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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
EICO – Eko-info centrum Ostrava
KM – Klub maminek
MC – Mateřské centrum
MŠ – Mateřská škola
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
RC – Rodinné centrum
SFŽP – Státní fond životního prostředí

Pokud není uvedeno jinak, použité fotografie pocházejí z archivu občanského
sdružení Eko-info centrum Ostrava.

ÚVOD
Kompost je nejstarším a nejpĜirozenČjším prostĜedkem ke zlepšování pĤdy, který
známe, pĜipravuje se tradiþnČ z organických odpadĤ z domácností a ze zahrady.
Kompost

je

také

významným

pĜíspČvkem

k udržení

zdravé

pĤdy

a k optimální výživČ rostlin.
1. ledna 2002 vstoupil v platnost zákon þ. 185/2001 Sb., o odpadech, který dává
jednotlivým obcím Ĝadu nových možností postupu pĜi likvidaci odpadĤ. S jistotou
lze však Ĝíct, že poplatky za odvoz domovního odpadu budou vzrĤstat.
Zaþneme-li uvažovat ekonomicky, nezbude nám než plnit základní motto zákona
o odpadech, které zní „PĜedcházet vzniku odpadĤ, omezovat jejich množství
a nebezpeþné vlastnosti.“
Jedním z vhodných opatĜení je, mimo jiné, kompostování kuchyĖských
a zahradních odpadĤ.

DĤvody?
30 až 40 % obsahu našich popelnic tvoĜí biologicky rozložitelný odpad.
Ukládáním biologicky rozložitelného odpadu na skládkách vznikají nežádoucí
skleníkové plyny a výluhy organických kyselin a pĜipravujeme se o cennou
surovinu – kompost.

Kompostování je umČní, které vyžaduje znalosti a zkušenosti.
Tento

manuál

popisuje

správnou

pĜípravu

a

realizaci

komunitního

kompostování na pĜíkladu zapojení mateĜských center.
ZároveĖ slouží jako návod v pĜípadČ, že by se jakákoli skupina obþanĤ þi
organizace rozhodla komunitnČ kompostovat. Manuál obsahuje charakteristiku
základních aktivit vedoucích k zahájení komunitního kompostování a zajištČní jeho
bezproblémového chodu. Každá z tČchto aktivit je rozšíĜena o charakteristiku
praktických þinností, které Eko-info centrum Ostrava postupnČ uskuteþĖovalo pĜi
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realizaci projektu „Komunitní kompotování prostĜednictvím mateĜských center
v Moravskoslezském kraji“.
Hlavními cíli zmínČného projektu bylo:
•

pomocí komunitního kompostování pĜiblížit obþanĤm Moravskoslezského
kraje možnosti a dĤležitost separace biologicky rozložitelných odpadĤ bioodpadĤ z domácností

•
•

umožnit obþanĤm ve vybraných lokalitách tento druh odpadu efektivnČ tĜídit
prostĜednictvím zapojení mateĜských center zajistit možnost snadnČjšího
opakování projektu v dalších místech Moravskoslezského kraje, resp. celé
ýeské republiky.

K naplnČní uvedených cílĤ projektu vedla realizace tČchto aktivit:
•

oslovení a výbČr spolupracujících mateĜských center

•

podání žádosti o bezplatnou výpĤjþku pozemku k umístČní komunitního
kompostéru

•

proškolení personálu zapojených mateĜských center

•

vytvoĜení a distribuce informaþních letákĤ

•

informaþní setkání s veĜejností

•

nákup komunitního kompostéru a pĜíslušenství

•

instalace komunitního kompostéru

•

slavnostní zahájení provozu komunitního kompostéru

•

bČžný provoz komunitního kompostéru.

Projekt realizovalo obþanské sdružení Eko-info centrum Ostrava (EICO) ve
spolupráci s pČti partnery, vybranými mateĜskými centry se sídlem na území
Moravskoslezského kraje, v období leden 2011 - þerven 2012.
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1 CO JE TO KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ?
Aþkoliv tĜídČní odpadĤ (pĜedevším složek papír, sklo, plast) je v ýeské republice,
resp. Moravskoslezském kraji, již na pomČrnČ dobré úrovni, separace biologicky
rozložitelného odpadu z domácnosti není v mnoha místech obþanĤm umožnČna.
VČtšina mČst sice provozuje kompostárny, ty jsou však pro pravidelné odkládání
bioodpadu z domácností prakticky nevyužitelné. I když již na nČkolika místech
Moravskoslezského kraje probČhly tzv. pilotní projekty sbČru bioodpadu, vČtšina
mČst dosud nenabízí obþanĤm nádoby na odkládání tohoto druhu odpadu a jejich
pravidelný svoz. V kraji tak obþanĤm zejména mČstských lokalit schází možnost
tuto složku odpadu efektivnČ separovat, bioodpad nenachází další využití
a zvyšuje množství smČsného odpadu konþícího pĜedevším na skládkách, kde
v anaerobních podmínkách zahnívá a nedosahuje efektivního rozkladu.
Komunitní neboli spoleþné kompostování pĜedstavuje jednoduchý a levný zpĤsob
využívání bioodpadĤ. UplatnČní nachází zejména v místech, kde obyvatelé nemají
možnost domácího kompostování na vlastní zahradČ, typicky mČstská sídlištČ.
Komunitní kompostování je v souladu se Státním programem EVVO, konkrétnČ
jeho kapitolou „Informace o životním prostĜedí a aktivity podporující zájem
a povČdomí o životní prostĜedí“. PozitivnČ se projeví v šetrnČjším pĜístupu
spoleþnosti k životnímu prostĜedí zejména snížením produkce smČsného
komunálního odpadu v dĤsledku vytĜídČní biologicky rozložitelné složky odpadu.
Vzniklý kompost pak zapojené skupinČ obþanĤ poslouží jako kvalitní alternativní
organominerální hnojivo nahrazující prĤmyslovČ vyrábČná umČlá hnojiva.
Komunitní kompostování lze založit ve dvoĜe þinžovního domu, na panelovém
sídlišti, na školním pozemku, v zahrádkáĜské kolonii þi chatové oblasti. DĤležité je,
že tento proces probíhá Ĝízeným zpĤsobem pĜi dodržení základních a obecných
pravidel pro kompostování. Výsledkem procesu je kvalitní kompost, který mohou
obþané využít pro svou potĜebu napĜ. pro pĜesazování pokojových a balkonových
rostlin nebo k údržbČ spoleþných prostranství (pĜedzahrádky panelových domĤ
apod.).
Komunitní

kompostování

se

dČje

prostĜednictvím

spoleþnČ

zakoupeného

komunitního kompostéru - nádoby na ukládání biologicky rozložitelného odpadu.
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DĤležité je, aby komunitní kompostéry byly snadno dostupné obþanĤm, kteĜí jsou
do

kompostování zapojeni,

tedy byly

umístČny na

veĜejnČ

pĜístupných

prostranstvích.
Komunitní kompostování má nesporný pĜínos environmentální a osvČtový (dojde
ke snížení množství odpadĤ u zapojených rodin, bude iniciován zájem
o problematiku nakládání s bioodpady, ekovýchovné pĤsobení na rodiny s dČtmi
v pĜípadČ zapojených mateĜských center), ale rovnČž profit sociální neboĢ rozvíjí
danou komunitu. Projekt podporuje vzájemnou komunikaci mezi obþany, kteĜí sice
žijí ve stejném prostĜedí, ale mnohdy se navzájem vĤbec neznají. Komunitní
kompostování tak napomáhá rozvolnČní bariéry anonymního prostĜedí mČstských
sídlišĢ a þinžovní zástavby. Nesporné jsou také ekonomické výhody - není tĜeba
budovat nákladnou prĤmyslovou kompostárnu a Ĝešit systém svozu bioodpadĤ.

Zdroj: www.snezles.blogspot.cz
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2 PRģBċH PROCESU KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ
Proces komunitního kompostování charakterizujeme v následujících krocích, které
se pro správný chod komunitního kompostování osvČdþily. Tento obecný „návod“
je doplnČn o doporuþení a rozšíĜen o praktické postupy, jimiž se obþanské
sdružení

Eko-info

centrum

Ostrava

Ĝídilo

v rámci

projektu

„Komunitní

kompostování prostĜednictvím mateĜských center v Moravskoslezském kraji.“

2.1 Skupina obþanĤ se rozhodla komunitnČ
kompostovat
Dle našich zkušeností se jako vhodné subjekty pro další šíĜení myšlenky
komunitního kompostování jeví mateĜská centra. MateĜská centra nabízejí Ĝadu
aktivit zejména pro rodiþe s malými dČtmi, jejichž prostĜednictvím se rodiny mohou
seznámit s myšlenkou komunitního kompostování a pĜedávat ji dál ostatním
zájemcĤm v okolí. Centra také poskytují zázemí pro setkávání rodin a vzhledem
k svému neformálnímu prostĜedí mohou být vhodným základem pro budování
komunity. Pokud je vznikající komunita okolo mateĜských center naklonČna
ekologickému chování a šíĜení myšlenky komunitního kompostování, znamená to
dobrý základ pro realizaci projektu i do dalších let.
Kompostovat však mĤže i jiná organizace (škola, firma, sdružení, zájmový
spolek…)

þi

neformální

skupina

obþanĤ.

PĜi

komunitním

kompostování

v organizaci je velkou výhodou fakt, že odpovČdnost za provoz kompostéru
a prĤbČh kompostování nepadá pouze na jednu osobu, ale na konkrétní instituci
a její odpovČdný personál.
Kritéria pro rozhodování, zda komunitnČ kompostovat:
• zájem organizace projekt realizovat (vlastní iniciativa a motivace pracovníkĤ
organizace je potĜebná a nepostradatelná pro bezproblémový prĤbČh
komunitního kompostování)
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• umístČní kompostéru pĜedevším v mČstské sídlištní zástavbČ (komunitní
kompostování je primárnČ urþeno lidem, kteĜí nemají možnost separovat
bioodpad ve vlastním zahradním kompostu)
• vhodný prostor pro umístČní komunitního kompostéru (kompostér musí být
umístČn tak, aby byl dostupný veĜejnosti, jež se do projektu zapojí).

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
PĜi výbČru spolupracujících mateĜských center jsme vycházeli z již pĜedešlé
spolupráce se Sítí mateĜských center, která nám poskytla slušnou základnu
k výbČru vhodného partnera. Podmínkou realizovaného projektu bylo umístČní
mateĜského centra v Moravskoslezském kraji a jeho ochota a motivace
k ekologickému chování.
Konkrétní oslovení potenciálních partnerĤ probíhalo elektronickou formou, po
níž, v pĜípadČ zájmu, následovala osobní schĤzka v prostorách mateĜského
centra. Osobní schĤzka byla realizována v duchu kompletního seznámení
pracovníkĤ mateĜského centra s projektem komunitního kompostování, vysvČtlení
postupu prací a potĜeby souþinnosti. V pĜípadČ projevení zájmu ze strany
organizace a splnČní základních kritérií výbČru, došlo k sepsání dohody
o vzájemné spolupráci. Dohoda o spolupráci upravuje pravidla – práva
a povinnosti obou zúþastnČných stran.
Na realizaci projektu Komunitní kompostování prostĜednictvím mateĜských center
v Moravskoslezském kraji se tak podílelo pČt center, konkrétnČ se jedná o centra
z mČst - Bruntál, Frenštát pod RadhoštČm, Frýdek-Místek, HavíĜov a OstravaPoruba.

DOPORUýENÍ
• pĜi výbČru mateĜských center je vhodné brát v potaz v jakém vztahu je
organizace vzhledem k prostorám, v nichž sídlí – vČtšina z nich je
v pronajatých prostorách se smlouvou na dobu urþitou, mĤže dojít
k pĜípadnému

stČhování

centra,

což

ovlivní

nejen

zajištČní
9
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bezproblémového provozu komunitního kompostéru, který nelze tak
jednoduše pĜemístit, ale také sníží zájem obþanĤ (pĜedevším klientĤ
a návštČvníkĤ mateĜských center) separovat biologický odpad, protože
kompostér již nemají „po ruce“.

Komunitní kompostér
MC Krteþek, Ostrava-Poruba
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2.2 Žádost o výpĤjþku pozemku k umístČní
komunitního kompostéru
K umístČní komunitního kompostéru je zapotĜebí právnČ ošetĜit darování,
vypĤjþení, pronajatí þi prodej plochy, kterou kompostér na urþeném pozemku
bude zabírat (cca 1,5x2 m). Ve vČtšinČ pĜípadĤ postaþí výpĤjþka pozemku,
nicménČ záleží na požadavcích a podmínkách smluvních stran. Sepsání smlouvy
o této vČci s vlastníkem je jedním z prvních krokĤ k úspČchu.
Podle povahy vlastníka pozemku, na který chceme kompostér umístit,
pokraþujeme dále. MĤže se jednat o samotnou organizaci, fyzickou þi právnickou
osobu rĤzných forem, ve vČtšinČ pĜípadĤ (veĜejná prostranství) však v roli
vlastníka vystupuje pĜíslušná obec þi mČsto. S vyjednáváním výpĤjþky pozemku
k umístČní komunitního kompostéru je vhodné zaþít ihned poté, co se organizace
rozhodne komunitní kompostování realizovat, a to z dĤvodu možných þasových
prodlev v procesu administrativy – þasto zdlouhavé pĜipomínkování a schvalování
žádosti ze strany vlastníka pozemku – obce þi mČsta.
Po formální stránce se k žádosti, dle požadavkĤ vlastníka, zpravidla pĜikládá mapa s vyznaþeným plánovaným umístČním komunitního kompostéru, popis
realizace projektu a technické charakteristiky komunitního kompostéru, pĜíp.
zkušenosti a reference s kompostováním v jiných lokalitách.

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
Jakmile došlo k podpisu dohody o spolupráci s jednotlivými mateĜskými centry,
okamžitČ se zaþaly pĜipravovat podklady k žádosti o výpĤjþku pozemku urþeného
k umístČní komunitního kompostéru.
Ve þtyĜech pĜípadech to znamenalo podat žádost o výpĤjþku pozemku k projektu
komunitního kompostování na pĜíslušný mČstský úĜad, odbor správy majetku.
U jednoho mateĜského centra jsme výpĤjþku pozemku Ĝešili s právnickou osobou
– akciovou spoleþností. Formální stránka žádosti byla však u všech podaných
11
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žádostí o výpĤjþku totožná. PĜílohami byly již v obecné þásti zmiĖované
dokumenty.
U dvou podaných žádostí na mČstský úĜad jsme se setkali s rychlým vyĜízením,
kdy žádost prošla procesem - pĜijetí, pĜipomínkování, opravou, schválení radou
mČsta a následným podpisem smlouvy do cca dvou mČsícĤ od podání žádosti.
U tĜetí žádosti se proces schvalování žádosti a podpisu smlouvy protáhl na pĤl
roku. DĤvodem tČchto prĤtahĤ byla potĜeba obce dostat bližší vysvČtlení smyslu
a cílĤ zamýšleného projektu, probČhla osobní schĤzka na obecním úĜadČ a byly
dodány požadované doplĖující informace.
Schvalování a podpis smlouvy þtvrté žádosti se vlekl celý rok. Zde nám byly
prĤtahy schvalování žádosti odĤvodnČny složitČjším procesem schvalování
a projednávání žádosti na mČstském úĜadČ a také nutnou zevrubnou právnickou
kontrolou dané smlouvy. RovnČž jsme zde podávali bližší vysvČtlení k realizaci
zamýšleného projektu, ale také jsme neustále v této vČci kontaktovali pracovníky
úĜadu, kteĜí mČli tuto záležitost na starosti. Nutno podotknout, že pracovníci úĜadu
byli v Ĝešení naší žádosti v tomto pĜípadČ opravdu velmi laxní a bylo nutné v naší
záležitosti neustále intervenovat a dotazovat se na prĤbČh žádosti.
Žádost a následný podpis páté smlouvy Ĝešený s akciovou spoleþností probČhl
standardním zpĤsobem v období dvou mČsícĤ bez problémĤ.

DOPORUýENÍ
• jednání o výpĤjþce pozemku zahájit s majitelem co nejdĜíve.
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2.3 Proškolení kontaktních osob
Je nutné ustanovit aktivní personál - zástupce organizace nebo skupiny obþanĤ.
Urþená osoba bude zastupovat organizaci/skupinu ve vČcech jednání týkajícího se
komunitního kompostování a zabezpeþovat bezproblémový chod komunitního
kompostéru. V této souvislosti je dĤležité zajištČní specializovaného školení
týkající se prĤbČhu projektu, které je realizováno odborníky v oblasti komunitního
kompostování.
Personál þi kontaktní osoby jsou tak proškoleny a srozumČny se všemi okolnostmi
projektu komunitního kompostování. Organizace/skupina

funguje jako vlastník

a správce komunitního kompostéru, kterému jsou objasnČny veškeré povinnosti
týkající se provozu komunitního kompostéru. Tuto þinnost mĤže organizace
vČtšinou bez vČtšího úsilí zaĜadit mezi své bČžné þinnosti.
Školení personálu je primárnČ zamČĜeno na povinnost pravidelné kontroly prĤbČhu
zpracovávání bioodpadu v komunitním kompostéru. Personál je seznámen
s optimálními podmínkami, které by mČl v komunitním kompostéru udržovat
a s ideálním vzhledem vznikajícího kompostu. Zejména je apelováno na
pravidelné prohlídky, pĜípadnČ pĜeházení a provzdušnČní vznikajícího kompostu.
Proškolený personál si tak zvýší svou kvalifikaci v oblasti nakládání s odpady.
V rámci školení je vhodné pĜedat organizaci a odpovČdnému personálu podpĤrné
informaþní materiály a odbornou literaturu o komunitním kompostování. Školení
personálu slouží nejen k bezproblémovému zajištČní chodu kompostéru bČhem
trvání projektu, ale také po jeho ukonþení. Zkušenosti získané bČhem školení
mohou být pĜedávány dalším organizacím, jež se o tuto problematiku zajímají.
Kritéria pĜi výbČru zástupce organizace/skupiny ve vČci odpovČdné osoby za
bezproblémový prĤbČh komunitního kompostování:
• osoba zainteresovaná na chodu organizace
• osoba s kladným vztahem k ekologickému chování.
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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
Již pĜi první schĤzce se zástupci mateĜských center byly zmínČny požadavky,
které by v pĜípadČ vzájemné spolupráce na nČ byly kladeny. MateĜské centrum na
základČ stanovených kritérií urþilo osoby odpovČdné za správný prĤbČh projektu
komunitní kompostování.
Bylo apelováno na to, aby se za jednotlivá mateĜská centra nechaly proškolit
alespoĖ dvČ osoby. Ve dvou mateĜských centrech v prĤbČhu projektu došlo
k situaci, kdy se odpovČdné osoby prostĜídaly, tudíž zde došlo k opČtovnému
proškolení nového personálu.
Proškolení vybraného personálu probíhalo vždy zároveĖ s instalací komunitního
kompostéru. Školení realizovala zástupkynČ organizace EICO, organizaci byly
pĜedány informaþní a osvČtové materiály o kompostování.

DOPORUýENÍ
• proškoleny by mČly být alespoĖ dvČ osoby
• udržovat kontakt s odpovČdným personálem (vzhledem k tomu, že
odpovČdný personál pĜedstavuje stČžejní þlánek celého projektu, je vhodné
být s tČmito osobami v þastém kontaktu a konzultovat tak prĤbČžnČ stav
kompostéru, respektive vznikajícího kompostu, Ĝešit pĜípadné problémy).
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2.3 VytvoĜení a distribuce informaþních materiálĤ
PĜi realizaci projektu komunitního kompostování je vhodné vytvoĜit nČkolik typĤ
propagaþních materiálĤ.
Pro zajištČní informovanosti široké veĜejnosti o projektu jsou vČtšinou pĜipravovány
pozvánky na informaþní setkání, viz kapitola 2.4 Informaþní setkání s veĜejnosti.
Pozvánky obsahují obecné informace o komunitním kompostování, tedy co to je,
proþ a jak projekt realizovat, jaké jsou výhody a pĜínosy a samozĜejmČ kontaktní
údaje na osoby odpovČdné za projekt. PĜed vytváĜením pozvánek je nutné
dohodnout vhodný termín pro realizaci informaþního setkání. Pozvánky ve formátu
A5 jsou distribuovány v okolí plánovaného umístČní komunitního kompostéru,
napĜ. vhazováním do schránek obþanĤ, a to týden až dva pĜed plánovanou akcí.
Pozvánky mohou vzniknout i ve vČtším formátu pro možnost vylepení na plochy
k tomu urþené.
Pro zahájení provozu komunitního kompostéru, viz kapitola 2.7 Slavnostní
zahájení provozu komunitního kompostéru, je vhodné pĜipravit pozvánky
obsahující konkrétní informace (datum, hodina, místo, program aj.) o plánované
akci. PĜed vytvoĜením pozvánek je nutné dohodnout vhodný termín zahájení
komunitního kompostování. Pozvánky mohou být distribuovány v tištČné anebo
elektronické podobČ (na kontakty zájemcĤ z informaþního setkání), a to týden až
dva pĜed plánovanou akcí. Pozvánky jsou urþeny pĜednostnČ zájemcĤm
o komunitní kompostování, kteĜí již vzešli z informaþního setkání, poté široké
veĜejnosti.
Pro aktivitu Rozebrání zralého kompostu je rovnČž vhodné pĜipravit pozvánku.
Jakou formu pozvánky zvolíme, zda elektronickou þi tištČnou, záleží na
zvyklostech a pĜedchozích zkušenostech. Je však nutné myslet na fakt, že
pozvánka je urþena primárnČ úþastníkĤm projektu. PĜed samotným vytvoĜením
pozvánky je nutné dohodnout termín plánované akce. Pozvánka by mČla být
rozeslána min. týden až dva pĜed plánovanou akcí.
Pro podporu správného chodu komunitního kompostéru se osvČdþilo vytvoĜit
letáky obsahující informace o tom, co lze kompostovat ve zĜízeném
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kompostéru a co ne. Dále jsou zde uvedeny kontaktní údaje na kontaktní osoby
pro komunitní kompostování. Tyto letáky jsou urþeny konkrétním zájemcĤm, kteĜí
se do projektu zapojili. Každý aktivní obþan podílející se na separaci bioodpadĤ
tak pĜi projevení zájmu obdrží tento leták, postaþí formát A5.
Pro oznaþení komunitního kompostéru jsou vhodné laminované cedule formátu A3
(odolné povČtrnostním vlivĤm) obsahující totožné informace jako pĜedchozí leták.
Aby bylo zĜejmé, že daná organizace realizuje projekt komunitního kompostování,
doporuþujeme vytvoĜit plakát formátu A3, který je urþen k vyvČšení ve vnitĜních
prostorách organizace. Plakát obsahuje obdobné informace jako na pĜechozím
letáku.

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
V projektu byly prvotnČ vytvoĜeny pozvánky na informaþní setkání. Pozvánka byla
vytištČna v nákladu 1000 ks na jedno mateĜské centrum, formátu A5, oboustranný
tisk na recyklovaném papíru. Distribuci pozvánek v okolí plánovaného umístČní
kompostéru zajišĢovali zástupci mateĜského centra na základČ sepsané dohody
o provedení práce.
Vzhledem k tomu, že u dvou center došlo k posunu pĜedpokládaného þasového
harmonogramu, viz kapitola 2.2 Žádost o výpĤjþku pozemku k umístČní
komunitního

kompostéru,

byla

vytvoĜena

speciální

pozvánka

kombinující

informace jak z pozvánky na informaþní setkání, tak informace z pozvánky na
zahájení provozu komunitního kompostéru. Pozvánka byla vytištČna v nákladu
1000 ks na jedno mateĜské centrum a distribuována v okolí plánovaného umístČní
kompostéru.
SpoleþnČ s pozvánkami na informaþní setkání byly vytvoĜeny a vytištČny letáky
pro podporu chodu komunitního kompostéru. Letáky byly vytištČny v nákladu 30 ks
na jedno mateĜské centrum, formátu A5, jednostranný tisk na recyklovaném
papíru. Letáky byly pĜedány konkrétním zájemcĤm o projekt komunitního
kompostování pĜi jejich zápisu do databáze úþastníkĤ projektu, viz kapitola 2.4
Informaþní setkání s veĜejností.
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Pro zahájení provozu komunitního kompostéru byly vytvoĜeny pozvánky,
obsahovČ splĖující obecné pĜedpoklady zmínČné výše. Pozvánky byly centrĤm
pĜeposlány v elektronické podobČ, ty je vytiskly a vyvČsily na urþená místa
pĜípadnČ pĜeposlaly úþastníkĤm projektu elektronickou poštou.
Pro oznaþení komunitního kompostéru byly vytvoĜeny zalaminované cedule
formátu A4, jednostranný tisk na recyklovaném papíru. Vzhledem k nedostaþující
odolnosti tČchto cedulí vĤþi povČtrnostním podmínkám byly v samotném závČru
projektu

vyhotoveny

laminátové

cedule

formátu

A3,

obsahovČ

totožné

s pĜedchozími cedulemi, které byly pĜišroubovány na jednotlivé kompostéry.
Jednotlivá centra obdržela také plakát formátu A3, jednostranný tisk na
recyklovaném papíru, který sloužil k vyvČšení ve vnitĜních prostorách center.
ZmínČné propagaþní materiály byly opatĜeny logy jednotlivými mateĜských center
a samozĜejmČ logy donátorĤ projektu.

DOPORUýENÍ
• jedná se o ekologický projekt, doporuþujeme tedy veškeré tištČné výstupy
mít na recyklovaném papíru, pĜíp. maximálnČ využívat elektronické
rozesílání potĜebných informací a dokumentĤ.
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2.4 Informaþní setkání s veĜejností
Realizace „Informaþního setkání s veĜejností“ klade požadavky na splnČní
pĜedcházejících aktivit, zejména aktivity 2.3 VytvoĜení a distribuce informaþních
materiálĤ, kdy jsou vytváĜeny, tištČny a distribuovány pozvánky a podpĤrné
materiály urþené potenciálním zájemcĤm o projekt. Vzhledem k tomu, že v rámci
informaþního setkání již mĤžeme získat konkrétní zájemce o komunitní
kompostování, je dĤležité mít pĜipraveny podpĤrné materiály tj. zmiĖovaný
informaþní leták.
Mimo tyto požadavky je vhodné vytvoĜit prezenþní listinu, která nám slouží pro
pĜehled zúþastnČných osob. ProstĜednictvím prezenþní listiny mĤžeme získat také
kontakty – emailové, telefonické. Nezbytné je však na informaþní setkání pĜipravit
dokument, kterým budou upraveny vztahy mezi organizací jako pĤjþitelem, tj.
vlastníkem

a

správcem

komunitního

kompostéru

a

jeho

pĜíslušenství

a výpĤjþitelem, tj. úþastníkem projektu komunitní kompostování. Úþastník, který
projeví zájem separovat biologicky rozložitelný odpad, obdrží informaþní leták,
startovací sadu (koš na bioodpad a rozložitelné odpadní sáþky) a kód (pĜípadnČ
klíþ) od zámku ke kompostéru. Tuto pĜedávku úþastník stvrdí svým podpisem ve
zmiĖovaném dokumentu, který lze pojmout formou jedné listiny s možností
podpisu více výpĤjþitelĤ. Smlouva slouží zároveĖ jako databáze úþastníkĤ
komunitního kompostování a jejich kontaktĤ.
Realizace Informaþního setkání probíhá po dohodČ a ve stanovený termín,
v prostorách

organizace.

Informaþní

setkání

mĤže

být

realizováno

jako

samostatná aktivita, což je doporuþováno anebo mĤžeme tuto aktivitu pĜidružit
k aktivitČ 2.7 Slavnostní zahájení provozu komunitního kompostéru. Spojení tČchto
akcí je však organizaþnČ nároþnČjší.
Úþelem Informaþního setkání je obþany seznámit s realizovaným projektem,
iniciovat jejich zájem na zapojení do projektu a vytvoĜit tak databázi potenciálních
úþastníkĤ komunitního kompostování v dané lokalitČ.
Náplní Informaþního setkání je pĜednáška a debata s obþany o možnostech
nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z domácností – kompostér doma,
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v bytČ, pĜed domem, informace o chystaném anebo již umístČném komunitním
kompostéru – jak funguje, co znamená zapojit se do komunitního kompostování,
ukázka startovací sady tj. speciálního koše a kompostovatelných sáþkĤ.
Po pĜednášce, kterou lektorují odborníci v oblasti komunitního kompostování,
následuje diskuze, pĜípadnČ zapsání zájemcĤ do databáze úþastníkĤ projektu
a pĜedávka pĜíslušenství ke kompostování.

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
U tĜech mateĜských center bylo Informaþní setkání realizováno jako samostatná
aktivita. U dvou center byla aktivita spojena s aktivitou 2.7 Slavnostní zahájení
provozu komunitního kompostéru. K slouþení došlo z þasových dĤvodĤ kvĤli
zdlouhavému procesu schvalování žádosti o výpĤjþku, jejíž schválení þi odmítnutí
ovlivĖovalo možnost realizace projektu v daném mateĜském centru.
Pro všechny centra byly vytvoĜeny a nejménČ týden pĜed plánovanou akcí
distribuovány pozvánky. Na Informaþním setkání byly rovnČž k dispozici
informaþní letáky urþené konkrétním zájemcĤm. V neposlední ĜadČ byly
pĜipraveny prezenþní listiny a databáze úþastníkĤ.
PĜednášku lektorovala zástupkynČ organizace EICO, která úþastníky pĜednášky
seznámila s projektem komunitní kompostování, jeho výhodami, principy provozu
komunitního kompostéru, s informacemi proþ separovat bioodpad, jak separovat
bioodpad doma, k þemu slouží startovací sada, co je to bioodpad a co do
kompostéru patĜí a nepatĜí. Po pĜednášce byl dán prostor úþastníkĤm pro jejich
dotazy a diskusi.
Institucím, které projekt finanþnČ podpoĜily, byla v rámci Informaþního setkání
zajištČna propagace formou vyvČšení jejich log.

DOPORUýENÍ
• pro orientaci návštČvníkĤ Informaþního setkání vyvČsit pozvánky napĜ. na
vchodové dveĜe organizace, dveĜe místnosti, kde se setkání koná atd.
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• databáze úþastníkĤ by mČla obsahovat – jméno a pĜíjmení, bydlištČ, kontakt
a podpis (vzhledem k prĤbČžnému informování úþastníkĤ o prĤbČhu
komunitního kompostování je nezbytný e-mail nebo telefon).

Informaþní setkání v MC
Krteþek, Ostrava-Poruba

Informaþní setkání v MC
Klubíþko, Frenštát p.R.
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2.5 Nákup komunitního kompostéru a pĜíslušenství
Komunitní kompostování je výraznČ usnadnČno v pĜípadČ, že je k dispozici
speciální komunitní kompostér viz obr. þ. 1. Komunitní kompostér je nádoba
ukládání bioodpadĤ z domácností, slouží zejména lidem, kteĜí nemají možnost
kompostovat individuálnČ na svých zahradách.
Komunitní kompostér je vyroben z recyklovatelného plastu a je navržen tak, aby
byly zabezpeþeny všechny potĜebné funkce kompostování a bylo minimalizováno
riziko vzniku zápachu a kontaminace kompostu nežádoucími pĜímČsemi.
Komunitní kompostér je urþen pro venkovní použití, z toho dĤvodu je izolován, aby
v zimních mČsících nezamrzal a v letních mČsících byl naopak chránČn pĜed
pĜílišným teplem.
Komunitní kompostér je opatĜen víkem, které vznikající kompost chrání proti dešti.
U dna je v kompostéru rošt, jenž zabezpeþuje odvod pĜebyteþné vody a pomáhá
k provzdušnČní kompostu, þímž se minimalizuje riziko zápachu vznikajícího hnitím
odpadu v anaerobních podmínkách, tedy podmínkách bez pĜítomnosti vzduchu.
Rošt mj. chrání vznikající kompost pĜed drobnými hlodavci, avšak nebrání pĜístupu
žížalám, které jsou v kompostu naopak vítány. Parametry kompostéru jsou: šíĜka
1,0 m; hloubka 0,7 m; výška 1,2 m.
Komunitní kompostér je uzamykatelný, je doporuþeno opatĜit kompostér tĜemi
zámky na klíþ a jedním zámkem na kód. Kapacita kompostéru zhruba odpovídá
množství bioodpadu z 25-30 domácností.
K údržbČ vznikajícího kompostu je vhodné zakoupit alespoĖ jedny vidle a jednu
lopatu. Pro þistší práci s kompostem nezapomeĖte na pracovní rukavice a plachtu.
Pro práci se zralým kompostem doporuþujeme koupit síto, pĜípadnČ malé lopatky
a kbelíky.
Pro správné usazení komunitního kompostéru je nutné pĜipravit ještČ cca 0,25 cm3
kameniva frakce 16-32 mm. Zde je nutné myslet na zpĤsob koupi štČrku (výhodné
napĜ. pĜímo ve štČrkovnČ) a pĜedevším jeho dopravu na místo. NejvhodnČjší
variantou je obstarat osobní automobil s tažným zaĜízením a vozík.
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Vzhledem k tomu, že je komunitní kompostér urþen pro bioodpad z domácností, je
doporuþováno koupit koš urþený k separaci bioodpadu z domácností viz obr. þ. 2
a kompostovatelné sáþky. Koš urþený k separaci bioodpadu z domácností je
navržen tak, aby vČtral a nedocházelo k hnití obsahu. Je však nutné tento koš
v domácnosti umístit na vzdušné místo.

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
Nákup kompostéru se odvíjel od aktivity 2.2 Žádost o výpĤjþku pozemku
k umístČní komunitního kompostéru. Bylo nutné mít schválenou a podepsanou
výpĤjþku pozemku, abychom mohli komunitní kompostér nakoupit, nechat dopravit
a následnČ instalovat viz kapitola 2.6 Instalace komunitního kompostéru. TĜem
mateĜským centrĤm byl kompostér zakoupen z prostĜedkĤ projektu. Dva
kompostéry se podaĜilo získat od organizace Ekodomov zdarma, prostĜednictvím
jejich celorepublikového projektu zamČĜeného na komunitní kompostování. Mimo
tyto dva komunitní kompostéry, byla doprava kompostéru zajištČna vždy zároveĖ
s aktivitou 2.6 Instalace komunitního kompostéru.
Pro zajištČní správného chodu komunitního kompostéru byly všechny kompostéry
opatĜeny zámky, vždy 3 ks na klíþ a 1 ks na kód. Pro údržbu zámkĤ byla každému
centru zakoupena olejniþka.
Každému centru bylo rovnČž zakoupeno náĜadí sloužící k údržbČ vznikajícího
kompostu. KonkrétnČ se jednalo o tyto pomĤcky: 1 ks lopata, 1 ks vidle, 1 ks síto,
1 ks pracovní rukavice, 1 ks plachta, 2 ks kbelíky, které poslouží pĜi prosévání
a rozebírání zralého kompostu – vytvoĜené hlíny.
Ke každému kompostéru bylo zakoupeno i požadované množství kameniva
v pĜedepsané velikosti.
K umožnČní separování bioodpadu z domácností obdrželo každé z center pro
zájemce 25 tzv. startovacích sad, které se skládají vždy z 1 ks speciálního
odvČtrávaného koše urþeného k separaci bioodpadu a 100 ks kompostovatelných
sáþkĤ.
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DOPORUýENÍ
• koupit komunitní kompostéru a objednat jeho dopravu tak, aby pĜepravní
služba dopravila kompostér na požadované místo v den instalace
(nemusíme tak kompostéru v meziþase nČkde uskladĖovat a hlavnČ,
vzhledem k jeho váze, ho poté složitČ pĜemísĢovat).

Obrázek þ. 1 Komunitní kompostér

Zdroj: www.ekodomov.cz
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Obrázek þ. 2 Koš urþený k separaci bioodpadu
z domácností

Zdroj: www.ekodomov.cz
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2.6 Instalace komunitního kompostéru
K instalaci komunitního kompostéru mĤžeme pĜistoupit, máme-li vybráno vhodné
místo, pĜístupné všem úþastníkĤm projektu viz aktivita 2.1 Organizace se rozhodla
komunitnČ kompostovat, vlastnictví – výpĤjþka pozemku je ošetĜena ve smlouvČ
viz aktivita 2.2 Žádost o výpĤjþku pozemku k umístČní komunitního kompostéru
a také máme-li nakoupen a dopraven komunitní kompostér viz aktivita 2.5 Nákup
komunitního kompostéru a pĜíslušenství.
PĜi instalaci komunitní kompostéru je v prvé ĜadČ nutné upozornit na personální
„nároþnost“ této aktivity. Vyžaduje totiž úþast alespoĖ dvou osob, vzhledem k váze
kompostéru radČji mužĤ. Jako nároþné se mĤže jevit sladČní termínu dodávky
kompostéru, zajištČní úþasti kontaktní proškolené osoby, jejíž úþast na instalaci je
nezbytná, zabezpeþení „silné dvojky“ k pĜemisĢování kompostéru, pĜípravu
veškerého náĜadí a pĜíslušenství a v neposlední ĜadČ nákup a dopravu štČrku,
která si vyžaduje vČtšinou osobní automobil s tažným zaĜízením a vozík.
Aktivita, vzhledem k své nároþnosti, probíhá samostatnČ.
Instalace komunitního kompostéru zaþíná vyhloubením jámy na pĜedem vybraném
a schváleném místČ. Parametry jámy jsou šíĜka 1,2 m; délka 1,0 m; hloubka 0,2
m. Zde mĤžeme použít již zakoupené náĜadí, nicménČ je vhodné si na tuto aktivitu
zajistit také rýþ, rycí vidle, pĜípadnČ krompáþ – záleží dle terénu, v nČmž komunitní
kompostér plánujeme umístit. PĜebyteþnou hlínu z vykopané jámy mĤžeme,
v pĜípadČ možnosti, rozhrnout na zahradČ, v opaþném pĜípadČ je nutné nalézt
dobrovolníka k odbČru nadbývající zeminy. Takto vyhloubená jáma se zasype
štČrkem, který slouží pĜedevším k neustálému proudČní vzduchu do kompostéru,
ale také k jeho Ĝádnému odvodĖování. Na štČrk poté již zmiĖovaná „silná dvojka“
postaví komunitní kompostér. PĜi usazování komunitního kompostéru je nutné brát
zĜetel na to, že kompostér musí být tzv. ve váze (použít libelu - vodováhu) a cca 5
cm usazen (zahlouben) do nasypaného štČrku.
Takto usazený kompostér opatĜíme pĜipravenými zámky a zvolíme kódy k jejich
odemykání.
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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
U všech mateĜských center probíhala instalace totožným zpĤsobem dle výše
zmínČných

obecných

postupĤ.

PĜi

instalaci

byly

kompostéry

oznaþeny

zalaminovanou cedulí, þasem po jejím opotĜebování byla vymČnČna za
pĜišroubovanou ceduli z laminátu.
Instalace komunitního kompostéru probíhala vždy jako samostatná aktivita, a to
z dĤvodu její technické a organizaþní nároþnosti. Mj. se také jedná o fyzicky
nároþnou aktivitu.

DOPORUýENÍ
• pro oznaþení komunitního kompostéru zvolit ceduli z laminátu (prozatím se
tento materiál jeví jako trvanlivý, odolný vĤþi povČtrnostním podmínkám, ale
také vandalĤm)
• jako þíselný kód umožĖující úþastníkĤm otevĜít kompostér a tím separovat
bioodpad vybrat složitČjší þíselnou variantu (zámky s þíselnou variantou
123, 000, atd. nám byly odcizeny dĜív, než byl projekt zahájen).

Instalace komunitního
kompostéru v KM Brouþci,
Frýdek-Místek

26
Manuál vznikl za finanþní podpory MŽP, SFŽP a Nadace OKD

Instalace
komunitního
kompostéru v RC
Majáþek, HavíĜov

Instalace komunitního
kompostéru v MC Klubíþko,
Frenštát pod RadhoštČm
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2.7 Slavnostní zahájení provozu komunitního
kompostéru
Realizace této aktivity vyžaduje splnČní všech pĜedchozích krokĤ. Touto aktivitou
organizace startuje proces komunitního kompostování. Aktivita by mČla být urþena
primárnČ pro již získané konkrétní zájemce o kompostování, nicménČ nic nebrání
tomu pĜizvat na tuto akci i širokou veĜejnost, probudit tak její zájem podílet se na
tomto projektu a napĜ. tak doplnit kapacitu komunitního kompostéru. Charakter
akce záleží na projevení zájmu o separaci bioodpadu ze strany veĜejnosti, tzn.
naplníme-li kapacitu komunitního kompostéru þleny organizace (cca 25-30 rodin),
nemá smysl již tuto akci realizovat pro širokou veĜejnost.
I slavnostnímu zahájení provozu komunitního kompostéru pĜedchází dohodnutí
vhodného termínu akce, vytvoĜení pozvánek a distribuce alespoĖ jeden týden pĜed
uskuteþnČním akce. Dle charakteru pĜipravované akce mĤžeme zvolit šíĜení buć
to elektronickou formou již konkrétním zájemcĤm anebo formou distribuce
a vyvČšení vytištČných pozvánek.
Zahájení komunitního kompostování s sebou nese první vhození bioodpadu –
tento akt mĤžeme pojmout slavnostnČ, kdy napĜ. pĜestĜihneme þervenou pásku
kolem kompostéru a vhodíme první bioodpad ve formČ pĜipraveného „ bioodortu“
viz obrázek þ.3. Akce nabízí prostor pro aktivní personál organizace a jejich
fantazii.
Pro zpestĜení a pĜilákání rodin s dČtmi je vhodné k této aktivitČ pĜipravit
doprovodný program s tématikou komunitního kompostování – dČti, ale i rodiþe tak
mohou zmČĜit své síly a schopnosti napĜ. v soutČži o nejdelší jableþnou slupku,
hod ohryzkem, v závodu žížal, ve skládání puzzle s tématickým obrázkem,
ve schopnosti tĜídit rĤzné druhy odpadĤ, s nimiž se setkávám apod.
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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
Zahájení provozu komunitních kompostérĤ probíhalo u tĜech mateĜských center
jako samostatná aktivita, u dvou center probČhla tato aktivita spoleþnČ
s Informaþním setkáním. U všech center probČhly veškeré pĜedcházející kroky
umožĖující slavnostnČ zahájit provoz komunitního kompostéru.
Na

všechna

zahájení

provozu

komunitních

kompostérĤ

byly

vytvoĜeny

a elektronickou formou rozeslány pozvánky již konkrétním zájemcĤm, ale také
spĜáteleným osobám z okruhu zapojených mateĜských center. Cca pČt kusĤ
pozvánek v tištČné formČ mateĜská centra vyvČsila na své vývČsní plochy –
nástČnky, dveĜe atd.
V každém

mateĜském

centru

byla

tato

aktivita

zpestĜena

doprovodným

programem, který realizoval personál center. Program byl zamČĜen pĜedevším na
dČti, nicménČ soutČžit a hrát si mohli i rodiþe.
První vhoz bioodpadu do komunitního kompostéru vþetnČ pĜípravy bioodortu
zajistili pracovnice EICO. V jednom pĜípadČ se pĜestĜihávala i þervená páska.
PĜi slavnostním zahájení probČhl také podpis pĜedávacího protokolu, jehož
pĜedmČtem bylo veškeré pĜíslušenství, které mateĜské centrum v rámci projektu
nabylo, od komunitního kompostéru pĜes náĜadí až po startovací sady.
Institucím, které projekt finanþnČ podpoĜily, byla v rámci této akce zajištČna
propagace formou vyvČšení jejich log.

DOPORUýENÍ
• je vhodné zahajovat provoz komunitního kompostéru v jarních þi letních
mČsících (aþ je kompostér izolován, ze zkušenosti víme, že kompost
založený v teplých mČsících „pracuje“ lépe, v zimČ kompostování stagnuje)
• první vhoz bioodpadu do komunitního kompostéru – je vhodné když do
bioodortu pĜidáte již vytvoĜený kompost napĜ. z vlastní zahrady, který
pĜispČje k vytvoĜení pĜíznivého klima v kompostéru a podpoĜí (urychlí)
tvorbu kompostu nového.
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Obrázek þ. 3 Slavnostní „biodort“

Slavnostní zahájení
komunitního kompostování,
MC Krteþek, OstravaPoruba
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Slavnostní zahájení
komunitního
kompostování v MC
Klubíþko, Frenštát p.
R. a v RC Majáþek,
HavíĜov
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Doprovodný
program pro
rodiþe s dČtmi pĜi
slavnostním
zahájení v
MC Klubíþko,
Frenštát p. R. a v
MC Krteþek,
Ostrava-Poruba
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2.8 BČžný provoz komunitního kompostéru
Vzhledem k absolvování všech aktivit by nyní mČla být organizace schopna
samostatnČ zabezpeþit správný chod komunitního kompostéru. V pĜípadČ
jakýchkoliv nejasností se mĤže vždy obrátit na odborníky v oblasti komunitního
kompostování.
Jedna z komor kompostéru, do níž se aktuálnČ vhazuje bioodpad, musí být
uzamþena zámkem na kód. ýíselná kombinace zámku na kód je známa pouze
zapojeným obþanĤm, kteĜí svým podpisem do databáze úþastníkĤ získali
startovací set, ale také se rozhodli aktivnČ separovat biologický rozložitelný odpad.
Tím, že þíselnou kombinaci k zámku znají pouze proškolení úþastníci projektu, je
zajištČno, aby se do kompostéru nedostal nevhodný odpad, který by jeho obsah
znehodnotil.
PĜi plnČní jedné z komor kompostéru je nutné alespoĖ jednou za þtrnáct dní
sledovat obsah kompostéru nejen pohledem skrz vrchní víko, ale také skrz boþní
dveĜe - je potĜeba kompostér otevĜít a vizuálnČ zkontrolovat. MĤžeme zpozorovat
dvČ problematické situace, a to, že je kompost pĜíliš mokrý anebo pĜíliš suchý.
V pĜípadČ mokrého kompostu prosypeme bioodpad suchým materiálem – nejlépe
pilinami. V opaþném pĜípadČ se nebojme do kompostéru nalít cca 1 l vody. Je
nezbytné pĜi tČchto kontrolách z vrchní þásti vznikající kompost dĤkladnČ
prohrabat napĜ. vidlemi.
Jakmile se naplní první komora, je nutné bioodpad z první komory pĜeházet do
druhé. Tím dojde k provzdušnČní stávajícího materiálu a v pĜípadČ, že narazíte na
nežádoucí složky kompostu, odstraníte je z kompostéru. Po pĜeházení kompostu
je nutné u první komory vyþistit rošt, který pomáhá k provzdušnČní vznikajícího
kompostu (staþí propíchat vidlemi, odstranit pĜípadné usazeniny). V pĜípadČ, že
bychom tento úkon opomnČli a rošt by byl ucpaný, kompostér by pracoval bez
pĜístupu vzduchu, þímž by docházelo k hnití bioodpadu.
V pĜípadČ, že nastane situace, kdy jsou obČ komory kompostéru naplnČny
a doposud ještČ nedošlo ke vzniku zralého kompostu, je nutné obeznámit
úþastníky projektu s momentálním STOP stavem, kdy je komunitní kompostování
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doþasnČ pozastaveno. NicménČ tato situace „hrozí“ jen ve výjimeþných pĜípadech,
jelikož pĜeházením vznikajícího kompostu z jedné komory do druhé se objem
kompostu znaþnČ sníží. Také prohrabáváním bioodpadu v rámci pravidelných
kontrol kompost sedá a tím vytváĜí další volný prostor.
Uvádí se, že bČhem pĤl roku získáváme kompost þerstvý, do jednoho roku se poté
hovoĜí o kompostu zralém. NicménČ zde hraje roli Ĝada faktorĤ, napĜ. v jakém
roþním období kompostování zahajujeme, zda úþastníci projektu správnČ separují,
složení bioodpadu atd.
Máme-li již v komoĜe kompostéru zralý kompost – vytvoĜenou hlínu, realizujeme
poslední aktivitu komunitního kompostování, kterou je 2.9 Rozebírání zralého
kompostu.

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
O bČžný provoz komunitních kompostérĤ se ve þtyĜech centrech stará personál,
tak, jak byl k tomu proškolen. Ve tĜech mateĜských centrech v souþasnosti
kompostování bČží bezproblémovČ. U dvou center došlo bČhem projektu
k obmČnČ odpovČdného personálu, což se þásteþnČ promítlo na chodu
kompostéru, kdy byl po nČjakou dobu bez Ĝádné údržby. V jednom pĜípadČ jsme
Ĝešili vývoz shnilého obsahu kompostéru a u druhého kompostéru jsme vytĜídili
plesnivý obsah kompostéru.
Pracovníci EICO v této aktivitČ vystupují jako odborní poradci v pĜípadČ
jakýchkoliv nejasností týkající se provozu komunitního kompostéru.

DOPORUýENÍ
• pravidelné prohlížení obsahu kompostéru a obþasné pĜeházení z jedné
komory do druhé je nezbytné minimum práce potĜebné pro úspČšný prĤbČh
kompostování.

34
Manuál vznikl za finanþní podpory MŽP, SFŽP a Nadace OKD

PĜeházení vznikajícího
kompostu a kontrola
prĤbČhu kompostování, MŠ
ýs. exilu, Ostrava-Poruba
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2.9 Rozebrání zralého kompostu
Máme-li v komorách kompostéru nebo alespoĖ v jedné komoĜe zralý kompost –
hlínu, mĤžeme realizovat závČreþnou aktivitu Rozebírání zralého kompostu.
Aktivita je primárnČ urþena zapojeným úþastníkĤm projektu, kdy vzniklý kompost
mohou využít do svých kvČtináþĤ, na pĜedzahrádky panelových domĤ þi na
zahradu organizace.
I této akci pĜedchází dohodnutí termínu a rozeslání pozvánek viz aktivita 2.3
vytvoĜení a distribuce informaþních materiálĤ. Na samotné akci je potĜeba nejprve
zajistit vysypání obsahu komory kompostéru na pĜipravenou plachtu a jeho prosetí
pomocí síta, poté si mohou úþastníci projektu hlínu rozebrat k využití

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
Vzhledem k administrativním prĤtahĤm s vyĜizováním výpĤjþek pozemkĤ a tím
posunu þasového harmonogramu tato aktivita v zapojených mateĜských centrech
teprve probČhne.

DOPORUýENÍ
• doporuþujme

tuto

aktivitu

pojmout

rovnČž

jako

slavnostní

akci

s doprovodným zábavným programem, je to v podstatČ ocenČní spolupráce
a fungování komunity zapojených obþanĤ a vyzdvižení jejich podílu na
úspČšném prĤbČhu kompostování.
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