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Milion tun kompostu z vídeňských 

biopopelnic 

Vídeňské komposty fungují jako ochránce klimatu. Město navíc kompost 

zdarma nebo za malý poplatek rozdává zájemcům a samo jej také využívá při 

péči o městskou zeleň. 

 

Jeden milion tun kompostu – to je množství, které se ve Vídni nasbíralo od zavedení 

svozu bioodpadu v roce 1991. Ten pochází třeba ze slupek od okurek, ohryzků od 

jablek, salátových listů, spadaného ovoce, odřezků keřů nebo posekané trávy. 

Bioodpad nasbíraný v biopopelnicích se přetváří v městské kompostárně Lobau – 

největším zařízením pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu v Evropě – 

v kvalitní kompost, který lze využít v ekologických zemědělstvích. Vídeňská radní 

pro životní prostředí Ulli Sima tvrdí, že „další zpracování odpadu zásadně přispívá 

k ochraně klimatu. Díky kompostování a zavádění kompostů se ročně ušetří až          

9 000 tun CO2.“  

 

Až 50 000 tun kompostu ročně 

Výchozí složkou kompostu je zahradní respektive kuchyňský odpad z vídeňských 

zahrad a z městem využívaných zemědělských ploch a parků. Od roku 1991 bylo 

zkompostováno více jak 2,7 milionu biologicky rozložitelného odpadu. Ročně se do 

kompostárny Lobau sveze 100 000 tun zahradního odpadu, který je zpracován a 

následně se zhruba v 8 až 10 týdnech promění v kompost. Ročně tak vznikne            

mezi 45 000 až 50 000 tunami kompostu.  

 

Kompost jako přírodní hnojivo 

Příroda na příkladu půdy a rostlin ukazuje téměř dokonalý model recyklace. Každým 

zásahem do ekosystému jako je obdělávání půdy, vytváření monokultur nebo 

odstranění organické hmoty, se mění přirozená rovnováha. Ročně ubývá ve Vídni 

mezi čtyřmi až pěti tunami humusu na hektar. Kompost z organického odpadu 

úbytek humusu nejen dorovnává, slouží také jako přírodní hnojivo.  

 

Ve Vídni kompost zdarma 

Ve většině vídeňských sběrných dvorů je pro zájemce zdarma k dostání až půl 

kubického metru kompostu. Větší množství kompostové půdy (mix kompostu, 
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sedimentů z Dunaje a písku) jsou za poplatek poskytovány také malým zahradním 

spolkům nebo soukromým majitelům zahrádek. Vídeňský kompost je využíván na 

zemědělských plochách ve Vídni a v místních městských parcích, které 

obhospodařuje Lesní a zemědělský podnik města Vídně.  
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