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Posláním občanského sdružení EKODOMOV je
podporovat životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě; zvýšit povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů,
zejména bioodpadu; prosazovat upřednostňování obnovitelných zdrojů energie a surovin a prosazovat technologie a výrobní postupy, jež jsou
v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Vybrané výstupy v roce 2007:

Za tímto účelem EKODOMOV:

Lidé v EKODOMOVĚ
aneb kdo za tím stojí

•

Praha
Tomáš Hodek

•
•
•
•
•
•

realizuje osvětové kampaně na podporu domácího a komunitního kompostování a odděleného
sběru bioodpadů
pořádá soutěž Miss kompost pro zvýšení povědomí občanů o bioodpadech a kompostování
zajišťuje a zprostředkovává environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu dětí a mládeže
vzdělává pracovníky samospráv měst a obcí
v odpadovém hospodářství
realizuje školení dobrovolnické služby Mistr Nulového Odpadu
vydává osvětové materiály o bioodpadu
a kompostování
prodává výrobky z biodegradabilních plastů

•
•

účast na 6 celodenních akcích po celé ČR včetně
veletrhu Biostyl v Praze
distribuce materiálů o bioodpadu a kompostování
do více než 1000 domácností

předseda sdružení

Ing. Alena Přibáňová

Vzdělávací program – Minimalizace odpadů, soutěž Miss kompost,
administrativa, e–shop

Ing. Dana Novotná

správa webových stránek, databází, rozesílky

Bc. Pavel Strecker

Ústecký kraj – kraj přírody i člověka

Bc. Jan Šarapatka

Mistr Nulového odpadu, akce pro veřejnost

Kutná Hora
Ing. Iva Maršíková

Vzdělávací program – Minimalizace odpadů, vzdělávací akce pro
školy, akce pro veřejnost

Bc. Magdalena Férová
lektorka výukových programů

Žatec
Ing. Přemysl Hautke

Ústecký kraj – kraj přírody i člověka

Bílina – Ekocentrum Terra Natura
Blažena Říhová
Ústecký kraj – kraj přírody i člověka
Vojtěch Jurík

Ústecký kraj – kraj
přírody i člověka

Děkujeme za podporu zejména:

Hlavním cílem projektu je zvýšení environmentálního
povědomí veřejnosti a zavádění principů místní Agendy 21 v kraji. Prostředkem k naplnění cíle projektu je
podpora profesionalizace stávajících i nově založených
poradenských center a vytvoření praktických písemných
výstupů směřujících k rozvoji občanské společnosti
a aktivit vytvářejících podmínky pro zapojení veřejnosti
do společenského rozhodování.

EKODOMOV inicioval vznik dvou nových ekocenter,
a to EC Terra Natura v Bílině a EC Ekodomov v Žatci.
Dále v rámci projektu zajišťoval sociologický průzkum,
kterým se zkoumalo postavení a vnímání ekocenter
v Ústeckém kraji, realizoval školení na podporu dobrovolnictví v odpadovém hospodářství „Mistr nulového
odpadu“, zajišťoval výrobu letáků a dalších osvětových
materiálů pro ekocentra, realizoval „Informační systém
ekocenter“ (ISE), jehož cílem bylo poskytnout ekocentrům jednoduchý a účinný nástroj využitelný pro komunikaci s veřejností, podnikateli a místní samosprávou.

Dále děkujeme všem individuálním dárcům a zákazníkům
e-shopu, kteří nákupem zboží naši činnost podpořili.
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a dovedností
prezentovaných na přednáškách.
 ;BkO~NFTCJPPEQBEV
Nedílnou
součástí vzdělávacího programu je příprava
konkrétního projektu pro zlepšení nakládání s odpaUkládání kompostovatelných bioodpadů ve směsném komunálním odpadu měl být
dy v jednotlivých
obcích.
odpadů na skládky je zakázáno maximálně 30,75%, v roce 2013 maximálně 20,5%
vyhláškou Ministra ŽP. Výjimkou jsou
bioodpady v komunálních odpadech,
i u těch je však stanoveno v bodě 1
přílohy č.9 stejné vyhlášky, že se má jejich podíl snižovat, a to až na 35% hmotnosti biologicky rozložitelného odpadu, který se nacházel v komunálním odpadu
v roce 1995. Podíl biologicky rozložitelných odpadů
v roce 1995 byl stanoven na 41% hmotnosti směsného komunálního odpadu2.

a v roce 2020 dokonce jen 14,35% hmotnostních.

Vybrané výstupy projektu
v roce 2007:
•
•

Na webových stránkách obalové
společnosti EKO - KOM4 naleznete, že současné množství bioodpadu
v nádobách na směsný odpad je 18%.
To by znamenalo, že máme téměř
vyhráno, ale nenechte se mýlit. Rozbory byly prováděny tak, že se na síto vysypal odpad, který se vytřídil na
jednotlivé složky (papír, plast, sklo, nebezpečný odpad
a bioodpad). Co spadlo pod síto (35% hmotnostních)
bylo označeno jako „zbytek“ a právě tento zbytek má
velký podíl bioodpadu (popel, drobné odřezky, okrojky, piliny, absorbční substráty pro zvířata apod.). Eko kom jako obalovou společnost zajímá především, kolik
obalů je ve směsném komunálním odpadu. Bioodpad
ji nezajímá, a tak jeho identifikaci ve zbytku neřeší. Tříděním bioodpadu se šetří životní prostředí a finanční
prostředky. Vytříděný bioodpad lze snadno využít jako
cennou surovinu pro výrobu vysoce kvalitního hnojiva
– kompostu, případně lze využít i energeticky. Uvedený výzkum nám ukázal, že hmotnostních 18% bioodpadu je snadno vytříditelných a snižování množství
bioodpadů ve směsném komunálním odpadu je snadno dosažitelné.

vytvoření obsahu vzdělávacího programu
zajištění 25 odborných lektorů ze státní správy,
zápach ze skládek.
univerzitZrušme
i z praxe
Množství bioodpadu ve směsném
• vytvoření
e–learningového
kurzu
odpadu je okolo 40% hmotnost• proškolení
20seosob
ních4, mění
podle ročního období
a typu zástavby. Množství bioodpadu
• v zástavbě
zveřejnění
9 vybraných projektů na
rodinných domů se zahradami může být
www.ekodomov.cz
i podstatně vyšší, pokud se zahradní odpad nekompostuje. Pokud se takovýto odpad dostane na skládku,
začne zde bioodpad hnít a tvoří se nepříjemně zapáchající plyny obsahující silný skleníkový plyn metan.
Proto je nutné bioodpady oddělovat a využívat způsobem, kterým se zápašné plyny netvoří - kompostováním
nebo způsobem, kdy nedochází k úniku metanu - např.
bioplynové stanice. Když přepočítáme požadavky uvedené vyhlášky na procenta bioodpadu v komunálním
odpadu, vychází nám, že do roku 2010 by podíl

Radek Steska

Primitivní civilizace, jsou v počátečním stádiu třídění bioodpadu.

Co je komunitní kompostování?
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Komunitní
kompostování je mezistupněm mezi domácím a komuInformace podávané televizním zpravodajstvím jsou klipové a zkratkovité, jejich cílem je diváka především zaujnálním
Umožňuje
mout a teprve kompostováním.
pak informovat. Informacím chybí
hlubší souvislosti akompostovat
divák pak může snadnobioodpady
podlehnout emotivnízabarvení zprávy a vyložit si sdělení po svém, mnohdy bohužel zkresleně. Dohledávejte si proto informace,
imu
lidem,
kteří
bydlí
v
bytě
a
nemají
vlastní
zahradu.
EKODOMOV
zajímejte se odkud informace pocházejí, buďte kritičtí a používejte vlastní úsudek.
ověřil
možnost
komunitního
kompostování
na straně
chrudimském
Mnoho informací
z oblasti ekologie
a životního prostředí
je deformováno na jedné
komerčními zájmovými
skupinami a na druhé straně různými aktivisty. Pouze pochopení příčin tendenčnosti výkladu na všech stranách
sídlišti
U Stadionu již v roce 2006, od té doby o tento způsob
může přinést konstruktivní řešení s optimálním dopadem na zdravý život lidí ve městech a obcích.
kompostování projevilo zájem několik dalších komunit (občané
na pražském sídlišti Řepy, pražské Sdružení TEREZA, ZŠ Staré
město, OA a VOŠ cestovního ruchu, Karlovy Vary).
Kompostér je navržen tak, aby byly zabezpečeny všechny potřebné
funkce kompostování a bylo minimalizováno riziko vzniku zápachu
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fona kontaminace kompostu nežádoucími příměsemi. Kompostér je
izolován, aby v zimních měsících nezamrzal a v létě byl chráněn před
dem a státním rozpočtem ČR.
přímým sluncem. Víko chrání kompost proti srážkám, u dna je rošt,
který zabezpečí odvod přebytečné vody, pomáhá k provzdušnění
kompostu a je chráněný
proti drobným hlodavcům.
1BOFMCZMWZUJÃU~OWSgNDJQSPKFLUV±ÑTUFDLØLSBKLSBKQ½rSPEZJkMPW~LB² 
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ný, aby nedošlo k znečištění
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kompostu nežádoucími
www.ekodomov.cz
příměsemi. Na kompostéru je vždy uveden kontakt
na osobu, u které, pokud
mají další občané zájem
připojit se ke kompostování,
je možné získat klíč. Vzniklý
kompost občané využívají
pro vlastní potřebu, kapacita
kompostéru je určena pro
cca 30 rodin.

„Ráda bych Vám poděkovala za opravdu skvělý
odborný i osobní zážitek při absolvování „Vzdělávacího programu – Minimalizace odpadů“. Při své dosavadní praxi v odpadovém hospodářství jsem se ještě
nesetkala s takovým množstvím vzdělaných lidí a skutečných odborníků. Získala jsem mnoho užitečných
informací, které jistě využiji v další seberealizaci.“ (V.
Veselá, Dopravní podnik hl. města Prahy).
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Prvních 20 proškolených účastníků vzdělávacího programu

Vzdělávací akce
pro školy
Ekologické výukové programy
Ekodomov v roce 2007 realizoval téměř 40 výukových
programů pro více než 750 dětí ze základních škol po celé
ČR. Programy jsou zaměřené na téma odpadů, energie
a vody. Díky účasti na programech děti vědí, jak předcházet vzniku odpadů, jak správně odpad třídit, co všechno
se musí stát než rozsvítíme žárovku, proč neplýtvat vodou
a k čemu jsou dobré ekologicky šetrné výrobky.
Výukové programy jsou podpořeny Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Středočeským krajem.

Miss kompost
a Nulový odpad
Soutěžní klání Miss kompost se snaží podchytit tvořivý
potenciál jednotlivců související s procesem kompostování. Cílem soutěže je neformální výměna informací
o kompostování a podpora myšlenky, že kompostování
patří k modernímu životnímu stylu.
V roce 2007 proběhl již druhý ročník soutěže, její vyhlášení proběhlo ve 14 krajích ČR. Do finálového klání
bylo vybráno 8 kompostů, které soupeřily 28. 8. 2007
v Českých Budějovicích v rámci výstavy Země Živitelka.
Každý ze soutěžních kompostů měl svého „advokáta“,
který ho obhajoval před porotou. Mezi obhájci byli
zástupci vědeckého i uměleckého života, např. pan Václav Větvička, ředitel pražské Botanické zahrady, herečka
Květa Fialová nebo zpěvačka Vesna Caceres. Součástí
programu byla i přehlídka mladých módních návrhářů s názvem Nulový odpad. Předvedeny byly modely
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vyrobené zejména z přírodních materiálů, biodegradabilních plastů, vytříděných odpadů apod. Celou akci
moderoval herec Jaroslav Dušek.

Vybrané výstupy projektu v roce 2007

„Vzpamatovávám se z té velké slávy a chci vám ještě
napsat, že (i kdybych se neumístil) se mi vyhlášení
Miss kompost moc líbilo, a taky že si umím představit,
jak to pro vás musí být náročné zorganizovat takovou
akci, takže blahopřeji ještě vám!“ (Vladimír Kokolia,
vítěz soutěže Miss kompost 2007)

•
•

•

•

poradenský a informační servis pro občany Žatce
v rozsahu 20 hodin týdně
přednášky a exkurze pro veřejnost
školení dobrovolnické služby „Mistr nulového
odpadu“ pro 24 osob
výroba a realizace výstavy Miss kompost a Nulový
odpad v Ústí nad Labem a Žatci

„Životní prostředí se týká každého z nás a každý z nás
ho také pomáhá vytvářet nebo ho naopak poškozuje.
Doufám, že vás bude projekt „Ústecký kraj, kraj přírody
i člověka“ inspirovat a pomůže změnit náš region tak,
aby se stal o něco krásnějším a zdravějším.“ (Ing. Jiří
Šulc, hejtman Ústeckého kraje)
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Titul Miss Kompost 2007 a pomyslnou korunku získal se svým kompostem
pan Vladimír Kokolia. Na fotografii detail kompostu při překopávání

Oficiální otevření EC EKODOMOV v Žatci

Kdo je a co dělá „Mistr nulového odpadu“?
Jedním z výstupů je putovní výstava Miss kompost a Nulový odpad,
která na podzim 2007 „navštívila“ 4 města a obce.

Akce pro veřejnost
EKODOMOV i v roce 2007 realizoval osvětu veřejnosti
prostřednictvím tzv. informačního stanu vybaveného
pomůckami a materiály pro prezentaci problematiky
separace bioodpadu a kompostování (informačními
panely a letáky, ukázkami sběrných prostředků – kompostovatelné sáčky, pytle, různé druhy kompostérů
a nádob na bioodpad, štěpkovač atd.)

Mistr nulového odpadu poskytuje pomoc přímo v místě svého
bydliště u svých sousedů, známých a dalších spoluobčanů, které
informuje o možnostech recyklace jednotlivých druhů odpadů
s cílem zefektivnit jejich oddělený sběr. Mistr nulového odpadu
je pro účely výkonu dobrovolnické služby proškolen a získává
certifikát. Školení je 4 denní a sestává se z teoretické části, která
je zaměřena na jednotlivé odpadové komodity a z workshopu,
jehož součástí jsou exkurze do provozů zpracovávajících odpady.
Dobrovolník vykonává dobrovolnickou službu na základě písemné smlouvy uzavřené s o.s. EKODOMOV.

Vzdělávací program –
Minimalizace odpadů
Záměrem projektu je poskytnout akreditované vzdělávání pracovníkům samospráv měst a obcí, nevládních
neziskových organizací a dalších institucí Středočeského kraje v oboru odpadového hospodářství.
Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností nejenom z oblasti odpadového
hospodářství a související legislativy, ale i z oblasti
managementu, marketingu a komunikace. Kombinuje přímou výuku za přítomnosti lektorů a lekce
e–learningu, jejichž cílem je prohloubení znalostí

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace
rozvoje občanské společnosti.

Výukový program „Energie s námi vždy je“

Co je ekologický výukový program?
Ekologický výukový program (EVP) je výchovně vzdělávací akce,
jejímž cílem je obohatit učivo všech stupňů škol o ekologický
a environmentální rozměr. Společným jmenovatelem EVP je
zřetelný důraz na osvojování ekologického myšlení, na nekonzumní hodnotové orientace a na spoluzodpovědnost člověka
za stav životního prostředí. Děje se tak prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod podle uvažování
příslušné věkové kategorie žáků a jejich zkušeností. EVP zahrnují
obsah ekologický (v odborném smyslu slova), environmentální,
biologický nebo ochranářský (zabývající se ochranou přírody a krajiny). EVP probíhají zpravidla mimo školu, tj. v přírodě, přírodní
učebně, zahradě, ve středisku ekologické výchovy apod. v délce
minimálně 2 vyučovací hodiny (2 x 45 minut), pro mateřské
školy v délce minimálně 60 minut.
Sběr hliníku v ZŠ Záboří nad Labem

Dejte šanci
bioodpadu!
Jedná se o nový internetový portál www.biosance.cz,
jehož cílem je poskytnout ucelený přehled o možnostech nakládání s bioodpady jak v bytech, tak v rodinných
domech, rovněž se snaží dát podnět firmám, aby se problematikou bioodpadů začaly zabývat. Městům a obcím
portál nabízí informace, které mohou využít při osvětové
činnosti, médiím nabízí široké portfolio materiálů, které
mohou využít pro práci svých redaktorů.
Vybrané výstupy v roce 2007:
•
•
•
•

vytvoření internetového portálu www.biosance.cz
příprava koncepce reklamní kampaně pro hl.
město Praha
vyhlášení pražské Miss kompost
vydání brožury Naše bioodpady

„Kompost je jednou z věcí, která nám poměrně
v krátkém časovém rozpětí ukáže, jak se to, co
jsme vyhodili jako nepotřebné, přemění v naprosto
mimořádně výživnou surovinu. Doufám jen, že to
do budoucnosti půjde s každým odpadem, který
jsme jako lidstvo schopni vytvořit.“ (Jaroslav Skoupý,
Česká unie karikaturistů).
Kampaň je podpořena Magistrátem hl. města Prahy.

Zdroj: Máchal, A., Činčera, J., Daňková, L., Broukal, V.

Odpad z nebe nespad
Cílem projektu je probudit větší zájem žáků o problematiku odpadů a podpořit separaci odpadů ve školách.
Účastníci projektu obdrželi praktické výukové materiály, díky nimž získali potřebné informace o odpadech
a nakládání s nimi, a podle kterých si vytvořili vlastní „miniprojekt“ řešící konkrétní problém související
s odpady ve své škole. EKODOMOV poskytuje školám
v průběhu realizace „miniprojektů“ odbornou a metodickou pomoc v podobě konzultací a návštěv na školách a zajišťuje potřebné pomůcky.
Vybrané výstupy projektu v roce 2007:
•
•
•
•
•

vytvoření pracovních a metodických materiálů
proškolení 20 pedagogů pro práci v projektu
realizace výukových programů o odpadech pro
455 dětí
vybavení škol nádobami na odpad a dalšími
pomůckami v celkové částce 100 000,– Kč
zahájení separace odpadů a dalších podpůrných
aktivit v zapojených školách

„V rámci projektu bylo na naší škole nasbíráno
a roztříděno 2 400kg tvrdých plastů, 5 000kg papíru,
na 100% se třídí nápojové kartony od mléka, smetánků a rovněž třídění plastových lahví je 100%.
Poděkování patří nejen žákům a učitelům naší školy,
ale i EKODOMOVU za metodickou pomoc.“ (Mgr. Ivona Hapalová, ZŠ Jana Palacha, Kutná Hora).

Rozvaha

EKODOMOV ob anské sdruení

I: 26664488

íslo ú tu
Název ú tu

Rok: 2007

Dne: 17.06.2008

Strana 1
Tisk vybranch záznam

Po áte ní
stav

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncov
stav

Zboí na sklad a v prodejnách
Pokladna
Úet 1746131001/2400 hlavní úet
Peníze na cest
Odbratelé
Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na z
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zamstnanci
Nároky na dotace SFP
Jiné pohledávky - ostatní dotace
Píjmy pítích období

462026,45
1175,00
19264,72
0,00
65645,00
50000,00
0,00
0,00
2509143,00
0,00
0,00

0,00
473221,00
7239432,49
1286287,67
1034703,50
65023,00
210,00
6253,00
3458573,94
312500,00
106261,00

308940,72
422969,50
6357172,83
1286287,67
1050583,80
99845,00
210,00
4557,50
4978538,94
312500,00
0,00

-308940,72
50251,50
882259,66
0,00
-15880,30
-34822,00
0,00
1695,50
-1519965,00
0,00
106261,00

153085,73
51426,50
901524,38
0,00
49764,70
15178,00
0,00
1695,50
989178,00
0,00
106261,00

Aktiva celkem

3107254,17

13982465,60

14821605,96

-839140,36

2268113,81

Ostatní krátkodobé finanní vpomoci
Dodavatelé
Pijaté zálohy
Ostatní závazky
Zamstnanci - HPP, DP, DPP
Zútování s institucemi sociál. zabezpee
Záloha na da
Da z pidané hodnoty - vyútování
Silniní da
Vnosy pítích období
Vlastní jmní
Vsledek hospodaení ve schvalovacím í
Nerozdlen zisk, neuhrazená ztráta minu

134000,00
232618,75
0,00
0,00
46886,00
22270,00
6736,00
-15551,00
0,00
2659143,00
5000,00
-28346,04
44497,46

22000,00
3066364,55
340438,50
54621,50
1676115,00
626593,00
182162,00
235844,69
450,00
1669965,00
0,00
0,00
0,00

22000,00
3467211,10
604678,50
57378,50
1760991,00
664609,00
189390,00
315355,69
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
400846,55
264240,00
2757,00
84876,00
38016,00
7228,00
79511,00
100,00
-1669965,00
0,00
0,00
0,00

134000,00
633465,30
264240,00
2757,00
131762,00
60286,00
13964,00
63960,00
100,00
989178,00
5000,00
-28346,04
44497,46

Pasiva celkem

3107254,17

7874554,24

7082163,79

-792390,45

2314863,72

Aktiva
132
211
221
261
311
314
315
335
346
378
385

Pasiva
249
321
324
325
331
336
342
343
345
384
901
931
932

Hospodá sk zisk za období
Hospodá sk zisk celkem

-46749,91

-46749,91

Tisk vybranch záznam: Datum >= 01.01.2007, Datum <= 31.12.2007

V sledovka

EKODOMOV ob anské sdruení
íslo ú tu
Název ú tu

I: 26664488

Rok: 2007

Dne: 17.06.2008

Strana 1
Tisk vybranch záznam

Po áte ní
stav

Obraty za
období MD

Obraty za
období D

Obraty
rozdíl

Koncov
stav

Spoteba drobného vydání
nákup zboí
Opravy a udrování
Cestovné - tuzemské sluební cesty
Náklady na reprezentaci
Ostatní sluby
Mzdové náklady - HPP
Zákonné sociální poji tní
Da silniní
Ostatní dan a poplatky
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1509740,27
584301,67
2462,00
63442,22
286,64
1767674,57
1741499,00
496366,76
550,00
1090,00
214,00
22040,98

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,10

1509740,27
584301,67
2462,00
63442,22
286,64
1767674,57
1741499,00
496366,76
550,00
1090,00
214,00
22041,08

1509740,27
584301,67
2462,00
63442,22
286,64
1767674,57
1741499,00
496366,76
550,00
1090,00
214,00
22041,08

Náklady celkem

0,00

6189668,11

-0,10

6189668,21

6189668,21

trby ze slueb
Trby za prodané zboí
Úroky
Kursové zisky
Jiné ostatní vnosy - zaokrouhlení
Provozní dotace

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

118357,79
519027,00
932,40
452,14
6760,03
5497388,94

118357,79
519027,00
932,40
452,14
6760,03
5497388,94

118357,79
519027,00
932,40
452,14
6760,03
5497388,94

V nosy celkem

0,00

0,00
6142918,30
Hospodá sk zisk za období
Hospodá sk zisk celkem

6142918,30
-46749,91

6142918,30

Náklady
501
504
511
512
513
518
521
524
531
538
545
549

V nosy
602
604
644
645
649
691

Tisk vybranch záznam: Datum >= 01.01.2007, Datum <= 31.12.2007

-46749,91

