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ANOTACE 

Tématem mé diplomové práce je zpracování plánu odpadového hospodářství pro obec Mariánské 

Radčice. Cílem této práce je především analýza hospodaření této obce a návrh možných opatření 

ke zlepšení odpadového hospodářství. Ve své diplomové práci se zaměřuji na komunální 

odpadové hospodářství, které je pro obec momentálně nejtíživější otázkou v tomto odvětví. Svůj 

výzkum stavím na kvantitativním dotazníkovém šetření, v němž se snažím zjistit momentální 

stav třídění odpadu v této oblasti a zároveň ochotu obyvatelstva na budoucím možném rozvoji a 

zvýšení míry zapojení. V diplomové práci kladu důraz na praktické využití získaných poznatků, 

vše co bude v práci zjištěno, předám na příslušný odbor obce. 

 

Klíčová slova:  

 

odpadové hospodářství, obec, odpad, Mariánské Radčice, „door to door“, komunální odpad, 

recyklace 

Annotation: 

The topic of my thesis is the Waste Management Plan for the municipality Marian Radčice This 

work is focused on the analysis of the municipality and proposals for possible measures to 

improve waste management in the municipality. In my thesis I focus on municipal waste 

management, which is currently the most pressing community issue in this industry. His research 

stand on quantitative questionnaire survey in which I am trying to find out the current status of 

waste separation in this area and also the willingness of the population to possible future 

development and increase participation. In this thesis I emphasize the practical application of 

acquired knowledge, everything will work found shall, at the relevant department of the village. 

Key words: 

 
waste management, community, waste, Mariánske Radčice, "door to door", municipal waste, 

recycling 
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1 ÚVOD  

 

Dnes se lidstvo potýká s velkým problémem – odpad, vzniká při výrobě i spotřebě každého 

produktu. V obcích se objevují kontejnery určené na plastové lahve, sklo, papír. Množství 

separovaného odpadu roste, ale stále není dostatečné. Většina obalů, které domácnosti spotřebují, 

končí stále na skládkách nebo ve spalovně na místo recyklace. Produkce odpadů je 

neoddělitelnou součástí života lidstva. Odpadovému hospodářství je tedy třeba věnovat značnou 

pozornost a mělo by být považováno za jednu z nejvýznamnějších složek ochrany životního 

prostředí, člověka. Oblast odpadů za několik posledních let prošla velkým vývojem. Definitivně 

jsou snad pryč doby, kdy odpadové hospodářství spočívalo ve svozu všech odpadů a jejich 

následnému zakopání respektive spálení za vzniku množství zdraví nebezpečných látek. Tyto 

metody byly donedávna stále používány bez ohledu na možné aspekty a nežádoucí vlivy, které 

způsobovaly. Ekologické aspekty tohoto vlivu byly ve velké míře uznány teprve v době, kdy se 

za nimi začaly ukazovat ekonomické výhody. Lidstvo zjistilo různé způsoby využití odpadu pro 

další zpracování. Odpady přestaly být pouze nutným zlem, kterého se bylo potřeba nějakým 

způsobem zbavit, ale začaly být důležitým artiklem. Začaly se třídit podle jednotlivých surovin a 

vracet zpět do výroby jako plnohodnotné doplňkové suroviny. 

Cílem diplomové práce je návrh plánu odpadového hospodářství obce Mariánské Radčice, dále 

návrh možných opatření ke zlepšení odpadového hospodářství v obci. Návrh by měl zlepšit 

nynější systém hospodaření s odpady v obci, který má řadu nevýhod. Pro obec je finančně 

náročný a občany nemotivoval k recyklaci a zmenšovaní objemu odpadu. 
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2 LEGISLATIVA PLATNÁ PRO VYBRANÉ POVINNOSTI    

   V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ  

 

Důležitým právním předpisem, který se zabývá řešením odpadové problematiky v ČR, je Plán 

odpadového hospodářství ČR, který byl vydán formou nařízení vlády č. 197/2003. Jeho platnost 

byla určena na deset let 2003 – 2013, přičemž usnesením vlády byla jeho platnost prodloužena 

do konce roku 2014. Cíle stanovené plánem odpadového hospodářství ČR (dále jen POH ČR) se 

orientují zejména k podpoře materiálového využití odpadů a omezení jejich nepříznivého 

působení na životní prostředí. Závazná část POH ČR, je důležitým podkladem pro rozhodovací a 

jiné činnosti příslušných s právních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství. 

Dokument POH ČR, týkající se nakládání s odpady, má značně široký záběr, který zasahuje do 

všech odvětví hospodářství, neboť každá činnost s sebou nese produkci odpadů. [1] 

 

2.1 Stav odpadového hospodářství v ČR 

Za posledních 20 let, kdy vůbec oblast odpadového hospodářství v ČR legislativně existuje, byl 

vybudován kvalitně fungující systém obsahující širokou škálu různých forem nakládání 

s odpady. Díky firmám (a spolupráci s obcemi), které na českém trhu v tomto segmentu působí, 

se postupem času vyvinul kvalitní systém svozu odpadů, a to i z těch nejzazších částí republiky. 

Je rovněž dobré připomenout, že nakládání s odpady v České republice v současnosti zcela 

odpovídá legislativě Evropské unie a tuzemské odpadové hospodářství je plně srovnatelné 

s ostatními státy EU. [2]  

ČR se dlouhodobě daří dosahovat stanovených evropských cílů v odpadovém hospodářství. 

V mnoha parametrech je naše republika dokonce na předních příčkách v EU. Dle statistických 

údajů z objektivních zdrojů (např. MŽP, CENIA) plyne, že od roku 2003 v České republice 

klesla celková produkce odpadů o 15 %. Podíl využívaných odpadů naopak postupně roste a 

v roce 2011 činil více než 78 %. Ruku v ruce s tím pak dlouhodobě klesá množství odpadů, které 

je třeba odstraňovat (12 %). Postupně klesá i míra skládkování odpadů. Za posledních pět let 

bylo skládkováním odstraněno o milion tun odpadů méně (z 4,9 mil tun v roce 2008 na 3,8 mil 

tun v roce 2011, zdroj CENIA). Tato pozitivní čísla jsou výsledkem přirozeného vývoje na trhu 

odpadového hospodářství a postupného rozvoje spektra různých forem zpracování odpadů. Síť 
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zařízení na nakládání s odpady se za poslední roky výrazně zahustila a je plně funkční. Není tak 

relevantní důvod měnit stávající funkční systém. [3] V grafu č. 1 je zobrazen podíl vybraných 

způsobů nakládání s odpady podle údajů ISOH, přičemž významy jednotlivých kódu v grafu 

jsou vyjmenovány v příslušných přílohách zákona o odpadech. 

 

Graf č. 1: Podíl vybraných způsobů odstraňování odpadů 

Zdroj: Dle ISOH (VÚVTGM, v.v.i., CENIA) upravil David Kopta. 

 

 

Nejpalčivějším problémem odpadového hospodářství České republiky je bezesporu nakládání s 

komunálními odpady. Jedná o odpady, které vznikají v obrovském množství a dále se k 

nakládání s nimi vztahují dva zásadní cíle dané evropskou legislativou. (1) Jedná se o cíl ze 

směrnice o skládkách odpadů (č. 1999/31/ES) stanovující maximální množství biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky a (2) dále o požadavek směrnice 

Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/2008 o odpadech zvýšit do roku 2020 nejméně na 50 % 

hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace alespoň u odpadů z 

materiálů, jako jsou papír, kov, plast a sklo, pocházejících z domácností a případně odpady 

jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností. [4] Následující 

graf č. 2 zobrazuje podíl vybraných způsobů nakládání s odpady. 
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Graf č. 2: Podíl vybraných způsobů nakládáni s odpady na celkové produkci odpadů v ČR [%] v letech 

2003 až 2012 

Zdroj: Dle ISOH (VÚVTGM, v.v.i., CENIA). 

D1 – ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu  

D3 – hlubiná injektáž (injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor    

nebo prostor přírodního povrchů) 

D4 – ukládání do povrchových nádrží (vypouštení kapalných odpadů) 

D5 – ukládání do speciálně technicky provedených skládek 

D10 – spalování na pevnině 

D12 – konečné či trvalé uložení (ukládání v kontejnerech do dolů) 

 

Cíle stanovené v plánu odpadového hospodářství směřují zejména k podpoře materiálového 

využití odpadů a omezení jejich negativního vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. [5] Hlavní 

cíle odpadového hospodářství by měly být především předcházení vzniku odpadů, minimalizace 

vzniku odpadů, separovaný sběr a třídění odpadů, jejich skládkování, doprava, úprava a 

odstraňování. [24] 
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3 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU OH V OBCI 

 

Odpadové hospodářství obcí je souborem služeb, kterými obce primárně zajišťují odvoz odpadů 

od svých občanů, případně dalších subjektů, využívajících systém obce, a odpadů z činností 

obce. Tímto obce udržují čistotu životního prostředí na svém území. Spolu s rostoucími nároky 

na kvalitu nakládání s odpady, které souvisejí s legislativními požadavky a technickým vývojem, 

narůstá také rozsah těchto služeb. A s tím pochopitelně náklady spojené s jejich provozem. [6] 

Obce, jako původci komunálních odpadů, mají nejzásadnější roli ve vývoji nakládání s odpady v 

ČR. Z tohoto důvodu jim návrh věcného záměru ukládá povinnost zajistit místa k odkládání 

využitelných složek komunálních odpadů a zajistit nakládání s biologicky rozložitelnou složkou 

těchto odpadů. [7] 

Základním zákonem, který stanovuje rámec pro nakládání s komunálními odpady na území ČR, 

je zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických 

osob nepodnikajících, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem 

komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; 

obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. 

Komunální odpad veškerý odpad vznikající činností fyzických osob a subjektů zapojených do 

systému obce na území obce, původcem je obec. Odpad podobný komunálnímu odpadu 

odpad má podobné vlastnosti jako odpad komunální, původcem není občan, respektive obec, ale 

právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání. Občan jako fyzická osoba není původcem 

komunálních odpadů. Domovní odpad (není v legislativě definován) odpad z denní spotřeby 

domácností. Domovní odpad je součástí komunálního odpadu a je to ta část, která vzniká na 

území obce a má původ v činnosti fyzických osob (nepodnikatelských subjektů). Je hlavní 

složkou komunálního odpadu. 

Základním hlediskem pro určení, zda se jedná o komunální odpad, je subjekt produkce 

(původce) odpadu. Pokud je producentem odpadu občan, respektive obec, pak se jedná vždy o 

komunální odpad. V případě, že producentem odpadu s vlastnostmi podobnými komunálnímu 

odpadu je jiný subjekt, pak se jedná o odpad podobný komunálnímu odpadu (živnostenský, 

průmyslový odpad a odpad z úřadů), u kterého obec není považována za jeho původce. Podle 

zákona o odpadech není občan (fyzická osoba) původcem odpadů. Občan svoje odpady předává 

do systému sběru odpadů na místa určená obcí a ta se stává tím okamžikem původcem 
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komunálních odpadů dle zákona o odpadech. Katalogu odpadů, který je základem pro vedení 

evidence odpadů, je komunální a jemu podobný odpad (skupina 20) sledován podle jednotlivých 

druhů se začleněním do tří základních skupin: složky z odděleného sběru (nebezpečné složky a 

využitelné složky); odpady ze zahrad a parků (tj. odpady z údržby zeleně, včetně hřbitovního 

odpadu); ostatní komunální odpady (směsný komunální odpad, odpad z tržišť, uliční smetky; kal 

ze septiků a žump, odpad z čištění kanalizace, objemný odpad). [8] [9] [10] 

Obec je podle zákona o odpadech původcem komunálního odpadu, a tudíž se na ni vztahují i 

obecné povinnosti původců odpadů. Zákon pro obce sice stanovuje speciální podrobnosti ve 

vztahu k možnosti stanovit povinnosti občanům, kteří sice komunální odpad produkují, ale dle 

zákona nejsou původci tohoto odpadu s právními důsledky. 

Nakládání s odpady na území obce Mariánské Radčice zajišťuje společnost Marius Pedersen a.s. 

a ostatní související činnosti jako úklid a čištění komunikací, svoz odpadkových košů a další 

zabezpečuje samotná obec. Základním obecně závazným předpisem, který upravuje systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu je obecně závazná 

vyhláška. Tato vyhláška současně upravuje systém nakládání se stavebním odpadem. 

Odpadové hospodářství obce má samozřejmě svoji příjmovou část. Ta je tvořena nejčastěji 

poplatky od občanů, platbami právnických osob („živnostníku“)zapojených do systému obce a 

případně tržbou za prodej druhotných surovin získávaných z odpadu. Významnou položku 

tvoří také odměny systému EKO-KOM a případně úspora nákladu či platby kolektivních 

systému zpětného odběru elektrozařízení. [15] 

Náklady na celkové množství odpadů za období let 2010 – 2012, které obec Mariánské Radčice 

uhradila za jednotlivé služby, jsou uvedeny v tabulce č. 1. Údaje jsou získány z evidence odpadů 

obce.  
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Tabulka č. 1: Náklady obce Mariánské Radčice na odpadové hospodářství 

Náklady obce (Kč) Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

sběr využitelných odpadů (tříděný sběr)        33 636 37 943 37 661 

oddělený sběr biologických odpadů                 0 0 0 

oddělený sběr nebezpečných odpadů 28 466 10 038 40 843 

oddělený sběr objemných odpadů   5 905 1500 862 

směsný komunální odpad     159 873 190 727 238 749 

platby jiným obcím za využití sběrného dvora        0 0 0 

odpady vzniklé z údržby zeleně obce 0 0 0 

koše na veřejných prostranstvích - úklid a 

vysypávání 
2 000 2 000 2 000 

úklid veřejných prostranství 6 000 6 000 6 000 

černé skládky 0 0 3 253 

informování veřejnosti / propagace 1 000 1 000 500 

administrativa odpadového hospodářství v obci 16 500 16 500 16 500 

celkové náklady 253 380 265 708 347 140 

Zdroj: Dle interních materiálů obce Mariánské Radčice upravil David Kopta 

 

Při pohledu na tříletou bilanci nákladů obce je zřejmé, že náklady na tříděný sběr se ustálily po 

prvotním nárůstu v roce 2010. Obec je dostatečně zabezpečena kontejnery na tříděný odpad. 

Zároveň jsou občané informováni o nutnosti a výhodách třídění odpadu a v praxi jej víceméně 

uskutečňují. 

Stabilitu výdajů vykazují také náklady na úklid veřejných prostranství v obci, včetně úklidu a 

vysypávání košů na těchto místech. Tento ukazatel svědčí o faktu, že obyvatelům obce záleží na 

prostředí, ve kterém žijí. 

Výrazný nárůst po prvotním poklesu zaznamenaly náklady na oddělený sběr nebezpečných 

odpadů. Důvodem byla rozsáhlá rekonstrukce eternitové střechy objektu sběrného dvora. 

Tyto náklady v roce 2013 narostly nejvíce spolu s výdaji za odstraňování směsného komunálního 

odpadu. 

V roce 2013 obec poprvé vyčlenila peníze na náklady spojené s odstraňováním černých skládek. 

Současně poklesly výdaje na oddělený sběr objemných odpadů. Lze spekulovat, že tyto dva 

fakty spolu souvisejí. Větší možnost zbavit se objemných odpadů prostřednictvím obce by mohlo 

vést k nižšímu výskytu černých skládek a následně ke snížení nákladů na jejich odstraňování. V 
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této rovině se jeví racionálním opětné zvýšení nákladů na propagaci a osvětu. Nicméně je 

diskutabilní, že původci černých skládek jsou výhradně - pokud vůbec – samotní obyvatelé obce 

Mariánské Radčice. 
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4 Zpracování plánu OH pro obec Mariánské Radčice 

 

Zpracování vlastních plánů odpadového hospodářství se stalo - podle zákona MŽP - povinností 

krajů. Strategické dokumenty byly vytvořeny za účelem stanovení podmínek pro předcházení 

vzniku odpadů a nakládání s nimi. Plány odpadového hospodářství nejsou jen doporučujícími 

dokumenty, ale akty závaznými při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. [16] 

Zpracování plánu odpadového hospodářství se týká většiny obcí s více než cca 4 tis. obyvatel, 

(ročně vyprodukují více než 10t nebezpečného odpadu nebo více než 1000t ostatního odpadu). 

Mariánské Radčice zpracováním POH vytvoří návrh možných opatření ke zlepšení odpadového 

hospodářství v obci. Návrh by měl zlepšit nynější systém hospodaření s odpady v obci, který má 

řadu nevýhod. Pro obec je finančně náročný a občany nemotivuje k recyklaci a zmenšovaní 

objemu odpadu. 

4.1 Identifikační údaje obce  

Obec: Mariánské Radčice     IČZÚJ: 567256  

Adresa: nám. Míru 11, Litvínov     Kraj: Ústecký  

PSČ: 435 32       Okres: Most  

Statutární zástupce: Jaroslav Sýkora, starosta obce   Tel. +420 724 136 816 

IČ: 00266078       Fax: +420 267 913 673  

DIČ: město je plátcem DPH      E-mail:mradnice@pons.cz 

Kód obce: 08604 5  

4.2 Účel POH 

Plán odpadového hospodářství obce se zpracovává za účelem vytvoření podmínek pro 

předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nakládání s nimi podle platných 

zákonů.  

Plán analyzuje současný stav nakládání s komunálními odpady a dalšími odpady, jejichž 

původcem je obec Mariánské Radčice, porovnává jej s požadavky zákona o odpadech a cíli 

plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje a stanovuje cíle a opatření pro budoucí 

nakládání s odpady. Plán odpadového hospodářství obce Mariánské Radčice vychází ze závazné 

části POH Ústeckého kraje. Obsah a členění POH, respektuje strukturu doporučenou 
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Metodickým návodem odboru odpadů MŽP. Plnění cílů v POH ČR je pravidelně 

vyhodnocováno. 

4.3 Působnost a doba platnosti POH  

Plán odpadového hospodářství města je závazným podkladem pro činnosti související s 

hospodařením s odpady na území obce. Podle zákona o odpadech musí být, POH původce 

zpracován na dobu nejméně 5 let a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na 

jejichž základě byl zpracován, a to nejpozději do 3 měsíců od změny podmínek. 

4.4 Analytická část  

Hlavním účelem analytické části POH obce Mariánské Radčice je zhodnotit současný stav 

nakládání s odpady ve městě a identifikovat hlavní problémy a případné nedostatky odpadového 

hospodářství města. Těžiště analytické části je proto v charakteristice produkce odpadů obce, 

způsobech nakládání s odpady a v managementu odpadového hospodářství obce.  

 

4.5 Základní charakteristika zájmového území, historie, geografická poloha 

a přírodní poměry 

Obec Mariánské Radčice leží na území okresu Most a spadá tak do Ústeckého kraje. Příslušnou 

obcí s rozšířenou působností je město Litvínov. Obec Mariánské Radčice se rozkládá asi devět 

kilometrů severně od Mostu a šest kilometrů jihovýchodně od města Litvínov. Součástí obce je i 

území bývalých Libkovic, což je zatím poslední obec, která byla v tomto regionu zlikvidovaná v 

souvislosti s povrchovou těžbou hnědého uhlí.  

Dle regionálního turistického členění patří do oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří. Na území 

této menší vesnice žije trvale zhruba 440 obyvatel. Mariánské Radčice se dále dělí na dvě části, 

konkrétně to jsou: Libkovice a Mariánské Radčice. Obec je vzdálená přibližně 12 km od 

německých hranic. Leží v průměrné výšce 258 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha 

obce je 1249 ha obrázek č. 1, z toho orná půda zabírá pouze devatenáct procent. Vzhledem ke 

geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem. [17] [18] 
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Obr. č. 1Katastrální mapa obce Mariánské Radčice 

Zdroj: Dle interního materiálu katastru nemovitostí  

4.6 Historie obce 

Podle archeologických výzkumů bylo území obce osídleno primitivní zemědělskou kulturou již v 

mladší době kamenné. Název vsi se odvozuje od jména náčelnického rodu vesnice - Radkových, 

kteří zde sídlili 11. století. Nejstarším písemným dokladem o existenci vsi je královská listina z 

roku 1341, ve které se píše o vesnici Reitschitz. Své současné jméno obec získala v roce 1859 

nařízením rakousko-uherského ministerstva vnitra, které původní název rozšířilo na Mariánské 

Radčice - Maria Ratschitz.  

Dějiny vsi Mariánské Radčice byly v minulosti úzce propojené s cisterciáckým klášterem v 

nedalekém Oseku, jelikož byly jeho majetkem. Teprve po správní reformě v roce 1850 se 

Mariánské Radčice staly samostatnou obcí, ke které byly připojeny osady Lom a Libkovice. Obě 

vsi se v roce 1876 odpojily a vytvořily obce samostatné. Ves se v 13. století stala poutním 

místem, jehož význam rostl až do komunistického převratu v roce 1948. Na slavnou historii 

navázali členové cisterciáckého řádu po roce 1989, kdy se do této oblasti vrátili. Obci Mariánské 

Radčice hrozil v 70. a 80. letech 20. století zánik kvůli povrchové těžbě uhlí. Sousední Libkovice 
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byly poslední obcí, která byla v první polovině devadesátých let z těchto důvodů likvidována. 

Jistotu existence Mariánské Radčice dali územní limity těžby schválené vládou v roce 1991, 

které stanovily hranice dobývacího prostoru a určily zásoby uhlí, které měly být odepsány. [19] 

 

 

 

 

 

 

 
Obr č. 2: Znak obce Mariánské Radčice 

Zdroj: Dle interního materiálu obce Mariánské Radčice upravil David Kopta 

 

4.7 Demografické údaje  

Přehled počtu obyvatel v letech 2010-2013 udává následující tabulka č. 2, tabulka č. 3 zobrazuje 

přehled složení obyvatel obce.  

 

Tabulka č. 2: Přehled vývoje počtu obyvatel v obci 

Rok 2010 2011 2012 2013 

Počet obyvatel 450 446 458 436 

Zdroj: Dle interního materiálu obce Mariánské Radčice upravil David Kopta 

 

 

Tabulka č. 3: Přehled složení obyvatel k 01. 07. 2012 

Počet obyvatel 

Věk  

 0 -14  15 - 59 60 - 64 65 - více Počet obyvatel celkem  

Ženy 28 148 12 25 215 

Muži 45 162 16 22 250 

Celkem 73 310 28 47 465 

Zdroj: Dle interního materiálu obce Mariánské Radčice upravil David Kopta 
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4.8 Environmentální situace  

 
Území obce a jeho okolí je z hlediska přírodního prostředí tvořeno dvěma různými oblastmi. V 

severní části jsou rozsáhlé lesní komplexy Krušných hor. Jižní část je součástí Mostecké 

hnědouhelné pánve s poměrně malými zbytky nedotčené původní krajiny. Většina tohoto území 

je silně dotčena těžbou uhlí a průmyslovou činností. Nejkvalitnějším a dominantním prvkem 

krajinné zeleně jsou zalesněné svahy  

Dalšími významnými krajinnými prvky jsou vodní plochy v jižní části obce, které vznikly, 

převážně vlivem důlní a rekultivační činnosti. Prostory kolem obce jsou postupně rekultivovány. 

Záměrem obce je využití těchto rekultivovaných ploch jako příměstských rekreačních lesů, kde 

bude potřeba realizovat drobné doprovodné stavby, jako jsou chodníky pro pěší a cyklistické 

stezky, drobná sportovní zařízení, rekreační plochy a plochy pro další aktivity, související s 

oddychem a krátkodobou rekreací obyvatel nejen obce ale i města. 

Staré ekologické zátěže v katastru této obce tvořily staré skládky, které již byly odklizeny a 

lokality rekultivovány. Skládky na pozemcích obce byly odklizeny z finančních prostředků obce. 

Skládky na pozemcích jiných vlastníků byly po proběhlých správních řízeních odklizeny 

převážně na náklady vlastníků pozemků. Nově zjištěné nepovolené skládky jsou průběžně 

sledovány na Odboru nakládání s majetkem a dle vlastnických vztahů k pozemkům, případně 

zjištění původce odpadů, je dále vedeno řízení k odstranění skládky.  

Celková úroveň zásobování obyvatelstva pitnou vodou je velmi dobrá, na horší úrovni je 

odkanalizování a čištění odpadních vod.  

Díky vysoké koncentraci průmyslu a obyvatelstva je v celém přilehlém regionu vysoké množství 

průmyslového a komunálního odpadu. Odstranění odpadů je zajišťováno společností CELIO a.s., 

na skládce v prostoru Růžodolské výsypky. Zavedený je také separovaný sběr některých komodit 

směsného komunálního odpadu a separace nebezpečných složek. V současné době je v obci 

provozován jeden sběrný dvůr a sběr a svoz odpadů v obci Mariánské Radčice zajišťuje firma 

Marius Pedersen a.s. 

 

4.9 Místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním  

      odpadem 

Poplatek je stanoven podle obecně závazné obecní vyhlášky o místních poplatcích. K 

vyměřování a vymáhání poplatků je zmocněna obec, jinak bude poplatek v procesním režimu 

daňového řádu (doplnit metodickým pokynem MF). 
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Poplatek se stanoví podílem skutečných netto nákladů obce na provoz systému nakládání s 

komunálními odpady za předcházející kalendářní rok a počtem obyvatel, v nemovitostech na 

území obce, nahlášených pro příslušný rok jejich majiteli, a to bez ohledu na trvalé bydliště 

obyvatel nebo typ nemovitosti (např. rekreační objekty s celoročním pobytem jejich uživatelů v 

obci). 

Poplatek se vyhlašuje vždy pro kalendářní rok (pro nadcházejících 12 měsíců) obecně závaznou 

vyhlášku na podkladě údajů vlastníků nemovitostí o počtu uživatelů v jejich nemovitostech a 

vychází ze skutečných nákladů obce na odpadové hospodářství za předchozí rok. 

Sazba poplatku je stanovena na 380 Kč/obyvatel/rok. Horní hranice poplatku je dána skutečnými 

náklady obce na provoz systému nakládání s KO za předcházející kalendářní rok, přičemž zákon 

stanoví započitatelné nákladové položky a způsob výpočtu poplatku. Do nákladových položek je 

nutné započítat veškeré náklady na odpadové hospodářství, které souvisí se sběrem a dalším 

nakládáním s komunálními, případně dalšími odpady, pro které obec zajišťuje nakládání a 

souvisí s jejím provozem. V tabulce č. 4 jsou uvedeny údaje o příjmech obce z poplatků za 

odvoz komunálního odpadu.[20] 

 

Tabulka č 4: Příjmy obce z poplatků za odvoz komunálního odpadu 

Příjmy poplatků /Kč/ 2010 2011 2012 2013 

Na jednoho obyvatele 380 380 380 380 

Počet obyvatel 450 446 458 436 

Celkem /Kč/ 163 273,00 169 480,00 169 791,00 165 680,00 

Zdroj: Dle interního materiálu obce Mariánské Radčice upravil David Kopta 

4.10 Nakládání s odpady v obci Mariánské Radčice 

Provozní činnost související s vlastním nakládáním s odpady na území obce Mariánské Radčice 

zajišťuje společnost Marius Pedersen a.s. a ostatní související činnosti jako úklid a čištění 

komunikací, svoz odpadkových košů a další zabezpečuje samotná obec. Základním obecně 

závazným předpisem, který upravuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a 

odstraňování komunálního odpadu je obecně závazná vyhláška. Tato vyhláška současně upravuje 

systém nakládání se stavebním odpadem. 

Nakládání s odpady je v rámci obce řešeno Obecně závažnou vyhláškou č. 35/2014 Sb.  Pro 

shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou v obci rozmístěny kontejnery (popelnice) na 

komunální odpad, dále kontejnery na tříděný odpad (papír, sklo, PET lahve) a je provozován 

sběrný dvůr. 
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Fyzické osoby (občané) jsou povinni odkládat komunální odpad na místech k tomu určených, 

vytříděný papír, sklo a plasty odkládat do označených sběrných nádob. Svoz směsného 

komunálního odpadu provádí společnost Marius Pedersen a.s. a zajišťuje odvoz na skládku 

CELIO a.s.  

Mohou občané odpad vložit do nádob na separovaný odpad dle označení na těchto nádobách. 

Dále je možno jej odložit v zařízeních na výkup odpadu (sběrny surovin).  

Nebezpečný odpad vzniká jednak při výrobě a dále při spotřebě výrobků, které obsahují 

nebezpečné látky nebo materiály. V některých případech se jedná o běžné výrobky užívané 

v domácnostech (pesticidy, nátěrové hmoty a ředidla, baterie a akumulátory apod.), které se 

dostávají do komunálních odpadů. Do tohoto odpadu se mohou dostávat i nebezpečné odpady 

z malých provozoven. Tyto nebezpečné složky mohou občané předat na příslušná místa, mezi 

něž patří např. sběrný dvůr pro nebezpečné složky komunálního odpadu pro shromažďování 

prošlých léčiv a rtuťových teploměrů slouží lékárny v okolních městech. 

Objemný odpad, který nelze pro jeho rozměry odložit do sběrných nádob, mají občané možnost 

odvézt do sběrného dvora obce Mariánské Radčice. 

Stavební odpad vzniklý na území obce při stavební činnosti fyzických osob musí být ukládán do 

vhodných kontejnerů a předán oprávněné osobě, pokud není tento odpad přímo ukládán a 

vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. Původce stavebního odpadu a fyzická 

osoba, která produkuje stavební odpad, jsou povinni tento odpad třídit a nabídnout k využití 

provozovateli zařízení k využívání stavebních odpadů. Přepravní prostředky při přepravě 

stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít úložnou plochu zakrytou plachtou, 

bránící úniku tohoto odpadu.  

Biologicky rozložitelný odpad, jako je např. tráva, listí apod., odváží obec k využití na výrobu 

peletek, které se vyrábí v obecní zpracovatelské provozovně. Dále mohou občané k odstraňování 

tohoto druhu odpadu využít kapacity sběrného dvora.  

4.11 Svozový systém obce pro komunální odpad 

Mobilní svoz funguje v obcích, kde není sběrný dvůr a nenachází se ani v jejím okolí. Tento 

problém je řešen právě mobilním svozem, což znamená, že jednou za čas speciální auto složí na 

určitém místě kontejner. Tyto auta mají svůj jízdní řád a o jejich provozu se dozvíme na obecním 

úřadě, nebo jinou formou jako tisk, rozhlas atd.  Většinou tato auta navštíví obec Mariánské 

Radčice jednou až dvakrát do roka.  
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Velkoobjemové kontejnery jsou uloženy ve sběrném dvoře. Tyto kontejnery mohou být 

přistaveny na vyžádání například při velkém úklidu domu, nebo při stavbách. Vyžádány mohou  

být na obecním úřadě, nebo přímo ve sběrném dvoře. Mnohdy se tyto kontejnery používají pro 

svoz nebezpečných odpadů, aby se ušetřily náklady. K separaci využitelných složek odpadu jsou 

pro občany k dispozici nádoby přistavené na určených stanovištích. Nádoby jsou označené 

samolepkami. Vývoz provádí společnost Marius Pedersen a.s., která je zároveň i vlastníkem 

sběrných nádob. Vytříděný papír a plast i sklo se odváží k dotřídění do třídírny společnosti 

Marius Pedersen a.s. v Teplicích. Ta rovněž zajišťuje podklady pro hlášení pro společnost EKO-

KOM a.s., které zpracovává a zasílá obec. Instalované nádoby jsou využívány ke sběru papíru, 

plastů a skla. Na obrázku č. 3 jsou tyto nádoby zobrazeny. Nádoby na papír a plast jsou 

vyváženy 1 x za 14 dnů, nádoby na sklo 1 x za měsíc. Podle potřeby jsou také vyprazdňovány 

odpadkové koše rozmístěné po obci. K zajištění svozu se používají svozová vozidla, která jsou 

majetkem společnosti Marius Pedersen a.s. v Teplicích, na základě vyhlášky č. 77 / 2001Sb. a 

systému nakládání s odpady města separovány některé využitelné složky.[27]  

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Nádoby na separovaný sběr 

Foto: David Kopta 
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         4.12 Zařízení pro nakládání s odpady 

Pro správnou funkčnost systému nakládání s odpady jsou důležitá zařízení, která musí 

mít dobrou dostupnost pro jejich skladování, uspořádání a zpracování jako například sběrné 

dvory, skládky, kompostárny, bioplynové stanice, třídící linky. V následujícím textu jsou 

popsána zařízení pro nakládání s odpady v obci Mariánské Radčice. 

 

Sběrný dvůr odpadů je provozován prostoru u truhlárny. Uvedený prostor z části slouží jako 

provozní zázemí údržby obce a ve vyhrazených a označených místech jsou ukládány odpady. 

Sběrný dvůr je provozován každý všední den od 8,00 – 15, 00 hod pro sběr odpadů kat. 0, a sběr 

nebezpečných odpadů je prováděn každé pondělí od 15,00 – 17,00 hod. Složky odpadů, které je 

možno odkládat na sběrném dvoře, jsou např. papír, lepenka, barevné a čiré sklo, plasty, 

nápojové kartony, kovy (železný šrot, plechy, hliníkové předměty a dráty, apod.), 

kompostovatelný odpad (větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, 

slupky, dřevo bez potěru), elektrotechnika (televize, rádia, počítače, ledničky, mrazničky, 

mikrovlnné trouby a další domácí spotřebiče), objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, 

skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, nefunkční 

sporáky, pračky, stavební suť: zbytky cihel, betonu a stavebních materiálů a pneumatiky.  

Nebezpečné odpady jsou ve sběrných dvorech uloženy na speciálních nádobách a místech, aby 

bylo zabráněno úniku nebezpečných látek. Mezi nebezpečný odpad jsou zařazovány např. 

galvanické články (baterky), akumulátory, výbojky, zářivky, léky, teploměry, televize, monitory, 

tlakové nádoby, ledničky, mrazničky, lepidla, barvy, oleje, jiné chemické látky a nádoby jimi 

znečištěné  

 

Odpady odkládané na sběrném dvoře jsou předávány k dalšímu odstraňování smluvním 

partnerům, se kterými má obec uzavřeny řádné smlouvy nebo objednávky. 

V rámci provozu sběrného dvora jsou zde dočasné ukládány odpady z provozu domácností 

v rámci obce a provozu osob oprávněných k podnikání, které provozují činnost v rámci obce.  

Po naplnění jednotlivých sběrových kapacit jsou odpady zneškodňovány oprávněnými 

smluvními organizacemi, se kterými má obec uzavřeny řádné smlouvy nebo objednávky. 

Doprava odpadů do smluvních zařízení je zajišťována ze strany odběratele odpadů.  

Obyvatelé obce mohou také využít služeb sběrny druhotných surovin. Dovezený kovový odpad 

je nejdříve zvážen na vhodné váze, poté je umístěn k odpovídajícímu druhu materiálu (železné 
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kovy různých rozměrů, neželezné kovy a litina), kde čeká na další odvoz a zpracování. 

Provozovna sběrny je zobrazena na obrázku č 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4.: Sběrna druhotných surovin v obci Mariánské Radčice 

Foto: David Kopta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



David Kopta: Způsoby zpracovaní plánu odpadového hospodářství pro obec Mariánské Radčice 

 

19 

2014 

5 NÁVRH NA ZLEPŠENÍ SYSTÉMU NÁKLADÁNÍ S ODPADY 
V OBCI 

Odpady vzniklé v obci Mariánské Radčice můžeme porovnat v následujících tabulkách č. 5 – 9, 

ve kterých je znázorněn svoz odpadů – směsného komunálního odpadu a tříděného. Materiál 

vytříděný do barevných kontejnerů poté putuje k dalšímu zpracování, město za separované 

suroviny získá peníze a může je použít například k dotování poplatku za odvoz domovního 

odpadu pro občany.  

 

Tabulka č. 5 Náklady na likvidaci SKO 

Náklady na likvidaci SKO 2010 2011 2012 

Množství SKO obce (kg) 145 340 173 390 217 040 

Množství SKO(kg/ob/rok) 322,98 388,77 453,89 

Náklady t/rok (Kč) 1100 1100 1100 

Náklady kč/ob./rok 355,30 427,60 521,30 

Celkem (Kč) 159 873 19O 727 238749 

Zdroj: interní materiál obce Mariánské Radčice – David Kopta 

 

Tabulka č. 6 Náklady na tříděný sběr 

Náklady na tříděný sběr 2010 2011 2012 

Množství TO (kg) - 143 130 145 720 

Množství TO (kg/ob/rok) - 320,92 318,17 

Náklady t/rok (Kč) - 

 

2 650 2 584 

Náklady Kč/ob./rok - 85,07 82,23 

Celkem (Kč) - 37 942 37 661 

Zdroj: interní materiál obce Mariánské Radčice – David Kopta 

 

V rámci celé EU, existuje několik způsobů, jak obce a města s odpady nakládají. Drtivá většina 

obyvatel platí stejné poplatky, ať odpad třídí a nosí jej do správných kontejnerů nebo si s tím 

hlavu neláme a vše odhazují do jedné popelnice. Dané poplatky za svoz odpadu nejsou 

spravedlivé a ani motivační. Následující analýza ukazuje, kolik by mohla při důsledné recyklaci 

a předcházení vzniku odpadů ušetřit průměrná rodina na poplatcích a proto by obec Mariánské 

Radčice chtěla vytvořit projekt pro zlepšení odpadového hospodářství v obci. 
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Tabulka č 7: Analýza recyklace domácnosti 

Analýza recyklace domácnosti 2012 

Domácnost netříděný odpad / [kg] 625 

Domácnost tříděný odpad / [kg] 382 

ROZDÍL ODPADU V KG 243 

Zdroj: interní materiál obce Mariánské Radčice – David Kopta 

 

Návrh na zlepšení systému nakládání s odpady v obci by měl zlepšit dosavadní systém 

hospodaření s odpady v obci, který měl řadu nevýhod. Byl pro obec finančně náročný a občany 

nemotivoval k recyklaci a zmenšování objemu produkovaných odpadů.  

Cílem návrhu je seznámení občanů s novou odpadovou vyhláškou a formou osvětové kampaně, 

zvýšení motivace občanů k třídění a zmenšování objemu komunálního odpadu. Nový systém 

hospodaření s odpady by spočíval ve snížení poplatku za odpady pro občany, ale také ve snížení 

počtu kontejnerů v obci. V celé obci je pět sběrných míst, každé sběrné místo obsahuje kontejner 

na papír, plasty, sklo a směsný odpad. Docházková vzdálenost dosahuje pro občany až 100 

metrů. Obsahem projektu bylo provedení pozitivní informační kampaně ve spolupráci s obcí 

před uvedením odpadové vyhlášky do života. Obyvatelé obce budou s navrhovaným projektem 

seznamováni formou plakátků na veřejné vývěsce, vyhlášením obecním rozhlasem, tiskem a 

distribucí informačního letáku a dotazníkem. 

Domnívám se, že občané si na nový systém hospodaření s odpady zvyknou a obec Mariánské 

Radčice se stane modelovým příkladem a vzorem pro ostatní. Strategie obce je také v souladu 

v Plánu odpadového hospodářství ČR, který byl schválen v červnu 2003 a podporuje recyklaci 

odpadů. V celé řadě obcí také roste zájem o myšlenku téměř úplného vyloučení odpadu, tzv. 

“zero waste” a obec Mariánské Radčice by tak tak svým dílem mohla přispět k realizaci této 

myšlenky.  

Již nyní je možno stanovit přínosy navrhovaných opatření, jsou to zejména zlepšení v oblasti 

environmentální problematiky (zlepšení vzhledu přírody a krajiny v okolí obce včetně zamezení 

vzniku černých skládek, znovuvyužití odpadů jejich recyklací, zpomalení naplňování skládek, 

snížení pocitu nezbytnosti spaloven, snížení znečištění ovzduší u důvodu menšího pohybu 

dopravních prostředků potřebných k méně častému vyvážení odpadů), dále v hospodaření obce 

(finanční odměny za třídění odpadu, snížení finančních nákladů obce za zajištění systému 

odpadového hospodářství, méně časté vyvážení odpadů znamená snížení finančních nákladů) a 

také v oblasti společenské - sociální (spolupráce veřejného a neziskového sektoru, zvýšení 
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prestiže obce, spolupráce dětí s dospělými, zvýšení pocitu odpovědnosti občanů, odvaha starosty 

a zastupitelstva k radikálnímu, ale pozitivnímu kroku). 

 

5.1 Návrhová část 

Možnost k dalšímu rozvoji tříděného odpadu v obci Mariánské Radčice ukazují výsledky 

dotazníkového průzkumu. Podle provedených analýz v roce 2012 bylo možno v obci Mariánské 

Radčice vytřídit na 1 obyvatele až 453 kg surovin. Vyššího množství vytříděného odpadu na 

úkor skládkovaného lze v obci Mariánské Radčice dosáhnout především zavedením odděleného 

sběru nápojového kartonu, který jsou obyvatelé ochotni odnášet do žlutých kontejnerů. Vedle 

třídění nápojového kartonu lze odklon od skládkování zajistit tříděním textilu a doplňkovým 

sběrem kovů mimo sběrný dvůr, o který projevují obyvatelé obce značný zájem. Sběr kovů lze v 

obci zajistit na příklad ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů nebo jiným spolkem, který 

provede několikrát do roka sběr kovového odpadu a tím získá příspěvek na svoji činnost.  Sběr 

textilu lze zajistit ve spolupráci s charitativními organizacemi, které běžné dodávají nádoby na 

sběr obnošeného šatstva a sami zajišťují jeho odvoz.  Textil, který organizace vybere lze použít 

do burz odívání, bazarů a dalších aktivit. Přestože jsou současné náklady na provoz odpadového 

hospodářství obce nízké, výše poplatku od obyvatel náklady na systém nestačí. Bude – li chtít 

obec udržet výše poplatku od obyvatel na 380 Kč za rok, což bude v souvislosti se zvyšováním 

cen za skládkování stále náročnější, bude třeba hledat další možnosti sběru odpadu 

Navýšení příjmů od EKO-KOMU lze zajistit několika způsoby. Prioritní snahou by mělo být, 

zajištění vyšší výtěžnosti tříděného sběru odpadu v obci. Vyšších příjmů by obec měla 

dosáhnout, vytříděním odpadu nejméně o 2.5 kg papíru, skla, plastů a nápojových kartonů na 

obyvatele a rok více než v současnosti. Těchto cílů nelze dosáhnout bez zajištění přímé 

spolupráce obyvatel. Na další z bonusů systému EKO-KOMU by obec dosáhla zajištěním 

hustoty sběrné sítě. Pro obec to znamená navýšení objemu nádob na tříděný sběr.  Poslední 

snadno dosažitelný příjem do rozpočtu představuje zaevidování odděleného sběru bílého a 

barevného skla a zavedení odděleného sběru nápojových kartonů, díky kterému obec dosáhne na 

bonus.  
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5.2 Návrh možnosti snížení odpadů v obci Mariánské Radčice 

 
Varianta úspor domácností systém „door to door“ spočívá ve zlepšení recyklačních služeb např. 

odvozového (pytlového) sběru tříděného odpadu. Díky tomu lidé nemusejí nosit odpadky do 

vzdálených kontejnerů, ale dostávají několik barevných pytlů, které se svážejí přímo od domu. 

Tyto služby jsou osvědčené a prakticky prověřené v západoevropských městech. Občanům se 

tím usnadní třídění odpadů, zmizí bariéra donáškové vzdálenosti. Tím je zajištěna vysoká míra 

zapojení občanů do třídění. 

V zahraničí se často využívá také systém „Pay-as-You-Throw“, při jehož využívání lidé platí za 

odpady podle jejich váhy a složení.[28] Po zavedení PAYT - projekt v EU klesá produkce 

odpadů o o 10 až 30 %.[21] Zavedení takových systému má vliv na nárůst recyklace a pokles 

množství směsného odpadu. 

Při užití první varianty tohoto systému by v sledované obci došlo k poklesu produkce odpadu o 

10 až 30 %, což představuje pokles množství směsného komunálního odpadu o 22 až 66 kg na 

občana za rok. Při cenách svozu SKO z roku 2011 činí úspora 52 až 156Kč pro obyvatele obce 

za rok. 

Při realizaci druhé varianty by došlo k poklesu odpadu až o 60 kg (zhruba úroveň Rakouska), a 

současně k nárůstu recyklace. Úspora pro občana za rok by činila cca 56Kč. [21] 

 

První varianta pro obec Mariánské Radčice 

Celkové náklady na likvidaci SKO pro rok 2O12 činní 238 749 Kč. 

Počet obyvatel 458 

Původní cena za svoz na osobu činní 521,22 Kč/rok 

 pokles SKO o 22 až 66 kg/ob./rok – tj. při cenách roku 2012  

 pokles produkce odpadu o 10 až 30 %  

 úspora při 10% je 52 Kč/ob. 

úspora při 20% je 104,2 Kč/ob 

úspora při 30% je 156 Kč/ob 

 

Tabulka č. 8 Náklady na likvidaci SKO 

Náklady na likvidaci SKO % 1 10 20 30 

Úspora v Kč /ob  5,21 52,1 104,2 156 

Celková úspora  Kč/rok  521,22 469,10 417,02 365,22 

Zdroj: interní materiál obce Mariánské Radčice – David Kopta 
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Druhá varianta pro obec Mariánské Radčice 

Celkové množství SKO 217 040 Kg/rok 

Počet obyvatel 458 

Původní množství SKO (kg/ob/rok) 453,89 

 

Celkové množství TO 145 720 Kg 

Množství TO (kg/ob/rok) 318,17 

 

 poklesu odpadu až o 60 kg (úroveň Rakouska), 

 nárůstu recyklace  

 úspora nižší – tj. cca. 56 Kč/ob./rok 

 

Tabulka č. 9 Náklady na likvidaci SKO 

Náklady na likvidaci SKO Kg Pokles SKO Nárůst REC 

[kg/ob/rok] 0 453,89 318,17 

 40 413,89 338,17 

 50 403,89 368,17 

 60 393,89 378,17 

Celkem [Kč]    

Zdroj: interní materiál obce Mariánské Radčice – David Kopta 

 

Z údajů je patrné, že podstatně větší ekonomický (téměř trojnásobný) přínos poskytuje pokles 

produkce SKO. Důvodem jsou náklady na recyklaci. 

Výpočet úspor uvedený v bodech 1) a 2) platí jako průměr. Někteří občané neuspoří, někteří ano, 

některým náklady mohou stoupnout. Vše samozřejmě závisí na množství odpadu, který 

individuálně občané vyprodukují. To platí tehdy, pokud se nezmění celkové náklady obce a je 

správně nastaven systém recyklace. V takovém případě by náklady obce s růstem recyklace měly 

klesat. Často slyšíme tvrzení, že produkce odpadů závisí na našich příjmech. V tom případě je 

platba podle množství spravedlivá = větší příjem = více odpadů = vyšší platba za likvidaci 

odpadu. 

Další výhodou motivačních plateb je také fakt, že lidé mohou svobodně ovlivňovat svoje výdaje, 

přičemž za ně nesou odpovědnost. 
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Přínosy 

Environmentální   

 zlepšení vzhledu přírody a krajiny v okolí obce (zamezení vzniku černých skládek) 

 znovuvyužití odpadů – recyklace 

 zpomalení naplňování skládek  

 snížení pocitu nezbytnosti spaloven 

 snížení znečištění ovzduší – méně časté vyvážení odpadů 

Ekonomické  

 finanční odměny za třídění odpadu 

 snížení finančních nákladů obce za zajištění systému odpadového hospodářství 

 méně časté vyvážení odpadů – snížení finančních nákladů 

Sociální  

 spolupráce veřejného a neziskového sektoru 

 zvýšení prestiže obce 

 spolupráce dětí s dospělými 

 zvýšení pocitu odpovědnosti občanů 

 odvaha starosty a zastupitelstva k radikálnímu, ale pozitivnímu kroku 

 

Nejmenší produkci odpadů mají tam, kde je zaveden tzv. systém „door to door“ (odvoz od dveří) 

a lidé platí za odpady podle jejich váhy a složení. Zavedení takovýchto systémů má významný 

vliv na nárůst recyklace a pokles množství směsného odpadu.[29] Po zavedení PAYT klesá 

produkce směsného komunálního odpadu, roste recyklace, a co je také důležité, klesá celková 

produkce odpadů a to o 10 až 30 %.[21] 

 

 

5.3 Dotazníkový průzkum mezi obyvateli v obci Mariánské Radčice 

Dotazníkový průzkum mezi obyvateli proběhl v měsíci říjnu 2013. Na otázky dotazníku, který 

jsem připravil, odpovědělo 52 domácností, ve kterých žije čtvrtina obyvatel obce. Osloveno bylo 

139 respondentů. Výsledky zkoumání jsou vyhodnoceny v grafech č. 1 – 12. 
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5.3.1 Dotazník k předcházení a třídění odpadů v obci Mariánské  

        Radčice 

1) Poměr mužů a žen obce Mariánské Radčice 

a) Žena 

b) Muž  

 

2) Bytové podmínky obyvatel 

a) Rodinný dům bez zahrady  

b) Rodinný dům se zahradou 

c) Obecní byty 

 

3) Které druhy odpadu byste třídili? 

a) papír  

b) plasty  

c) sklo  

d) textil  

e) elektroodpad  

f) bioodpad ze zahrad  

g) stavební odpady 

 

4) Počet členů domácnosti 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

 

5)Myslíte si, že je třídění odpadů důležité? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

6) Víte co je systém „door  to door“ 

a) Ano 

b) Ne 



David Kopta: Způsoby zpracovaní plánu odpadového hospodářství pro obec Mariánské Radčice 

 

26 

2014 

7) Uvítali byste informace o systému „door  to door! 

a) Ano 

b) Ne 

 

8) Znáte principy kompostování? 

a) Ano vím 

b) Ne nevím 

 

9) Třídili byste bioodpad? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

10) Třídili byste použitý textil? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

11) Přivítali byste více informací o odpadovém hospodářství? 

a) Ano 

b) Ne 

 

12) Jakou formu zveřejnění informací byste upřednostnili?  

a) noviny 

b) internet 

c) informační letáky 

d) vývěsky  
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5.3.2 Vyhodnocení dotazníku 

 

1. Poměr mužů a žen obce Mariánské Radčice 

 

                    Graf č. 1 Poměr mužů a žen obce Mariánské Radčice 

Komentář: vysoké procento respondentů jsou muži, můžeme usuzovat na větší zájem mužů o tématiku třídění 

odpadu či o větší zájem mužů o dění v obci obecně. Pokud tedy budeme chtít rozšířit řady obyvatel, kteří třídí 

odpad, měli bychom se s propagací zaměřit na cílovou skupinu žen.  

 

2. Bytové podmínky obyvatel 

 
Graf č. 2 Bydlení v obci 

Na základě této otázky jsem se snažil zjistit bytové podmínky obyvatel obce, z dotazníků vyplývá, že více než 

polovina obyvatel obce bydlí v rodinném domě se zahradou. Pro výzkum práce je podstatné, jak podmínky bydlení 

ovlivňují třídění odpadu. 

 

14% 

86% 

Pohlaví obyvatel 

Žena Muž 

25% 

53% 

22% 

Typ bydlení  

Rodinný dům bez zahrady Rodinný dům se zahradou Obecní byty 
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3. Které druhy odpadu byste třídili? 

 

Graf č. 3 Druhy tříděného odpadů 

Dotazovaní občané Mariánských Radčic nejvíce třídí papír, plasty a sklo. Údaje odrážejí situaci v obci – 

zabezpečení a dostupnost kontejnerů na tříděný odpad.  

 

4. Počet členů domácnosti 

 

Graf č. 4 Členové domácností 

Z této otázky vyplývá, že rodiny s dětmi mají větší zájem o tématiku třídění odpadu než bezdětné rodiny. Faktorů, 

které by mohly ovlivnit výsledek je mnoho, ale je vidět, že cesta třídění odpadů by mohla vést přes děti – rodiče 

mají větší tendenci třídit, pokud jsou motivováni svým dětmi. Dnes je velké množství škole, které se snaží o 

vysokou míru ekologické výchovy. Pokud budeme vzdělávat děti, můžeme předpokládat, že se zvýší míra zapojení 

celých rodin. 

34% 

29% 

14% 

7% 
3% 

9% 4% 

Druhy odpadu 

Papír Plasty Sklo 

Textil Elektroodpad Bioodpad ze zahrad 

Stavební odpady 

30% 

28% 

42% 

Členové domácnosti 
2 členné rodiny 3 členné rodiny 4 členné rodiny 
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5. Myslíte si, že je třídění odpadu důležité? 

 

Graf č. 5 Důležitost třídění odpadů 

Nadpoloviční většina dotazovaných považuje třídění odpadu za důležité a vnímá jej jako významnou součást života. 

Téměř třetina dotazovaných obyvatel nemá v této otázce jasno. Zde je zřejmé místo pro další propagační a 

informační činnost v obci, která by mohla zvýšit zapojení obyvatel. 

 

6. Víte, co je systém „door  to door“? 

 

Graf č. 6 Systém „door to door“ 

Dotazovaní obyvatelé obce Mariánské Radčice nemají o tomto systému téměř žádné informace. Proto je důležité 

podstatu věci občanům názorně vysvětlit. 

 

 

59% 

9% 

32% 

Důležitost třídení odpadů 

Ano NE Nevím 

32% 

68% 

Systém "door to door" 

Ano NE 
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7. Uvítali byste informace o systému „door  to door“? 

 

Graf č. 7 Zájem o systém „door to door“ 

Většina dotazovaných by měla zájem o informace. Pro obyvatele Mariánských Radčic by bylo zavedení systému 

výhodou, protože by ušetřili na poplatcích za komunální odpad. Můžeme předpokládat, že pokud obyvatelé pochopí 

výhody, které by jim systém přinesl, budou mít větší zájem o zapojení. 

 

8. Znáte principy kompostování?  

 

                   Graf č. 8 Kompostování 

Z grafu vyplývá, že většina obyvatel ví, jak správně kompostovat. Mohou tak reálně snižovat objem odpadů. 

Bioodpad se ukládá do příslušných kontejnerů hnědé barvy. Dotazovaní kompostují také na svých zahradách. 

 

 

 

78% 

22% 

Systém "door to door" 

Ano Ne 

71% 

29% 

Kompostování 

Ano Ne 
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9.  Třídili byste bioodpad? 

 

Graf č. 9 Bioodpad  

Většina respondentů se staví k této činnosti kladně. Třetina vyjadřuje nerozhodnost a potřebu dalších informací. Je 

možné předpokládat, že část nerozhodných by se mohla zařadit k občanům aktivním v třídění bioodpadu. 

 

10. Třídili byste použitý textil? 

 

           Graf č. 10 Třídění použitého textilu 

Polovina dotazovaných by textil třídila. Situaci komplikuje fakt, že v obci nejsou zatím k dispozici žádné kontejnery 

na textil. 

 

 

 

38% 

29% 

33% 

Bioodpad 

Ano Ne Nevím 

50% 

15% 

35% 

Třídění použitého textilu 

Ano Ne Nevím 
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11. Přivítali byste více informací o odpadovém hospodářství? 

 

Graf č. 11 Informace o OH  

Drtivá většina tázaných přistupuje k rozšíření svých vědomostí v této oblasti kladně. 

Můžeme hovořit jak o aktuálnosti problematiky, tak o aktivitě obyvatel Mariánských Radčic. 

 

12. Jakou formu zveřejňování informací byste upřednostnili? 

 

Graf č. 12 Formy zveřejňování OH 

Respondenti jako zdroj informací upřednostňují noviny, což je pochopitelné. Jelikož v obci žije více občanů 

ve středním věku. Také vývěsky v obci jsou aktivně sledovaným zdrojem informací pro občany. 

91% 

9% 

Informace o OH 

Ano Ne 

36% 

13% 22% 

29% 

Formy zvěřejňování OH 

Noviny Internet        Informační letáky  Vývěsky 
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6 ZÁVĚR 

Domácnosti vyprodukují velké množství odpadu, které končí bez rozmyšlení v komunálním 

odpadu. Kontejnery na tříděný odpad jsou často zahlcovány obsahem, pro který nejsou určeny, 

dochází ke znečištění recyklovatelného odpadu. Třídění, recyklace je jedno z témat dotýkající se 

ochrany životního prostředí, které je v současné době velmi aktuální i z toho důvodu. Jedná se o 

nejdiskutovanější problematiku veřejnosti. V rámci celé EU existuje několik způsobů, jak obce a 

města s odpady nakládají. Drtivá většina obyvatel platí stejné poplatky, ať odpad třídí a nosí jej 

do správných kontejnerů, nebo vše odhazují do jedné popelnice. Nový systém umožňuje snížení 

poplatku za odpady pro občany, kteří sníží množství vyprodukovaného odpadu a budou 

recyklovat. Bude možno snížit množství kontejnerů v obci. K projektům EU patří systémy 

systém „door to door“ a systém PAYT -  je to projekt  EU – (Variable Rate Pricing based on 

Pay-as-You- Throw as a Tool of Urban Waste Management), Při jejich realizaci klesá produkce 

směsného komunálního odpadu a roste recyklace.[29] 

Pro návrh výpočtu pro obec Mariánské Radčice jsem použil obě varianty. Při uplatnění varianty 

1 dochází k poklesu produkce odpadu o 10 – 30 %. Varianta 2 přináší v praxi pokles produkce 

odpadu 20 – 40 % cestou nárůstu recyklace, což činí snížení celkové produkce odpadu 18 – 32 

%. Podle zpracovaných údajů s vypočítaných variant 1, 2 pro obec Mariánské Radčice vyplívá, 

že větší ekonomický přínos přináší pokles produkce odpadu, který by byl téměř trojnásobný 

oproti současnému stavu. Proto bych Mariánským Radčicím doporučoval realizaci varianty 2, 

která má pro obec větší význam – jak ekonomický, tak environmentální. Celková produkce 

komunálních odpadů v obci Mariánské Radčice (331 kg/ob/rok) odpovídá průměrné produkci 

v rámci Severočeského kraje (334kg/ob/rok). Produkce směsných a objemných odpadů je asi o 

50 kilogramů nižší než průměr, a to především díky množství vytříděného bioodpadu. Výsledky 

třídění papíru, plastu a skla jsou lehce podprůměrné. Celkové náklady na provoz odpadového 

hospodářství města v přepočtu na obyvatele jsou výrazně nižší než republikový průměr, což je 

dáno relativně nízkou cenou za skládkování odpadu a blízkostí skládky. Město má naopak vyšší 

reálné náklady na vytřídění 1 tuny papíru, plastu a skla, což je dáno nedostatečnou efektivitou 

tříděného sběru, která snižuje možné příjmy od EKO-KOMU. Nevyužitý potenciál ze strany 

obyvatelstva obce odhalil dotazníkový průzkum především v možnosti zavedení odděleného 

sběru textilu, železa a nápojového kartonu. 
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