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Shrnutí:  
 
Projekt se zabývá zavedením systému na třídění bioodpadu v obci Vrané nad Vltavou. 
Nejprve proběhne systematická osvětová a informační kampaň, která přiměje občany zajímat 
se o jimi produkované bioodpady. Poté budou moci zodpovědět dotazník ohledně jejich 
ochoty bioodpad třídit. Občanům, kteří mají zahrady bude nabídnut návod, jak nejlépe 
kompostovat jejich odpady přímo na zahradě. Pro občany, kteří nemají možnost kompostovat 
bioodpady doma, budou pořízeny komunitní kompostéry. Odpad z veřejné zeleně bude 
kompostován na odpadovém dvoře. 
Vzniklý kompost bude použit na zkvalitnění zeminy v obci. Kompost z komunitních 
kompostérů budou moci občané použít pro domácí květiny a další použití.  
Předpokládaný objem vytříděného bioodpadu bude 20% z celkového objemu směsného 
odpadu.  
Na zavedení systému bude napsána žádost o dotaci na Operační program životní prostředí.  
Náklady na projekt budou činit 652 550,- Kč. Kdyby dotace nevyšla, snížili bychom 
z požadavků na velikost štěpkovače a zrušili nákup košů na bioodpad z obecního rozpočtu. 
Přínosy budou činit cca 100 000,- ročně, které se ušetří sníženými náklady na svoz směsného 
odpadu. 
 
Identifikace problému 
 
V současné době v obci není problematika bioodpadů komplexně řešena. Někteří obyvatelé 
mají svůj kompost, ostatní odkládají bioodpad do směsného odpadu a nelze vyloučit ani 
varianta vyhazování bioodpadu do volné přírody. Podobně není řešeno ani stálé odkladiště a 
zpracování bioodpadu z veřejné zeleně.  
Projekt navazuje především na směrnici rady 1999/31/ES z 26. dubna 1999, která ukládá 
snížení BRKO ukládaného na skládky na 75% do roku 2010, 50% do roku 2013 a 35% do 
roku 2020 množství ukládaného v roce 1995. Vzhledem k plánované novelizaci, kdy bude 
muset obec od roku 2010 zaručit každému občanovi možnost třídit bioodpad, je potřeba začít 
problematiku bioodpadů řešit. Komise pro životní prostředí uvažovala o dvou variantách, kdy 
jedna z nich byla pořízení kompostárny pro Vrané a okolní obce, druhá byla zavedení 
komunitního kompostování, s hnízdy v místech, kde občané nemají možnost založení 
vlastního kompostu na zahradě. 
Strategický plán nakládání s bioodpady se bude teprve řešit. 
V obci žije 2100 obyvatel v 650 domech. Zároveň je součástí obce 568 chat. Komunitní 
kompostéry by byly pořízeny v počtu 12 kusů pro bytové domy. Ostatní lidé mají vlastní 
zahradu a v rámci projektu bychom je rádi přesvědčili, že domácí kompostování je ideální 
varianta nakládání s bioodpadem, která se jim i ekonomicky vyplatí. S tím by bylo dobré 
zavést systém placení za každou vyvezenou popelnici a ne jednotným ročním poplatkem, kdy 
nezáleží na množství vyprodukovaného odpadu. 
Současný systém třídění odpadů není nastaven tak, aby byl motivující pro snižování jejich 
produkce. Jedním z kroků efektivní separace bioodpadů je tudíž přepracování systému třídění 
odpadu v obci. 
 
 
 



 
Analytická část 
 
Cílové skupiny: 
 
1. občané Vraného nad Vltavou: motivací pro občany bude ušetření plateb za směsný odpad, 
pokud se podaří prosadit nový systém plateb. Cena by byla nastavena na hodnotu 50,- Kč     
(1 známka na 110 l nádobu, 2 známky na 240 l nádobu) za známku na odvoz jedné plné 
sběrné nádoby se směsným odpadem. Známky by spravoval dobrovolník, který by 
kontroloval kompostéry. Jedna varianta systému je, že by občané zaplatili zálohu 500,- Kč (10 
známek/občan), jako doposud a na konci roku by buďto doplatili, nebo by jim byla vrácena 
část zálohy, kterou ušetřili. Sběrné nádoby by bylo nutné očíslovat. Celkovou evidenci 
odpadů a známek by provádělo ekocentrum Zvoneček. 
Druhé pozitivum, které občanům tříděním bioodpadu vznikne je kompost, který bude 
produkován. Občané ho budou moci použít ke zkvalitnění půdy na svých zahrádkách a u 
domovních květin.  
A třetí je společenská hodnota dobrého pocitu z pomoci přírodě, omezení skládkování a 
vzniku méně škodlivých plynů. Tuto hodnotu je ale potřeba lidem dlouhodobě a nenásilně 
připomínat. Zajímavé by mohlo být třídění bioodpadu i pro děti, součástí projektu 
komunitních kompostérů by mohli žáci vyšších ročníků v rámci výuky ekologie kontrolovat 
kvalitu odkládaného materiálu. Zároveň bude nastaven systém pokut za zakládání černých 
skládek. 
 
2. obec: 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, jako je tomu doposud, namísto toho se budou štěpkovat a kompostovat, 
čímže se zlepší i podmínky kompostování a kvalita kompostu. 
 
3. firmy: firmy produkující větší množství bioodpadu obdrží vlastní kompostér. Sníží se tak 
množství jimi vyprodukovaného směsného odpadu, budou mít ekologičtější provoz a tím i 
možnost lepší reklamy. 
 
SWOT analýza 
 
Silné stránky:  

- relativně malá investiční náročnost (oproti kompostárně) 
- nízké provozní náklady 
- jednoduchá organizace třídění, minimální problémy se svozem 
- zapojení veřejnosti do snižování odpadu ukládaného na skládky 
- snížení množství odpadu ukládaného na skládky, snížení množství skleníkových plynů 

vznikajících na skládkách při ukládání bioodpadu na skládky, snížení rizika průsaků 
na skládkách 

- snížení rizika přilákání hmyzu a hlodavců na skládky 
- snížení dopravních nákladů na sběr  a svoz směsného odpadu 
- využití kompostu v místě vzniku (materiálové využití odpadu) 
- soulad s legislativou a plánem POH kraje (prevence vzniku odpadu, biologický 

materiál lze považovat za surovinu, která se kompostováním zhodnotí) 
- zapracování bioodpadů do obecní vyhlášky 
- použití při projektech ve školách (praktická ukázka kompostování) 
- nižší platby za směsný odpad (při zavedení nového systému plateb) 
- budou odváženy skutečně plné popelnice 
- výdělečná činnost (obchodování s kompostem, štěpkování dřevitého odpadu jako 

služby) 



 
Slabé stránky 

- je potřeba delšího časového období na informační kampaň 
- kvalita kompostovacího procesu (riziko zápachu a množení hmyzu při nedokonalém 

aerobním kompostováním, znehodnocení kompostu jinými druhy odpadů) 
- nastavení počtu kompostérů (produkce občany vs. objem kompostérů) 
- neochota lidí měnit svoje zvyky 
- nízká míra akceptace ekologicky šetrných opatření 
- neochota aplikovat kompost do půdy 
- neochota obce řešit problematiku bioodpadů 
- prostor v odpadovém dvoře na kompostování bioodpadu z veřejné zeleně 
- neochota pořízení dalšího koše do domácnosti 
- je potřeba přísné kontroly pořádkové policie ohledně zakládání černých skládek 

 
Příležitosti 

- legislativa (možnost třídění bioodpadů do roku 2010) 
- získání dotace na nákup kompostérů a košů na bioodpad 
- informační kampaně Ekodomova, Ekokomu 

 
Ohrožení 

- nevyjde dotace na pořízení kompostérů, obec by musela vyčlenit částku z rozpočtu 
- nezájem občanů o třídění bioodpadů 
- neochota lidí a obce využívat vzniklý kompost 
- opadnutí zájmu občanů o třídění bioodpadů 
- neakceptování osvěty k třídění bioodpadů 
- podmínky svozové společnosti 

 
Benchmarking 
 

• Pro zavedení nového systému placení odpadů budou použity zkušenosti starostů a 
občanských sdružení, kteří již podobné aktivity vyvíjeli.  

• Pro kampaň o bioodpadech budou použity materiály a zkušenosti Ekodomova.  
• Jako jeden z argumentů pro občany, proč třídit bioodpad budou použity příklady dobré 

praxe od obcí a měst, kde se bioodpady již třídí. Na základě těchto zkušeností bude 
systém nastaven co možná nejefektivněji.  

• Aby byly co nejlépe zmapovány potřeby cílových skupin, bude jim položen dotazník.  
• Všechny aktivity budou nastaveny tak, abychom na cílové skupiny mluvili jejich 

jazykem a aby byly přesvědčeny, že naše cíle jsou i jejich cíle.  
• Po určité době bude provedena zpětná vazba jak písemně a zároveň bude na webových 

stránkách obce založen odkaz s informacemi o bioodpadech, diskuze a možnost 
anonymně podat stížnosti.  

• Pro každé stanoviště kompostéru bude nalezen aktivní člověk, který se bude starat o 
správnost třídění a motivovat spolubydlící. 

• Zároveň bude obec spolupracovat se školou, která loni získala titul ekoškola a má 
tudíž zájem o ekologizaci obce.  

• Především je potřeba v obci udržet přátelské klima a zájem o nově nabízenou službu. 
 
 
 
 
 
 



 
Cíle a indikátory jejich dosažení 

• snížit množství směsného odpadu o 20% (indikátory: méně svozů, nižší částky za 
svozy) 

• zlepšit životní prostředí v obci a vzhled obecní zeleně (indikátory: počet/plocha 
zkulturněných zelených ploch díky zkvalitnění zeminy kompostem - např. lepší růst 
květin, odstranění pálení větví, počet odstraněných černých skládek)  

• dosáhnout kvalitního výstupu (kompostu) (měření teploty, aby bylo dosaženo 
hygienizace (alespoň 50°C, kontrola kvality separace (% nežádoucích příměsí))  

• dosáhnout spokojenosti občanů se službami města (dotazníky, reakce na webových 
stránkách, články ve zpravodaji) 

• zapojit část občanů do realizace projektu a pomoci v informační kampani (počet 
dobrovolníků, kteří by byli ochotní hlídat kvalitu separace, kompostovacího procesu a 
pomohli s informační kampaní o bioodpadech) 

• efektivně spolupracovat s ekocentrem Zvoneček při kampani (společné vytvoření 
letáčků, spolupráce s komisí životního prostředí, zapracování bioodpadů do obecní 
vyhlášky) 

• spolupracovat se ZŠ na projektu, zapracování do výuky (počet předmětů, ve kterých se 
budou bioodpady řešit; počet žáků, kteří pomohou s informační kampaní a sledováním 
kvality kompostování)  

• přimět občany, kteří mají zahrady, aby kompostovali svůj odpad na zahradě (počet 
nově vzniklých kompostů) 

Aktivity 

• články do místního zpravodaje (v každém čísle zpravodaje bude rubrika o 
bioodpadech, první článek byl již napsán, byl čistě obecně o bioodpadech, dále 
budou představeny systémy sběru bioodpadu, jak správně třídit bioodpad, jak si 
založit vlastní kompost, kde lze vyrobený kompost využít, zpravodaj vychází 4* 
do roka, takže v roce 2008 budou napsány ještě tři články, tyto aktivity provede 
Ekocentrum Zvoneček ve spolupráci s obcí) 

• napsání žádosti o dotaci (obec zkusí podat žádost o dotaci na pořízení kompostérů 
a košů na bioodpad) 

• vytvoření stránky o bioodpadech na webových stránkách města (na webových 
stránkách budou všechny informace od popisu kompostovacího procesu, co do 
bioodpadu patří, jak se starat o kompostér, proč je dobré kompostovat, bude 
založeno diskuzní fórum, kde se budou moci občané k systému vyjádřit, budou 
moci vyplnit on-line dotazník) 

• vytvoření informační nástěnky o bioodpadech (bude vytvořena nebo vyčleněna 
vývěsní deska pro informace o třídění bioodpadů, případně informace k dalším 
druhům odpadu, vývěsku budou aktualizovat žáci ve škole a ekocentrum 
Zvoneček) 

• vytvoření letáčku a dotazníku (součástí systematické informační kampaně bude 
vytvoření letáčku o třídění bioodpadů a zároveň s letáčkem bude položen krátký 
dotazník ohledně ochoty občanů třídit bioodpad) 

• přednáška o bioodpadech (ekocentrum Zvoneček uspořádá přednášku o nakládání 
s bioodpady) 

• přednáška starosty Měchenic Ing. Holuba (systém plateb za sběr odpadu) 
• nalezení aktivních dobrovolníků (v rámci dotazníku a přednášky vytvoříme pro 

každé hnízdo sběru bioodpadů jednoho dobrovolníka, který se bude o 



kompostování starat, pokud by toto nebylo možné, vytvoříme týmy žáků ze ZŠ, 
kteří budou mít jednotlivé kompostéry na starosti) 

• novelizace vyhlášky a změna systému plateb za odpady (do obecní vyhlášky budou 
zapracována pravidla nakládání s bioodpady a zároveň bude zpracován nový 
systém plateb za směsný odpad tak, aby občané platili skutečně za to, kolik 
směsného odpadu vyprodukují) 

• nákup kompostérů a košů na bioodpad (budou nakoupeny komunitní kompostéry a 
koše na bioodpad z Ekodomova) 

• nákup štěpkovače 
• kontrola správného fungování (dobrovolníci, ekocentrum Zvoneček a škola budou 

v pravidelných intervalech 1*týdně kontrolovat kvalitu separace bioodpadů a stav 
kompostérů; bude probíhat měření teploty a zaznamenávání průběhu 
kompostovacího procesu do jedné databáze) 

• zpětná vazba od občanů (zpětná vazba bude prováděna průběžně pomocí 
webových stránek a po určité době fungování separace bioodpadů bude položen 
dotazník zaměřený na spokojenost občanů se systémem separace) 

Časový harmonogram  

• články do místního zpravodaje - jeden byl již napsán do prvního čísla Zrcadla, 
v letošním roce budou napsány ještě tři 

• napsání žádosti o dotaci - do srpna bude napsána žádost na Operační program 
životní prostředí, prioritu 4.1 (Zkvalitnění nakládání s odpady) a budou vyhledány 
další alternativní možnosti čerpání dotací) 

• vytvoření stránky o bioodpadech na webových stránkách města - červen 2008 
• vytvoření informační nástěnky o bioodpadech - červen 2008 
• vytvoření letáčku a dotazníku - červen 2008 
• proškolení Mistra nulového odpadu - (placený koordinátor dobrovolníků) - do září 

2008 
• přednáška o bioodpadech - září 2008 
• nalezení aktivních dobrovolníků - září 2008 
• novelizace vyhlášky a změna systému plateb za odpad - září 2008 
• nákup kompostérů a košů na bioodpad - září/říjen 2008 
• nákup štěpkovače - září/říjen 2008 
• kontrola správného fungování - průběžně  
• zpětná vazba od občanů - do konce roku 2008 

Rizika a jejich řešení 

• doba potřebná na informační kampaň (není jisté, jak dlouho bude trvat 
přesvědčování občanů a obce o nutnosti třídit bioodpad, důležité je, aby byla 
kampaň kvalitní, dostatečně odborná a reaktivní na potřeby cílových skupin) 

• kompostovací proces nebude probíhat dle předpokladů (aby byly zajištěny aerobní 
podmínky, bude probíhat pravidelná kontrola kompostérů a měření teploty, 
kontroly budou provádět dobrovolníci, ekocentrum Zvoneček a žáci ZŠ) 

• nebude dostatečná kapacita kompostérů (pokud by k tomuto případu došlo, 
operativně provedeme buďto dokoupení kompostérů nebo přemístění kompostérů 
mezi jednotlivými stanovišti/hnízdy) 

• v kompostérech se vyskytnou nečistoty (pokud by došlo k odložení jiných druhů 
odpadů, než které do bioodpadu patří, bude nutné provést důraznější osvětu na 
konkrétním stanovišti pomocí dobrovolníka; kvalitní kompost je v zájmu všech 



lidí, kteří budou svůj bioodpad do kompostérů odkládat, protože jej pak mohou 
použít pro své účely) 

• neochota lidí měnit svoje zvyky (vysvětlení lidem, že je třídění bioodpadu v jejich 
zájmu, protože jednak ušetří peníze za směsný odpad, jednak budou mít kompost 
k soukromému použití) 

• neochota aplikovat kompost do půdy (bude vysvětlena funkce a důležitost humusu 
v půdě) 

• nedostatečný prostor v odpadovém dvoře na kompostování bioodpadu z veřejné 
zeleně (domluvíme s obcí další alternativní prostor pro kompostování) 

• neochota pořízení dalšího koše do domácnosti (další konkrétnější informační 
kampaň) 

• nevyjde dotace na pořízení kompostérů (obec vyčlení částku na pořízení 
kompostérů ze svého rozpočtu, pokud bude informační kampaň dostatečně 
funkční, dojde ke snížení nákladů na odvoz směsného odpadu a tím pádem budou 
kompostéry rentabilní) 

• vandalismus (budou důsledně vybírány pokuty za zakládání černých skládek) 

Rozpočet projektu 

Náklady: 

• vytvoření stránky o bioodpadech: 5 000,- Kč 
• vytvoření informační nástěnky: 5 000,- Kč 
• vytvoření letáků a dotazníků (před začátkem sběru a na zpětnou vazbu): 30 000,- Kč 
• přednáška o bioodpadech: 5 000,- Kč 
• kompostéry: 12ks * 20 000,- Kč = 240 000,- Kč 
• doprava a instalace kompostérů: 10 000,- Kč 
• samolepící fólie s informacemi na kompostéry: 12 000,- Kč 
• koše na bioodpad: 650 * 300,- Kč = 195 000,- Kč 
• štěpkovač s elektromotorem 11kw (firma Bystroň): 150 550,- Kč 

Celkem: 652 550,- Kč (předpokládáme dotaci od SFŽP, případně obecní rozpočet, 
informační materiály z rozpočtu projektu ekocentra Zvoneček) 

Přínosy: ušetření na svozu směsného odpadu: 100 000,- Kč/rok 

 
 


