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Vytišteno v rámci projektu „Vzdìlávání pracovníkù veøejné správy 
- komunální odpady a energetika - legislativa EU a moderní technologie“, 
na zakázku Olomouckého kraje v programu OPOK 2003.

místní skupina Olomouc

Hnutí DUHA

Jedním ze základních projevù moderního èlovìka je produkce odpadù. Jejich 
likvidace s sebou pøináší množství jevù, které negativnì ovlivòují životní prostøedí. 
U nás je nejbìžnìjším zpùsobem likvidace odpadù skládkování. Jedním s proble-
matických odpadù, který vìtšinou konèí na skládkách, je bioodpad, tedy zbytky 
jídel, ovoce, zeleniny, zahradní odpady a podobnì. Po uložení na skládku se 
bioodpad zaène intenzivnì anaerobnì rozkládat, tedy jednoduše hnít. Pøitom se 
do okolí uvolòuje velké množství skládkového plynu, který je tvoøen z velké èásti 
metanem, jenž zpùsobuje klimatické zmìny. Skládkový plyn obsahuje také mnoho 
zdraví škodlivých látek, které mohou ovlivòovat životní prostøedí i nìkolik kilo-
metrù od místa skládky. Do tøetice bioodpady pøi hnilobných procesech uvolòují 
množství organických kyselin, které rozpouštìjí nebezpeèné látky obsažené v ji-
ných odpadech. Bìhem tlení na skládce mìní bioodpad svùj objem, což zpùso-
buje, že se celá skládka „hýbe“. Mùže se tak narušit její tìsnost a jedovaté výluhy 
z odpadù pak zneèiš�ují podzemní vodu. Likvidace biodegradabilních odpadù také 
zpùsobuje prohlubování deficitu humusu v pùdì. 

Abychom tìmto problémùm zabránili nebo je alespoò zmírnili, musíme snížit 
množství bioodpadù ukládaných na skládky. K tomu nás mimo jiné vede také 
naøízení vlády è. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodáøství Èeské repub-
liky. Stejný požadavek obsahuje pøíslušná smìrnice EU. Omezení skládkování 
bioodpadù lze dosáhnout nìkolika zpùsoby, které se navzájem vhodnì doplòují    
a kombinují:

• separovaným sbìrem bioodpadù a jejich kompostováním/anaerobní 
digescí

• mechanicko-biologickou úpravou netøídìného komunálního odpadu 
• kompostováním pøímo v místì vzniku domácí èi komunitní kompostování

Zavádìní systému oddìleného sbìru a také výstavba zaøízení na mechanicko-
biologickou úpravu si vyžádá relativnì velké investièní náklady. Naproti tomu tøetí 
možnost - domácí kompostování - je naprosto nenároèná a levná. Z hlediska život-
ního prostøedí je jednoznaènì nejšetrnìjší metodou, a to hned z nìkolika dùvodù: 

• Kompostování odpadù zajiš�ují sami obèané, což ušetøí finanèní náklady 
obce (svoz, pøeprava, likvidace).

Nejjednodušší cesta, 
jak snížit množství bioodpadù

1 Domácí a komunitní 
kompostování
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• odpad je zpracováván a využíván pøímo v místì vzniku, takže snižujeme 
emise z provozu nákladních automobilù.

• Není tøeba øešit otázku odbytu kompostu

Aèkoli se bioodpad využitý domácím kompostování nezapoèítává do statistik, i tak 
je kladnì ovlivòuje. Míra recyklace je totiž vždy vztažena k celkové produkci odpa-
dù; èím menší toto množství bude, tím vyšší procento budou tvoøit vyseparované 
frakce (viz obr. 1). 

Domácí kompostování samozøejmì není všelék. Vždy bude mezi námi relativnì 
dost lidí, kteøí tento zpùsob využití odpadù nemohou pøijmout napøíklad proto, že 
nemají zahradu. 
Domácí kompostování je tradiènì využíváno na venkovì, kde je souèástí pøiroze-
ného kolobìhu živin pùda-rostliny-pùda. Vìtšina domácností zde však kompostuje 
pouze zahradní odpad, i když velká èást komunálního biodpadu celoroènì vzniká   
v kuchyních.  

V následujících kapitolách uvádíme nìkolik pøíkladù ze zahranièí, jak podporovat 
rozvoj domácího kompostování. Doufáme, že Vás nìkterý pøíklad inspiruje a najde 
uplatnìní také ve vaší obci.

Redakce
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Obr. 1: Vliv domácího kompostování 
na procentuální složení odpadù 
a míru recyklace
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První pøíspìvek obsahuje hned tøi pøíklady aktivit, které probíhaly zcela samo-
statnì. Všechny tøi však byly velmi úspìšné, i když pøístup k øešení stejného 
problému byl u každého z nich rozdílný. Pokud bychom z tìchto projektù vybrali ty 
nejlepší prvky a spojili je, mohl by nám vzniknout celistvý, témìø dokonalý program 
na podporu domácího a komunálního kompostování.

2.1 Program pro rozvoj domácího kompostování            
v Košicích

Realizátor: Obèanské sdružení Spoloènos� priate¾ov Zeme                           
(2 zamìstnanci a cca 4 - 6 dobrovolníkù na nárazové akce)

Popisované období: rok 2002

Popis území
Mìsto Košice, které se svým významem a velikostí v rámci Slovenska øadí 

hned za hlavní mìsto Bratislavu, se nachází ve východní èásti Slovenska, nedale-
ko hranic s Maïarskem (20 km), Ukrajinou (80 km) a Polskem (90 km). 

Ve svých administrativních hranicích 
2mají Košice rozlohu 244 km , žije v nich 

242 tisíc obyvatel a hustota obyvatel do-
2sahuje 992 osob/km . Jako samostatný 

právní subjekt je mìsto rozdìleno na 22 
mìstských èástí podle samosprávního 
èlenìní. 

Popis projektu
Na zaèátku celé kampanì byl vykonán 

prùzkum souèasného stavu nakládání      
s  bioodpadem v Košicích. Protože se jed-
nalo o projekt urèený k rozvoji domácího 
kompostování, zamìøili jsme se pøede-
vším na rodinné domy a zahrádkáøské 
osady.

Aktivity pro rozvoj 
domácího a komunálního 
kompostování v SR

Branislav Moòok, Spoloènos� priate¾ov Zeme, Košice
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Foto 1: Zjiš�ování množství bioodpadù 
v popelnicích.
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Bìhem série setkání v informaèních stáncích v centru mìsta, ale i v rámci 
osobních setkání jsme zjiš�ovali, jaké mají obyvatelé informace a zkušenosti       
s kompostováním, ale i se zneškodòováním bioodpadù z domácností a zahrad. 
Také jsme uskuteènili prùzkum okolí vybraných lokalit, kde jsme si všímali hlavnì 
nelegálních zpùsobù nakládání s biologickým odpadem.

Prùzkumem jsme zjistili následující:
• velký výskyt nelegálních skládek, kde více než 50 % obsahu tvoøil biologic-

ký odpad,
• obvyklou praxi pálení bioodpadu (listí, posbìrové zbytky, vìtve z oøezávky) 

na zahradách a v domácnostech,
• nízkou úroveò informací o zpùsobech kompostování v domácnostech,
• èasto se vyskytující pøedsudky vùèi kompostování,
• neochotu firmy nakládající s odpady zaobírat se bioodpadem.

Následnì jsme oslovili pøedstavitele mìstských èástí, které byly vhodné k rea-
lizaci našich aktivit. Z nich jsme vybrali mìstskou èást Vyšné Opátske, která 
projevila nejvìtší zájem o spolupráci. Po dohodì se starostou mìstské èásti jsme 
vypracovali plán aktivit. 

Nejprve jsme uskuteènili prùzkum mezi obyvateli (systémem od dveøí ke dve-
øím), kdy jsme zjistili, kolik domácností už kompostuje a jak nakládají s jedno-
tlivými druhy bioodpadu, které vznikají v domácnosti a na zahradì. 

Otázky z dotazníku:
1. Kompostujete biologický odpad? 

(ano, ne)
2. Pokud ano, jaké druhy bioodpadu? 

(z domácnosti, ze zahrady)
3. Jakou formou kompostujete? 

(hnojištì, jáma, zásobník, jiné)
4. Pokud nekompostujete, proè?
5. Co dìláte s vìtvemi, listím, pleve-

lem, kuchyòským bioodpadem ?
6. Zaèali byste kompostovat, pokud 

by vám nìkdo pomohl v zaèátcích? 
(ano, ne)

7. Pokud ne, proè?
8. Co by vám pomohlo pøi nakládání  

s bioodpadem a s kompostová-
ním? 

Ve vìtšinì pøípadù se odpovìdi opakovaly, mùžeme je shrnout do tìchto bodù:
1. Obyvatelé tvrdili, že kompostují.
2. Vìtšinou kompostují biologický odpad ze zahrad (v minimální míøe 

z kuchynì).
3. Formy kompostování se používají rùzné (nahlédnutí do zahrad i získané 

informace však nasvìdèují tomu, že se ve vìtšinì pøípadù kompostova-
nému materiálu nedostává dostateèné množství vzduchu).

Foto 2: Informaèní stánek v centru Košic 
s putovní výstavou o odpadech a kompostování

4. Dùvody pro nekompostování byly následující: 
• nedostateèný prostor v zahradì
• strach ze zápachu, hmyzu, z hlodavcù
• nezpùsobilost, slabost, tìlesná vada
• neznalost problematiky
• nedostatek motivace, zájmu a èasu

5. Oøezané vìtve, listí a plevel se v drtivé vìtšinì spalovaly a vyhazovaly na 
nelegální skládky. Biologický odpad vznikající v kuchyni se vìtšinou vyha-
zoval do sbìrných nádob. Èasté byly i problémy s kompostováním èerstvì 
pokosené trávy.

6. Vìtšina domácností by pøivítala pomoc s kompostováním.
7. Lidé by uvítali pomoc pøi nakládání s bioodpadem :

• možnost pùjèování drtièe nebo pøímo službu drcení bioodpadu
• odbornou a finanèní pomoc pøi budování kompostu
• možnost odevzdávání pøebyteèného bioodpadu
• více informací o kompostování
• ekonomickou motivaci (snížení poplatkù za odvoz a zneškodòování 

odpadù)
      

Po vyhodnocení dotazníku jsme vytvoøili program pro rozvoj domácího kompos-
tování „šitý na míru“ pro tuto mìstskou èást. 

• Hlavní èást programu tvoøila 
„osvìta od domu k domu“, kdy 
jsme postupnì navštívili témìø 
všechny domácnosti a vysvìtlovali 
jsme pøínos kompostování nejen 
pro životní prostøedí, ale i pro penì-
ženku jednotlivých domácností. 

• Zároveò jsme nabídli možnost za-
pojit se do soutìže „Nádoba bez 
bioodpadu“. Každý, kdo se chtìl do 
soutìže zapojit, obdržel malou 
nálepku, kterou si nalepil na svou 
odpadovou nádobu. V dobì sbìru 
smíšeného komunálního odpadu 
firmou, která v Košicích nakládá    
s odpady, probíhala kontrola ná-
hodnì vybraných nádob. Domác-
nosti, u kterých v nádobì nebyl 
nalezen bioodpad, který je vhodný 
ke kompostování, byly zaøazeny do slosování o hodnotné ceny pro dùm       
i zahradu. 

• Na podporu kompostovacího programu jsme vyrobili nástìnku pro oby-
vatele s podrobnými informacemi o programu a o možnostech, jak se do 
nìj zapojit. Nástìnku jsme umístili ve vstupním vestibulu na místním 
úøadì. Zároveò si všichni zájemci mohli bezplatnì vzít informaèní mate-
riály, protože nástìnka sloužila i jako samoobslužný infostánek.

• Všem lidem, kteøí nesprávnì kompostovali nebo vùbec nekompostovali, 
jsme nabídli bezplatné døevìné kompostovací zásobníky o objemu cca      

31 m . Tímto  zpùsobem jsme rozdìlili 63 kompostérù.

5

Foto 3: Odevzdávání zásobníkù urèených 
ke kompostování v Košicích.
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• Všichni zájemci mìli možnost bezplatnì si pùjèovat i drtiè biologického 
odpadu. Této možnosti využilo 12 domácností.

 
 Kromì tìchto aktivit probíhala i jednání s Mìstským úøadem v Košicích o mož-

nostech snížení poplatkù pro domácnosti, které separují odpady a samostatnì 
kompostují biologické odpady. Zde se nám nepodaøilo dosáhnout pozitivní zmìny. 
Byli jsme však mìstem požádáni o spolupráci s odbornou komisí, která mìla 
vypracovávat strategii rozšiøování separovaného sbìru pro mìsto Košice. Tato 
komise øešila i sbìr bioodpadu, podpùrný program pro domácí kompostování       
a ekonomickou motivaci.

Jednání s firmou nakládající s odpady o tom, aby od obèanù odebírala nadby-
teèný bioodpad, byla úspìšná jen èásteènì. Pouze ve dvou sbìrových dvorech 
mohou obyvatelé bezplatnì tento nadbyteèný odpad odevzdávat.

Aktivity v rámci Košic jsme vedli i mimo vybranou mìstskou èást. Košièanùm 
jsme rozdali nebo za mírný poplatek poskytli více než 340 kompostovacích 
zásobníkù, pùjèili jsme drtiè 57 obèanùm, uspoøádali jsme 3 pøednášky pro 
zahrádkáøe a 10 pro veøejnost, zúèastnili jsme se výstavy Záhrada, kde byl nain-
stalován informaèní stánek o kompostování, zorganizovali jsme 23 informaèních 
stánkù, publikovali jsme množství èlánkù a rozhovorù v místních, regionálních      
a celoslovenských médiích (celkem 75 vstupù)...

Zhodnocení projektu:
Projekt byl pøínosný z více pohledù, které mùžeme shrnout do tìchto okruhù:

• rozpoutání diskuse o kompostování na odborné úrovni
• informovanost velkého množství obyvatel o možnostech a výhodách 

kompostování
• zapojení obyvatel do kampanì
• byl dán základ zmìny legislativy ve vztahu k malým formám kompostování 

(v novele Zákona o odpadech, která prošla prvním ètením v Národní radì 
SR, jde kromì jiného i o vyèlenìní kompostovacích zaøízení s roèní 
kapacitou do 10 tun kompostu roènì ze schvalovacího procesu na okres-
ních úøadech; schvalování bude v kompetenci obcí)

• více obcí a mìst použilo náš projekt jako pøíklad pro vlastní programy

2.2 Kampaò na podporu materiálového využívání 
biologického odpadu v obci Kokšov - Bakša

Realizátor: Obecní úøad Kokšov - Bakša, Obèanská sdružení Abovská osa, 
Spoloènos� priate¾ov Zeme a Sosna
Na kampani pracovali prùbìžnì 3 - 4 lidé
Popisované období: 2001 - 2002

Lokalizace obce
Obec Kokšov - Bakša se nachází 14 km 

od krajského mìsta Košice, žije zde 1057 
obyvatel, má 295 rodinných domù se za-
hrádkami, jednu bytovou jednotku se ètyømi 
byty a malou zahrádkáøskou osadou. Okolí 
tvoøí zemìdìlské plochy, v bezprostøední 
blízkosti se nachází štìrkové jezero, obcí 
protéká øeka Hornád. 

Proè tento projekt ?
•  množství èerných skládek v okolí 

obce s velkým podílem biologického 
odpadu

•  spalování odpadù v domácnostech i v zahradách
•  narùstající množství odpadù
•  zvyšující se poplatky za zneškodòování odpadù
•  snaha snížit silné zatížení ŽP, v blízkosti obce se totiž nacházejí velké 

zdroje zneèištìní (spalovna, ÈOV, U.S.STEEL)
Cílem projektu bylo snížit množství TKO vyváženého do spalovny o bioodpad, 

který tvoøí asi 30 - 40 % celkové hmotnosti odpadu. Projekt podpoøil domácí kom-
postování a zavádìní komunálního „obecního kompostovištì“. Tento projekt byl 
pilotním projektem v SR a mìl sloužit jako pøíklad pro podobné obce.

Aktivity:
• Pøipravili jsme pro obèany anketu o kompostování, ve které se mohli 

vyjádøit, zda mají založeno domácí kompostovištì nebo zda se chystají k této 
aktivitì, pøípadnì zda potøebují odbornou pomoc ohlednì materiálu, který nelze 
doma pohodlnì kompostovat, zda by uvítali zøízení spoleèného obecního kompos-
tovištì atd. Z odpovìdí v anketì vyplynulo, že obèané by uvítali založení obecního 
kompostovištì, protože mnozí nemají vhodné podmínky pro vytvoøení domácího 
kompostu nebo produkují odpad, který nedokáží zpracovat doma.

• Zorganizovali jsme dvì pøednášky pro veøejnost o kompostování a jednu 
pøednášku o biologickém pìstování zeleniny, èást byla vìnována i správnému 
kompostování.

• Zorganizovali jsme sérii informaèních stánkù pro obèany v centru obce na 
téma kompostování, kde byly instalovány 3 panely s informacemi jak zaèít 
kompostovat, co se mùže kompostovat, na co bychom nemìli zapomínat, výhody 
kompostování atd. Na jednotlivých akcích jsme poskytovali poradenství, což bylo 
obèany chváleno.

Foto 4: Informaèní tabule o kompostování 
v Kokšovì - Bakši
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• Vytypovali jsme 5 domácností, které doposud nekompostovaly, a pomohli 
jsme jim vybudovat domácí komposty. 

• Vybudovali jsme ukázkové kompostovištì poblíž obecního úøadu.
• Pøedvedli jsme na veøejném prostranství štìpkovaè vìtví, který byl v rámci 

kampanì bezplatnì pùjèován domácnostem, 
které o to požádaly.
• Využili jsme akce, která se konala v obci 
(vyplácely se zde podíly pozemkové spoleènosti, 
což byl pøedpoklad vysoké návštìvnosti). Pro ob-
èany, kteøí èekali v øadì, jsme promítali videofilm 
„Domácí kompostování“ (SPZ) a odpovídali 
jsme na konkrétní otázky zúèastnìných.
• Opakovanì probìhly pøednášky o odpadech 
a kompostování v místní základní škole a zøídili 
jsme i ukázkové kompostovištì.
• Vybrali jsme prostor pro obecní komposto-
vištì, vypracovali potøebnou dokumentaci a po-
dali jsme žádost na Okresní úøad ŽP.
• Protože neexistovaly žádné podobné pøí-
pady ani pøíklady budování obecního komposto-
vištì, trvalo vybudování i schvalovací proces 
prvního obecního kompostovištì neuvìøitelných 
9 mìsícù. Ty jsme využili k mohutné a cílené 
osvìtì mezi obyvateli.
• Poté co jsme získali pøíslib, že obecní kom-
postovištì bude schváleno jako zaøízení na zhod-
nocování odpadù, jsme zaèali obecní komposto-
vištì budovat. Kompostovištì je situováno na 
parcelu, kterou vlastní obec. Celý objekt je oplo-
cen a uzavøen. Na viditelném místì je umístìna 
informaèní tabule s názvem zaøízení, otevíracími 
hodinami, s výètem odebíraného odpadu atd. 
Samotná plocha urèená ke kompostování je 
ohrazena proutìným zásobníkem. Kompostuje 
se na ploše cca 6 x 10m. Celý objekt má rozmìr 
cca 8 x 20 m.
• Vyškolili jsme odborného pracovníka pro 
kompostování i obsluhu zaøízení.
• Po obdržení povolení na provoz obecního 
kompostovištì jsme vyvìsili informaèní materi-
ály na všechny obecní nástìnky, informovali 
jsme obèany i místním rozhlasem (hlášení 
dvakrát týdnì v prùbìhu celého mìsíce) o tom, 
že se již zaèalo s kompostováním na obecním 
kompostovišti. Vyzývali jsme obèany, aby nepálili 
odpady a nevyhazovali je na nelegální skládky, 
aby je kompostovali doma nebo je pøevezli na 
obecní kompostovištì.
• Prezentace projektu se v regionu Hornád 
uskuteènila na akci „Spoznaj susednú obec“ kde 

Foto 5: Ukázky drcení bioodpadu 
pro žáky základní školy na obecním 
kompostovišti v Kokšovì - Bakši

foto 6: Kryté zakládky na obecním  
kompostovišti v Kokšovì - Bakši
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se kromì jiného zástupci sedm obcí dozvìdìli také podrobnosti o projektu 
obecního kompostování.

Výsledky projektu (rok 2002):
• bìhem prvních mìsícù se podaøilo jen od obèanù vysbírat cca 6 tun 

biologického odpadu 
• bìhem podzimu nebylo až na 2 pøípady zaznamenáno žádné lokální pálení 

odpadu na zahradách nebo políèkách (záhumencích),
• nevznikla žádná nová nelegální skládka a staré se nerozšiøovaly 

(postupnì se odstraòují),
• na základì zpìtných vazeb konstatujeme, že významná èást domácností 

v obci kompostuje samostatnì (zde ještì nebyl vykonán prùzkum),
• na základì tohoto pilotního projektu vzniká dalších 7 obecních  kompos-

toviš� v regionu,
• pozitivní pøíklad a dobré výsledky projektu dopomohly k legislatívní zmìnì 

a zmírnìní požadavkù pro zøizování kompostovacích zaøízení s kapacitou 
do 10 tun kompostu roènì.

2.3 Podpora domácího kompostování jako zpùsob 
snižování množství odpadù v obci Prenèov.

Organizátor aktivit: starostka, obecní úøad
Zahájení: v roce 2002

Obec Prenèov se nachází 14 km jihovýchodnì od okresního mìsta Banská 
Štiavnica.  V souèasnosti v obci žije 630 obyvatel. Prenèov je obec s rozvinutým 
zemìdìlstvím a ovocnáøstvím, což má za následek produkci velkého množství 
biologického odpadu.

Cílem projektu bylo snížit narùstající množství odpadu, které bylo zneškod-
òováno na skládce TKO i nelegální formou nakládání s biologickým odpadem  jeho 
pálením a tvorbou nelegálních skládek.

Byla zde tedy vybrána forma, která spojovala informaèní a motivaèní prvek.     
V rámci informaèní kampanì bylo nabídnuto obyvatelùm, kteøí se prokázateným 
zpùsobem zapojí do separovaného sbìru odpadù (papír, sklo a plasty) a budou 
prokazatelnì kompostovat své biologické odpady, snížení místního poplatku za 
sbìr a zneškodòování TKO. Obèané, kteøí se zavázali kompostovat, platí pouze 
100 Sk, zatímco ostatní obèané platí 300 Sk, což je výrazný rozdíl.

Aktivity
• Na poèátku byl uskuteènìn prùzkum za úèelem získání informací o mož-

nostech snižování množství biologických odpadù a jejich materiálového 
zhodnocování.

• Byly vydány informaèní materiály pro obyvatele, které popisují, jak a co lze 
kompostovat, jak je možné vzniklý kompost využít.

• Pøednáška místnímu obecnímu zastupitelstvu o nutnosti zmìny v naklá-
dání s biologickým odpadem v obci.

• Úprava VZN o odpadech a VZN o poplatcích za sbìr a zneškodòování 
komunálních odpadù.
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• Zaškolení poslancù obecního zastupitelstva do osvìtových aktivit zamì-
øených na rozvoj domácího kompostování a také jejich aktivní zapojení do 
celého projektu.

• Série hlášení v rozhlase o výhodách kompostování a používání kompostu. 
Zároveò byli obèané informováni o tom, že budou postupnì navštìvováni 
èleny obecního zastupitelstva, kteøí jim budou vysvìtlovat potøebnost        
a výhody domácího kompostování a zároveò budou nabízet možnost 
snížení poplatkù za nakládání s odpady.

• Osvìta od domu k domu, která byla vykonána èleny obecního zastu-
pitelstva.

• Domácnosti, které kompostují a mají zájem o snížení poplatku, se mohly 
pøihlásit na obecním úøadì. Následnì byla èleny obecního zastupitelstva 
vykonána kontrola, zda pøihlášené domácnosti opravdu kompostují.

Výsledky kampanì - údaje z roku 2003
• Ze 160 domácností se do projektu formou domácího kompostování 

nezapojily jen dvì domácnosti.
• Výraznì se snížilo množství spalovaného odpadu v domácnostech, 

omezena byla také tvorba nelegálních skládek.
• Miniregion Jižní Sitno vypracoval projekt a získal tak finanèní podporu na 

vybudování spoleèné kompostárny.

Více informací:

10

Branislav Moòok
Spoloènos� priate¾ov Zeme
P.O.BOX H 39 
Alžbetina 53
040 01 Košice 
Tel./fax: 055 / 677 16 77, 
Tel: 055 / 729 92 73
E-mail: spz@spz.sk
www.spz.sk

11

Místo: 
Mìsto Luzern (60 000 obyvatel) leží poblíž Curychu v nìmecky mluvící èásti 

Švýcarska. Komunální odpad je zde tøídìn donáškovým zpùsobem. Pouze 
bioodpad je odvážen ze zelených popelnic od jednotlivých domácností, a to jen od 
tìch, které o tuto službu projeví zájem. Smìsný komunální odpad (SKO) je 
spalován ve spalovnì. Nastává ale situace, kterou v Èeské republice zatím 
neznáme: spalovna nestaèí pojmout produkci SKO, a proto se aktivnì podílí na 
informaèních kampaních zamìøených na pøedcházení vzniku SKO.  

Komunitní kompostovištì 
Pod pojmem „komunitní kompostovištì“ (Gemeinschaftskompostplatz) se     

v Luzernu rozumí spoleèné kompostovací místo pro 5 a více domácností. Mìsto 
Luzern podporuje zakládání tìchto kompostoviš� finanènì a poradensky. 

V roce 2004 je v Luzernu 14 komunitních kompostoviš�, které celkem 
produkují 44,5 tuny zralého kompostu roènì. 

Ve mìstì Luzern platí speciální naøízení, podle kterého každý nový bytový dùm 
musí mít plochu rezervovanou pro komunitní kompostování, aby se pak noví 
obyvatelé mohli rozhodnout, zda si kompostárnu zøídí.  

Finanèní podpora: 
Na zøízení nebo rozšíøení kompostovištì je poskytována jednorázová podpora 

maximálnì 50 švýcarských frankù na každou pøipojenou domácnost, což mùže být 
pøi vìtším poètu zapojených domácností dostaèující èástka. Záleží ovšem na 
konkrétním provedení kompostovištì. Pøi žádosti o pøíspìvek na zøízení kom-
postovištì musí být podán plán a poèet zapojených domácností. Nejde o tech-
nický popis, jen o náèrt. Cílem je podporovat pouze smysluplné a dobøe 
naplánované kompostovištì. Napøíklad pokud je vybraný prostor menší, než je 
potøebné pro pøedkládaný poèet zapojených domácností, není pøiznána podpora. 
Pøíspìvek se vyplácí na základì pøedložených úètenek o nákupu materiálu èi 
náøadí.

3Kompostovištì, ve kterých se za rok vyprodukuje alespoò 2 m  zralého kom-
3postu, jsou dotována èástkou 100 švýcarských frankù za 1 m  zralého kompostu. 

Podmínkou je uvést v roèním hlášení minimálnì tøi osoby, které se na chodu 

Podpora komunitního 
a individuálního 
kompostování v Luzernu, 
Švýcarsko

Jiøina Popelková, Hnutí DUHA Olomouc
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kompostárny podílí. Proplácení je provádìno vždy za uplynulý kalendáøní rok. 
3Napøíklad pokud kompostárna v daném roce vyprodukuje 4 m  zralého kompostu, 

èiní pøíspìvek mìsta 400 švýcarských frankù. 
Finanèní pøíspìvky se mìstu vrátí na úsporách pøi svozu komunálního odpadu.

Pøíklad komunitního kompostovacího místa ve ètvrti 
Büttenen (ulice Büttenenhalde)

3Základem kompostovištì je 6 døevìných boxù (objem 1 m ), pøièemž 1 box je 
urèen pro pøidávání èerstvého odpadu - pozná se podle zelené plachty, na které 

jsou natištìny pokyny pro použití :
„nadzvednout plachtu, nasypat a rozvrstvit 
odpad“. Zbývajících 5 boxù je kryto 
èervenou plachtou. V nich probíhá zrání 
kompostu, èerstvý bioodpad se do nich 
proto už nepøidává. Vyzrálý kompost je 
pøemístìn z boxù, ve kterých zrál, do 
vìtšího skladovacího boxu, ze kterého si 
pak lidé berou kompost do kvìtináèù. 
Vyprázdnìný box je použit na zakládání 
nového kompostu (vymìní se èervená 
plachta za zelenou). Navíc jsou v areálu tøi 
boxy pro uložení vìtví, které nìkdo z oby-
vatel èas od èasu naštìpkuje. Štìpky se 
pak podle potøeby pøidávají do zakláda-
ného kompostu (pokud je tøeba dodat 
strukturní a suchý materiál do mokrého     
a hutného). Kompost je bìhem zrání potøe-
ba prohazovat. Souèástí vybavení je malý 
domek na náøadí i s vlastním štìpko-
vaèem. Skupina lidí z bytového domu se    
o kompostovištì stará svépomocí. Zákla-
dem je rozpis služeb na pøehazování kom-
postu (obdoba služeb na úklid schodištì     
v èeských panelových domech). Za každo-
roèní finanèní pøíspìvek mìsta nakupuje 
pracovní skupina náøadí nebo zorganizuje 
pro své rodiny spoleèný výlet.     

Vedle kompostovacího místa je výbìh 
pro pìt malých vepøù, kterým obyvatelé 
skrmují zbytky jídla.

Náklady na postavení tohoto typu 
kompostovištì jsou pøibližnì 10 000 švý-
carských frankù. Navštívené kompostoviš-
tì ve ètvrti Büttenen ale pøišlo na 60 000 
švýcarských frankù, což zahrnuje výbìh pro 
vepøíky, nákup vepøù, vlastní štìpkovaè     
a samostatný domek na náøadí.   
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Foto 7: Kompostovací místo ve ètvrti 
Büttenen

Foto 8: Souèástí kompostovištì v Büttenen 
je stádo malých vepøù

Komunitní kompostovací místo ve ètvrti Geissenstein 
(ulice Höhenweg)

Kompostování probíhá na podélných hromadách, které jsou zakryty geotex-
tilií. Èerstvý biologický odpad z domácností je shromažïován v døevìném 

3zásobníku (1 m ). Po naplnìní je zásobník vyprázdnìn a z nashromáždìného 
bioodpadu je založena nová hromada. 

Na kompostovacím místì je dále bouda na náøadí, koš na odložení prázdných 
pytlù od pøinesených odpadù a zdroj tekoucí vody.

Kompostování na hromadách není tak estetické jako kompostování v boxech, 
je vhodné umístit kompostovací plochu stranou a oddìlit živým plotem. Je 
vypozorováno, že zápach nevzniká, pokud alespoò 1/4 až 1/3 kompostovaného 
odpadu tvoøí odpad z údržby zelenì kolem domù a maximálnì 3/4 tvoøí odpad      
z kuchyní.

Kompostovištì spravuje v tomto pøípadì domovní údržbáø a zahradník v jedné 
osobì. To mimo jiné znamená, že lidé nejsou tak peèliví, jako u pøedešlé 
kompostárny.

Individuální kompostování: 
V Luzernu je pøibližnì 700 soukromých kompostoviš�. Pojem soukromé 

kompostovištìt (Privattkompostplatz) znamená malé kompostovištì pro 1 - 5 
rodin. Mìsto podporuje individuální kompostování podle stejných pravidel jako je 
tomu u komunitních kompostoviš�. Kromì osvìty a poradenství je to finanèní 
pøíspìvek na založení èi rozšíøení kompostovištì  jak je uvedeno výše v textu, jde  
o 50 švýcarských frankù na pøipojenou domácnost. Na kompostovištì pro jednu 
domácnost není èástka dostateèná a obèané se musí na financování i sami 
podílet. Když se spojí nìkolik rodin, je situace pøíznivìjší. 

Kampaò „Naturlich Luzern“:
V letech 1999 až 2003 probíhala v Luzernu pod vedením mìstské firmy 

Strasseninspektorat rozsáhlá informaèní kampaò na podporu tøídìní a kompos-
tování biologického odpadu z domácností. Kromì finanèní podpory (viz výše), 
která je zachována i po ukonèení kampanì, bylo zorganizováno mnoho populari-
zaèních akcí pro veøejnost (besedy, informaèní stánky, tiskoviny, zapojení 
významných osobností, èlánky v novinách apod.).  

Cílem kampanì bylo podpoøit:
• domácí kompostování
• zøizování komunitních kompostoviš� na sídlištích 
Bìhem období se poèet zvýšil ze 4 na 14, všechna založená kompostovištì 

dosud fungují (r. 2004), pouze se rozšiøuje èi naopak zmenšuje skupina zapoje-
ných domácností. 

Organizátoøi zapojili do kampanì také 7 prodejen zahradnických potøeb.        
V hlavní informaèní tiskovinì, která vyšla v roce 2001 nákladem 45000 ks byly 
tyto prodejny prezentovány vèetnì svého sortimentu. Prodejny poskytovaly po 
dobu „prodejní akce“ (30 dní) obèanùm mìsta 10% slevu na nákup materiálu       
a náøadí potøebného ke kompostování (biodegradabilní sáèky, sbìrné nádoby). 
Mìsto v rámci dotací na zøizování kompostoviš� (viz výše) proplácelo pouze 
stvrzenky od zapojených firem.  
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• tøídìní a svoz zelených kontejnerù a popelnic s následným komposto-
váním v centrální kompostárnì

Množství svezeného bioodpadu od obèanù se bìhem kampanì mírnì zvedlo: 

1999: 3019 t (zaèátek kampanì)
2000: 3090 t 
2001: 2970 t 
2002: 3180 t 
2003: 3760 t 

(1.7.2003 - zavedení poplatkù za odpady podle produkovaného množství namísto 
dosavadních paušálních poplatkù na osobu a rok)

Kompostovatelné sáèky 
Dle prùzkumu veøejného mínìní je pøíèinou nechuti k oddìlenému shromaž-

ïování kuchyòského bioodpad námáhavá a nepøíjemná údržba nádoby. Proto 
mìsto Luzern v rámci kampanì propagovalo používání kompostovatelných 
sáèkù. Sáèek se vloží do prázdného koše, po naplnìní je bioodpad vynášen          
v sáèku stejnì, jako si již dávno lidé zvykli používat mikrotenové sáèky v bìžných 
odpadkových koších. Nádoby zùstávají èisté, což omezuje vznik zápachu, 
usnadòuje manipulaci a snižuje nároky na umývání nádoby. 

Kompostovatelné sáèky využívají jak domácnosti, které kompostují na zahra-
dì, tak domácnosti, které mají zelený kontejner na odvoz bioopadu do centrální 
kompostárny.

.

.

Všechny zemì ve Velké Británii rozvíjejí sociálnì ekonomické projekty, v nichž 
hraje svou roli také komunitní kompostování. První projekty byly zahájeny na 
pøelomu 80. a 90. let minulého století, v souèasné dobì je už paleta projektù 
velmi široká a rùznorodá.

Všechny tyto projekty jsou nevýdìleèné, což znamená, že jakýkoliv zisk je 
použit ke zlepšení stávajících projektù. Nìkteré jsou provozovány malými dobro-
volnickými organizacemi, nìkteré provozují spoleènosti s ruèením omezeným       
a jiné jsou provozovány spoluprací zamìstnancù.

Existuje nìkolik modelù, které byly aplikovány jak ve venkovských, tak i v typic-
ky mìstských lokalitách. Nìkteré modely propagují pøínosy domácího kompos-
tování, zatímco jinde jsou bioodpady sbírány od jednotlivých domácností a cen-
trálnì kompostovány. Poslední variantou je, že obyvatelé mohou své bioodpady 
odnést pøímo na kompostárnu.

V souèasné dobì je sbírán a zpracováván pouze zahradní odpad, protože od 
èervence 2003 platí ve Velké Británii velmi komplikovaná legislativa, která mimo 
jiné stanovuje, jakým zpùsobem se musí kompostovat kuchyòské odpady. Je 
založena na zákonech EU, pøesnìji na naøízení o zpracování vedlejších živoèišných 
produktù . Toto opatøení se sice dotkne také Èeské republiky, 
ale jako èlenský stát EU si mùže stanovit vlastní pøedpisy, takže kompostování 
kuchyòských odpadù nemusí být tak komplikované jako ve Velké Británii. V sou-
èasné dobì se ve Velké Británii znovu rozjíždìjí první projekty na kompostování 
kuchyòských odpadù tak, aby splòovaly zbyteènì pøísné anglické zákony, a brzo 
se i ostatní komunity nauèí postupovat podle tìchto zákonù.

Tyto projekty mají také jiné cíle a aktivity, jako napøíklad socioekonomické 
revitalizaèní programy pro nezamìstnané, vedené na místní úrovni, terapeutické 
zamìstnávací programy pro osoby s mentálními zdravotními problémy nebo pro 
osoby, které jsou mentálnì nebo psychicky retardované. Mohou to být také 
programy, které se hloubìji zabývají ochranou životního prostøedí a zajiš�ují sbìr 
více druhù druhotných surovin, jako je sklo nebo papír. V nìkterých pøípadech se 
jedná o zahrádkáøské projekty s cílem pìstovat biozeleninu nebo spravovat 
plochy veøejné zelenì.

(1774/2002/EC)

Komunitní kompostování 
ve Velké Británii

Nick McAllister, Ian Smith
Pøeklad: Jan Habart

Othmar Fries
Strasseninspektorat
Industriestrasse 6
6005 Luzern
Email: othmar.fries@stadtluzern.cz

Další informace poskytne
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Farma rovnìž spolupracuje s mìstskou radu na propagaci domácího kom
postování, prodává kompostéry a provozuje demonstraèní plochu, kde lidem 
ukazuje široké možnosti domácího kompostování.

Komunitní kompostárenská asociace
Komunitní kompostárenská asociace árodní sí�, která zajiš�uje 

pomoc a podporu komunitním kompostárnám v celé Velké Británii. Byla založena  
v roce 1995 komunitními kompostárnami, které byly èleny komunitní recyklaèní 
sítì, a èleny federace mìstských farem a komunitních zahrad. Projekt spojil jejich 
potøeby a vytvoøil uskupení, které se snaží zmìnit nedávno schválenou nevyhovu-
jící legislativu.

Centrum této sítì je nyní na mìstské  v Sheffieldu. Sí� má více 
než 200 èlenù po celé Velké Británii. Více než 150 tvoøí aktivní kompostáøi a zby-
tek pøedstavují místní samosprávy, které chtìjí spolupracovat s komunitním 
sektorem.

Organizace provozuje telefonickou a e-mailovou poradenskou službu, posky-
tuje podrobný konzultaèní servis pro rozvoj projektù a poøádá tréninkové 
pøíležitosti a semináøe. Vydává rovnìž publikace o rozvíjení komunitního kompos-
tování a ètvrtletník s názvem Rostoucí kupa (kompostu).

Další dùležitou aktivitou je reprezentování tohoto sektoru. Nedávno byla CCN 
pøizvána vládou k úèasti na implementaci smìrnice o zpracování živoèišných 
vedlejších produktù. Zastupuje také tento sektor ve fondech pro komunitní 
recyklaci, kompostování a znovupoužívání, kde je roènì pøerozdìlováno 35 
miliónù liber (1,64 miliardy korun) získávaných z národní loterie.

V souèasné dobì nabývá na dùležitosti také reprezentování na evropské 
úrovni. Sí� komunikuje s  (Socioekonomická unie na podporu recyklace    
a znovupoužívání) a sleduje pøípravu dokumentù  a S

.

-

 (CCN) je n

farmì Heeley

RREUSE
Pùdní strategie mìrnice        

o bioodpadech
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Heeley City Farm:
Ian Smith
00 44 (0)114 258 0482
recycling@heeleyfarm.org.uk
www.heeleyfarm.org.uk

The Community Composting Network:
Nick McAllister
67 Alexandra Road
Sheffield
S2 3EE
England
00 44 (0)114 258 0483
ccn@gn.apc.org
www.communitycompost.org

Další informace:

Pøípadová studie: Mìstská farma Heeley
Velmi rozsáhlý projekt je spjat s farmou, která vznikla na vyvlastnìném 

pozemku v Sheffieldu. Usedlost vznikla v roce 1981 na území, které bylo pùvodnì 
vytvoøeno z obytné zóny, kudy mìla vést silnice, jež ale nebyla nikdy postavena. 
Farma je v souèasné dobì rekvalifikaèní sociální zaøízení, které zamìstnává na 
40 lidí.

Na farmì je mnoho hospodáøských zvíøat a rozlehlá zahrada zamìøená na 
pìstování bioproduktù. Je zde nabízen pestrý terapeuticko-pracovní program pro 
dospìlé s mentální dysfunkcí a funguje zde zahradnické centrum, které prodává 
rostliny vypìstované na farmì.

Na zaèátku byla kompostována chlévská mrva místních hospodáøských zvíøat 
a jiné bioodpady produkované na farmì. Na zaèátku devadesátých let zaèala 
farma velmi úspìšnì sbírat kuchyòský odpad od 400 obyvatel. K tomuto úèelu 
byl používán elektromobil na sluneèní pohon a sbìr provádìli lidé s mentálním 
postižením pod dohledem školených zamìstnancù.

Týdnì byla nasbírána pøibližnì jedna 
tuna kuchyòských odpadù, které byly smí-
chány s chlévskou mrvou a zahradním 
odpadem. Kompostování probíhalo v ma-
lých zdìných otevøených boxech, které byly 
konstruovány tak, aby bylo možno hromady 
jednoduše ruènì pøehazovat. Výsledný 
kompost byl použit pøímo na farmì nebo byl 
proset pøes síto, napytlován a pak 
prodáván lidem v zahradnickém centru.

Tyto sbìry byly bohužel zastaveny kvùli 
legislativì Velké Británie o zpracování živo-
èišných vedlejších produktù, která ošetøuje 
také kuchyòské odpady, a� už obsahují 
masné výrobky èi nikoli. Podle tìchto pøed-
pisù nemùže být kuchyòský odpad kompos-
tován na farmì, kde jsou chována zvíøata. 
Výsledkem toho je, že farma nyní sbírá 
odpad z ovoce a zeleniny od místních malo-

obchodù a snad bude možné sbìr a zpracování kuchyòských odpadù znovu 
zahájit na jiném místì.

Farma také zaèala spolupracovat na novém projektu s  
firmou , která ve mìstì zajiš�uje sbìr a likvidaci odpadù, a také s další 
komunitní skupinou . Cílem tohoto projektu je založit deset 
kompostáren v okolí Sheffieldu, pøièemž každá kompostárna by mìla 
zpracovávat okolo 400 tun zahradních odpadù roènì. Mìstská rada a Onyx 
budou zajiš�ovat provoz veøejných sbìrných dvorù, kam budou moci obèané 
odnést objemnìjší zahradní odpady. Firma Onyx bude materiál jednou týdnì 
dopravovat ze sbìrných dvorù do mìstských kompostáren.

Každá kompostárna používá kompostování v boxech, které mají betonové 
dno vybavené drenáží ke sbìru pøípadných výluhù, aby se zabránilo zneèištìní 
pùdy. Farma má také velký drtiè Seko k úpravì zahradních odpadù pøed vlastním 
kompostováním a traktor s neseným pøekopávaèem k pøekopávání hromad. 
Hromady se pøekopávají každý den.

mìstskou radou
Onyx

Sheffield Wildlife Trust

,
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Foto 9: Svozový tým
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Veøejná agentura odpadového hospodáøství Flander (OVAM) je zodpovìdná za 
nakládání s odpady a remediaci pùd. Za úèelem vytvoøení pøíznivé situace na trhu 
kompostù, podpoøené vysokou a spolehlivou kvalitou kompostù, bylo v roce 1992 
založeno Vlámské kompostárenské sdružení (VLACO). VLACO zajiš�uje spolupráci 
mezi OVAM, soukromými výrobci kompostù, obcemi, distributory, kompostù a vý-
robci pìstebních substrátù.

2Flandry mají 5,9 milionu obyvatel a hustotu obyvatelstva 434 obyvatel na km , 
což je nejvyšší hodnota v Evropì. Tato hustota obyvatelstva má vliv na chování 
spotøebitelù, produkci a složení odpadu. Pro motivaci výrobcù a spotøebitelù k do-
sažení nejvyšší možné úrovnì plnìní principù odpadové hierarchie* jsou potøebné 
zvláštní nástroje.

V roce 2000 produkovaly Flandry témìø 3,3 mil. tun komunálního odpadu, což 
znamená 561 kg na obyvatele a rok. Z tohoto množství však bylo oddìlenì sbíráno 
370 kg (66 %). Z domovního odpadu bylo oddìlenì sbíráno 38,6 % biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) (zelenina, ovoce, zahradní odpady).

Získávány jsou dvì frakce BRKO:
• zahradní odpad (6.000.000 obyvatel) 

- 1991: 40 tisíc tun 
- 2002: 385 tisíc tun (64 kg na obyvatele a rok) 

• smíšená organická frakce (GFT) (3.700.000 obyvatel) 
- 1994: 75 tisíc tun 
- 2002: 400 tisíc tun (108 kg na obyvatele a rok) 

V souladu s plánem odpadového hospodáøství pro roky 1997-2001 byl v roce 
1997 zahájen program pro domovní kompostování.

Opatøení koordinovaná èi podporovaná sdružením VLACO zahrnovala:
• nìkolik veøejných kampaní zamìøených na prevenci vzniku odpadu, 
• vytvoøení institutu „Mistra kompostáøe“ (v roce 2001 bylo vyškoleno 3000 

mistrù kompostáøù po celých Flandrech), 
• vyšší vzdìlávací kurzy pro „graduované mistry kompostáøe“, 

Sedm let systematického 
domácího kompostování 
ve Flandrech, Belgie

Jan Buysse, Gerrit Van Dale
Pøeklad: Antonín Slejška

* pozn. pøekladatele: pojmem „odpadová hierarchie“ autoøi zøejmì rozumí poøadí 
priorit pøi nakládání s odpady: pøedcházení vzniku odpadu, opìtovné využití, materiá-
lové využití, energetické využití, likvidace.

5 • èasopis vydávaný ètyøikrát do roka, 
• pravidelný kongres poøádaný dvakrát roènì (více než tisíc úèastníkù), 
• propagaèní kampanì zahrnující výukové materiály a ekologické balíèky 

pro školy, 
• technickou a administrativní podporu. 

Motivaèní kampaò a klíèová role mistrù kompostáøù
Mistøi kompostáøi jsou dobrovolníci vyškolení sdružením VLACO a podporovaní 

místními úøady. Jejich hlavní funkce je podporovat a uèit obyvatele ve všech 
aspektech kompostování. Dobrovolní 
mistøi kompostáøi mají vìtší respekt v po-
rovnání se zamìstnanci místních úøadù. 
Mistøi kompostáøi distribuují „sdìlení“ 
svými vlastními slovy a mohou pøedvádìt 
všechny úkony potøebné pøi kompostování 
pøímo na místì. Úspìch mistrù kompos-
táøù však závisí na spolupráci s místními 
úøady. Vysoká míra motivace tìchto lidí je 
nezbytná coby prevence deziluze.

Každé jednotlivé domácnosti musí být 
vysvìtleny výhody domácího kompostování 
a nejlepší praktiky, jak zahrnout kompos-
tování do denního života. Jedním z nástrojù 
je tištìná brožurka o tom, proè a jak kom-
postovat. Jedním z opatøení, které zvýšilo 
pøijímání domovního kompostování, byla 
finanèní podpora až do výše 70 % investiè-
ních nákladù na kompostéry.

Výsledky sedmileté systematické kampa-
nì pro domovní kompostování

• Lidé provozující domovní komposto-
vání ve Flandrech 
- 1997: 19 % 
- 2002: 35 % 

• Prùmìrné množství kompostu na 
osobu a rok: 50 kg 

• Snížení množství produkovaného 
komunálního odpadu o 100 tisíc tun 

• 36 % populace oddìlenì sbírá ku-
chyòské odpady 

• 29 % obyvatel kompostuje kuchyò-
ské odpady na zahrádce 

• 35 % obyvatel kompostuje buï ku-
chyòský, nebo zahradní odpad 
doma 
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Foto 10 a 11: Kurz mistra kompostáøe 
aneb kompostování v praxi
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Získané zkušenosti
• Domovní kompostování mùže být provozováno úspìšnì, ale je nutné vždy 

brát v úvahu individuální potøeby a preference, fyzické schopnosti, typ 
lokality a zástavby. Oddìlený sbìr kuchyòských a zahradních odpadù musí 
být nabízen ve všech typech obcí. Ukázalo se, že v oblastech, kde je nabí-
zen oddìlený sbìr, se význam-nì zvyšuje motivace k oddìlenému sbìru. 

• Motivace k domovnímu kompostování je úzce spojená se vzdìláním, 
prùbìžným informováním, praktickou zkušeností a ukázkami. Lidé aktivnì 
reagují na své zapojení do projektu a získanou zodpovìdnost. Pøi stanovo-
vání výše poplatkù za svoz smíšeného a separovaného odpadu je vhodné 
vzít v úvahu pøíspìvek ke snížení množství odpadu plynoucí z domovního 
kompostování. 

• Pøijímání myšlenky domovního kompostování mùže být velmi zvýšeno s po-
mocí mistrù kompostáøù pracujících na bázi dobrovolnosti. Dùležité ná-
stroje pro udržení vzájemné komunikace jsou: 
- zajištìní základních podpùrných prostøedkù (napø. zaøízení, školení, 

podpora, spolupráce s místními úøady), 
- udržování instituce mistrù kompostáøù na bázi dobrovolnosti, 
- zajištìní viditelného ocenìní dosažených výsledkù.

Èlánek byl pøevzat ze zpravodaje BioCom, který vydává European Composting 
Network.

Jan Buysse
Vlaco vzw
Kan. De Deckerstraat 37
B-2800 Mechelen
Belgie
Tel. 015 451 371
Fax. 015 218 335
jan.buysse@vlaco.be

Více informací:
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Hnutí DUHA Olomouc nabízí obcím a mìstùm Olomouckého kraje tyto služby:
1) zpracování osvìtové kampanì k domovnímu kompostování
2) aktivní pomoc se zavádìním tøídìní bioodpadu 
3) pøíprava letáèku „jak tøídit odpady“ pro vaši obec
4) informaèní leták o kompostování pro domácnosti
5) další informaèní letáky pro domácnosti
6) pomoc pøi zavádìní tøídìní odpadu ve školách a na úøadech
7) odborné exkurze a semináøe

V pøípadì zájmu kontaktujte Jiøinu Popelkovou - jirina.popelkova@hnutiduha.cz, 
kanceláø Hnutí DUHA Olomouc - Dolní námìstí 38, 772 00 Olomouc,       
tel/fax: 585 228 584, www.hnutiduha.cz/olomouc.

http://www.biom.cz
CZ Biom - asociace pro biomasu a kompostování, server pøedevším o 
komunál-ním kompostování a využívání biomasy jako alternativního paliva

http://www.i-receptar.cz/index.php?fce=article&article=1243 
Receptáø

http://www.ts-bystrice.cz/zelen/
o kompostování v obci Bystøice nad Perštejnem

http://rosa.ecn.cz/Zizaly.html
Kompostování pomocí žížal (vermikompostování)

http://www.ekolist.cz/zd-odpady-komp.shtml
Kompostování na serveru EkoList (deník pro životní prostøedí)

http://archivdz.wz.cz/Ostrava/dobra.htm
Starší stránky o projektu podpory domácího kompostování v obci Dobrá na 
Frýdecko-Místecku.

http://www.hnutiduha.cz/kompostovani

Další zdroje informací

Nabídka služeb Hnutí DUHA Olomouc

6
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Pøíloha I
Text pro obèany - struèný návod pro domácí kompostování
Tento text nebo èásti textu mohou být použity pro úèely podpory decentralizova-
ného kompostování v obcích.

Co se mùže kompostovat?
Teoreticky je možné kompostovat všechny organické (tedy rostlinné i živoèišné) 
odpady. V domácím kompostu by však nemìly konèit materiály, které jsou che-
micky ošetøeny.  Opatrnì postupujeme také pøi kompostování rostlin, které jsou 
napadeny chorobami.

*Pøi vìtším množství trávy a vaøených kuchyòských zbytkù je dobré tento materiál smíchat    
s hrubším materiálem (vìtvièkami, slámou) a také se zralým kompostem nebo zeminou, 
èímž se do odpadù pøidají potøebné mikroorganizmy a drobní živoèichové

* Tyto materiály sice je možné kompostovat, ale jejich kompostování vyžaduje zkušenosti     
a vìtší míru obezøetnosti.

Jak založit kompost?
Kompost mùžete založit na kterémkoliv místì zahrady. Je však nutné dodržet 
nìkolik zásad:

• Zajistit kontakt kompostu s pùdou pod ním, aby k nìmu mìly pøístup pùdní 
organizmy, které pomáhají rozkladu organických materiálù.

• Kompost by nemìl být vystaven pøímému slunci, vìtru èi dešti. Doporuèuje 
se polostín a malá støíška.

• Do kompostu budeme èasto odnášet odpady, takže by nemìl být pøíliš 
daleko a mìla by k nìmu vést zpevnìná cestièka.

Materiál vhodný ke kompostování

Odpad z kuchynì Odpad ze zahrady Jiné organické odpady

potraviny
zbytky jídel*
zbytky zeleniny a ovoce
èaj, kávová sedlina
potravinami zneèišt. papír

kvìtiny
pokosená tráva
posekané èi celé vìtve
listí
ovoce, zelenina

popel ze døeva
hobliny a piliny
hnùj
tráva*
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Materiál nevhodný ke kompostování

Druhotné suroviny Problémové látky Další

kovy
plasty
sklo
textil
èistý papír

barvy
staré léky
staré oleje
baterky
chemické prostøedky

prach z vysavaèe
rostliny napadené chorobami* 
oddenkaté plevele*       
a plevele s vyzrálými semeny*
masné a mléèné výrobky*
kosti
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Kompost nebo kompostér ?

Hromada je základem všeho kompostování. Na stavbu nepotøebujete žádný zásobník. 
To znamená, že je nejménì nároèná na peníze. Staèí materiál vhodnì navršit dle níže 
uvedených pravidel. Hlavní nevýhodou je, že hromada zabírá na zahradì více místa než 
kompostér. Pokud jde o rozmìry, doporuèuje se šíøka nejvýše 2 m. Tím se omezí i výška 
asi na 1,5 m (kvùli stabilitì). Délka mùže být podle potøeby. Èasem se hromada mùže 
prodlužovat tak, že se na konci hromadí nové odpady a na zaèátku se odebírá hotový 
kompost. Když tomu zabrání nedostatek místa, mùže se postavit nová hromada. 
Záleží jenom na prostoru.

Kompostéry jsou vhodné hlavnì tam, kde je nedostatek místa. Pøi trošce fantazie       
a zruènosti mùže pùsobit atraktivnì a dotvoøit tak vzhled zahrádky. Existuje celá øada 
kompostérù rùzných tvarù a velikostí. 
Nejlevnìjší je døevìný kompostér, který si mùže každý vyrobit sám. Døevìné kompos-
téry však mají omezenou životnost. Pøi zhotovení kompostéru musíme pamatovat na 
to, že by mìl mít jednu stìnu otevírací, abychom mohli kompost pøekopávat a také aby-
chom mohli snadno vybrat zralý kompost. Vlastnoruènì zhotovený kompostér nemusí 
být nutnì ze døeva, ale také tøeba z pletiva nebo z cihel a jiných stavebních materiálù. 
Vždy však musíme pamatovat na to, aby ve stìnách byly otvory, kterými do kompostu 
mùže procházet velmi potøebný vzduch. Kompostér je možno také zakoupit. Prodávají 
se hlavnì plastové kompostéry (i z recyklovaného plastu). Výhodou plastového kom-
postéru je vyšší trvanlivost. Plechové kompostéry naopak nejsou vhodné, protože kov 
vede dobøe teplo a kompost pøíliš rychle chladne a v zimních mìsících mùže i za-
mrznout.

Porovnání kompostérù na èeském trhu mùžete nalézt na internetové adrese 
http://biom.cz/index.shtml?x=89496. 

Kdy je kompost zralý?
Kompost mùžeme použít zhruba za pùl roku. Abychom si mohli být jisti, že 
dostateènì vyzrál, je dobré jej jednou až dvakrát pøekopat, èímž se kompost 
provzdušní a naèechrá. Opravdu vyzrálý kompost nám vznikne zhruba za rok od 
zaèátku kompostování.

1. Do spodní vrstvy kompostu ukládáme hrubý a vzdušný materiál, který by 
nemìl chybìt i ve vyšších vrstvách (vìtvièky, sláma, suché rostliny...)

2. Místo ke kompostování by mìlo být pøístupné za každého poèasí - 
nejlépe po zpevnìné pìšince

3. Mícháme vlhké se suchým
4. Mícháme „zelené s hnìdým“ - dusíkaté s døevnatým
5. Mícháme porézní materiál s hutným
6. Hrubší materiál je dobré nadrtit
7. Kompostování zrychlíme a zkvalitníme tím, že pøidáváme zralý kompost 

nebo zeminu (zejména když kompostujeme vìtší množství jednodruho-
vého materiálu, napø. trávu, listí apod.)

8. Nezapomínejme kontrolovat vlhkost
9. Nic nezkazíme, když kompost pøekopeme èastìji

10. Ze špatných surovin nemùže být dobrý kompost 

Základní pravidla pro kompostování
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Pøíloha II
Ukázky propagaèních materiálù

Správné používání kompostu
Kompost je skvìlé hnojivo, kterým do pùdy navracíme všechny cenné živiny. 

Na rozdíl od minerálních hnojiv dodáváme do pùdy také velmi dùležitou organickou 
hmotu, tedy pøedevším humus. Ten velmi dobøe pùsobí na vlastnosti pùdy. Vyzrálý 
kompost nejèastìji zapravujeme mìlce do pùdy (pøibližnì 1 - 2 centimetrová 
vrstva roènì). Pokud máme ménì zralý kompost, použijeme jej jako mulè, který do 
pùdy nezapravujeme. Tento mulè mùže potlaèit rùst plevelù. Bìhem sezóny dozra-
je na místì a na podzim jej zapravíme do pùdy. Kompost se hodí ke všem plodi-
nám. Velmi jej ocení napøíklad dýnì, která se dobøe pìstuje pøímo ve zrajícím 
kompostu. Stejnì tak je kompost vhodný k ovocným stromùm a na trávník.

Pøíklad výpoètu
Pro pokrytí jednoho metru ètvereèního záhonu 1 cm vysokou vrstvou kompos-

tu je potøeba jeden kbelík s 10 litry kompostu. Plným koleèkem kompostu se dá 
3pokrýt pøibližnì 5 metrù ètvereèních plochy. Jeden m  kompostu v èásteènì 

2vysušeném stavu váží 500 - 1200 kg a vystaèí na 100 m  zahradní plochy.

Na závìr
Možná se vám zdá kompostování trochu složité, ale není tomu tak. Chce to jen 

trochu zkušeností a výsledky na sebe nenechají èekat. Možná se vám to napoprvé 
nepodaøí „na jednièku“, ale hlavní je zaèít a experimentovat. Snížíte tak množství 
domovního odpadu, ušetøíte za odvoz popelnic, pøispìjete k ochranì životního 
prostøedí a získáte kvalitní hnojivo pro vaši zahrádku. Doufáme, že se vám to 
podaøí.
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 Kvalitní kompost z profesionálních kompostérù.

Tyto èeské výrobky najdete ve specializovaných centrech 
známých marketù nejen v Èesku, ale i jinde v Evropì.

Vyrábí a dodává (i na dobírku):

KOMPOSTÉRY A KOMPOSTOVACÍ SILA

JELÍNEK TRADING spol. s r. o.
Zarámí 4432, CZ760 01 Zlín
Provoz Vrbno pod Pradìdem
Tel.: +420 554 721 000
Fax: +420 554 721 023
E-mail: vrbno@jelinek.trading.cz www.jelinek.trading.cz
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Hnutí DUHA Olomouc je jednou z 15-ti poboèek Hnutí 
DUHA, které patøí mezi pøední èeské ekologické organi-
zace. Zasazuje se za úèinná a pøitom realistická opatøení, 
jež omezí zneèištìní a produkci odpadù, umožní chránit 
bohatství druhù rostlin a živoèichù i pøírodních biotopù, 
zachovat krajinný ráz, snížit kontaminaci potravin, vody     
i ovzduší toxickými látkami a pøedejít riziku zmìn klimatu. 
Metody jeho práce sahají od jednání s úøady a politiky 
pøes legislativní návrhy, informování a zapojování veøej-
nosti, pùsobení na spotøebitele i prùmysl, výzkum èi 
právní kroky až po spolupráci s obcemi. Pùsobí na celo-
státní, místní i mezinárodní úrovni. Je èeským zástupcem 
Friends of the Earth International, nejvìtšího svìtového 
sdružení ekologických organizací s 67 èleny v 66 zemích.
Hnutí DUHA nemùže ve své práci pokraèovat bez aktivní 
pomoci a finanèních darù lidí, kteøí tuto èinnost podpo-
rují. Možností spolupráce a podpory je mnoho, informace 
vám rádi poskytneme.

Hnutí DUHA Olomouc
Dolní námìstí 38, 77200 Olomouc
Tel./fax: 585 228 584
e-mail: olomouc@hnutiduha.cz

VYTIŠTÌNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍØE

místní skupina Olomouc

Hnutí DUHA


