompostováním 
mezi svými spoluobèany.

Prùzkum zájmu obèanù o kompostování

Rozdávat kompostéry domácnostem s ro-
dinnými domky, to zní jako banalita. Ale 
co na panelovém sídlišti! Pražská ètvr� 
Øepy dokazuje, že i tohle jde. 
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za finanèní pomoci Evropské unie. 
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Hnutí DUHA s úspìchem prosazuje 
ekologická øešení, která zajistí 
zdravé a èisté prostøedí pro život 
každého z nás. Navrhujeme kon-
krétní opatøení, jež sníží zneèištìní 
vzduchu a vody, pomohou omezit 
množství odpadu, chránit krajinu 
nebo zbavit potraviny  toxických 
látek. Naše práce zahrnuje jednání 
s úøady a politiky, návrhy zákonù, 
kontrolu prùmyslových firem, po-
moc lidem, rady domácnostem       
a vzdìlávání, výzkum, informování 
novináøù i spolupráci s obcemi. 
Hnutí DUHA pùsobí celostátnì,       
v jednotlivých mìstech a krajích      
i na mezinárodní úrovni. Je èeským 
zástupcem Friends of the Earth 
International, nejvìtšího svìtového 
sdružení ekologických organizací.


