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1. Shrnutí

Projekt řeší podporu separace bioodpadu ve městě Benešov. 
Město v příštím roce zahájí provoz bioplynové stanice (princip anaerobní digesce), kde bude 
na třídící lince separovat komunální odpad – v souladu s platnou legislativou bude zajištěna 
stabilizace komunálního odpadu a snížení jeho konečného objemu o biodegradabilní 
komponenty.

Vzhledem k tomu, že pravidlem číslo jedna je především předcházet vzniku odpadů a 
podporovat jeho znovuvyužití, kladu důraz ve svém projektu na potřebu podpory domácího a 
komunitního kompostování, dále pak na separaci bioodpadů pro podporu principu anaerobní 
digesce a kvalitnějšího kompostování, respektive vzniku kvalitnějšího kompostu.

Řešit se bude sběr bioodpadu se zaměřením na specifické skupiny (školy, firmy s 
areálem se zelení, zahradkářství, hřbitov), zvláště zástavbu rodinných domků a zástavbu 
bytových domů. 

Pomocí dotazníkové metody bude zjištěn zájem o kompostéry, nabídka řešení separace 
bioodpadu, následně dojde k jejich distribuci a k pravidelným kontrolám stavu.

Hlavní přínos by měl být v eliminaci bioodpadů v popelnicích s KO, osvěta co se týče 
využití a zpracování bioodpadů v domácnostech.

Co se týče financí tak výdaje se pohybují kolem 954 804,- při uvažovaném stavu, kdy 
se 1/3 bytů zapojí do projektu. O příjmech bohužel mluvit nemůžu, 

2. Popis stávající situace 

Benešov se nachází ve Středočeském kraji. Je to obec s rozšířenou působností. 
V Benešově je celkem 1 952 domů (335 bytových domů a 1380 rodinných domů). 

Ve městě žije 16 247 obyvatel (údaj k 1.1.2007), přičemž 70 % jich je v produktivním 
věku. Produkují cca 2 200 000 tun odpadu ročně, přičemž nejvíce je odpad spalován, dále 
skládkován a bohužel nejméně odpadu je recyklováno. Aktuální roční poplatek za odpady je 
440 Kč. Nicméně město podporuje rozvoj v oblasti ŽP, v roce 2005 investovalo 770 000 Kč, o 
rok později 747 000 Kč a v roce 2007 dokonce 9 427 000 Kč. Vzrůstající náklady se zatím 
neprojevily na výši poplatku (440 Kč), ale uvažuje se o jeho zvýšení. 

Náklady souvisí mimo jiné s modernizací skládky v Přibyšicích, lépe řečeno s její 
přestavbou. Nově bude postavena třídící linka, úpravna bioodpadu fungující na principu 
anaerobní digesce. 

Investorem je firma Bio Servis, kterou vlastní z 65 % IUT Czech Zlín a ze zbylých 
35% Technické služby Benešov. Unikátem je v tom smyslu, že jako jediná v České republice 
bude separovat komunální odpad přímo na lince. 

Technologie spočívá v anaerobní digesci (fermentování za nepřístupu vzduchu). 
Komunální odpad projde v první fázi mechanicko-biologickou úpravou: přiveze se do 

třídící linky, tam dojde k separaci jednotlivých frakcí (kov, sklo, plasty, papír) a dále se odpad 
homogenizuje (rozemele a promíchá). V druhé fázi dochází k fermentování, s přidáním 
speciálních bakterií při teplotě kolem 55°C dochází k biologickému rozkládání. Při tomoto 
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procesu vzniká bioplyn, který bude použit na výrobu elektrické energie. Ta bude odváděna do 
sítě. Tuhý produkt vzniký kvašením bude několik týdnů uložen ve stabilizačních kádích a 
posléze se zkompostuje. S kompostem bude nakládáno dle platných norem a doporučení. 
Vytříděné plasty, sklo, kov, papír se předají k recyklaci a zbylý nevyužitelný odpad bude 
odvezen ke skládkování. Celkový objemový/hmotnostní úbytek by měl být 50%. 

Tím, že je uvažován svoz komunálního odpadu, nebudou lidé nijak výrazně nuceni 
separovat bioodpat a v tom vidím poněkud mezeru. Leda že se začne zvedat poplatek za svoz 
odpadu. Vzhledem k platné legislativě (Vyhláška 383 / 2001 Sb. a Směrnice Rady 
1999/31/EC) platí v první řadě myšlenka předcházet vzniku odpadů. Dle výše zmíněné 
legislativy má například do roku 2010 dojít ke snížení hmotnosti KO ukládaných na 
skládkách na 75% hmotnosti odpadu v roce 1995. Tím, že lidé nebudou nijak motivováni 
k separaci se obci nijak neulehčí splnění akčního plánu (k 1.1.2020 má být KO snížen až na 
35%). Vzhledem k tomu, že se učíme recyklovat pomalu, (viz. zkušenosti se separací papíru, 
plastu, skla, kovu, tetrapaku) lze odhadnout, že i separace bioodpadu nebude pro nás lehkým 
úkolem. 

3. Analytická část 

3.1 Identifikace cílových skupin

Projekt je zaměřený především na obyvatele v zástavbě rodinných domků 
s motivačním faktorem vyprodukovat vlastní kompost aby z něj měli vlastní užitek. 

Obyvatelé panelových domů se nejeví jako vhodná skupina obyvatel, která by o 
kompostování měla zájem, nicméně bude v každé zástavbě uvažováno sběrné místo, kam 
budou moct bioodpad vyseparovat. 

Další skupinou na kterou je třeba se zaměřit jsou školy /mateřské, základní, střední/ a 
to hned z několika důvodů – "vychovávají" rodiče nenucenou osvětou , mohou si zřídit 
vlastní kompost v areálu školy a vidět, jak vše funguje /předmět "dílny" a "pěstitelské práce"/, 
jsou hravé – motivace soutěží s ostatními školami. 

V neposlední řadě stojí za zmínku PO s areálem se zelení, květinářství atp. 

3.2 SWOT Analýza

Silné stránky Slabé stránky

- již zavedená separace papír, plast, 
sklo

- funkční sběrný dvůr
- budování zařízení pro nakládání s 

bioodpadem

- velká část obyvatel žije 
v panelových domech kde je 
separace bioodpadu náročnější

- město – velká anonymita

Příležitosti Hrozby

- lidé jsou málo informováni o 
kompostování

- nemají sběrné nádoby na bioodpad
- separace bioodpadu nikdy nezačala
- změna systému poplatků za svoz 

KO

- vybudování zařízení s přejímkou 
klasického KO občany demotivuje 
od jakéhokoliv třídění
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Z tabulky SWOT analýzy je zřejmé, že by bylo dobré se zaměřit na osvětu obyvatel, 
nabídku možnosti domácího/komunálního kompostování, využít toho, že jsou již do jisté míry 
zvyklí třídit odpad. Motivovat možností změny systému poplatků za svoz odpadu (forma 
dotazníku a následné projednání s OÚ). 

3.3 Ekonomická stránka, CBA - laicky

Vzhledem ke skutečnosti, že mi není známa ekonomická bilance města (na kolik vyjde 
svoz odpadů, přesná produkce odpadů), zabývám se zde především jednorázovými 
investicemi na straně výdajů a možnostmi využití kompostu jako produktu a strojů jako 
služby pro obyvatele – na straně příjmů.

typ co název Cena/ks/Kč Cena celkem 
Kč

osvěta leták Bioodpady v 
bytech

6,8,- 34 646,-

Komunitní 
kompostování

6,5,- 33 118.-

Kompostování 6,5,- 8 970,-
Štěpkovač VERMEER BC 

600XL
566 440,-

Služby Prodej 
kompostu

firmě 100,- Kč/t, 150,- 
Kč manip.popl.

?

podnikateli 300,-Kč/t,150,-
Kč 

?

hospodáři 0,- Kč, 50,- Kč ?
občané 0,- Kč, 30,- Kč do 

pytle, vozík 50,- 
Kč

?

Odvoz zeleně Kč/hod 400,- ?
štěpkování Kč/t 650,- ?

Svoz 1x14 dnů Nádoba 120 l 9 595,- 5 355,-
Nádoba 240 l 5 1071,- 5 355,-

Alternativy 250 Kompostér 910,- 227 500,-
190 Koš 290,- 55 100,-

190 pytlíky 57,- /15 ks x 3 32 490,-
460 domácností Igelitové pytle 8 Kč/ks ?

Výdaje celkem 954 804,-
Příjmy celkem 10 710,- 

Cílem tedy je snížit produkci KO která povede ke zvolnění frekvence svozu odpadu, 
nicméně na snížení poplatku za odpad se to neprojeví. K tomu se vztahuje jedna výzva  - 
prodej igelitových pytlů s čárovým kódem a po odevzdání x pytlů slevová karta na placení 
svozu odpadů (čili že občan prokazatelně separoval bioodpad). – hned s tím souvisí jedna 
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mezera, se kterou si nevím rady – že není nijak kontrolovatelné, zda občas donesl svůj 
bioodpad či zda nenarval cestou větve z veřejné zeleně.

4. Cíle a indikátory jejich dosažení

SMART (indikátory specifické, měřitelné, akceptovatelné, reálně dosažitelné, sledovatelné)

Zdůvodnění 
podpory

Objektivně 
ověřitelné ukazatele

Zdroje a prostředky 
ověření

Předpoklady a 
rizika

Globální cíl -separace 
bioodpadu od KO
-snížení četnosti 

svozu KO

- sníží se objem KO 
odváženého na 

skládku
- motiv pro snížení 

poplatku

- ročenka svozu KO
- průzkum 
namátkový

Specif.účel projektu -1/3 obyvatel 
přimět ke 

kompostování

- prokazatelné 
množství 

odkoupených 
kompostérů

- u RD snížení 
objemu v popelnici

- faktury za 
kompostéry
- pochůzka

- 1. 1/3 začne 
motivovat ostatní
- lidé si začnou 

zvykat na separaci 
bioodpadu

Výstupy projektu - podpora domácího 
a komunálního 
kompostování,

- kvalitnější 
surovina pro biopl. 

stanici

- snížení KO na 
skládce

- odvoz vytříděného 
bioodpadu

- zájem o informace 
o kompostování

- evidence 
bioodpadu z 
bioplynky

- kontrola účetnictví

- občané budou mít 
zájem

- zkvalitní se třídění

činnosti - dotazník, kdo má 
o co zájem,

- dodej kompostérů, 
pytlů,

- zajištění obsluhy u 
štěpkovače,

- prodej kompostu

- faktury za 
kompostéry

- svoz bioodpadu
- pracovníci 
dotazovači
- pracovník 
štěpkovač + 

prodejce kompostu 
-faktury

rizika:
-časový skluz

- neseženu 
pracovníka
- problém s 
dotacemi

-dotazník
-zajištění materiálů 
(příspěvek, dotace?)
- zajištění pracovní 

síly, finance

5. Aktivity 

5.1 Fáze 1
V první fázi je třeba ověřit přesnost a údernost dotazníku. Tazatel vybírá namátkově 

(čili bez zaměření na pohlaví či věk) respondenta a s ním absolvuje dotazování. Soustředí se 
především na fakt, zda jsou otázky jasné, stručné, pochopitelné, u čeho se respondent 
pozastaví, o čem se naopak rozpovídá (na téma bioodpad!) – pečlivě zapisuje poznámky k 
otázkám. 
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5.2 Fáze 2
Druhá fáze začíná korekcí dotazníků. Poté následuje dotazování na čisto. Preferencí je 

obejít co nejvíc domácností, s vstřícností, klást důraz na to, že mohou říct svůj názor, co se 
jim nelíbí a co by rádi, ovšem citlivě, aby to nedopadlo tak, že 100% respondentů souhlasí s 
kompostováním, když vše bude zdarma.

Nabídka kompostérů, kompostovacích sáčků, zjištění, kdo za jaké peníze by byl 
ochoten koupit, nebo nechal svážet separovaný bioodpad. Firmy a větší producenty "postrašit" 
zákonem, ve smyslu přesné definice komunálního odpadu, že KO a BRKO není to samé a 
zkrátka BRKO do KO nepatří. 

Roznos a prezentace letáků. Rozmístění letáků na strategická místa (hospoda, 
restaurace, čajovna, klub, diskotéka, doktor, veterinář, zahradnictví, hřbitov). Snaha o 
maximální zpětnou vazbu. 

5.3 Fáze 3
Zpracování dat z dotazníku. Už víme, která oblast města by měla zájem o zřízení 

sběrného místa pro bioodpad, už víme, kde jsou všechna květinářství, školy apod., kam 
půjdou nádoby nebo kompostéry s jistotou. 

Provedení finanční bilance, kolik kompostérů bude třeba, kolik košů na bioodpad a 
kolik sběrných nádob.

5.4 Fáze 4
Rozpočet financí. Žádost o dotaci či příspěvek města či Technických služeb.

Zajímavé by bylo sehnat nějaké sponzory za úplatu nálepky jejich firmy na sběrné nádobě. To 
by mohlo v případě vtipných prupovídek vzbudit zájem (např. třpitivá nálepka se slovy "Není 
všechno zlato, co se třpytí" apod.) – tím by si i ostatní, dosud nezapojení občané všimli 
nových nádob.

5.5 Fáze 5
Nákup kompostérů, zajištění sběrných nádob, štěpkovače. Zaměstnání zaměstnance u 

štěpkovače. Obávám se, že tato fáze bude v praxi časově i finančně velmi náročná. Nákup 
pytlů na bioodpad, s čárovým kódem. (pozor, finance!)

5.6 Fáze 6
"Rozběhnutí projektu naplno". Předání kompostérů, rozmístění sběrných nádob, 

zajištění, pravidelný svoz. Nabídka pytlů.

5.7 Fáze 7 
 V pravidelných intervalech uskutečnit prohlídky, vedení evidence odevzdání pytlíků, 

svozu bioodpadu. Prodej kompostu (ten umožnit co nejdříve, aby lidé viděli "plody svého 
ovoce". 
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5.8 Fáze 8 
V případě, že akce probíhá úspěšně, možnost slevy z ročních poplatků. (Tím lze 

občany motivovat, ale pamatovat na to, že v tomto bodě je extra důležité dostát slibů!) Shrnutí 
a prezentace výstupů.

6. Časový harmonogram aktivit

1 měsíc -------- příprava dotazníku a jeho testování v praxi, inzerát nabídky pracovního místa 
  u štěpkovače

2 měsíce ------- přímé dotazování
14 dní ---------- zpracování dat
14 dní  --------- rozpočet
1 měsíc -------- koupě potřebného vybavení, příslušenství
14 dní ---------- předávání vybavení, příslušenství, 2.fáze informační kampaně
namátkově ----  kontrola systému + vylepšování, poskytnutí zpětné vazby (e-mail, telefon...)

7. Rizika a jejich řešení 
Hlavním rizikem je paradoxně přítomnost třídící linky na komunál, lze předpokládat, 

že lidé nebudou chtít bioodpad separovat vůbec, když nebudou mít příslib snížení poplatků a 
na ničem se to jakoby v první chvíli neprojeví.

Řešením dobře proškolený tazatel, který dovede vyzdvihnout klady domácího 
kompostování a nenechá se odradit prvním neúspěchem. Záleží i na charakteru dotazníku.

Dalším rizikem může být nadšený souhlas respondenta v první fázi (ano, chci 
kompostér), opad zájmu ve fázi dodeje (už ho radši nechci). 

Řešením je zajistit převzetí smlouvou a penálem v případě upuštění od záměru 
převzetí zboží.

Rizikem je i časová posloupnost akcí a dobře zvolený start (např. nenabízet v zimě, 
kdy téměř žádný bioodpad nevzniká). 

Řešení prakticky zodpovězeno.

8. Rozpočet a představa financování projektu 

Tabulku předpokládaných příjmů a výdajů jsem uvedla již výše, pro ucelení uvádím 
celkové výdaje: 954 804,- Kč (plat zaměstnance je nezahrnutý) a celkové příjmy jisté: 10 
710,- Kč.

Otázkou zůstává, jak velké by byly příjmy při započítání služeb, nikde jsem nenašla 
publikované údaje, kolik tak toho kompostárna prodá. 

Každopádně příjmy nepřevýší výdaje, a tak bych zkusila podat žádost o dotaci, 
případně sehnat sponzora. 
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9. Použité prameny
http://www.oprlz-jmk.cz/download.php?file=57.pdf
http://www.cenia.cz/web/www/web-
pub2.nsf/$pid/MZPMSFGSI0KM/$FILE/system_ma21.pdf
http://www.fmskladka.cz/dokumenty/320_kompostarna_cenik.doc
http://www.mzcr.cz/data/c2867/lib/Priloha__5A__Matice_logickeho_ramce.pdf
http://www.benesov-city.cz/info/dokumenty/rozpocet/rozpocet05.html
http://www.benesov-city.cz/info/dokumenty/rozpocet/rozpocet05.html
http://www.benesov-city.cz/info/dokumenty/rozpocet/rozpocet07.html
http://www.czso.cz/xs/edicniplan.nsf/t/3E00498B56/$File/1321010602-26.pdf
http://www.czso.cz/lexikon/mos_vdb.nsf/openkraj?openform&:cz020
http://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/skladkapribysice20071009.html#diskuse
http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2063107
http://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/pribysice20071127.html
http://biom.cz/rp-bro/04.pdf
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http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2063107
http://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/skladkapribysice20071009.html#diskuse
http://www.czso.cz/lexikon/mos_vdb.nsf/openkraj?openform&:cz020
http://www.czso.cz/xs/edicniplan.nsf/t/3E00498B56/$File/1321010602-26.pdf
http://www.benesov-city.cz/info/dokumenty/rozpocet/rozpocet07.html
http://www.benesov-city.cz/info/dokumenty/rozpocet/rozpocet05.html
http://www.benesov-city.cz/info/dokumenty/rozpocet/rozpocet05.html
http://www.mzcr.cz/data/c2867/lib/Priloha__5A__Matice_logickeho_ramce.pdf
http://www.fmskladka.cz/dokumenty/320_kompostarna_cenik.doc
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGSI0KM/$FILE/system_ma21.pdf
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/MZPMSFGSI0KM/$FILE/system_ma21.pdf
http://www.oprlz-jmk.cz/download.php?file=57.pdf
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