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Anotace 

Diplomová práce se zabývá analýzou informovanosti občanů města Lom  

v oblasti odpadového hospodářství. V první části představuje jednotlivé kategorie odpadů a 

legislativu, která se touto problematikou zabývá, v druhé části následuji charakteristika 

města a popis jeho odpadového hospodářství. Po zhodnocení množství vyprodukovaných 

odpadů a příjmů a nákladů souvisejících s odpady za poslední roky v kapitole čtvrté 

pokračuje diplomová práce popisem a vyhodnocením marketingového dotazníku. Práce je 

uzavřena rekapitulací zjištěných informací a souborem návrhů ke zlepšení a rozšíření služeb 

v této oblasti. 

Klíčová slova: obec, odpady, odpadové hospodářství, třídění odpadu, kontejnery  

 

Summary 

My thesis covers analysis of people´s awareness from city Lom in the field of waste 

management. The first section presents the different categories of waste and legislation that 

deals with this issue, the second section follows a description of the characteristics of the 

waste management. After evaluating the amount of waste produced and the revenue and 

costs associated with management in recent years in the fourth section my thesis continues 

with description and evaluation of a questionnaire carried out in the framework of marketing 

research. It is concluded by a recapitulation of the gathered information, a set of proposals 

to improve and expand services in this area. 

Key words: community, waste, waste management, waste sorting, containers 

  



 

Obsah 

Seznam použitých zkratek ..................................................................................................... 1 

1. Úvod, cíl práce ................................................................................................................ 1 

2. Odpady, legislativa spojená s oblasti odpadů.................................................................. 3 

2.1. Koncepce odpadového hospodářství ..................................................................... 3 

2.2. Nebezpečný odpad ................................................................................................ 5 

2.2.1. Průmyslové odpady ................................................................................. 7 

2.2.2. Odpady ze zdravotnických zařízení ......................................................... 7 

2.3. Komunální odpad .................................................................................................. 7 

2.3.1. Vlastnosti komunálního odpadu .............................................................. 8 

2.3.2. Odpady z tuhého komunálního odpadu ................................................... 8 

2.3.3. Obalový odpad ......................................................................................... 9 

2.3.4. Biologicky rozložitelný komunální odpad - bioodpad ............................ 9 

2.3.5. Objemný odpad ...................................................................................... 10 

2.3.6. Kaly ze septiků ...................................................................................... 10 

2.3.7. Uliční smetky a odpad z tržišť ............................................................... 10 

2.3.8. Živnostenský odpad ............................................................................... 11 

2.4. Shromažďování odpadu ...................................................................................... 11 

2.4.1. Nádobový sběr ....................................................................................... 11 

2.4.2. Pytlový sběr ........................................................................................... 12 

2.4.3. Beznádobový sběr .................................................................................. 13 

2.4.4. Donáškový sběr ..................................................................................... 13 

2.5. Legislativa v oblasti odpadového hospodářství .................................................. 13 

2.5.1. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ....................................................... 13 

2.5.2. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech.......................................................... 14 

2.5.3. Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů ........................................... 14 

2.5.4. Ostatní legislativa v oblasti odpadového hospodářství .......................... 15 

3. Charakteristika vybrané obce ........................................................................................ 17 

3.1. Odpadové hospodářství ve vybrané obci ............................................................ 17 

3.2. Systém třídění odpadů ......................................................................................... 18 

3.3. Provoz sběrného dvora ........................................................................................ 19 

3.4. Třídění elektroodpadu ......................................................................................... 20 



 

3.5. Zelený odpad ....................................................................................................... 21 

3.6. Sběr tonerů z tiskáren .......................................................................................... 22 

3.7. Informovanost v místním tisku ........................................................................... 22 

4. Zhodnocení vývoje nákladů na odstraňování odpadů  ve vybrané obci ....................... 25 

4.1. Množství odpadů ................................................................................................. 25 

4.2. Příjmy z odpadů .................................................................................................. 29 

4.3. Náklady na odpady .............................................................................................. 29 

5. Realizace marketingového výzkumu a jeho zhodnocení .............................................. 32 

5.1. Zadejte, prosím, Váš věk ..................................................................................... 34 

5.2. V jaké části Lomu bydlíte ................................................................................... 35 

5.3. Třídíte odpad ....................................................................................................... 35 

5.4. Jaký typ odpadu třídíte? ...................................................................................... 36 

5.5. Z jakého důvodu netřídíte odpad? ....................................................................... 36 

5.6. Víte, kde se nacházejí nádoby na tříděný odpad v blízkosti vašeho bydliště? .... 37 

5.7. Domníváte se, že množství nádob na směsný odpad je dostačující? .................. 38 

5.8. Do jaké lokality byste nádoby na směsný odpad přidali? ................................... 39 

5.9. Domníváte se, že množství nádob na tříděný odpad je dostačující? ................... 39 

5.10. Do jaké lokality byste množství nádob na tříděný odpad přidali? ...................... 40 

5.11. Pro jaký typ tříděného odpadu byste přidali nádoby? ......................................... 41 

5.12. Jste spokojený(á) s intervalem vyvážení (1x týdně) směsného odpadu ve městě 

Lom? .................................................................................................................... 41 

5.13. Jaká frekvence svozu směsného odpadu by Vám vyhovoval(a)? ....................... 42 

5.14. Jste spokojený(á) s intervalem vyvážení tříděného odpadu (1x za 14 dní) ve městě 

Lom? .................................................................................................................... 43 

5.15. Jaká frekvence svozu tříděného odpadu by Vám vyhovoval(a)? ........................ 43 

5.16. Třídíte elektroodpad (baterie, mobilní telefon, apod.)? ...................................... 44 

5.17. Jak třídíte elektroodpad? ..................................................................................... 45 

5.18. Proč netřídíte elektroodpad? ................................................................................ 46 

5.19. Víte, kde se nachází Sběrný dvůr? ...................................................................... 46 

5.20. Uveďte, kde se sběrný dvůr nachází ................................................................... 47 

5.21. Znáte provozní dobu sběrného dvora? ................................................................ 47 

5.22. Vyhovuje Vám provozní doba sběrného dvora? ................................................. 48 



 

5.23. Využili jste již služeb sběrného dvora? ............................................................... 48 

5.24. Uvítali byste možnost rozmístění kontejnerů na objemný odpad v obci? ........... 49 

5.25. Využíváte možnosti sezónní služby na sběr a svoz rostlinných zbytků (z údržby 

zeleně, ze zahrad, atd.)? ...................................................................................... 49 

5.26. Jste spokojeni s informovaností v oblasti odpadového hospodářství ve městě 

Lom? .................................................................................................................... 50 

5.27. Jaký způsob informování o odpadovém hospodářství v obci je pro Vás 

nejpřijatelnější? ................................................................................................... 51 

5.28. Jste spokojeni se službami v oblasti odpadového hospodářství v Lomu? ........... 52 

5.29. Co byste změnili nebo zlepšili v oblasti odpadů v obci Lom? ............................ 52 

6. Návrhy vyplývající z realizovaného marketingového výzkumu ................................... 53 

6.1. Internet ................................................................................................................... 55 

6.2. Kalendář ................................................................................................................. 56 

6.3. Nádoby na tříděný odpad ....................................................................................... 56 

6.4. Oranžové kontejnery .............................................................................................. 57 

6.5. Sběr suti ve sběrném dvoře .................................................................................... 57 

6.6. Změna pytlů na bioodpad ....................................................................................... 57 

6.7. Opakování marketingové průzkumu ...................................................................... 58 

7. Závěr.............................................................................................................................. 59 

Seznam použité literatury .................................................................................................... 61 

Seznam grafů ....................................................................................................................... 62 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 63 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 63 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 64 

 

 

 



 

 

Seznam použitých zkratek 

a. s.  akciová společnost 

ČR  Česká republika 

kap.  kapitola 

Kč  koruna česká (měna) 

KO  komunální odpad 

LED  elektronická součástka vyzařující světlo 

MěÚ  městský úřad 

Okr.  okres 

PC  personal computer (osobní počítač) 

PET  polyethylentereftalát (plast) 

Sb.  sbírka 

s. r. o.  společnost s ručením omezeným 

TV  televize 

 



Pavel Šiktanc: Analýza informovanosti v oblasti odpadového hospodářství ve vybrané obci 

2013 1 

 

1. Úvod, cíl práce 

Ať si to uvědomujeme nebo ne, problematika odpadového hospodářství se dotýká 

každého z nás. Každý člověk vyprodukuje během svého života obrovské množství odpadu a 

v čím vyspělejší společnosti žije, tím je odpadů více. Domníváme se, že žijeme 

v civilizované společnosti, protože bydlíme v moderně vybavených bytech či domech a do 

zaměstnání jezdíme krásnými automobily, ale často si vůbec neuvědomujeme, že za tento 

luxus platíme vysokou daň – rychle, drasticky a z velké části nenávratně ničíme své vlastní 

životní prostředí a sami sobě zhoršujeme podmínky pro život a to bohužel tak mohutně, že 

už snad nikdo z nás nemůže říci, že je zdravý. Dýcháme znečištěný vzduch, pijeme vodu 

obsahující chemikálie a hormony, jíme potraviny, vzešlé z kontaminované půdy. Nikdo z nás 

už dnes nemůže říci, že žije zdravě. 

Troufám si říci, že v posledních letech se přístup lidstva k životnímu prostředí ale přeci 

jen zase o něco zlepšil. Snad jsme si uvědomili, že budeme-li pokračovat ve znečišťování a 

ničení svého životního prostředí tak rychlým tempem, už naše děti a vnoučata nebudou znát 

svět takový, jaký jej známe my.  

V České republice byly tempo a úroveň znečišťování a poškozování v druhé polovině 

minulého století rovněž alarmující, ale po zavedení potřebné legislativy začaly podniky 

zavádět potřebná opatření a účinky toho jsme všichni zpozorovali již za relativně krátkou 

dobu – v porovnání s délkou trvání lidské existence. Téměř odumřelé lesy se opět zazelenaly, 

řekám se vrátila jejich barva, na loukách vědci začali nacházet rostliny, o nichž se domnívali, 

že již z planety Země vymizely, do skal se vrátili dravci. I když situace ještě zdaleka není 

tak dobrá, jak by mohla být, přeci jen jde o obrovský pokrok.  

Ochrana životního prostředí a šetrný přístup k němu ale není jen záležitostí státu, 

legislativy a velkých průmyslových podniků, které jsou největšími znečišťovateli. Svým 

dílem může přispět každý z nás. Bohužel, člověk je bytost pohodlná, líná a pyšná, která se 

ráda zříká své vlastní odpovědnosti a svaluje vinu na ostatní. Zlobíme se, navzájem se 

hlídáme a pomlouváme, sledujeme, jaké chyby udělá druhý, ale své vlastní si většinou 

nepřiznáme.  



Pavel Šiktanc: Analýza informovanosti v oblasti odpadového hospodářství ve vybrané obci 

2013 2 

 

A je to mu tak i v přístupu k životnímu prostředí. Při sledování večerních zpráv doma 

v křesle hlasitě nadáváme, ale kdo sebere odhozenou plastovou lahev při procházce lesem?  

Koho napadne uklidit nepořádek dál, než za vlastním plotem? Kolik lidí se zúčastňuje 

jarních brigád a čištění řek, kterých už se beztak koná pomálu?  

Jednou z mála oblastí, kde se Češi překvapivě rychle, aktivně a hromadně 

zapojili do aktivit zaměřeným na ochranu životního prostředí, je třídění odpadu. 

Přestože před rokem 1989 jsme o barevných pytlích u kontejnerů slýchávali jen 

od příbuzných ze zahraničí a jediné, co jsme sami třídili, byly skleněné zálohované lahve. 

Po převratu a s ním souvisejících změnách jsme velmi rychle dosáhli na evropské úrovni 

předních příček v množství vytříděných materiálů.  

Myslím si, že snad už dnes není člověka, který by nevěděl, že existují barevné 

kontejnery. Že modrý je na papír, žlutý na plast. Ovšem je tomu opravdu tak? Jsou lidé i na 

malém městě dobře informovaní? Vědí, které materiály lze vytřídit a které 

naopak do speciálních kontejnerů nepatří? Vědí, kam tříděný odpad uložit? Protože mi 

životní prostředí není lhostejné, zpracoval jsem diplomovou práci na téma odpadové 

hospodářství. 

Mým cílem je získat základní přehled o druzích odpadů a o legislativě s touto 

problematikou související a zjistit, jaký je přístup mých spoluobčanů z města, ve kterém žiji, 

k třídění a ukládání odpadů, jak jsou občané informovaní a co v této oblasti podniká město 

samo. Na základě výsledků provedeného dotazníkového šetření bych se pak závěrem rád 

zamyslel nad možnostmi, jak situaci ve svém městě zlepšit. 
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2. Odpady, legislativa spojená s oblasti odpadů 

Odpadové hospodářství je určitý druh činnosti zaměřený na předcházení vzniku 

odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy 

a zpětnou kontrolu těchto činností (Obrázek 1). Odpad je movitá věc, která se  

pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo které byla 

vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Tento odpad se musí krátkodobě 

soustředit do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním. 

Sběrem odpadů se dále zabývá právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání  

od jiných subjektů za účelem předání k dalšímu využití nebo odstranění. Tyto právnické 

nebo fyzické osoby mohou určitý typ odpadu rovněž vykupovat za sjednanou cenu. Změnou 

chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů včetně jejich třídění se zabývá 

úprava odpadů. Nezanedbatelnou vlastností určitého druhu odpadu je jeho energetická 

využitelnost, kdy je možno jej využít obdobným způsobem jako paliva za účelem získání 

jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie [1]. Pro trvalé uložení 

odpadu za účelem jejich zneškodnění se využívá zařízení nebo místo s označením skládka. 

Dříve než se odpad uloží na skládku (popř. do podzemních prostor) je nutné ho zneškodnit, 

tj. naložit s ním takovým způsobem, aby se zabránilo vlivu  

na životní prostředí. Jedná se zejména o termickou a chemickou úpravu, fyzikální 

a biologickou stabilizaci [2]. 

2.1. Koncepce odpadového hospodářství 

Jakýkoliv odpad je surovina na nepravém místě, v nepravý čas, případně v nevhodné 

koncentraci. Proto se v průmyslově vyspělých zemích jedná o vazbu odpad – druhotná 

surovina, a to výrobní nebo energetická. Další významnou vazbou je vazba odpady – životní 

prostředí, která se již prosazuje jako rovnocenná problematika znečišťování recipientů1 

odpadní vodou, znečišťování ovzduší exhalacemi, kontaminace půdy skládkovými vodami, 

staré ekologické zátěže a poškození zdraví lidí nakládáním s odpady v rozporu s platnými 

právními normami. Odpady ovlivňují všechny složky životního prostředí. Základními 

oblastmi, kterými je nutno se zabývat při koncepci odpadového hospodářství, jsou: 

                                                 
1 Rybníky, nádrže nebo jezera, do kterých proudí povrchová voda nebo znečištěná odpadní voda. 
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 omezování vzniku odpadů, 

 rozvoj bezodpadových technologií, 

 využívání odpadů a jejich úprava na druhotné suroviny, 

 náhrada neobnovitelných zdrojů surovin, 

 koordinované zacházení s nevyužitelnými odpady a jejich zneškodňování, 

 omezování zátěže životního prostředí tuhými odpady a kaly, 

 omezení vlivu starých skládek jako zátěže životního prostředí, 

 omezení vlivu starých zátěží na dalším poškozování životního prostředí [6]. 

Důvody, proč je třeba se zabývat uvedenými hledisky problematiky odpadů, vycházejí 

z požadavku rozvoje ekonomiky, kdy je nutné prosazovat: 

 racionální hospodaření s nenahraditelnými zdroji, 

 úspory všech druhů energie, 

 ochranu životního prostředí ve všech jeho složkách, 

 problematika odpadu, zejména pevných, je všeobecně ovlivňována situací 

v některých oborech národního hospodářství. 

 

Základem odpadového hospodářství jsou integrované koncepce hospodaření s odpady 

(Obrázek 2). Princip této koncepce spočívá ve skutečnosti, že neexistuje jediné řešení 

Obrázek 1 - Schéma základní činnosti nakládání s odpady 

Pramen: [2], vlastní zpracování 

Odpadové hospodářství 

Předcházení a omezování 

vzniku odpadu 
Vznik odpadu 

Nakládání s odpadem 

Úprava 

Shromáždění 

Přeprava 

Skladování 

Využití 

Zneškodňování 
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hospodaření s odpady, a že naplnění optimálních tendencí může být dosaženo pouze 

rozumnou kombinací různých opatření a technologií. Takový systém musí být pružný a musí 

umožňovat variabilní rozhodování popřípadě schopnost přizpůsobení se momentálním 

podmínkám. Docílit uspokojivý stav v integrované koncepci lze například těmito 

postupnými kroky: 

 separovaným sběrem zbavit odpady nebezpečných látek, jako jsou chemikálie, 

léky, baterie, barvy apod., a připravit je ke zneškodňování, 

 separovaným sběrem odpadů organického původu vhodným pro kompostování, 

 separovaným sběrem nebo tříděním cenných druhotných surovin jako je papír, 

sklo, kovy, plasty apod., podle zájmu zpracovatelského průmyslu, 

 termickým zpracováním odpadu jej využít k výrobě elektrické energie a vytápění, 

 řízeným skládkováním zbytků po třídění a spalování [2]. 

 

2.2. Nebezpečný odpad 

Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností 

(výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, tepelná nestálost organických peroxidů, 

schopnost odpadů uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny, ekotoxicita, 

Odpad 

separovaný sběr 
nebezpečných odpadů 

separovaný sběr 
organických látek 

třídění druhotných 

surovin 

spalování 
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nepoužitelný a 

nezpracovatelný 

zneškodnění 

kompostování 

Zpracovatelský 

průmysl 

el. energie, teplo, 

škvára, popílek 

skládka 

Obrázek 2 - Orientační schéma integrované koncepce hospodaření s odpady 

Pramen: [2], vlastní zpracování 
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následná nebezpečnost, akutní toxicita, pozdní účinek, žíravost, infekčnost, radioaktivita) 

[2]. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů provádí pověřená právnická nebo fyzická 

osoba, která pak vydává osvědčení o nebezpečných vlastnostech odpadu. Součástí 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je odběr vzorků, aby byl získán reprezentativní 

vzorek posuzovaného odpadu. Zkoušky se provádějí v laboratořích a odborných pracovištích 

akreditovaných v rámci akreditačního systému České republiky. Výskyt nebezpečných 

odpadů lze rozdělit do několika okruhů: 

 výrobní sféra – průmyslová a zemědělská výroba, doprava, 

 komunální sféra – služby a obchod, drobná podnikatelská činnost, zdravotnictví, 

oblast bydlení, rekreace a dopravy, 

 staré zátěže – staré skládky, černé skládky, staré odkalovací a usazovací nádrže, 

staré provozy, kontaminované stavební konstrukce, kontaminovaná půda. 

Základní typy nebezpečných odpadů z výrobní sféry jsou: 

 odpady z chemických výrob organických látek a aplikací jejich výrobků – rafinérie 

ropy, petrochemie, koksárenství, plynárenství, 

 odpady z chemických anorganických výrob – obsahující fluór a jeho sloučeniny, 

odpadní kyseliny a louhy, 

 odpady z tepelného zpracování kovů – obsahující kyanidy alkalických kovů, 

 polymerní odpady ze zpracování plastů, pryže a kaučuku, 

 odpady ze zpracování kovů – strusky, obrusy, zmetky, pokovovací lázně, 

 amortizační odpady – elektronické přístroje a zařízení, akumulátory, 

kondenzátory, fotochemikálie, autovraky, atd., 

 odpady z potravinářského průmyslu – živočišné tuky, odpady z mléka a mléčných 

výrobků, 

 odpady z biotechnologických výrob – zbytky antibiotik, destilační zbytky, 

 kaly z městských čistíren odpadních vod, 

 půdy a zeminy kontaminované ropnými produkty, 

 upotřebené mazací tuky a oleje, 

 odpady ze sklářských provozů, ze zemědělství, 

 odpady z demontáže zbrojní techniky, 

 odpady z jiných výrob a provozů [1]. 
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2.2.1. Průmyslové odpady 

Odpady vzniklé průmyslovou činností se dále zpracovávají buď přímo vracením 

do výroby, nebo se vracejí do výroby po vytřídění, popřípadě se po vytřídění prodávají jako 

druhotné suroviny. Mezi tyto úpravy patří fyzikální, chemické nebo biologické přepracování 

za vzniku energie nebo produktů dále využitelných, detoxikace za účelem jejich zneškodnění 

skládkováním a následná stabilizace. Značné množství nebezpečného odpadu vzniká 

v chemickém průmyslu. Tyto odpady obsahují celou řadu toxických, reaktivních a hořlavých 

látek. Většina odpadů v chemickém průmyslu vzniká jako vedlejší produkt, objem těchto 

produktů lze změnit pouze změnou technologie [7]. 

2.2.2. Odpady ze zdravotnických zařízení 

Odpadů ve zdravotnictví vzniká značné množství, a co do skladby je velice různorodé. 

Od jiných odpadů se odlišuje infekčností, proto se také řadí do odpadů nebezpečných. Podle 

původu lze odpady ze zdravotnictví rozdělit do několika skupin: nemocniční, z ambulantních 

lékařských praxí, z léčebných ústavů, z lázeňské péče, z laboratoří, z lékárenské služby, 

z lékařského výzkumu, z pomocných provozů a administrativy. Všechny tyto odpady mohou 

obsahovat potenciálně infekční odpady.  

2.3. Komunální odpad 

Veškerý odpad, který vzniká na území obce, se nazývá komunální odpad. Vzniká 

činností fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických 

osob oprávněných k podnikání. V praxi to znamená, že pokud je producentem odpadu občan, 

respektive obec, pak se jedná vždy o komunální odpad. V případě, že producentem odpadu 

s vlastnostmi komunálního odpadu je jiný subjekt, pak se jedná o odpad podobný 

komunálnímu odpadu, u kterého obec není považována za jeho původce. Mezi takovýto typ 

odpadu patří živnostenský a průmyslový, a také odpad z úřadů [3]. 

Podle zákona č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) není občan původcem odpadů, ten 

pouze předává svoje odpady do systému sběru odpadů na místa určená obcí a ta se stává tím 

okamžikem původcem komunálního odpadu. V Katalogu odpadů, který je základem pro 

vedení evidence odpadů, je komunální a jemu podobný odpad sledován podle jednotlivých 

druhů se začleněním do tří základních skupin: 
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 složky z odděleného sběru, 

 odpady ze zahrad a parků, 

 ostatní komunální odpady. 

Přehled jednotlivých druhů odpadů včetně sbíraných komunálních obalových odpadů 

je uveden v příloze (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 

2.3.1. Vlastnosti komunálního odpadu 

Komunální odpad je směs různých druhů odpadů, které pocházejí z různých činností 

na území obce. Tyto činnosti souvisí se životem domácností a službami, které zajišťuje obec 

pro své občany. Může se jednat např. o údržbu veřejné zeleně, péče o hřbitovy, údržbu ulic, 

odpadkové koše atd. Převážnou část ovšem tvoří tzv. domovní odpad. Je to odpad 

z domácností a z činností spojených s úklidem obytných objektů. Pod pojmem domovní 

odpad se rozumí především běžný odpad z denní spotřeby domácností. 

Celkové množství domácího odpadu se stanoví z evidence odpadů, kterou vede obec 

průběžně jako původce komunálního odpadu podle zákona o odpadech [4]. Předání údajů 

pro vedení evidence lze smluvně ošetřit i u firem, které zabezpečují nakládání s komunálními 

odpady na území obce. 

2.3.2. Odpady z tuhého komunálního odpadu 

V komunálním odpadu se vyskytují nebezpečné odpady v daleko menší míře než 

v průmyslové sféře, nicméně nejsou o nic menší hrozbou pro poškození životního prostředí. 

Základní typy nebezpečných odpadů lze podle výskytu rozdělit na: 

 odpady z drobných výrob odpovídající svým charakterem odpadům z výrobní 

sféry, 

 odpady s obsahem těžkých kovů, 

 předměty a obaly z chlorovaných plastů, znečištěné zbytky původního obalu, 

 zbytky syntetických barev, ředidel a rozpouštědel, 

 odpady z provozu osobních automobilů, 

 nepoužité staré léky, 

 stará a poškozená chladící technika, 

 nepotřebná a stará spotřební elektronika, 
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 podíly z třídění tuhého komunálního odpadu mající charakter nebezpečných 

odpadů, 

 uhynulá drobná domácí zvířata [2]. 

Pro sběr a shromažďování nebezpečných odpadu z komunální sféry se v řadě míst 

budují sběrné dvory, kde se odpady shromažďují po určitou omezenou dobu, než se odpad 

předá přepravci nebo zpracovateli daného druhu odpadu. Sběrné dvory slouží ke 

shromažďování nebezpečných odpadů od fyzických osob a drobných producentů v obci.  

2.3.3. Obalový odpad 

Vhodným obalem může být v současné době pouze takový, který vyhovuje zásadám 

ochrany životního prostředí. Jsou také kvalitní druhotnou surovinou s odlišným režimem 

nakládání. Velká část těchto obalů je také vratných či opakovatelně použitelných, a nemohou 

tedy významně ovlivnit ekonomiku odpadového hospodářství.  

V České republice byla pro nakládání s obaly založena v roce 1997 autorizovaná 

společnost EKO-KOM. Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného 

odběru a využití obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím 

osob oprávněných nakládat s odpadem. Více než 95 % vytříděných odpadů je před svým 

zpracováním upraveno a dotříděno na dotřiďovacích linkách [6]. 

 Nakládání s odpady je řešeno v rámci odpadového hospodářství jednotlivých původců 

odpadů, jejich povinnosti jsou také stanoveny zákonem o odpadech [4]. 

2.3.4. Biologicky rozložitelný komunální odpad - bioodpad 

V souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady [10] je 

bioodpad jakýkoliv aerobně nebo anaerobně rozložitelný odpad. Do komunálních bioodpadů 

patří odpad ze zahrad a parků, část odpadu z tržišť, biologicky rozložitelný odpad z kuchyní 

a stravoven a část objemného odpadu. Patří sem i papír a část textilních odpadů na bázi 

přírodních vláken a část směsného komunálního odpadu, který obsahuje organický podíl. 

Právě ve směsném odpadu je obsažen největší podíl všech biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů. 
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Většina obcí a měst v České republice již zajišťuje nakládání s bioodpady. Jde 

především o odpady z údržby sadů, parků a lesoparků, sídlištní a uliční zeleně, ale 

i travnatých hřišť a odpady ze hřbitovů ve vlastnictví či správě fyzických osob [3]. 

2.3.5. Objemný odpad 

Tento odpad svými rozměry překračuje možnost uložení do nádob na směsný 

komunální odpad. Jedná se především o zařizovací předměty domácností a kanceláří nebo 

rozměrné obaly na tyto zařizovací předměty, dále vysloužilé nástroje a nářadí pro volný čas, 

jako je sport a zahrádkářství. Může se také jednat o nebezpečný odpad, který je určen ke 

zpětnému odběru (např. televize, počítače, baterie apod.) nebo o využitelné složky (např. 

objemné plastové nebo papírové obaly od elektrospotřebičů nebo nábytku). Dle Zákona o 

odpadech jsou obce povinny vytříděný odpad odděleně shromažďovat, sbírat a předávat jej 

ke zpracování. Objemný odpad je sbírán ve sběrných dvorech nebo mobilním sběrem a 

vzhledem k tomu, že představuje jak nebezpečné, tak využitelné odpady, je nutné odpad 

roztřídit již při jeho sběru za účelem odděleného skladování [3], [4]. 

2.3.6. Kaly ze septiků 

Nejvhodnějším způsobem nakládání s kaly ze septiků a žump je jejich odstranění  

v čistírně odpadních vod. V takovém případě se jedná se o nakládání s odpadními vodami 

podle Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (tzv. vodní zákon) a zákon o odpadech se na ně 

nevztahuje. Přeprava těchto látek na čistírnu odpadních vod cisternami se považuje 

za náhradu chybějící kanalizace. Kal usazený v septiku by měl být pravidelně vyklízen 

minimálně jedenkrát ročně. Je-li s ním nakládáno jako s odpadem, pak se na něj vztahují 

podmínky stanovené zákonem o odpadech. Jednou z nich je povinnost původce stanovit 

program kalů a v tomto programu doložit splnění podmínek stanovených zákonem  

o odpadech [3], [12].  

2.3.7. Uliční smetky a odpad z tržišť 

Součástí komunálních odpadů jsou také uliční smetky a odpad z tržišť, které bývají 

odstraňovány na skládkách komunálního odpadu. Odpady na tržištích se většinou třídí 

a využitelný obalový odpad je předáván k materiálovému využití, využitelné biologické 

odpady ke kompostování a zbytkový odpad je skládkován, případně využíván energeticky. 
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2.3.8. Živnostenský odpad 

Pojem živnostenský odpad není v právní úpravě odpadového hospodářství definován, 

v praxi se však běžně používá. Je to odpad vznikající při nevýrobní činnosti právnických 

nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (např. v úřadech, kancelářích, v kulturních a 

vzdělávacích zařízeních, v síti obchodů a služeb, včetně veřejného stravování apod.). Patří 

sem jak odpady z obchodů, drobných výrob a služeb, tak i například odpady z úřadů, škol, 

hotelů, restaurací, sociálních ústavů, dopravy, finančních institucí, ze zařízení humánní a 

veterinární medicíny, kulturních a sportovních zařízení, či ze hřbitovů. Původcem tohoto 

typu odpadu není obec, ale právě právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání. Ty mají 

ze zákona o odpadech za povinnost, stejně jako obec u komunálního odpadu, utříděné 

odpady shromažďovat podle jednotlivých druhů a kategorií a přednostně odpady využívat a 

pokud je sami nevyužijí či neodstraní, předávat je do vlastnictví pouze osobě, která má 

k jejich převzetí oprávnění. Tito původci odpadu mohou na základě písemné smlouvy s obcí 

(a za úplatu) využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem a 

mohou, v dohodě s obcí, tento odpad odkládat způsobem a na místech k tomu určených. 

Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu [3]. 

2.4. Shromažďování odpadu 

Základním předpokladem pro vytvoření účinného systému shromažďování, sběru 

a svozu odpadu v obci je znalost po technické stránce a jejich uplatnění pro konkrétní složky 

odpadu a v konkrétních obytných souborech. Metody shromažďování a sběru odpadu lze 

rozdělit podle technického vybavení (typu nádob), dostupnosti sběrného místa pro občany a 

organizací sběru [8]. 

2.4.1. Nádobový sběr 

Základem nádobového sběru je vícenásobné použití sběrných nádob. Může se jednat 

o nádobový sběr s vyprazdňováním nádob (v ČR nejrozšířenější způsob), nebo nádobový 

sběr s výměnou nádob. Pro nádobový sběr s vyprazdňováním nádob se používají barevně 

rozlišené nádoby o objemu 40 – 3 200 litrů se speciálními úpravami. Obvyklé barevné člení 

je: 

 modrá – papír a lepenka, 
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 bílá – čiré sklo, 

 zelená – barevné sklo, 

 žlutá – plasty, 

 hnědá – bioodpad, 

 oranžová – nápojové kartóny. 

Výhodou těchto nádob je akceptovatelný způsob třídě pro občany, možnost volby 

velikosti nádob pro různé typy zástaveb a operativní nasazení. Za nevýhody se považuje 

vysoké investiční náklady, nezbytnost pečlivě volit stanoviště nádob a možnost znečištění 

okolí při nárazovém naplnění kontejneru. Na níže uvedeném obrázku (Obrázek 3) je uveden 

příklad kontejnerů pro separovaný odpad, konkrétně pro papír, plasty, barevné sklo a 

nápojové kartóny.  

 

Obrázek 3 - Kontejnery pro separovaný sběr druhotných surovin 

Pramen: vlastní zdroj 

2.4.2. Pytlový sběr 

Jednotlivé složky komunálního odpadu jsou v domácnostech sbírány do barevně 

odlišených pytlů, které občané odnášejí v den svozu buď před svůj dům, nebo na určené 

místo v obci. Pytlovým sběrem se nejčastěji získávají papír a plasty. Mezi výhody pytlového 

sběru patří jeho nižší investiční náklady a operativní nasazení. Nevýhodou je obtížné 

umísťování pytlů v domácnostech, možnost znečištění komunikací a obtížné použití pro 

vícepodlažní zástavbu [5]. 
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2.4.3. Beznádobový sběr 

Jednotlivé složky komunálního odpadu jsou shromažďovány v domácnostech 

a v předem známý termín jsou ponechány na určeném místě nebo před domem. Ve stejný 

den jsou takto shromážděné složky komunálního odpadu odvezeny k dalšímu zpracování. 

Výhodou jsou opět nízké investiční náklady a výtěžnost srovnatelná s nádobovým sběrem, 

naopak za nevýhodu se dá považovat nezbytná trvalá informovanost obyvatelstva a možnost 

znečištění okolí [5]. 

2.4.4. Donáškový sběr 

Při donáškové sběru musí občan odnést vytříděné složky komunálního odpadu na 

určené místo vybavené barevně odlišenými nádobami. Do zástavby rodinných domů je 

vhodnější použití nádob o objemu do 2 800 litrů. Možným způsobem donáškového sběru je 

systém, při kterém se do jedné nádoby společně sbírají všechny obaly, bez ohledu na to, 

z jakého jsou materiálu. Podmínkou pro takto nastavený systém je čistota odkládaných obalů 

již z domácností. Tato stanoviště bývají zřizována v blízkosti obchodů a nákupních center, 

zastávek hromadné dopravy, škol, apod. [7]. 

2.5. Legislativa v oblasti odpadového hospodářství 

2.5.1. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

 Nejvýznamnějším zákonem v oblasti odpadového hospodářství je Zákon  

č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a změně některých dalších zákonů (dále 

jen Zákon o odpadech), který byl v tomto směru v České republice revoluční. Předcházející 

právní úpravy, platné před rokem 2001, měly za úkol nastolit určitý minimální právní režim 

a zajistit zmapování a podchycení základních problémů v oblasti odpadů.  

Zákon o odpadech nikdy nenabyl účinnosti ve svém původně schváleném znění. První 

jeho novela, provedená zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, nabyla účinnosti  

ve stejném okamžiku jako původní znění zákona o odpadech, tedy, 1. ledna 2002. Důvody 

novelizace byly dvojího druhu. Na prvním místě problémy spojené s dosavadní aplikací 

zákona, popřípadě reakce na změny v souvisejících oblastech. Z těch významnějších sem lze 

zařadit novelu provedenou zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, která zahrnula 

do integrovaného povolení některé správní akty vydávané podle zákona o odpadech; dále 
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pak novelu provedenou zákonem č. 275/2002Sb., doplňující do zákona poplatek za 

komunální odpad jako další možnost úhrady nákladů spojených s provozováním systému 

nakládání s komunálním odpadem. Další významná novela v této oblasti byla provedena 

zákonem č. 320/2002 Sb., který upravil výkon státní správy v souvislosti s rušením okresních 

úřadů. 

Zákon o odpadech neupravuje pouze problematiku nakládání s odpady, ale velmi 

výrazně zasahuje do oblasti nakládání s výrobky (např. elektrozařízení) jako potenciálními 

zdroji odpadů. Nabízí se tedy otázka, nakolik je současný zákon o odpadech schopen 

systematicky řešit tak rozsáhlou problematiku, aniž by muselo dojít k jeho podstatným 

úpravám  [4]. 

2.5.2. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 

Jak již bylo uvedeno, dalším významným zákonem je zákon č. 477/2001 Sb., 

o obalech, kterým se stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob 

při nakládání s odpady. Zákon přispívá ke zvýšení odpovědnosti původců obalů, resp. 

výrobců, plničů, obchodníků a dovozců obalů a veškerých balených výrobků, za nakládání 

s obaly a odpady, které z nich vznikají. Zákonem jsou také stanovené cíle pro recyklaci 

a využití odpadů z obalů, které musí povinné osoby každoročně splnit. 

2.5.3. Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 

Podle této vyhlášky jsou obce jako původci povinni zařazovat odpady podle katalogu 

odpadů. Odpady se zařazují do skupiny podle technologie výroby, ve které daný odpad 

vzniká, a poté je odpadu přiřazen odpovídající číselný kód odpadu a jeho kategorie (odpad 

nebezpečný, odpad ostatní). Zařazování odpadů podle katalogu odpadů slouží k evidenci 

a jednotné identifikaci odpadů a způsobů nakládání s nimi. Původce odpadů a oprávněná 

osoba zařazují odpady pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů, v nichž prvé dvojčíslí 

označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. 

V běžné praxi je vhodné zařadit odpady podle katalogu ve spolupráci s odpadářskou firmou, 

která v dané oblasti zabezpečuje nakládání s odpady [3]. 
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2.5.4. Ostatní legislativa v oblasti odpadového hospodářství 

Dalšími legislativními dokumenty v oblasti odpadového hospodářství jsou tyto 

vyhlášky: 

 č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

 č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů, 

 č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech, 

 č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých 

výrobků, 

 č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání  

na povrchu terénu, 

 č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a 

o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozložitelnými odpady), 

  č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných 

autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících 

v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování 

toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), 

 č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a 

o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání 

s elektrozařízeními a elektroodpady), 

 č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou 

se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 

a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 

předpisů, 

 č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

 č. 381/2001 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států  
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pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 

 č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, 

 č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů 

z této evidence [13]. 
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3. Charakteristika vybrané obce 

Město Lom leží na severozápadě České republiky, v Ústeckém kraji, v těsné blízkosti 

města Litvínov, na úpatí Krušných hor. 

Původně byl Lom zemědělskou osadou, která vznikla koncem 12. století na území 

vytvořeném rozsáhlými větrnými polomy. Osada zprvu náležela mocnému šlechtickému 

rodu Hrabišovců z Oseka, později pak byla věnována mnišskému řádu cisteriánů z kláštera 

v Oseku. Od 17. století se historie města pojí především s těžbou rud a hnědého uhlí, kterého 

je v okolí značné množství. Těžba uhlí se také málem stala v druhé polovině minulého století 

městu osudnou. Po roce 1989 byla však zastavena a město se mohlo dále rozvíjet.  

K 1. 1. 2011 měl Lom 3 861 obyvatel. Díky své výborné poloze v blízkosti měst 

velkých měst Most a Litvínov a díky pracovním možnostem v nedalekých velkých podnicích 

dnes vyhledávanou lokalitou pro rodinné bydlení. Katastrálně zahrnuje město tři území - 

Horní Lom, Dolní Lom a Loučnou [11].  

3.1. Odpadové hospodářství ve vybrané obci 

Odpadovým hospodářstvím ve městě Lom se zabývá oddělení správy majetku, 

výstavby, investic, místního hospodářství a ŽP, konkrétně úřednice a zároveň konzultantka 

této diplomové práce. V oblasti odpadového hospodářství má na starosti: 

 evidenci odpadových nádob, jejich výměnu a přistavení, 

 evidenci místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

 likvidaci nebezpečných a černých skládek. 

Kromě výše uvedených činností je také tajemnicí komise pro dopravu, veřejný 

pořádek, bezpečnost a prevenci kriminality. 

Charakterem systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů se zabývá obecně závazná vyhláška č. 3/2010, jejíž 

celkové znění je součástí této práce (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Tato vyhláška 

byla vydána  

na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších, ve znění 
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pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  

Je závazná pro fyzické osoby, kterým vzniká na území obce komunální odpad a právnické 

osoby nebo fyzické osoby podnikající, které produkují odpad zařazený podle katalogu 

odpadu jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob 

oprávněných k podnikání, kteří využívají na základě smlouvy s obcí systému zavedeného 

obcí pro nakládání s komunálním odpadem.  

Dalším důležitým dokumentem v oblasti odpadového hospodářství v obci Lom je 

obecně závazná vyhlášky č. 2/2012, která stanoví systém komunitního kompostování 

a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lom. 

Tato vyhláška je uvedena v příloze (konkrétně Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) této 

práce. 

Za shromažďování sběru, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů byl vyhláškou č. 5/2013 stanoven místní poplatek. Tato vyhláška se zabývá nejen 

sazbou poplatku, ale také ohlašovací povinností, osvobození, úlevami a splatností, jak je 

uvedeno v příloze (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 

3.2. Systém třídění odpadů 

Správným tříděním odpadů pro jeho další zpracování a využití, kdy vznikají nové 

výrobky, se zabývá celý systém třídění odpadů v obci Lom. Odpady je vhodné třídit nejlépe 

přímo doma, abychom zabránili jejich případnému smíchání a znečištění, neboť např. 

zamaštěný papír už není možné dále zpracovat. V Lomu jsou umístěny tři druhy barevných 

kontejnerů na tříděný odpad a kontejnery na elektroodpad. Třídění odpadů je popsáno v níže 

uvedené tabulce (viz Tabulka 1). 
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Tabulka 1 - Třídění a ukládání komunálních odpadů 

Druh odpadu Materiály Způsob (místo) sběru a ukládání 

Využitelné 

Papír, plasty, sklo 
Barevné kontejnery rozmístěné na 

sběrných místech 

Kovy Sběrný dvůr 

Kompostovatelný odpad – rostlinné 

zbytky z údržby zeleně a zahrad 

Odpad se ukládá do pytlů k tomu 

určených, svoz provádí Technické 

služby města Lom pravidelně každé 

pondělí z určených stanovišť 

Objemné odpady, které se nevejdou 

do popelnic a kontejnerů - skříně, 

křesla, židle, pohovky, postele, 

matrace, koberce, linolea, umyvadla, 

toalety, kuchyňské linky, kočárky, 

nefunkční sporáky, pračky, 

pneumatiky, atd. 

Sběrný dvůr 

Nebezpečné 

Zářivky, výbojky, akumulátory, 

baterie a monočlánky, ledničky, 

mrazničky, barvy, lepidla, oleje, 

olejové filtry, obaly od sprejů, 

přípravky na ochranu rostlin, 

znečištěné textilie, znečištěné nádoby 

a obaly od barev, ředidel, olejů a 

čisticích prostředků, léky atd. 

Zářivky – speciální kontejner 

umístěný u budovy MěÚ Lom 

Léky – všechny lékárny 

Baterie – všechny elektroprodejny, 

sběrný box v budově MěÚ Lom; 

sběrné boxy, které jsou umístěny na 

červených kontejnerech pro sběr 

elektroodpadu, sběrný dvůr 

Ostatní – sběrný dvůr 

Ostatní 

Znečištěné a mastné obaly od 

potravin, voskový papír, textil, 

porcelán, žárovky, popel a dále odpad 

z kuchyně vč. zbytků z jídla (pokud 

není kompostován) atd. 

Popelnice a kontejnery na směsný 

komunální odpad 

Pramen [Obecní úřad Lom], vlastní zpracování 

3.3. Provoz sběrného dvora 

Sběrný dvůr je umístěn za místním kostelem, konkrétně v ulici s názvem náměstí 

Republiky, číslo popisné 59. Provoz Sběrného dvora zajišťuje samo město. Slouží především 

pro převzetí odpadů, které se produkují v domácnostech ve městě, a které občan nemůže dát 

do popelnice, protože se tam nevejdou nebo tam nepatří. Odpady určené  

ke zneškodnění je možné předávat zcela zdarma. Podmínkou je, že se jedná pouze o odpad 

z běžných domácností a nikoliv od podnikatelů. Náklady na zneškodnění hradí město 
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z poplatků od občanů za odpad. Odpady jsou zdarma převzaty po předložení občanského 

průkazu nebo po předložení dokladu o úhradě poplatku za odpad a následně roztříděny 

a zavezeny do systému evidence odpadů. Sběrný dvůr slouží také jako místo zpětného 

odběru použitého elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem 

a množstvím jemu podobným elektroodpadem od právnických a fyzických osob 

oprávněných k podnikání. Pro další zpracování a zneškodnění odpadů má město uzavřené 

smlouvy s různými společnostmi, které se problematikou odpadového hospodářství 

zabývají. Tabulka 2 zobrazuje detailní členění. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. potom 

obsahuje provozní dobu sběrného dvora. 

Tabulka 2 - Smluvní společnosti zabývající zpracováním odpadu 

Společnost Specializace zpětného odběru 

KOVODEMONT CZECH, a.s. Odvoz šrotu 

ELEKTROWIN, a.s. Lednice, mikrovlnky, pračky, fritovací hrnce, 

apod. 

ASEKTOL s.r.o. Televize, videa, elektronické hračky, 

monitory, tiskárny, apod. 

MINOREC, k.s. Vyjeté oleje 

TRAFIN OIL, a.s. Rostlinné oleje z fritovacích hrnců, oleje ze 

smažení 

EKOLAMP s.r.o. Zářivky, úsporné žárovky 

ECOBAT s.r.o. Přenosné baterie, tj. veškeré galvanické články 

ELEKTROŠROT, a.s. Elektrošrot, obalové plasty 

EKO-KOM, a.s., CELIO, a.s. Řízené skládky 

Pramen [Obecní úřad Lom], vlastní zpracování 

3.4. Třídění elektroodpadu 

Občané města Lom mají možnost třídit drobný elektroodpad a baterie do speciálních 

červených kontejnerů, které poskytla společnost Asekol s.r.o. Tyto kontejnery jsou umístěny 

na pěti různých místech v obci. Dále je možné drobná elektrozařízení třídit prostřednictvím 

E-boxu, umístěného v přízemí budovy Městského úřadu již od roku 2008. Větší 

elektrozařízení (TV, PC, bílé techniky tj. pračky, sporáky, myčky atd.) mohou nosit zdarma 

do sběrného dvora. Elektrozařízení se dají také vracet i v prodejnách při nákupu nových 

spotřebičů. Do stacionárních kontejnerů s bubnovým vhozem a schránkou  

na baterie a akumulátory je možné vyhazovat malá elektrozařízení, například klávesnice, 
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kalkulačky, mobilní telefony, elektrické hračky apod. Rozměr otvoru pro vhození 

elektrozařízení je 0,49 x 0,39 metru což odpovídá standardní velikosti počítače, rozměr 

otvoru pro vhození baterií je 35 x 65 milimetrů. Další alternativou při třídění elektroodpadu 

je speciální „E-domek“, což je uzamykatelný přístřešek, který je umístěn ve sběrném dvoře 

a má rozměry 4 x 2,6 metru a výšku 2,5 metru. Důvody pořízení E-domku jsou dva: 

 ochrana před větrem, deštěm, mrazem a horkem, 

 ochrana před krádežemi. 

Vyřazené přístroje obsahují řadu drahých kovů (zlato, stříbro, platinu, měď), které se 

dají docela dobře prodat. Poškození vyřazených spotřebičů však nevyhovuje ani recyklačním 

firmám, ani není dobré pro životní prostředí. Kvůli špatnému skladování za nepříznivého 

počasí může dojít k úniku nebezpečných látek do půdy či ovzduší. V tomto případě 

elektroodpad ztrácí na hodnotě a ohrožuje životní prostředí. Poškozená či nekompletní 

elektrozařízení se v podstatě nedají recyklovat. 

Jiným typem elektroodpadu jsou nefunkční světelné zdroje, jako jsou zářivky, výbojky 

nebo LED světelné zdroje. Pro tyto účely byl ve spolupráci s firmou Ekolamp s.r.o. na 

městském úřadě a také ve sběrném dvoře umístěn speciální box. Do tohoto boxu ale nepatří 

klasické, reflektorové a halogenové žárovky a rozbité zdroje.  

3.5. Zelený odpad 

Systém sběru a svozu rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území města 

Lom je prováděn od dubna do listopadu. Občané mohou odkládat na označená stanoviště 

v jednotlivých ulicích pytle s rostlinným odpadem, stanoviště jsou označena cedulkou 

s nápisem „svozové místo zeleného odpadu“. Tyto pytle zelené barvy si lidé mohou zakoupit 

na městském úřadě nebo mohou použít vlastní. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. zobrazuje 

seznam stanovišť svozu. Informace o zeleném odpadu jsou uvedené v uvedené tabulce (viz 

Tabulka 3). 
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Tabulka 3 - Zelený odpad 

Co na stanoviště patří? Co na stanoviště nepatří? 

Tráva, listí, plevel, drobné větvičky, květiny, 

zbytky zeleninových natí, piliny, štěpky 

Vařené jídlo, silné větve, kusy dřevin, celé 

vyřezané túje, odpady živočišného charakteru 

(uhynulá zvířata, apod.), jednorázové pleny 

Pramen: [Obecní úřad Lom], vlastní zpracování 

3.6. Sběr tonerů z tiskáren 

Ve spolupráci se sdružením Aktipo se město podílí na ekologicko-charitativním 

projektu s názvem „Sbírej toner“. Toto sdružení umístilo na městský úřad a do sběrného 

dvora speciální kontejner na sběr již nepotřebných tonerů a cartridgí z tiskáren. Výše výtěžku 

se odvíjí od počtu nasbíraných prázdných tonerů, které se opět renovují. Výtěžek z renovace 

tohoto spotřebního zboží je věnován pro mentálně hendikepované spoluobčany v celé České 

republice.  

3.7. Informovanost v místním tisku 

Informace o odpadovém hospodářství v obci Lom je udržováno v podvědomí občanů 

v místním tisku s názvem Lomská radnice, která vychází jednou za měsíc a je dodávána 

přímo do schránek obytných domů. V současné době počet výtisků dosahuje 1 700 kusů a je 

poskytován zdarma. Toto periodikum vychází pravidelně od května 2011 v době zvolení 

nové starostky města. Téměř v každém čísle je informace, která úzce souvisí s odpady. 

V následující části bych rád zdůraznil alespoň ty nejzajímavější. V březnovém čísle roku 

2013 je článek s názvem „Třídíme odpad“, který vychází ze zavedeného systému tohoto 

tématu. Ve své podstatě je zde vysvětlen základní princip třídění odpadu do jednotlivých 

nádob, tzn., co kam patří a naopak nepatří. Tento systém jsem zredukoval do tabulky (viz 

Tabulka 4). 
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Tabulka 4 - Třídění odpadu 

Nádoba: 
Kam patří jaký odpad 

ANO Ne 

Modrá 

Časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové 

obaly, cokoliv lepenky, obálky s fóliovými 

okénky. Bublinkové obálky bez plastového 

vnitřku. Může být i papíry s kancelářskými 

sponkami 

Uhlový, mastný, promáčený 

nebo jakkoli znečištění papír. 

Použité dětské pleny. 

Zelená 

Jakékoliv sklo (od vína, alkoholických i 

nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, 

marmelád či zavařenin). Patří sem také 

tabulové sklo z oken a ze dveří. Pokud jsou 

vedle sebe zelený i bílý kontejner – 

vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného 

sklo barevné 

Keramika, porcelán, autosklo, 

zrcadla, drátované sklo, 

zlacená a pokovovaná skla. 

Vratné zálohované sklo patří 

zpět do obchodu. 

Žlutá 

Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET 

lahve, obaly od pracích, čistících a 

kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, 

mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního 

zboží, obaly od CD disků, a další výrobky 

z plastů. Pěnový polystyren v menších kusech. 

Mastné obaly se zbytky 

potravin nebo čistících 

přípravků, obaly od žíravin, 

barevných a jiných 

nebezpečných látek, 

podlahové krytiny či 

novodurové trubky. 

Černá 

Vše, co nelze vytřídit jinak. Jestliže se do směsného odpadu připlete kelímek od 

jogurtu, nestane se tolik špatného, jako když se do něj dostane kterýkoliv 

nebezpečný odpad (např. jedna tužková baterie). 

Pramen: [14], vlastní zpracování 

Lomská radnice č. 2/2012 se článkem „Sběrný dvůr v Lomu funguje“ zabývá 

informacemi uvedenými v kapitole 3.3, tzn. provozní dobou sběrného dvora a možnostmi 

ukládání jednotlivých druhů odpadů.  

Tříděním elektroodpadu je věnováno hned několik článků v různých číslech lomského 

periodika. Jsou to informace o možnosti třídění drobného elektroodpadu a baterií do 

červených kontejnerů včetně uvedení konkrétních ulic, kde se tyto kontejnery nacházejí. 

Dále se občané dovědí, jak nakládat s většími vyřazenými elektrospotřebiči. V  listopadovém 

čísle roku 2012 firma Asekol s.r.o. přímo nabízí možnost výhry počítačového tabletu za 

správné třídění elektroodpadu.  

Informace o sběru a svozu zeleného odpadu se mohou lomští občané dozvědět v článku 

„Pojďte s námi kompostovat“, který byl vydán v květnovém čísle roku 2011. Připomenutí 

této služby je věnován příspěvek „Sběr a svoz zeleně“ v zářiovém čísle roku 2012. 
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V současné době se město Lom již pátým rokem podílí na ekologicko-charitativním 

projektu s názvem „Sbírej toner“, jak je zmiňováno v kapitole 3.6. O této aktivitě se lidé 

mohou dočíst v únorovém čísle z roku 2012 v článku se stručným názvem „Sbírej toner“. 

V dubnu 2013 je tato činnost připomenuta a zároveň zdůrazněna potřeba nakládání 

s nepotřebnými tonery a tiskovými cartridgemi. 

Souhrnné názvy rubrik v Lomské radnici věnující se odpadovému hospodářství jsou 

uvedeny v příloze (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) této diplomové práce. 
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4. Zhodnocení vývoje nákladů na odstraňování odpadů  

ve vybrané obci 

Odpady shromažďované pro další zpracování jsou soustřeďovány ve sběrném dvoře a 

v jednotlivých nádobách k tomu určených. Množství nádob na směsný a tříděný odpad se 

neustále zvyšuje, jak je patrné z tabulky (viz Tabulka 5). V roce 2012 byly také pořízeny 

samostatné 2 nádoby na čiré sklo a celkový počet nádob na tento druh odpadu se zvýšil 

na 16. Do té doby bylo sklo čiré i barevné možné odkládat pouze do společného „zeleného“ 

kontejneru. 

Tabulka 5 - Počet nádob na směsný a tříděný odpad 

Typ odpadu 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Papír 5 9 11 11 19 

PET lahve 21 21 24 24 28 

Sklo 8 8 10 10 16 

Směsný komunální odpad 824 840 850 856 856 

Pramen [Obecní úřad Lom], vlastní zpracování 

4.1. Množství odpadů 

Náklady každé obce na odstraňování odpadu závisí především na množství produkce 

směsného, a dále již nevyužitelného odpadu. Kvalitním tříděním jednotlivých složek 

pro druhotné zpracování se tyto náklady mohou radikálně snížit. Důležitým faktorem je také 

stanovení místního poplatku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Celkový vývoj 

odpadového hospodářství v obci Lom jsem analyzoval dle podkladů poskytnutých 

konzultantkou této diplomové práce s laskavým svolením paní starostky obce. Konkrétně se 

jedná o období v letech 2008 – 2012. Tyto údaje pocházejí z ročního hlášení o produkci a 

nakládání s odpady podle § 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. [10]. 

V prvé řadě jsem se zaměřil na množství směsného odpadu. Z grafu 1 vyplývá, že 

množství tohoto artiklu v roce 2009 bylo téměř o 77 tun vyšší než v předchozím roce. To je 

dáno především likvidací starých nepotřebných objektů, čímž vzrostlo množství odpadu 

v podobě stavební suti.   
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Graf 1 - Množství směsného komunálního odpadu v tunách 

Pramen [Obecní úřad Lom], vlastní zpracování 

Druhým typem odpadu, který výrazně ovlivňuje celkové množství směsného 

komunálního odpadu, je objemný odpad. Na rozdíl od směsného odpadu se dá špatně 

předvídat jeho roční produkce, protože množství může být závislé na mnoha faktorech 

(rekonstrukce, demolice, apod.) Celková produkce objemného odpadu je uvedena v grafu 

(viz  Graf 2). 

 

Graf 2 - Množství objemného odpadu v tunách 

Pramen [Obecní úřad Lom], vlastní zpracování 

Celková produkce odpadů v obci Lom v letech 2008 – 2012 je uvedena v tabulce (viz 

Tabulka 6). Evidence jednotlivých typů odpadů se v průběhu let mění, u určitých položek 
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proto není možné zpětně zjistit hodnoty. Kompletní data máme k dispozici pouze 

pro plastové obaly, směsný komunální odpad a objemný odpad. Hodnoty, které nebyly 

vykazovány, jsem pro přehlednost označil šedivou barvou. 

Tabulka 6 - Celková produkce odpadů [t] 

Katalogové 

číslo 

odpadu 

Druh odpadu 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

150102 Plastové obaly 14,0000 6,1980 0,7750 16,1790 16,7800 

160103 Pneumatiky   1,0300 6,0600 4,0200   

170201 Dřevo   5,5650 2,5120     

200101 Papír a lepenka   5,0630 1,4620     

200102 Sklo   0,8100 0,9760     

200111 Textilní materiály   0,2080 0,1950     

200135 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 

obsahující nebezpečné látky neuvedené pod 

čísly 20 01 21 a 20     0,4100     

200139 Plasty   2,8010 0,1500     

200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad   2,9110 2,3200     

200301 Směsný komunální odpad 869,0000 878,0900 892,5960 887,9090 854,0800 

200307 Objemný odpad 333,0000 31,9333 33,8350 432,5600 286,6400 

170102 Cihly       6,6400   

170904 

Směsný stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 

17 09 03       40,5900   

200201 Biologicky rozložitelný odpad       165,7300   

150101 Papírové a lepenkové obaly 13,0000 10,0540   16,5810 16,2100 

150107 Skleněné obaly 11,0000 6,7820   19,7210 23,6600 

170503 

Zemina a kamení obsahující nebezpečné 

látky       0,5400   

130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje 0,0300         

160601 Olověné akumulátory 0,0400         

Pramen [Obecní úřad Lom], vlastní zpracování 

Dalším dokument, který se vztahuje k nákladům spojeným s odpadovým 

hospodářstvím je dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na 

tříděný sběr, který se každoročně vykazuje společnosti EKO-KOM. Tento dotazník byl od 

sledovaného období 2008 do současnosti několikrát aktualizován, poslední vzor obsahuje 

5 stran, které obsahují následující typy dotazovaných informací: 

 informování obyvatel o odpadovém hospodářství, 

 nádoby pro sběr jednotlivých komodit tříděného sběru podle typu vlastnictví 

nádob, 
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 vybavení obce pro sběr odpadů, 

 počet zařízení pro sběr odpadů ostatními způsoby sběru, 

 třídění na školách, 

 zpětný odběr elektrozařízení, 

 způsob sběru, využití a odstranění bioodpadů, 

 sběr a svoz odpadů v obci, vztah obce ke svozové firmě, 

 náklady na odpadové hospodářství obce, 

 způsob úhrady za služby v odpadovém hospodářství, 

 příjmy obce z poplatků za odvoz komunálního odpadu od občanů a podnikatelů, 

 výše poplatků od občanů za produkci komunálního odpadu, 

 ceny za uložení nebo spálení komunálního odpadu, 

 realizované projekty obce v oblasti odpadového hospodářství, 

 zapojení obce do dotačních programů v oblasti odpadového hospodářství, 

 plánované investice obce do odpadového hospodářství. 

Dle získaných dat z těchto dotazníků je informování obyvatel prováděno pomocí 

místního tisku s názvem Lomská radnice (dříve Radnice noviny), od roku 2010 také na 

samostatných internetových stránkách obce lom – www.mesto-lom.cz. Ve svém 

marketingovém výzkumu se budu dále zabývat domněnkou, zda je tato informovanost 

dostatečná a zda-li je možné tyto informační kanály obohatit ještě jiným médiem. 
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4.2. Příjmy z odpadů 

Mezi nejvýznamnější příjmy obce v oblasti odpadů jsou příjmy z poplatků za odvoz 

komunálního odpadu. Z dotazníků společnosti EKO-KOM jsem zjistil, že výše místního 

poplatku se v posledních letech zvyšuje, jak je patrné z tabulky (viz Tabulka 7). 

Tabulka 7 - Poplatky za komunální odpad v letech 2008 – 2012 [Kč] 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Výše poplatků [Kč/rok] 492 492 492 492 500 505 
Pramen [Obecní úřad Lom], vlastní zpracování 

Celkové příjmy v oblasti odpadového hospodářství jsou dány součtem místních 

poplatků od občanů, ziskem z prodeje druhotných surovin a platbou za zpětný odběr 

elektrozařízení. Tyto příjmy jsou kompletně uvedeny v tabulce (viz Tabulka 8). 

Tabulka 8 - Příjmy obce za odvoz komunálního odpadu v letech 2008 – 2012 [Kč] 

Příjmy v odpadovém hospodářství 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

Poplatek za KO nebo místní poplatek 1 554 078 1 614 470 1 550 426 1 575 825 1 832 383 

Ostatní původci odpadu 98 447         

Zisk z prodeje druhotných surovin 3 500       15 401 

Platby za zpětný odběr elektrozařízení 2 977 11 760 9 441 21 274 14 071 

Celkem 1 661 010 1 628 239 1 561 877 1 599 110 1 863 867 

Pramen [Obecní úřad Lom], vlastní zpracování 

4.3. Náklady na odpady 

Náklady v oblasti odpadového hospodářství nejsou pro obec pouze provoz sběrného 

dvora a kontejnerů na tříděný a směsný odpad, ale také úklid veřejných prostranství, 

likvidace černých skládek či propagace a administrativa, jak je zřejmé z níže uvedeného 

přehledu (Tabulka 9). 

Jak je z tabulky zřejmé, největší položkou nákladů v oblasti odpadů je skutečně směsný 

odpad. V letech 2008 – 2012 ho tvoří 68 – 82 % z celkových nákladů na odpady. Rovněž je 

zde patrné, že náklady na svoz plastů se ve sledovaném období téměř dvojnásobil, podobný 

vývoj zaznamenal i sběr skla (Graf 3).  
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Tabulka 9 - Náklady na odpadové hospodářství v letech 2008 -2012 

Náklady na odpadové hospodářství v Kč 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Sběr plastu 75 100 50 000 124 474 130 967 141 250 

Sběr papíru 67 070 34 000 76 242 81 139 92 565 

Sběr skla 57 006 12 000 82 707 93 108 92 000 

Sběr nápojového kartonu       2 472 23 468 

Tříděný sběr biologických odpadů       10 000   

Sběrný dvůr 71 950 100 000 79 415 100 000 102 170 

Směsný komunální odpad 1 859 227 1 954 200 1 739 040 1 721 058 2 068 555 

Odpady z údržby zeleně 43 635 102 000 75 000 10 000 0 

Úklid košů na veřejných 

prostranstvích 8 721 45 500 55 627 50 000 50 000 

Úklid veřejných prostranství 15 960 9 350 10 000 10 000 10 000 

Černé skládky 4 502 59 654 60 000 300 000 160 000 

Informování veřejnosti (propagace) 1 600 2 000 1 000 8 000   

Administrativa 0 8 000 10 000 10 000   

Celkem 2 204 771 2 376 704 2 313 505 2 526 744 2 740 008 

Pramen [Obecní úřad Lom], vlastní zpracování 

 

Graf 3 - Náklady na tříděný odpad v letech 2008 – 2013 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Výraznou položkou v přehledu nákladů na odpady je také likvidace černých skládek. 

Tyto skládky mají převážně charakter směsného až nebezpečného odpadu, proto jejich 

likvidace vyžaduje nemalé prostředky z rozpočtu obce. Náklady na odstranění černých 

skládek vykazují rovněž progresivní vývoj, což je ale přičítáno plánovaným odstraněním 
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těchto nebezpečných míst, kterých skutečně výrazně ubývá. V roce 2012 byly náklady téměř 

o polovinu nižní, než v roce předchozím, zatímco do roku 2011 náklady každoročně stoupaly 

(viz Graf 4). 

 

 

 

Graf 4 - Náklady na likvidaci černých skládek v letech 2008 – 2012 

Pramen: vlastní zpracování 
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5. Realizace marketingového výzkumu a jeho zhodnocení 

Tato kapitola diplomové práce popisuje způsob přípravy a realizaci marketingového 

výzkumu v oblasti odpadového hospodářství ve městě Lom. Každá etapa obsahuje na sebe 

navazující jednotlivé fáze, které spolu souvisejí a vzájemně se podmiňují. Celý proces je 

uveden v níže uvedeném schématu (viz. Obrázek 4) [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 - Proces marketingového výzkumu 

Pramen: vlastní zpracování, [9] 

V přípravné etapě jsem se nejdříve postupně seznamoval se systémem sběru 

a zpracování odpadů v Lomu. Prostřednictvím konzultantky této práce jsem získával data, 

která mi lépe pomohla pochopit odpadovou problematiku. Po prostudování těchto podkladů 

z let 2008 až 2012 jsem definoval problém, jehož podstatou bylo zlepšení třídění odpadů 

z jednotlivých domácností ve vybrané obci. Následně jsem stanovil jednotlivé cíle výzkumu. 

 Jaká je efektivita využívání možností třídění odpadů? 

 Jaká je dostupnost služeb odpadového hospodářství? 

 Jaká je spokojenost občanů s informovaností o odpadovém hospodářství? 

Na základě těchto stanovených cílů jsem určil níže uvedené hypotézy pro potvrzení 

nebo vyvrácení výsledků tohoto výzkumu. 

 Předpokládám, že 60 % občanů města Lomu třídí odpad. 

 Předpokládám, že 40 % občanů města Lomu třídí elektroodpad. 

 Předpokládám, že 20 % občanů města Lomu třídí bioodpad. 

V další části výzkumu jsem určil, jakým způsobem budu sbírat data. Rozhodl jsem se 

pro online elektronické dotazování prostřednictvím webové stránky a to z několika důvodů. 

Přípravná etapa 

1. Definování problému, cíle 

a hypotéz 

2. Orientační analýza situace 

a pilotáž 

3. Plán výzkumného projektu 

4. Předvýzkum 

Realizační etapa 

1. Sběr dat 

2. Zpracování dat 

3. Analýza dat 

4. Vizualizace výstupů a 

jejich interpretace 

5. Prezentace doporučení 
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Předpokládám, že většina domácnosti již vlastní zařízení s připojením na internet, ať už 

v podobě stolních, přenosných nebo dotykových zařízení (tzv. tablet). Jako bývalý lektor 

rekvalifikací jsem si ověřil, že i starší generace stále více používá tato zařízení především 

z důvodu získávání informací prostřednictvím jednoduchého softwarového rozhraní, jako je 

např. internetový prohlížeč nebo e-mailový klient. Respondent si také sám určí, kdy dotazník 

vyplní a není obtěžován přímo na ulici. 

Prostřednictvím služby Google Disk jsem vytvořil elektronický formulář, který jsem 

poté publikoval veřejně na internetu. Formulář obsahuje celkem 29 otázek (viz Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.), které na sebe logicky navazují. Nespornou výhodou tohoto typu 

dotazníku je také fakt, že je možné nabízet dotazovanému různé typy otázek podle toho, 

jakou dopověď v předchozí otázce zvolí. Např. jestliže respondent na otázku „Třídíte 

odpad?“ zvolí možnost „Ne“, nebudu se ho již ptát „co třídí“, ale rovnou se zobrazí otázka 

„proč netřídí“. Postupným zodpovídáním dotazů se respondentovi zobrazí 20 až 27 otázek. 

Většina otázek je označena atributem „povinná otázka“, takže je nutné na ni odpovědět, jinak 

ho systém formuláře Google Disk nepustí v dotazníku dál. Pro větší pohodlí dotazovaných 

jsem většinu otázek volil jako uzavřené, u některých je možné zaškrtnout více odpovědí a 

pouze 2 otázky jsou upraveny pro otevřenou odpověď. Záměrně jsem se snažil vyhnout 

odpovědím typu „nevím“, „nic z uvedeného“, apod., protože by ztrácely na významu 

poskytnutých dat pro následnou rekapitulaci a vyhodnocení hypotéz. Naopak jsem využil 

možnosti vhodného umístění odpovědi „jiná možnost“ v případě doplnění jiné odpovědi než 

byly respondentovi předkládány. Všechny odpovědi jsou ukládány do samostatné tabulky, 

což má výhodu v pozdější analýze těchto dat.  

Jako referenční vzorek respondentů jsem zvolil 10 mých kolegů, aby dotazník vyplnili. 

Tyto spolupracovníky jsem imaginárně rozdělil tak, aby byly postupně zodpovězeny 

všechny otázky. Po konzultaci s každým z nich jsem si ověřil, že posloupnost otázek má 

logickou návaznost. Na doporučení dvou kolegů jsem dotazník upravil tak, aby otázky 

nebyly všechny na jedné stránce, ale aby se zobrazovaly postupně tak, jak bude respondent 

odpovídat. Tato úprava má rovněž určitý psychologický význam, protože dotazovaný nevidí, 

kolik otázek ještě musí zodpovědět, ale může se soustředit pouze na jednu nabídnutou 

otázku. 
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Nyní jsem musel vyřešit, jakým způsobem občané města Lom budou znát internetovou 

adresu elektronického formuláře. Prostřednictvím jednoduchého generátoru webových 

stránek webnode.cz jsem vytvořil internetovou stránku (viz Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.), která odkazuje právě na elektronický formulář. Tato stránka je k dispozici na 

adrese http://lom-odpady.webnode.cz. Právě relativní jednoduchost názvu stránky byla 

příčinou na určitý nepřímý odkaz, protože webová adresa formuláře 

(https://docs.google.com/forms/d/1AUaVF-a3ElXT2yij1YvWDP6Gds919JzI6dXPiX-

6VRE/viewform) je příliš složitá i na opsání do internetového prohlížeče. Dále jsem 

vytisknul žádost, která obsahuje podobný text jako webová stránka na http://lom-

odpady.webnode.cz a navíc zvýrazněnou internetovou adresu, který je na formulář odkáže.   

Jelikož obec Lom se skládá ze tří katastrů, chtěl jsem získat odpovědi ze všech těchto 

částí. Celkem jsem vytisknul 300 žádostí a tyto žádosti jsem postupně vkládal do schránek 

jednotlivých domů a bytů. V pondělí 1. července 2013 jsem veřejně publikoval internetový 

formulář a obešel 100 domovních schránek v katastru Loučná, stejný počet i v Horním 

Lomu. Druhý den jsem takto informoval občany v Dolním Lomu také se stejným počtem 

informačních letáčků. 

Postupně jsem sledoval na internetu, kolik odpovědí jsem již získal a v pondělí 

8. července 2013 jsem se rozhodl, že tento průzkum již ukončím, protože během posledních 

24 hodin jsem již žádnou reakci nezaznamenal. Vývoj sběru dat jsou uvedeny v následující 

tabulce (viz Tabulka 10). 

Tabulka 10 – Počet odpovědí v internetovém formuláři 

Den 1.7.2013 2.7.2013 3.7.2013 4.7.2013 5.7.2013 6.7.2013 7.7.2013 8.7.2013 

Počet 37 52 12 9 4 0 0 0 

Pramen: vlastní zpracování 

Celkem jsem získal 114 odpovědí, což je 38% návratnost dotazovaných. Domnívám 

se, že takto získaný vzorek odpovědí je dostačujícím podkladem pro další analýzu, protože 

dotazovanými nebyli jedinci, ale celé domácnosti či rodiny. 

5.1. Zadejte, prosím, Váš věk 

Touto první otázkou jsem zjistil věkové rozpětí dotazovaných, které v případě 

takového typu dotazníku nezjistím, zda třídění odpadů je doménou mladší či starší generace, 
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což ani nebylo cílem. Naopak tyto informace dokazují, právě tu skutečnost, zda takovýto typ 

formulářů je vhodný nejen pro mladší ročníky nebo i pro starší generaci. Následující tabulka 

dokazuje, že účast občanů ve věkovém rozpětí 56 – 75 let tohoto průzkumu je více než 

čtvrtinová z celkového počtu získaných dat. Nevýhodou používání moderních informačních 

technologií se ale projevila v absenci jakékoli odpovědi u populace starších 75 let. 

Tabulka 11 - Věk dotazovaných 

Věk 
Počet odpovědí 

[ks] 

Počet odpovědí 

[%] 

méně než 15 let 2 2 

15 - 35 let 38 33 

36 - 55 let 45 39 

56 - 75 let 29 25 

více než 75 let 0 0 

Celkem 114 100 

Pramen: vlastní zpracování 

5.2. V jaké části Lomu bydlíte 

Z tabulky (viz Tabulka 12) je patrné, že nejvíce odpovědí bylo získáno od občanů žijící 

v katastrální části Horní Lom. Dá se předpokládat, že problematika třídění odpadů je v této 

části obce jistým způsobem aktuálnější než v jiných částech obce.  

Tabulka 12 - Počet odpovědí z jednotlivých částí obce 

Katastr 
Počet odpovědí 

[ks] 

Počet odpovědí 

[%] 

Horní Lom 60 53 

Dolní Lom 23 20 

Loučná 31 27 

Celkem 114 100 

Pramen: vlastní zpracování 

5.3. Třídíte odpad 

Tato stěžejní otázka nabízela nekompromisně pouze dvě odpovědi, které určily, jaká 

další otázka bude následovat. Z tabulky (viz. Tabulka 13) je patrné že má hypotéza, které 

stanovila počet občanů třídící odpad hodnotou 60 %, byla překonána o 8 %. Hypotéza byla 

potvrzena. 
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Tabulka 13 - Třídění odpadů 

Odpověď 
Počet odpovědí 

[ks] 

Počet odpovědí 

[%] 

Ano 78 68 

Ne 36 32 

Celkem 114 100 

Pramen: vlastní zpracování 

5.4. Jaký typ odpadu třídíte? 

Tato otázka se zobrazila pouze těm respondentům, kteří na předešlou otázku 

odpověděli kladně, tzn. 78 dotazovaným. V otázce bylo možno označit více odpovědí 

s volbou odpovědi vlastní, pokud respondentovi chyběla nabídka odpovědi. Z grafu (viz Graf 

5) je patrné, že plasty třídí 100 % občanů z těch, kteří třídí odpad, zatímco sklo třídí téměř 

63 % a papír 62 % občanů pravidelně třídících odpad. Zbylých 5 odpovědí rozšířilo portfolio 

tříděných odpadů o elektroodpad a nápojové kartony. Elektroodpadem se dále zabývám 

v podkapitole 5.16. 

 

Graf 5 - Druh tříděného odpadu 

Pramen: vlastní zpracování 

5.5. Z jakého důvodu netřídíte odpad? 

Z kapitoly 5.3 je patrné, že touto otázkou se museli zabývat ti respondenti, kteří netřídí 

odpad. Celkem odpovědělo 36 „netřídičů“. Polovina dotazovaných uvedla, že důvodem 

netřídění je velká vzdálenost k „barevným“ kontejnerům. Tento fakt může být způsoben 
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relativně velkou rozlehlostí obce, popřípadě nesourodým rozmístěním nádob na tříděný 

odpad. Při tvorbě této otázky jsem záměrně nabídnul odpověď „nepovažuji za důležité třídit 

odpad“ v domnění, že tuto položku nikdo nepotvrdí, proto 10 odpovědí (tj. 28 % z celkového 

počtu občanů, kteří netřídí odpad) je velice překvapující. Dva respondenti navíc uvedli, že 

neví, jakým způsobem se třídí odpad. Domnívám se, že ještě spousta občanů považuje 

ekologii a ochranu přírody za okrajově podstatnou záležitost, i když informovanost a 

propagace této problematiky je věnováno dostatek času, především v podobě místního tisku, 

který je doručován do každé domácnosti zdarma. Z grafu je možné vyčíst procentuální 

zastoupení důvodů, proč někteří občané netřídí odpad. 

 

 

Graf 6 - Proč netřídíte odpad? 

Pramen: vlastní zpracování 

5.6. Víte, kde se nacházejí nádoby na tříděný odpad v blízkosti vašeho 

bydliště? 

Touto otázkou se museli zabývat všichni dotazovaní. Počet záporných odpovědí je 

totožný s počtem odpovědí „Nevím, kde se kontejnery na tříděný odpad nacházejí“ 

v předchozí otázce. Konkrétně se jedná o 6 odpovědí. Z celkového počtu dotazovaných je to 

potom 5 % (viz Graf 7). 
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Graf 7 - Kde se nacházejí nádoby na tříděný odpad? 

Pramen: vlastní zpracování 

5.7. Domníváte se, že množství nádob na směsný odpad je dostačující? 

Ze všech 114 dotazovaných se kladně vyjádřilo 58 respondentů. K odpovědi „spíše 

ano“ se přiklonilo dalších 42 oslovených domácností. V grafickém zobrazení se potom jedná 

celkem o 88 % osob spokojených s množstvím nádob na směsný odpad. Záporně se vyjádřilo 

pouze 6 zúčastněných respondentů. Přičteme-li k nim také 8 respondentů, kteří zvolili 

odpověď „spíše ne“, celkem se jedná o 13 % dotazovaných s negativním stanoviskem. Pro 

lepší přehlednost je vše zobrazeno v níže uvedeném grafu (viz Graf 8).  

 

Graf 8 - Množství nádob na směsný odpad 

Pramen: vlastní zpracování 

95%

5%

Ano

Ne

51%
37%

7% 5%

Ano

Spíše ano

Spíše ne

 Ne



Pavel Šiktanc: Analýza informovanosti v oblasti odpadového hospodářství ve vybrané obci 

2013 39 

 

5.8. Do jaké lokality byste nádoby na směsný odpad přidali? 

Záporné zodpovězení otázky z kapitoly 5.7 mělo za následek zobrazení tohoto dotazu, 

při kladné odpovědi na předchozí otázku se respondentovi tento dotaz nezobrazil. Když se 

určité skupině osob nezdá množství nádob na směsný odpad za dostačující, potom mne 

zajímalo, do jaké lokality by tyto nádoby přidal. Čtyři dotazovaní by přidali kontejnery do 

Dolního i Horního Lomu, šest respondentů by pak posílilo množství nádob na směsný odpad 

do Loučné. Protože z předchozí otázky vyplývá, že občané jsou spíše s množstvím 

kontejnerů spokojení, nepovažuji výsledek této otázky za relevantní. Z níže vedeného grafu 

(Graf 9) je patrný počet odpovědí na otázku týkající se přidání nádob na směsný odpad. 

 

Graf 9 - Přidání nádob na směsný odpad 

Pramen: vlastní zpracování 

5.9. Domníváte se, že množství nádob na tříděný odpad je dostačující? 

V této části elektronického dotazování jsem zjišťoval počet spokojených respondentů 

s množstvím nádob na tříděný odpad. Ze stále stejného množství zkoumaného vzorku (tj. 

114 odpovědí) je spokojenost vyjádřena počtem 32, ke kterým dále můžeme přičíst dalších 

39 spíše spokojených domácností. Záporně se vyjádřilo 22 respondentů, odpověď „spíše ne“ 

zvolilo 21 dotazovaných. I když je spokojených občanů s množstvím nádob na tříděný odpad 

ve většině, tj. 62 %, je patrné, že tato spokojenost oproti spokojenosti s množstvím nádob na 

směsný odpad je menší. Těchto občanům bylo nutné se zeptat, do jaké lokality by nádoby 

na tříděný odpad přidali, ale také museli zodpovědět otázku v kapitole 5.11 pro jaký typ 

odpadů by nádoby přidali. Otázka v kapitole 5.10 se proto zobrazila pouze těmto 
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„nespokojencům“. V uvedeném grafu (viz Graf 10) jsou potom výsledné hodnoty přehledně 

zobrazeny. 

 

Graf 10 - Množství nádob na tříděný odpad 

Pramen: vlastní zpracování 

5.10. Do jaké lokality byste množství nádob na tříděný odpad přidali? 

Z celkového počtu 43 nespojených respondentů zodpovědělo otázku v takovém 

poměru, jaký zobrazuje níže uvedený graf (viz Graf 11). Procentuálně vyjádřeno, do Horního 

Lomu by přidalo nádoby 44 %, do Dolního Lomu 23 % a do Loučné 33 % dotazovaných. 

 

Graf 11 - Přidání nádob na tříděný odpad 

Pramen: vlastní zpracování 
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5.11. Pro jaký typ tříděného odpadu byste přidali nádoby? 

Tato otázka umožnovala výběr z několika odpovědí. Všichni zúčastnění respondenti 

(tj. celkem 43) mohli přesně určit typ nádob tříděného odpadu, kterým by posílili stávající 

množství těchto nádob. Jak je patrné z grafu (viz Graf 12), nejradikálnější položkou této 

problematiky jsou plasty. Již otázka v kapitole 5.4, která se zabývá problematikou typu 

třídění odpadů, naznačovala, jaká tříděná komodita je v převaze, proto je logické, že odpady 

z plastů budou pravděpodobně nejvíce zastoupenou položkou v celkovém množství tohoto 

odpadového artiklu. 

 

Graf 12 - Typ nádob na tříděný odpad 

Pramen: vlastní zpracování 

5.12. Jste spokojený(á) s intervalem vyvážení (1x týdně) směsného odpadu 

ve městě Lom? 

Tato povinná otázka měla za cíl zjistit spokojenost všech respondentů s intervalem 

svozu směsného odpadu. 99 ze 114 dotázaných se vyjádřilo kladně, zbylých 15 odpovědělo 

záporně. Těmto patnácti bylo nutné položit otázku, jaký interval svozu by jim vyhovoval. 

Následující graf (Graf 13) zobrazuje poměr spokojených a nespokojených dotazovaných. Je 

patrné, že většina respondentů je spokojených se stávajícím intervalem svozu směsného 

odpadu. 
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Graf 13 - Spokojenost s intervalem svozu směsného odpadu 

Pramen: vlastní zpracování 

5.13.  Jaká frekvence svozu směsného odpadu by Vám vyhovoval(a)? 

Tato otázka byla směřována pouze pro záporné odpovědi z předchozí otázky v kapitole 

5.12. Jak je patrné z grafu (viz. Graf 13), nejvíce by těmto patnácti respondentům vyhovoval 

dvojnásobný interval svozu směsného odpadu, tj. čtrnácti dotazovaným). Jelikož se jedná o 

relativně nízký vzorek zkoumaných osob, považuji tyto odpovědi za nerelevantní, protože 

spokojenost se svozem je již prokázána předchozí otázkou. 

 

Graf 14 - Jiný interval svozu směsného odpadu 

Pramen: vlastní zpracování 
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5.14. Jste spokojený(á) s intervalem vyvážení tříděného odpadu (1x za 14 

dní) ve městě Lom? 

Tříděný odpad se v obci Lom sváží jednou za 14 dní. Tato otázka prokázala 

spokojenost s tímto intervalem, i když došlo k úbytku spokojených respondentů oproti svozu 

směsného odpadu. Konkrétně se jedná o 72 spokojených a 42 nespokojených ze 

114 dotazovaných. Opět bylo nutné zjistit, jaký interval svozu by těmto záporně hodnotícím 

vyhovoval. Z grafu (viz Graf 15) je opět patrné rozložení odpovědí na danou otázku. 

 

Graf 15 - Spokojenost s intervalem svozu tříděného odpadu 

Pramen: vlastní zpracování 

5.15. Jaká frekvence svozu tříděného odpadu by Vám vyhovoval(a)? 

Z nabízených odpovědí na tuto otázku by nejvíce respondenti ocenili možnost zvýšit 

interval svozu na 1x týdně. Konkrétně by tuto variantu podpořilo 29 ze 42 dotázaných. 

Otevřená odpověď „Ostatní“ tentokrát nezůstala bez odezvy a 7 respondentů využilo tuto 

možnost napsat svou vlastní možnost. 4 navrhované změny byly téměř totožné – týkaly se 

buď navýšením množství kontejnerů, nebo úpravou intervalu svozu, 3 varianty se týkaly 

přímo navýšením množství nádob na plastové odpady. 6 odpovědí se potom týkalo zvýšení 

svozu tříděného odpadu na 2x týdně. Grafické procentuální vyjádření těchto hodnot je 

přehledně zobrazeno v níže uvedeném grafu (viz Graf 16). 
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Graf 16 - Jiný interval svozu tříděného odpadu 

Pramen: vlastní zpracování 

5.16. Třídíte elektroodpad (baterie, mobilní telefon, apod.)? 

Tato další stěžejní otázka měla za cíl potvrdit či vyvrátit mou domněnku, zda obyvatelé 

obce Lom dostatečně využívají možnost třídění elektroodpadu. Zodpovězením této otázky 

mělo za následek další větvení následující otázky, která se zabývá právě touto 

problematikou. Na takto položenou otázku, která nabízela dvě odpovědi, pouze 25 ze 114 

dotazovaných potvrdilo, že třídí elektroodpad, což je 22 % ze všech respondentů. 89 

respondentů potvrdilo, že elektroodpad netřídí. Má hypotéza, která se zakládala na 

domněnce, že 40 % občanů města Lom třídí elektroodpad, nebyla potvrzena. Respondentům, 

kteří odpověděli kladně, byla zobrazena otázka, jakým způsobem tento odpad třídí, záporně 

hlasujícím dotazovaným byla nabídnuta otázka, která zjišťovala, proč vlastně tento druh 

odpadu netřídí. 
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Graf 17 - Třídění elektroodpadu 

Pramen: vlastní zpracování 

5.17. Jak třídíte elektroodpad? 

Skupině kladně odpovídajících respondentů byla nabídnuta otázka zjišťující způsob 

třídění elektroodpadu. 14 hlasujících odevzdává vyřazený elektroodpad do speciálního 

červeného kontejneru od firmy Asekol, 6 respondentů odevzdává tento odpad přímo 

na sběrný dvůr, 5 odpovídajících si zvolili možnost dopsání vlastní odpovědi. V těchto 

odpovědích byly varianty odevzdávání elektroodpadu přímo do prodejny elektro, přímo 

na radnici nebo do zaměstnání, kde se vyskytuje malá nádoba na vyřazený drobný 

elektroodpad. Graf 18 zobrazuje v procentech rozdělení způsobu třídění této komodity. 

 

Graf 18 - Způsob třídění elektroodpadu 

Pramen: vlastní zpracování 
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5.18. Proč netřídíte elektroodpad? 

Tento typ otázky opět logicky navazuje na zápornou odpověď v případě netřídění 

elektroodpadu. Jak je patrné z odpovědí na otázku v kapitole 5.16, většina obyvatel obce 

Lom tento odpad netřídí. Je proto nutné znát důvody. Více než polovina dotazovaných, tj. 45 

z 89 tento odpad dává přímo do směsného odpadu, 33 respondentů vůbec neví, kde se nádoba 

na elektroodpad nachází, 11 odpovídajících využilo možnost otevřené odpovědi. Zde jsem 

se dozvěděl, že buď tento odpad netřídí z důvodu neznalosti třídění této položky, nebo prostě 

neochoty odevzdávat elektroodpad do vzdálenějších míst, než se nacházejí nádoby na 

směsný odpad. Z grafu (viz Graf 19) je patrné rozložení odpovědí pro důvod netřídění 

elektroodpadu. 

 

Graf 19 - Důvody netřídění elektroodpadu 

Pramen: vlastní zpracování 

5.19. Víte, kde se nachází Sběrný dvůr? 

V další části dotazníku jsem se zaměřil na problematiku sběrného dvora. V prvé řadě 

mne zajímalo, zda občané vědí, kde se tento dvůr nachází. Tato otázka nabízela jednu 

odpověď ze dvou možných, a to pro všechny respondenty. Místo grafického vyjádření jsem 

zvolil možnost zobrazení pomocí tabulky (viz Tabulka 14). Jak je patrné, 79 ze 114 

odpovídajících zná polohu sběrného dvora v obci Lom, což je 69 % respondentů. Jestliže 

tedy občané vědí, kde se sběrný dvůr nachází, chtěl jsem další otázkou zjistit, zda je to 

skutečně pravdivá odpověď. 
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Tabulka 14 - Kde se nachází sběrný dvůr? 

Odpověď 
Počet odpovědí 

[ks] 

Počet odpovědí 

[%] 

Ano 79 69 

Ne 35 31 

Celkem 114 100 
Pramen: vlastní zpracování 

5.20. Uveďte, kde se sběrný dvůr nachází 

Toto byla otevřená otázka bez možnosti výběru pro respondenty odpovídající kladně 

na předešlou otázku. Přímo v dotazníku bylo v poznámce této otázky ještě doplněno, aby 

respondent napsal adresu nebo prostě jenom slovy popsal, kde se sběrný dvůr nachází. Žádná 

odpověď nezahrnovala přímo adresu dvora, ale byla to různorodá směs popisů, jak se do 

tohoto místa dostat. Konkrétně se jednalo např.: „kousek od nádraží“, „vedle kostela“, „pod 

náměstím za potokem“, „směr Mariánské Radčice“, aj. Důležité bylo zjištění, že všech 79 

odpovídajících zná polohu sběrného dvora ve městě Lom. 

5.21. Znáte provozní dobu sběrného dvora? 

Tato otázka byla položena všem respondentům bez rozdílu znalosti polohy sběrného 

dvora. Domnívám se, že sběrný dvůr je využíván až ve chvíli, kdy je nutné využít jeho 

služeb, proto se občané budou zajímat o jeho provozní dobu až v konkrétní době, především 

z internetových stránek města Lom. Tabulka 15 zobrazuje rozložení počtu odpovědí. Další 

otázkou už konkrétně zjišťuji spokojenost s touto provozní dobou. 

Tabulka 15 - Provozní doba sběrného dvora 

Odpověď 
Počet odpovědí 

[ks] 

Počet odpovědí 

[%] 

Ano 22 19 

Ne 92 81 

Celkem 114 100 
Pramen: vlastní zpracování 
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5.22. Vyhovuje Vám provozní doba sběrného dvora? 

Pro kladně odpovídající respondenty z předchozí otázky byl připraven tento dotaz, 

kterým jsem zjišťoval spokojenost s provozní dobou sběrného dvora. Většina občanů by 

současný stav provozní doby ponechala tak, jak je nyní, což je patrné z níže uvedené tabulky 

(viz Tabulka 16). 

Tabulka 16 - Změna provozní doby sběrného dvora 

Odpověď 
Počet odpovědí 

[ks] 

Počet odpovědí 

[%] 

Ano 20 91 

Ne 2 9 

Celkem 22 100 
Pramen: vlastní zpracování 

5.23. Využili jste již služeb sběrného dvora? 

Poslední otázkou z oblasti problematiky sběrného dvora zjišťuji význam jeho 

působení. Všem respondentům byla proto zobrazena otázka, zda již služeb tohoto zařízení 

někdy využili. Jak je patrné z grafu (viz Graf 20), kladné i záporné odpovědi se rozdělili 

přesně napůl, tj. 57 respondentů hlasovala kladně, druhá stejně početná skupina hlasovala 

záporně. 

 

Graf 20 - Využívání sběrného dvora 

Pramen: vlastní zpracování 

Ano
50%

Ne
50%

Ano

Ne



Pavel Šiktanc: Analýza informovanosti v oblasti odpadového hospodářství ve vybrané obci 

2013 49 

 

5.24. Uvítali byste možnost rozmístění kontejnerů na objemný odpad 

v obci? 

V Lomu není možné využít mobilní kontejnery na objemný odpad. Ten je možné 

svážet přímo do sběrného dvora. Proto mne zajímalo, zda by občané tuto variantu spíše 

uvítali. Celkem 60 respondentů by tuto možnost ráda využila, což je nadpoloviční většina ze 

všech dotazovaných. Vše je přehledně zobrazeno v grafu (viz Graf 21). 

 

Graf 21 - Mobilní kontejnery na objemný odpad 

Pramen: vlastní zpracování 

5.25. Využíváte možnosti sezónní služby na sběr a svoz rostlinných zbytků 

(z údržby zeleně, ze zahrad, atd.)? 

Otázka opět měla za cíl potvrdit či vyvrátit mou hypotézu o rozšířenosti využívání 

možnosti třídění bioodpadu. Kromě standardní kladné nebo záporné odpovědi, jsem záměrně 

zahrnul i možnost vybrat volbu „o této službě nevím“, kterou můžu přičíst k odpovědím 

záporným. Předpokládal jsem, že alespoň jedna pětina obyvatel obce Lom tuto sezónní 

službu využívá. Graf 22 zobrazuje procentuální rozložení všech 114 odpovědí. Jak je vidět, 

pouze 13 % občanů tuto službu využívá, což je pouhých 15 kladně zodpovězených odpovědí. 

Většina občanů tuto službu vůbec nevyužívá, dokonce i těch, kteří o této možnosti třídění 

bioodpadu neví je v poměru s kladně hlasujícími respondenty, ve většině. Má tvrzení, které 

spočívalo v hypotéze, že 20 % občanů města Lom třídí bioodpad, nebyla potvrzena. 
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Graf 22 - Třídění bioodpadu 

Pramen: vlastní zpracování 

5.26. Jste spokojeni s informovaností v oblasti odpadového hospodářství 

ve městě Lom? 

Otázka má za cíl prokázat spokojenost občanů s poskytováním informací v oblasti 

odpadového hospodářství. Z grafu (viz Graf 23) je patrné, že většina obyvatel je 

s informovaností spokojena. Tabulka 17 zobrazuje navíc rozložení odpovědí nejen 

v procentech, ale i v množství. 

 

Graf 23 - Spokojenost s informovaností v oblasti odpadového hospodářství 

Pramen: vlastní zpracování 
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Tabulka 17 - Spokojenost občanů s poskytováním informací o odpadech 

Odpověď 
Počet odpovědí 

[ks] 

Počet odpovědí 

[%] 

Ano 24 21 

Spíše ano 68 60 

Spíše ne 17 15 

 Ne 5 4 

Celkem 114 100 
Pramen: vlastní zpracování 

5.27. Jaký způsob informování o odpadovém hospodářství v obci je pro 

Vás nejpřijatelnější? 

V této otázce měli občané možnost se vyjádřit ke způsobu získávání informací 

o odpadech. Opět zde byla možnost výběru z více možných nabízených odpovědí. Jak je 

patrné z grafu (viz Graf 24) nejvíce hlasů získala volba o informování obyvatel 

prostřednictvím místního tisku, dále by lidé preferovali získávání dat na internetových 

stránkách města. Veřejné vývěsky či výlepové plochy jsou rovněž nezanedbatelnou 

položkou v celkovém vyjádření odpovědí. I když v této otázce byla zahrnuta i otevřená 

odpověď, nikdo z dotazovaných nenabídl jinou variantu o informování v oblasti odpadového 

hospodářství.  

 

Graf 24 - Způsob informování o odpadovém hospodářství 

Pramen: vlastní zpracování 
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5.28. Jste spokojeni se službami v oblasti odpadového hospodářství v 

Lomu? 

Touto předposlední povinnou otázkou jsem se snažil zjistit všeobecnou spokojenost se 

systémem odpadového hospodářství v obci Lom. Jak je patrné z grafu (viz Graf 25), občané 

jsou spíše spokojeni s celkovým stavem této problematiky. Přičteme-li dalších 25 % vesměs 

spokojených občanů, dostaneme hodnotu 83 % kladně hodnotících domácností nebo jedinců. 

Konkrétně se jedná o 95 ze 114 souhlasně hodnotících respondentů, negativně se vyjádřilo 

19 z celkového počtu odpovídajících. 

 

Graf 25 - Spokojenost občanů se službami v oblasti odpadového hospodářství 

Pramen: vlastní zpracování 

5.29. Co byste změnili nebo zlepšili v oblasti odpadů v obci Lom? 

V této závěrečné nepovinné otázce mohli respondenti vyjádřit svůj názor 

k problematice odpadů v obci Lom, což využili pouze dva z nich. Tyto odpovědi nelze 

zahrnout do grafické podoby a jsou zahrnuty v příloze č. 11  diplomové práce.  
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6. Návrhy vyplývající z realizovaného marketingového 

výzkumu 

Analýzou získaných dat z internetového formuláře jsem získal informace, které 

zrekapituluji v níže uvedeném seznamu: 

 pro marketingový výzkum bylo získáno celkem 114 odpovědí, z toho 60 odpovědí 

(53 %) z Horního Lomu, 23 odpovědí (20 %) z Dolního Lomu a 31 odpovědí (27 

%) z Loučné, 

 odpad třídí 78 (68 %) dotazovaných, 36 (32 %) odpad netřídí, 

o plasty třídí všech 78 respondentů, 49 třídí sklo a 48 třídí papír, 

o 36 dotazovaných odpad netřídí, z toho 18 z nich (50 %) uvádí jako důvod 

příliš velkou vzdálenost k „barevným“ kontejnerům, 10 z 36 (28 %) 

nepovažuje za důležité třídit odpad, 6 respondentů (17 %) neví, kde se 

kontejnery nacházejí, 2 dotazovaní (5 %) uvedlo, že neví, jak se třídí odpad, 

 108 (95 %) respondentů zná polohu umístění kontejnerů pro tříděný odpad, 

6 dotazovaných (5 %) odpovědělo záporně, 

 s množstvím nádob na směsný odpad je spokojeno 58 respondentů (51 %), dalších 

42 oslovených (37 %) je spíše spokojených, spíše nespokojených je 

8 dotazovaných (7 %), úplně nespokojených je 6 (5 %), tzn. spokojených je 

100 (88 %), nespokojených je 14 (12 %), 

o nádoby pro směsný odpad by 14 respondentů přidalo do Loučné (6 ks),  

do Horního i Dolního Lomu by přidaly po 4 kusech, 

 s množstvím nádob na tříděný odpad je spokojeno 32 respondentů (28 %), dalších 

39 oslovených (34 %) je spíše spokojených, spíše nespokojených je 

21 dotazovaných (19 %), úplně nespokojených je 22 (19 %), tzn. spokojených je 

71 (62 %), nespokojených je 43 (38 by 43 respondentů přidalo do Horního Lomu 

(19 ks), do Loučné by přidali 14 kusů a do Dolního Lomu by přidali 10 kusů 

nádob, 

o nejvíce nádob by nespokojení respondenti přidaly pro plasty (41 odpovědí), 

nádoby pro papír a sklo by uvítalo 19 dotazovaných, 

 s intervalem vyvážení směsného odpadu je spokojeno 99 (87 %) respondentů, 

15 (13 %) oslovených odpovědělo záporně, přičemž  
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o svoz odpadu 2x týdně by uvítalo 14 respondentů, 1 odpověď byla 

zaznamenána pro svoz 3x týdně, 

 spokojenost s intervalem vyvážení tříděného odpadu je vyjádřena hodnotou 72 (63 

%), nespokojených je 42 (37 %), 

o posílení intervalu svozu tříděného odpadu 1x týdně by uvítalo 29 (69 %) 

oslovených, 6 respondentů (14%) by chtělo 2x svážet tříděný odpad, 

 tříděním elektroodpadu se zabývá pouze 25 (22 %) oslovených, 89 (78 %) 

respondentů tento odpad vůbec netřídí, 

o 14 (56 %) respondentů odevzdává elektroodpad do speciálního kontejneru, 

6 (24 %) dotazovaných ho odevzdává do sběrného dvora, 5 respondentů (20 

%) odevzdává elektroodpad do prodejny elektro, přímo na radnici nebo do 

svého zaměstnání, 

o z 89 záporných odpovědí dává 45 (51 %) z nich elektroodpad do směsného 

odpadu, 33 (37 %) neví, kam se elektroodpad odkládá, 11 (12 %) 

respondentů využilo otevřené odpovědi, proč netřídí elektroodpad 

(neznalost třídění, velká vzdálenost ke kontejneru), 

 polohy sběrného dvora je známa pro 79 (69 %) oslovených, 35 (31 %) odpovědělo 

záporně, 

 provozní dobu sběrného dvora zná 22 (19 %) oslovených, 92 (81 %) dotazovaných 

odpovědělo záporně, 

o 20 z 22 (91 %) kladně odpovídajících by stávající provozní dobu neměnila, 

2 (9 %) respondenti by tuto dobu změnila, 

 služeb sběrného dvora využilo 57 (50 %) dotazovaných, stejný počet bylo 

zaznamenáno i pro zápornou odpověď, 

 mobilní kontejnery na objemný odpad by chtělo 60 (53 %) dotazovaných, 

54 (47 %) oslovených se vyjádřilo záporně, 

 bioodpad třídí pouze 15 (13 %) respondentů, 99 (87 %) dotazovaných tento druh 

odpadu netřídí, 22 z nich (19 %) o této možnosti třídění vůbec neví, 

 s informovaností v oblasti odpadového hospodářství je spokojeno  

24 respondentů (21 %), dalších 68 oslovených (60 %) je spíše spokojených, spíše 

nespokojených je 17 dotazovaných (15 %), úplně nespokojených je 5 (4 %), tzn. 

spokojených je 92 (81 %), nespokojených je 22 (19 %), 
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 87 hlasů v oblasti získávání informací o odpadech získal místní tisk, 70 hlasů 

získaly internetové stránky města, 38 hlasů je pro veřejnou vývěsku a 35 hlasů je 

pro výlepové plochy, 

 Se službami v oblasti odpadového hospodářství v obci Lom je spokojeno 

28 respondentů (25 %), dalších 67 oslovených (59 %) je spíše spokojených, spíše 

nespokojených je 14 dotazovaných (12%), úplně nespokojených je 5 (4 %),  

tzn. spokojených je 95 (83 %), nespokojených je 19 (17 %). 

Domnívám se, že přestože většina občanů města odpad třídí a o možnostech 

a způsobech třídění je informovaná dobře, jak vyplývá z dotazníku, nabízejí se stále 

možnosti ke zlepšení služeb v této oblasti a tím ke zvýšení počtu třídících obyvatel. 

6.1. Internet 

Internet je fenoménem dnešní doby. Elektronické knihy a časopisy vytlačují ty 

papírové, na internetu nakupujeme, seznamujeme se, učíme se a hledáme informace. Také 

možnosti kulturního či sportovního vyžití už nehledáme na plakátech, ale na internetových 

stránkách svých měst a spolků. A to jsou dle mého názoru také webové adresy, kde by 

občané měli najít vyčerpávající informace o možnostech třídění odpadů.  

Informace navrhuje umístit na internetové stránky města takovým způsobem, aby 

oslovily nejen občana, který je na webu města cíleně hledá, ale také toho, který stránky města 

navštíví z jakéhokoliv jiného důvodu nebo náhodně.  

Takovým odkazem může být například barevný banner na titulní straně, který lákavým 

způsobem občana přivede k potřebným informacím. Samotná stránka poskytující údaje o 

třídění odpadu by pak měla občany v první řadě motivovat. Již z prvních řádků textu musí 

občan pochopit, že třídění odpadu je pro něj výhodné. Veškeré uvedené údaje pak 

samozřejmě musí být nejen souvislé a přesné, ale především aktuální. 

V současné době je na webových stránkách města v hlavní nabídce odkaz  

na internetové stránky Technických služeb města Lomu, kde občané najdou pouze provozní 

dobu sběrného dvora.  

Odpadové hospodářství by si zcela jistě zasloužilo samostatnou stránku přímo  

na hlavní městské internetové adrese. Protože web města zajišťuje pověřený pracovník IT 
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oddělení městského úřadu, vložení nové stránky město finančně nezatíží, stejně jako ani 

vytvoření barevného reklamního banneru, který lze dnes už vytvořit v běžném, volně 

dostupném grafickém programu.   

6.2. Kalendář 

Město Lom poskytuje občanům informace z oblasti odpadového hospodářství 

pravidelně v měsíčníku Lomská radnice, viz kap. 3.7. Protože měsíčník je poskytován 

zdarma, troufám si konstatovat, že jej pročítá většina občanů města. Další výhodou je 

skutečnost, že papírové periodikum čtou i starší občané, kteří nenavštěvují internet.  

Navrhuji začátkem kalendářního roku, např. do lednového nebo únorového čísla 

tohoto měsíčníku umístit přílohu – kalendář svozů jednotlivých druhů odpadů na celý rok. 

Kdo odpad třídí nebo má chuť se do třídění zapojit, jistě si rád kalendář umístí doma  

na viditelné místo, například na chladničku, aby na žádný svoz nezapomněl. Vycházím se 

své vlastní zkušenosti, protože se mi nejednou stalo, že jsem svoz propásl nebo jsem si 

termínem nebyl jist a musel jsem se optat svých sousedů, kdy bude svoz probíhat. 

Kalendář by mohl být otištěn na obyčejném papíře ve formátu A5 a jeho tisk by mohla 

zajišťovat sama obec, náklady by tedy byly zahrnuty do nákladů na tisk měsíčku.  

6.3. Nádoby na tříděný odpad 

Z dotazníku vyplynulo, že nejvíce se ve městě třídí plasty. Nemálo občanů by také 

uvítalo více žlutých kontejnerů, protože bývají často plné nebo k nim mají daleko. Jak jsem 

zjistil náhodným dotazováním mezi svými známými, s tímto problémem se potýká většina 

obcí a měst. Lidé se naučili plasty třídit tak poctivě, že žluté kontejnery jsou neustále plné a 

svozové služby je nestíhají vyvážet.  

Chápu, že pořízení a především pak samotné vyvážení kontejnerů je nákladná 

záležitost, možná se ale nabízejí i jiné možnosti. Zaujala mne zkušenost z města Blšany 

na Žatecku (okres Louny), kde si občané města a spádových obcí mohou – a to zdarma – 

vyzvedávat na obecním úřadě velké žluté igelitové pytle s nápisem „PLASTY“. Tyto 

zatahovací pytle potom po naplnění postaví vedle žlutého kontejneru, který je vyvážen 1x 

za dva týdny. Pytle jsou odvezeny spolu s ostatními vytříděnými plasty. Nepodařilo se mi 
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zjistit, jak finančně náročná je pro město Blšany podpora tohoto způsobu třídění odpadů a 

kolik obec za nákup samotných pytlů zaplatí, ale jsem si jist, že se tato investice městu bohatě 

vrací a je méně náročná, než pořizování a časté vyvážení kontejnerů. 

6.4. Oranžové kontejnery 

Jsem velmi rád, že žiji ve městě, které bodře podporuje třídění odpadu. Bohužel  

u nás v Lomu zatím není možné třídit „oranžový odpad“ – tzn. nápojové kartony od džusů a 

mléka, které mají hliníkovou vrstvu uvnitř a papírovou vrstvu vně.  

V jiných městech jsou již oranžové kontejnery běžné. Jak jsem náhodně zjistil, 

například v Blšanech, mohou občané získat zdarma oranžové pytle stejně jako žluté  

na plast – viz kap. 6.3. Z vlastní zkušenosti mohu podotknout, že v naší domácnosti 

spotřebujeme až 10 krabic mléka týdně a možnost obdržet zdarma oranžový pytel, do 

kterého bych krabice mohl odkládat, bych rozhodně uvítal. Běžné jsou již také oranžové 

kontejnery. 

6.5. Sběr suti ve sběrném dvoře 

Z dotazníku vzešel nápad jednoho z našich spoluobčanů poskytnout lidem možnost 

odvozu menšího množství stavební suti přímo do sběrného dvora. Souhlasím, že kdyby 

město poskytlo tuto službu, ubylo by těchto odpadů v potocích a okrajích lesů. I lidem, kteří 

odpad třídí, často stavební suť nepřipadá nebezpečná a nepovažují ji za odpad. Než 

absolvovat dlouhou cestu s malým vozíkem suti, raději pak tento odpad vysypou do lesa.  

Kdyby obec občanům vyšla vstříc a tento odpad sbírala, třeba i za malý poplatek, 

možná by bylo nakonec možné jej alespoň z části využít např. při opravách obecních cest. 

Navrhuji proto příslušným pracovníkům městského úřadu a městského sběrného dvora 

zvážit a projednat tuto myšlenku. 

6.6. Změna pytlů na bioodpad 

Zajímavým argumentem, který se jako odpověď objevil v dotazníku, je nevhodné 

ukládání bioodpadu do neekologických plastových pytlů. Odpověď doslova zněla (viz 

Příloha č. 11): „Zdá se mi nelogické shromažďovat zahradní odpad v objemných igelitových 
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pytlích. Igelitové pytle považuji za daleko větší „svinstvo“ než vlastní odpad.“ Tuto 

připomínku považuji za zcela logickou a „na místě“. 

Snažíme-li se občany motivovat k tomu, aby listí a shrabanou trávu nevyváželi  

do lesa nebo za vlastní plot, je plastový pytel skutečně tím nejlepším řešením? Podporujeme 

tím přeci především vznik dalších plastových odpadů. Jsou pak tyto odpady vytříděny? Kdo 

vysypává bioodpad z pytlů a kam potom tyty pytle putují?  

Jistě by se našly i lepší možnosti, jak bioodpad svážet. V některých obcích mají 

například občané možnost připravovat bioodpad k odvozu ve velkých látkových taškách 

k vícenásobnému použití, které obec poskytuje zdarma nebo za drobný poplatek. Další 

možností je umístění speciálního kontejneru na obecních sběrných místech nebo například 

pravidelný svoz bioodpadů ze speciálních hnědých kontejnerů, které jsou pak v pravidelných 

intervalech vyváženy stejně jako běžný komunální odpad. 

6.7. Opakování marketingové průzkumu 

S odstupem času nebo po zavedení nových opatření či zlepšení v systému odpadového 

hospodářství obce doporučuji samosprávě města provedení nového marketingového 

průzkumu. Nejjednodušší formou průzkumu je pak dotazník. Ten může být například přímo 

na webových stránkách města nebo v  městském měsíčníku, který, jak je uvedeno výše, je 

distribuován bezplatně a dostane se proto do většiny domácností ve městě. Schránka na 

vyplněné lístky pak může být umístěna např. na městském úřadě či v prodejně potravin, 

ideálně na více frekventovaných a chráněných místech.  

Za vyplnění a odevzdání dotazníku pak doporučuji udělit občanům drobnou motivační 

odměnu, související s problematikou odpadového hospodářství. Takovou odměnou může 

být například obecní kalendář v grafickém provedení (viz 6.1) nebo žlutá taška na třídění 

plastů. V případě udělování dárků by však bylo nutné umístit schránku přímo v budově 

městského úřadu. 
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7. Závěr 

Odpady se třídí odnepaměti, nejde o módní výstřelek, který pomine, jak se obávají a 

vymlouvají někteří z nás. Třídit odpad dnes už může skutečně každý a třídění se již stalo 

jistou společenskou odpovědností. 

Česká republika si ve třídění odpadů vede velice dobře: 

- odpady třídí 70 % obyvatelstva; 

- 98 % obyvatel ČR má možnost třídit odpad; 

- po celé republice je již rozmístěno téměř 214 000 barevných kontejnerů; 

- průměrná vzdálenost z bytu k barevným kontejnerům se neustále zkracuje, 

aktuálně je to 103 m [15].  

Způsoby třídění jsou velmi rozmanité. Za systém třídění, sběru a svozu odpadů je 

zodpovědná každá obec samostatně, jednotný systém v naší republice neexistuje. Obec si 

sama určuje místa, kde budou kontejnery umístěny a je jen na ni, se kterou společností uzavře 

smlouvu o svozu odpadů. Svozové služby dnes nabízejí široké spektrum služeb, často je 

jejich výběr pro obec otázkou především finanční. Obcí, kde se zatím netřídí vůbec, je již 

naštěstí velmi málo [15].  

V Ústeckém kraji, ve kterém leží také město Lom, připadá na jedno sběrné místo 

134 obyvatel, přičemž v kraji je umístěno téměř 20 000 kontejnerů. Každý obyvatel kraje 

pak ročně vytřídí 33,27 kg plastů, papíru, skla a kartonů [15].  

V obcích, krajích i celorepublikově působí nejrůznější spolky a sdružení, které třídění 

odpadů podporují a především propagují. Každoročně se především ve velkých městech 

konají desítky akcí, které mají obyvatelstvo motivovat ke třídění odpadů. Známá je například 

pelhřimovská Agentura Dobrý den, která v České republice zastřešuje rekordy a kuriozity. 

Zajímavými „ekorekordy“ z poslední doby jsou například chobotnice s nejdelšími chapadly 

z víček od PET lahví nebo největší galerie znaků měst a obcí vyrobených z odpadových 

materiálů [15].  

Cílem této diplomové práce, který byl splněn, však bylo především získat přehled  

o druzích odpadů, o dnešních možnostech třídění, o platné legislativě, která s touto 

problematikou souvisí a dále zjistit, jak jsou moji spoluobčané informováni o možnostech 

třídění odpadu a jaký je vůbec jejich přístup k této věci.  
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Závěry dotazníkového šetření, které jsem vyhodnotil v kapitole 5 a shrnul také 

v kapitole 6, odpovídají přibližně zveřejněným celorepublikovým údajům a osobně se 

domnívám, že se jedná o čísla velmi uspokojivá. 68 % třídících občanů je dle mého názoru 

velmi dobrý, až překvapující, výsledek. 

Samosprávě města se zcela jistě nabízí mnoho dalších možností, jak podpořit třídění 

odpadů ve městě, než které jsem navrhl a stručně popsal v kapitolách 6.1. až 6.7. Inspiraci 

lze dnes najít především na internetu, rady a tipy nabízí ale také tisk nebo například výše 

zmíněné společenské soutěže a propagační akce. Nové nápady může přinést také spolupráce 

s dalšími obcemi. Nejdůležitější je, aby město bylo v řešení odpadového hospodářství aktivní 

a především ukázalo občanům, že se jim třídění odpadů v domácnosti z časového a 

především i finančního hlediska vyplatí. 

Důležité je také motivovat k třídění odpadu děti a vychovávat v tomto směru naše 

nejmenší již od předškolního věku. Obec by měla spolupracovat s mateřskou i základní 

školou a podporovat veškeré aktivity, které uspořádají. Právě děti ponesou důsledky našeho 

dnešního hospodaření a je nyní jen nás, abychom je naučili správnému ekologickému 

chování, tak, aby pro ně bylo třídění odpadu a ekologické smýšlení vůbec naprostou 

samozřejmostí. 
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