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Abstrakt 

Diplomová práce na téma Littering a jeho řešení na území statutárního města 

Ostravy, se zabývá problematikou volně odhozených odpadů na veřejných místech 

tzv. litteringu. První část práce je zaměřena na charakteristiku litteringu, jeho výskyt a 

následky, a dále jsou zde uvedeny výsledky světových litteringových analýz. Druhá 

část diplomové práce obsahuje analýzu litteringu v České republice a řešení 

litteringové otázky na území statutárního města Ostravy, včetně vlastní literingové 

analýzy. 

Klíčová slova 

Littering, litteringové chování, následky litteringu, odpad na veřejném prostranství, 

nakládání s odpady, čištění komunikací, čištění veřejných prostranství. 

 

Abstract 

Thesis on the topic of Littering and its solutions to the City of Ostrava , deals with 

loosely discarded waste in public places so called Littering . The first part focuses on 

the characteristics Littering , its occurrence and consequences , and here are the 

results of analyzes littering world . The second part contains an analysis Littering in 

the Czech Republic and solutions littering´s questions at the City of Ostrava , 

including litering´s own analysis. 
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1 Úvod a cíl diplomové práce 

S rostoucím počtem obyvatel a jejich zvyšujícími se nároky na životní standard, se 

přímou úměrou zvyšují také nároky na služby a spotřební zboží. Ruku v ruce 

s výrobou a následným užíváním spotřebního zboží, vzniká také velké množství 

odpadů, neboť jejich vznik je vedlejším důsledkem téměř každé lidské činnosti. 

S tímto druhem odpadu si však příroda již není schopna poradit tak, jako tomu 

bývalo před sto lety, kdy se problém s odpady řešil jeho odvezením mimo město 

nebo obydlí.  Tehdy odpady obsahovaly pouze přírodní materiály, a tudíž při jejich 

samovolném rozkladu nedocházelo ke kontaminaci prostředí. 

Rozvoj vědy a techniky však přinášel čím dál víc materiálů obsahující uměle 

vytvořené chemické složky a minimum materiálů, obsahujících přírodní látky. To 

způsobilo narušení rovnováhy v životním prostředí a to prostřednictvím 

kontaminace půd, vod a ovzduší. V dnešní době je proto nutné odpady 

zneškodňovat v souladu s přírodou a životním prostředím. Je nutné používat 

novodobé technologické postupy likvidace, nebo odpad svážet na technologicky 

upravené skládky [1].  

Z důvodu, že si se současným odpadem již příroda není schopna poradit sama 

pouhými přirozenými procesy, zde vzniká novodobý problém - littering. Termínem 

littering se označuje odpad volně pohozený na místě pro něj nevyhrazeném. 

Pohozené odpady jsou vázány především k aktivitám spojeným s danými 

veřejnými prostranstvími. Nejvíce litteringem postižené oblasti jsou místa s 

rychlým občerstvením, zóny určené k odpočinku, pěší zóny a jiné [2]. 

Odpad v mnoha případech není sesbírán, a proto nemůže být patřičně 

zneškodněn. Proto prvotně dochází k estetickému narušení okolí, následně 

k narušení životního prostředí rozkladem a nakonec ke kontaminaci prostředí.  

Cílem diplomové práce bylo charakterizovat odpady na veřejných prostranstvích – 

littering. Dále studovat problém litteringu ve světě a v České republice. Pomocí 

dostupných analýz, zhodnotit problém litteringu a opatření proti jeho vzniku. 

Hlavním úkolem bylo analyzovat problém litteringu na území statutárního města 

Ostrava a navrhnout řešení pro nakládání s odpady z veřejných prostranství. 



Bc. Markéta Tichá: Littering a jeho řešení na území statutárního města Ostrava 

2015  2 

 

2 Charakteristika litteringu 

Mezi českými slovy se čím dál častěji objevuje další termín mající původ 

v angličtině „littering“, které se kromě původního překladu smetí nebo odpadky 

užívá pro pohozený či volně odložený odpad. Od tohoto slova dále odvozené 

sloveso „to litter“ je spojováno s činností, kterou neukáznění či bezohlední lidé 

znečišťují prostředí [3]. Littering je následkem nestandardního chování občanů. 

Tento nežádoucí společenský jev je negativně vnímán ve spojitosti s čistotou obce 

či města. Littering je odpad volně pohozený či ponechaný na místech, kde pro něj 

není vyhrazený prostor, jak na volném prostranství, tak v přírodě či jiné městské 

části. Tyto pohozené odpady mají v první řadě vazbu na aktivity spojené s daným 

postiženým veřejným prostranstvím – rychlé občerstvení, odpočinkové zóny, atd. 

[2]. 

Dalším novým termínem, který se objevuje v českém povědomí, je „litteringové 

chování“, volné ponechávání či odhazování odpadů a nepotřebných předmětů v 

rozporu s dobrými mravy. Je ovšem pravda, že ne každý volně se nacházející 

odpad v našem okolí musí být nutně následkem litteringového chování. Ve 

skutečnosti stačí jeden přeplněný odpadkový koš či kontejner, větší vítr a okolí je 

znečištěno tak, jako by na daném místě byl malý festival, nebo minimálně zóna 

s rychlým občerstvením [3]. 

Zmíněné termíny se v ČR objevily v době, kdy se hledaly další argumenty pro 

zavedení zpětného odběru některých nápojových obalů, především nápojových 

obalů z PETu a to z toho důvodu, že zavedení záloh by mělo podstatně snížit 

množství volně odložených PET lahví ve městech, obcích a krajině. Volně 

pohozený odpad je problémem a znečišťuje naše prostředí, a ačkoliv ve městech 

a obcích funguje systém úklidu veřejných prostranství technickými službami, lesy, 

louky, pole a podobná prostranství cíleně nikdo neuklízí [2].  

Littering, jako odpad volně pohozený, je specifikován jako uliční smetky. Definice 

uličních smetků uvádí, že se jedná o odpady z čištění veřejných prostranství a 

odpady uložené do uličních nebo parkových košů. Podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, kterou jsou stanoveny odpady v Katalogu odpadů, 
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přísluší uliční smetky do skupiny 20, kde jsou zařazeny komunální odpady, a jsou 

uvedeny pod katalogovým číslem 20 03 03.  

Problém vzniku litteringu se nejčastěji projevuje na hromadných akcích, kolem 

silnic, v turistických a pěších zónách, v odpočinkových zónách, na odpočívadlech 

a v podstatě na veškerých místech, kde se shlukují nebo delší dobu zdržují lidé. 

Některé zahraniční definice připouštějí širší výklad tohoto pojmu a zahrnují do něj 

také problém černých skládek. V ČR je však na černé skládky nahlíženo, jako na 

problém, který je spjatý s nelegálním odstraňováním odpadů. Čistota veřejného 

prostranství je v dnešní době obrazem dobré image měst a obcí a proto má 

littering negativní vliv na dobrý pocit a bezpečí občanů. Littering ovlivňuje mnoho 

aspektů dané lokality, jako je například uspořádání a infrastruktura. V lokalitách, 

kde se littering objevuje ve vyšší míře, je umístěno osvětlení, větší množství 

odpadkových košů a čistota je udržována technickými službami. Mezi litteringem a 

udržením čistoty je jasná vazba, aby se alespoň částečně litteringu zamezilo. 

Náklady, které jsou vynaloženy na zabezpečení čistoty veřejných prostranství, 

jsou však zanedbatelné v porovnání s celkovými náklady na hospodaření s 

komunálními odpady [4]. 

Litteringu se v České republice věnuje velmi malá pozornost a není kontinuálně 

samostatně zkoumán. Vnímání volně pohozených odpadů se omezuje na zajištění 

jejich odstranění a udržení čistoty určitého území, především veřejných 

prostranství daného města či obce, komunikací nebo zeleně. Littering je úzce spjat 

s nestandardním chováním občanů a je určován kusovostí pohozených odpadů. 

Kusovost charakterizuje určitý počet vykonaných aktivit občanů, který s litteringem 

souvisí. Jako doplňující faktory jsou zaznamenávány hmotnost a objem 

pohozených odpadů. Důvodem litteringu nejsou žádné poplatky, jelikož drobné 

litteringové odpady mohou být odhozeny do veřejných odpadkových košů, za které 

občan neplatí. Výsledkem této zkušenosti je, že pohození odpadu mimo 

odpadkové koše je dáno pohodlím občanů. Litteringem není myšleno nelegální 

odstraňování odpadů z domácností. Mezi klasický litteringový odpad patří 

cigaretové nedopalky, odpady spojené s kouřením, žvýkačky, obaly od cukrovinek 

a často také obaly mající původ v rychlém občerstvení [4].  
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Littering a jeho množství se mění v průběhu ročních období. Nejvýznamnější 

litteringovou sezónou, datovanou v Evropě, jsou teplejší měsíce a to především 

období od května do září. Dalším faktorem litteringu je počet osob, které se na 

daném místě pohybují. Čím více osob se na určitém místě vyskytuje, tím se 

zvyšuje tendence k litteringu. Dalším faktem je, že pohozený odpad přitahuje další 

odpady, z čehož vyplívá, že špinavá zákoutí přitahují další odpady. Littering je 

především společenským fenoménem. Univerzální opatření a nástroje, které by se 

dali použít proti výskytu litteringu neexistuje [4]. 
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3 Následky litteringu 

Prvotním problémem litteringu je estetické narušení okolí, následně narušení 

životního prostředí a nakonec kontaminace prostředí. Škodlivých následků 

litteringu je hned několik, níže jsou uvedeny nejproblematičtější z nich. 

Následky pro člověka 

1. Nebezpečné látky obsažené v litteringu a nelegálních skládkách odpadů 

mohou vyluhovat do vodních zdrojů, kontaminovat půdu a znečišťovat 

ovzduší. Na obrázku číslo 1 je zobrazeno moře kolem Skotského pobřeží. 

Řešení odhozených odpadků v moři stojí Skotsko přes 16 miliónů liber ročně 

[5]. 

 
Obrázek č. 1 Moře kolem Skotského pobřeží [5] 

 

2. Nebezpečné odpady jako jsou baterie, injekční stříkačky a léky jsou samy o 

sobě nebezpečím pro občany, především pro malé děti, které si s těmito 

předměty hrají, aniž by tušily, že se o ně mohou popálit, poranit, otrávit se jimi, 

či případně nakazit nějakou chorobou [39]. 

3. Otevřené kontejnery, jako jsou papírové kelímky a nápojové plechovky mohou 

pojmout dešťovou vodu a tím vytvořit ideální místa pro množení komárů a 

jiného hmyzu [6]. 

https://c111team2.wordpress.com/2014/06/10/effects-of-littering/
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4. Potravinové obaly, které obsahují zbytky jídla, mohou být zdrojem potravy 

městským aglomeracím krys a potkanů, kteří mohou být roznašeči nemocí 

jako je salmonelóza, vzteklina a jiné [39]. 

5. Littering je také zátěží pro hospodářství. Například úklid odpadků v USA stojí 

stovky dolarů za tunu, což je asi desetkrát vyšší výdaj, než náklady na likvidaci 

odpadků [6]. 

Následky pro volně žijící zvířata 

1. Zvířata mohou v odpadcích uvíznout a jejich život se tak buď stává utrpením, 

nebo následně zahynou. Ukázka zvířecího utrpení následkem litteringu je 

znázorněna na obrázku číslo 2. 

 
Obrázek č. 2 Želva zachycena v plastovém nosiči od plechovek [7] 

 

2. Zvířata se mohou také otrávit odpadem, který naleznou volně pohozený 

v přírodě. Nedopalky cigaret, cigaretové filtry, zapalovače a jiné odpady jsou 

hrozbou pro veškeré volně žijící zvířata. Právě tento odpad bývá často 

nalezen v žaludcích ryb, ptáků a velryb, které si spletli odpadky s 

potravou. Pták, který zemřel na následky otravy, je zobrazen na obrázku číslo 

3. 
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Obrázek č. 3 Následky otravy ptáků litteringem [14] 

 

Ostatní následky 

1. Organický odpad ve velkém množství může způsobit znečištění vody a vést k 

růstu řas, což je zobrazeno na obrázku číslo 4. 

2. Cigarety mohou způsobit požár, pokud jsou volně pohozeny do prostředí, bez 

řádného uhašení [6]. 

 
Obrázek č. 4 Následky znečištění vod organickými odpady [8] 

https://c111team2.files.wordpress.com/2014/06/3256570_370.jpg
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4 Legislativa 

Česká republika je v produkci komunálních odpadů daleko pod evropským 

průměrem a společně se Slovenskem se dělí o 25. a 26. místo. Podle statistiky 

společnosti EUROSTAT jsou na prvních místech v produkci odpadů na obyvatele 

Norové, Irové, Dánové a Lucemburčané, naopak nejmenší produkci mají Poláci a 

Litva. Z těchto statistik vyplývá, že produkce odpadů je přímo úměrná životní 

úrovni obyvatelstva a přes veškeré prohlášení, zásady a principy se nedaří 

množství odpadů snižovat v celé Evropě. Česká republika se zavázala zavést 

legislativní předpisy Evropské unie do našeho právního řádu a v oblasti nakládání 

s odpady musela respektovat 16 dokumentů Evropské unie. Jedním z hlavních 

principů při stanovení priorit nakládání s odpady je uvedena zásada blízkosti a 

soběstačnosti což znamená, že odpad by měl být využit nebo odstraněn nejblíže 

místu jeho vzniku [9]. 

Současný Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů obsahuje příslušné předpisy Evropské unie 

a udává pravidla pro předcházení vzniku odpadů. Dále obsahuje předpisy pro 

nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí a lidského zdraví a 

také omezování nepříznivých dopadů při využívání přírodních zdrojů. Dále 

upravuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů 

veřejné správy v odpadovém hospodářství [11]. 

Zákon se také zabývá hierarchií způsobů nakládání s odpady. Z hlediska 

odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání 

s odpady: 

 předcházení vzniku odpadů - každý má při své činnosti povinnost 

předcházet vzniku odpadů, snižovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, nebo 

odstraněny takovým způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní 

prostředí a je v souladu s tímto zákonem, 

 příprava k opětovnému využití, 

 recyklace odpadů, 
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 jiné využití odpadů, například energetické využití, 

 odstranění odpadů [11]. 

Obec stanoví obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na 

jejím katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého 

komunálního odpadu, který je produkován fyzickými nepodnikajícími osobami na 

jejím katastrálním území. Dále je povinna zajistit místa pro oddělené 

shromažďování složek komunálního odpadu, nebezpečných odpadů, papíru, 

plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů [11].  

4.1 Sankce a pokuty 

Litteringu se přímo týká zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

změn a doplnění. Konkrétně § 47 - Přestupky proti veřejnému pořádku: 

 „Pokutu do výše 20 000 Kč je možno uložit osobě, která znečistí veřejné 

prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení 

anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.“ 

 „Pokutu do výše 50 000 Kč je možno uložit osobě, která neoprávněně založí 

skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa [12].“ 

Odpady jsou zařazovány pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů, která 

jsou uvedená v Katalogu odpadů. Pro potřeby této práce uvádím vybrané: 

„Skupina 20 komunální odpady - odpady z domácností a podobné živnostenské, 

průmyslové odpady, a odpady z úřadů, včetně složek z odděleného sběru. 

- 20 01 01 Papír a lepenka 

- 20 01 02 Sklo 

- 20 01 10 Oděvy 

- 20 01 39 Plasty 

- 20 03 Ostatní komunální odpady 

- 20 03 01 Směsný komunální odpad 

- 20 03 02 Odpad z tržišť 

- 20 03 03 Uliční smetky 

- 20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené“ [13]. 
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5 Littering ve světě 

Littering je problémem celého světa. Každý stát se s tímto problémem vypořádává 

jinak a stejně tak má i každý stát svůj vlastní způsob jeho analýzy a monitorování.  

Metodické postupy  

Terénní zkoumání je v jednotlivých studiích prováděno odlišně Buď jsou pohozené 

odpady zaznamenávány přímo na místě, nebo jsou ručně popřípadě strojově 

vysbírány a následně roztříděny do příslušných skupin odpadů a následně jsou 

určeny jejich parametry. Většina studií zabývajících se litteringem byla založena 

na terénním zjišťování počtu kusů odpadů, které byly pohozeny na určité ploše, 

jednalo se tedy o četnost. Ta charakterizuje množství vykonaných aktivit, které 

jsou s litteringem spojeny. Sběr volně pohozených odpadů je prováděn buď 

jednorázově, nebo několik po sobě následujících dní anebo se sběr opakuje až po 

delším období. Jednotlivé postupy s sebou nesou určité nepřesnosti. Během 

terénního zkoumání jsou většinou sledovány všechny nalezené odpady [15].  

Odlišné postupy se užívají pro pohozené odpady malých rozměrů, jako jsou 

cigaretové nedopalky, žvýkačky, drobné papírky, atd. Například množství 

pohozených žvýkaček ve Velké Británii bylo zkoumáno tak, že šetřená plocha byla 

menší a zkoumané žvýkačky byly následně přepočítány na celkovou vymezenou 

plochu [15].  

5.1 Slovenská republika 

Ve slovenské analýze volně pohozených odpadů v prostředí Slovenské republiky 

je zaznamenávána pouze kusovost bez dalšího parametrizování.  V této studii 

jsou sledovány pouze pohozené odpady, které jsou větší než cigaretový 

nedopalek. Jedná se o velmi zkreslující výsledky a to z toho důvodu, že v naprosté 

většině studií se sbíraly a parametrizovaly veškeré i velmi malé odpady. Z 

následných výsledků pak bylo zřejmé, že tvoří významný podíl celkové struktury 

zkoumaného odpadu a to hlavně ve městech. V grafu číslo 1 jsou uvedeny 

výsledky hmotnostního procentuálního zastoupení slovenské analýzy [16].  
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Graf 1 Výsledky hmotnostního procentuálního zastoupení [16] 

 

V grafu číslo 2 jsou uvedeny výsledky objemového procentuálního zastoupení 

slovenské analýzy. 

 

 

Graf 2 Výsledky objemového procentuálního zastoupení [16] 
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5.2 Irsko 

V Irsku se vytváří Národní monitorovací systém, který se zabývá znečištěním 

veřejného prostranství pohozenými odpady. Tento systém je zaměřen na 

monitorování ploch, které jsou znečištěné pohozenými odpady, nebo ploch, kde 

existuje pravděpodobnost, že znečištěné budou. Úřady v Irsku vybírají 

monitorovaná místa pomocí map ze speciálně vyvinutého softwaru, který je 

schopen vygenerovat zóny podle hustoty potencionálních zdrojů znečištění. 

Některé studie pozorují souvislost mezi pohozeným odpadem a množstvím 

umístěných odpadkových košů a jejich plností. V této souvislosti je však z většiny 

studií zřejmé, že ke znečišťování veřejného prostranství dochází, i když je k 

dispozici dostatek vyhrazených míst, kam odpady vhodit [17].  

5.3 Švýcarsko 

V roce 2008 vyšlo 7. číslo švýcarského Flaschen postu, což jsou publikace 

švýcarské společnosti Vetroswiss, která se zabývá recyklací skla, ve kterém byl 

zveřejněn rozhovor s vedoucím technických služeb ve švýcarském městě Basilej. 

V interview komentuje problém litteringu a zmiňuje se, že největším problémem 

jsou volnočasové a pěší zóny, kde je nadprůměrný výskyt fast food občerstvení. 

Jako příklad dává velmi populární volnočasovou zónu podél Rýna, která je 

zobrazena na obrázku číslo 5 a 6 [18]. 
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Obrázek č. 5 Volnočasová zóna podél Rýna v podvečerních hodinách [23] 

 
Zde se v období teplého počasí na úseku, který je 600 metrů dlouhý, denně 

sesbírá 1 – 2 tuny volně pohozených odpadů. Tato skutečnost se děje i přesto, že 

vzdálenosti mezi koši ve zmíněné zóně nejsou ani 10 m od sebe. 

 

 

Obrázek č. 6 Volnočasová zóna podél Rýna v ranních hodinách [24] 

 

Jako další skutečnost zmiňuje, že nejlepším opatřením proti litteringu je čistota. 

Důvodem je to, že lidé mají na čistém prostranství zábrany „BÝT PRVNÍ“ pro toto 
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jednání nejvyšší. Pokud už nějaký odpad na ulici leží, je proces shromažďování 

odpadu na veřejných prostranstvích mnohem rychlejší. V grafu číslo 3 je uvedeno 

procentuální zastoupení odpadů ve Švýcarsku [18]. 

 

 

Graf 3 Procentuální zastoupení četnosti odpadu ve Švýcarsku [18] 

 

5.4 Velká Británie 

Ve Velké Británii jsou průzkumy složení volně pohozených odpadů prováděny 

dlouhodobě. Podle britské studie z roku 2004, kde jsou srovnávány údaje z roku 

2004 s lety 1993 a 1996 je zřejmé, že se složení volně odhozeného odpadu 

procentuelně z pohledu četnosti v průběhu let ve Velké Británii částečně měnilo. 

S neustálým růstem množství rychlých občerstvení se zvyšuje i množství 

pohozených odpadů spojených s touto formou stravování. Avšak cigaretový odpad 

a žvýkačky patří mezi nejfrekventovanější odpady jak v roce 1996, 2004, tak i 

v roce 2014 [19]. 

Od prosince 2013 do března 2014 vyškolení průzkumníci zkoumali na 480 místech 

rozdělených podle typu užití. Byly zkoumány velkoobchodní zóny, maloobchodní 

zóny, průmyslové zóny, vysoce, nízce a středně zabydlené zóny, okolí hlavních 

silnici, polních cest, rekreační střediska atd. [19]. 
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V tabulce č 1 jsou jednotlivé položky odpadu rozděleny podle druhu a následně 

vyjádřeny v procentuálním množství. Druh odpadů označen jako další, obsahuje 

tkaniny, psí výkaly, jídelní obaly, které nejsou ve spojitosti s cukrovinkami a 

rychlým občerstvením, obaly od čisticích prostředků a ochranné obaly jako 

bublinkové fólie a polystyren [19]. 

 

Tabulka č. 1 výsledky procentuálního zastoupení četnosti odpadu [19] 

Druh odpadu Počet položek 
% z celkového 
množství 

Nedopalky cigaret      2810           29,7% 

Cigaretové obaly       445             4,7% 

Sirky        66             0,7% 

Celkem kuřáci      3321              35% 

Obaly od cukrovinek       913             9,7% 

Snackobaly       189             2,0% 

Vyřazené jídlo a pití       171             1,8% 

Fast food obaly       278             2,9% 

Potravinové obaly    
celkem 

     1551              16% 

Žvýkačky barvení?      2179           23,1% 

Žvýkačky pevná látka       106             1,1% 

Obaly od žvýkaček       120             1,3% 

Celkem žvýkačky      2405              26% 

Obaly nealkoholických  
nápojů 

      838                9% 

Obaly alkoholických nápojů       199               2% 

Další      1132              12% 

Celkem      9446            100% 

 

5.5 Vídeňská studie pěti evropských metropolí 

V roce 2003 byla Ekonomickou univerzita ve Vídni vypracovaná studie, která 

porovnávala situaci v pěti evropských metropolích, mezi kterými byla i Praha. 

V každém z těchto měst byly hodnoceny čtyři lokality. V Praze se jednalo o 

Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, Riegrovy sady a Hlavní nádraží. Dle 

této studie nejlépe skončila Vídeň, v těsném závěsu za ní Barcelona a Praha. 

Nejhůře z hodnocených měst dopadla Brusel. V této studii byla počítána četnost 

odpadů. Odpady byly sbírány čtyři po sobě jdoucí dny a byly zařazovány do 7 

materiálových skupin, ve kterých byly jednotlivé položky přiřazeny do 33 kategorií. 

Po sumarizaci veškerých sesbíraných odpadů ve všech pěti městech byl 
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vyhodnocen podíl jednotlivých materiálových složek, který je vyobrazen v grafu 

číslo 4 [20]. 

 

 

Graf 4 Procentuální zastoupení četnosti odpadu ve Vídeňské studii [20] 

 

Ve všech sledovaných městech tvořily cigaretové nedopalky s velkým náskokem 

nejvýznamnější položku. Ve všech městech byl podíl obalů v průměru 6% [20]. K 

podobným závěrům dospěli i mimo Evropu, například v Austrálii. 

5.6 Austrálie 

V Austrálii bylo pro analýzu litteringu sledováno 60 míst. Dle této studio bylo 

zjištěno, že nejčastěji pohozeným odpadem jsou cigaretové nedopalky. Analýza 

se zaměřila nejen na kusovost, ale také na hmotnost a celkový objem. Dle váhy 

byli největším podílem studovaného odpadu cigaretové nedopalky a to celých 38,8 

%, dále sklo 21,5 %, papír 11,6 %, organický odpad 10,1 %, plasty 9,6 %, 

nekovová složka 3,7 %, složka železných kovů 2,3 % a ostatní 2,3 %. Graf složení 

odpadu dle hmotnosti je znázorněn v grafu číslo 5 [21]. 
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Graf 5 Procentuální hmotnostní zastoupení odpadů v Austrálii podle druhů 
materiálů [21] 

 

Dle objemu byli největším podílem studovaného odpadu opět cigaretové 

nedopalky a to obdobných 34.4 %, následoval papír 27.6 %, poté plasty 25.3 %, 

nekovová složka 4.7 %, organický odpad 4.0 %, sklo 3.5 %, ostatní 0.3 % a složka 

železných kovů 0.2 %. Graf složení odpadu dle objemu je znázorněn v grafu číslo 

6 [21]. 

 

Graf 6 Procentuální objemové zastoupení odpadů v Austrálii podle druhů 
materiálů [21] 
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5.7 Shrnutí světových analýz 

Dle světových studií a analýz lze zjištěné informace shrnout a konstatovat, že 

množství pohozených odpadů závisí na určitých faktorech. Jedním z nich je 

infrastruktura. Dostatečné množství košů a jejich pravidelné vyprazdňování je 

velmi důležitým faktorem, protože v případě, že koš je přeplněn, nebo na určeném 

místě úplně chybí, je hrozba litteringu nevyhnutelná [15].  

Dalším faktorem je, zda veřejné prostory působí čistě či nikoliv. Člověk má totiž 

mnohem větší zábrany pohodit odpad na zem, když je prostor veřejného 

prostranství čistý, než když je znečištěn [15]. 

Velký vliv na vznik litteringu má především druh služeb a činností, které se 

v daném místě nacházejí. Největším problémem jsou odpočinkové zóny, kde se 

nacházejí kiosky s rychlým občerstvením a také rozdávání letáků nebo jiných 

tiskopisů zdarma. Z toho vyplývá, že funkce veřejného prostranství značně 

ovlivňuje vznik litteringu [15]. 

Hustota lidí v daném místě a jejich frekventovanost je dalším podstatným 

faktorem, protože je zřejmé, že místo, kde denně projdou dva lidi, nebude 

litteringem ohroženo tak, jako místo, kterým během dne projde stovka lidí [15]. 

Posledním ovlivňujícím faktorem je přístup samotných lidí a jejich důvody 

k odhazování odpadů. Mezi tyto důvody patří například neinformovanost, což je 

ale v dnešní době spíš výjimečným jevem. Především se jedná spíše o 

lhostejnost, pohodlnost anebo provokace [15].  
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6 Littering v České republice 

Litteringu se v celé jeho šíři věnuje v České republice poměrně malá pozornost a 

není samostatně zkoumán. Littering je primárně optický problém, který má vliv na 

dobrý nebo špatný pocit a bezpečí občanů na veřejných prostranstvích a je spojen 

s dalšími aspekty, jako např. uspořádání a infrastruktura dané lokality či 

uvědomění si obyvatel, že pohazování odpadů je společensky nepřijatelné [4]. 

V jednotlivých krajích je produkce uličních smetků různá. Nejvíce odpadu spadá 

na hlavní město Prahu (32 %), dále Vysočinu (10 %), Jihomoravský, 

Moravskoslezský a Zlínský kraj (po 8 %), Středočeský (7 %). Nejnižší produkce je 

pak evidována v Plzeňském, Královéhradeckém a Olomouckém kraji (cca po 1 %). 

Z krajů spadá nejvíce uličních smetků na hlavní město Prahu a nejméně na 

Královéhradecký a Olomoucký kraj. Z evidence informačního systému 

odpadového hospodářství Ministerstva životního prostředí je zřejmé, že odpady 

katalogového čísla 20 03 03 evidovány jako uliční smetky, jsou ukládány na 

skládky [4]. 

Níže jsou pro srovnání uvedeny dvě studie litteringu pro ČR. Je z nich zřejmé, jak 

je zkoumání litteringu zavádějící a jak moc záleží na způsobu jeho šetření. Obě 

studie zkoumala stejnou problematiku, ale každá byla zadána jiné společnosti. 

Každá z těchto společností postupovala jiným způsobem. Je zajímavé pozorovat, 

jak se dvě studie, které zkoumají tutéž problematiku, zásadně liší ve výsledcích. 

6.1 Studie litteringu od Strategies Projects Financing Group s.r.o. 

Tato studie byla zadána Ministerstvem životního prostředí na podzim roku 2007 s 

cílem provést analýzu hmotnostního, objemového a druhového složení volně 

pohozených odpadů v ČR a zmapování opatření na snížení výskytu těchto 

odpadů, připravovaných v zahraničí [22]. 

Společnost postupovala tak, že byly odebrány vzorky odpadů z 27 lokalit v šesti 

krajích ČR a v Praze. Výběr lokalit byl takový, aby byla pokryta různorodá veřejná 

prostranství měst a obcí, okolí cest, silnic, turistické lokality a chráněné oblasti 

z hlediska životního prostředí [22].   
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Tato studie byla inspirována slovenskou analýzou, která je uvedena v kapitole 

Littering ve světě. Jedná se o analýzu s názvem „Analýza voľne pohodených 

odpadov v prostredí Sovenskej republiky“ (Ladomerský, Veverka 2005), která byla 

vypracována na Technické univerzitě ve Zvoleně v roce 2005 [22]. 

V uvedené studii byl odpad analyzován z hlediska materiálového zastoupení, 

původního účelu odpadů a jeho hmotnostního a objemového složení.  

Zásadním ovlivňujícím aspektem této studie je skutečnost, že byla vymezena 

minimální a maximální velikost sbíraných vzorků. Nejmenší zkoumaný vzorek byl 

větší než nedopalek od cigarety a maximální velikost byla omezena tak, že se 

sbíral jen ten odpad, který může člověk běžně unést. To znamená, že se nesbíraly 

cigaretové nedopalky a objemné odpady jako pneumatiky a nábytek. Mezi 

zkoumaný odpad dále nepatřil odpad v odpadkových koších, kontejnerech a ve 

sběrných nádobách. Dále nebyl zařazen ani průmyslový odpad a opad ze staveb. 

Mezi poslední nezařazený odpad patří odpad nebezpečný a to výkaly a injekční 

stříkačky [22].  

Oblasti a odběrová místa byla vybírána tak, aby byly splněny požadavky na 

různorodost míst z hlediska množství procházejících lidí a geografie. Byly zahrnuty 

oblasti od měst nad 1 milion obyvatel až po vesnice, kde žije méně než 1000 

obyvatel, dále okolí turistických tras a silnic [22]. 

Dále byla tato studie omezena danou roční dobou, protože byla provedena pouze 

v jednom měsíci a to v podzimním měsíci listopadu. Podzim je vzhledem k nízkým 

teplotám a špatnému počasí tzv. nelitteringovým měsícem a to hlavně z důvodu 

menší frekvence chodců na turistických cestách a v parcích a také proto, že 

spotřeba studených nápojů a potravin je v tomto období značně nižší než v letních 

měsících. Tyto skutečnosti vedly k tomu, že množství nalezených odpadů bylo 

celkově menší než v letních měsících a to zejména na plochách, které se často a 

pravidelně uklízejí [22]. 

Dalším ovlivňujícím faktorem je skutečnost, že na většině míst probíhá podzimní 

úklid v průběhu října a začátkem listopadu. Tato skutečnost měla dopad na 

množství sebraného odpadu na většině vybraných míst. Dalším výrazným 

ovlivňujícím faktorem jsou časté přeháňky a vyšší vlhkost povrchů komunikací a 
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okolního prostředí vlivem podzimních měsíců. Z tohoto důvodu byla většina vzorků 

sesbírána ve vlhkém stavu. Tato skutečnost ovlivnila zjišťovanou hmotnost 

odpadů z nasákavých materiálů, zejména papírových odpadů, textilu apod. 

V analýze byly informace o vlhkosti vzorku zohledněny [22]. 

Vyhodnocení 

Vzorky odpadu, které byly odebrány v jednotlivých lokalitách, byly rozděleny podle 

účelu výrobku a materiálového složení a poté vypočteny průměrné hodnoty 

litteringu.  

Společností Strategies Projects Financing Group s.r.o. bylo vyhodnoceno 

materiálové složení litteringových vzorků takto: z hlediska objemového zastoupení 

je průměrný vzorek volně pohozených odpadů tvořen z více než 41 % plasty. 

Druhou významnou složkou v pořadí je papírový odpad. Zbylý odpad se skládá z 

textilu, kůže, vícevrstvých nápojových obalů, bioodpadu, hygienického odpadu, 

cigaretového odpadu a dalších kombinovaných materiálů jako např. elektroodpad. 

Jednotlivé druhy zbylého odpadu tvoří méně než 5 % hmotnosti a objemu. 

Výsledky litteringu tříděného podle materiálového složení výrobků jsou uvedeny 

v grafu číslo 7 [22].  

 

Graf 7 Procentuální hmotnostní zastoupení odpadů v ČR podle druhů 
materiálů [22] 
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Z hlediska objemového zastoupení plasty zabírají více než 75 % objemu, na 

druhém místě s 6 - ti procenty je papírový odpad, který obsahuje noviny, časopisy, 

kartony a papírové obaly a dále kovový odpad, který zabírá také 6 %.  Zbylý 

odpad je z objemového hlediska zanedbatelný. Výsledky jsou zobrazeny v grafu 

číslo 8 [22]. 

 

Graf 8 Procentuální objemové zastoupení odpadů v ČR podle druhů 
materiálů [22] 

 

Z výsledků vzorků tříděných podle účelu výrobků vyplývá, že největší podíl ve 

volně pohozených odpadech tvoří obaly. Nápojové a jiné obaly tvoří více než 63 % 

hmotnosti volně pohozených odpadů. Nápojové obaly tvoří přibližně třetinu 

hmotnosti v průměrném vzorku odpadu. Vratné nápojové obaly jako jsou skleněné 

lahve od piva a minerálek tvoří zanedbatelný podíl v celkovém množství odpadů. 

Výsledky litteringu tříděného podle účelu výrobků jsou uvedeny v grafu číslo 9 

[22]. 
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Graf 9 Procentuální hmotnostní zastoupení odpadů v ČR podle účelu 
výrobku [22] 

 

Nápojové a jiné obaly tvoří více než 87 % 

 objemu volně pohozených odpadů, nápojové obaly tvoří skoro 37 % objemu v 

průměrném vzorku odpadu. Odpady typu vratné nápojové obaly jako jsou 

skleněné lahve od piva a minerálek s ohledem na objem představují méně než 1 

% z celkového průměru. Výsledky jsou zobrazeny v grafu číslo 10 [22]. 

 

 

Graf 10 Procentuální objemové zastoupení odpadů v ČR podle účelu výrobku 
[22] 
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V analýze byly dále rozděleny nápojové obaly podle materiálů a největší podíl 

zaujímaly plasty a v nich PET obaly. Hmotnostně zaujímaly PET obaly více než 44 

% a objemově 77 % průměrného složení nápojových obalů. V analýze je uvedeno, 

že v letních měsících je pravděpodobně výskyt PET obalů vyšší a to zejména ve 

velkých městech, kde je sběr volně pohozených odpadů prováděn denně nebo 

v pravidelných intervalech několikrát do roka. Objemově představovaly druhý 

největší podíl plechovky, z nichž převažovaly obaly od piva. Nejmenší podíl tvořily 

vratné skleněné lahve, z čehož bylo v analýze usouzeno, že záloha ve výši 3 Kč je 

dostatečná motivace pro vracení lahví do obchodů buď spotřebiteli, bezdomovci, 

nebo nezaměstnanými, kteří pohozené lahve sbírají a vracejí. Graf číslo 11 

zobrazuje procentuální objemové zastoupení nápojových obalů podle druhů 

materiálů [22]. 

 

 

Graf 11 Procentuální objemové zastoupení nápojových obalů podle druhů 
[22] 

6.2 Studie litteringu od ETC Consulting Group, s.r.o. 
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závěry ze studie mapující míru litteringu v České republice, které byly 
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vyhotovena podrobná literární rešerše zahraničních studií a byla stanovena 

metodika pro terénní šetření ve vybraných lokalitách v ČR [4].  

Metodika pro terénní šetření v ČR 

Metodika terénního šetření pro ČR je inspirována zahraničními studiemi, a to 

především z anglické a rakouské. Určování míry litteringu v ČR je prováděno 

terénním šetřením ve městech, obcích, chráněných krajinných oblastech, na 

silnicích I., II., III. třídy a čerpacích stanicích [4].  

V určených lokalitách je vždy vytipováno několik zón, které jsou charakterově 

odlišné, pro zjištění litteringového chování na různě využívaných veřejných 

místech dané lokality. 

Město a obce jsou rozděleny na pět různých zón, mezi které patří centrální zóna, 

která je místem se střední dobou pobytu a je rozdělena na plochu s turistickými 

zajímavostmi, s restauracemi, s rychlým občerstvením a s možností odpočinku. 

Obchodní zóna, která je oblast s kratší dobou pobytu a je rozdělena na ulice 

s obchody, s restauracemi, s pohybem automobilů a veřejné dopravy. 

Odpočinková zóna, která je naopak oblast s delší dobou pobytu a dělí se na 

městský park, prostor kolem vodoteče nebo vodního díla, prostor s možností 

aktivního pohybu a prostor s možností odpočinku. Průchozí zóna je zóna s kratší 

dobou pobytu a obsahuje autobusové nádraží, vlakové nádraží a stanice metra. 

Parkovací zóny jsou plochy s kratší dobou pobytu a dělí se na parkoviště u 

obchodního komplexu a parkoviště u kulturního komplexu. V chráněných 

krajinných oblastech jsou zóny dvě a to frekventované stezky a méně 

frekventované stezky. Na komunikacích jsou také dvě zóny a těmi jsou úseky 

v bezprostřední blízkosti města či obce a vzdálenější úseky [4]. 

Hlavní zjišťovanou skutečností je četnost odpadů vztahující se k ploše nebo délce 

zkoumaného místa. Doplňující hodnoty je stanovení hmotnosti a objemu odpadů. 

Při zkoumání litteringu používáme deset hlavních materiálových skupin. 

Uvedenými skupinami jsou papír, plasty, sklo, kovy, nápojový karton, biologický 

odpad, žvýkačky a odpady vázající se k této činnosti, cigaretové nedopalky a 

odpady týkající se kouření, hygienické odpady a různé [4].  
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Jednotlivé skupiny jsou dále členěny do dalších cca 50 podskupin. Tyto 

podskupiny se vztahují k jednotlivým činnostem např. zvířecí exkrementy, 

jízdenky, paragony, lístky z bankomatu [4]. 

K terénnímu šetření dochází jednorázově v určitých obdobích. Vysbírané volně 

odhozené odpady jsou ručně vytříděny a zařazeny do stanovených materiálových 

skupin a podskupin. Do zkoumaných vzorků není zahrnut prach, zemina ani jiný 

rostlinný odpad, který nemá charakter ani původ litteringu [4]. 

Vyhodnocení 

Při terénních šetřeních v nelitteringovém období, na přelomu podzimu a zimy roku 

2007, byl sbírán volně pohozený odpad na celkem 30 místech. Další etapa sběru 

probíhala v litteringovém období, a to na jaře roku 2008, kdy byl volně pohozený 

odpad vysbírán na 44 místech, přičemž 30 z těchto míst bylo shodných s místy 

vysbíranými v nelitteringovém období. Zkoumány byly především městské lokality 

se značnou frekvencí pohybujících se osob. Ve většině městských zón probíhalo 

šetření jednorázově 1 – 7 dnů od posledního čištění, a to v závislosti na druhu 

zkoumaného stanoviště Ve výjimečných případech byl interval i delší [4]. 

Výsledky terénních šetření za období podzimu 2007 a jara 2008 jsou znázorněny 

v grafu číslo 12. V grafu je vyobrazena procentuální četnosti jednotlivých skupin 

litteringových odpadů pro města a obce. Nejvýznamněji jsou zastoupeny 

cigaretové nedopalky a veškeré odpady týkající se kouření. Tato skutečnost je 

shodná se zjištěním ve výše zmiňovaných zahraničních studiích. Cigaretové 

nedopalky a zbylý cigaretový odpad je na prvním místě i co do hmotnosti a 

objemu. Výsledky terénních šetření potvrzují, že ke znečištění veřejných 

prostranství ve městech dochází i v případě, že odpadkových košů je v daném 

okolí dostatek a jejich kapacita nedosahuje ani 70 % [4]. 
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Graf 12 Procentuální zastoupení četnosti odpadu za podzim 2007 a jaro 2008 
[4] 
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z toho důvody by zabíraly spousty místa na uskladnění a vozy, které by je 

převážely, by byly v podstatě naplněny pouze vzduchem. Z toho vyplývá, že 

množství vozů a s nimi spojené výfukové plyny by znečišťovaly ovzduší a 

narušovaly tak životní prostředí více, než samotný littering.  

Dalším důvodem nesouhlasu se zálohováním lahví je osvěta obyvatelstva. 

V dnešní době, je PET lahev symbolem pro třídění odpadu. Každé malé dítě dnes 

už ví, že stlačená PET lahev paří do žlutého kontejneru, papír do modrého 

kontejneru a sklo do zeleného kontejneru. Trvalo dlouho dobu, naučit obyvatelé 

České republiky třídit odpad a teď, v době kdy třídí dvě třetiny obyvatel, by bylo 

matoucí, nákladné a komplikované je znovu učit, že PET lahve už se nesmí 

stlačovat a vyhazovat, ale naopak nenarušené vracet zpět na odběrná místa, kde 

by bylo velmi komplikované a nákladné s nimi dále manipulovat.  

Ze studie číslo dvě je jasné, že největším problémem litteringu jsou v České 

republice cigaretové nedopalky a žvýkačky, stejně jako v ostatních zkoumaných 

zemích. Z toho vyplívá, že je litteringový odpad ve všech zkoumaných vyspělých 

zemích téměř shodný, ačkoliv se liší národnosti lidí s litteringovým chováním a 

oblasti zkoumání. 
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7 Nástroje ke snížení nebo zamezení litteringu 

Neexistuje žádné univerzální řešení ke snížení nebo zamezení litteringu, je však 

řada nástrojů, které je možné aplikovat dle specifických místních podmínek. 

Získané zkušenosti vedou ke komplexu opatření, která se skládají ze čtyř 

základních věcí:  

 osvěta, 

 sankce a pokuty, 

 udržování čistoty, 

 zálohovací systém [4]. 

Osvěta 

Osvěta je při omezení litteringu jedním z nejčastějších a zároveň nejefektivnějších 

nástrojů, které může obec nebo město použít. Je nutné zjistit, jaké druhy 

pohozených odpadů se v dané lokalitě objevují nejčastěji a na těchto poznatcích 

poté osvětové prostředky postavit. Osvěta by měla působit především tak, aby si 

lidé uvědomili, že odhazování odpadů je na veřejných prostranstvích nepřijatelné a 

škodlivé. Osvěta má smysl jen v tom případě, že změny chování cílové skupiny 

jsou trvalé [4]. 

Návrh a aplikace efektivního programu osvěty k prevenci litteringu je založen na 

stejném principu, jako marketingové kampaně pro spotřebitele produktů nebo 

služeb. Prvním krokem je identifikace cílové skupiny, ke které se bude osvětová 

kampaň směřovat a jejíž chování je v plánu změnit. Tato identifikace cílové 

skupiny pomůže určit, která informační média jsou nejlepší a nejefektivnější. 

Sjednocení jednotlivců v cílové skupině je při přípravě osvětových materiálů také 

velmi efektivní. Hlavním úkolem při ovlivnění chování je vzbudit zájem cílových 

skupin. Čím více metod šíření informací je v osvětové kampani použito, tím větší 

skupina je oslovena [4], [15]. 

Města a obce mohou využít místních novin, letáků, billboardů, plakátů, regionální 

televize a rádia, internetu atd. Integrovaný přístup, který zahrnuje různá média, 

může jedině maximalizovat dopad kampaně. Ve světě jsou používány různé 
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způsoby osvěty obyvatel, níže je uvedeno pár příkladů, jak nápaditě se informace 

k lidem dostávají [4], [15]. 

1 Univerzita Basilej společně s firmou Seecon GmbH vytvořila pro 

středoškoláky učební balíček. V tomto balíčku se studenti mohou 

pomocí atraktivní výukové počítačové hry seznámit nejenom 

s problémem litteringu, ale i s jeho společenskými a ekonomickými 

následky. 

2 Ve Švýcarsku se zástupci měst snaží mluvit s provozovateli rychlého 

občerstvení, s cílem je motivovat, aby přispívali k čistotě ve svém okolí. 

3 V roce 2008 na mistrovství Evropy ve fotbale byli fanoušci oslovováni 

humornými reklamními spoty spojenými s logem umístěným na 

odpadkových koších [15]. 

Při oslovení široké veřejnosti je nutno použit jasná a jednoduchá motta například 

„Co vadí v obývacím pokoji, vadí i v parku“. Motto může být doplněno dalšími 

způsoby, třeba informacemi o udělování pokut, nebo upozorněním, že tyto oblasti 

jsou pod dohledem, dále zveřejněním nákladů na čištění a podobně [4], [15]. 

Sankce a pokuty 

Dalším velmi efektivním opatřením může být udělování pokut za znečišťování 

veřejných prostranství. V současné době platí v ČR zákon č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích ve znění pozdějších předpisů, kde je v § 47 písm. d) stanovena výše 

pokuty v případě znečištění veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu 

nebo veřejně prospěšného zařízení anebo v případě zanedbání povinnosti úklidu 

veřejného prostranství. Maximální výše pokuty činí 1000 Kč. Mimo tohoto zákona 

má obec nebo město ještě možnost vydat obecní vyhlášku, kde může konkrétně 

stanovit veškeré aktivity, které budou pokutovány. Například v Singapuru je první 

delikt týkající se litteringu  pokutován částkou 500 Euro, druhý částkou 1000 Euro, 

další částkou 2500 Euro a k tomu je povinná účast na veřejně prospěšných 

pracích. Také Magistrát hl. města Prahy přistoupil od 1. července 2008 k pokutám 

za vyhazování odpadů, a to včetně cigaretových nedopalků a žvýkaček [4], [15]. 

Tato opatření jsou především odstrašujícím prostředkem, protože praktické 

vymáhání pokut je velmi problematické. Proto je velmi důležité dostatečně 
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informovat občany o možnostech pokutování za veškeré aktivity spojené 

s litteringem. Z toho důvodu by bylo nejvýhodnější tyto informace zveřejňovat v 

rámci osvětové kampaně [4]. 

Udržování čistoty 

Prováděné analýzy často ukazují fakt, že čistá místa vydrží čistá delší dobu než 

místa působící nečistě. Obce a města mají možnost vyhlásit „den čistoty“, kde 

účast veřejnosti může mít pozitivní dopad, co se týče pozitivního postoje k udržení 

čistoty. V případě litteringu je velmi důležité, aby obec nebo město mělo správně 

nastavený systém logistiky svozu odpadkových košů z veřejných prostranství a 

čištění veřejných prostranství samotných. Tato opatření jsou důležitá především 

z toho důvodu, aby lidé nebyli nuceni volně pohazovat odpady, protože odpadkové 

koše na daném místě nejsou, nebo jsou přeplněné. Ve velkých městech jsou 

kompetence čištění komunikací a veřejných ploch rozděleny na oblasti jako 

zastávky veřejné dopravy, zeleň, chodníky, komunikace atd. Toto rozdělení může 

vést k neefektivní údržbě čistoty a mohou se tvořit rozdíly v čistotě v takto 

rozdělených hraničních zónách. Koordinace těchto aktivit je tedy velice důležitá a 

vede k efektivnějšímu udržení čistoty a zároveň ke snížení nákladů [4], [15]. 

Zálohy 

Způsob zálohování může mít několik podob. Jednou z nich je systém záloh na 

určité komodity na národní úrovni, např. na vybrané nápojové obaly. Toto opatření 

je velmi často diskutované, a protože je svázáno s velkými ekonomickými náklady, 

je třeba dobře zvážit důvody, proč k němu přistoupit nebo nikoliv. Například v 

Německu byl v roce 2003 zaveden zálohový systém na určité jednocestné 

nápojové obaly z důvodu zvýšení kvót na vícecestné. Výsledkem bylo, že sice 

došlo ke snížení litteringu u těchto komodit, ale v žádném případě to neznamenalo 

omezení potřeby antilitteringových kampaní či jiných opatření proti tomuto jevu [4]. 

Další podobou zálohování jsou místní zálohy. Jedná se třeba o zálohy na kelímky 

u velkých sportovním nebo jiných kulturních akcí. Toto zálohování zamezuje 

neuvážené odhazování plastových kelímků a v případě, že k němu přeci dojde, se 

velice často najde někdo, kdo kelímek s vidinou zálohy sebere a odnese jej 

k výkupu [4].  
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8 Řešení litteringu na území statutárního města Ostrava 

Obdobně jako i v jiných českých obcích a městech je littering na území města 

Ostrava nejvážnějším problémem při údržbě veřejných prostor.  

Úklid a údržbu čistoty na veřejných prostranstvích zabezpečují na území města 

Ostrava Technické služby a Ostravské komunikace.  

Technické služby, a.s. 

Akciová společnost Technické služby, a.s., Slezská Ostrava byla založena 1. 1. 

1994 Statutárním městem Ostrava jako nástupce bývalé příspěvkové organizace 

městského obvodu Slezská Ostrava. 

Hlavní činností společnosti je údržba majetku města, především městského 

obvodu Slezská Ostrava. Hlavními činnostmi jsou údržba a čištění komunikací, 

dopravního značení, zimní údržba, údržba kanalizací, veřejné zeleně, likvidace 

odpadu apod. [26]. 

Sesbíraný odpad je Technickými službami odvezen do společnosti OZO Ostrava 

s.r.o. k dalšímu zpracování. Společnost OZO Ostrava s.r.o. byla vytvořena z 

bývalé rozpočtové organizace TAZSMO Ostrava a její historie sahá až do roku 

1949. Technické a zahradní služby města Ostravy zajišťovaly svoz a skládkování 

odpadu z města a okolních obcí a prováděly pro město Ostrava veškeré zahradní 

a sadové úpravy. Po roce 1990 byla tato rozpočtová organizace pro nakládání s 

domovním odpadem změněna na organizaci příspěvkovou a posléze k 30. 6. 1995 

na společnost s ručením omezeným. Zkratka OZO v názvu společnosti znamená 

odvoz a zpracování odpadů [27]. 

Způsob čištění 

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 16. Dubna roku 2014 pořídily čistící vůz 

Tajfun. Jedná se o stroj na podvozku Renault – SCARAB MAGNUM. Vůz byl 

z 90 - ti procent spolufinancován z evropských dotací a pořízen TS proto, aby 

čistil ulice Slezské Ostravy a přilehlých oblastí od nejmenších prachových částic. 

Ročně vůz projede Ostravou čtyřikrát a vysbírá přesně 16,9 tun jemného prachu 

(PM10) z našich ulic. Vůz Tajfun je zobrazen na obrázku číslo 7 [25]. 
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Obrázek č. 7 Čistící vůz Tajfun na podvozku Renault – Scarab Magnum [25] 

 

Technické služby Slezská Ostrava vlastní ještě jeden podobný čistící vůz jménem 

Mýval, který je zobrazen na obrázku číslo 8. 

 

 

 Obrázek č. 8 Čistící vůz Mýval na podvozku Mercedes – Benz [28] 
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Mýval je čistící vůz Mercedes-Benz Scarab za téměř 5 milionů korun, který 

společnost ArcelorMittal Ostrava věnovala v roce 2009 městským obvodům 

Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice [28]. 

Další dva obdobné vozy vlastní Ostravské komunikace, tudíž jsou v Ostravě 

celkem čtyři speciální čistící vozy.  

Množství sesbíraného odpadu a jeho katalogové číslo 

Denně je sesbírán a odvezen odpad v přibližném množství cca 1000 kg až 2000 

kg denně. Což znamená, že ročně je technickými službami předáno 365 000 – 

730 000 kg odpadu.  

Jelikož rozsah Technických služeb je širší, vzniká více druhů odpadů například: 

200302 - odpad z tržišť, může být směs 200201 s 200301, 

200301 - komunální odpad, což je směs odpadů uložených v koších, tzn.  

    papírové kapesníky, plast kelímky, různé obaly od potravin a jiné, 

200307 - objemný odpad,  

200201 - biologicky rozložitelný odpad, tráva, listí, větve, 

200303 - uliční smetky, což je směs inertního materiálů, štěrkový posyp,     

    cigaretové nedopalky, papírové a plastové obaly a jiné 

Zpracování odpadu 

Odpady s katalogovým číslem 200301, 200302, 200303 končí na skládce 

v Hrušově. 

Odpady s katalogovým číslem 200201 končí v kompostárně v Hrušově. 

Odpady s katalogovým číslem 200307 končí ve třídírně odpadů v Kunčicích 

Ekonomické vyhodnocení 

Zpracování jedné tuny odpadu ve společnosti OZO Ostrava s.r.o. stojí 1.500 až 

2.000,-Kč. Ročně je zde Technickými službami, a. s. odvezeno 365 000 až 730 

000 kg odpadu.  
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Z tohoto vyplývá, že roční náklady na likvidaci odpadů jsou 547 500 až 1 460 000,-

Kč. Tato částka je ale pouze za odvoz a uložení, musí být ještě připočtena částka 

za samotný sběr smetků [29]. 

Ostravské komunikace, a.s. 

Společnost, která vznikla v roce 1998, je zaměřena na údržbu a čištění dopravních 

komunikací. Ostravské komunikace, a.s. mají ve své správě místní komunikace 

(MK) I a II. třídy ve vlastnictví  Statutárního města Ostrava (SMO), na základě 

mandátní smlouvy. Na těchto místních komunikacích provádí zimní i letní údržbu, 

jejíž nedílnou součástí je pravidelné čištění. To je prováděno nejen na místních 

komunikacích I. a II. třídy, ale i na komunikacích patřících Ředitelství silnic a dálnic 

a Správě silnic Moravskoslezského kraje, tedy silnicích I., II. a III. třídy. Místní 

komunikace patřící do III. a IV. třídy, kam patří méně významné místní 

komunikace a chodníky, většinou udržují a čistí městské obvody, ale na základě 

smluv čistí Ostravské komunikace zejména v posledních 3 letech i část místních 

komunikací III. třídy [30]. 

Způsob čištění  

Čištění se provádí vlastními samosběry, což jsou samosběrná auta s kulatými 

kartáči a kropícími vozy. Přes zimu jsou samosběry předělány na sypače pro 

zimní údržbu a komunikace se čistí zase až na jaře.  

Letní čištění MK SMO 

Jednotlivé místní komunikace SMO jsou rozdělené do 3 skupin (zátěžových), dle 

potřeby četnosti čištění samosběrem a splachováním kropícími vozy. 

Rozdělení je provedeno na základě dosavadních zkušenosti správy komunikací a 

výrobního provozu zajišťujícího čištění MK při respektování těchto ukazatelů: 

- Imisní podmínky ve městě dle aktuální prachové mapy 

- Intenzita dopravy 

- Zastavěnost podél MK 

- Podíl zeleně podél MK 

S ohledem na stav znečištění místních komunikací Statutárního města Ostravy 

byla přijata zásada, že každá komunikace bude čištěná minimálně 1x měsíčně 

http://www.rsd.cz/
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strojním zařízením – samosběrem a s ohledem na stav imisního znečištění města 

bude každá komunikace minimálně 2x měsíčně splachovaná kropícími vozy. 

Nejmodernější technika (samosběr se schopností záchytu prachových částic 

PM10) bude využívána dle imisního zatížení jednotlivých části města [31]. 

Skupina MK č. 1 

Místní komunikace neprocházející nejzatíženějšími částmi města dle prachové 

mapy, dále okrajové a méně důležité MK. Celková inventární délka MK 

zařazených do 1. skupiny je 25,91 km.  

Skupina MK č. 2 

Místní komunikace procházející územím města se středním imisním zatížením a 

průměrnou dopravní vytíženosti. Dále ty MK, které nejsou mimořádně zatíženy již 

popsanými vlivy a současně nebyly zaznamenány negativní zkušenosti při výkonu 

předmětné údržby. Celková inventární délka MK zařazených do 2. skupiny je 

82,04 km.  

Skupina MK č. 3 

Místní komunikace procházející územím města s vysokým imisním zatížením, MK 

s nadprůměrnou intenzitou dopravy a také MK v centrální části města a v blízkosti 

výrobních podniků. Celková inventární délka MK zařazených do 3. skupiny je 

39,15 km. 

Pro potřeby tohoto metodického pokynu jsou na mapách barevně rozdělené 

skupiny místních komunikací takto: 

    Skupina MK č. 1 

    Skupina MK č. 2 

    Skupina MK č. 3 [31] 

 

Způsob letního čištění MK SMO 

Pro všechny skupiny platí, že splachování kropícími vozy není prováděno při dešti, 

naopak samosběr není spadem deště omezen. Mokrá vozovka po dešti či při 
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mrholení není důvodem pro omezení čištění jak samosběrem, tak kropícího vozu 

[31]. Četnost čištění je stanovená na období jednoho měsíce a znázorněna 

v tabulce číslo 6. 

Tabulka č. 1 Četnost čištění za jeden měsíc[31] 

Skupina MK č. 1 Skupina MK č. 2 Skupina MK č. 3 

1x samosběr 1x samosběr 1x samosběr 

 1x samosběr PM10 2x samosběr PM10 

2x splachování 2x splachování 3x splachování 

3x celkem 4x celkem 6x celkem 

 

Změnu zařazení místních komunikací SMO do jednotlivých zátěžových skupin 

navrhuje příslušný správce komunikací po konzultaci s vedoucím provozu 210 

doprava a mechanizace a schvaluje technicko-správní náměstek ředitele OK, a.s. 

Rozdělení ulic do skupin MK č. 1, MK č. 2 a MK č. 3 je znázorněno na obrázku 

číslo 9. 

 

 

Obrázek č. 9 Rozdělení ulic do skupin v Ostravě [32] 
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Prachová mapa Ostravy je znázorněna níže na obrázku číslo 10. 

 

Obrázek č. 10 Prachová mapa Ostravy [32] 

Vlastní pracovní postupy, jakož i technologické zásady jsou uvedené 

v dokumentech IMS Čištění vozovek strojním splachováním a Čištění a metení 

vozovek strojně. 

1. Čištění vozovek strojním splachováním 

Čištění vozovek splachováním je prováděno speciálními cisternovými 

splachovacími automobily se zásobníkem vody a kropícím zařízením. 

Tlakovou vodou se provádí odstraňování nečistot s povrchu vozovek 

k obrubníku a jejich následné spláchnutí do nejbližší kanalizační vpusti. 

Práce se provádějí za běžného silničního provozu a čistící 

mechanizmus musí mít při práci zapnutý výstražný oranžový maják [33]. 

Pro strojní splachování se používá voda ze studní vodárny OK, a.s. 

v Petřkovicích a z  vodovodního řádu – hydrantů v Porubě – Martinově a 

Radvanicích, eventuelně dalších.   

Pracovní postup 

Pracovní postup je následovný: 
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1. Kontrola a příprava vozidla před výjezdem, dle návodu k obsluze. 

2. Před započetím práce a během směny, se provede načerpání vody 

z těchto zdrojů: 

 Přednostně z vodárny OK, a.s. v Petřkovicích –  hydrant č. 1 

 V Martinově ulice Průběžná     –  hydrant č. 2 

 v areálu OVAK Nová Ves    –  hydrant č. 3 

 v Radvanicích ulice Trnkovecká    –  hydrant č. 4 

  Pitná voda z hydrantu v areálu OK, a.s  –  hydrant č. 5 

3. Po načerpání vody z hydrantu následuje přejezd na trasu určenou 

k čištění. 

4. Při čištění vozovek splachováním – se tlakovou vodou provádí 

odstraňování nečistot z povrchu vozovek k obrubníku a jejich 

následné spláchnutí do nejbližší kanalizační vpusti.  

5. Pokud vozovka nemá obrubník, jsou nečistoty z vozovky tlakovou 

vodou spláchnuty přes krajnici do příkopu [33]. 

Tlakové mytí kropícím vozem na podvozku Mercedes - Benz s objemem nádrže 

až 12 m³ je zobrazeno na obrázku číslo 11. 

 

Obrázek č. 11 Kropicí vůz na podvozku Mercedes – Benz [37] 
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2. Čištění a metení vozovek samosběrem 

Čištění vozovek metením je prováděno speciálními samosběrnými 

zametači. Jsou to stroje se zásobníkem na nečistoty na podvozku 

nákladního automobilu. Práce se provádějí za běžného silničního 

provozu a čistící mechanizmus musí mít při práci zapnutý výstražný 

oranžový maják [33]. 

Pracovní postup 

Pracovní postup je následovný: 

1. Kontrola a příprava vozidla před výjezdem dle návodu k obsluze vč. 

nabrání vody z hydrantu v areálu OK, a.s. 

2.  přejezd na trasu určenou k zametání, 

3. uvedení do funkce výstražné signalizační zařízení + vlastní metení, 

4. po naplnění zásobníku smetky na přípustnou mez (signalizace 

zátěžového snímače v kabině řidiče) se ukončí vlastní metení a 

provede se vyprázdnění nečistot ze zásobníku. Vyprázdnění se 

provádí na skládce OK, a.s., 

5. před dalším výjezdem k čištění doplnění vody z hydrantu v areálu 

OK, a.s., 

6. po ukončení směny se provede v areálu OK, a.s. opláchnutí, 

vyčištění vozidla a vnitřku zásobníku proudem vody a odstavení 

vozidla dle návodu k obsluze, 

7. řidič – obsluha, provádí během provozu, mimo běžné údržby dané 

návodem výměnu kartáčů včetně seřízení, u speciálního vozidla na 

PM 10 se navíc provádí před a po ukončení směny čištění filtrů [33]. 

Strojní čištění komunikací moderními samosběry na podvozku Mercedes Benz na 

obrázku číslo 12. 
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Obrázek č. 12 Samosběrný vůz na podvozku Mercedes – Benz [37] 

 

3. Čištění vozovek ručně – vrstva 3 cm 

Při provozu na komunikacích může dojít k haváriím nebo poruchám, 

které znečistí povrch vozovky. V takovém případě dochází, provádíme 

čištění vozovky ručně s naložením na nákladní automobil nebo 

v případě většího znečištění strojně s ručním dočištěním a naložením 

[34].  

Pracovní postup 

Pracovní postup je následovný: 

1. Určení stálého dozoru pro pracoviště, když není provoz z pracoviště 

vyloučen uzavřením pravého jízdního pruhu čtyř pruhové 

komunikace anebo úplnou uzavírkou dvou pruhové silnice, 

2. označení pracoviště příslušným dopravním značením dle TP 66, 

3. příprava určené sestavy mechanizmů a dopravních prostředků a 

přesun na pracoviště, 

4. čištění vozovky odkopem, zametením od nánosu nečistot, 
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5. uložení nebo naložení odkopaného a smeteného materiálu na 

krajnici nebo vozidlo, 

6. úklid dopravního značení, 

7. po ukončení pracovního procesu na trase následuje přesun 

mechanizmů k dalšímu pracovišti nebo na areál Ok, a.s. [34]. 

 

4. Čištění příkopů od odpadků ručně 

Příkop je prvkem otevřeného odvodňovacího zařízení. Pro zajištění 

správné funkce příkopu spočívající především v odvedení povrchových 

srážkových vod, je nutné jejich pravidelné čištění. Hmotou, která je při 

čištění získána, je pouze odpad nalezený v příkopu. Tento odpad je 

nutno před likvidací třídit [35]. 

Pracovní postup 

Pracovní postup je následovný: 

1. Označení pracoviště příslušným dopravním značením dle TP 66, 

2. příprava dopravních prostředků a přesun na pracoviště, 

3.  ruční čištění příkopu, 

4. nakládka na auto, 

5. úklid dopravního značen, 

6.  po ukončení pracovního procesu na trase následuje přesun 

mechanizmů z pracoviště do areálu, 

7. třídění odpadu a uložení do kontejneru [35]. 

 

Zpracování odpadu 

V roce 2012 byla zrealizována výstavba tzv. smetkového hospodářství. Tato 

stavba slouží k odvodnění smetků a kalů, vzniklých při čištění komunikací, před 

jejich odvozem na řízenou skládku. Smetky pocházejí z čištění vozovek, kaly 
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z čištění kanálů a vpustí. Po jejich částečném vysušení jsou předávány firmě 

A.S.A. spol. s.r.o. Firma A.S.A. spol. s.r.o. je poskytovatel služeb odpadového 

hospodářství ve střední a jihovýchodní Evropě. Tato společnost je jednou z 

nejvýznamnějších evropských firem, zabývajících se nakládáním s odpady a 

poskytováním komunálních služeb. V České republice působí od roku 1992 [36].  

Množství sesbíraného odpadu a jeho katalogové číslo 

V roce 2014 bylo Společnosti A.S.A. spol. s.r.o. předáno celkem 3 448,5 tun 

tohoto materiálu s katalogovým číslem odpadu 200303, což je „ostatní“, nikoliv 

nebezpečný odpad. Toto čištění v loňském roce probíhalo od 16. 1. do 19. 11. 

2014, ale to jen proto, že byla velice mírná zima [36]. 

Ekonomické vyhodnocení 

Za odvoz a uložení smetků bylo vloni zaplaceno cca 750 000 Kč. To je ale jen 

částka za odvoz a uložení, musí být ještě připočtena částka za samotný sběr 

smetků a čištění kanálů [36]. 
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9 Vlastní analýza a návrh řešení  

V rámci praktické části byla provedena vlastní analýza zaměřená na problematiku 

litteringu na území statutárního města Ostrava. Cílem této analýzy bylo prakticky 

ověřit, zda nalezený odpad konkrétní části města reálně odpovídá analýzám 

v České republice, které již byly zmíněny výše. 

Pracovní postup 

Vybraná analyzovaná část v územním obvodu Mariánské Hory, stejně jako jiné 

obvody na území statutárního města Ostrava, využívá k úklidu veřejných 

prostranství zaměstnance Technických služeb, a. s. (viz obrázek č. 13). Ve 

vybrané lokalitě se o úklid starají tři pracovníci. Pro analýzu byla tato skutečnost 

využita a po domluvě bylo možné s uklízecí četou spolupracovat. Sběr byl tudíž 

prováděn společně s pracovníky Technických služeb, a. s., což analýzu umožnilo. 

Bez pomoci zmíněných pracovníků by bylo nutné sesbírat odpad na ulici ještě 

před začátkem jejich pracovní doby, což by bylo časově i fyzicky velice náročné. 

 

 

Obrázek č. 13 Uklízecí četa společnosti Technické služby, a.s. 
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Časové období analýzy 

Analyzovaný odpad byl sbírán vždy dva pracovní dny v týdnu po dobu jednoho 

měsíce. Vybraným měsícem byl březen. Pracovníci Technických služeb, a.s. mají 

začátek pracovní doby v šest hodin ráno a díky tomu, že tato ulice je první část, 

která je každé ráno v Mariánských Horách uklízena, byl odpad vždy sesbírán již 

kolem půl sedmé až sedmé hodiny ranní. 

Zaměstnanci uklízejí Mariánské Hory každý den od pondělí do pátku. Pracovní 

doba začíná v šest ráno a končí kolem druhé hodiny v závislosti na tom, jestli svoji 

práci stihnou. Tím, že pracují pouze ve všední dny, je dle jejich slov největší 

problém vždy v pondělí, kdy se za víkend odpad nashromáždí, protože se jedná o 

rušnou ulici, kde se nacházejí i podniky s večerním provozem. Náhled sbíraného 

odpadu je uveden na obrázku číslo 15. 

 

 

Obrázek č. 15 Sesbíraný odpad ve vozíku Technické služby, a. s. 
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Analyzovaná lokalita 

Vybranou lokalitou byla ulice Přemyslovců v Mariánských Horách, která je 

zobrazena na obrázku číslo 14. Tato ulice byla vybrána z toho důvodu, že je 

v pracovních dnech značně frekventovaná jak v denních, tak i nočních hodinách. 

Ulice Přemyslovců je dlouhá 750 m a jedná se o oblast v zastavěné zástavbě 

vícepodlažních domů, v jejichž přízemních částech se z převážné části nacházejí 

prostory nabízející služby jako restaurace, večerky, zastavárny, herny, apod.  

 

 

Obrázek č. 14 Analyzovaná ulice Přemyslovců [38] 

Výsledky analýzy 

Všechen sesbíraný odpad byl seskupen dohromady a následně rozdělen do čtyř 

základních skupin – cigaretové nedopalky, papír, plasty a biologický a ostatní 

odpad.  

Procentuální zastoupení četnosti odpadu 

Zastoupení četnosti odpadů je následující: cigaretových nedopalků bylo nejvíce a 

to celých 53 %, plastového odpadu 26 %, papíru 20 % a biologického a ostatního 

odpadu 1 %. Biologického a ostatního odpadu je pouze jedno procento z toho 
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důvodu, že jej nebylo možné identifikovat a proto nebylo možné určit jeho četnost. 

Výsledky jsou uvedeny v grafu číslo 13. 

 

Graf 13 Procentuální zastoupení četnosti odpadu na ulici Přemyslovců 

Procentuální objemové zastoupení odpadu 

Objemové zastoupení zkoumaných odpadů je následující: plastového odpadu bylo 

38 %, biologického a ostatního odpadu 24 %, papírového odpadu 20 % a 

cigaretových nedopalků 18 %.  Výsledky jsou uvedeny v grafu číslo 14. 

 

Graf 14 Procentuální objemové zastoupení odpadu na ulici Přemyslovců 
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Procentuální hmotnostní zastoupení odpadu 

Hmotnostní zastoupení zkoumaných odpadů je následující: biologického a 

ostatního odpadu bylo nejvíce a to 40 %, papírového odpadu 25 %, cigaretových 

nedopalků 20 % a plastového odpadu 15 %. Biologického a ostatního odpadu je 

největší podíl především z toho důvodu, že byl vážen v nevysušeném stavu. 

Výsledky jsou uvedeny v grafu číslo 15. 

 

Graf 15 Procentuální hmotnostní zastoupení odpadu na ulici Přemyslovců 

 

Z uvedených výsledků je zřejmé, že co se týče četnosti pohozených odpadů, jsou 

cigaretové nedopalky litteringovým problémem číslo jedna, což odpovídá většině 

vyhodnocení světových analýz. Ale z hlediska hmotnostního a objemového 

zastoupení jsou to naopak odpady z plastu a papíru.  

Jak už bylo zmíněno výše, výsledky jakékoliv analýzy závisí především na 

metodice terénního šetření a dále na prezentaci výsledků. Pokud by byla při 

zkoumání použita stejná metodika šetření jako na Slovensku, tak by se cigaretové 

nedopalky v analýze vůbec neobjevily. Na druhou stranu, kdyby byl sesbíraný 

odpad hodnocen pouze z hlediska četnosti, pak by byly výsledky opět zkresleny, 

protože objemové i hmotnostní výsledky se značně liší. 
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Návrh řešení 

Snižování litteringu je předmětem výchovy obyvatel, která je realizována 

prostřednictvím propagační a osvětné činnosti. Toto sociální řešení by samostatně 

nebylo účinné, a proto je nutné vymezit i technická opatření. Sociální řešení, která 

by byla vhodná pro území statutárního města Ostrava jsou: 

 Přímé oslovení obyvatel prostřednictvím médií. 

 Workshopy na téma littering ve školách a školkách 

 Plakáty na veřejných místech, ve školách, dopravních prostředcích atd. 

 Vzdělávací akce pro děti a mládež. 

 Exkurze ve sběrném dvoře s výkladem o odpadech a seznámením se 

svozovou a čistící technikou a náročností udržení čistoty na veřejných 

místech, povinné pro střední školy. 

Výchova obyvatel se soustředí především na děti a mládež, protože tato cílová 

skupina je nejsnadněji ovlivnitelná a je zde možnost, že mladá generace ovlivní i 

své rodiče. 

Technická řešení, která by byla vhodná pro území statutárního města Ostrava, a 

nebylo by potřeba finančních prostředků jsou: 

 Vyhláška ukládající vlastníkům restaurací, barů, klubů a občerstvení 

povinnost udržovat v okolí těchto objektů pořádek s možností pokutování při 

nedodržení těchto povinností. 

 Vyhláška pro běžného občana, který by byl pokutován při zadržení při 

odhazování odpadu na veřejném prostranství. 

Technická řešení, která by byla vhodná pro území statutárního města Ostrava, a 

bylo by nutné je financovat jsou: 

 Navýšení počtu košů. 

 Kamerový systém pro tvorbu záznamu litteringové chování s následným 

pokutováním zaznamenané osoby. 

Řešení, prostřednictvím vyhlášek a kamerového systému, by fungovala především 

jako výstraha, protože dokazování litteringového chování s následným 

pokutováním by bylo velmi komplikované a proto by bylo nutné tuto skutečnost 

mezi obyvatele rozšířit co nejvíce. 
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10 Závěr 

V diplomové práci jsem chtěla zdůraznit stále se zvyšující problém s odhazováním 

odpadu na veřejných prostranstvích, zvaný littering. V teoretické části jsem 

vycházela z odborné literatury a z provedených analýz z různých částí světa a ze 

dvou analýz vztahujících se přímo k České republice. 

Praktická část byla zaměřena na město Ostravu a to především na způsob 

vypořádávání se města se vzniklým znečištěním městských částí. Je zde 

uvedeno, jakým způsobem je město čištěno a jak je se vzniklým odpadem dále 

nakládáno. Jsou zde uvedeny také přibližné ekonomické náklady na 

zneškodňování vzniklých odpadů, které jsou ve většině případů ukládány na 

skládky.  

V druhé polovině praktické části jsem vytvořila vlastní analýzu a to především 

z toho důvodu, abych mohla posoudit, jestli bude vybraná běžná část Ostravy 

odpovídat standardům ostatních analyzovaných zemí a také standardu samotné 

České republiky.  

Díky analýze jsem zjistila, že není jednoduché jednoznačně zhodnotit, který odpad 

je při analýze zastoupen nejvíce a to z toho důvodu, že výsledky se v závislosti na 

metodickém šetření a prezentaci výsledků značně liší. 

V závěru lze konstatovat, že problém litteringu je rozšířeným jevem jak v Ostravě, 

tak v celém světě a ačkoliv existují prostředky, které se tomuto problému snaží 

předcházet, jako je pořízení více odpadkových košů, častější uklízení ulic, zálohy 

lahví či pokuty, stále je zde spousta lidí, která tyto skutečnosti buď nezná, nebo 

úmyslně ignoruje. V zahraničních studiích je kladen značný význam osvětovým 

kampaním proti pohazování odpadů. Je zřejmé, že je nutné dále mezi obyvatele 

šířit, že litteringové chování je společensky nepřijatelné a více apelovat na 

zmíněný problém a jeho ekonomické i globální následky. 

Z ekonomického hlediska je pro města či obce velmi náročné se s problémem 

litteringu vypořádávat. Na uklízení města či obce je nutno denně využít práce 

uklízecích čet a speciálních strojů a poté je nutno sesbírané odpady dále 
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zpracovávat, nebo platit za jejich předání specializovaným firmám. Všechny tyto 

skutečnosti jsou velice nákladné.  

Technickými službami, a.s. je uvedena přibližná částka 1 460 000,- Kč za předání 

odpadu společnosti OZO Ostrava s.r.o. bez samotného sběru smetků a 

Ostravskými komunikacemi, a.s. je uvedena přibližná částka 750 000 Kč bez 

samotného sběru smetků a čištění kanálů. Z uvedených částek je zřejmé, že 

littering je v Ostravě opravdu rozšířený jev a částky, které jsou ročně městem 

odváděny za zneškodňování odpadů vzniklým litteringem, jsou opravdu značné. 
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