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PREVENCE VZNIKU ODPADŮ
RE-USE CENTRUM

 Žijeme v konzumní společnosti, kde jedna 
skupina obyvatel žije v nadbytku a odkládá 
funkční výrobky, které ještě nedosloužily a 
nahrazujeme je novými moderními. Dále zde 
žije skupina obyvatel, kteří tyto výrobky rádi 
ještě využijí. 

 Možnost odkládat věci, které můžou ještě 
někomu posloužit 

 Věci jsou nabídnuty za symbolickou cenu 
případným zájemcům. 

 Cíle: 
 Ušetřit se za skládkové + příjmy z prodeje použitých 

věcí.
 Zavedení nové služby pro občany, která zároveň 

povede ke změně myšlení a stylu života obyvatel z 
konzumního na trvale udržitelný. 



RE-USE CENTRUM
„DÁVÁME STARÝM VĚCEM NOVÝ ŽIVOT“
 RE-USE CENTRUM funguje ve Dvoře Králové nad 

Labem od roku 2019
 provozovatel: nezisková organizace Katalpa, z.s.
 pořizovací náklady spolufinacovány z OPŽP
 občanům jsou zachovalé použité věci zdarma 

odváženy, případně je mohou přivézt sami 
 poskytování věcí charitativním organizacím zdarma, 

ostatním zájemcům většinou za symbolickou cenu 
 za rok se podařilo zachránit cca 12 tun použitých 

výrobků
 provozní problémy

 v buňkách malé skladovací prostory, bylo by potřeba mít 
velkou halu – problém zejména s nábytkem

 provoz není ekonomicky soběstačný, funguje díky financím 
z darů



PREVENCE VZNIKU ODPADŮ
RE-USE CENTRUM A BAZARY



PREVENCE VZNIKU ODPADŮ
PODPORA DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ
 cíl: snížit skládkování biologicky rozložitelných odpadů při současném dosažení

úspor či zajištění co nejnižšího vlivu na náklady na odpadové hospodářství
 v rámci třech projektů bylo v letech 2006 - 2021 občanům a školským zařízením 

poskytnuto více než 1400 kompostérů
 kompostéry byly občanům pronajmuty na dobu pěti let
 pronájem kompostérů pro občany činí:

 100 Kč / 5 let - plastový  K390
 250 Kč / 5 let - plastový  K700
 200 Kč / 5 let - dřevěný o objemu 2 m3

 180 Kč / 5 let - dřevěný o objemu 1 m3

 vybraným zájemcům byly společně s kompostéry poskytnuty i odpadkové koše 
na bioodpad

 školským zařízením a neziskovým organizacím byly kompostéry a odpadkové 
koše zapůjčeny zdarma 

 po uplynutí uvedených 5-ti let přejdou domovní kompostéry vč. odpadkových 
košů do vlastnictví nájemce.

 o pronájem kompostérů projevili občané velký zájem, kompostéry jsou 
přidělovány podle došlých objednávek (stále se hlásí další zájemci o 
kompostéry)

 kromě rodinných domů kompostují v některých lokalitách i bytové domy



PODPORA DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ
Výhody kompostování v kompostérech 
 proces kompostování probíhá mnohem rychleji než na hromadě v přírodě
 občané si sami z odpadu vyrobí kvalitní hnojivo
 občané do sytému města odevzdají méně odpadů
 městu se tím sníží náklady na svoz a skládkování, příp. kompostování odpadů

Výpůjčka štěpkovačů
 aby občané mohli kompostovat i větve z prořezů stromů a keřů, bylo zakoupeno

20 ks štěpkovačů, které jsou zdarma zapůjčovány v Technických službách města 

Ekonomika domácího kompostování 
 cca 75 % granty od Královéhradeckého kraje, příp. 85 % OPŽP
 cca 10 % příspěvky občanů
 cca  5 -15 % spoluúčast města
 1 občan vyprodukuje průměrně 50 kg bioodpadu z domácnosti (bez zahradního odpadu) 
 cena za skládkovné směsného KO v roce 2021 činí 1 496 Kč/t , dalších 1000 Kč/t činí cena 

za svoz
 cena za likvidaci zahradního odpadu na kompostárně činí cca 400 Kč/t
 návratnost prostředků vynaložených městem je cca 1 rok



PODPORA DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ



PROPAGACE PREVENCE ODPADŮ
PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ KATEGORIE
 informace v místním tisku
 informace na webových stránkách města
 odpadová zastávka v rámci naučné stezky ve 

městě
 odpadové stanoviště v rámci akce „Stezka lesního 

moudra"
 odpadové kalendáře 2011 – 2021



ODPADOVÝ KALENDÁŘ
 Cíle:

 Poskytnout široké veřejnosti ucelené informace o prevenci 
vzniku a nakládání s komunálními odpady.

 Zvýšit třídění a využívání komunálních odpadů.
 Snížit podíl skládkovaných odpadů. 
 Snížit náklady za směsné komunální odpady a nebezpečné 

odpady.
 Kalendář slouží i pro učitele škol, jako metodická pomůcka při 

výuce ekologické výchovy.



ODPADOVÝ KALENDÁŘ

 Obrázky dětí získány ve spolupráci se školami,
je vypisována výtvarná soutěž na požadovaná témata.

 Stolní kalendář je vydáván v nákladu 7500 a 
distribuován do všech domácností.

 Dále je v elektronické podobě umístěn na internetových 
stránkách města.





PRÁCE SE ŠKOLAMI - ODPADOVÉ STANOVIŠTĚ
V RÁMCI AKCE „STEZKA LESNÍHO MOUDRA"
 Na odpadovém stanovišti je dětem vysvětleno, proč odpady do lesa nepatří 

a jak je správně třídit, nezapomínáme ani na prevenci vzniku.
 Do lesa implementován různorodý odpad, který děti musí v rámci soutěže 

sesbírat a správně vytřídit dle systému stanoveného městem (kontejnery 
pro tříděný odpad, sběrna druhotných surovin, zpětný odběr 
elektrozařízení, mobilní svoz nebezpečných odpadů). 

 Dále zde jsou ukázky výrobků z využitelných odpadů, aby si děti 
uvědomily, že třídění odpadu má opravdu smysl. 

 Je zde zřízen hřbitov odpadků s vyznačenou dobou jejich rozkladu.



ZÁVĚR

 Pro dosažení dobré úrovně odpadového 
hospodářství je třeba provádět systematickou 
ekologickou výchovu zaměřenou na různé věkové 
kategorie a občany ekonomicky motivovat (platba za 
směsný komunální odpad podle množství objednaných 
nádob).



DĚKUJI ZA POZORNOST.

Ing. Eva Šírková
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
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