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ZÁVĚREČNÉ 
PODĚKOVÁNÍ

Další, dobrovolní pracovníci, kteří se podíleli na chodu a činnostech 
Ekodomova v roce 2010, byli z řad přátel a rodinných příslušníků 
zaměstnanců Ekodomova a z řad rodičů dětí z Dětského klubu 
Šárynka. Výčet všech, kteří v roce 2010 přispěli svojí rukou k dílu, by 
vydal ještě na dlouhý seznam a všichni si zaslouží slova díků a uznání. 
Všem zaměstnancům a dobrovolným pracovníkům patří velký dík za 
práci, kterou odvedli a nadále odvádějí s nadšením a láskou v mnohdy 
nelehkých podmínkách. Dík patří také všem podporovatelům 
a donorům, bez kterých bychom naši práci nemohli dělat.

V roce 2010 Ekodomov získal podporu z ESF OPVK 
prostřednictvím MŠMT, Evropské zemědělské komise 
Zemědělství a rozvoj venkova a Operačního programu 
Životní prostředí, dále od SFŽP, MŽP, MHMP, Města Kutná 
Hora, NROS, Nadace Albert, T.P.C.A. a Nadace partnerství, 
fondu T-Mobile. Z fi rem Ekodomov podpořili BOSCH, Jelínek 
Trading, Idealisti, HBABio, Country Life a MVE plus, s.r.o.

Děkujeme!

Miroslav Roubíček

Hana Mulerová    Diana Čičmanová

Linda Kubale    Jiří Pěkný    Ilona Pacáková

Antonín Novotný    Pavel Pšenička    Barbora Stejskalová 

Magdalena Férová    Pavla Kantnerová    Tomáš Žižka    

Sandra Cabajová   Irena Herová    Tomáš Erbák    Alena Šerá    

Martin Timko   Dominik Žižka   Kateřina Hadravová   Eva Skálová

Kateřina Jančaříková    Petra Balážová    Vaishali Vaculíková

 Stanislav Bohačík    Tomáš Hrivnák    Eliška Svobodová

Jitka Polanská    Iva Vopěnková    Tereza Stárková

                       Tereza Vošahlíková     Johana Schmidtmajerová

                           Vladan Hodek     Jiří Mikuláš   Karel Fišer  

                         Zdenka Hodková    Kateřina Hodková 

       Jiří Bělohlávek  Tomáš Zikán 
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Úvodní slovo

Ekodomov od svého vzniku v roce 2004 prošel řadou změn, jeho hlavní 
poslání však zůstalo zachováno. Ekodomov je dnes respektovanou or-
ganizací jak v oblasti osvěty a propagace nakládání s bioodpady a kom-
postování, tak v oblasti ekologické výchovy. Jen za rok 2010 se po celé 
republice podařilo nainstaloval téměř dvacet komunitních kompostérů, 
které slouží nejen k praktickému třídění bioodpadů, ale jsou zároveň 
praktickou ukázkou, že třídit bioodpady a kompostovat lze i na sídliš-
tích.

Díky Ekodomovu a jeho projektu „Bioodpad není odpad“ vznikly první 
příklady dobré praxe s odděleným sběrem bioodpadů a kompostová-
ním na školách. Soutěž kompostů Miss kompost se stala tradiční akcí, 
která již přesahuje hranice České republiky, její vyhlášení připravili i ko-
legové ze Slovenska.

Ekologická výchova se rozšířila o terénní programy. Od programů 
o kompostování, domácí ekologii, zdravé výživě a ekologickém hospo-
daření se rozrostla o poznávání a budování vztahu ke krajině a místu, 
kde žijeme. Na základních školách se realizuje prostřednictvím pozná-
vání a mapování historických souvislostí mezi proměnami krajiny a spo-
lečenským vývojem. U dětí předškolního věku se buduje důvěrný vztah 
k přírodnímu prostředí výchovou dětí ve volné přírodě.

Ekodomov je první organizací v České republice, která myšlenku les-
ních mateřských škol staví na úroveň plnohodnotného předškolního 
vzdělávání. Uplynulý školní rok 2009/2010, ze kterého již několik dětí 
nastoupilo do prvních tříd základních škol, je potvrzením správnosti této 
cesty. Díky absenci potřebné legislativy Ekodomov lesní školku provo-
zuje jako Dětský klub Šárynka. Osvětová práce Ekodomova a odborné 
garantky Terezy Vošahlíkové vedla ke vzniku více než deseti dalších 
dětských klubů po celé ČR. Společný zájem vyústil v založení Asociace 
lesních mateřských škol, kde se Ekodomov aktivně podílí na formování 
legislativy pro předškolní vzdělávání dětí v přírodě.

Zaměření Ekodomova na aktuální ekologická a environmentální téma-
ta skrývá značný potenciál pro spolupráci s komerčními subjekty. Pod-
porou Ekodomova mohou získat nejen obraz společnosti odpovědné 
k životnímu prostředí, ale mohou využít i naše služby jako je praktická 
pomoc při řešení úspor v odpadovém hospodářství při nakládání s bio-
odpady, environmentální poradenství, uspořádání ekologického fi rem-
ního dne a pod. Tyto možnosti na své zhodnocení teprve čekají a přeji 
Ekodomovu, aby rok 2011 byl i v této oblasti úspěšný.

 Tomáš Hodek
 předseda občanského sdružení Ekodomov

TÝM EKODOMOVA
(k 31.12.2010)

STRUKTURA EKODOMOVA

Dana Novotná
administrátor webu

Tomáš Hodek
předseda sdružení

Vladimíra Lenertová
fi nanční manažer

Ekodomov
Praha

Jan Šarapatka
místropředseda 
sdružení, osvěta, 
ekoporadenství

Petr Dolenský
EVVO

Alena Přibáňová
exkurze, e-shop

Ekocentrum
Šárynka

Johana Passerin
vedoucí ekocentra 

a DKŠ

Monika Krejčí
pedagog DKŠ

Veronika Kaločová
pedagog DKŠ

Anna Cíchová
pedagog DKŠ

Lenka Hušková
pedagog DKŠ

Ekodomov
Kutná Hora

Lucie Sádlová
místopředsedkyně

sdružení, EVVO,
ekoporadenství

Jitka Rosická
EVVO, vzdělávání

pedagogů
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Osvětové projekty 
pro širokou veřejnost
Opportunity for Living Earth – Kompostuj.cz

Pódium pro divadelně-osvětové představení Vivat Kompostela

Eroze na poli

V rámci projektu Evropské komise „Opportunity for Living Earth“, pre-
zentované kampaní „Kompostuj.cz“, se Ekodomov snažil upozornit na 
aktuální problém českého zemědělství. Vstup ČR do EU výrazně sní-
žil živočišnou výrobu a zemědělci nemají dostatek organických hnojiv, 
což vede k úbytku organické hmoty v půdě, posiluje se degradace 
půdy a vodní eroze. V rámci kampaně poukázal Ekodomov na možné 
řešení tohoto problému, kterým je třídění a oddělený sběr bioodpadů 
z domácností, fi rem a institucí a jeho následné využití na výrobu or-
ganických hnojiv pro zahrádkáře, zahradníky a zemědělce. Některé 
aktivity kampaně pokračovaly i v roce 2011.

• Webové stránky portálu www.kompostuj.cz
• Příprava divadelního představení „Vivat kompostela“ pod vedením 

režiséra Tomáše Žižky
• Výroba mobilního divadelního pódia určeného pro divadelně – 

osvětovou roadshow „Vivat kompostela“

„Města mají hustotu obyvatel nepočítatelnou, ti se neživí z půdy, 
ale z obchodu, z řemesla, takže lidé mohli jaksi pozapomenout, že se živí 
tím, co vyroste na půdě, v půdě, z půdy, ničím jiným. Ale do zemědělství za 
posledních sto let vstoupily podnikatelské poměry, kde se hledí především 
na zisk, což je konec konců městské měřítko, takže se začala půda využívat 
bez ohledu na to, co se s ní později stane … a to je vlastně dnešní problém…“.

 Prof. Jan Sokol, Ph.D.,CSc

Donátoři 2010

DOTAČNÍ SUBJEKT PROJEKT ČÁSTKA

Bioodpad není odpad Nadace Partnerství 35 700,00

Bioodpad není odpad SFŽP 705 885,00

Dejte šanci bioodpadu MHMP 100 000,00

Dejte šanci bioodpadu MŽP 285 431,00

Dejte šanci bioodpadu SFŽP 179 114,00

Ekocentrum Šárynka SFŽP 266 429,00

Ekocentrum Šárynka Fond T-Mobile 70 000,00

Grant na vlastní činnost 
EVVO

Město Kutná Hora 40 000,00

Dar na EVVO AVE CZ 6 000,00

Kde je kompost tam 
to žije

MHMP 190 000,00

Komunitní kompostéry SFŽP 49 680,00

Komunitní kompostéry SFŽP 617 496,37

Odpad z nebe nespad MŽP 128 130,00

Odpad z nebe nespad NROS 206 254,78

Putování prostorem a 
časem

MŠMT 980 341,44

Veselý rok se Šárynkou MČ Praha 6 17 000,00

Vybavení informačního 
stanu pro kampaň DŠB

SFŽP 110 572,00

Zdravá pětka NROS 71 535,88

CELKEM 4 059 569,47

DOTAČNÍ SUBJEKT ČÁSTKA pro r. 2010

SFŽP 1 929 176,37

MŠMT 980 341,44

MŽP 413 561,00

MHMP 290 000,00

NROS 277 790,66

Fond T-Mobile 70 000,00

Město Kutná Hora 40 000,00

Nadace Partnerství 35 700,00

MČ Praha 6 17 000,00

AVE CZ 6 000,00

CELKEM  4 059 569,47
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• Výroba krátkých dokumentů na téma „Člověk a půda“, „Eroze 
půdy“, „Svoz bioodpadů“, „Komunitní kompostování“, „Půda a eko-
logické zemědělství“, „Bioplynová stanice“, „Meliorace“ a úprava 
TV spotů „Jablko“ a „Čajový sáček“ pro kampaň Kompostuj.cz

• Prezentace tématu kampaně na konferencích a odborných setkáních
• 3. místo pro Ekodomov za dřevěný tříkomorový kompostér na kon-

ferenci Joga Luhačovice
• Iniciování pracovní skupiny, jejímž cílem je hledat cesty, jak zjedno-

dušit zemědělcům přebírání a zpracování bioodpadů.

Projekt byl fi nancován Evropskou komisí a dále fi nančně 
podpořen MŽP, MHMP, půjčkou SSEV Pavučina a z vlastních 
zdrojů.

Informační stan Ekodomova

Informační stan Ekodomova vybavený pomůckami a materiály pro 
prezentaci problematiky separace bioodpadu a kompostování je 
vhodným doplňkem kulturních či jiných veřejných akcí. Našim cílem 
je podpořit separaci bioodpadu a domácí kompostování a oslovit děti 
i dospělé.

Pro děti: hry na separaci bioodpadů, seznámení s cyklem 
kompostování a koloběhem živin v půdě, pozorování 
živočichů v kompostu pomocí mikroskopu.

Pro dospělé: informační panely a letáky, ukázky kompostovatel-
ných sáčků, různých druhů kompostérů a nádob na 
bioodpad, konzultace a nabídka odborné literatury.

• Informační stan Ekodomova se účastnil 15 celodenních akcí pro děti 
i dospělé po celé ČR: Ekologické dny Olomouc, Biodožínky v Nenačo-
vicích, Ekologický den v Kaplicích, O2 festival v Panenském Týnci atd.

• V rámci akcí bylo osloveno a informováno minimálně 750 občanů 
z šesti krajů ČR.

Infostan Ekodomova na Ekologickém Dnu v Hodoníně

Informační stan na Dnu Země v Prostějově

Výsledovka r. 2010

ČÍSLO ÚČTU     POLOŽKY KONCOVÝ STAV

NÁKLADY

501 Kancelářské potřeby 1 062 221,24
502 Spotřeba energie, plynu 6 414,90
504 Nákup zboží 288 891,33
511 Opravy a udržování 205,00
512 Cestovné - tuzemské služební cesty 68 945,98
513 Náklady na reprezentaci 29 704,25
518 Služby spojů 2 024 881,14
521 Mzdové náklady - HPP 2 430 967,00
524 Zákonné sociální pojištění 487 247,00
538 Ostatní daně a poplatky 130,00
545 Kursové ztráty 45 738,86
549 Jiné ostatní náklady 47 715,02
551 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 46 915,80
582 Poskytnuté členské příspěvky 1 000,00
588 Majetek- pořízení z projektu 0,00

                                 NÁKLADY CELKEM 6 540 977,52
VÝNOSY

602 Tržby ze služeb 1 011 668,38
604 Tržby za prodané zboží 400 724,19
644 Úroky 210,98
645 Kursové zisky 7,87
649 Jiné ostatní výnosy - zaokrouhlení 1,70
682 Přijaté příspěvky  na činnost, dary 998 869,00
691 Provozní dotace - státní rozpočet 4 059 569,47

VÝNOSY CELKEM 6 471 051,09

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK/ZTRÁTA -69 926,59



6

Minimalizace vzniku bioodpadu komunitním
kompostováním občanů

Hlavním cílem tohoto investičního projektu bylo zavedení a instalace 
22 komunitních kompostérů v šesti krajích České republiky (Praha, 
Středočeský kraj, Vysočina, Jihočeský, Ústecký a Moravskoslezský 
kraj). Minimalizace vzniku bioodpadu formou komunitního komposto-
vání je jedním z možných nástrojů k naplnění strategie Plánu odpa-
dového hospodářství ČR, kterým je snižování množství biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky. 
Projekt začal v květnu 2009 a probíhal během celého roku 2010 
a částečně i v roce 2011.

Komunitní kompostér v Ústí nad Labem

Komunitní kompostér v Praze 10, Strašnice

Komunitní kompostování je mezistupněm mezi domácím a komu-
nálním kompostováním. Umožňuje lidem, kteří nemají vlastní zahra-
du, využívat v blízkosti místa bydliště vlastní biologicky rozložitelné 
zbytky. Bioodpady v domácnostech jsou vytříděny, uloženy do kom-
postéru a zkompostovány v místě jejich vzniku. Vyrobený kompost 
je zužitkován v domácnostech pro pokojové rostliny nebo na údržbu 
společných zelených ploch v okolí zástavby.

• instalováno 22 kusů komunitních kompostérů
• založeno 18 komunit občanů v šesti krajích ČR
• zapojeno minimálně 300 občanů, kteří ve svém bydlišti třídí a zpra-

covávají bioodpady ze svých domácností

„U nás v domácnosti tvořil bioodpad ¾ nerecyklovaného odpadu, kte-

rý končil ve směsi. Komunitní kompostér nám tento problém skvěle vyřešil. 

Přijde nám, že by kompostéry mohly být na každém vnitrobloku.“

Lenka Matásková
správkyně komunitního kompostéru, Praha

23

 
POČÁTEČNÍ STAV OBRATY ROZDÍL KONCOVÝ STAV

146 947,65 875 831,89 1 022 779,54
-41 947,65 -94 533,69 -136 481,34

0,00 0,00 0,00
86 081,56 -39 185,81 46 895,75

-157 874,33 206 293,33 48 419,00
3 596 085,37 -2 414 974,55 1 181 110,82

0,00 0,00 0,00
697 249,49 -462 999,00 234 250,49

559,00 1 600,00 2 159,00
893,19 478 967,75 479 860,94

1 695,50 7 000,00 8 695,50
0,00 80 470,00 80 470,00

-2 400,00 2 652,00 252,00
79 121,00 27 140,00 106 261,00

0,00 0,00 0,00
4 406 410,78 -1 331 738,08 3 074 672,70

134 000,00 0,00 134 000,00
405 206,31 -107 499,17 297 707,14

10 377,50 114 955,00 125 332,50
68 268,74 102 922,46 171 191,20

220 760,00 -72 722,00 148 038,00
0,00 0,00 0,00

74 371,00 -19 106,00 55 265,00
1 094,00 -13 180,00 -12 086,00

14 015,68 -5 243,22 8 772,46
3 005 386,58 -1 201 557,32 1 803 829,26

0,00 112 556,00 112 556,00
806 171,90 -172 937,90 633 234,00

5 000,00 0,00 5 000,00
5 000,00 0,00 5 000,00

-387 738,39 387 738,39 0,00
44 497,46 -387 738,39 -343 240,93

4 406 410,78 -1 261 812,15 3 144 598,63
-69 925,93

-69 925,93
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Projekt je spolufi nancován Evropskou unií – Evropským fon-
dem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního pro-
středí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 
osy 4.1 nakládání s odpady.

Dobrovolnická služba „Mistr Nulového odpadu“

Bez dobrovolníků se žadná nezisková činnost neobejde. V roce 2010 
byla dobrovolnická služba v Ekodomově využita především v projektu 
„Minimalizace vzniku bioodpadu komunitním kompostováním obča-
nů“, kde o kompostéry pečují proškolení dobrovolníci, kteří získali titul 
Mistr Nulového Odpadu, a jimi aktivně zapojená veřejnost.

• V roce 2010 se o komunitní kompostéry staralo 18 aktivně zapo-
jených dobrovolníků v šesti krajích ČR.

Mistři nulového odpadu u svého komunitního kompostéru

„Tříděním bioodpadu ušetřím 50% místa ve směsném odpadu“… „Začít 

třídit odpad takovouto formou blízkou dokonalosti je jen záležitost zvyku, 

jako když se člověk učí od malička čistit zuby“.. „Jako když třídím papír, 

plasty, tak třídím ještě jednu věc navíc“.

 Mgr. Lenka Seidlová a Ing. Ivana Štětinová,
 iniciátorky komunitního kompostování v Praze Řepích

„V komunitě je zapojených cca 8 rodin, jeden soused z našeho domu mi 

před dvěma týdny pomohl kompost přeházet. Vyzrálý kompost jsem dal 

k růžím ve vnitrobloku. Moji situaci s bioodpady v domácnosti (dvoučlen-

ná, prakticky výhradně býložravá domácnost) komunitní kompostér vyřešil 

dokonale. Těžko soudit, jak pro ostatní. Lidi se ke kompostéru chovají ohle-

duplně, dokonce ani informační tabuli kompostéru nikdo nezničil (v kon-

textu našeho sídliště celkem malý zázrak).“

 Libor Engelthaler
správce komunitního kompostéru, Praha

22

Finanční rozvaha
za rok 2010
 

ČÍSLO ÚČTU NÁZEV ÚČTU
AKTIVA

022 DDHIM od  3.000  Kč
082 Oprávky DDHIM od 3000 Kč
131 Pořizované zboží
132 Zboží na skladě a v prodejnách
211 Pokladna
221 Účet 1746131001/2400 hlavní účet  
261 Peníze na cestě
311 Odběratelé
314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby
315 Ostatní pohledávky
335 Pohledávky za zaměstnanci
378 Jiné pohledávky - dary
381 Náklady příštích období
385 Příjmy příštích období
395 Vnitřní zúčtování

AKTIVA CELKEM
PASIVA

249 Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci
321 Dodavatelé
324 Přijaté zálohy
325 Ostatní závazky
331 Zaměstnanci 
333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům
336 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení
342 Záloha na daň
343 Daň z přidané hodnoty - vyúčtování
346 Nároky na dotace -projekt Putování
379 Jiné závazky
384 Výnosy příštích období
389 Dohadné účty pasivní
901 Vlastní jmění
931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

PASIVA CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ ZISK ZA OBDOBÍ

HOSPODÁŘSKÝ ZISK CELKEM

Výnosy 2010 – EKODOMOV

63%
15%

22%



E-shop
V rámci své vlastní činnosti provozuje o.s. Ekodomov na svých webo-
vých stránkách e-shop. Zákazníci tak každým svým nákupem přispí-
vají na realizaci aktivit a projektů organizace. V nabídce e-shopu se 
nacházejí pomůcky ke kompostování a sběru bioodpadu, jako např. 
kompostovatelné sáčky a koše, dále několik typů kompostérů, od-
borná literatura, kompostovatelné nádobí atd. V roce 2010 byly do 
nabídky nově zařazeny otočné kompostéry JORA či pomůcky ke 
kompostování psích a kočičích exkrementů. V souvislosti s aktivitami 
v DKŠ Šárynka a výukovými programy přibyla Sekce pro děti, nabí-
zející např. lupové kelímky pro pozorování hmyzu nebo ekovýchovné 
knížky pro děti.

Zájemci si mohou veškeré zboží z e-shopu nechat zaslat domů nebo 
mohou využít možnosti osobního převzetí zboží včetně konzultací 
v kanceláři Ekodomova v Podbabě 29b v Praze 6.

Otočný kompostér YORA

Źížalí farma – vermikompostér
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Mistr nulového odpadu u svého komunitního kompostéru

Miss kompost 2010

Již popáté se 12. září 2010 v Nenačovicích u Berouna uskutečnilo 
fi nále Miss kompost, soutěže o nejlepší kompost, kterou Ekodomov 
pořádá na podporu domácího kompostování. Pět fi nalistů mělo za 
úkol během fi nále soutěže s pomocí svých obhájců z řad populárních 
osobností (herečky Jitka Smutná, Zdeňka Žádníková – Volencová, 
fi lmový střihač Luděk Hudec, předseda Strany zelených Ondřej Liška 
a Otakar Jiránek, ředitel fi rmy Countrylife) přesvědčit odbornou 
porotu o přednostech svého kompostu.

Soutěž Miss kompost byla i tento rok spojena s módní přehlídkou 
„Inspirace z recyklace“. Jak název napovídá, předvedeny byly modely 
z odpadových a přírodních rozložitelných materiálů. Pozitivní atmosfé-
ru akce dotvářela kromě vtipem sršícího moderátora Jaroslava Duška 
i hudební skupina s názvem Úžas v rytmu.

Vítězný kompostér Adam manželů Goeslových



Červenáčci

Modráčci

DKC podpořila MČ Praha 6.

„Slavnosti jsou úžasné zážitky pro děti i rodiče. Veronika je úžasná, Jo-

náš ji zbožňuje. Moc hezky se k dětem chová a má k nim krásný vztah. 

Monika jim vytváří krásný svět skřítků a pohádek, který se jim líbí. Nemám 

moc představu, jak takový den ve školce probíhá, ale musí to být pará-

da. Jonáš odtamtud nechce domů a to je pro nás signál, že je tam vše 

v pořádku.“

Z.Puková, rodič

„Spokojení se školkou jsme, tedy hlavně to vidím na dcerách. Jsem ráda, 

že si vytvořily vztahy jak s učitelkami Monikou a Veronikou, tak i s dětmi. 

Hodně o nich doma mluví. Ze školky se vrací nadšené a říkají různé bás-

ničky i písničky.“

J. Štěpánová, rodič

9

   

Moderátor akce Jaroslav Dušek a módní přehlídka
„Inspirace z recyklace“

Akce byla podpořena grantem Evropské komise.

Kompostovací poradna a Středočeská síť
ekoporaden

Občanské sdružení Ekodomov poskytuje všem zájemcům o separaci 
bioodpadu a kompostování osobní přístup formou konzultací a on-line 
poradenství. Do webového formuláře na webových stránkách Eko-
domova stačí zadat dotaz a počkat na odpověď od některého z od-
borných konzultantů. Často návštěvníkům postačí i již zodpovězené 
dotazy, kterými mohou na stránkách listovat.

V roce 2010 se kompostovací poradna stala stěžejní aktivitou projek-
tu Středočeská síť ekoporaden, v rámci kterého jsou občanům zajiš-
ťovány služby ekoporadenského standardu jako bezplatné ekopora-
denství, vydávání tiskových zpráv či tématických letáků a organizování 
informačních akcí pro veřejnost.

• zodpovězení celkem 67 dotazů
• vydání letáku „Jak třídit odpady“
• organizace 2 informačních akcí pro občany Středočeského kraje.

Projekt Středočeská síť ekoporaden je realizován s fi nanční 
podporou Státního fondu životního prostředí ČR a Minister-
stva životního prostředí.

Lze kompostovat žvýkačku?

To je velice zajímavý dotaz, ale bohužel žvýkačky jsou tvořeny syntetic-

kou gumou a mnoha změkčovadly, takže do bioodpadu nepatří a v kom-

postéru by skončit neměly. Samozřejmě si nemusíte lámat hlavu nad jed-

nou žvýkačkou v kompostéru.

Pavel Pšenička, Ekodomov, 28.2.2010 20:32
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Ekovýchova
Kompostování na školních zahradách

V roce 2010 se Ekodomov stal realizátorem veřejné soutěže Magis-
trátu hlavního města Prahy na distribuci plastových kompostovacích 
sil na školní zahrady pražských základních a středních škol. Součástí 
zakázky bylo i proškolení pedagogických pracovníků a vydání příruč-
ky ke kompostování.

• 66 zapojených a proškolených pedagogů z 66 základních střed-
ních škol v Praze

• 143 kompostérů distribuovaných do přihlášených škol
• vyhodnocení 15 nejlepších škol na závěr projektu

Žáci ZŠ Brána jazyků v Praze 1 při sestavování kompostérů

Projekt byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy.

Kde je kompost, tam to žije – v teorii i praxi

Tento projekt navázal na obdobný projekt Ekodomova z roku 2009. 
Jeho cílem bylo nejen objasnit žákům ZŠ a víceletých gymnázií, proč 
je důležité třídit a kompostovat bioodpad, ale umožnit jim také vyzkou-
šet si kompostování v praxi. K interiérovému programu o kompostu, 
založenému na příběhu o koloběhu živin, tak přibyl do nabídky výuko-
vých programů Ekodomova i program terénní. Na zahradě Ekocent-
ra Šárynka vyrostla přírodní kompostovací učebna s několika druhy 
kompostérů a ve výuce byly použity nové pomůcky jako teploměr, vlh-
koměr, lupokelímek, klíč k určování půdních živočichů nebo digitální 
elektronický mikroskop. To vše i v mobilní podobě, aby bylo možné 
zkoumat i komposty na školních zahradách.

• 918 žáků z 48 tříd z 15 pražských základních škol zapojených do 
projektu

• inovace programu „Kde je kompost, tam to žije – interiér“
• vytvoření výukového programu „Kde je kompost, tam to žije – exte-

riér“
• nové pomůcky a přírodní kompostovací učebna na zahradě Eko-

centra Ekodomov
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Dětský klub Šárynka (DKŠ)

Dětský klub Šárynka je projekt inspirovaný lesními mateřskými ško-
lami, které jsou osvědčenou alternativou předškolního vzdělávání 
v mnoha zemích západní Evropy. DKŠ je prvním zařízením tohoto 
typu v ČR a v roce 2010 vstoupil do druhého roku své existence. 
Pedagogické zaměření DKŠ je přirozeně ekovýchovné a klade důraz 
na úctu k přírodě, přírodním zdrojům a životní styl v souladu s trvale 
udržitelným rozvojem. Základem pedagogické práce učitelek DKŠ je 
respektující přístup a úzká spolupráce s rodinami dětí. DKŠ umožnuje 
dětem prožitek pobytu ve volné přírodě kontinuálně po celý rok a tím 
přispívá k jejich harmonickému psychomotorickému rozvoji a posilo-
vání imunity. Buduje přirozený vztah dětí k přírodnímu prostředí a ne-
přímo tak ovlivňuje environmentálně uvědomělé chování celých rodin, 
ze kterých tyto děti přicházejí.

• první zima byla tuhá a dlouhá a prověřila síly pedagogů, funkčnost 
zázemí a životnost DKŠ

• ve druhém pololetí školního roku 2009/2010 prošlo péčí DKŠ 
celkem 34 dětí od 3 do 7 let, v prvním pololetí školního roku 
2010/2011 navštěvovalo DKŠ 36 dětí ve věku od 3 do 5,5 let. 
Odpolední aktivity pro děti navštěvovalo průměrně 11 dětí

• 83 osob se zúčastnilo pedagogických exkurzí v DKŠ
• rodiče dětí z DKŠ strávili dobrovolnickou činností na zahradě Eko-

centra desítky hodin
• 5 studentek si vybralo DKŠ pro svou studijní praxi
• Ekodomov se stal členem nově vzniklé Asociace lesních mateř-

ských škol (ALMŠ) usilující o legislativní uznání „lesních mateř-
ských škol“

Oslava narozenin, léto 2010

Michaelská slavnost s rodiči, říjen 2010
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Školní kompostér (ZŠ Břečťanova, Praha)

Analýza kompostu (Ekocentrum Šárynka)

Projekt byl realizován za podpory Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy.

Bioodpad není odpad

Projekt „Bioodpad není odpad“ je vzdělávací projekt, který řeší pro-
blematiku separace bioodpadu a jeho využití ve školách. Zásadní 
přidanou hodnotou projektu je, že vzniklé bioodpady se zpracovávají 
přímo v místě svého vzniku, tedy na pozemku školy. Školy tak nemusí 
bioodpady nikam odvážet, šetří náklady a jsou nezávislé na systému 
svozu odpadů v dané obci.

Po roce 2009, v jehož průběhu byly zrealizovány hlavní aktivity pro-
jektu (proškolení učitelů a ekotýmů složených z žáků zapojených škol, 
analýza potřeb, nákup pomůcek a instalace kompostérů) už školy 
hlavní cíl projektu – třídění a kompostování vlastního bioodpadu – na-
plňovaly. V roce 2010 šlo tedy o kontrolu splnění cílů a eliminování 
drobných překážek a nedostatků. V červnu 2010 proběhlo závěrečné 
setkání pěti zapojených škol v divadle v Kutné Hoře.

• 5 zapojených středních škol (900 studentů) ze Středočeského 
kraje třídí a kompostuje bioodpady na školním pozemku

• 100 studentů se aktivně a dlouhodobě zapojilo do tzv. „ekotýmů“ 
a zůčastnilo se EVP

• vydána metodická příručka pro pedagogy
• 10 proškolených pedagogů

Většina dotázaných studentů a pedagogů hodnotila zavedení ná-

dob do školy pozitivně, ale našli se i odpůrci této myšlenky. Je nutné 

ovšem podotknout, že právě oni dnes paradoxně patří mezi nejlepší 

„třídiče“ ve škole.

Mgr. Anna Němcová,
koordinátorka projektu (Církevní gymnázium, Kutná Hora)

18

Šárynka
Ekocentrum Šárynka

Ekocentrum Šárynka bylo založeno v roce 2009 se záměrem propo-
jit poslání Ekodomova s využitím a oživením zajímavé lokality starého 
sadu. Ze zpustlé a kopřivami zarostlé enklávy se snažíme sad promě-
nit do podoby kousku země opečovávaného člověkem a také prostoru 
pro dětský klub Šárynka, setkávání a pořádání kulturních akcí, rea-
lizaci výukových programů pro školy, seminářů a workshopů. V roce 
2010 navštívilo workshopy a semináře pořádané v Ekocentru celkem 
108 osob a na kulturní a společenské akce v Ekocentru zavítaly další 
desítky lidí.

• realizace ekovýchovných seminářů: jarní a podzimní cyklus seminá-
řů „První kroky k lesní mateřské škole“, semináře Ekolístky

• realizace víkendových workshopů o permakultuře ve spolupráci se 
sdružením Permanet: „Permakulturní zahrada 1 a 2“, „Kořenová 
čistička“, „Komunitní zahrada“ a jeden týdenní seminář „Úplný kurz 
permakultury“ (celkem 50 účasníků)

• realizace slavností „Svěcení šamanského stromu (stromu splně-
ných přání)“ ‚ na kterou přišly desítky lidí z okolí i zdaleka, „Dia de 
los Muertos“ – oslavy dušiček v mexickém stylu

• vytvoření zahradních prvků: základ pro kořenovou čističku, jezírko 
osázené vodními rostlinami, sluneční past (ovocné keře), záhony 
„německá kopa“, přírodní kompostovací učebna, umístění posuv-
ného kurníku „chicken tractor“

Permakulturní seminář v ECŠ

Slavnost „Svěcení šamanského stromu“
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• vedle Kutné Hory vzniká nabídka výukových programů v Praze
• inovace programů ze stávající nabídky
• rozšíření nabídky výukových programů o 2 nové programy
• realizováno 100 výukových programů pro 1929 žáků základních 

škol a gymnázií

Společné domýšlení příběhu o koloběhu živin
(výukový program „Kde je kompost, tam to žije“)

Programy byly fi nančně podpořeny Magistrátem hlavního 
města Prahy, Městem Kutná Hora, MŽP a MŠMT v rámci pro-
gramů Národní síť EVVO administrovaného SSEV Pavučina 
a ČSOP a fi rmou MVE Plus, s.r.o.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Ekodomov začal v roce 2010 nabízet pedagogům vzdělávací seminá-
ře s akreditací DVPP od MŠMT. Pedagogové si mohou vybrat z široké 
nabídky seminářů s environmentální tématikou, seminářů o lesních 
mateřských školách a seminářů propojujících ekologickou a výtvar-
nou výchovu, které pedagogům přinášejí inspiraci pro zpracování 
zdánlivě již nepotřebných materiálů.

• za rok 2010 jsme získali akreditaci MŠMT k 9 seminářům
• zorganizováno 7 seminářů, kterých se zůčastnilo 62 osob

Seminář První kroky k lesní mateřskéškole

12

Prosévání vyrobeného kompostu
(Církevní gymnázium Kutná Hora)

Projekt podpořily Státní fond životního prostředí, Minister-
stvo životního prostředí, Nadace Partnerství v programu 
Partnerství pro Kolínsko, jehož generálním partnerem je 
společnost TPCA.

Odpad z nebe nespad

I v roce 2010 pokračoval úspěšný projekt „Odpad z nebe nespad“. Cí-
lem projektu bylo nejenom zvýšit znalosti žáků o ekologicky odpověd-
ném nakládání s odpady, ale zároveň zajistit separaci odpadů přímo 
ve školách. V roce předcházejícím byla realizována řada aktivit: semi-
náře pro pedagogy, výukové programy pro školní ekotýmy, vybavení 
škol pro separaci odpadu, vydání metodických a pracovní listů. V roce 
2010 již všechny zapojené školy úspěšně separovaly odpad a věno-
valy se vlastním aktivitám vedoucím k propagaci třídění odpadu nejen 
ve škole. Ekodomov školám v průběhu projektu poskytoval odbornou 
a metodickou pomoc formou konzultací a návštěv a na konci projektu 
bylo zrealizováno závěrečné setkání všech zúčastněných.

Na závěrečné konferenci žáci zapojených škol prezentovali svou 
činnost v projektu.
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Rešerše informací v Okresním archivu
(studenti Církevního gymnázia Sv. Voršily v Kutné Hoře)

Vzájemné setkání účastníků projektu (Horní Maršov).

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu ČR.

Ekologické výukové programy

Ekodomov již několikátým rokem nabízí základním školám a víceletým 
gymnáziím výukové programy pro doplnění průřezového tématu 
Enviromentální výchova, dotýkající se zejména problematiky tzv. 
domácí ekologie. Jak samotné názvy programů napovídají, při učení 
se ekologicky šetrnému a odpovědnému způsobu života se snažíme 
rozšiřovat nejen znalosti žáků, ale také obohacovat jejich fantazii, 
rozvíjet citlivost k jazyku a zejména klást otázky a společně hledat 
odpovědi: „Kde je kompost, tam to žije“, „Odpad z nebe nespad“, 
„Energie s námi vždy je“, „Voda na jedno použití“ nebo „Neklame nás 
reklama?“. V roce 2010 se programová nabídka rozšířila z Kutné 
Hory do Prahy.

„S projektem Putování prostorem a časem zažíváme kuriózní situa-

ce, zvláště při focení do fotodvojic. Naše skupina si vždy rozdělí funk-

ce. Máme fotografa, držiče fotek, nosiče fotek a hlídače bezpečnosti. 

Ti upozorňují na projíždějící auta. V takovémto uspořádání chodíme po 

Malči a úspěšně získáváme fotografi e. Není to tak jednoduché, jak se 

zprvu zdá. Museli jsme například obstarávat různé prostředky, aby se 

současné fotografi e co nejvíce podobaly těm starým. Nejtěžší bylo, když 

jsme na místo žebřináku potřebovali traktor. ZD Maleč nám ale ochotně 

vyšlo vstříc.“

Kristýna Šimonová, žákyně ZŠ Maleč

„V září 2010 jsme navštívili pana Kříže, jednoho z velkých sběratelů 

starých fotek z našeho okolí. Ochotně nám ukázal některá ze svých alb 

a propůjčil nám fotky, které se nám hodily pro projekt. Ptali jsme se ho 

také na historické události. Například nám pověděl o bývalé továrně na 

cikorku a o cukrovarech, co tu kdysi stávaly.“

Aleš Liberský, 8. B, ZŠ Vrdy

• 736 dětí se zúčastnilo celkem 35 výukových programů
• do projektu bylo přihlášeno více než 1700 dětí z 19 škol, tyto děti 

se aktivně účastnily školních miniprojektů
• v rámci seminářů a individuálních školení bylo proškoleno 27 pedagogů
• byly vydány a do více než 100 škol distribuovány metodické, pra-

covní listy a příručka dobré praxe

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norské-
ho fi nančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje 
občanské společnosti. Projekt dále podpořilo Ministerstvo 
životního prostředí.

Exkurze do provozů na zpracování odpadů

Stejně jako ve školním roce 2008/2009 i v roce 2010/2011 získal 
Ekodomov veřejnou zakázku Magistrátu hlavního města Prahy na re-
alizaci exkurzí do provozů na zpracování odpadů. Zakázka byla nově 
rozšířena o střední školy a Ekodomov ji realizoval společně s ČSOP 
Koniklec. Nabídka byla rozdělena na pražské provozovny a mimopraž-
ské (resp. středočeské) provozovny a školy si mohly objednat „balíček 
exurzí“ umožňující v rámci jednoho výjezdu navštívit více provozoven.

Pražské provozovny z nabídky: skládka fi rmy A.S.A., Zařízení na 
energetické využití odpadu (ZEVO) Malešice, sběrné dvory, Ekotech-
nické muzeum, Muzeum pražského vodárenství atd.

Středočeské provozovny z nabídky: sklárna Rückl v Nižboru, pa-
pírna Korona v Lochovicích, fi rma Barkov na zpracování elektroodpa-
du ve Zdicích, kořenová čistírna odpadních vod v obci Čím, bioplynová 
stanice v Kněžicích, kompostárna Jena v Úholičkách, atd.

• byl vydán katalog exkurzí
• do konce roku 2010 bylo oběma organizacemi zorganizováno cel-

kem 115 exkurzí pro 2303 žáků

„Přínos pro naši školu je určitě znatelný, studenti se naučili a stále se 

učí separovat odpad, je vidět jasné zlepšení, ale stále je co zdokonalovat. 

Největší pozitivum vidím v separování bioodpadu, ke kterému nám výbor-

ně pomohl vermikompostér a kompostovací silo s biokoši.“

Mgr. Lenka Kořínková
Gymnázium a Střední pedagogická škola v Čáslavi

„Hlavní cíl projektu „Zavést třídění odpadu ve škole“ se nám podařilo 

splnit. Třídění odpadu funguje v rámci celé ZŠ i MŠ. Výborně se nám 

osvědčilo třídění tetrapaků od školního mléka…Pro většinu menších dětí se 

stalo třídění odpadu automatickou záležitostí a podle odezvy některých 

rodičů v tomto směru převzaly děti iniciativu i doma.“

Mgr. Jarmila Jeníková, ZŠ Býchory
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Exkurze v ZEVO Malešice

Kořenová čistička, Mořina

Projekt byl podpořen Magistrátem Hlavního města Prahy.

Zdraví ze zahrady

Na přelomu roku 2010 a 2011 zrealizoval Ekodomov pro deset tříd 
ze tří pražských škol vzdělávací projekt „Zdraví ze zahrady“ zaměřený 
na osvětu v oblasti zdravé výživy a životního stylu. Projekt se sklá-
dal z několika aktivit: výukového programu o ekologickém zeměděl-
ství, výtvarného ztvárnění cesty jablka ze sadu do obchodu, nákupu, 
přípravy pokrmů a společné hostiny. V pestré skladbě jednotlivých 
aktivit nechyběla volba „královského jablka“, dotazníkové šetření, ve 
kterém se děti ptaly zákazníků obchodu na jejich nákupní preference, 
nebo pečení štrůdlu.

„Přesné, obsáhlé, zajímavé, záživné. Vše bez problému. Velmi se líbilo, 

obsáhlý velmi kvalitní výklad, výborná praktická ukázka.“

Š. Burešová, ZŠ Kupeckého, Praha 4
po exkurzi v kořenové čističce Mořina a sklárnách Nenačovice

„Velmi se mi líbily části projektu, kde se děti aktivně zapojovaly – napří-

klad hra na konci výukového programu, výroba pokrmů, hostina a výtvar-

ná dílna. Projekt byl velmi pestrý, děti se nenudily.“

Mgr. Střeštíková, ZŠ Nám. Jiřího z Lobkovic.

„Velice oceňujeme kvalitní výklad a odbornost našeho průvodce pana 

Beneše.“

H. Hlaváčová, ZŠ Pod Marjánkou
po exkurzi v Muzeu pražského vodárenství
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• 207 žáků a 10 pedagogů ze 3 základních škol přímo zapojených 
do projektu

• vytvoření výukového programu „Cesta královského jablka“ a pra-
covních listů

Anketa v obchodě

Výtvárné ztvárnění cesty jablka ze sadu do obchodu
(ZŠ J.A. Komenského, Praha)

Projekt byl podpořen Nadací Albert v rámci grantového pro-
gramu „Zdravá Pětka“.

Putování prostorem a časem

Tento projekt, jehož cílem je seznámit žáky s vývojem vztahu člověka 
a krajiny, probíhá v letech 2009 – 2011 ve spolupráci s partnerskou 
organizací Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory z Horního 
Maršova. Žáci poznávají důsledky lidské činnosti v krajině a upevňují 
si znalosti základních ekologických pojmů. V rámci propojení obou re-
gionů zjišťují, jak chování lidí v nížině ovlivňuje krajinu na horách a na-
opak. Žáci pod vedením pedagogů zpracovávají informace a materi-
ály o lokalitách, ve kterých se nacházejí jejich školy. Díky srovnávání 
historických fotografi í, které děti samy vyhledávají a fotografi í nových, 
které v rámci projektu samy fotí, se dozvídají, jak se krajina kolem nás 
v čase mění.

• v roce 2010 bylo do projektu zapojeno 401 dětí a 36 pedagogů ze 
16 škol

• konaly se tři semináře pro pedagogy
• bylo zrealizováno 2 x 16 výukových programů pro školy a vzájemné 

setkání účastníků projektu


