Závěrečná zpráva z ankety

Komunitní kompostéry na Desítce

ÚMČ Praha 10
oddělení strategického rozvoje a participace
Kancelář starostky
červenec 2021

Anketa byla spuštěna na začátku května 2021, účastnit se bylo možné do 31.května 2021.
Respondenti byli oslovováni prostřednictvím sociálních sítí a to nejen na oficiálním profilu Praha 10,
ale i v uzavřených skupinách se zaměřením na městské kompostování.
Cílem ankety bylo zmapovat současný stav komunitních kompostérů (KK) na území MČ Praha 10 a
vejít v komunikaci se správci a uživateli. Na základě této komunikace a zpětné vazby pak bude
nastavena další strategie podpory nakládání s bio odpady na území MČ Praha 10.
Anketu vyplnili uživatelé a správci jedenácti komunitních kompostérů. Celkový počet respondentů byl
19.
Respondenti odpovídali na tyto otázky:
Kde je umístěn Váš komunitní kompostér?
Respondenti uvedli tyto lokace KK:
V katastrálním území Vršovice:
Hradešínská
Kazašská
Kubánské náměstí
Lvovská
V katastrálním území Strašnice:
Pod Rapidem
Tehovského
Nučická
KD Barikádníků
Na stezce/V předpolí
Oravská
V katastrálním území Bohdalec:
Pod Bohdalcem II.
V katastrálním území Malešice:
Počernická
V katastrálním území Záběhlice:
Macešková
Jahodová

Podílíte se aktivně na správě komunitního kompostéru?
10 respondentů ankety jsou správci kompostéru, 9 pak řadoví uživatelé.

Funguje váš kompostér v rámci komunitní zahrady?
4 respondenti uvedli, že kompostér, který využívají, funguje v rámci komunitní zahrady. Jedná se o
tyto lokality:
KZ Barča
KZ Bohdalec
KZ Miluška
KZ Tehovská

Kolik lidí (odhadem) využívá váš komunitní kompostér?
Průměrně využívá jedno stanoviště kompostérů 40 lidí, čísla se liší v závislosti na typu kompostérů,
případně jejich počtu.
Považujete stávající kapacitu komunitního kompostéru za dostatečnou?
Za dostatečnou považuje kapacitu kompostérů 9 z dotazovaných, za nedostatečnou pak 10.

Přijímáte v této chvíli další zájemce o kompostování?
Přestože v mnoha případech považují respondenti kapacitu kompostérů za nedostatečnou, většina
komunitních kompostérů v tuto chvíli nabízí kapacitu i pro další zájemce. Pouze kompostéry v
Hradešínské a na Bohdalci v tuto chvíli nepřijímají další zájemce.

Co Vám osobně přináší komunitní kompostování?
Respondenti uváděli zejména správné nakládání s odpady a snížení množství komunálního odpadu,
výchova dětí k ekologickému uvažování, pocit přispění komunitě a sounáležitost s ní a také
další využívání zralého kompostu při zahradničení.
Organizujete i jiné komunitní aktivity s dalšími uživateli kompostéru?
8 respondentů uvedlo, že se žádných doprovodných aktivit neúčastní, 3 z nich vyjádřili o tyto aktivity
zájem. 7 respondentů naopak uvedlo, že se účastní či organizují sousedská grilování, překopávání
kompostérů, a další tématická setkávání komunity.
Vzděláváte se dále v tématice komunitního kompostování?
Pouze 5 z 19 respondentů uvedlo, že se v této tématice dále nevzdělává.
Pokud ano, jaké organizace sledujete?
Respondenti uvedli jako zdroje svých informací tyto ogranizace a instituce:
kompostuj.cz
samosebou.cz
ekodomov.cz
www.permakulturni-zahrady.cz
Kokoza
KPZ koalice
Nadace Via

informace od Magistrátu hl.m. Praha a městských částí.
Jakou další podporu od Městské části Praha 10 byste uvítali?
Uvádíme citace respondentů v odpovědích na uvedený dotaz.
Odpovědi na tuto otázku se dělí na dvě skupiny.
1) Podněty k osvětě mezi občany:
“Aktivně informovat o lokalitách verejných kompostérů a vysvětlovat ich doležitosť, aby ich

používalo co najviac občanov.”
“Uvítal bych větší osvětu mezi obyvateli. Městská část by podle mě měla klást více důraz na to,

aby kompostování bylo pro lidi atraktivní a aby o něm měli dostatek informací.”
“ Univerzální informační cedulky (co do kompostu nepatří), které bychom mohli ke kompostérům
umístit.”
“Upoutávky na webu - krátká videa co a jak kompostovat. Názorné využití kompostu MČ- vytvořit
příběh - koupě, spotřeba, kompostér, kompost a záhon v květin/truhlík v parku…”
“Víc informaci, např. ve formě snadno stahovatelných letáčků o kompostování, ale i o recyklaci náš dům docela dobře recykluje, ale někteří sousedy stále vyhazují krabici atd. do normální
popelnici, bylo by fajn mít prostředky jak je nenásilným způsobem v této věci trochu vzdělávat.”
“Rozcestník vermikompostérů, aktivní spolupráci s Sdružení Majitelů Bytu tak aby v každém
východě byla informace o hnědých popelnicových, popr. možnosti si vyzvednout papírové sáčky
na úřadě P10, informace o zakládání komunitních zahrad a vermikomposteru.”
2) Péče a stav kompostérů:
“Možná by se nám hodil druhý kompostér, jsme na hraně kapacity a zájem roste (pomalu, ale

pravidelně se mi ozve někdo se zájmem se ke kompostování přidat).”
“Servis kompostérů, osobní konzultace.”
“Možnost pořídit pořádné komunitní kompostéry”
“Zvelebení a přesun kompostéru více do zeleně. Vyvýšené záhony mezi domy.”
“Pokud by na MČ např. přebýval další komunitní kompostér, popř. i zahradní kompostér na
dozrávání kompostu, určitě ho využijeme. Trochu se potýkáme s nedostatkem dřevitého typu
odpadu (dusíkatého odpadu je vždycky více), uvítala bych např. pokud by byla výhledově k
dispozici štěpka z údržby veřejné zeleně (myslím, že jsem to již zmiňovala v předchozím
dotazníku).”

O kterou ze služeb organizace Ekodomov byste měl/a zájem?
Každou z návazných podpůrných služeb označilo v této otázce 12 respondentů. Jeden respondent
uvedl, že o tyto služby nemá zájem.

Závěr
V tuto chvíli funguje na území MČ Praha 10 dvanáct stanovišť komunitních kompostérů, jejichž
provoz má v gesci Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 10. Odbor komunikuje se správci a dohlíží
nad jejich stavem.
Seznam stanovišť:

Lvovská
Kubánské náměstí
K Louži
Na stezce/V předpolí
KD Brigádníků
Nučická
Tehovská
Vilová
Oravská
Jahodová
Jerevanská

Pod Sychrovem

Z této ankety dále vyplývá, že kompostovat je dále možné v soukromě spravovaných kompostérech v
ulici Macešková, Počernická, Hradešínská a Kazašská, komunitní kompostování nabízí také všechny
komunitní zahrady. Mimo výše uvedený seznam je to tedy ještě KZ na Barče, KZ Miluška, KZ Na
Bohdalci a KZ Start Vršovice.
Správci i řadoví uživatelé jsou s fungováním městského kompostováním spokojeni, na některých
stanovištích však díky vysokému zájmu poptávka přerůstá kapacitu kompostérů. Lze očekávat
zvýšený zájem o distribuci zahradních kompostérů na podzim, jak bylo avizováno v měsíčníku Prahy
10.
Dále výsledky ankety jednoznačně potvrzují důležitost proběhlé “bezodpadové ankety”. Osvěta mezi
sousedy se objevila opakovaně v odpovědích respondentů jako něco, co jim v systému komunitního
kompostování chybí.
Doporučení
Propojit jednotlivé správce kompostérů a nabídnout jim kvalitní poradenství při správě a péči o
kompostér, respektive komunitu. Setkání správců kompostérů je naplánováno na konec srpna 2021.
Distribuovat mezi správce tištěné materiály, které mohou umístit na nástěnky svých bytových domů,
rozeslat jim případně informace mailem.
Zpracovat jednoduchou strategii, aby zájemci o komunitní kompostování věděli, jaký je cíl MČ Praha
10 v oblasti nakládání s organickými odpady a možný způsob podpory, např. co ÚMČ Praha 10 může
zájemcům poskytnout (výběr prostoru, zprostředkování nákupu kompostéru, školení, spolupráci atd.).
Pokud by byli v oblasti financování zájemci odkazováni na každoroční soutěž „ZÁSOBNÍK
PROJEKTŮ – PARTNERSTVÍ PRO PRAHU 10”, či DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MČ Praha 10, mělo by v
příslušných dokumentech být zdůrazněno, že taková podpora je možná a za jakých podmínek.

