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Shrnutí :

           Projekt se zabývá zavedením systému  komunitního kompostování ve městě 
Štětí v ul. Okružní – Stračenská, jedná se o vilovou čtvrť kde je postaveno 16 
rodinných domků. 
            V začátku je potřeba nejprve  provést osvětovou a informační kampaň, která 
obyvatele seznámí s projektem komunitního kompostování, hlavně s jejich výhodou a 
vcelku nenáročností a cenovou dostupností pro každou domácnost. Celá 
seznamovací forma ohledně komunitního kompostování může být provedena v rámci 
besed, nebo vyplněním příslušného dotazníku.
            Město Štětí zakoupením komunitního kompostéru pomůže občanů v začátku 
jejich snahy o kompostování bioodpadu, kdy vlastně výsledný kompost mohou 
občané, kteří využívají komunitní kompostér zpětně odebrat a použít pro domácí 
květiny a na zahrady. Komunitní kompostér je možno zakoupit na stránkách 
www.ekodomov.cz, novinkou je tříkomorový v cenové relaci kolem 30.000,- Kč 
s DPH. K této položce je třeba ještě připočítat náklady na pořízení košů BioMat a 
kompostovací tašky,  v současné době je zvýhodněná cena na Start set – jedná se o 
1 koš a 100 ks kompostovacích tašek  (roční spotřeba jedené domácnosti)  635,- Kč 
s DPH,  startovací sadu je také možno zakoupit na stránkách ekonomova. 
Náklady na projekt budou činit pro 16 domácností  celkem 40.160 Kč s DPH,
( 30.000,- Kč tříkomorový kompostér  a 10.160,- Kč startovací sady). 
           Přínosem celého projektu je snížení komunálního odpadu odváženého na 
skládku právě o biologicky rozložitelný odpad, který v dnešní době činí v průměru 
více než 40 % odpadu komunálního. Pokud se bioodpad rozkládá  ve  skládce, 
vznikají tzv. toxické výluhy a uvolňuje se nepříjemný zápach a s ním skleníkové 
plyny. Navrácením bioodpadu zpět do půdy ve formě kompostu je důležité pro 
udržení kvality půdy.   

Identifikace problému :

          Město Štětí se nachází v Ústeckém kraji na rozhraní dvou okresů a to 
Litoměřického a Mělnického. Samo město je centrem poměrně rozsáhlé spádové 
oblasti, do které náleží  9 místních částí.  K dnešnímu dni je na celém území čítáno 
kolem 9 tisíc trvale žijících občanů, kteří žijí v v rodinných a bytových domech. 
Odpad je svážen od 100 % obyvatel.
          V současné době není problematika využití bioodpadů na území našeho města 
pro obyvatele řešena, proto jsem se rozhodla zkusit projekt zaměřený zatím na velmi 
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malou skupinu obyvatel. Projekt je určen pro skupinu 16 rodinných domků, ve 
kterých žije dohromady asi 64 obyvatel. Projekt navazuje i na zpracovaný plán 
odpadového hospodářství města, kde je jedním z velmi důležitých cílů právě snížení 
ukládání BRKO na skládce. Dne 26. 8. 2008 vyšla Vyhláška č. 341/2008 Sb. o 
podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, která stanovuje pravidla 
také pro komunitní kompostování bez komplikovaných administrativních úkonů 
umožňuje lidem žijícím v rodinných domcích či sídlištích odkládat trávu, listí či 
bioodpad z domácností například do komunitních kompostérů.
          Vycházím –li z čísel roku 2007, kdy bylo na skládku vyvezeno celkem 
1.987,071 tun směsného komunálního odpadu což činí na 1 obyvatele a rok kolem 
220 kg a při průměru obsahu 40% BRKO ve směsném komunálním odpadu dojdeme 
k číslu 88 kg na 1 obyvatele na rok.  Těmito výpočty dojdeme v nadsázce 
k astronomickým částkám, které jsou ročně vynakládány městem za rok na jednoho 
obyvatele a přitom komunitní kompostování je více méně nenákladná záležitost, 
která ještě každému občanu něco vrátí. 
           Od projektu neočekávám velké cíle, ale alespoň to, že se lidé dozvědí  více o 
možnosti využití komunitního kompostování bioodpadů  a jeho následné 100 % 
zpětného využití.

Analytická část  
          
Cílové skupiny : 1. občané, 2. obec, 3. životní prostředí

1. občané 
            Projekt je zaměřen na obyvatele v zástavbě rodinných domků. Hlavní  pozitví 
stránkou, která občanům tříděním bioodpadu vznikne je kompost, který budou moci 
použít zpětně ke zkvalitnění půdy na svých zahradách a v domácnostech pro své 
pokojové květiny, kdy náklady vynaložené určenými domácnostmi budou zcela 
minimálními. Dalším plusem celého projektu je, že občané vrátí přírodě to co ona jim 
sama umožnila získat ať v produkci  ovoce, zeleniny či jen pokocháním  oka 
květinou, stromem, které si sami dokázali vypěstovat na svých zahradách.
2. obec           
            Projektem se obci sníží náklady na odvoz a likvidaci směsného komunálního 
odpadu, ve kterém v současné době bioodpad končí.  Lidé přestanou zneužívat 
příkopy a místa za plotem svých zahrádek k zakládání vlastně černých skládek, 
které jdou na vrub opět obci. Nebudou na svých zahradách pálit suchou trávu, větve 
a listí ze stromů. 

3. životní prostředí
           3. Navrácením bioodpadu zpět do půdy formou hnojiva jí vrátíme zpět 
organické hmoty, které jsou důležité k udržení kvality půdy. Humus, který je obsažen 
v kompostu zvyšuje zadržitelnost vody v půdě a tím se snižuje riziko povodní. Dalším 
významným plusem při třídění bioodpadů, které by jinak skončily spolu se směsným 
komunálním odpadem  na skládkách je neznečišťování ovzduší. Na skládce totiž 
dochází   při rozkladu bioodpadů k nepříjemnému zápachu a s ním k vytvářeních 
skleníkových plynů. 



Silné stránky
-  poměrně nízké náklady na pořízení komunitního kompostéru
-  nízké zatížení domácnosti na nákup koše BioMat a kompostovacích tašek
-  zanedbatelné provozní náklady
-  zapojení obyvatel do snižování bioodpadu ukládaného na skládku
-  snížení množství bioodpadu ukládaného na skládku, snížení skleníkových plynů 
   vznikajících na skládce právě při rozkládání bioodpadu 
-  snížení nákladů na dopravu při sběru a svozu směsného komunálního odpadu
-  využití kompostu v místě vzniku
-  dodržování POH kraje právě ve snižování bioodpadu ukládaného na skládce 

Slabé stránky

-  neochota obyvatel zkusit něco nového neověřeného – je jednodušší vyhodit vše do 
   jedné popelové nádoby než se zabývat tříděním
-  neochota obyvatel pořízení dalšího koše do domácnosti
-  obavy o kvalitu kompostovacího procesu – najít ochotnou osobu, která bude 
   pověřena kontrolou komunitního kompostéru

Příležitost

-  možnost získání dotace na nákup komunitního kompostéru
-  větší informovanost občanů o možnosti třídění bioodpadů a tím vznik kvalitních 
   kompostů 
-  dnes již zakomponované třídění bioodpadů v legislativě

Ohrožení 

-  nezískání dotace na nákup komunitního kompostéru, vyčlenění částky na jeho  
   nákup z rozpočtu obce
-  neochota zájmu občanů o třídění bioodpadu

Aktivity :

          K dosažení možnosti zavedení třídění bioodpadu ze směsného komunálního 
odpadu v dané lokalitě je třeba projednání a následné schválení celého projektu 
 zastupitelstvem města. 
          Dotčení občané musí mít možnost se k celému projektu vyjádřit a dát též své 
návrhy či podněty k třídění bioodpadů buď písemnou formou nebo elektronicky 
příslušnému odboru městského úřadu. Shromážděné výsledky budou mít vliv na 
zavedení třídění bioodpadu ve vytipované lokalitě.
          Celá  kampaň bude uveřejněna ve Zpravodaji města, který vychází pravidelně 
jednou za měsíc, na internetových stránkách města a formou letáků , které budou 
dodány do schránek dotčených občanů. Ve výše uvedených médiích se občané 
dozvědí vše o třídění bioodpadů to znamená klady i zápory, které z celé akce 
vyplynou. Je také třeba seznámit je kolik ve skutečnosti vyprodukují za jeden rok na 
jednoho obyvatele směsného komunálního odpadu a z něj pak kolik následně vytřídí 
bioodpadu na jednoho obyvatele a rok. 



Náklady na realizaci projektu :

-  kompostér pro komunitní kompostování tříkomorový                           30.000,- Kč
-  koše BioMat + kompostovací tašky – startovací sada
   ( náklady na jednu domácnost/rok)  635,- Kč x 16 domácností            10.160,- Kč
-  náklady na dopravu 6,50 Kč/1 km, celkem 222,2 km
   (Kutná Hora – Štětí a zpět )                                                                    1.444,- Kč
-  odměna pro pracovníka, který kompostér usadí                                    1.000,- Kč
Náklady celkem                                                                                       42.604,- Kč

Časový harmonogram :

-  články do místního zpravodaje – 2 měsíce
-  vytvoření stránky o bioodpadech na webových stránkách města Štětí – 1 měsíc
-  oslovení dotčených obyvatel formou letáčků – 1 měsíc
-  rozeslání a následné vrácení dotazníků od dotřených obyvatel – 1 měsíc
-  nalezení dobrovolníka, který by dohlížel na komunitní kompostér – 1 měsíc
-  proškolení dohlížecího dobrovolníka – 1 měsíc
-  nákup komunitního kompostéru a košů na bioodpad – 2 měsíce
-  zabudování komunitního kompostéru na určené místo – 1 den
-  předání košů na bioodpad dotčeným občanům – 2 dny
-  kontrola správného chodu komunitního kompostéru – průběžně
-  zpětná vazba od občanů – průběžně


