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ECONIT - chytrý systém evidence odpadů

Moderní samosprávy mají 
své odpady pod kontrolou

Odpadové hospodářství a infrastruktura každé 
samosprávy se liší. Výhodou ECONITu je jeho flexibilita.

Podpora třídění složek odpadu 
přímo v domácnostech.

Vzdělávání a předávání zkušeností 
s ECONITem.

Na obecním úřadě občanům vytisknou 
QR kódy podle typu odpadu.

Evidování odpadů pomocí praktických 
čtecích zařízení.

Jednoduchá evidence odpadů 
v obcích.

V přehledné aplikaci obec sleduje množství 
odpadů v jednotlivých domácnostech.

Jednoduchá instalace QR kódů 
na sběrné nádoby v Jaroměřicích.

Občané si nálepky s kódy na popelnice 
mohou vyzvednout na obecním úřadě.

Starosta v Prostřední Bečvě 
je s ECONITem velice spokojený.

Evidence tříděných složek 
odpadu.
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Otázka zvyšování míry 
třídění je v obcích a 
městech horkým té-
matem. Stále více z 
nich zavádí do praxe 
různé motivační sys-
témy pro občany. Ty 
jim mají usnadnit cestu 
k poklesu podílu ko-
munálních odpadů. 
Správně nastavený bo-
nusový systém může 
obyvatele totiž snadno 
naučit hospodařit i s ta-
kovou komoditou, jakou 
jsou odpady. Cílem 
chytrých systémů je zejména 
přehledná evidence odpadů z 
domácností a motivace občanů k 
vyššímu třídění. Jedním z nich je 
i ECONIT. Ten se rychle etabloval 

obyvatelé systém plně 
osvojili a pochopili 
hned v počátcích jeho 
smysl. Při zavádění sys-
tému v obci či městě je 
maximálně nápomocná 
kvalitní osvětová kam-
paň. Pro občany by mělo 
být samozřejmé, že 
třídění odpadků je pří-
nosné nejen pro jejich 
domácnost v podobě 
slev na poplatcích za 
odpady, ale i pro životní 
prostředí a samotnou 
obec. Samospráva může 

postupně uspořené prostředky in-
vestovat do revitalizace okolí či do 
projektů pro zlepšení občanského 
vybavení.

na trhu a po krátké době dosahuje 
skvělých měřitelných výsledků.
BEZ OSVĚTY OBYVATEL TO NEJDE.
Při motivačních systémech, jakým 
je ECONIT, je práce s obyvateli na 
prvním místě. Důležité je, aby si 

Jak zvýšit míru třídění?

PLAT ZA TO, 
CO VYHODÍŠ

CHYTRÝ SYSTÉM EVIDENCE ODPADŮ ECONIT POMÁHÁ OBCÍM 
K PŘEKVAPIVĚ RYCHLÝM VÝSLEDKŮM

Častou námitkou proti zavedení motivačního sys-
tému v obcích bývá obava z narůstání černých sklá-
dek. Avšak správným nastavením systému se tomuto 
nežádoucímu efektu dá lehce vyhnout. Systém má 
totiž v první řadě motivovat občany k třídění, což 
jde ruku v ruce se snižováním komunálního odpadu. 
V praxi to funguje tak, že bonusy, které se jednotli-
vým domácnostem přidělí za množství vytříděného 
odpadu, jim zajistí snížení poplatku za odpad celkově. 
Automaticky se tak snižuje množství komunálních od-
padů. Jen v případě, že by systém fungoval opačně, 
tedy že by domácnosti byly zvýhodněny na základě 
snížení množství komunálních odpadů, hrozilo by 
narůstání černých skládek.

BONUSOVÝ SYSTÉM NEMÁ PODPOROVAT VZNIK ČERNÝCH SKLÁDEK

ˇ
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Skvělým příkladem, jak upřímný zájem a dlouhodobá 
práce mohou zajistit to, že odpad bude pro obec fi-
nančním zdrojem, jsou Trojanovice. 

V obci funguje PAYT systém (Plať za to, co vyho-
díš) již od roku 2009. Obec se může pochlubit tím, 
že zvýšila vytříděnost SKO až o 80 % s celkovou 
90% zapojeností domácností. Obec zřídila vlastní 
sběrný dvůr, na kterém odpad dále třídí a následně 
prodává na zpracování. Takto získává prostředky na 
financování chodu sběrného dvora.

Jak motivuje své občany pan starosta Mgr. Jiří 
Novotný z Trojanovic? ,,Když se s nimi komunikuje tím 
způsobem, že platba poplatku neznamená, že vlastně 
mají odpad vyřešený, ale že to taky záleží na nich, a že 
například tříděním a bonusovým systémem přes různé 
pytlové sběry apod. si mohou tu svoji výši platby ovliv-
nit, tak to pochopí, zapojí se do toho a dělají to. Jednak 
si myslím, že nejenom z hlediska financí, to už je takový 
příjemný bonus, ale i z hlediska dobrého pocitu, že fakt 
dělají něco, co má smysl.“ 

TROJANOVICE: ODPAD JAKO ZDROJ 

Odpadové hospodářství se v každé 
samosprávě řeší jinak. Zavést mo-
tivační systém a evidenci 
odpadů ve středně velké 
obci s převážně rodinnými 
domy je jiné než ve městě 
s bytovkami. Výhodou 
systému je však to, že je 
plně variabilní. Lze tak 
evidovat jakékoliv druhy 
odpadů, rozlišovat pyt-
lový sběr od sběru v ná-
dobách, či napojit systém 
na sběrný dvůr. Také do-
voluje udělovat slevy jed-
notlivcům, domácnostem 
nebo bytovým jednotkám, 
které si následně kumula-
tivně rozpočítávají výšku 
slev. Na evidenci odpadů a 
bonusovém systému se případně 
může domluvit i několik soused-
ních obcí. Jednotlivé nastavení je 

Může například evidovat ušetřené 
prostředky, které mohou být ná-

sledně použity na rozvoj 
obce a projekty, kterým 
dají obyvatelé prioritu 
třeba formou hlasování. 
Do systému evidence 
odpadů může být zapo-
jena svozová firma, která 
přímo při sběru odpadu 
eviduje jednotlivé odpady 
z domácností. V praxi, a to 
zejména u menších obcí, 
je běžné, že si svoz třídě-
ného odpadu zajišťují ve 
vlastní režii. Například 
využitím malých náklad-
ních aut nebo traktoru.
Využít mohou také systém 
určení jednotného sběr-

ného místa, na které obyvatelé své 
vytříděné odpady sami nosí.

vždy individuální, případ od pří-
padu. Cílem však vždy je, aby byl 

systém nastaven hospodárně. 
Systém ale nemusí nutně pra-
covat se slevami pro obyvatele. 

SYSTÉM NA MÍRU PRO KAŽDOU SAMOSPRÁVU
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Chytrý systém evidence odpadů 
ECONIT používá i obec Prostřední 
Bečva. Obec systém zavedla v roce 
2017 a už po prvních měsících evi-
dovala pozitivní změny. “Musím 
říct, že jsem byl opravdu překvapen, 
a to velice pozitivně. Po čtyřech mě-
sících od spuštění ECONITu se enor-
mně zvýšilo množství vytříděných 
složek a došlo k poklesu směsného 
komunálního odpadu o více než 20 
%.  Je neuvěřitelné, jak se občané v 
třídění odpadu zlepšili a já jim za to 
opravdu děkuji.” řekl starosta obce 
Prostřední Bečva Ing. Radim Gálik.

V Prostřední Bečvě byly osvětové 
aktivity jedním z klíčových kroků 
pro změnu odpadového hos-
podářství. Prvním krokem byla 
důkladná analýza obsahu sběr-
ných nádob, kdy překvapivý vý-
sledek 80:20 (80 % vytříditelných 
složek a jen 20 % směsného ko-
munálního odpadu) pan starosta 
rychle rozšířil po obci. Těsně před 
zavedením systému proběhly 

zábavné osvětové aktivity o 
třídění odpadů na mateřské i zá-
kladní škole a následovalo proško-
lení všech domácností na besedě 
s panem starostou a zástupci  
společnosti JRK Česká republika.  
Všichni občané hned věděli proč 
a jak se do systému zapojit. “Každý 
mluví o osvětě jako o klíči k úspěchu, 
málokdo ji ale skutečně realizuje. V 
Prostřední Bečvě jsme zkombinovali 
osobní aktivity s pravidelnými pří-
spěvky pana starosty na téma od-
padů v obecním  zpravodaji a téma 
tak kultivujeme dlouhodobě. Tak to 
má být.” říká Laura Mitroliosová z 
organizace INCIEN, která osvětu 
pro obec zajistila.

Po roce fungování evidence 
odpadů obec ušetřila celkem  
334 000 Kč. Úspory, které vznikly 
díky tomuto systému zaplatí 
veškeré náklady na systém a obec 
i nadále šetří. Tyto úspory pan sta-
rosta přeměnil na bonusy pro ob-
čany ve formě snížení poplatku za 

komunální odpad. Při srovnávání 
předešlého a minulého roku zjis-
tili, že došlo k nárůstu množství 
tříděného odpadu u všech komo-
dit. Množství vytříděného plastu 
vzrostlo o 12 %, skla o 73 %, papíru 
o 90 % a u nápojových kartonů o 
neuvěřitelných 1860 % (z 0,1 tun 
nárůst na 1,96 tun).

Po zvažování několika variant pan 
starosta nakonec přistoupil k na-
stavení slevového (motivačního) 
systému s tím nejjednodušším na-
stavením, kdy 1 pytel tříděného 
odpadu = sleva 10 Kč na poplatku 
za odpad. „Přiznám se, že byť je zde 
stále prostor pro zlepšení, tak takto 
pozitivní výsledky jsem po prvním 
roce neočekával. Za tohle Vám patří 
mé upřímné poděkování“ pronesl 
ke svým občanům starosta obce 
Prostřední Bečva Ing. Radim Gálík.

PROSTŘEDNÍ BEČVA: KAŽDÝ MĚSÍC SE POČÍTÁ 
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Obec Jaroměřice zavedla systém 
ECONIT také počátkem roku  2017 
a učí své občany nosit vytříděný 
odpad do sběrného dvora. Obec 
vsadila na spojení důkladné 
evidence a osvěty obyvatel. 
Následně plánuje nastavit akční 
kroky k optimalizaci odpadů. 
Chce totiž zjistit, jaký je sku-
tečný stav jejich odpadů. V obci 

Z výsledku analýzy lze říci, že v obci byly provedeny 
kroky k nastavení efektivnějšího sběru odpadů. A 
to díky osvětové kampani obyvatel, která probíhala 
během celého roku, nastavení pytlového sběru třídě-
ných komodit a zavedení evidenčního systému od-
padů ECONIT. Nicméně prostor pro dotřídění stále 
je, v nádobách na směsný komunální odpad je stále 
přibližně polovina odpadu, který by tam vůbec nemu-
sel skončit. Největší potenciál je stále v bioodpa-
dech (zahradní zeleň), což by měl vyřešit sytém 
domácího kompostování. Ten bude obec zavádět 
již brzy.
Díky systému ECONIT se podařilo snížit podíl SKO a 
zvýšit podíl tříděných složek již po pár měsících od 
jeho spuštění. A to je skvělý výsledek. Obec v blízké 
době plánuje zavést i evidenci nádob na SKO, které 
bude evidovat svozová firma. Od ledna 2018 obec 
plánuje zavést pytlový sběr tříděných odpadů a jejich 
evidenci dům od domu. Tento krok bude mít ještě 
větší vliv na zvýšení množství tříděných složek.

Výsledky a opatření
První analýza odpadů se v obci uskutečnila již po prvních měsících od zavedení systému ECONIT. Za první 
kvartál kleslo množství směsného komunálního odpadu o 7 %. Vytříděné složky naopak logicky vzrostly. 
Zejména papíru se v obci vytřídilo o 39 % více, plasty vzrostly o 4 % a přibyl samostatný sběr nápojových kar-
tonů, které se v obci dříve vůbec netřídily. 

se uskutečnily opakované ana-
lýzy odpadů, které přinesly pod-
něty k tomu, jaké změny nastavit. 
Především nastavení systému do-
mácího kompostování, zavedení 
evidence nádob na SKO, které bude 
evidovat svozová firma a taky efek-
tivnějšího pytlového sběru třídě-
ných odpadů a jejich evidenci dům 
od domu. Proč analýza? Výsledky 

analýzy umožní predikci mož-
ných směrů nakládání s odpady, 
případně odhalí další potenciál 
pro separaci odpadů a nastavení 
systému. Na obecním sběrném 
dvoře byl v den svozu vysypán 
vzorek SKO. Vzorek byl následně 
tříděn podle vybrané skupiny od-
padů, analyzován a vážen skupi-
nou vzorkařů z organizace INCIEN.

JAROMĚŘICE: POZNAT SVÉ ODPADY A NASTAVIT AKČNÍ KROKY

Tříděný vzorek: 463,1 Kg

množství/
váha (kg)Druh odpadu Podíl (%)

Zahradní zeleň 144,1 31,1 %

Kov 13,0 2,8 %

PET lahve 1,6 0,3 %

Nápojové kartony 4,0 0,9 %

HDP tvrdé plasty 4,7 1,0 %

Stavební odpad (molitan, polystyren) 4,3 0,9 %

Plast folie 41,7 9,0 %

Celkem využitelné složky odpadu 266,1 57,5 %

Papír 18,3 3,9 %

Infekční / neinfekční odpad 40,1 8,7 %

Sklo 13,2 2,9 %

Směsný komunální odpad 107,4 23,2 %

Celkem nevyužitelný komunální odpad 197,0 42,5 %

Textil, Obuv 21,5 4,6 %

Směsný komunální odpad pod sítem 49,6 10,7 %

Celkem 463,1 100 %
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Otázkou zvýšení třídění odpadu a jeho analýzou se zabývá stále více obcí. Obce by potřebovaly jednoduché 
řešení, které by bylo rychlé a efektivní jak pro obec, tak i její občany. Jak však nastavit odpadní systém, aby byl 
jednoduchý a zároveň účinný? Odpovědí na tyto otázky může být chytrý systém ECONIT.

Bojíte se papírování?
Smlouvu podepisuje obec jen jako 
„kupující“ služby ECONIT, zapojení 
domácností je na bázi dobrovol-
nosti. Pokud mají zájem, zaregis-
trují se na obecním úřadě, kde jim 
bude přidělen přístup do aplikace 
a všechny potřebné podklady pro 
evidenci tříděného odpadu.

Unikátní kód pro každou 
domácnost
Každá domácnost při přihlášení 
do systému získá sběrné  ná-
doby / pytle na třídění odpadu s 

Inovace přinášejí změny, na které se musí obec připravit.  
Rozhodnutí přejít na nový systém je náročné rozhodnutí. Obec musí zvážit všechna pro a proti. Starosta se 
potřebuje shodnout se zastupitelstvem, vyčlenit finance a informovat obyvatele. Co byste měli před zavede-
ním systému ECONIT vědět?

Co Vás ještě může zajímat?
K zavedení systému jednoznačně patří vzdělávání občanů. Jen vzdělaný občan ví, proč a jak mu systém může 
napomoci ke zkrášlení jeho okolí a úspoře financí.
Na systém je možné dostat dotaci.

nálepkami s QR kódem, který je 
jedinečný pro jejich domácnost. 

Nádoby/pytle se svým označením 
vyloží jen tehdy, když sběr probíhá.

Frekvence svozu odpadů
Důležitou otázkou pro obec je 
nastavit frekvenci svozu jednotli-
vých druhů tříděného odpadu. V 
začátcích tomu pomůže analýza 
odpadů, aby obec zjistila, kolik 
odpadu v rámci SKO produkuje. 
Následně pravidelnou analýzou 
prostřednictvím chytrého systému 
ECONIT mohou upravit frekvenci 
svozu dle potřeb.

PAYT SYSTÉM Z POHLEDU DOBRÉ PRAXE 

PAYT (Pay as you throw) znamená „Plať za to, co vyhodíš“.

Následně je možné nastavit kroky k předcházení vzniku odpadu (zavedením systému domácího 
kompostování či evidenčního systému ECONIT) a ke zvýšení míry třídění.

Občané budou mít reálný přehled o tom, kolik a jaké druhy odpadu v současnosti netřídí.

Po opakované analýze odpadu (například 1 rok od zavedení akčních kroků) je možné porovnat 
stav a vyhodnotit úspěšnost zavedených řešení.

Samospráva zjistí skutečný stav nádob: kolik % bioodpadu a ostatních tříditelných složek se na-
chází ve směsném komunálním odpadu.

VÍTE PROČ REALIZOVAT ANALÝZU ODPADU V OBCI ČI MĚSTĚ?

1

2

3

4
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Legálně a ekologicky v elektrických kompostérech

Kuchyňské odpady z jídelen 
a restauračních zařízení

Základní škola v Karlových Varech 
kompostuje inovativně a ekologicky.

I slupky od banánů či ohryzky 
z jablek

Kompostování v mateřských a základních školách si pochvalují 
paní ředitelky, vedoucí jídelen i samotné kuchařky.

Výsledek kompostování po 24 hodinách. 
Ekologický a výživný substrát.

V pardubických školských zařízeních 
si chválí praktického pomocníka. 

Kompostování je součástí 
ekovýchovy.

Školení vedoucích školních jídelen o elektrických 
kompostérech.

Od jednoduchého vkládání odpadu
po vybírání kompostu.
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Zpracování kuchyňských odpadů

Legálně a ekologicky v elektrických kompostérech

Kuchyňské odpady z jídelen 
a restauračních zařízení

Základní škola v Karlových Varech 
kompostuje inovativně a ekologicky.

I slupky od banánů či ohryzky 
z jablek

Kompostování v mateřských a základních školách si pochvalují 
paní ředitelky, vedoucí jídelen i samotné kuchařky.

Výsledek kompostování po 24 hodinách. 
Ekologický a výživný substrát.

V pardubických školských zařízeních 
si chválí praktického pomocníka. 

Kompostování je součástí 
ekovýchovy.

Školení vedoucích školních jídelen o elektrických 
kompostérech.

Od jednoduchého vkládání odpadu
po vybírání kompostu.

Také město Písek si pořídilo cen-
trální elektrický kompostér a 
sváží do něj kuchyňský odpad 
ze všech svých základních 
škol. Školy již nemusí řešit 
paušálně placené svozy a 
mají vyřešenou legislativu. 
Kompostér během jednot-
livých cyklů kompostování 
dosahuje teploty nad 70 °C 
(teplota nutná  pro hygienizaci 
– odstranění veškerých nebez-
pečných a patogenních látek) 
a denně se odpad zredu-
kuje až o 90 % s výsledným 
výstupem.

Instalace elektrického kom-
postéru GG 02 proběhla také 
v Mateřské škole na Parmské 
ulici v Praze. Ve školce vzniká 

O elektrických kompostérech, jako alternativě k po-
vinným svozům gastroodpadu, budete slyšet stále 
častěji. Technologii na zpracování kuchyňských 
zbytků přímo v místě jejich vzniku používá již 
mnoho škol po celé České republice. Samosprávy jako 

Svoz gastroodpadu je často finančně velmi náročný. 
Dosud bylo běžnou praxí pro gastroprovozy zavázat 
se ke svozu gastroodpadu certifikovanou svozovou 
společností. A to zejména pro ušetření času a zjed-
nodušení administrativy. Avšak tento svoz je obecně 
nákladný a zároveň školy přicházely o odpad, který 
by se velmi jednoduše mohl stát zdrojem. Elektrické 

zřizovatelé školních zařízení se o kompostéry velmi 
zajímají a doporučují školám nahradit svozy právě 
elektrickými kompostéry GREENGOOD. Pomáhají tak 
svým školám zajistit ekologickou variantu nakládání s 
odpady, ale také snižovat jejich náklady.

kompostéry GREENGOOD přinášejí jiný pohled na 
gastroodpady a zásadní změnu.
Jsou nejen ekologickou variantou k povinnému svozu, 
ale navíc pomáhají producentům gastroodpadu sni-
žovat jejich náklady, plynoucí z rostoucích paušálních 
nákladů za svozy.

denně přibližně 5 kg gastrood-
padu. Při propočtech porovnání 

nákladů kompostování se svo-
zem zjistili, že varianta zpraco-

vání gastroodpadu přímo na 
místě jeho vzniku je levnější. 
Navíc jsou si vědomi, že cena 
svozu bude v následujících le-
tech stoupat. 
„Elektrický kompostér nás pře-
svědčil také tím, že toto eko-
logické zařízení nezatěžuje 
přírodu a je to elegantní, jed-
noduché a čisté řešení“, uvedla 
hospodářka mateřské školy.
Dnes kompostuje gastrood-
pady v České republice již 
více než 70 školských zařízení. 
Elektrické kompostéry mů-
žeme najít třeba na školách a 
školkách od Aše, přes České 
Budějovice, Kladno, Prahu, 
Kolín až po Brno. 

ŠKOLY CHTĚJÍ EKOLOGICKÉ A LEGISLATIVNĚ SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

STAROSTOVÉ POMÁHAJÍ ŠKOLÁM ŘEŠIT GASTROODPADY

MNOHÉ ŠKOLY JIŽ KOMPOSTUJÍ

CO SE UDÁLO 
V ROCE 2017

PRINCIP FUNGOVÁNÍ:

MIKRO-
ORGANISMY

VYSOKÁ 
TEPLOTA

NEUSTÁLÝ 
PŘÍSTUP 
VZDUCHU

REDUKCE OBJEMU ODPADU AŽ O 90 % V PRŮBĚHU 24 HODIN

VÝSLEDEK 
hygienizovaný substrát
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Zbytky ze školní jídelny či nedoje-
dené svačiny školáků už nekončí 
v koši. Na Základní škole jazyků v 
karlovarské Libušině ulici, spus-
tili pilotní projekt na umístění 
kompostéru do jídelny. Z ne-
využitého jídla se tak v Karlových 
Varech stává hnojivo. Pokud se 
novinka osvědčí, získají elektrický 

kompostér všechny školy ve 
městě. Elektrický kompostér do-
káže zpracovat až 82 kilogramů 
kuchyňského odpadu denně, k to-
muto maximu se ale škola ani ne-
přibližuje. Kromě odpadu, který 
vznikne při přípravě jídla, kompos-
tér zpracovává i zbytky svačin. Žáci 
je umísťují do speciálních košů s 

komposotvatelnými sáčky, které 
jsou rozmístěny po celé škole.
 „Vše je to o tom, jaké jídlo v daný 
den uvaříme. Například pokud jsou 
řízky s bramborami, je zbytků tak 
okolo 20 kilogramů s tím, že zbu-
dou většinou jen brambory. Na dru-
hou stranu víme, že našim malým 
strávníkům moc nejedou luštěniny. 

KARLOVY VARY: Z OBĚDŮ A SVAČINEK SE STÁVÁ SUBSTRÁT 

Jak vnímají ředitelé a vedoucí 
školních jídelen elektrické kom-
postéry. Mohou být budoucností 
v otázce řešení gastroodpadů?

Od začátku roku 2017 jsme před-
stavovali technologii ekologického 
nakládání s kuchyňským odpa-
dem prostřednictvím elektrických 
kompostérů GREENGOOD více jak 
400 školám a školkám. Mám to 
potěšení přiznat za sebe a své ko-
legy to, že se setkáváme zejména s 
pozitivní zpětnou vazbou.

Nevědomost a nový pohled
Spousta provozů o této tech-
nologii dosud nevěděla. Jediné 
východisko pro ně byl často 
nákladný certifikovaný svoz. 
S naším řešením přijali nový 
pohled na tuto problema-
tiku. Najednou si uvědomili, že 
gastroodpady nemusí být jen 
finanční zátěží. Mohou s nimi 
pracovat jako se zdrojem a často 
využít i pro edukativní účely či k 
vlastní propagaci ekologického 
smýšlení.

Přirozená zvědavost
Ředitelé a vedoucí školních jíde-
len jsou doslova hladoví po od-
povědích. Nejvíce je zajímá, zda 
opravdu dojde k redukci kuchyň- 
ského odpadu o 90 % a přeměny 

na hygienizovaný substrát pouze 
za 24 hodin.
Jsou také zvědaví, jaké jsou veškeré 
provozní náklady a zda se musí do-
kupovat mikroorganismy sloužící 
k likvidaci kuchyňského odpadu. 
A tu s radostí vždy opakujeme, 
že veškeré náklady jsou pouze za 
elektřinu. Což je pro většinu ředi-
telů velice podstatná a často roz-
hodující informace.
Také se zajímají o to, zda elek-
trický kompostér nezapáchá. 
Nikdo by přece nechtěl mít v míst-

nosti něco, co bude vytvářet nepří-
jemné prostředí. To je přirozené. 
Při správně instalaci kompostéru, 
je provoz opravdu bezzápachový, 
o čemž se ředitelé či vedoucí ŠJ 
přesvědčují z vlastní iniciativy 
u provozů, které již technologii 

elektrických kompostérů využí-
vají. Často je bereme do míst, kde 
kompostéry už plně pracují. U již 
nainstalovaných kompostérů si ře-
ditelé a vedoucí ŠJ chválí, že je pro-
voz velmi jednoduchý na obsluhu, 
zařízení je plně automatizováno 
(žádné spouštění, nastavování 
atd.) a celkový proces je velmi čistý.

Vzděláváme
Ještě stále spousta provozů po-
užívá k likvidaci gastroodpadů 
nelegální cestu (soukromníci -> 

prasata). A to z toho důvodu, 
že neznají legislativu, nebo svo-
zová firma k nim z technických 
důvodů odmítá jezdit (velká 
vzdálenost, špatný technický 
stav komunikace atd…). Příčinou 
jsou také často nesmyslně vy-
soké ceny za svoz.
Vždy se snažíme navrhnout to 
nejideálnější řešení a pomoci, 
jak se jen dá. Naším cílem není 
za každou cenu prodat kompo-
stér do školy. Někdy to totiž pro 
danou školu není ekonomicky 
výhodné. Chceme být féroví a 

tudíž podat všechny informace, 
které jsou nám dostupné. Jaká je 
legislativa, co se smí a nesmí, jaké 
jsou možnosti. A každý si už může 
udělat svůj obraz a názor na celou 
věc.

ELEKTRICKÉ KOMPOSTÉRY: ZVĚDAVÍ ŘEDITELÉ A VEDOUCÍ JÍDELEN 

Rozhovor s naším kolegou Tomášem Aulickým, který obešel již mnoho školních zařízení po celé České republice.
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V Pardubicích bude 11 vybraných 
škol a školek využívat Elektrické 
kompostéry GG 02 jako moderní al-
ternativu k drahému svozu kuchyň- 
ského odpadu. Ředitel Služeb 
města Pardubice – Odpady a. s.,  
pan Ing. Jiří Strouhal se rozhodl 
pro moderní technologii, která 
je v souladu s legislativou a us-
nadní práci s hygienizací kuchyň- 
ských zbytků.
Služby města Pardubice – Odpady 
a.s. dosud odvážely veškerý 

To se pak pohybujeme i okolo 40 
kilogramů zbytků za den,“ uvedla 
hlavní kuchařka jídelny Alena 
Fridelová.

Instalace kompostéru GG 10 v ku-
chyni byla velmi jednoduchá a ne-
vyžádala si žádné výrazné zásahy 
a úpravy v prostoru. Výsledný 

substrát škola věnuje Správě lá-
zeňských parků, která ho využije 
na hnojení.
 

gastroodpad ze školních kuchyní 
prostřednictvím hnědých nádob 
na bioodpad. Kompostéry GG 02 
zpracují gastroodpad přímo na 
místě. Jídelny tak ušetří peníze 
za odvoz a skladování gastrood-
padu, který se v kompostéru za 
24 hodin zredukuje až o 90 % a 
vznikne z něj kvalitní substrát. Ten 
mohou poté školy odevzdat v hně-
dých nádobách v daleko menším 
množství. V první etapě projektu 
bylo pořízeno 11 elektrických 

kompostérů GG 02, ze kterých se 
už těší v jídelnách pardubických 
mateřských škol. Věříme, že tato 
zařízení budou skvělými pomoc-
níky a brzy budou naše „GGny“ ve 
všech školách. Pardubice jsou vy-
nikajícím příkladem, jak moderně 
zpracovat gastroodpad na místě 
jeho vzniku a rychle a efektivně 
snížit jeho množství. Pomáhají tak  
šířit myšlenku pro méně odpadu 
mezi obyvateli už od mateřské 
školky! 

SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC POMÁHAJÍ ŠKOLÁM ŘEŠIT GASTROODPADY
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Od kompostování v rodinných domech po vybavení kompostárny

Komplexní řešení biologicky 
rozložitelných odpadů v samosprávě

Obec ke kompostérům zakoupila výkonný zahradní 
štěpkovač. Ten slouží ke zpracování veřejné zeleně, 
ale i pro jednotlivé domácnosti.

Kompostování v městské části Praha-Lysolaje.

Kompostování v praxi.

Paní starostka v obci Tatobity 
jde příkladem.

Trávu, listí, větve či hřbitovní zeleň z veřejných prostranství 
snadno zpracuje moderní mobilní kompostárna.

Praktické překopávání a míchání biologicky rozložitelného
odpadu přímo v  kompostárnách pomocí prekopávače kompostu.

Výsledkem kompostování v kompostérech 
nebo obecních kompostárnách je kvalitní a výživný substrát.

Ideálním nástrojem při zavedení tříděného sběru 
biologicky rozložitelných kuchyňských odpadů 
z KBV je hygienizační CSC kontejner.

Překopávání zakládky na obecní kompostárně 
zabezpečí tvorbu kvalitního kompostu.

Zahradní kompostéry jsou i v areálu základní 
a mateřské školy.
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Kompostování biologicky 
rozložitelných odpadů

Existují nebo se v blízké  
budoucnosti chystá otevření 
dalších dotačních zdrojů, z nichž 
by bylo možné nákup kompos-
térů podpořit?

Od 3. 4. 2017 do 2. 1. 2019 je pro 
kraje, obce, města i svazky otevřená 
84. Výzva Ministerstva životního 
prostředí z Operačního programu 
Životního prostředí 2014 - 2020. 
V této výzvě je alokovaných 30 
mil. Kč z evropských prostředků, 
realizace jednoho projektu musí 
být v minimální výši 500 tis. Kč. 
Podporované aktivity jsou v rámci 
programu Předcházení vzniku 
komunálních odpadů prostřed-
nictvím pořízení domácích kom-
postérů pro občany či dovybavení 
kompostárny. Také je podpořeno 
předcházení vzniku textilního a 
oděvního odpadu, budování tzv. 
RE-USE center pro opětovné pou-
žití výrobků nebo systému opětov-
ného použití. V neposlední řadě je 
podpořeno zavádění tzv. Systému 
door to door, což je systém sběrů 
odpadů tzv. ode dveřím ke dveřím. 

Tato výzva je velmi kompletní, 
pokud se tedy obec rozhodne jít 
nejlepší možnou cestou, a to právě 
předcházením vzniku odpadu, celý 
systém nakládání s odpady může 
být podpořen právě z této výzvy. 

Existují již nějaké příklady pro-
počtů, které by ukázaly, kdy 
se obci vyplatí nakoupit kom-
postéry pro občany namísto 
vyvážení velkoobjemových 
kontejnerů?

Velká finanční výhoda se ukáže 
v dlouhodobém horizontu  
(2-3 roky). Pořízení kompos-
térů pro typickou českou obec 
(1000 obyvatel) může vyjít na cca  
500 000 Kč. Kompostéry obec 
jednorázově nakoupí a pokud 
občanům v rámci řádné osvěty vy-
světlí, jak správně kompostovat, 
jiné náklady na bioodpad z domác-
ností dalších 20 let vynakládat ne-
musí. Obce, které se rozhodnou jít 
cestou svozu bioodpadů, které mj. 
zanechávají stopu ekolologického 
znečištění ovzduší, stejně musí vy-
naložit prvotní finance na pořízení 
nádob, ať už velkoobjemových, 
nebo biopopelnic.

Druhou variantou je pronájem 
nádob od svozové firmy, která 
jim bioodpad bude odvážet. V 
obou případech se zavazují k pra-
videlnému placení za svoz. To se 
může jevit v krátkodobém hori-
zontu výhodněji (rok až dva), v 
dlouhodobém však poplatky něko-
likanásobně převýší investici do 
kvalitních kompostérů. Vyjádřit to 
finančně je velmi těžké, protože 
náklady na svoz se mohou lišit růz-
nými faktory, jako například kam 
se bioodpad odváží, podmínky 

svozu, zda obec platí za pronájem 
nádob atd.
 
Dobré příklady praxe z obcí, kde 
investovali do kompostérů, je 
spousta a obcím to ušetřilo vý-
znamné peníze z rozpočtů, které 
mohou investovat do dalšího roz-
voje. Konkrétním příkladem jsou 
města Třebíč, Nový Jičín, Praha 
- Lysolaje, dále obec Kateřinice, 
Jalubí, Tatobity a stovky dalších.

Jaké jsou trendy vývoje na-
kládání s bioodpadem do  
budoucna?  Na co by se obce 
měly v této souvislosti připravit, 
co by měly promyslet, zajistit?

Ideálním řešením pro bioodpady 
v obcích je řešit je komplexně. 
Následně, když jsou bioodpady 
vyřešeny, je třeba se zaměřit na 
zvýšení míry třídění ostatních slo-
žek. Zavádění kompostování BRO 
v rodinných domech je již známým 
tématem. Občané jednoduše zpra-
covávají svůj biologicky rozložitelný 
zahradní odpad přímo ve svých za-
hradách. Samospráva zatím po-
stupně snižuje celkové množství 
směsného komunálního odpadu, 
nakolik zelený odpad se již nena-
chází v komunálním odpadu.

Pak je vhodné implementovat 
třídění BRKO pro byty a paneláky 
systémem Door to door. Každá 
domácnost může používat košíky 
a kompostovatelné sáčky na sběr 

BIOODPAD V OBCÍCH – JAKÉ OTÁZKY TRÁPÍ OBCE PŘED POŘÍZENÍM KOMPOSTÉRŮ

INSPIRACE   Z PRAXE
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V obci Rouské ve spolupráci s INCIEN zrealizovali 
osvětové aktivity o domácím kompostování. Obec zís-
kala ocenění Zelená stuha a finanční prostředky 
na ekologické činnosti, díky kterým pořídila mimo 
jiné i 90 kusů kompostérů a osvětové aktivity pro děti 
i dospělé. Dalším krokem bude analýza odpadů a na-
stavení systému třídění tak, aby vznikalo co nejméně 
odpadů, které budou uloženy na skládky. Držíme 
palce!

Základní škola a Mateřská škola Křešice z okresu 
Litoměřice patří mezi školy s titulem Skutečně 
zdravá škola. Škola pravidelně vzdělává děti i rodiče 
o zdravé výživě, navštěvují zajímavá místa, kde vzniká 
zdravá strava a na denním jídelníčku je minimálně  
75 % všech pokrmů vyrobeno z čerstvých neopraco-
vaných surovin či potravin. 

V rámci zdravé koncepce se škola rozhodla i pro kom-
postování vlastních bioodpadů v zahradním kom-
postéru PREMIUM. Děti se tak mohou v praxi naučit, 
jak je kompostování prospěšné pro nás a přírodu.

biologicky rozložitelného odpadu 
z kuchyní. Obsah košíku obyvatelé 
následně vysypou do společné ná-
doby na bioodpady umístěné před 
panelákem. Tento odpad obec 
sveze na obecní kompostárnu, kde 
jej může přímo zhygienizovat v hy-
gienizačním zařízení.

Samospráva, která je v pozici zři-
zovatele škol, školek či zařízení so-
ciálních služeb (provozující služby 
společného stravování), může taky 
nahradit povinné svozy gastrood-
padů kompostováním zbytků jídel 

v elektrických kompostérech. Ty 
zpracují syrové a vařené zbytky 
všech druhů jídel v množství  
0,1 kg – 1000 kg denně na ekolo-
gický a výživný substrát – orga-
nické hnojivo již do 24 hodin. Toto 
řešení se dlouhodobě ukazuje jako 
ekonomicky výhodnější a hlavně 
má velký ekologický přínos.

Těmito řešeními si samospráva za-
jistí úplnou samostatnost v naklá-
dání s bioodpadem.
Když má obec již biologicky rozlo-
žitelné odpady vyřešeny, vzniká 

zde prostor pro zvyšování míry 
třídění ostatních složek odpadu. 
Efektivním nástrojem na motivaci 
občanů, aby více třídili,  je zavedení 
elektronické evidence odpadů 
aneb systému PAYT (Plať za to, 
co vyhodíš). Bonusový systém na 
jedné straně motivuje občany k 
poctivému třídění a samospráva 
na druhé straně získává kvalitní 
evidenci o stavu svých odpadů.

OSVĚTOVÉ AKTIVITY O DOMÁCÍM 
KOMPOSTOVÁNÍ V OBCI ROUSKÉ 

DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY KŘEŠICE KOMPOSTUJÍ
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Inovativní hygienizační zařízení, které splňuje legislativní požadavky nařízení EU (ES) 1069/2009 na hygienizaci od-
padů kategorie VZP 3. Technologie je navíc ideálním nástrojem při zavedení tříděného sběru biologicky rozložitel-
ných kuchyňských odpadů z KBV (komplexní bytová výstavba).

Hygienizační jednotka na biologicky rozložitelné odpady, včetně kuchyňských a restauračních odpadů, 
kalů a jatečních odpadů.

Dostupné řešení pro využití a hygienizaci gastroodpadů a bioodpadů najdete na www.meneodpadu.cz/hygienizace. 

HYGIENIZAČNÍ KONTEJNER CSC: 
INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO SAMOSPRÁVY A KOMPOSTÁRNY

Nízké pořizovací náklady a minimální provozní 
náklady.

Roční kapacita až 800 tun.

Mobilní a nezávislé řešení.

Patentovaná protizápachová membrána.

Regulace provzdušňování.

Monitorování teploty a kontrola stavu naplnění.

Inteligentní proces hygienizace a kompostování 
monitorován přes internet.

GPS sledování a elektronická evidence hygienizace.

HYGIENIZAČNÍ KONTEJNER 
JE EKONOMICKY VÝHODNÉ 
ŘEŠENÍ
„Hygienizační kontejner CSC jsme 
zavedli na český trh, protože jsme 
přesvědčeni, že toto řešení je ma-
ximálně výhodné pro naše samo-
správy a kompostárny. Prioritní 
výhodou pro ně je to, že technologie 
je finančně nenáročná ve srovnání 
s jinými druhy zabezpečení hygie-
nického ošetření, které je v procesu 
zpracování bioodpadů nezbytné. A 
to ať už jako prvotní investice nebo 
běžné provozní náklady. Na druhé 
straně je kontejner zajímavý pro 
obce, města a kompostárny, pro-
tože splňuje atributy univerzálního 
zařízení. Splňuje funkci hygienizace 
a kompostování a navíc má moni-
torovací, evidenční, mobilní funkci,“ 

uvedl Tomáš Aulický z JRK Česká 
republika.

STAV HYGIENIZACE MŮŽETE 
SLEDOVAT PŘES CHYTRÝ 
TELEFON
Modernizace v oblasti odpadů 
je stále častějším tématem. 
Označením „smart“ se může pyš-
nit i hygienizační kontejner CSC. 
Ten je totiž plně propojen se 
„smart“ zařízeními a využívá 
GPS sledování. Proces hygie-
nizace a kompostování tudíž může 
pracovník kompostárny monito-
rovat ve vlastní režii přes internet, 
ať se kontejner nachází kdekoliv. 
Sledovat může aktuální pozici, tep-
lotu a tlak v kontejneru nebo stav 
jeho naplnění. Zároveň si může 
nastavovat míru provzdušňo-
vání. Aplikace následně všechny 

údaje zaznamenává a vyhoto-
vuje komplexní dokumentaci o 
průběhu hygienického ošetření a 
kompostování.

ZHYGIENIZUJE KUCHYŇSKÉ 
ODPADY I KALY
Kontejner má roční kapacitu až 
800 tun odpadu, přičemž zpracuje 
biologicky rozložitelné odpady 
včetně gastroodpadů, jatečných 
odpadů a kalů. Na víku kontejneru 
se nachází filtrační membrána, 
díky které se dosahuje až 95 % sní-
žení zápachu. Což je velkou před-
ností této technologie.

TECHNOLOGII ODZKOUŠELA 
I KOMPOSTÁRNA LIBEŘ
Pozitivní zkušenost s novou tech-
nologií má Kompostárna LIBEŘ, 
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která je pod správou společnosti 
AGRO Jesenice a.s. v Hodkovicích. 
Ta, jako první v České republice, 
otestovala hygienizaci a zpraco-
vání gastroodpadů a bioodpadů 
v CSC kontejneru. Kompostárna 
zpracovává biologicky rozloži-
telný odpad z kuchyní a stra-
voven převážně od velkých 
odpadářských firem z Prahy a 

okolí v roční kapacitě kolem 1500 
až 1700 tun.
 
Provozovatelé na této technologii 
oceňují zejména mobilitu, protože 
se jedná o kontejnerové prove-
dení. Také její snadnou obsluhu, 
což uvítali především pracov-
níci. Vkládání materiálů, jedno-
duchá manipulace, ovládání 
mechanických prvků a teploměru 

a také relativně jednoduché 
čištění vnitřku kontejneru jsou ve-
likým plusem pro kompostárnu. 
Kontejner má při správném napl-
nění rychlý náběh do požadované 
hygienizační teploty, a to při nízké 
energetické náročnosti na provoz. 
Za pokrokové řešení považujeme 
software, který umožňuje kontrolu 
procesu hygienizace online.

Hlavní město Slovenska dalo majitelům rodinných 
domů (více než 20 000 domácností) na výběr ze dvou 
možností. První je sběr bioodpadu do hnědých sběr-
ných nádob a druhou, ekologičtější, je kompostování 
přímo v domácnostech. Právě z ekonomických a eko-
logických důvodů hlavní město doporučuje obyvate-
lům zvolit si systém domácího kompostování.

Tento systém se již osvědčil v městech jako je Brno, 
Praha či Vídeň. Kompostování je v mnoha městech v 
zahraničí stále větším trendem. Skvělé je, že se po-
pularizuje i u nás, protože právě do velkých měst s 
moderními rodinami patří.

INSPIRACE ZA HRANICEMI: BRATISLAVA ZAČALA S TŘÍDĚNÍM BIOODPADU
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Na českém trhu jsou k mání de-
sítky typů kompostérů. Liší se 
váhou, materiálem, objemem, 
systémem průduchů, náročností 
složení, typem plnění i vyprazdňo-
vání či barvou. Vybrat si z nich ten 
nejlepší dá každému starostovi 
dost práce. Každému vyhovuje 
něco jiného. Důležité je 
mít na paměti vždy fakt, 
že investujete do vyba-
vení, které vám má 
pomoci snižovat množ-
ství odpadu. Není jistě 
ve vašem zájmu pořídit 
občanům kompostéry, 
které nevydrží ani po 
dobu trvání projektu, na 
zahradě se za pár let roz-
padnou a nemají záruku 
na náhradní díly. Věřte, 
že u některých nekvalit-
ních kusů se budete o 
možnostech reklamace 
informovat již velmi brzy. 
Tenkostěnné kompos-
téry totiž vlivem počasí křehnou, 
praskají a často se po pár letech 
užívání stanou nefunkčními. 

Proto vždy obcím radíme:
1) Vyberte si kompostér se stě-
nou o tloušťce alespoň 0,6 – 0,7 
cm. Můžete si být jistí, že je dosta-
tečně těžký, vydrží třeba i dvacet 
let, na zahradě ho neodfoukne vítr 
a nezkřehne.

2) Volte takové výrobky, u kterých 
můžete vyměnit jednotlivé části za 
nové bez toho, aniž byste museli 
vyměnit celý výrobek. Volte modu-
lární kompostéry s pevnými díly.

3) Pozorně zvažte, jaký má kompo-
stér systém vyprazdňování. Pokud 

jediný otvor na odebrání kompo-
stu je malé okénko ve spodním 
prostoru, tak si můžete být jisti, 
že budete muset stejně celý kom-
postér rozebrat. Proto volte ta-
kový, který jednoduše rozložíte či 
rozevřete.

4) Hledejte například kompostéry 
recyklovatelné nebo vyrobené z 
již recyklovaných plastů. Ty mají 
stejnou kvalitu jako kompostéry z 
primárních plastů a vy pomůžete 
vytvořit poptávku na trhu, kde jsou 
využívány druhotné suroviny.

Klíčovou roli hraje osvěta.
Setkali jsme se s obcemi, které i 
když měli v ceně dodávky zahrnuto 
školení pro občany, tak odmítli se 
slovy: „Však u nás lidi kompostují 
roky, žádné školení není potřeba.“ 
Jenže ono kompostování v rohu 
zahrady, kam lidé roky vozí trávu 
a všechen bioodpad a jednou za 
tři roky kompost přehodí, je něco 
jiného, než kompostování v kom-
postérech. O ty je třeba pečovat, 

dbát na správnou vlhkost, pro-
kopávat jejich obsah, správně 
kombinovat vstupní suroviny 
a promyslet i jejich umístění tak, 
aby kompostování bylo pohodlné. 
Množství dotazů, které se na konci 
přednášek hromadilo, nás pře-
svědčilo o tom, že lidé zapomněli, 

na co všechno je nutné 
myslet před tím, než 
s kompostováním za-
čnou. Doporučujeme 
tedy všem obcím, které 
o kompostování pře-
mýšlí, aby nezapomněly 
na důslednou osvětu. 
Bez osvěty se totiž velmi 
často stává, že kompost 
začne lidem tlít a zapá-
chat, nebo je naopak 
moc suchý a celý systém 
je pak mnohdy mylně po-
važovaný za nefunkční. 
Při tomto neproškolení a 
neodborném zacházení 
s kompostéry pak v ná-

dobách na komunální odpad končí 
biologicky rozložitelný odpad, 
který mohl být navracen zpět do 
půdy.

Jak často říkáme, nejlepší odpad 
je ten, který nevznikne. Za ten 
totiž obec nemusí platit a šetří tak 
finance, které může například vlo-
žit do osvěty obyvatel či nových, 
chytrých systémů adresného 
svozu odpadu, které pomáhají 
zvyšovat míru třídění odpadů a 
snižovat náklady obce či města. 

NENÍ KOMPOSTÉR JAKO KOMPOSTÉR 

Připravil Institut cirkulární ekonomiky
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Osvětová kampaň v obcích

Vzdělávání obyvatel a dětí jako 
efektivní nástroj pro předcházení 
vzniku odpadů

Analýza odpadu spojená s edukativní 
přednáškou pro žáky ZŠ a MŠ.

Když děti vědí, že obědy a nesnědené zbytky 
se dají také kompostovat.

Kompostování hrou.

Po přednášce v obci následuje předání kompostérů. Analýza odpadu ve městě.

 V obci Kateřinice se občané naučili, jak správně kompostovat 
v zahradních kompostérech.

Přednášky jsou plné cenných rad a také spojují obyvatele obce. 
Zde je paní starostka během přednášky o kompostování.

Školení a kompostování 
pro nejmenší.

Děti z mateřské školy 
kompostují.

Praktická ukázka manipulace s kompostérem. Přednášky pro obyvatele jsou spojené 
i s předáváním kompostérů.

Představení evidenčního systému 
odpadů v obci Jaroměřice.



19JRK zpravodaj pro samosprávy

Mnohé samosprávy si uvědo-
mují, že efektivní cestou, jak v 
co největší míře předcházet 
vzniku odpadů, je osvěta oby-
vatel. Na obcích se osvědčily na-
příklad edukativní přednášky na 
téma kompostování a třídění. 
Nejdůležitějším bodem je naučit 
děti, že podstatou je, aby žádný 
odpad nevznikal a pokud vznikne, 
tak mají možnost ho ekologicky 
zpracovat. Některé školy jsou 
vybaveny vlastními zahradními 
kompostéry, kde děti učí, jak se 
zpracovávají bioodpady ze zahrad. 

případ ze Základní školy jazyků 
v Karlových Varech. Škola začala 
zpracovávat zbytky ze školní ku-
chyně a jídelny a také nedojedené 
svačiny školáků. Ve třídách zavedli 
speciální odpadkové koše s biolo-
gicky rozložitelnými sáčky, do kte-
rých mohou žáci vyhazovat zbytky 
svačin. 

Takže i tyto zbytky svačin jsou eko-
logicky kompostovány ve školní 
jídelně a nekončí společně s ko-
munálním odpadem na skládce.

Analýza odpadu byla v Jaroměřicích 
spojena s edukativní přednáškou 
pro žáky základní školy. Ta byla 
realizována neziskovou organizací 
INCIEN a zaměřena na ochranu 
planety, životního prostředí a důle-
žité téma třídění odpadu. 

Žáci se po přednášce zúčastnili 
analýzy odpadu a doprovod jim 
dělali i žáci mateřské školy. Všichni 
žáci obce tak viděli, co se skrývá v 
černých nádobách a jaký smysl má 
třídění odpadu.

Díky elektrickým kompostérům 
se však mohou děti naučit, jak se 
zpracovávají i gastroodpady z jíde-
len, nebo třeba zbytky jejich svačin. 
Nespornou výhodou komposto-
vání gastroodpadů v elektrických 
kompostérech je totiž fakt, že je 
zařízení lehce přístupné, bezpečné 
a díky tomu se separace gastrood-
padů mohou účastnit i malé děti z 
mateřských škol.

Unikátním způsobem zapojení 
dětí do separace nejen bio-
odpadů, ale i dalších odpadů je 

VZDĚLÁVÁNÍ O RECYKLACI JE NEZBYTNÉ 
JIŽ OD ÚTLÉHO VĚKU

NETRADIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ O ODPADECH
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V červenci jsme se zúčastnili české 
prezentace o naplňování 17 cílů 
udržitelného rozvoje (SDGs) na 
půdě OSN v New Yorku spolu s 
místopředsedou vlády a ministrem 
životního prostředí Richardem 
Brabcem.

Svou vizi ČR zformulovala do doku-
mentu Česká republika 2030, který 
v dubnu roku 2017 schválila vláda. 
Dokument obsahuje podrobné vy-
hodnocení stavu v různých oblas-
tech a rovněž srovnání s ostatními 
zeměmi.
Kromě politického pohledu na věc, 
byli na zasedání pozváni i zástupci 

z neziskových organizací a podni-
katelských subjektů, které se té-
matu životního prostředí aktivně 
věnují. Projev o tom, jakým způso-
bem přispívá firemní sektor České 
republiky ke zlepšení životního 
prostředí a udržatelného rozvoje, 
přednesl náš obchodní ředitel 
Robin Dufek. 

Prezentoval také poslání naší spo-
lečnosti, kterým je snižování pro-
dukce odpadů a zabránění tomu, 
aby ho tolik končilo na skládkách. 
Proto se snažíme dodávat obcím 
a městům moderní produkty a 
chytré technologie, které motivují 

občany k uvědomělejšímu naklá-
dání s odpady. Současně si uvědo-
mujeme, že pouhé dodání řešení 
nestačí. Jde o celý systém, syner-
gie uvnitř něj a zapojení obyvatel. 
Z praxe se nám osvědčila spolu-
práce s neziskovými organizacemi.

Na zasedání do New Yorku jsme 
byli pozváni i proto, že ambice naší 
společnosti zcela korespondují s 
cíli udržitelného rozvoje i české 
agendy 2030.  I proto jsme s nad-
šením přijali nabídku ukázat, že 
jsou v ČR firmy, které umí podnikat 
v souladu s globálními cíli udržitel-
ného rozvoje. 

BYLI JSME SOUČÁSTÍ DELEGACE POLITICKÉHO FÓRA 
NA VYSOKÉ ÚROVNI, OSN, NEW YORK
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V roce 2017 jsme se rozhodli od-
měnit certifikátem odpovědné 
samosprávy, které kompostují 
biologický odpad v zahrad-
ních kompostérech. Právě 
díky tomu, že bioodpad z do-
mácností a veřejné zeleně 
nekončí na skládce, přispívají 
ke snížení množství vypro-
dukovaného CO2 do ovzduší. 
Pokud se totiž bioodpad 
zkompostuje, velká část uh-
líku zůstává vázána v kom-
postu a následně v půdě. 
Tímto je výrazně snižována 
produkce skleníkových plynů.

Udržení uhlíku v půdě je velmi 
důležité pro to, aby byla půda 
kvalitní a poskytla pěstova-
ným plodinám dostatek živin. 
Až 40 % půdy po celém světě 
je postižených erozí. Půda vyži-
vená kvalitním kompostem získá 
přirozenou schopnost obnovy, 

Kromě těchto pozitiv, má zave-
dení domácího kompostování pro 
samosprávy i finanční efekt. Když 

biologický odpad nekončí v 
nádobách na ten komunální, 
tak se nádoba plní pomaleji. 
Samospráva tak může snížit 
frekvenci svozu a ušetřit pe-
níze za odvoz odpadů.

V minulém roce jsme certifi-
kát s informací o příspěvku 
ke snížení množství oxidu 
uhličitého zaslali 82 obcím 
a městům po celé České 
republice. Díky kompos-
tování bylo do ovzduší vy-
puštěno přibližně o 2 435 
032,54 kilogramů CO2 méně. 
Metodiku výpočtu ušetře-
ného CO2 vypracoval Institut 
cirkulární ekonomiky z.ú. 

Věříme, že v roce 2018 bude zapo-
jených obcí a měst více a společně 
ušetří velké množství uhlíku, který 
se efektivně využije v půdě.

je stabilní a nepodléhá erozi. 
Samosprávy tak díky kompos-
tování nezískají jen výživu pro 

rostliny, ale přispějí i k obnově 
kvality půdy.

Samosprávám jsme udělili certifikáty 
za předcházení vzniku odpadu

Certifikát

www.meneodpadu.cz

Metodika, na základě které byl uskutečněný výpočet, byla zpracovaná 
Institutem Cirkulární Ekonomiky, z. ú. www.incien.org 

Ing. Mojmír Jiřikovský
jednatel

V Praze
4. 12. 2017

P R O  M É NĚ  O D P A D U .

 
Toto množství zůstane díky kompostování 

vázáno v půdě.

Předcházením vzniku odpadů podporou
domácího kompostování v kompostérech může

Snížit produkci CO2 o 10 114,88 kg ročně.

město

Ždírec 
nad Doubravou

Certifikát

www.meneodpadu.cz

Metodika, na základě které byl uskutečněný výpočet, byla zpracovaná 
Institutem Cirkulární Ekonomiky, z. ú. www.incien.org 

Ing. Mojmír Jiřikovský
jednatel

V Praze
4. 12. 2017

P R O  M É NĚ  O D P A D U .

 
Toto množství zůstane díky kompostování 

vázáno v půdě.

Předcházením vzniku odpadů podporou
domácího kompostování v kompostérech může

Snížit produkci CO2 o 14 048,44 kg ročně.

Obec

Dolní Lutyně

Certifikát

www.meneodpadu.cz

Metodika, na základě které byl uskutečněný výpočet, byla zpracovaná 
Institutem Cirkulární Ekonomiky, z. ú. www.incien.org 

Ing. Mojmír Jiřikovský
jednatel

V Praze
4. 12. 2017

P R O  M É NĚ  O D P A D U .

 
Toto množství zůstane díky kompostování 

vázáno v půdě.

Předcházením vzniku odpadů podporou
domácího kompostování v kompostérech může

Snížit produkci CO2 o 86 035,75 kg ročně.

Mikroregion

Podralsko
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NAŠE AKTIVITY PRO MÉNĚ ODPADU V ROCE 2017

PRO MÉNĚ ODPADU.

9

2017

4 stáže
pro studenty.

7SPOLUPRACÍ
NA ZÁVEREČNÝCH PRACÍCH.ˇ

1JRK Magazínu.

 speciální vydání

3
nové unikátní e-shopy 

s konceptem “pro méne odpadu”.ˇ

2
vytvorené a spuštené systémy 
evidence odpadu pro podporu 
zvýšení míry trídení 
/ECONIT, ELVIS/.

ˇ ˇ

ˇ

Všechny krabice, do kterých 
   balíme objednávky, 
    dostaly druhou šanci a
        byly opet použity.ˇ

107
materských a základních škol zpracovává 
své kuchynské odpady v elektrických 
kompostérech.

ˇ
ˇ

128 obcí a mest,  které zavedly systém 
domácího kompostování  v kompostérech.

ˇ

vypušteného do ovzduší 
díky kompostování. 

o 2 842 673,26 kg 
méně

ˇ

42 prednášek 
    o kompostování.

ˇ

NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ,

se kterými aktivne

spolupracujeme

INCIEN CZ

INCIEN SK

Priatelia 
Zeme

Záhony pro školky

AIESEC

PUNKT
ACSR

nadácia PONTIS

kompostuj.me
34
ZPRACOVANÝCH INSPIRACÍ 
  Z PRAXE NA CESTE “PRO MÉNE ODPADU”.ˇˇ

3ZEME.̌

25
členu 
týmu.

12
pravidelných 

JRK zpravodaju 

pro samosprávy.

20 %
snížení smesného 
komunálního odpadu 
v obci díky evidenčnímu 
systému odpadu ECONIT.

ˇ

1 projev na Politickém 
fóru na vysoké úrovni 
k udržitelnému rozvoji 
na pude OSN, New York.ˇ

15
spuštených pilotních projektu
s novými technologiemi, 
systémy a produkty.

ˇ

2915
fanoušku na FB profilu, 
kterí s námi sdílí inspirace 
v odpadovém hospodárství. ˇ

ˇ

11
zrealizovaných 
fyzických 
analýz odpadu.

našlo svuj “domov”.
Tisíce kompostéru

ˇ

25
projektových partnerství 

na festivalech, konferencích 

a událostech.
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PRO MÉNĚ ODPADU.

9

2017

4 stáže
pro studenty.
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1JRK Magazínu.
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Odborné rady a praktické inspirace z odpa-
dového hospodářství najdete i na našich so-
ciálních sítích. Přidejte se k nám!

Bolzanova 1
110 00 Praha 1
Česká republika

info@meneodpadu.cz 
www.meneodpadu.cz

www.chytreodpady.cz 
www.meneodpadu.shop

JRK Česká republika

 JRK Pro méně odpadu

OCENĚNÍ NAŠICH ŘEŠENÍ

Zlepšeme životní prostředí a budoucnost našich samospráv společně!

Naši partneři Podporujeme

Ocenění SIRHA v kategorii inovativní technologie 
za technologii GREENGOOD, které nám v rámci 
technologické výstavy v Budapešti předával 
maďarský ministr zemědělství.

Ocenění Alumni Excellence Award za Leadership 
a pozitivní dopad v oblasti životního prostředí.

ZAČÍNÁME BIOODPADEM A POSTUPNĚ SNIŽUJEME 
MNOŽSTVÍ CELKOVÉHO ODPADU
Poslání snižovat množství směs-
ného komunálního odpadu reali-
zujeme především spoluprací se 
samosprávami, kde jsme kom-
plexním dodavatelem produktů 
chytrých systémů, technologií a in-
formačních kampaní na podporu 
předcházení vzniku odpadu.

Vytvořili jsme koncept „PRO MÉNĚ 
ODPADU.“, díky němuž aktivně a 
dlouhodobě spolupracujeme se 
stovkami samospráv. Pomáháme 
obcím zavést spravedlivý, jedno-
duchý a funkční systém pro jejich 
občany, aby produkovaly méně 
odpadu.

Sledujeme počáteční stav od-
padů, zavedeme SMART strate-
gie ke změně a následné měsíce 
/ roky sledujeme, jak se mění si-
tuace. Pracujeme také se školami 

Jedním z hlavních pilířů naší filo-
zofie je i informační kampaň pro 
občany, která sestává z veřejných 
přednášek o tom, proč se zabývat 
odpady, aby nekončily na sklád-
kách a jaký to má dopad na naši 
planetu.

/ školkami, zařízeními společného 
stravování, firmami či neziskovými 
organizacemi, abychom řešili zlep-
šování systému nakládání s od-
pady a snižovali množství odpadu 
končícího na skládkách.

B UDA P E S T

ARANYÉREM
INNOVÁCIÓS TERMÉKVERSENY 2016 

 TECHNOLÓGIÁK KATEGÓRIA 

AIESECSirha


