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ÚVOD 

Kompost je nejstarším a nejp irozen jším prost edkem ke zlepšování p dy, který 

známe, p ipravuje se tradi n  z organických odpad  z domácností a ze zahrady. 

Kompost je také významným p ísp vkem k udržení zdravé p dy 

a k optimální výživ  rostlin.  

1. ledna 2002 vstoupil v platnost zákon . 185/2001 Sb., o odpadech, který dává 

jednotlivým obcím adu nových možností postupu p i likvidaci odpad . S jistotou 

lze však íct, že poplatky za odvoz domovního odpadu budou vzr stat.  

Za neme-li uvažovat ekonomicky, nezbude nám než plnit základní motto zákona 

o odpadech, které zní „P edcházet vzniku odpad , omezovat jejich množství 

a nebezpe né vlastnosti.“ 

Jedním z vhodných opat ení je, mimo jiné, kompostování kuchy ských 

a zahradních odpad .  

D vody? 

30 až 40 % obsahu našich popelnic tvo í biologicky rozložitelný odpad.  

Ukládáním biologicky rozložitelného odpadu na skládkách vznikají nežádoucí 

skleníkové plyny a výluhy organických kyselin a p ipravujeme se o cennou 

surovinu – kompost. 

Kompostování je um ní, které vyžaduje znalosti a zkušenosti.  

Tento manuál popisuje správnou p ípravu a realizaci komunitního 
kompostování na p íkladu zapojení mate ských center.  

Zárove  slouží jako návod v p ípad , že by se jakákoli skupina ob an i 

organizace rozhodla komunitn  kompostovat. Manuál obsahuje charakteristiku 

základních aktivit vedoucích k zahájení komunitního kompostování a zajišt ní jeho 

bezproblémového chodu. Každá z t chto aktivit je rozší ena o charakteristiku 

praktických inností, které Eko-info centrum Ostrava postupn  uskute ovalo p i 
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realizaci projektu „Komunitní kompotování prost ednictvím mate ských center 

v Moravskoslezském kraji“.  

Hlavními cíli zmín ného projektu bylo: 

• pomocí komunitního kompostování p iblížit ob an m Moravskoslezského 

kraje možnosti a d ležitost separace biologicky rozložitelných odpad  - 

bioodpad  z domácností 

• umožnit ob an m ve vybraných lokalitách tento druh odpadu efektivn  t ídit 

• prost ednictvím zapojení mate ských center zajistit možnost snadn jšího 

opakování projektu v dalších místech Moravskoslezského kraje, resp. celé 

eské republiky.   

K napln ní uvedených cíl  projektu vedla realizace t chto aktivit: 

• oslovení a výb r spolupracujících mate ských center 

• podání žádosti o bezplatnou výp j ku pozemku k umíst ní komunitního 

kompostéru 

• proškolení personálu zapojených mate ských center 

• vytvo ení a distribuce informa ních leták

• informa ní setkání s ve ejností 

• nákup komunitního kompostéru a p íslušenství 

• instalace komunitního kompostéru 

• slavnostní zahájení provozu komunitního kompostéru 

• b žný provoz komunitního kompostéru. 

Projekt realizovalo ob anské sdružení Eko-info centrum Ostrava (EICO) ve 

spolupráci s p ti partnery, vybranými mate skými centry se sídlem na území 

Moravskoslezského kraje, v období leden 2011 - erven 2012.   
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1 CO JE TO KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ? 

A koliv t íd ní odpad  (p edevším složek papír, sklo, plast) je v eské republice, 

resp. Moravskoslezském kraji, již na pom rn  dobré úrovni, separace biologicky 

rozložitelného odpadu z domácnosti není v mnoha místech ob an m umožn na.  

V tšina m st sice provozuje kompostárny, ty jsou však pro pravidelné odkládání 

bioodpadu z domácností prakticky nevyužitelné. I když již na n kolika místech 

Moravskoslezského kraje prob hly tzv. pilotní projekty sb ru bioodpadu, v tšina 

m st dosud nenabízí ob an m nádoby na odkládání tohoto druhu odpadu a jejich 

pravidelný svoz. V kraji tak ob an m zejména m stských lokalit schází možnost 

tuto složku odpadu efektivn  separovat, bioodpad nenachází další využití 

a zvyšuje množství sm sného odpadu kon ícího p edevším na skládkách, kde 

v anaerobních podmínkách zahnívá a nedosahuje efektivního rozkladu. 

Komunitní neboli spole né kompostování p edstavuje jednoduchý a levný zp sob 

využívání bioodpad . Uplatn ní nachází zejména v místech, kde obyvatelé nemají 

možnost domácího kompostování na vlastní zahrad , typicky m stská sídlišt . 

Komunitní kompostování je v souladu se Státním programem EVVO, konkrétn

jeho kapitolou „Informace o životním prost edí a aktivity podporující zájem 

a pov domí o životní prost edí“. Pozitivn  se projeví v šetrn jším p ístupu 

spole nosti k životnímu prost edí zejména snížením produkce sm sného 

komunálního odpadu v d sledku vyt íd ní biologicky rozložitelné složky odpadu. 

Vzniklý kompost pak zapojené skupin  ob an  poslouží jako kvalitní alternativní 

organominerální hnojivo nahrazující pr myslov  vyráb ná um lá hnojiva. 

Komunitní kompostování lze založit ve dvo e inžovního domu, na panelovém 

sídlišti, na školním pozemku, v zahrádká ské kolonii i chatové oblasti. D ležité je, 

že tento proces probíhá ízeným zp sobem p i dodržení základních a obecných 

pravidel pro kompostování. Výsledkem procesu je kvalitní kompost, který mohou 

ob ané využít pro svou pot ebu nap . pro p esazování pokojových a balkonových 

rostlin nebo k údržb  spole ných prostranství (p edzahrádky panelových dom

apod.).  

Komunitní kompostování se d je prost ednictvím spole n  zakoupeného 

komunitního kompostéru - nádoby na ukládání biologicky rozložitelného odpadu. 
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D ležité je, aby komunitní kompostéry byly snadno dostupné ob an m, kte í jsou 

do kompostování zapojeni, tedy byly umíst ny na ve ejn  p ístupných 

prostranstvích. 

Komunitní kompostování má nesporný p ínos environmentální a osv tový (dojde 

ke snížení množství odpad  u zapojených rodin, bude iniciován zájem 

o problematiku nakládání s bioodpady, ekovýchovné p sobení na rodiny s d tmi 

v p ípad  zapojených mate ských center), ale rovn ž profit sociální nebo  rozvíjí 

danou komunitu. Projekt podporuje vzájemnou komunikaci mezi ob any, kte í sice 

žijí ve stejném prost edí, ale mnohdy se navzájem v bec neznají. Komunitní 

kompostování tak napomáhá rozvoln ní bariéry anonymního prost edí m stských 

sídliš  a inžovní zástavby.  Nesporné jsou také ekonomické výhody - není t eba 

budovat nákladnou pr myslovou kompostárnu a ešit systém svozu bioodpad .  

Zdroj: www.snezles.blogspot.cz  
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2 PR B H PROCESU KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ 

Proces komunitního kompostování charakterizujeme v následujících krocích, které 

se pro správný chod komunitního kompostování osv d ily. Tento obecný „návod“ 

je dopln n o doporu ení a rozší en o praktické postupy, jimiž se ob anské 

sdružení Eko-info centrum Ostrava ídilo v rámci projektu „Komunitní 

kompostování prost ednictvím mate ských center v Moravskoslezském kraji.“  

2.1 Skupina ob an  se rozhodla komunitn
kompostovat 

Dle našich zkušeností se jako vhodné subjekty pro další ší ení myšlenky 

komunitního kompostování jeví mate ská centra. Mate ská centra nabízejí adu 

aktivit zejména pro rodi e s malými d tmi, jejichž prost ednictvím se rodiny mohou 

seznámit s myšlenkou komunitního kompostování a p edávat ji dál ostatním 

zájemc m v okolí. Centra také poskytují zázemí pro setkávání rodin a vzhledem 

k svému neformálnímu prost edí mohou být vhodným základem pro budování 

komunity. Pokud je vznikající komunita okolo mate ských center naklon na 

ekologickému chování a ší ení myšlenky komunitního kompostování, znamená to 

dobrý základ pro realizaci projektu i do dalších let.   

Kompostovat však m že i jiná organizace (škola, firma, sdružení, zájmový 

spolek…) i neformální skupina ob an . P i komunitním kompostování 

v organizaci je velkou výhodou fakt, že odpov dnost za provoz kompostéru 

a pr b h kompostování nepadá pouze na jednu osobu, ale na konkrétní instituci 

a její odpov dný personál.  

Kritéria pro rozhodování, zda komunitn  kompostovat:   

• zájem organizace projekt realizovat (vlastní iniciativa a motivace pracovník

organizace je pot ebná a nepostradatelná pro bezproblémový pr b h 

komunitního kompostování) 
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• umíst ní kompostéru p edevším v m stské sídlištní zástavb  (komunitní 

kompostování je primárn  ur eno lidem, kte í nemají možnost separovat 

bioodpad ve vlastním zahradním kompostu)  

• vhodný prostor pro umíst ní komunitního kompostéru (kompostér musí být 

umíst n tak, aby byl dostupný ve ejnosti, jež se do projektu zapojí). 

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI 

P i výb ru spolupracujících mate ských center jsme vycházeli z již p edešlé 

spolupráce se Sítí mate ských center, která nám poskytla slušnou základnu 

k výb ru vhodného partnera. Podmínkou realizovaného projektu bylo umíst ní 

mate ského centra v Moravskoslezském kraji a jeho ochota a motivace 

k ekologickému chování. 

Konkrétní oslovení potenciálních partner  probíhalo elektronickou formou, po 

níž, v p ípad  zájmu, následovala osobní sch zka v prostorách mate ského 

centra. Osobní sch zka byla realizována v duchu kompletního seznámení 

pracovník  mate ského centra s projektem komunitního kompostování, vysv tlení 

postupu prací a pot eby sou innosti. V p ípad  projevení zájmu ze strany 

organizace a spln ní základních kritérií výb ru, došlo k sepsání dohody 
o vzájemné spolupráci. Dohoda o spolupráci upravuje pravidla – práva 

a povinnosti obou zú astn ných stran.   

Na realizaci projektu Komunitní kompostování prost ednictvím mate ských center 

v Moravskoslezském kraji se tak podílelo p t center, konkrétn  se jedná o centra 

z m st -  Bruntál, Frenštát pod Radhošt m, Frýdek-Místek, Haví ov a Ostrava-

Poruba.  

DOPORU ENÍ 

• p i výb ru mate ských center je vhodné brát v potaz v jakém vztahu je 

organizace vzhledem k prostorám, v nichž sídlí – v tšina z nich je 

v pronajatých prostorách se smlouvou na dobu ur itou, m že dojít 

k p ípadnému st hování centra, což ovlivní nejen zajišt ní 
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bezproblémového provozu komunitního kompostéru, který nelze tak 

jednoduše p emístit, ale také sníží zájem ob an  (p edevším klient

a návšt vník  mate ských center) separovat biologický odpad, protože 

kompostér již nemají „po ruce“. 

Komunitní kompostér 
MC Krte ek, Ostrava-Poruba 



11 
Manuál vznikl za finan ní podpory MŽP, SFŽP a Nadace OKD 

2.2 Žádost o výp j ku pozemku k umíst ní    
komunitního kompostéru

K umíst ní komunitního kompostéru je zapot ebí právn  ošet it darování, 
vyp j ení, pronajatí i prodej plochy, kterou kompostér na ur eném pozemku 

bude zabírat (cca 1,5x2 m). Ve v tšin  p ípad  posta í výp j ka pozemku, 

nicmén  záleží na požadavcích a podmínkách smluvních stran. Sepsání smlouvy 

o této v ci s vlastníkem je jedním z prvních krok  k úsp chu.  

Podle povahy vlastníka pozemku, na který chceme kompostér umístit, 

pokra ujeme dále. M že se jednat o samotnou organizaci, fyzickou i právnickou 

osobu r zných forem, ve v tšin  p ípad  (ve ejná prostranství) však v roli 

vlastníka vystupuje p íslušná obec i m sto. S vyjednáváním výp j ky pozemku 

k umíst ní komunitního kompostéru je vhodné za ít ihned poté, co se organizace 

rozhodne komunitní kompostování realizovat, a to z d vodu možných asových 

prodlev v procesu administrativy – asto zdlouhavé p ipomínkování a schvalování 

žádosti ze strany vlastníka pozemku – obce i m sta.  

Po formální stránce se k žádosti, dle požadavk  vlastníka, zpravidla p ikládá - 

mapa s vyzna eným plánovaným umíst ním komunitního kompostéru, popis 

realizace projektu a technické charakteristiky komunitního kompostéru, p íp. 

zkušenosti a reference s kompostováním v jiných lokalitách. 

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI 

Jakmile došlo k podpisu dohody o spolupráci s jednotlivými mate skými centry, 

okamžit  se za aly p ipravovat podklady k žádosti o výp j ku pozemku ur eného 

k umíst ní komunitního kompostéru.  

Ve ty ech p ípadech to znamenalo podat žádost o výp j ku pozemku k projektu 

komunitního kompostování na p íslušný m stský ú ad, odbor správy majetku. 

U jednoho mate ského centra jsme výp j ku pozemku ešili s právnickou osobou 

– akciovou spole ností. Formální stránka žádosti byla však u všech podaných 
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žádostí o výp j ku totožná. P ílohami byly již v obecné ásti zmi ované 

dokumenty.  

U dvou podaných žádostí na m stský ú ad jsme se setkali s rychlým vy ízením, 

kdy žádost prošla procesem - p ijetí, p ipomínkování, opravou, schválení radou 

m sta a následným podpisem smlouvy do cca dvou m síc  od podání žádosti.  

U t etí žádosti se proces schvalování žádosti a podpisu smlouvy protáhl na p l 

roku. D vodem t chto pr tah  byla pot eba obce dostat bližší vysv tlení smyslu 

a cíl  zamýšleného projektu, prob hla osobní sch zka na obecním ú ad  a byly 

dodány požadované dopl ující informace. 

Schvalování a podpis smlouvy tvrté žádosti se vlekl celý rok. Zde nám byly 

pr tahy schvalování žádosti od vodn ny složit jším procesem schvalování 

a projednávání žádosti na m stském ú ad  a také nutnou zevrubnou právnickou 

kontrolou dané smlouvy. Rovn ž jsme zde podávali bližší vysv tlení k realizaci 

zamýšleného projektu, ale také jsme neustále v této v ci kontaktovali pracovníky 

ú adu, kte í m li tuto záležitost na starosti. Nutno podotknout, že pracovníci ú adu 

byli v ešení naší žádosti v tomto p ípad  opravdu velmi laxní a bylo nutné v naší 

záležitosti neustále intervenovat a dotazovat se na pr b h žádosti. 

Žádost a následný podpis páté smlouvy ešený s akciovou spole ností prob hl 

standardním zp sobem v období dvou m síc  bez problém . 

DOPORU ENÍ 

• jednání o výp j ce pozemku zahájit s majitelem co nejd íve. 
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2.3 Proškolení kontaktních osob 

Je nutné ustanovit aktivní personál - zástupce organizace nebo skupiny ob an . 

Ur ená osoba bude zastupovat organizaci/skupinu ve v cech jednání týkajícího se 

komunitního kompostování a zabezpe ovat bezproblémový chod komunitního 

kompostéru. V této souvislosti je d ležité zajišt ní specializovaného školení 

týkající se pr b hu projektu, které je realizováno odborníky v oblasti komunitního 

kompostování.  

Personál i kontaktní osoby jsou tak proškoleny a srozum ny se všemi okolnostmi 

projektu komunitního kompostování. Organizace/skupina  funguje jako vlastník 

a správce komunitního kompostéru, kterému jsou objasn ny veškeré povinnosti 

týkající se provozu komunitního kompostéru. Tuto innost m že organizace 

v tšinou bez v tšího úsilí za adit mezi své b žné innosti.  

Školení personálu je primárn  zam eno na povinnost pravidelné kontroly pr b hu 

zpracovávání bioodpadu v komunitním kompostéru. Personál je seznámen 

s optimálními podmínkami, které by m l v komunitním kompostéru udržovat 

a s ideálním vzhledem vznikajícího kompostu. Zejména je apelováno na 

pravidelné prohlídky, p ípadn  p eházení a provzdušn ní vznikajícího kompostu.  

Proškolený personál si tak zvýší svou kvalifikaci v oblasti nakládání s odpady. 

V rámci školení je vhodné p edat organizaci a odpov dnému personálu podp rné 

informa ní materiály a odbornou literaturu o komunitním kompostování. Školení 

personálu slouží nejen k bezproblémovému zajišt ní chodu kompostéru b hem 

trvání projektu, ale také po jeho ukon ení. Zkušenosti získané b hem školení 

mohou být p edávány dalším organizacím, jež se o tuto problematiku zajímají.  

Kritéria p i výb ru zástupce organizace/skupiny ve v ci odpov dné osoby za 

bezproblémový pr b h komunitního kompostování: 

• osoba zainteresovaná na chodu organizace 

• osoba s kladným vztahem k ekologickému chování. 
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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI 

Již p i první sch zce se zástupci mate ských center byly zmín ny požadavky, 

které by v p ípad  vzájemné spolupráce na n  byly kladeny. Mate ské centrum na 

základ  stanovených kritérií ur ilo osoby odpov dné za správný pr b h projektu 

komunitní kompostování.  

Bylo apelováno na to, aby se za jednotlivá mate ská centra nechaly proškolit 

alespo  dv  osoby. Ve dvou mate ských centrech v pr b hu projektu došlo 

k situaci, kdy se odpov dné osoby prost ídaly, tudíž zde došlo k op tovnému 

proškolení nového personálu.  

Proškolení vybraného personálu probíhalo vždy zárove  s instalací komunitního 

kompostéru. Školení realizovala zástupkyn  organizace EICO, organizaci byly 

p edány informa ní a osv tové materiály o kompostování.   

DOPORU ENÍ 

• proškoleny by m ly být alespo  dv  osoby  

• udržovat kontakt s odpov dným personálem (vzhledem k tomu, že 

odpov dný personál p edstavuje st žejní lánek celého projektu, je vhodné 

být s t mito osobami v astém kontaktu a konzultovat tak pr b žn  stav 

kompostéru, respektive vznikajícího kompostu, ešit p ípadné problémy). 



15 
Manuál vznikl za finan ní podpory MŽP, SFŽP a Nadace OKD 

2.3 Vytvo ení a distribuce informa ních materiál

P i realizaci projektu komunitního kompostování je vhodné vytvo it n kolik typ

propaga ních materiál .  

Pro zajišt ní informovanosti široké ve ejnosti o projektu jsou v tšinou p ipravovány 

pozvánky na informa ní setkání, viz kapitola 2.4 Informa ní setkání s ve ejnosti. 

Pozvánky obsahují obecné informace o komunitním kompostování, tedy co to je, 

pro  a jak projekt realizovat, jaké jsou výhody a p ínosy a samoz ejm  kontaktní 

údaje na osoby odpov dné za projekt. P ed vytvá ením pozvánek je nutné 

dohodnout vhodný termín pro realizaci informa ního setkání. Pozvánky ve formátu 

A5 jsou distribuovány v okolí plánovaného umíst ní komunitního kompostéru, 

nap . vhazováním do schránek ob an , a to týden až dva p ed plánovanou akcí. 

Pozvánky mohou vzniknout i ve v tším formátu pro možnost vylepení na plochy 

k tomu ur ené.  

Pro zahájení provozu komunitního kompostéru, viz kapitola 2.7 Slavnostní 

zahájení provozu komunitního kompostéru, je vhodné p ipravit pozvánky 

obsahující konkrétní informace (datum, hodina, místo, program aj.) o plánované 

akci. P ed vytvo ením pozvánek je nutné dohodnout vhodný termín zahájení 

komunitního kompostování. Pozvánky mohou být distribuovány v tišt né anebo 

elektronické podob  (na kontakty zájemc  z informa ního setkání), a to týden až 

dva p ed plánovanou akcí. Pozvánky jsou ur eny p ednostn  zájemc m 

o komunitní kompostování, kte í již vzešli z informa ního setkání, poté široké 

ve ejnosti.   

Pro aktivitu Rozebrání zralého kompostu je rovn ž vhodné p ipravit pozvánku. 

Jakou formu pozvánky zvolíme, zda elektronickou i tišt nou, záleží na 

zvyklostech a p edchozích zkušenostech. Je však nutné myslet na fakt, že 

pozvánka je ur ena primárn  ú astník m projektu. P ed samotným vytvo ením 

pozvánky je nutné dohodnout termín plánované akce. Pozvánka by m la být 

rozeslána min. týden až dva p ed plánovanou akcí. 

Pro podporu správného chodu komunitního kompostéru se osv d ilo vytvo it 

letáky obsahující informace o tom, co lze kompostovat ve z ízeném 
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kompostéru a co ne. Dále jsou zde uvedeny kontaktní údaje na kontaktní osoby 

pro komunitní kompostování. Tyto letáky jsou ur eny konkrétním zájemc m, kte í 

se do projektu zapojili. Každý aktivní ob an podílející se na separaci bioodpad

tak p i projevení zájmu obdrží tento leták, posta í formát A5.  

Pro ozna ení komunitního kompostéru jsou vhodné laminované cedule formátu A3 

(odolné pov trnostním vliv m) obsahující totožné informace jako p edchozí leták. 

Aby bylo z ejmé, že daná organizace realizuje projekt komunitního kompostování, 

doporu ujeme vytvo it plakát formátu A3, který je ur en k vyv šení ve vnit ních 

prostorách organizace. Plakát obsahuje obdobné informace jako na p echozím 

letáku. 

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI 

V projektu byly prvotn  vytvo eny pozvánky na informa ní setkání. Pozvánka byla 

vytišt na v nákladu 1000 ks na jedno mate ské centrum, formátu A5, oboustranný 

tisk na recyklovaném papíru. Distribuci pozvánek v okolí plánovaného umíst ní 

kompostéru zajiš ovali zástupci mate ského centra na základ  sepsané dohody 

o provedení práce.   

Vzhledem k tomu, že u dvou center došlo k posunu p edpokládaného asového 

harmonogramu, viz kapitola 2.2 Žádost o výp j ku pozemku k umíst ní 

komunitního kompostéru, byla vytvo ena speciální pozvánka kombinující 

informace jak z pozvánky na informa ní setkání, tak informace z pozvánky na 

zahájení provozu komunitního kompostéru. Pozvánka byla vytišt na v nákladu 

1000 ks na jedno mate ské centrum a distribuována v okolí plánovaného umíst ní 

kompostéru.    

Spole n  s pozvánkami na informa ní setkání byly vytvo eny a vytišt ny letáky 

pro podporu chodu komunitního kompostéru. Letáky byly vytišt ny v nákladu 30 ks 

na jedno mate ské centrum, formátu A5, jednostranný tisk na recyklovaném 

papíru. Letáky byly p edány konkrétním zájemc m o projekt komunitního 

kompostování p i jejich zápisu do databáze ú astník  projektu, viz kapitola 2.4 

Informa ní setkání s ve ejností.   
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Pro zahájení provozu komunitního kompostéru byly vytvo eny pozvánky, 

obsahov  spl ující obecné p edpoklady zmín né výše. Pozvánky byly centr m 

p eposlány v elektronické podob , ty je vytiskly a vyv sily na ur ená místa 

p ípadn  p eposlaly ú astník m projektu elektronickou poštou.  

Pro ozna ení komunitního kompostéru byly vytvo eny zalaminované cedule 

formátu A4, jednostranný tisk na recyklovaném papíru. Vzhledem k nedosta ující 

odolnosti t chto cedulí v i pov trnostním podmínkám byly v samotném záv ru 

projektu vyhotoveny laminátové cedule formátu A3, obsahov  totožné 

s p edchozími cedulemi, které byly p išroubovány na jednotlivé kompostéry.    

Jednotlivá centra obdržela také plakát formátu A3, jednostranný tisk na 

recyklovaném papíru, který sloužil k vyv šení ve vnit ních prostorách center.  

Zmín né propaga ní materiály byly opat eny logy jednotlivými mate ských center 

a samoz ejm  logy donátor  projektu. 

DOPORU ENÍ 

• jedná se o ekologický projekt, doporu ujeme tedy veškeré tišt né výstupy 

mít na recyklovaném papíru, p íp. maximáln  využívat elektronické 

rozesílání pot ebných informací a dokument . 
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2.4 Informa ní setkání s ve ejností 

Realizace „Informa ního setkání s ve ejností“ klade požadavky na spln ní 

p edcházejících aktivit, zejména aktivity 2.3 Vytvo ení a distribuce informa ních 

materiál , kdy jsou vytvá eny, tišt ny a distribuovány pozvánky a podp rné 

materiály ur ené potenciálním zájemc m o projekt. Vzhledem k tomu, že v rámci 

informa ního setkání již m žeme získat konkrétní zájemce o komunitní 

kompostování, je d ležité mít p ipraveny podp rné materiály tj. zmi ovaný 

informa ní leták.      

Mimo tyto požadavky je vhodné vytvo it prezen ní listinu, která nám slouží pro 

p ehled zú astn ných osob. Prost ednictvím prezen ní listiny m žeme získat také 

kontakty – emailové, telefonické. Nezbytné je však na informa ní setkání p ipravit 

dokument, kterým budou upraveny vztahy mezi organizací jako p j itelem, tj. 

vlastníkem a správcem komunitního kompostéru a jeho p íslušenství 

a výp j itelem, tj. ú astníkem projektu komunitní kompostování. Ú astník, který 

projeví zájem separovat biologicky rozložitelný odpad, obdrží informa ní leták, 

startovací sadu (koš na bioodpad a rozložitelné odpadní sá ky) a kód (p ípadn

klí ) od zámku ke kompostéru. Tuto p edávku ú astník stvrdí svým podpisem ve 

zmi ovaném dokumentu, který lze pojmout formou jedné listiny s možností 

podpisu více výp j itel . Smlouva slouží zárove  jako databáze ú astník

komunitního kompostování a jejich kontakt .   

Realizace Informa ního setkání probíhá po dohod  a ve stanovený termín, 

v prostorách organizace. Informa ní setkání m že být realizováno jako 

samostatná aktivita, což je doporu ováno anebo m žeme tuto aktivitu p idružit 

k aktivit  2.7 Slavnostní zahájení provozu komunitního kompostéru. Spojení t chto 

akcí je však organiza n  náro n jší.  

Ú elem Informa ního setkání je ob any seznámit s realizovaným projektem, 

iniciovat jejich zájem na zapojení do projektu a vytvo it tak databázi potenciálních 

ú astník  komunitního kompostování v dané lokalit .  

Náplní Informa ního setkání je p ednáška a debata s ob any o možnostech 

nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z domácností – kompostér doma, 
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v byt , p ed domem, informace o chystaném anebo již umíst ném komunitním 

kompostéru – jak funguje, co znamená zapojit se do komunitního kompostování, 

ukázka startovací sady tj. speciálního koše a kompostovatelných sá k .   

Po p ednášce, kterou lektorují odborníci v oblasti komunitního kompostování, 

následuje diskuze, p ípadn  zapsání zájemc  do databáze ú astník  projektu 

a p edávka p íslušenství ke kompostování. 

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI 

U t ech mate ských center bylo Informa ní setkání realizováno jako samostatná 

aktivita. U dvou center byla aktivita spojena s aktivitou 2.7 Slavnostní zahájení 

provozu komunitního kompostéru. K slou ení došlo z asových d vod  kv li 

zdlouhavému procesu schvalování žádosti o výp j ku, jejíž schválení i odmítnutí 

ovliv ovalo možnost realizace projektu v daném mate ském centru.   

Pro všechny centra byly vytvo eny a nejmén  týden p ed plánovanou akcí 

distribuovány pozvánky. Na Informa ním setkání byly rovn ž k dispozici 

informa ní letáky ur ené konkrétním zájemc m. V neposlední ad  byly 

p ipraveny prezen ní listiny a databáze ú astník .   

P ednášku lektorovala zástupkyn  organizace EICO, která ú astníky p ednášky 

seznámila s projektem komunitní kompostování, jeho výhodami, principy provozu 

komunitního kompostéru, s informacemi pro  separovat bioodpad, jak separovat 

bioodpad doma, k emu slouží startovací sada, co je to bioodpad a co do 

kompostéru pat í a nepat í. Po p ednášce byl dán prostor ú astník m pro jejich 

dotazy a diskusi.  

Institucím, které projekt finan n  podpo ily, byla v rámci Informa ního setkání 

zajišt na propagace formou vyv šení jejich log.   

DOPORU ENÍ 

• pro orientaci návšt vník  Informa ního setkání vyv sit pozvánky nap . na 

vchodové dve e organizace, dve e místnosti, kde se setkání koná atd. 
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• databáze ú astník  by m la obsahovat – jméno a p íjmení, bydlišt , kontakt 

a podpis (vzhledem k pr b žnému informování ú astník  o pr b hu 

komunitního kompostování je nezbytný e-mail nebo telefon). 

Informa ní setkání v MC 
Krte ek, Ostrava-Poruba 

Informa ní setkání v MC 
Klubí ko, Frenštát p.R. 
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2.5 Nákup komunitního kompostéru a p íslušenství 

Komunitní kompostování je výrazn  usnadn no v p ípad , že je k dispozici 

speciální komunitní kompostér viz obr. . 1. Komunitní kompostér je nádoba 

ukládání bioodpad  z domácností, slouží zejména lidem, kte í nemají možnost 

kompostovat individuáln  na svých zahradách.  

Komunitní kompostér je vyroben z recyklovatelného plastu a je navržen tak, aby 

byly zabezpe eny všechny pot ebné funkce kompostování a bylo minimalizováno 

riziko vzniku zápachu a kontaminace kompostu nežádoucími p ím semi. 

Komunitní kompostér je ur en pro venkovní použití, z toho d vodu je izolován, aby 

v zimních m sících nezamrzal a v letních m sících byl naopak chrán n p ed 

p ílišným teplem.  

Komunitní kompostér je opat en víkem, které vznikající kompost chrání proti dešti. 

U dna je v kompostéru rošt, jenž zabezpe uje odvod p ebyte né vody a pomáhá 

k provzdušn ní kompostu, ímž se minimalizuje riziko zápachu vznikajícího hnitím 

odpadu v anaerobních podmínkách, tedy podmínkách bez p ítomnosti vzduchu. 

Rošt mj. chrání vznikající kompost p ed drobnými hlodavci, avšak nebrání p ístupu 

žížalám, které jsou v kompostu naopak vítány. Parametry kompostéru jsou: ší ka 

1,0 m; hloubka 0,7 m; výška 1,2 m.  

Komunitní kompostér je uzamykatelný, je doporu eno opat it kompostér t emi 

zámky na klí  a jedním zámkem na kód. Kapacita kompostéru zhruba odpovídá 

množství bioodpadu z 25-30 domácností.  

K údržb  vznikajícího kompostu je vhodné zakoupit alespo  jedny vidle a jednu 

lopatu. Pro istší práci s kompostem nezapome te na pracovní rukavice a plachtu. 

Pro práci se zralým kompostem doporu ujeme koupit síto, p ípadn  malé lopatky 

a kbelíky.  

Pro správné usazení komunitního kompostéru je nutné p ipravit ješt  cca 0,25 cm3 

kameniva frakce 16-32 mm. Zde je nutné myslet na zp sob koupi št rku (výhodné 

nap . p ímo ve št rkovn ) a p edevším jeho dopravu na místo. Nejvhodn jší 

variantou je obstarat osobní automobil s tažným za ízením a vozík.  
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Vzhledem k tomu, že je komunitní kompostér ur en pro bioodpad z domácností, je 

doporu ováno koupit koš ur ený k separaci bioodpadu z domácností viz obr. . 2 

a kompostovatelné sá ky. Koš ur ený k separaci bioodpadu z domácností je 

navržen tak, aby v tral 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 výp j ku pozemku 

k umíst ní komunitního kompostéru. Bylo nutné mít schválenou a podepsanou 

výp j ku pozemku, abychom mohli komunitní kompostér nakoupit, nechat dopravit 

a následn  instalovat viz kapitola 2.6 Instalace komunitního kompostéru. T em 

mate ským centr m byl kompostér zakoupen z prost edk  projektu. Dva 

kompostéry se poda ilo získat od organizace Ekodomov zdarma, prost ednictvím 

jejich celorepublikového projektu zam eného na komunitní kompostování. Mimo 

tyto dva komunitní kompostéry, byla doprava kompostéru zajišt na vždy zárove

s aktivitou 2.6 Instalace komunitního kompostéru.   

Pro zajišt ní správného chodu komunitního kompostéru byly všechny kompostéry 

opat eny zámky, vždy 3 ks na klí  a 1 ks na kód. Pro údržbu zámk  byla každému 

centru zakoupena olejni ka.  

Každému centru bylo rovn ž zakoupeno ná adí sloužící k údržb  vznikajícího 

kompostu. Konkrétn  se jednalo o tyto pom cky: 1 ks lopata, 1 ks vidle, 1 ks síto, 

1 ks pracovní rukavice, 1 ks plachta, 2 ks kbelíky, které poslouží p i prosévání 

a rozebírání zralého kompostu – vytvo ené hlíny.  

Ke každému kompostéru bylo zakoupeno i požadované množství kameniva 

v p edepsané velikosti. 

K umožn ní separování bioodpadu z domácností obdrželo každé z center pro 

zájemce 25 tzv. startovacích sad, které se skládají vždy z 1 ks speciálního 

odv trávaného koše ur eného k separaci bioodpadu a 100 ks kompostovatelných 

sá k . 
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DOPORU ENÍ 

• koupit komunitní kompostéru a objednat jeho dopravu tak, aby p epravní 

služba dopravila kompostér na požadované místo v den instalace 

(nemusíme tak kompostéru v mezi ase n kde usklad ovat a hlavn , 

vzhledem k jeho váze, ho poté složit  p emís ovat). 

Obrázek . 1 Komunitní kompostér 

Zdroj: www.ekodomov.cz   
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Obrázek . 2 Koš ur ený k separaci bioodpadu 
z domácností 

Zdroj: www.ekodomov.cz
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2.6 Instalace komunitního kompostéru 

K instalaci komunitního kompostéru m žeme p istoupit, máme-li vybráno vhodné 

místo, p ístupné všem ú astník m projektu viz aktivita 2.1 Organizace se rozhodla 

komunitn  kompostovat, vlastnictví – výp j ka pozemku je ošet ena ve smlouv

viz aktivita 2.2 Žádost o výp j ku pozemku k umíst ní komunitního kompostéru 

a také máme-li nakoupen a dopraven komunitní kompostér viz aktivita 2.5 Nákup 

komunitního kompostéru a p íslušenství.  

P i instalaci komunitní kompostéru je v prvé ad  nutné upozornit na personální 

„náro nost“ této aktivity. Vyžaduje totiž ú ast alespo  dvou osob, vzhledem k váze 

kompostéru rad ji muž . Jako náro né se m že jevit slad ní termínu dodávky 

kompostéru, zajišt ní ú asti kontaktní proškolené osoby, jejíž ú ast na instalaci je 

nezbytná, zabezpe ení „silné dvojky“ k p emis ování kompostéru, p ípravu 

veškerého ná adí a p íslušenství a v neposlední ad  nákup a dopravu št rku, 

která si vyžaduje v tšinou osobní automobil s tažným za ízením a vozík.  

Aktivita, vzhledem k své náro nosti, probíhá samostatn .    

Instalace komunitního kompostéru za íná vyhloubením jámy na p edem vybraném 

a schváleném míst . Parametry jámy jsou ší ka 1,2 m; délka 1,0 m; hloubka 0,2 

m. Zde m žeme použít již zakoupené ná adí, nicmén  je vhodné si na tuto aktivitu 

zajistit také rý , rycí vidle, p ípadn  krompá  – záleží dle terénu, v n mž komunitní 

kompostér plánujeme umístit. P ebyte nou hlínu z vykopané jámy m žeme, 

v p ípad  možnosti, rozhrnout na zahrad , v opa ném p ípad  je nutné nalézt 

dobrovolníka k odb ru nadbývající zeminy. Takto vyhloubená jáma se zasype 

št rkem, který slouží p edevším k neustálému proud ní vzduchu do kompostéru, 

ale také k jeho ádnému odvod ování. Na št rk poté již zmi ovaná „silná dvojka“ 

postaví komunitní kompostér. P i usazování komunitního kompostéru je nutné brát 

z etel na to, že kompostér musí být tzv. ve váze (použít libelu - vodováhu) a cca 5 

cm usazen (zahlouben) do nasypaného št rku.  

Takto usazený kompostér opat íme p ipravenými zámky a zvolíme kódy k jejich 

odemykání.       
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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI 

U všech mate ských center probíhala instalace totožným zp sobem dle výše 

zmín ných obecných postup . P i instalaci byly kompostéry ozna eny 

zalaminovanou cedulí, asem po jejím opot ebování byla vym n na za 

p išroubovanou ceduli z laminátu.  

Instalace komunitního kompostéru probíhala vždy jako samostatná aktivita, a to 

z d vodu její technické a organiza ní náro nosti. Mj. se také jedná o fyzicky 

náro nou aktivitu.  

  

DOPORU ENÍ 

• pro ozna ení komunitního kompostéru zvolit ceduli z laminátu (prozatím se 

tento materiál jeví jako trvanlivý, odolný v i pov trnostním podmínkám, ale 

také vandal m)  

• jako íselný kód umož ující ú astník m otev ít kompostér a tím separovat 

bioodpad vybrat složit jší íselnou variantu (zámky s íselnou variantou 

123, 000, atd. nám byly odcizeny d ív, než byl projekt zahájen). 

  

Instalace komunitního 
kompostéru v KM Brou ci, 
Frýdek-Místek 
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Instalace 
komunitního 
kompostéru v RC 
Majá ek, Haví ov 

Instalace komunitního 
kompostéru v MC Klubí ko, 
Frenštát pod Radhošt m 
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2.7 Slavnostní zahájení provozu komunitního 
kompostéru 

Realizace této aktivity vyžaduje spln ní všech p edchozích krok . Touto aktivitou 

organizace startuje proces komunitního kompostování. Aktivita by m la být ur ena 

primárn  pro již získané konkrétní zájemce o kompostování, nicmén  nic nebrání 

tomu p izvat na tuto akci i širokou ve ejnost, probudit tak její zájem podílet se na 

tomto projektu a nap . tak doplnit kapacitu komunitního kompostéru. Charakter 

akce záleží na projevení zájmu o separaci bioodpadu ze strany ve ejnosti, tzn. 

naplníme-li kapacitu komunitního kompostéru leny organizace (cca 25-30 rodin), 

nemá smysl již tuto akci realizovat pro širokou ve ejnost. 

I slavnostnímu zahájení provozu komunitního kompostéru p edchází dohodnutí 

vhodného termínu akce, vytvo ení pozvánek a distribuce alespo  jeden týden p ed 

uskute n ním akce. Dle charakteru p ipravované akce m žeme zvolit ší ení bu

to elektronickou formou již konkrétním zájemc m anebo formou distribuce 

a vyv šení vytišt ných pozvánek. 

Zahájení komunitního kompostování s sebou nese první vhození bioodpadu – 

tento akt m žeme pojmout slavnostn , kdy nap . p est ihneme ervenou pásku 

kolem kompostéru a vhodíme první bioodpad ve form  p ipraveného „ bioodortu“ 

viz obrázek .3. Akce nabízí prostor pro aktivní personál organizace a jejich 

fantazii. 

Pro zpest ení a p ilákání rodin s d tmi je vhodné k této aktivit  p ipravit 

doprovodný program s tématikou komunitního kompostování – d ti, ale i rodi e tak 

mohou zm it své síly a schopnosti nap . v sout ži o nejdelší jable nou slupku, 

hod ohryzkem, v závodu žížal, ve skládání puzzle s tématickým obrázkem, 

ve schopnosti t ídit r zné druhy odpad , s nimiž se setkávám apod.       
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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI 

Zahájení provozu komunitních kompostér  probíhalo u t ech mate ských center 

jako samostatná aktivita, u dvou center prob hla tato aktivita spole n

s Informa ním setkáním. U všech center prob hly veškeré p edcházející kroky 

umož ující slavnostn  zahájit provoz komunitního kompostéru.   

Na všechna zahájení provozu komunitních kompostér  byly vytvo eny 

a elektronickou formou rozeslány pozvánky již konkrétním zájemc m, ale také 

sp áteleným osobám z okruhu zapojených mate ských center. Cca p t kus

pozvánek v tišt né form  mate ská centra vyv sila na své výv sní plochy – 

nást nky, dve e atd.  

V každém mate ském centru byla tato aktivita zpest ena doprovodným 

programem, který realizoval personál center. Program byl zam en p edevším na 

d ti, nicmén  sout žit a hrát si mohli i rodi e.  

První vhoz bioodpadu do komunitního kompostéru v etn  p ípravy bioodortu  

zajistili pracovnice EICO. V jednom p ípad  se p est ihávala i ervená páska.   

P i slavnostním zahájení prob hl také podpis p edávacího protokolu, jehož 

p edm tem bylo veškeré p íslušenství, které mate ské centrum v rámci projektu 

nabylo, od komunitního kompostéru p es ná adí až po startovací sady.  

Institucím, které projekt finan n  podpo ily, byla v rámci této akce zajišt na 

propagace formou vyv šení jejich log.   

DOPORU ENÍ  

• je vhodné zahajovat provoz komunitního kompostéru v jarních i letních 

m sících (a  je kompostér izolován, ze zkušenosti víme, že kompost 

založený v teplých m sících „pracuje“ lépe, v zim  kompostování stagnuje) 

• první vhoz bioodpadu do komunitního kompostéru – je vhodné když do 

bioodortu p idáte již vytvo ený kompost nap . z vlastní zahrady, který 

p isp je k vytvo ení p íznivého klima v kompostéru a podpo í (urychlí) 

tvorbu kompostu nového. 
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Obrázek . 3 Slavnostní „biodort“ 

Slavnostní zahájení 
komunitního kompostování, 
MC Krte ek, Ostrava-
Poruba 
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Slavnostní zahájení 
komunitního 
kompostování v MC 
Klubí ko, Frenštát p. 
R. a v RC Majá ek, 
Haví ov 
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Doprovodný 
program pro 
rodi e s d tmi p i 
slavnostním 
zahájení v 
MC Klubí ko, 
Frenštát p. R. a v 
MC Krte ek, 
Ostrava-Poruba 
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2.8 B žný provoz komunitního kompostéru 

Vzhledem k absolvování všech aktivit by nyní m la být organizace schopna 

samostatn  zabezpe it správný chod komunitního kompostéru. V p ípad

jakýchkoliv nejasností se m že vždy obrátit na odborníky v oblasti komunitního 

kompostování. 

Jedna z komor kompostéru, do níž se aktuáln  vhazuje bioodpad, musí být 

uzam ena zámkem na kód. íselná kombinace zámku na kód je známa pouze 

zapojeným ob an m, kte í svým podpisem do databáze ú astník  získali 

startovací set, ale také se rozhodli aktivn  separovat biologický rozložitelný odpad. 

Tím, že íselnou kombinaci k zámku znají pouze proškolení ú astníci projektu, je 

zajišt no, aby se do kompostéru nedostal nevhodný odpad, který by jeho obsah 

znehodnotil. 

P i pln ní jedné z komor kompostéru je nutné alespo  jednou za trnáct dní 

sledovat obsah kompostéru nejen pohledem skrz vrchní víko, ale také skrz bo ní 

dve e - je pot eba kompostér otev ít a vizuáln  zkontrolovat. M žeme zpozorovat 

dv  problematické situace, a to, že je kompost p íliš mokrý anebo p íliš suchý. 

V p ípad  mokrého kompostu prosypeme bioodpad suchým materiálem – nejlépe 

pilinami. V opa ném p ípad  se nebojme do kompostéru nalít cca 1 l vody. Je 

nezbytné p i t chto kontrolách z vrchní ásti vznikající kompost d kladn

prohrabat nap . vidlemi. 

Jakmile se naplní první komora, je nutné bioodpad z první komory p eházet do 

druhé. Tím dojde k provzdušn ní stávajícího materiálu a v p ípad , že narazíte na 

nežádoucí složky kompostu, odstraníte je z kompostéru. Po p eházení kompostu 

je nutné u první komory vy istit rošt, který pomáhá k provzdušn ní vznikajícího 

kompostu (sta í propíchat vidlemi, odstranit p ípadné usazeniny). V p ípad , že 

bychom tento úkon opomn li a rošt by byl ucpaný, kompostér by pracoval bez 

p ístupu vzduchu, ímž by docházelo k hnití bioodpadu.  

V p ípad , že nastane situace, kdy jsou ob  komory kompostéru napln ny 

a doposud ješt  nedošlo ke vzniku zralého kompostu, je nutné obeznámit 

ú astníky projektu s momentálním STOP stavem, kdy je komunitní kompostování 



34 
Manuál vznikl za finan ní podpory MŽP, SFŽP a Nadace OKD 

do asn  pozastaveno. Nicmén  tato situace „hrozí“ jen ve výjime ných p ípadech, 

jelikož p eházením vznikajícího kompostu z jedné komory do druhé se objem 

kompostu zna n  sníží. Také prohrabáváním bioodpadu v rámci pravidelných 

kontrol kompost sedá a tím vytvá í další volný prostor. 

Uvádí se, že b hem p l roku získáváme kompost erstvý, do jednoho roku se poté 

hovo í o kompostu zralém. Nicmén  zde hraje roli ada faktor , nap . v jakém 

ro ním období kompostování zahajujeme, zda ú astníci projektu správn  separují, 

složení bioodpadu atd.  

Máme-li již v komo e kompostéru zralý kompost – vytvo enou hlínu, realizujeme 

poslední aktivitu komunitního kompostování, kterou je 2.9 Rozebírání zralého 

kompostu.  

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI 

O b žný provoz komunitních kompostér  se ve ty ech centrech stará personál, 

tak, jak byl k tomu proškolen. Ve t ech mate ských centrech v sou asnosti 

kompostování b ží bezproblémov . U dvou center došlo b hem projektu 

k obm n  odpov dného personálu, což se áste n  promítlo na chodu 

kompostéru, kdy byl po n jakou dobu bez ádné údržby. V jednom p ípad  jsme 

ešili vývoz shnilého obsahu kompostéru a u druhého kompostéru jsme vyt ídili 

plesnivý obsah kompostéru.  

Pracovníci EICO v této aktivit  vystupují jako odborní poradci v p ípad

jakýchkoliv nejasností týkající se provozu komunitního kompostéru. 

DOPORU ENÍ  

• pravidelné prohlížení obsahu kompostéru a ob asné p eházení z jedné 

komory do druhé je nezbytné minimum práce pot ebné pro úsp šný pr b h 

kompostování. 
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P eházení vznikajícího 
kompostu a kontrola 
pr b hu kompostování, MŠ 

s. exilu, Ostrava-Poruba 
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2.9 Rozebrání zralého kompostu 

Máme-li v komorách kompostéru nebo alespo  v jedné komo e zralý kompost – 

hlínu, m žeme realizovat záv re nou aktivitu Rozebírání zralého kompostu. 

Aktivita je primárn  ur ena zapojeným ú astník m projektu, kdy vzniklý kompost 

mohou využít do svých kv tiná , na p edzahrádky panelových dom i na 

zahradu organizace.  

I této akci p edchází dohodnutí termínu a rozeslání pozvánek viz aktivita 2.3 

vytvo ení a distribuce informa ních materiál . Na samotné akci je pot eba nejprve 

zajistit vysypání obsahu komory kompostéru na p ipravenou plachtu a jeho prosetí 

pomocí síta, poté si mohou ú astníci projektu hlínu rozebrat k využití 

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI 

Vzhledem k administrativním pr tah m s vy izováním výp j ek pozemk  a tím 

posunu asového harmonogramu tato aktivita v zapojených mate ských centrech 

teprve prob hne. 

DOPORU ENÍ  

• doporu ujme tuto aktivitu pojmout rovn ž jako slavnostní akci 

s doprovodným zábavným programem, je to v podstat  ocen ní spolupráce 

a fungování komunity zapojených ob an  a vyzdvižení jejich podílu na 

úsp šném pr b hu kompostování. 



POZNÁMKY:



POZNÁMKY:
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