Třídění
bioodpadu
má cenu

Cenu vašeho zdraví,
lepšího životního prostředí
i chutnějších potravin

bioodpad.praha.eu

Dejte BIOodpadu druhou šanci
Od roku 2022 můžete bezplatně využívat BIOpopelnici na rostlinný bioodpad.
Velmi si ceníme vašeho zájmu o třídění bioodpadu. Díky vám získáme kvalitní
rostlinný materiál, který se následně vrací v podobě kompostu do půdy a obohacuje ji o cenné živiny a organické látky.

Proč třídit bioodpad?

•

Třídění odpadu je ohleduplné k přírodě, snadné a pro Pražany bezplatné.
1,4 kg papíru =
1 výtisk Babičky
50 PET =
fleecová bunda

recyklace

0,5 kg vytříděného skla =
nová sklenička
145 kg bioodpadu =
80 kg kompostu

kompostování
energetické využití
odpadu (ZEVO)

teplo
elektřina

skládka
V černých popelnicích končí velké množství materiálu, který by zasloužil vytřídit. Někde to je až
¾ objemu nádoby! Odpad z černých popelnic se už dál netřídí. Převážná část míří do ZEVO v Malešicích,
které odpady energeticky využívá. Mezi základní výstupy patří energie, teplo, škvára, popílek a železo.
To, co kapacitně nepojme ZEVO, skončí na skládce.
Když biologicky rozložitelná složka odpadu skončí na skládce, bez přístupu vzduchu, začne hnít, a vzniká tak metan a další nevhodné látky pro naši planetu. Je to velká škoda a promarněná šance, protože
bioodpad lze 100% zpracovat kompostováním.
Je potřeba se starat o naši planetu, o naše prostředí pro život.

Co se stane s bioodpadem z BIOpopelnic?
Obsah z pražských BIOpopelnic je odvezen do kompostáren Slivenec, Ctěnice, Modletice a Úholičky.
Poté je následně zpracován kompostováním na volných hromadách.

Co se děje v kompostárně a k čemu je dobré kompostování?
Během řízeného kompostovacího procesu, kdy se bioodpad rozdrtí, založí do hromad, překopává
a podle potřeby zvlhčuje, se z rostlinného bioodpadu stane za osm týdnů organické hnojivo – kompost, který se vrátí zpět do půdy.
Co dělá kompost?
+ Zlepšuje významně kvalitu půdy.
+ Má pozitivní vliv na produkci plodin.
+ Poskytuje ochranu půdy před erozí.
+ Pomáhá zadržovat vodu v krajině.

+ Udržuje a stimuluje druhovou rozmanitost.
+ Snižuje potřebu používání chemických hnojiv.
ORGANICKÁ PŮDA = ŽIVOT

Co patří a nepatří do BIOpopelnice

ANO

NE

tráva, listí, plevel, košťály

všechny typy sáčků**

zbytky ovoce, zeleniny, rostlin

obalové materiály, sklo

čajové sáčky*, kávová sedlina

živočišné zbytky z kuchyní, skořápky vajec

zemina z květináčů

mléčné výrobky, tuky, oleje

drny se zeminou

zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata

větvičky, štěpka z větví

peří, chlupy, vlasy

piliny, hobliny, kůra

znečištěné piliny, hobliny, podestýlky

seno, sláma

kamení

* Do BIOpopelnice patří pouze papírové čajové sáčky, nikoliv čajové sáčky z umělého vlákna.
** Sáčky, a to i biologicky rozložitelné, se déle nebo ne úplně rozkládají, kompost pak obsahuje nežádoucí příměsi.

Tipy na organizaci třídění rostlinného bioodpadu z domácnosti
Do kuchyně, např. na linku, si umístíte omyvatelnou nádobu o objemu 1 až 2 litry, i bez víka.

Rostlinné zbytky, bioodpad, odkládejte do nádoby.

Pravidelně, aspoň 2x týdně, vysypávejte obsah nádoby do BIOpopelnice.
Podle potřeby nádobu vymývejte.

Čistota je klíčová

•
•
•
•
•
•

Za čistotu obsahu nádoby odpovídá vlastník nebo správce objektu.
Pokud je v objektu více domácností nebo je nádoba umístěna na veřejném místě, požádejte
o zámek k víku nádoby.
Bude-li v BIOpopelnici něco, co tam nepatří, obsah nádoby nebude vyvezen.
Nevyprázdněná nádoba je hned označena nálepkou s kontaktem na svozovou společnost.
Znečištění můžete sami odstranit nebo si objednat mimořádný odvoz na vlastní náklady.
Při opakovaném znečištění může dojít k odebrání nádoby.

Relaxační videokvíz
„Vytřiď to!“

Časté otázky a odpovědi

• Mohu dávat bioodpad do BIOpopelnice v sáčku?

	
Ne. U průhledných sáčků nelze vždy jednoznačně rozpoznat, který materiál se v nich nachází. Dotřídění
je velmi náročné a téměř žádný druh sáčku se nerozloží úplně.

•

A co papírové sáčky?

•

Proč mám vlastně třídit bioodpad pečlivě?

•

Já třídím, kolemjdoucí znečišťují.

•

Nebude mi bioodpad zapáchat doma nebo v BIOpopelnici?

	Ani ty do pražské BIOpopelnice nepatří. Obsah v nich není viditelný pro základní vizuální kontrolu.
	
Tato složka odpadu je 100% využitelná kompostováním. Jakékoliv znečištění je velmi náročné odstranit
a může ovlivňovat kvalitu kompostu, který se vrací zpět do půdy.
	
BIOpopelnici přistavujte pouze v době svozu a po svozu ji co nejdříve ukliďte. Pokud je trvale umístěna
na veřejném prostranství, požádejte o zámek svozovou společnost.
	
Bioodpadem musí proudit vzduch, aby nezačal hnít a zapáchat. Pravidelně vhazujte biooodpad do BIOpopelnice. Čerstvě posekanou trávu nebo mokrý bioodpad nechte proschnout nebo proložte suchým
materiálem a plánujte vložení před termínem svozu.

•

Výluh v létě, zamrzání v zimě… Co s tím?
	
Šťávy, výluh: Doporučujeme v BIOpopelnici střídat vrstvy, např. sušší bioodpad, jako jsou nastřihané větvičky, čisté hobliny, suchá tráva, s vlhčím nebo potenciálně problematickým bioodpadem, jako je měkké
ovoce, zejména na přelomu léta a podzimu.

	
Přimrzání: Vyvarujte se vhazování mokrého bioodpadu, zejména na dno nádoby. Případně uložte na dno
trochu suchého organického odpadu (suché větvičky, seno).
Nenašli jste odpověď na svou otázku? Podívejte se na internetovou stránku https://bioodpad.praha.eu nebo napište
na bioodpad@praha.eu.

Na koho se s čím obrátit

•
•

Harmonogram svozu BIOpopelnic: https://www.psas.cz/harmonogram-svozu-bioodpadu
Reklamace – nevyvezená nádoba, označení nádoby, poškozená nádoba: Kontaktujte svozovou
společnost telefonicky nebo e-mailem, kontakt je uveden na BIOpopelnici.
Elektronická žádost o BIOpopelnici
nebo o změnu služby
https://bio.praha.eu/formular

Děkujeme, že třídíte a dáváte odpadům druhou šanci.
bioodpad.praha.eu | bioodpad@praha.eu

Kontakt na zákaznické centrum
svozové společnosti podle
městské části
https://bioodpad.praha.eu

