
DoMov l seriáto odpadech

Zeleny odpad tvo í
zhruba čtvrtinu našich
odpadkovych koš . P ito m
je tak snadne proměnit
ho v cenny kompost!
Nejen proto bychom se
měli pustit do jeho tídění
v domě, steině jako v bytě.

TEXTTEREZA PAVCoVÁ
FOTO SHUTTERSTOCK

îr ídění bioodpadu vlastně není
I žádnánovinka.Házetspadané
l lĺstíaposekanoutrávu,steině

jako od ezky z ovoce a zeleníny, ale
také korkové špunty nebo papírové ka-
pesníky a popel z kamen do kompostu
je zvykl1 témě každ zahrádká i ma-
jitel chaĘy nebo domu. |enže ten, kdo
bydlí v bytě a nemá zrovna obrovskou
terasu, si kompost jen tak nezaloží.
A pokud, nejspíš nebude tak velk , aby
po|al zbytkyt ebat íčlenné domác-
nosti, nebo dokonce větší. P itom obce
už dnes maií povinnost umožnit sv m
obyvatelrim t ídit bioodpad, ada z nich
navíc nabízí p istavování speciálních
kompostejnerrik rodinn; m ibytovl m
domrim. Začít t ídit bioodpad ve městě
vlastně nikdy nebylo snazší.

Jen jeden bioodpad?
Pro pot ebynap íklad anal zypodílu
v komunálním odpadu se bioodpad dělí
na dvě podskupiny. Zahľadní biood-
pad tvo í logicky rostlinné zbytky ze
zahľady, tedy posekaná tráva, spadané
listí, uschlé rostliny, u ezané větve
a také zbytky ze zemědělské v1 roby.
odpadem z domácností se pak rozumí
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Co do kontejneru nepat í
Nic, co je živočišného ptivodu. Tedy
maso, kostí, od ezky, uzeniny a také
v kaly masožľav ch zví at. Vyhazo-
vat sem nesmíme ale ani nedopalky,
jedlé tuky a oleje (ty mají vlastní
kontejnery), vlhčené ubrousky.
Do kompostejneru také nepat í jakékoli
zbytkyrostlinnapaden ch chorobou
nebo plísní, pak by totiž hrozĺlo, že se
napadení rozší í do celé várky kompos-
tu. Většina kompostáren pak nep Íjímá
ani odpady z bioplastri a bíologicky
rozložiteln ch odpad .

|ak se bioodpad ľecykluje
Vyt íděn bioodpad se obvykle sváží
do kompostáren, p ípadně do bioplyno-
v ch stanic. Vkompostárnách se pak
znovup et íđí, drtí apak obdobně jako
v domácím kompostéru nechává zrát
nav 'sledn1ikompost. Stejně sepak
také využívá, část se opět prodává pro
domácí využití, část nap íklad využí-
vají města a obce pro hnojení a kultivaci
obecní zeleně. V kompostárnách se také
často sepaľuje d evní odpad, kter se
následně drtí na štěpku využívanou
k topení. V bioplynov1ich stanicích se
zase vyrábí organické hnoiivo, takzva-
n1 digestát, a také bioplyn. Ten se pou-
žívá jako palivo do motorov chvozidel,
kv 'robě elektrické energie i tepla.

Kompostejner pro každého
|edna věc je odpad t ídit, druhá
likvidovat. Na rozdíl t eba od papíru
a skla totiž začne bioodpad v teplém
bytě ľychle zapáchat a p iláká i hmyz.
Každá obec sice povinně umož uie
t ídít zelené odpady v místně p ísluš-
ném sběrném dvo e, jenže pokud od něj
nebydlíme zrovna za rohem, není to
právě praktické ešení. Abychom se
vyhnuli nájezdu mušek i zbytečn m
cestám, máme v zásadě dvě možnosti'
Tou pľvní je obiednat si kompostejner
od obce, pokud takovou možnost na-
bízí, p ípadně se rozhlédnout po oko-
lí. Některé obce je totíž rozestavují
i z vlastní ĺniciativy. Žádat o kom-
postejner je pak možné jako jednotli
vec i za družstvo nebo společenství
vlastníkri. Firma svážeiící odpady
obvykle p istavuje konteiner na vybra-
né stanoviště komunálního odpadu,
nebo kdomu, a cena se pohybuje v ádu
několika stokorun za měsíc, p ičemž
b1Í'vá možné obiednat více velikostí
kontejner a nastavit také vyhovuiící
frekvenci svozu.

Nev hodoukomunálního svozu je
ovšem to, že p ijdeme o cennou část
celého procesu - o samotn1i kompost.
Ţako druhá vaľianta se tak ve městě
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ľtizné kuchy ské zbytky, jako isou
slupky, od ezky, nebo celé kusy ovoce
a zeleniny.
Velk rozdíl |e pak ieště mezi BRo - což
je zkratka pro biologicky rozložiteln
odpad a rozumí se iím skupina veš-
kerého organicky nebo anorganicky
rozložitelného odpadu. Ten mrižeme
nap íklad navlastní zahradě nechat

p ĺjímaií ke zpracování komu-
kompostárny, a je tedy možné

vyhazovat je do kompostejneru.

Copat ídokontejneru
Do hnědého kontejneľu, takzvaného
komposteineru, by měly z domác-
nosti zamí it veškeré zbytky rostlin-
ného privodu, tedy od ezky a zbytky,
jako jsou slupky nebo pecky z ovoce
a zeleniny, částĺ rostlin, včetně těch
pokojov ch. Do komposteineru ovšem
m žemevyhazovattaké čajové sáčky
(ovšem pozor na to, aby neobsaho-
valy plasty), kávovou sedlinu, staré
pečivo bez náplně, jako jsou ĺohlíky
a chleba, lepenku, tedy nap íklad
ľoličky od toaletního papíru nebo
kuchy sk chutěrek,sko ápkyvajec,
pe í nebo psí či kočičí chlupy. Kom-

nabizi v y uźití komunitního kom-
postování, které umož uje bíoodpad
nejen t ídit, ale také z něj zpětně těžit.
Pokud není žádn1źv neibližším okolí
(krátk seznam je nap íkladna www.
kompostui.cz, ale lepší je hledat na-
p íklad seznamech místních sdľužení,
na facebookov ch skupinách místních
městsk ch částí nebo v komunitních
zahradách), mrižeme kompostér sami
založit. Chce to sice něco práce navíc,

včetně vyšších počátečních nákladri
a shánění podobně naladěn 'ch sou-
sed , ale podobné aktivity se z velké
části dotují pomocí grantri i z peněz
městsk1 ch částí a jsou obecně velmi
podporované. A od kompostéru mriže
b 't velmi krátká cesta t eba k soused-
sk 'm setkáváním nebo rekonstrukci
dlouho zanedbaného vnitrobloku,
kde pomťrže společn kompost hnojit
okľasnéiužitečnézáhony. l

zrecyklovat v kompostu. Menší mno-
žinu pak tvo í takzvan BRK0, což ie
biologicky rozložiteln komunální
odpad. Což je právě skupina bioodpadu,

' Ne všechny l<ompostárny
p ijímají recyl<lovatelné"
ptasty
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obecně ptatí, že kompostovat je možné více věcí, než l<otik jich pat í
do l<ompostejneru. l(onl<rétní seznam vždy závisí na l<onl<rétnĺ l<ompostárně,
a pokud si tedy nejsme jistí, je nejjednodušší obrátit se na mĺstní obecní
nebo městsl<y ad, p ípadně firmu svážejĺcí odpad. Řada l<ompostáren totiž
nap íl<tad neal<ceptuje bioodpad v roztožiteln ch sáčcích z bioplastu, protože
není v jejich l<apacitních možnostech rozlišit ty, l<teré se sl<utečně rozloží, a ty,
l<teré obsahují mikroptasty a je.iĺch rozklad je p ĺliš dtouhy. Proto je nutné
do kompostejner vyhazovat odpad nap íl<lad v papírovych pyttích nebo jen
z domácí nádobky (skvěté jsou nap ĺktad ketímky od l<ilogramového balení
jogurtri a podobně). Jinal< znehodnotíme nejen vlastní snahou vyt ĺděn odpad,
ale obsah cetého jednoho l<ompostejneru, l<tery nal<onec zbytečně skončí
na skládce nebo ve spalovně.

postárny p ijímají také piliny včetně
podest lek domácích zvi at, ovšem
jen těch b ložrav ch, a popel ze d eva
čí d evěného uhlí.
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