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Úvod
Tento  projekt  je  vypracován  jako  návrh,  který  bude  předložen  našemu  obecnímu 
zastupitelstvu k projednání o nakládání s odpady z údržby zeleně na území obce Řehlovice 
formou domácího kompostování a kompostováním v malé kompostárně. Je určen k tomu, aby 
po projednání, doplnění, pozměnění a konečném schválení a po následné realizaci vyústil ke 
stanovenému cíli, což je zpracování odpadu ze zeleně obce a zahrad a jejich následné využití 
na  území  obce.  Projekt  neřeší  nakládání  s vytříděným  bioodpadem z domácností.  Projekt 
můžeme rozdělit do dvou etap: 
I. etapa r. 2008 – zhodnocení současného stavu (průzkum,anketa, vyhodnocení a příprava na 
druhou etapu).
II. etapa r. 2009 – předložení tohoto projektu ke schválení obecní samosprávou a následnou 
realizací navrhovaného projektu.

Shrnutí
Projekt je zaměřen na podporu využívání zbytků z údržby veřejné zeleně a zahrad na území 
obce  Řehlovice  formou  jednak domácího  kompostování  a  jednak kompostováním v malé 
kompostárně (tzv. malá zařízení dle přílohy č.3, Vyhlášky 314/2008) s maximální produkcí do 
10t  kompostu  za  rok,  kde  bude  probíhat  jak  kompostování  rostlinných  zbytků  z veřejné 
zeleně, tak i ze zeleně zahrad občanů (listí, posečená tráva, zbytky ovoce a zeleniny, vytrhaný 
plevel,  větve),  kteří  nemají  zájem  a  nebo  z nějakých  důvodů  nemůžou  kompostovat  na 
vlastním pozemku. Občanům obce, kteří už kompostují, nebo rádi začnou s kompostováním 
vlastních  zbytků  ze  zeleně,  bude  dodán   návod  jak  správně  kompostovat  a  jak  vhodně 
kompost využít.  Předpokládané náklady na následné zřízení malé kompostárny by neměly 
přesáhnout částku 60 000,-Kč. Vzniklý kompost bude použit zásadně pro potřeby obce pro 
zkvalitnění  obecné  zeleně,  zlepšení  čistoty  a  vzhledu  okolí,  pro  náhradní  výsadbu  a 
rekultivaci pozemků.

Identifikace problému
Před začátkem tohoto projektu byl prováděn průzkum, sledování současného stavu nakládání 
s bioodpadem ze zeleně na území obce (rekreační zahrady a chaty, zahrádky kolem rodinných 
domů). Bylo odhadnuto, že necelá polovina občanů pobývajících na území obce kompostuje 
svůj odpad ze zeleně,  zbytek občanů dává přednost odvozu rostlinných zbytků ze zahrad. 
Tímto bioodpadem občané naplní dovezené vaky, které jsou sváženy obecními prostředky na 
určené místo,  Bylo také zjištěno, že tento zelený odpad se i ve většině případě pálí,  nebo 
vyhazuje do volné přírody, čímž vznikají biologické černé skládky. Bohužel, ani obec BRO 
(biologicky rozložitelný odpad) z obecní zeleně nekompostuje, ale odváží na svou určenou 
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lokalitu,  kterou vede jako „skládku zeleného odpadu“, kde dochází k neřízenému ukládání 
odpadů z údržby veřejné zeleně a zahrad, čímž se porušuje dikce novely zákona o odpadech 
č.  314/2008 Sb.  Na sečených  plochách,  které  nevyžadují  intenzivní  údržbu  je  prováděna 
údržba mulčováním. Obec Řehlovice se nachází 11km od krajského města Ústí nad Labem, 
na  území  Českého  středohoří  a  podle  posledního  sčítání  obyvatelstva  má  1024 obyvatel, 
v obci je 238 rodinných domů se zahradami, 8 bytových jednotek. Většina obyvatel používá 
k vytápění tuhá paliva, zbytek elektrickou energii, plyn v obci zaveden není. V současnosti se 
pro  obec  nabízí  možnost  kompostování  rostlinných  zbytků  z veřejné  zeleně  a  zeleně  ze 
zahrad.  Kompostování  představuje  jednoduchý  a  levný  způsob  využívání  bioodpadů. 
Z novely zákona o odpadech č.314/2008 Sb.,  § 10a vyplývá,  že  se jedná o systém sběru 
shromažďování rostlinných zbytků z údržby veřejné zeleně a zeleně ze zahrad na území obce, 
jejich úprava a následné zpracování  na zelený kompost  a jeho využití  k údržbě a obnově 
veřejné zeleně na území obce, k čemuž obec vydá obecně závaznou vyhlášku.Tím  vytvoří 
preventivní opatření proti vzniku odpadů. Tímto se tedy zbytky rostlin nestanou odpadem, ale 
tím zeleným kompostem.

Analytická část
V okolí obce vznikají skládky bioodpadu v podobě posečené trávy, listí, větví apod., ty sice 
nejsou nebezpečné, ale kromě toho, že mají negativní vliv na vzhled okolí obce, jsou často 
základem černých  skládek.  Tyto  bioodpady produkované  v naší  obci,  by  měli  co  nejvíce 
uzavírat  koloběh  látek  v regionu  a  zvolit  finančně,  ekologicky  i  ekonomicky  smysluplné 
využití i při relativně malém množství odpadu ze zeleně. Nejvhodnějším řešením je a bude 
domácí kompostování, kde si zpracovaný odpad ze zeleně zpracovatelé dokáží využít sami a 
kompostováním v malé kompostárně. S přihlédnutím  na množství a charakter biologických 
odpadů,  které  vznikají  v naší  obci,  by  bylo  nesmyslné  budování  vodohospodářsky 
zabezpečené  plochy  pro  výstavbu  velké  kompostárny,  která  je  z hlediska  ekonomického, 
technického a časového velmi náročná,  ale využít  novely zákona o odpadech a vybudovat 
malou kompostárnu, tzv. malé zařízení, Zde bude probíhat výlučně kompostování biologicky 
rozložitelných odpadů z údržby obecné zeleně, bioodpadů ze hřbitovů a zahrad, které vznikají 
na území naší obce. Doba kompostování vzhledem k přírodním podmínkám bude od března 
do listopadu. V zimním období se bude materiál skladovat. Zřízení malé kompostárny je plně 
v kompetenci obecní samosprávy, přičemž bude vycházet z podmínek naší obce. Konkrétní 
způsob  nakládání  s biologickými  odpady  se  stanoví  vyhotovením  provozní  dokumentace. 
Přebírání  bioodpadu v malé  kompostárně,  jeho úprava jako i  samotné  kompostování  bude 
probíhat pod dohledem  vyškolené obsluhy. Vzhledem na použitou technologii kompostování, 
množství  a vlastnosti  surovin používaných na kompostování,  nevyžaduje  plocha  v malých 
kompostárnách  žádnou  technickou  bariéru  (nemusí  být  vodohospodářsky zabezpečená,  na 
velikost plochy neexistují žádná omezení). Celý objekt malého kompostárny bude oplocený, 
uzavřený a dostatečně označený. Velikost plochy může být libovolná u nás se předpokládá 
plocha  o  velikosti  20x15m.  Výsledným produktem tohoto  procesu  bude  zelený  kompost, 
organické hnojivo. Bude využíváno k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. Obec 
pro tento účel zakoupí štěpkovač, který je nutný na úpravu vytříděného bioodpadu (dřeva, 
listí,  větví,  slámy apod.),  pomocí  kterého se  zmenší  objem BRO, což povede k urychlení 
kompostovacího  procesu.  Další  strojní  zařízení  se  pro  naší  potřebu  nepředpokládá,  na 
překopávání kompostu budou využíváni pracovníci na VPP.

Cílem projektu
Je  zabezpečit  zpracování  bioodpadu  z produkce  veřejné  zeleně  obce  a  zeleně  ze  zahrad 
podporováním   domácího  kompostování  a  zřízení  malé  kompostárny  na  území  obce  za 



účelem odbourání nelegální formy nakládání s odpadem ze zeleně (jeho pálením a tvořením 
nelegálních skládek) a zlepšení čistoty a vzhledu okolí. 

Aktivity
I.etapa
-  na  základě  provedeného  průzkumu  byla  připravena  anketa  o  kompostování  pro  občany 
s cílem zjistit  názory,  přání  občanů  týkající  se  nakládání  s odpady  ze  zeleně,  poradit  jak 
správně kompostovat, vydání letáčků a jejich distribuce do každé domácnosti, zorganizovat 
přednášku o kompostování, informovat v našem místním tisku. 
- opakovaně provádět informační činnost  o kompostování, 
- návrh projektu předložit obecní samosprávě k projednání,
-  stanovit  obecně  závaznou  vyhláškou  obce  systém komunitního  kompostování  a  způsob 
využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce, jako opatření pro 
vzniku odpadů,
- podání žádosti na obecní úřad s rozšířenou působností.

II.etapa
- zřízení malé kompostárny (příloha č.3 Vyhlášky 314/2008) na parcele patřící obci

* objekt bude oplocen a uzavřen
* umístěna informační tabule na viditelném místě (název zařízení, provozní doba,

              seznam odebíraného odpadu
- vyškolení odborného pracovníka pro kompostování a obsluhu zařízení
- umístění informačních materiálů na všech úředních deskách, v místním tisku, na  www
  stránkách o provozu malé kompostárny.

Cílové skupiny
Obyvatelé obce – projekt je zaměřený především na obyvatelé v zástavbě rodinných domků 
s motivačním faktorem vyprodukovat vlastní kompost, aby z něj měli vlastní užitek.
Základní  škola –  mohou  si  zřídit  vlastní  kompost  (možnost  vlastní  výroby  kompostéru) 
v areálu školy a vidět jak vše funguje, možná motivace soutěže s jinou školou.
Obec -  bude mít možnost lépe pečovat o kvalitu půdy na veřejných prostranstvích díky jejímu 
obohacování živinami z kompostu. Zbaví se černých skládek bioodpadu a také se přestanou 
pálit větve a na místo toho se budou štěpkovat a kompostovat.

Časový harmonogram
2008  – provedení průzkumu
01-02/09  – příprava, provedení kampaně
03/09  – předložení obecní samosprávě ke schválení
04/09  – schválení obecního úřadu obce s rozšířenou působností
05/09  – vybudování malé kompostárny, vyškolení zodpovědného pracovníka
06/09  – zahájení provozu, informování, informování občanů o zprovoznění

Cíle a indikátory jejich dosažení
Zlepšit životní prostředí v obci a vzhled obecní zeleně (počet/plocha zkulturněných zelených 
ploch díky zkvalitnění zeminy kompostem- lepší růst rostlin,  odstranění pálení rostlinných 
zbytků, odstranění černých skládek). 
Dosáhnout kvalitního výstupu, zeleného kompostu (požadovaná vstupní skladba)
Zapojit co nejvíce občanů do realizace projektu a pomoci v informační kampani (možnost 
využití dobrovolníků.



Spolupracovat ze základní školou, zavedení do výuky (možnost vlastní stavby kompostéru, 
pomoc s informační kampaní..)
Přimět občany, kteří mají zahrady, aby kompostovali svůj odpad ze zeleně na zahradě (počet 
vzniklých kompostů).

Výhody
Přeměna odpadu na hnojivo, ve zlepšení kvality půdy
Nahrazuje umělá hnojiva
V žádných nárocích na nákladná zařízení
Účastníci získávají zdarma kompost pro svojí potřebu
Relativně malá investiční náročnost 
Nízké provozní náklady
Jednoduchá organizace třídění, minimální problémy se svozem
Využití kompostu v místě vzniku (materiálové využití odpadu)
Zapracování  bioodpadů ze zeleně do obecní vyhlášky
Pozemek ve vlastnictví obce pro zřízení malé kompostárny

Rizika
Kompostování  odpadů  ze  zeleně  je  z hlediska  technologického  prakticky  bez  rizika. 
Technologii kompostování je možno doladit na místní podmínky, tak aby byla přínosem pro 
životní prostředí obce. 
Rizika mohou nastat na úrovni domácího a komunitního kompostování při problému trvalého 
udržení zájmu občanů o tuto činnost.  Tento zájem je možno udržet soustavnou osvětovou 
činností,  odbornou  pomocí,  Při  kompostování  odpadů  může  vzniknout  riziko  nedodržení 
technologických norem. Toto možné riziko je nutno eliminovat jednak dobrou optimalizací 
surovinové skladby zakládky , dále dodržováním technologického postupu při kompostování. 
V případě, že se nebude věnovat kompostování dostatečná péče mohou nastat problémy a) 
tvořením průsaků a zapáchajících plynů,  hlavně metanu,  b) přilákání,  a následné množení 
hlodavců  a  obtížného  hmyzu.  Další  rizika  mohou  nastat  při  nezájmu  občanů  o  třídění 
bioodpadů, neochotě lidí  a obce využívat  vzniklý zelený kompost  a neakceptování  osvěty 
k třídění bioodpadů.

Příležitosti
Legislativa
Získání dotace na zřízení malé kompostárny
Informační kampaň

Orientační náklady:
a) zřízení malé kompostárny (nezpevněná plocha, oplocená a uzavřená)                       
    - oplocení 20 x 15 m                                                

pletivo 2m výška 6 090,-Kč
napínací drát       995,-Kč
beton na ukotvení sloupků 4 500,-Kč
sloupky a boční vzpěry 8 680,-Kč
materiál na branku 5 000,-Kč 

BR 60 PRO
   - geotextílie 50m (Netex) 1 500,-Kč
   (zabraňuje vysychání a převlhčení kompost, 
    chrání kompost před ÚV zářením)
   - teploměr bimetelový TR 100       400,-Kč

 



   (měřící rozsah stupnice min. 0-80 C,
     délka vpichovací sondy min. 1 m)
   - Biodrtič/štěpkovač BC 60 Pro                 26 800,-Kč
   Celkové náklady cca:                     53 965,-Kč                      
b) Ostatní vybavení:
   - provozní nářadí (pilky, sekyry, lopaty, hrábě, vidle, kolečko, kbelík a další) bude vydávat
     obec
Co lze převzít ke kompostování:

- čerstvě posečená i přeschlá tráva
- seno, sláma
- výhrabky bez inertních příměsí
- nepoživatelné a nahnilé ovoce a zelenina
- listí
- dřevní odpad (ořezy pouze vhodné ke štěpkování nebo již nadrcené)
- piliny, hobliny
- zbytky po vyplení a úpravách zeleninových i květinových záhonů

Pro účely tohoto projektu
- komunitním  kompostováním  –  systém  sběru  a  shromaždování  rostlinných  zbytků  

z údržby zeleně  a zahrad na území  obce,  jejich  úprava a  následné  zpracování  na 
zelený kompost

- zeleným kompostem – substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků
- veřejnou  zelení  –  parky,  lesoparky,  sportoviště,  dětská  hřiště  a  veřejně  přístupní  

travnaté plochy na území obce
- úprava  a  kompostování  zelených  zbytků  musí  být  provozovány  tak,  aby  nedošlo  

k narušení  životního  prostředí  nad  míru  stanovenou  zvláštními  právními  předpisy.  
Kompostovací proces musí být řízen tak, aby byl zajištěn aerobní mikrobiální rozklad  
organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí metanu.

- Malá  kompostárna  –  tzv.  „malá  zařízení“,  zařízení,  které  zpracovává  využitelné  
biologicky rozložitelné odpady (Zákon o odpadech č.314/2006,§ 33b).

Literatura
Cz biom
Hnutí duha
Ekodom
Společnost priatelov země

Legislativa
Zákon o odpadech č.314/2006
Vyhláška č. 341/2008-12-05
Další zvláštní předpisy a vyhlášky (zákon o vodách, o hnojivech a pod)

Závěr
V  minulosti  bylo  kompostování  považováno  za  důležité  z  hlediska  udržení  úrodnosti 
zemědělské půdy s cílem dosažení  soběstačnosti  státu  ve výrobě potravin.  V podmínkách 
restrukturalizace zemědělství a současné agrární politiky není zájem zemědělského resortu o 
podporu  kompostování.  Kompostování  však  zůstává  významným nástrojem v  odpadovém 
hospodářství  a  při  uplatňování  nové  legislativy  odpadů jeho význam a  podpora  z  resortu 
životního prostředí bude stoupat.



Nakládání s bioodpadem se stává součástí obecních systémů odpadového hospodářství stejně 
jako  je  jím  oddělený  sběr  využitelných  složek  komunálního  odpadu  za  účelem  jejich 
materiálového využití. Trend rozšířeného využívání bioodpadu je legislativně nastartován a to 
nejen  předpisy EU, ale  i  novým zákonem o odpadech a  s ním souvisejícími  prováděcími 
předpisy.  Nakládání  s bioodpadem  by  mělo  být  nedílnou  součástí  obecních  vyhlášek.V 
malých obcích, jako je ta naše, je vhodné propagovat a podpořit hlavně domácí kompostování 
a  kompostování  v malé  obecní  kompostárně.  Místní  kompostování  je  výhodné  jak 
ekonomicky, tak i ekologicky. Bude spojeno s minimální přepravní zátěží (zajištěno obecními 
prostředky), potřebou mechanizace a zátěží životního prostředí. V obci budou  tak příznivé 
podmínky  pro  využití  kompostu.  Kvalita  a  způsob  využití  kompostu  závisí  prvořadě  na 
vstupní surovině.
Kompostování bioodpadů je možno považovat za jednu s technologií přispívajících k trvale 
udržitelnému životu na této planetě, tudíž i v naší obci. Tato technologie ninimalizuje vznik 
skleníkového  plynu  metanu  vznikajícího  při  skládkování  bioodpadů  a  vyrobený  kompost 
trvale zabezpečuje úrodnost půdy. 


	Plzák Miroslav  
	Úvod
	Shrnutí
	Analytická část
	Cílem projektu
	Aktivity
	I.etapa
	II.etapa
	Cílové skupiny
	Časový harmonogram
	Cíle a indikátory jejich dosažení

	Výhody
	Rizika
	Příležitosti
	Pro účely tohoto projektu
	Literatura
	Legislativa
	Závěr





