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Enhancing the general population‘s knowledge about the compost waste trash bins in 

the city of Ústí nad Labem, Czech Republic (in my hometown) 

This issue affects everyone in our city, mostly lower and middle socio-economic classes 

living in flat house districts. The political party we are reaching out to is called „Pro Ústí!” 

and is focused on improving the communal areas in our city by repairing them and 

making the city more lively. It is a coalition of three parties – one of them being “The 

Green,” focused on the environmental issues the Czech Republic is facing. We think 

this issue could resonate with them. 

In the example of Jizerská street: 

Defining a “flat house unit”: in this example, a flat house unit is considered to be a set 

of flat houses belonging to one communal trash bins area. This is given by the shortest 

walking distance from the flat house to communal trash and varies with different 

districts and parts of districts. It is, therefore, rather hard to approximate the number of 

houses belonging to one trash site. 

Approximate people per flat(household): 3 

Approximate households per flat house: 22 

Approximate flat houses per one „flat house unit“ (e.g., per one set of communal 

trashes): 7 

Approximate amount of people living in one “flat house unit”: 462 

Calculated as : 3 ∗ 22 ∗ 7 = 462 

Amount of biowaste trash bins: 1 

Approximate volume of trash bin: 132 liters 

Current situation is expecting: 462 people/132 liters of organic waste(one trash bin)/ 

day 

Amount of waste per person per day: 0.74 kgs (0.74 liters assuming that 1kg of solid 

waste equals 1 liter)  

Approximate amount of waste per flat house unit per day: 340 liters 

What the situation is: 462 people/340 liters of organic waste(three trash bins)/day 

Then how come they are not overflowing? 

Many households are not sorting organic waste yet! The trash bin is also often misused 

– people struggle to grasp the concept of sorting organic waste because no one 

taught them how! Furthermore, many deem this unhygienic and would struggle to 

keep up with it. 

Possible solution plan: 
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1. Inform the people! Change must come from within them. Therefore, the first 

step is to teach the general population the importance of sorting organic waste 

by showing them how valuable it can be → a “free of charge” field fertilizer and 

much more! The importance of sorting should be recognized to keep people 

from polluting organic waste and misusing the trash bin. A fundamental issue to 

highlight is throwing out ONLY the food waste without being packed in a plastic 

bag. This can be done by distributing flyers into mailboxes or putting them on 

the doors of flat houses. In an enhanced scenario, the city could put up a few 

ads, e.g., in public transportation vehicles! 

2. Once people start recognizing the importance of the “forgotten” trash bin, the 

frequency of waste collection or adding additional containers is necessary.  

3. Get inspiration from the most ecologically innovative European country – 

Denmark! In Denmark, city of Esbjerg, all citizens receive green trash bags made 

out of biodegradable plastic material to be used just for organic food waste. 

This is an excellent way of encouraging the habit of sorting organic waste, as it 

successfully combats the issue people can have with hygiene. 

Such a project can seem demanding at first, but thinking about the steps on their own 

and the time needed for people to adjust to changes is doable. 

Stepwise: 

1. Funding would be needed. The design of a flyer would have to be considered. 

For a better-funded case, hiring someone to design the ads is also necessary. 

Money for the printing of the handouts for each household is a must. Afterward, 

flyers can be distributed through post officers, or volunteers can be gathered 

at local high schools. In this case, a distribution plan must be made to ensure 

proper coverage. 

2. Funding would be needed to either pay the workers of public services to collect 

communal waste more frequently or in higher amounts – or both. New trash bins 

are required.  

3. This idea is purely theoretical, and more research would be required. 

a. What kind of facility is used to create compost? (biodegradable plastic 

bags only degrade under specific conditions) 

b. Is there a distributor in the Czech Republic that could provide a sufficient 

amount of plastic bags at a reasonable price? 

c. Would people appreciate this step? Would everyone be ready to 

implement the changes? 

Sources: 

https://datatopics.worldbank.org/what-a-

waste/trends_in_solid_waste_management.html 

https://trashcansunlimited.com/blog/how-do-i-find-the-right-outdoor-garbage-can/ 

 

 

 

 

https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends_in_solid_waste_management.html
https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/trends_in_solid_waste_management.html
https://trashcansunlimited.com/blog/how-do-i-find-the-right-outdoor-garbage-can/
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Translation: 

Návrh na rozšíření povědomí široké populace o odpadkových koších na kompost ve 

městě Ústí nad Labem: 

Tato problematika se týká každého v našem městě, většinou nižší a střední 

socioekonomické vrstvy žijící na sídlištích.  

Na příkladu ulice Jizerská, PSČ 40011: 

Definice „bytové jednotky“: v tomto příkladu je jednotka bytového domu 

považována za soubor bytových domů patřících do jedné oblasti společných 

odpadkových košů. Ta je dána nejkratší docházkovou vzdáleností od bytového domu 

ke komunálnímu odpadu a liší se v různých čtvrtích a částech čtvrtí. Je proto poměrně 

těžké odhadnout počet domů patřících k jednomu smetišti. 

Přibližný počet osob na byt: 3 

Přibližný počet domácností na bytový dům: 22 

Přibližný počet bytových domů na jednu „bytovou jednotku“ (např. na jednu sadu 

komunálního odpadu): 7 

Přibližný počet lidí žijících v jedné „bytové jednotce“: 462 

Vypočteno jako: 3 ∗ 22 ∗ 7 = 462 

Množství popelnic na bioodpad: 1 

Přibližný objem odpadkového koše: 132 litrů 

Aktuální stav očekává: 462 osob/132 litrů bioodpadu (jeden odpadkový koš)/den 

Množství odpadu na osobu a den: 0,74 kg (0,74 litru za předpokladu, že 1 kg pevného 

odpadu odpovídá 1 litru) 

Přibližné množství odpadu na bytovou jednotku za den: 340 litrů 

Jaká je situace: 462 osob/340 litrů bioodpadu (tři popelnice)/den 

 

Jak to, že pak nepřetékají? 

Mnoho domácností zatím organický odpad netřídí! Odpadkový koš je také často 

zneužíván - lidé mají problém pochopit pojem třídění organického odpadu, protože je 

to nikdo nenaučil! Navíc to mnozí považují za nehygienické a těžko by s tím drželi krok. 

 

Možný plán řešení: 

1. Informujte lidi! Změna musí přijít od nich. Prvním krokem je proto naučit širokou 

populaci důležitosti třídění organického odpadu tím, že jim ukážeme, jak cenný může 

být - „bezplatné“ polní hnojivo a mnoho dalšího! Je třeba uznat důležitost třídění, aby 

lidé neznečišťovali organický odpad a zneužívali odpadkový koš. Zásadním 

problémem, který je třeba zdůraznit, je vyhazovat POUZE potravinový odpad, aniž by 
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byl zabalen v plastovém sáčku. To lze provést distribucí letáků do poštovních schránek 

nebo jejich umístěním na dveře bytových domů. Ve vylepšeném scénáři by město 

mohlo umístit několik reklam, například ve vozidlech veřejné dopravy! 

2. Jakmile si lidé začnou uvědomovat důležitost „zapomenutého“ odpadkového koše, 

je nutná frekvence svozu odpadu nebo přistavování dalších kontejnerů. 

3. Inspirujte se z ekologicky nejinovativnější evropské země – Dánska! V Dánsku, ve 

městě jménem Esbjerg, dostávají všichni občané zelené odpadkové pytle vyrobené z 

biologicky rozložitelného plastového materiálu, které se používají pouze na organický 

potravinový odpad. Je to skvělý způsob, jak podpořit návyk na třídění organického 

odpadu, protože úspěšně bojuje s problémem, který lidé mohou mít s hygienou. 

Takový projekt se může na první pohled zdát náročný. Když se ovšem zamyslíte nad 

jednotlivými kroky, je proveditelný! 

Postupně: 

1. Bylo by potřeba financování. Také by bylo třeba zvážit design letáku. Pro lépe 

financovaný případ je také nutné najmout někoho, kdo navrhne reklamy. Peníze na 

výtisky letáků pro každou domácnost jsou nutností. Poté mohou být letáky 

distribuovány prostřednictvím poštovních úředníků nebo mohou být dobrovolníci 

shromážděni na místních středních školách. V tomto případě je třeba vytvořit plán 

distribuce, aby bylo zajištěno správné pokrytí. 

2. Bylo by zapotřebí finančních prostředků, aby se pracovníkům veřejných služeb 

platilo za častější nebo větší množství komunálního odpadu – nebo obojí. Jsou potřeba 

nové odpadkové koše. 

3. Tato myšlenka je čistě teoretická a bylo by zapotřebí více výzkumu. 

A. Jaký druh zařízení se používá k výrobě kompostu? (biologicky rozložitelné plastové 

sáčky se rozkládají pouze za určitých podmínek) 

b. Je v ČR distributor, který by dokázal zajistit dostatečné množství plastových pytlů za 

dobrou cenu? 

C. Ocenili by lidé skutečně tento krok? Byli by všichni připraveni zavést změny? 
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Sent to: JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D. from the ProUsti party 
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Creating grassroots action in Ústí nad Labem with the political party @pro.usti for 

ProjectGreenChallenge 2022! 

 

@turninggreenorg #pgc2022 
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