
VÍTE, ŽE...
TŘÍDĚNÍ A SBĚR

KUCHYŇSKÉHO ODPADU
VE VAŠICH DOMÁCNOSTECH

DNES ZBYTKY,
ZÍTRA KOMPOST

SHNILOŠE
DO BIOKOŠE

Pojďme společně udělat 
změnu k lepšímu

KONEC ZAPÁCHAJÍCÍM KOŠŮM

Tento

dům byl vybrán

v rámci pilotního

projektu pro sběr

kuchyňského odpadu

v domácnostech

...kuchyňský odpad na skládkách hnije 
a vytváří metan, který se tak dostává 
do ovzduší a způsobuje globální oteplo-
vání?

...přeměnou jedné tuny kuchyňského 
odpadu v bioplynové stanici se vyrobí 
energie, která by vystačila jedné domác-
nosti na celý měsíc? 

...Vyškov je jedním z prvních měst 
v České republice, která třídění a sběr 
kuchyňského odpadu z domácností 
zavádí? 

...sběr kuchyňského odpadu z domác-
ností je velkým zahraničním trendem 
a například San Francisco ho vytřídí 
denně až 700 tun?

...bioodpad, do kterého spadá 
i kuchyňský odpad, je jediná 100% 
recyklovatelná komodita?

AŽ 700 TUN
KUCHYŇSKÉHO ODPADU

www.respono.cz/kuchynskyodpad



JAKÝ JE POSTUP TŘÍDĚNÍ?
Odborné týmy pod záštitou města Vyškov Vám dodají speciální košík
a kompostovatelné sáčky, do kterých budete kuchyňské zbytky třídit.

Od roku 2023 bude sběr kuchyňských odpadů 
povinný pro celou Českou republiku, Vyškov se 
jako jedno z prvních měst zapojil do tohoto sys-
tému již nyní.

Bioodpady tvoří až 31 % celkového množství vypro-
dukovaného komunálního odpadu. Z toho dvě 
třetiny tvoří právě kuchyňský odpad.

Je potřeba, abychom se starali o naši 
planetu, ráda nám to vrátí zpět. Vytříděný 
kuchyňský odpad se sveze do bioplynové stanice, 
kde se z něj stane elektrická energie a teplo. 
Z odpadu, který prošel procesem rozkladu v bioply-
nové stanici, se stane hnojivo využitelné na 
zemědělské půdě.

AŽ 31 %
KOMUNÁLNÍHO

ODPADU

1

Košík má perforované stěny a víko, 
aby byl zajištěn přístup vzduchu 
a nedocházelo ke hnilobným  pro-
cesům. 

2

Sáčky jsou vyrobeny ze speciálního 
kompostovatelného materiálu, 
který neznehodnocuje třídění. 
Pokud Vám dojdou, můžete si 
nové vyzvednout na našem sběr-
ném dvoře. 

3

Jakmile košík naplníte, vyhoďte 
jeho  obsah včetně kompostovatel-
ného sáčku do speciální nádoby na 
kuchyňský odpad před Vaším 
domem. 

4
Ta bude pravidelně, 1× týdně, vyvážena 
do bioplynové stanice ve Vyškově, kde 
se z něj vyrobí elektrická energie a teplo. 
Z odpadu, který prošel procesem rozkla-
du v bioplynové stanici, se stane hnojivo 
využitelné na zemědělské půdě. Vrací 
půdě živiny a zlepšuje její vlastnosti.

ČASTÉ OTÁZKY

Tento odpad nepatří do směsného komunálního 
odpadu, jeho zpracováním zamezíme vylučování 
metanu na skládce a tím i globálnímu oteplování. 
Pokud kuchyňský odpad vytřídíme řádně 
do košíku s kompostovatelným sáčkem, nebude 
nám zapáchat odpadkový koš.

Proč se třídí kuchyňský odpad? V případě správného používání košíku nebude. 
Košík i sáčky jsou speciálně odvětrávané, díky 
čemuž má k odpadu přístup vzduch a nezačne 
proto hnít či plesnivět. Je třeba mít košík přístupný 
vzduchu ze všech stran a používat speciální kom-
postovatelný sáček (nikoliv klasický plastový). 
Kompostovatelný sáček s bioodpadem odneste 
do nádoby každé 3–4 dny. 

Nebude mi kuchyňský odpad doma zapáchat? 

Rozhodně ne. Námi předané sáčky jsou speciální, 
100% přírodní a kompostovatelné. Klasické igeli-
tové pytlíky se nerozloží.

Můžu použít svůj vlastní igelitový pytlík (z nákupu)?Co se s odpadem stane poté, co ho vytřídíme?

Odpad se sveze bioplynové stanice, kde se z něj 
stane elektrická energie a teplo. Z odpadu, který 
prošel procesem rozkladu v bioplynové stanici, se 
stane hnojivo využitelné na zemědělské půdě.

PROČ V NAŠEM DOMĚ TŘÍDIT
KUCHYŇSKÉ ODPADY?
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DO KUCHYŇSKÉHO ODPADU PATŘÍ:

DO KUCHYŇSKÉHO ODPADU NEPATŘÍ:

V PŘÍPADĚ 
DALŠÍCH DOTAZŮ 
KONTAKTUJTE:

Za město Vyškov: 
Ing. Jiří Skácel, e-mail: j.skacel@meuvyskov.cz, tel: 517 301 54

Za RESPONO: 
Radim Filouš, e-mail: filous@respono.cz, tel: 517 810 035
Radka Havlíčková, e-mail: havlickova@respono.cz, tel: 517 810 034


