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Anotace 

Tato práce se zabývá primárním tříděním odpadŧ určeným k recyklaci domácnostmi  

a ověřuje skutečné vědomosti obyvatel v této problematice. V první části je uveden současný 

stav produkce a nakládání s komunálním odpadem v České republice a v zahraničí, principy  

a metody správného třídění odpadŧ obyvateli a charakteristiky společností zabývajících se 

tříděním, sběrem a zpracováním odpadŧ. V další části jsou uvedeny platné legislativní 

předpisy, týkající se odpadŧ a obalŧ. Následně jsou uvedeny jednotlivé faktory, které 

ovlivňují proces třídění odpadŧ obyvatel.  V další části je zpracován sociologický prŧzkum 

vzdělanosti obyvatel, který ověřuje a hodnotí jejich znalosti v oblasti odpadového 

hospodářství. Na závěr jsou uvedena doporučení a návrhy na podporu vzdělanosti obyvatel 

v oblasti nakládání s odpady. 

Klíčová slova: komunální odpady, legislativa odpadového hospodářství, sociologický 

prŧzkum, třídění odpadŧ, vzdělanost obyvatel.  

 

Summary 

This thesis is concerned with a primary waste sorting for recycling by the households 

and it tests a real inhabitant's knowledge of this problems. In the first part there is mentioned  

a present condition  of a municipal waste production  and treatment in Czech Republic and in 

foreing countries, the principles and methods of regular waste sorting by inhabitants and 

characteristics of waste sorting, collection and recovery companies. Next part mentions waste 

and packaging legislative rules. Subsequently there are mentioned several factors, which 

influence inhabitant's waste sorting process. Further there is processed a sociological survey 

of waste management knowledege. In the end there is proposals and recommendations for 

inhabitant's intelligence support of the waste treatment. 

Keywords:  municipal waste, waste management legislature, sociological survey, 

waste sorting, inhabitant's inteligence. 
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1 Úvod a cíl 

1.1 Úvod 

Tvorba odpadŧ je stará jako lidstvo samo. 

V minulosti se problematika týkající se tvorby odpadŧ nijak zvlášť neřešila. To, co se 

stalo odpadem, většinou skončilo v lokálních topeništích, a přírodní materiály, kterými byly 

odpady převáţně tvořeny, se v přírodě za krátký čas rozloţily. 

Situaci změnila stále se zvyšující ţivotní úroveň mnohých zemí a s ní spojený 

konzumní styl ţivota. Tyto faktory daly a dávají vzniknout nepřebernému mnoţství rŧzných 

druhŧ odpadŧ, kterých stále přibývá. S postupnou modernizací došlo k objevu a vývoji 

mnohých materiálŧ, které plní dokonale svou funkci díky jedinečným vlastnostem a odolnosti 

vŧči vnějším vlivŧm.  Bohuţel pokud se tyto materiály následně staly odpadem, ekosystémy 

si s nimi uţ tak lehce neporadí, jak tomu bylo v minulosti, ve většině případŧ vŧbec. 

Proto bylo lidstvo nuceno tuto neblahou situaci změnit, začít nakládat s odpady  

tzv. ekologickými zpŧsoby v souladu se strategií trvale udrţitelného rozvoje, který usiluje  

o zachování ţivotního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. 

Jedním z takových zpŧsobŧ je vyuţití odpadŧ jako druhotné suroviny - tzv. recyklace. 

Aby však mohl být odpad recyklován, je třeba jej dobře třídit. Pokud člověk třídí odpady 

špatně nebo dokonce vŧbec netřídí, dochází k znehodnocení jejich potenciálu a moţnost jejich 

opětovného vyuţití je nenávratně ztracena. Mnohdy pak zbytečně končí na skládce i takové 

odpady, které by bylo moţné dále vyuţít. 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na současný stav hospodaření  

s komunálním odpadem na území České republiky a v zahraničí, metodiku správného třídění 

odpadŧ v domácnostech, dále na platné legislativní předpisy týkající se odpadového 

hospodářství – zákony (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákon č. 447/2001 Sb. o obalech), 

vyhlášky, a v neposlední řadě na faktory, které třídění ovlivňují. Součástí mé bakalářské práce 

je také praktická část – sociologický prŧzkum vzdělanosti obyvatel v oblasti odpadového 

hospodářství, který přiblíţí a ověří skutečné znalosti občanŧ. 

1.2 Cíl 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit a shrnout problematiku současného stavu 

produkce a nakládání s komunálním odpadem v České republice a v zahraničí. Dále je cílem 

objasnit, jak by měly domácnosti správně třídit odpad určený k recyklaci, shrnout platné 

legislativní předpisy týkající se odpadového hospodářství, následně se zaměřit na faktory, 

které třídění odpadŧ ovlivňují a zhodnotit povědomí občanŧ v oblasti nakládání s odpady. 
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2 Současný stav v ČR a zahraničí 

2.1 Produkce a nakládání s komunálními odpady v ČR 

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) bylo v roce 2007 v ČR celkově 

vyprodukováno 25,1 mil. tun odpadu.  

Z celkového mnoţství se v ČR vyprodukovalo 3024781 tun komunálního odpadu. 

Mnoţství komunálního odpadu připadající na jednoho obyvatele činilo 293 kg [1]. Podle 

údajŧ Evropského statistického úřadu EUROSTAT, je produkce odpadŧ v ČR na jednoho 

občana 294 kg. Ve srovnání s ostatními zeměmi je to nejméně komunálního odpadu z celé 

Evropské unie. Prŧměrné mnoţství v celé Evropské unii je přibliţně o 228 kg vyšší [2].  

Komunální odpad kromě odpadu z provozu domácností, odpadu z čištění veřejných 

komunikací a prostranství a odpadu z údrţby veřejné zeleně, zahrnuje i produkci odpadu 

ţivnostenského (odpad podobný komunálnímu odpadu, který vzniká z nevýrobní činnosti  

a provozu ţivností, úřadŧ a škol) [1]. 

Tab. 2.1 Produkce komunálních odpadů v ČR [1] 

 

Zdroj: ČSÚ 

Tab. 2.2 Produkce komunálních odpadů v ČR v roce 2007 [1] 

Zdroj: ČSÚ 

Z uvedených tabulek je patrný podíl třídění a recyklace odpadŧ, která činí zhruba  

20 %. V roce 2007 bylo vytříděno 37 kg komunálního odpadu na obyvatele, coţ je o 5 kg více 

neţ v roce 2006. Nejčastější metodou nakládání s komunálním odpadem je v naší republice 

stále skládkování [1]. 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Produkce odpadů celkem [t] 2 856 690 2 841 428 2 953 679 3 038 702 3 024 781 

v tom:   

běţný svoz [t] 2 201 828 2 206 214 2 260 222 2 305 070 2 273 836 

svoz objemného odpadu [t] 247 709 245 273 282 158 283 971 303 014 

odděleně sbírané sloţky [t] 277 820 268 414 300 435 327 023 386 479 

odpady z komunálních sluţeb [t] 129 333 121 527 110 864 122 638 61 451 

Produkce odpadŧ celkem [t] z toho v % 

3 024 781 
běţný 

svoz 

svoz 

objemného 

odpadu 

odděleně 

sbírané 

sloţky  

odpady  

z komunálních 

sluţeb  

5,17 10,02 12,78 2,03 
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2.2 Produkce a nakládání s komunálními odpady v zahraničí 

Podle údajŧ evropského statistického úřadu EUROSTAT činilo prŧměrné mnoţství 

odpadŧ v roce 2007 produkované v EU (27 členských státŧ) 522 kg na osobu. Česká 

republika, jak bylo uvedeno výše, produkuje z tohoto pohledu nejméně komunálního odpadu. 

Naopak největším producentem je Dánsko, které vyprodukuje 801 kg odpadu na osobu za rok. 

Dále jsou to s více neţ 750 kg na osobu Irsko a Kypr [2]. 

Tab. 2.3 Produkce komunálního v (kg/obyvatele) odpadu v EU [2] 

Státy Produkce komunálního odpadu v EU (kg/osobu) 2007 

EU27 (27 států) 522 

Česká republika 294 

Slovensko 309 

Polsko 322 

Lotyšsko 377 

Rumunsko 379 

Litva 400 

Slovinsko 441 

Řecko 448 

Maďarsko 456 

Bulharsko 468 

Portugalsko 472 

Belgie 492 

Finsko 507 

Švédsko 518 

Estonnsko 536 

Francie 541 

Itálie 550 

Německo 564 

Velká Británie 572 

Španělsko 588 

Rakousko 597 

Nizozemí 630 

Malta 652 

Lucembursko 694 

Kypr 754 

Irsko 786 

Dánsko 801 

Zdroj: EUROSTAT 
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S komunálními odpady v jednotlivých zemích EU je nakládáno rŧznými zpŧsoby 

(nejčastěji skládkování, spalování, recyklace, kompostování). Prŧměrně se v EU  

(27 členských státŧ) v roce 2007 uloţilo 42 % komunálního odpadu na skládky, 20 % bylo 

spáleno, 22 % recyklováno a 17 % kompostováno. 

Státy EU se liší ve zpŧsobech, jakým s odpadem nakládají. V Bulharsku, Rumunsku, 

Litvě, Maltě a Polsku se nejvíce vyuţívá skládkování. Oproti tomu v Dánsku, Švédsku nebo 

Lucembursku se zhruba polovina odpadŧ spaluje ve spalovnách. Mezi státy s nejvyšším 

podílem recyklace patří Německo, Belgie a Švédsko.  Kompostování je běţným zpŧsobem 

v Rakousku, Itálii a Lucembursku. Tento zpŧsob vyuţití odpadŧ se vŧbec neprovádí v zemích 

jako je Bulharsko, Kypr nebo Rumunsko.  

Nejekologičtějšími zpŧsoby (tj. kompostování a recyklace) se nakládá v Německu, 

Belgii, Nizozemí, Rakousku. Oba ekologické zpŧsoby vyuţívání odpadŧ v těchto zemích činí 

trvale více neţ padesátiprocentní podíl, z čehoţ vyplývá také to, ţe odpad musí být lidmi 

správně tříděn [2]. 

2.3 Třídění a sběr odpadů v ČR 

2.3.1 Základní pojmy 

Předpokladem pro správné řešení problematiky třídění komunálního odpadu určeného 

k recyklaci je definování si základních pojmŧ. Mezi tyto pojmy patří: 

 odpad, 

 komunální odpad, 

 recyklace. 

Odpad 

Ve výrobních procesech se odpadem rozumí taková věc, která není dále přeměnitelná 

na uţitnou hodnotu a není dále ve výrobním procesu uplatnitelná. V nevýrobních činnostech 

dávají vzniknout odpadu takové věci, které nejsou dále vyuţitelné, konzumovatelné nebo 

takové, které ztratily schopnost plnit svou funkci. Za odpady se povaţují také věci s prošlou 

lhŧtou spotřeby, výrobky neodpovídající poţadované jakosti nebo takové, pro které uţ nemá 

vlastník poţadované upotřebení [3].  

Komunální odpad 

Druhem odpadu, se kterým lidé v domácnostech nejčastěji přicházejí do styku, je 

komunální odpad. Je jedním z odpadŧ s nejvíce rŧznorodým (nehomogenním) sloţením, 

jelikoţ jej tvoří nepřeberné mnoţství sloţek, kterými jsou nejčastěji – obaly, sklo, papír, kovy 

plastické hmoty, zbytky potravin, textil, rŧzné nepotřebné předměty. Zahrnuje taktéţ odpad 

z ulic a úprav zeleně z obcí či měst, odpady vznikající při nevýrobních činnostech sluţeb, 

drobných stavebních pracích, atd. [3]. 
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Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují na území obce 

odpad podobný odpadu komunálnímu, mohou uzavřít s obcí smlouvu a zapojit se do systému 

nakládání s komunálním odpadem. Pokud tak neučiní, jsou povinny z odpadu vytřídit 

nebezpečné a vyuţitelné sloţky. Zbylý odpad mohou zařadit mezi ostatní, jestliţe zaţádají  

o souhlas o upuštění od dalšího třídění příslušný krajský úřad [4].  

Obalové materiály jako součást komunálního odpadu  

Zatímco v minulosti tvořily hlavní část komunálního odpadu popeloviny z topenišť, 

dnes jsou hlavní komoditou obalové materiály. Představují přibliţně 30 % z celkové 

hmotnosti domovních odpadŧ a více neţ polovinu z tříděných vyuţitelných sloţek 

komunálních odpadŧ. Proto je jejich správné třídění a následné vyuţití z hlediska ve vztahu 

k ţivotnímu prostředí velice dŧleţité [3, 5].  

Široké zastoupení sloţek komunálního odpadu nabízí několik moţností jeho vyuţití.  

K uloţení na skládku nebo k jeho spalování by se tedy správně mělo přistupovat jako 

k posledním alternativám. 

Recyklace 

Recyklace (z anglického slova  recycling = recirkulace) znamená opětovné pouţití 

znovuuvedení do cyklu.  

V pŧvodním slova smyslu se recyklací odpadŧ rozumělo jejich vracení do cyklu 

v jednom výrobním procesu (tzv. interní recyklace), ve kterém odpad vznikl – coţ není 

ovšem vţdy technicky i ekonomicky proveditelné, jelikoţ nevyuţívání přírodních zdrojŧ by 

nevedlo k rŧstu a vývoji výroby. 

Proto mnohdy odpady, které vznikají v prŧběhu výroby, nemusejí být vţdy pouţitelné 

pouze v místě vzniku ke stejnému účelu. Často se uplatní v jiném podniku či odvětví i v jiném 

výrobním procesu, neţ ve kterém vznikly (tzv. externí recyklace). Odpady se tedy 

zpracovávají na jiné výrobky a materiály, které jsou dále vyuţity. 

Oba tyto zpŧsoby, jak opětovné vyuţití, tak i další vyuţití odpadŧ, jsou v současnosti 

povaţovány za strategii splňující kritérium dvojnásobného pozitivního účinku na ţivotní 

prostředí – úspory přírodních zdrojŧ na straně vstupŧ (šetření zdrojŧ sníţenou potřebou 

prvotních surovin), sníţení zátěţe ţivotního prostředí na straně výstupŧ (např. sníţení 

ekologické zátěţe prostředí odpady z výrobních a spotřebních procesŧ). 

Bereme-li v úvahu recyklaci jako určitý systém, lze ji definovat jako materiálové či 

energetické vyuţívání výrobních, zpracovatelských či spotřebních odpadŧ, látek a energií 

v pŧvodní nebo pozměněné formě, bez ohledu na místo, čas a pouţití [5]. 

 

 

 

 



Marek Lasák: Jak správně třídit odpad určený k recyklaci – prŧzkum vzdělanosti 

2009  6 

 

Význam recyklace [6]: 

 ekonomický – niţší náklady na druhotné suroviny, niţší náklady na likvidaci 

odpadŧ, 

 technologický – časová ohraničenost zdrojŧ prvotních surovin, technologická 

nutnost pouţít druhotné suroviny, 

 ekologický – ochrana ţivotního prostředí, 

 energetický – úspora energie při znovu vyrábění materiálŧ. 

2.3.2 Principy správného třídění komunálního odpadu domácnostmi 

2.3.2.1 Separovaný sběr 

Aby bylo moţné sloţky komunálního odpadu vyuţít v recyklačních procesech, je třeba 

jednotlivé komodity od sebe oddělit a to nejlépe jiţ tříděním u samotného producenta. 

K tomuto účelu slouţí barevně odlišené a označené nádoby podle druhu odpadu (sběrnými 

nádobami mohou být i pytle – tzv. pytlový sběr). Dŧleţitou podmínkou je, aby nádoby, měly 

co největší ţivotnost, bylo moţné je dobře vyprazdňovat a zároveň by měly do jisté míry 

splňovat estetickou funkci. Nádoby i zařízení k jejich vyprazdňování jsou standardizované 

Evropskou unií [6].  

Na směsný (netříděný) komunální odpad se pouţívají nejčastěji plechové nebo černé 

plastové nádoby o objemu 70 – 1100 l. 

Pro tříděný sběr odpadŧ jsou určeny barevné nádoby o objemu od 240 – 3000 l, někdy 

i více. Pouţívají se plastové či sklolaminátové popelnice, lišící se tvarem a typem výhozu, 

podle svozového vozidla [4]. 

Odpady by se měly třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často  

moţné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí a není moţné jej dále upotřebit [7]. 

 

Obr. 2.1 Barevné označení nádob podle tříděných komodit [7] 

Komodity separovaného sběru komunálního odpadu v ČR 

Zde uvádím přehled jednotlivých komodit odpadu, které se sbírají do příslušných 

nádob, a upřesňuji tak jejich „správné“ třídění. Převáţnou část tvoří výše uvedené obalové 

materiály (tzv. obalové odpady). 
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Plasty – Žlutý kontejner  

Sbíraná sloţka: PET láhve od nápojŧ (sešlápnuté), kelímky, sáčky, fólie, výrobky  

a obaly z plastŧ, polystyrén.  

Do nádoby nepatří: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové 

oleje, chemikálie, barvy apod.).  

Obaly bývají označené těmito značkami [8]:  

PET lahve je nutno před vyhozením sešlápnout, aby zbytečně nezabíraly prostor 

v kontejneru (lze uloţit větší mnoţství). Z PET lahví není třeba odstraňovat uzávěry a etikety. 

Uzávěry se odstraní při drcení a praní materiálu PET, etikety se po rozdrcení oddělí v pračce. 

Obaly silně znečištěné potravinami se musí vymýt, jelikoţ by znečistily obsah kontejneru  

a materiál by nemohl být vyuţit k recyklaci [7, 8]. 

Papír – Modrý kontejner  

Sbíraná sloţka: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, 

krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky).  

Do nádoby nepatří: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný 

papír, pouţité pleny a hygienické potřeby. 

Obaly bývají označené těmito značkami [8]:   

Obtíţně odstraňovat kovové spony z hřbetŧ časopisŧ není potřeba (odstraňují se 

magneticky během zpracování). Papírové krabice je nutno před vyhozením rozloţit 

(sešlápnout) [7, 8]. 

Sklo – Zelený případně bílý kontejner  

Bílé kontejnery bývají v obcích, ve kterých je zaveden oddělený sběr skla podle barvy. 

Sbíraná sloţka (bílý kontejner): pouze bílé (čiré) sklo - čiré prŧhledné láhve, 

sklenice a skleněné nádoby (bez kovových uzávěrŧ případně etiket). 

Do nádoby nepatří: tabulové sklo, barevné sklo, keramika, porcelán, autosklo, 

drátěné sklo a zrcadla, varné sklo. 

Sbíraná sloţka (zelený kontejner): láhve od nápojŧ, skleněné nádoby (bez kovových 

uzávěrŧ případně etiket), skleněné střepy – tabulové sklo.  

Do nádoby nepatří: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, varné sklo. 

Obaly bývají označené těmito značkami [8]:  

Pokud vyhazujeme skleněné nádoby do kontejneru na sklo, je nutné z nich odstranit 

kovové uzávěry, případně etikety (pokud to jde). Neměli bychom odhazovat vratné láhve. 

Sklo se snaţíme co nejméně rozbít [7, 8]. 
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Nápojové kartóny – oranžový kontejner  

V některých obcích se nápojové kartóny sbírají do kontejnerŧ s papírem nebo s plasty, 

které musí být opatřeny oranţovou samolepkou informující o sběru nápojových kartónŧ. 

Kartóny je nutno před vyhozením vypláchnout a sešlápnout [7, 8]. 

Obaly bývají označené těmito značkami [8]:  

Bioodpad – hnědý kontejner  

Bioodpadem se rozumí biologicky rozloţitelný odpad, který je také 

významnou komoditou komunálního odpadu.  

Jednou z moţností, jak se zbavit např. bioodpadu ze zeleně (větve, listy), je sběrný 

dvŧr, ve kterém ho mŧţeme odevzdat.  Pokud máme zahradu, mŧţeme bioodpad vyuţít jako 

hnojivo - zkompostováním. V některých městech je zaveden jeho separovaný sběr do hnědých 

nádob nebo jsou obvykle na jaře (na podzim) přistaveny na bioodpad kontejnery [7].  

Ve skutečnosti však většina tohoto odpadu končí na skládkách. Mnoho lidí totiţ 

nevlastní zahrady, kde by měli moţnost vyrobený kompost vyuţít. Navíc separovaný sběr 

bioodpadŧ není ještě v mnoha obcích vŧbec zaveden.  

Do sběrné nádoby na bioodpad (kompostu) patří: tráva a plevel, listí (bez smetkŧ  

z ulice), větve, neznečištěná zemina (bez květináčŧ), spadané ovoce, pokojové rostliny, 

kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.), sedliny kávy a čaje (i s papírovým 

filtrem), čajové sáčky, květináče z lepenky a rašeliny. 

Do nádoby na bioodpad (kompostu) nepatří: tekuté zbytky jídel, maso, kosti, 

uhynulá zvířata, popel, biologicky nerozloţitelné látky a jiné odpady [7]. 

Podle návrhu nového zákona o odpadech, který připravuje MŢP, bude vyplývat  

pro obce povinnost zavést systém třídění bioodpadŧ [9].  

2.3.2.2 Značky na obalech 

Identifikační kódy obalového materiálu 

Při třídění je mnohdy těţké zjistit z jakého materiálu je obal vyroben a do které nádoby 

patří. Na obalech jsou proto uvedeny šipky s číslem nebo zkratkou. Šipky znamenají, ţe obal je 

moţné recyklovat. Číslo nebo zkratka informují z jakého materiálu je obal vyroben a do jaké 

nádoby na separovaný sběr patří. Popis k jednotlivým značkám je uveden v příloze č. 1 [7]. 

Zelený bod 

Značka znamená, ţe výrobce za takto označený obal uhradil finanční příspěvek 

organizaci zajišťující sběr, třídění a opakované pouţití, recyklaci nebo jiné formy zpětného 

vyuţití obalových odpadŧ. Do ceny takto označených výrobkŧ je tedy nutno zahrnout náklady 

spojené s obalovým odpadem.  
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Uţívání této ochranné známky se řídí určitými pravidly. Nesmí být pouţita v jiném 

smyslu či doprovázena textem, který by ji dával do souvislosti s vlastností obalu, především 

ve vztahu k ochraně ţivotního prostředí. Značka smí být pouţívána v jiném státě pouze se 

souhlasem tamní autorizované organizace pro zajištění vyuţití obalového odpadu. Značka 

Zelený bod nemusí být vţdy vyobrazena zeleně. Barva mŧţe být přizpŧsobena barvě obalu  

za účelem ušetření nákladŧ spojených s barevným tiskem. 

Majitelem ochranné známky Zelený bod je společnost Der Grüne Punkt, která 

zplnomocnila organizaci PRO EUROPE udělovat oprávnění k uţívání ochranné známky 

třetím osobám [10].  

Panáček s košem  

Panáček s košem znamená, ţe pouţitý obal máme vyhodit do příslušné nádoby  

na odpad. Symbol je trochu zavádějící, protoţe to vypadá, jakoby nabádal k vyhození  

do koše. Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, ţe obal do popelnice nepatří, protoţe 

obsahuje nějaké nebezpečné látky a tudíţ je nutno jej odevzdat do mobilní či semimobilní 

sběrny nebezpečných odpadŧ nebo na sběrné dvory [7].  

2.3.2.3 Sběrné dvory (recyklační dvory) 

Komodity komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony) lze vhodně 

třídit a zbavovat se jich díky systému separovaného sběru odpadŧ do barevných sběrných 

nádob. Přesto existuje řada dalších odpadŧ, pro které nejsou barevné nádoby určeny. K těmto 

účelŧm slouţí sběrné dvory. Provozovatelem sběrných dvorŧ jsou firmy nakládající 

s odpadem. Na území Ostravy je to OZO Ostrava (viz 2.3.4.3 Firmy fyzicky nakládající  

s odpady). 

Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z domácností a místy zpětného odběru 

elektrospotřebičŧ.  

Na sběrný dvŧr mohou většinou občané uloţit tyto odpady [11]: 

 nebezpečné odpady (léky – také moţno odevzdat především v lékárnách, baterie  

a akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi 

znečištěné,…), 

 eletroodpady (počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, telefony, kabely, rádia, 

mobily,…), 

 kovy (plechovky, hrnce, kovové nářadí, součástky, kovový šrot, velké mnoţství 

alobalu, …), 

 velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, linolea,…), 

 odpad ze zeleně (tráva, listí, spadané ovoce,…), 

 separované sloţky odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony). 

Mnoţství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat se liší.  Ve většině sběrných 

dvorŧ Ostravska a okolí je moţno odevzdat maximálně 4 m
3
 (vejde se na přívěsný vozík  

za osobní automobil). Větší mnoţství odpadu lze bezplatně odevzdat jen v některých sběrných 
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dvorech, např. Ostrava – Kunčice. Zde je také moţnost odevzdat za úplatu stavební (inertní) 

odpad, který většina sběrných dvorŧ nepřijímá. Řešením problému mŧţe být také objednávka 

kontejneru pro stavební odpad u provozovatele sběrného dvoru [11]. 

Provozovny sběrných dvorŧ v oblasti Ostravska jsou uvedeny v příloze č. 2. 

V některých obcích, kde není sběrný dvŧr nebo se nachází příliš daleko, je firmami 

nakládajícími s odpadem zpravidla zajištěn (dvakrát ročně) mobilní sběr odpadŧ, na předem 

stanovených místech [7]. 

2.3.2.4 Semimobilní sběrny 

Jsou to dočasné sběrny nebezpečného a objemného odpadu. V semimobilní sběrně 

mohou obyvatelé města či obce bezplatně odevzdat: léky, baterie a akumulátory, zářivky, 

výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné, ledničky, televize, monitory, 

nábytek, koberce, elektrospotřebiče, sanitární keramiku, pneumatiky [12].  

2.3.2.5 Mobilní sběrny nebezpečných odpadů 

Jsou to upravené nákladní automobily vybavené speciálními kontejnery  

na nebezpečný odpad, které podle stanoveného jízdního řádu zastavují v městech a obcích [4].  

2.3.2.6 Velkoobjemové kontejnery 

Velkoobjemové kontejnery slouţí k odkládání objemného odpadu z domácností 

(nábytek, koberce,…). Do kontejneru nepatří elektrospotřebiče, nebezpečné odpady  

ani stavební odpady [13].  

2.3.2.7 Zpětný odběr 

Na některé výrobky se podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

platných předpisŧ, vztahuje povinnost zpětného odběru některých pouţitých výrobkŧ. 

Povinnost zajistit zpětný odběr má výrobce, dovozce, prodejce daných výrobkŧ, který by je 

následně měl předat k recyklaci nebo likvidaci. 

Povinnost zpětného odběru se podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění 

pozdější platných předpisŧ, vztahuje na [14]: 

 oleje jiné neţ surové minerální oleje a surové oleje z ţivičných nerostŧ, přípravky 

jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejŧ, jsou-li 

tyto oleje podstatnou sloţkou těchto přípravkŧ,  

 elektrické akumulátory,  

 galvanické články a baterie,  

 výbojky a zářivky,  

 pneumatiky,  

 elektrozařízení pocházející z domácností. 
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V praxi to, znamená, ţe prodejci by měli výrobek od spotřebitele zpětně odebrat, nebo 

jej informovat, kde ho ke zpětnému odběru předat.  

Např. zpětný odběr elektrozařízení, zářivek, výbojek a baterií z domácností je zajištěn 

na území ČR pomocí sdruţených systémŧ sběru - firmy Asekol, Rema, Ekobat, Ekolamp, 

Elektrowin, Retela (viz 2.3.4.2 – Kolektivní systémy sběru výrobkŧ, na něţ se vztahuje 

zpětný odběr). 

Povinnost zpětného odběru vyplývá ze zákona o obalech č. 447/2001 Sb., ve znění 

pozdějších platných předpisŧ, i pro obalové odpady. Situace v České republice je zajištěna 

díky systému společnosti EKO-KOM (viz 2.3.4.1 Kolektivní systém sběru obalových 

odpadŧ). 

2.3.3 Systémy sběru a třídění  

Systémy sběru a třídění komunálního odpadu mohou probíhat několika zpŧsoby.  

Lze je charakterizovat následujícími faktory: 

a) Dostupnost sběrného místa 

Podle dostupnosti sběrného místa lze rozlišovat následující zpŧsoby sběru [15]: 

 odvozový (nádoby jsou umístěny před jednotlivými domy nebo je odpad  

z jednotlivých domácností dáván v den svozu před dŧm), 

 donáškový (občan nosí vytříděné sloţky na určená místa a překonává přitom 

vzdálenost v desítkách aţ stovkách metrŧ),  

 sběrný dvŧr (místo určené obcí ke sběru více sloţek, slouţí pro větší spádovou oblast). 

b) Stupeň třídění odpadů 

Podle stupně třídění lze rozlišovat sběr [15]: 

 směsného (netříděného) komunálního odpadu, 

 sběr vícedruhového odpadu (např. spalitelný odpad, duté a ploché obaly,…), 

 sběr jednodruhového odpadu (oddělený sběr jednotlivých komodit – především papír, 

plasty, sklo). 

c) Pouţívaná technologie sběru 

Podle pouţívané technologie sběru lze rozlišit sběr [15]: 

 nádobový (nádoby s horním výsypem, nádoby se spodním výsypem, velkoobjemové 

kontejnery, podzemní kontejnery, boxy),  

 pytlový sběr (barevně odlišené polyetylenové, papírové, jutové pytle o objemu  

40 - 120 l, které občané odnášejí v den svozu buď před svŧj dŧm, nebo na určené 

místo v obci), 

 beznádobový sběr (jednotlivé sloţky komunálního odpadu, většinou sběrový papír, 

jsou shromaţďovány v domácnostech a v předem známý termín jsou ponechány  

na určeném místě). 
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d) Způsob sběru  

Podle zpŧsobu jakým se provádí lze rozlišit sběr [15]: 

 stacionární (donáška odpadŧ na stabilní sběrná místa),  

 mobilní (např. sběr nebezpečných sloţek). 

2.3.4 Společnosti zabývající se tříděním sběrem a vyuţitím odpadů 

2.3.4.1 Kolektivní systém zpětného odběru a využití odpadu z obalů 

EKO-KOM 

V České republice byla v roce 1997 zaloţena autorizovaná obalová společnost  

EKO-KOM, a.s., která zajišťuje sdruţené plnění povinností zpětného odběru a vyuţití odpadŧ 

z obalŧ prostřednictvím systémŧ tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob 

oprávněných nakládat s odpadem. Tato povinnost vyplývá ze zákona o obalech. Společnost 

EKO-KOM fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování 

nákladŧ spojených se sběrem, svozem, tříděním a vyuţitím obalového odpadu. 

Na jedné straně společnost EKO-KOM uzavírá „Smlouvy o sdruţeném plnění“  

s osobami, které uvádějí obaly na trh či do oběhu. Ty na základě těchto smluv hradí 

organizaci EKO-KOM platby, závislé na mnoţství jimi produkovaných obalŧ. 

Na straně druhé společnost EKO-KOM uzavírá „Smlouvy o zajištění zpětného odběru 

a recyklaci odpadu z obalŧ“ s obcemi a firmami. Ty mají povinnost vést evidenci o mnoţství 

zpětně odebraného a vyuţitého odpadu z obalŧ, na základě které společnost EKO-KOM 

přispívá finančními prostředky na systémy sběru, třídění a vyuţití obalového odpadu [7, 16].  

PRO EUROPE 

Autorizovaná společnost EKO-KOM je součástí systému Zeleného bodu, který 

zastřešuje organizace PRO EUROPE, s. p. r. l. (Packaging Recovery Organisation Europe), 

zaloţená v roce 1995 se sídlem v Bruselu. Organizace je poskytovatelem licence ochranné 

známky Zelený bod, kterou také uţívá jako symbol financování vyuţití obalových odpadŧ. 

Pŧsobí jako autoritativní hlas a politická platforma zastupující zájmy společností 

v jednotlivých zemích, které se zabývají zpětným odběrem obalových odpadŧ a jejich 

recyklací [17]. 

Pro Europe čítá v současnosti 31 národních systémů, mezi které patří: Belgie, 

Bulharsko, Česká Republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Kanada, 

Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, 

Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, 

Švédsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie. 

Výčet autorizovaných obalových společností v jednotlivých státech je uveden 

v příloze č. 3. 
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2.3.4.2 Kolektivní systémy sběru výrobků, na něž se vztahuje zpětný odběr 

Jak bylo výše uvedeno, na některé výrobky se podle zákona o odpadech  

č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších platných předpisŧ, vztahuje povinnost zpětného odběru. 

Tak jako EKO-KOM zajišťuje kolektivní systém sběru obalových odpadŧ, existují firmy, 

které zajišťují kolektivní systém sběru výrobkŧ, na něţ se ze zákona č. 185/2001 Sb. vztahuje 

povinnost zpětného odběru. Jednotlivé společnosti s daným odpadem fyzicky nenakládají, ale 

podílí se zejména na financování nákladŧ spojených se sběrem, svozem, tříděním a vyuţitím 

těchto odpadŧ. 

ASEKOL 

Je to neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobcŧ a dovozcŧ 

elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu 

a recyklaci elektrozařízení, včetně financování celého systému. ASEKOL, s.r.o. je kolektivní 

systém zpětného odběru elektrozařízení, jehoţ sluţeb mohou na základě smlouvy vyuţít 

výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zajišťování chodu systému zpětného 

odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými 

společnostmi a zpracovateli elektrozařízení [18]. 

Spotřebitelŧm je tak umoţněno odevzdat dané elektrozařízení ve sběrném dvoře,  

při mobilním sběru odpadŧ nebo v místě prodeje (při nákupu nového elektrozařízení – odběr kus 

za kus – starý za nový) [19]. V některých městech ČR jsou umístěny stacionární kontejnery  

na sběr malých elektrozařízení (kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, atd.), 

které usnadní lidem odevzdávání vyslouţilých spotřebičŧ blíţe místu jejich bydliště. S drobnými 

elektrospotřebiči tak obyvatelé těchto měst nemusí aţ na sběrný dvŧr [20]. 

Další firmy pŧsobící na území ČR, které organizují celostátní systém zpětného odběru 

odpadních elektrických a elektronických zařízení:  

 Retela  s.r.o.,  

 Elektrowin a.s. 

Uvedené firmy jsou členy neziskové evropské asociace kolektivních systémŧ tzv. fóra 

kolektivních systémŧ odpadních elektrických a elektronických zařízení WEEE FORUM 

(Waste electrical and electronic equipment forum) se sídlem v Bruselu [21].  

ECOBAT 

Společnost ECOBAT, s.r.o. provozuje kolektivní systém sběru a recyklace baterií  

pro výrobce a dovozce. Ti musí ze zákona o odpadech plnit povinnosti zpětného odběru. 

Na začátku roku 2009 ECOBAT disponuje bezmála 10 000 sběrnými místy, které jsou 

zřízeny v kaţdé větší obci či městě [22].  

Místa zpětného odběru jsou zřizovány v [22]: 

 maloobchodech,  

 elektro-obchodech, 
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 supermarketech,  

 hypermarketech,  

 velkoobchodech, na školách, na veřejných místech (městské úřady), ve sběrných 

dvorech aj. 

ECOLAMP 

Společnost Ekolamp, s.r.o. je neziskovou organizací, která provozuje systém sběru  

a recyklace elektrozařízení – a to světelných zdrojŧ a svítidel (zářivky, výbojky,…) [23].  

Sběrná místa se nacházejí ve [24]: 

 sběrných dvorech obcí, 

 obchodech - ve většině obchodŧ však mŧţete odevzdat pouze tolik vyslouţilých 

zářivek nebo úsporek, kolik nových si jich tam koupíte. 

Světelné zdroje se shromaţďují ve speciálních sběrných nádobách, aby při přepravě 

nedošlo k jejich rozbití. Seznam sběrných míst je uveden na webových stránkách společnosti [24]. 

2.3.4.3 Firmy fyzicky nakládající s odpady  

Víme, ţe společnosti zajišťující kolektivní systémy sběru s odpady jako takové přímo 

fyzicky nenakládají. Nakládání s odpadem, tj. jeho sběr, svoz, třídění, vyuţívání  

a odstraňování mají na starosti příslušné firmy pŧsobící v daných regionech. 

OZO Ostrava 

Na území Ostravy je jednou z takových společnost OZO Ostrava, s.r.o. Zkratka OZO 

v názvu společnosti znamená odvoz a zpracování odpadŧ. 

Základem činnosti společnosti OZO Ostrava s.r.o. je poskytování komplexních sluţeb 

v oblasti nakládání s odpady, tedy především [25]: 

 sběr, svoz, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadŧ z měst a obcí,  

 sběr, svoz, třídění, vyuţívání a odstraňování prŧmyslových, nebezpečných  

a ţivnostenských odpadŧ,  

 výroba náhradního paliva pro cementárny z odpadŧ,  

 výroba regranulátu z PE plastŧ,  

 třídění a lisování PET lahví,  

 jímání bioplynu a výroba elektřiny,  

 ekologická výchova.  

V rámci poplatku poskytuje firma občanŧm daných měst a obcí popelnice a kontejnery 

na směsný odpad, popelnice a kontejnery na tříděný odpad (kontejnery na plasty a nápojové 

kartony, kontejnery na sklo, kontejnery na papír). Společnost je provozovatelem všech 

sběrných dvorŧ a semimobilních sběren v Ostravě. Na vesnicích, kde nejsou sběrné dvory, je 

problematika řešena mobilním sběrem odpadŧ [25].  



Marek Lasák: Jak správně třídit odpad určený k recyklaci – prŧzkum vzdělanosti 

2009  15 

 

Firmou podobného charakteru, pŧsobící v moravskoslezském regionu (např. na území 

města Hlučín) je dánská společnost Marius Pedersen Engineering a.s. 

2.4 Třídění odpadů v zahraničí 

Ve většině zemí Evropské unie fungují systémy vyuţití odpadŧ z obalŧ, kterým se také 

říká systémy Zeleného bodu. Princip sběru těchto systémŧ v Evropě je většinou všude stejný 

nebo podobný. V případě zpětného odběru obalových odpadŧ pŧsobí na území Evropy 

v daném státě autorizovaná obalová společnost podobně jako u nás EKOKOM (viz příloha  

č. 3) [26]. Sběr je zajištěn také pomocí barevných kontejnerŧ (pytlŧ) podle jednotlivých 

komodit. Separace základních komodit určených k recyklaci (tj. plasty, papír, sklo) probíhá 

většinou všude.  

V Německu a Nizozemí mají například na rozdíl od České republiky a jiných zemí 

zaveden systém záloh na plastové láhve od nápojŧ. Nádoby jsou z tohoto dŧvodu mnohem 

tvrdší a odolnější neţ u nás a slouţí plničŧm k opětovnému pouţití, coţ mohu potvrdit 

z vlastní zkušenosti při návštěvě Holandska.  

Na mezinárodní úrovni na území Evropy probíhá i kolektivní sběr elektrozařízení 

určených ke zpětnému odběru [21]. 

Rozdíl mezi státy je v moţnostech třídění jednotlivých komodit a také v přístupu lidí 

k samotnému třídění. To, ţe v některých zemích (např. Německo, Belgie, Rakousko) 

obyvatelé dobře třídí odpady, které jsou následně ekologicky vyuţity (recyklace, 

kompostování), je zpŧsobeno podle mého názoru tím, ţe systémy odděleného sběru odpadŧ 

jsou v daných státech delší dobu. Lidé jsou více vzdělaní a má to za následek celkově lepší 

fungování těchto systémŧ. 
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3 Platné legislativní předpisy 

Legislativa České republiky, týkající se odpadŧ, se řídí platnými zákony, nařízeními 

vlády a vyhláškami. Ústředním orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství je 

Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky, na jehoţ webových stránkách lze souhrn 

současných platných právních předpisŧ týkajících se ţivotního prostředí (mimo jiné  

i odpadového hospodářství) nalézt (http://www.env.cz/cz/platne_pravni_predpisy). 

Odpadové hospodářství na území ČR je vymezeno dvěma hlavními zákony [26]: 

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění pozdějších právních předpisŧ 

včetně prováděcích předpisŧ 

 Zákon č.  477/2001 Sb. o obalech, v platném znění pozdějších právních předpisŧ 

včetně prováděcích předpisŧ  

3.1 Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 

Zákon upravuje problematiku odpadŧ, stanovuje pravidla pro předcházení jejich 

vzniku a pro nakládání s nimi v souladu s ochranou ţivotního prostředí, ochranou zdraví 

člověka a trvale udrţitelného rozvoje. Určuje také práva a povinnosti osob v odpadovém 

hospodářství. Tato pravidla jsou upřesněna příslušnými prováděcími předpisy – vyhláškami, 

nařízeními. Znění zákona i vyhlášek se neustále mění a aktualizuje. Poslední změna zákona 

byla provedena zákonem č. 383/2008 Sb. [27]. 

Zákon má 18 částí, 89 paragrafŧ a 7 příloh. 

3.1.1 Jednotlivé části zákona 

Část I. (§ 1 - § 4)  

Část se zabývá tím, co zákon stanovuje (sděluje jeho pŧsobnost) a řeší také, na které 

odpady se zákon vztahuje. Vysvětluje se zde pojem odpad a další dŧleţité pojmy, které jsou 

pro znalost a pochopení celého zákona a z něj vyplývajících povinností nutné [27].  

Část II. (§ 5 - § 9) 

Zde jsou vysvětleny povinnosti pŧvodcŧ a oprávněných osob, týkající se zařazování 

odpadŧ podle Katalogu odpadŧ, který je upřesněn prováděcím právním předpisem, kterým je 

vyhláška č. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisŧ. V podstatě jde o určení povinnou 

osobou, jestli je odpad nebezpečný či nikoliv, a jeho zařazení podle Katalogu odpadŧ. Dále 

hodnotit a posuzovat nebezpečný odpad mŧţe jen právnická osoba pověřená MŢP a MZ [27]. 

Část III. (§ 10 - § 24) 

Je velmi dŧleţitou částí zákona, jelikoţ objasňuje povinnosti při nakládání s odpadem.  

V úvodu jsou vysvětleny základní povinnosti při nakládání s odpadem. Ty jsou rozděleny  

do tří skupin: předcházení vzniku odpadŧ, přednostní vyuţívání odpadŧ, obecné povinnosti.  
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Je zde stanoven souhlas k provozování zařízení k vyuţívání, odstraňování, sběru nebo 

výkupu odpadŧ, který se uděluje na základě rozhodnutí krajského úřadu na dobu nejvýše  

4 roky. V  zařízeních, která nejsou určena pro nakládání s odpady, musí odpad splňovat 

kritéria vstupní suroviny a nesmí ohroţovat ţivotní prostředí ani zdraví lidí.  

Dále část stanovuje povinnosti vztahující se na pŧvodce a oprávněné osoby. Určuje 

povinnost stanovit odborně zpŧsobilou osobu – odpadového hospodáře pro nakládání 

s odpadem (tato povinnost se vztahuje na provozovatele skládek komunálního  

a nebezpečného odpadu a na pŧvodce a oprávněné osoby, kteří nakládali v posledních dvou 

letech s více neţ 100 t nebezpečného odpadu za rok). 

Zvlášť se v této části přistupuje k obcím, na které se podle tohoto zákona vztahují 

povinnosti pŧvodce odpadŧ a jsou zde uvedeny také povinnosti fyzických osob (více kapitola 

3.1.3 Povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech obcím a fyzickým osobám). 

Část III. také stanovuje povinnosti při sběru a výkupu odpadŧ, při vyuţívání  

a při odstraňování odpadŧ. 

Část je ukončena zvláštními ustanoveními pro skládkování a spalování odpadŧ [27]. 

Část IV. (§ 25  - § 37) 

Tato část se věnuje povinnostem při nakládání s vybranými výrobky, vybranými 

odpady a vybranými zařízeními, kterými pro účely tohoto zákona jsou [27]: 

a) odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB, 

b) odpadní oleje, 

c) baterie a akumulátory, 

d) kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozloţitelné odpady, 

e) odpady z výroby oxidu titaničitého, 

f) odpady azbestu, 

g) autovraky, 

h) elektrická a elektronická zařízení. 

Povinnosti, vztahující se k danému výrobku, odpadu, zařízení, jsou popsány 

v jednotlivých paragrafech této části.  Povinnosti vyplývají také z Části III [27]. 

Část V. (§ 38) 

Stanovuje podmínky a povinnosti pro zpětný odběr některých výrobkŧ (viz kapitola 

2.3.2.7 Zpětný odběr). Povinnost zajistit zpětný odběr má výrobce, který výrobky vyrábí nebo 

dovozce. Prodejci pak musí zajistit informace, týkající se zpětného odběru, který musí být 

proveden bez nároku na úplatu za provedení [27]. 
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Část VI. (§ 39  - § 40) 

Rozebírá problematiku vedení evidence a ohlašování odpadŧ a zařízení. Pŧvodci 

odpadŧ a oprávněné osoby, kteří nakládají s odpady, mají povinnost vést prŧběţnou evidenci 

o odpadech a zpŧsobu nakládání s nimi dle platných prováděcích předpisŧ. Archivace této 

evidence se vyţaduje na dobu nejméně 5 let. Prováděcím předpisem je vyhláška  

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [27].  

Část VII. (§ 41  - § 44) 

Tato část se zabývá povinnostmi a podmínkami pro plány odpadového hospodářství 

(POH) – POH ČR, POH krajŧ, POH pŧvodce. Plány obsahují opatření k předcházení vzniku 

odpadŧ, k omezování jejich mnoţství, zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady, 

vybranými odpady, zásady pro rozhodování ve věcech vývozu a dovozu odpadŧ, podíl 

recyklování odpadŧ, podíl odpadŧ uloţených na skládky, atd.  

 Plán odpadového hospodářství České republiky zpracovává MŢP. Plán odpadového 

hospodářství České republiky stanovuje konkrétní cíle a opatření pro nakládání  

s odpady na území České republiky. Jeho platnost byla určena nejméně na deset let, 

tedy na roky 2003 – 2013. Cíle stanovené v plánu odpadového hospodářství směřují 

zejména k podpoře materiálového vyuţití odpadŧ a omezení jejich negativního vlivu 

na ţivotní prostředí. 

 Plán odpadového hospodářství kraje zpracovávají jednotlivé kraje také nejméně  

na dobu 10 let. Plány musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového 

hospodářství ČR. 

 Plán odpadového hospodářství pŧvodcŧ se zpracovává na dobu nejméně 5 let. Musí 

být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství kraje [27]. 

Část VIII. (§ 45  - § 52) 

Tato část stanovuje ekonomické nástroje, kterými jsou poplatky za ukládání odpadŧ  

na skládky a vytváření finanční rezervy pro rekultivace a asanace skládek. 

Za uloţení odpadu na skládku je pŧvodce povinen platit poplatek. Povinnost poplatkŧ 

se vztahuje i na pŧvodce, který je sám provozovatelem skládky. Poplatek se skládá ze dvou 

sloţek- základní a riziková. 

Provozovatel je povinen vytvářet finanční rezervu pro rekultivaci a asanaci skládek  

po ukončení jejího provozu [27]. 

Část IX. (§ 53  - § 60) 

Zde zákon pojednává o přeshraniční přepravě odpadu – tj. vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadŧ za účelem jeho vyuţití nebo odstranění. Pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadŧ 

stanovuje MŢP barevné seznamy odpadŧ (zelený, ţlutý, červený) [3]. Odpady uvedené  

na zeleném seznamu nevyţadují souhlas ministerstva pro uvedené činnosti, naopak odpady  

na červeném seznamu jsou posuzovány podle nejpřísnějších kritérií. Paragrafy 61-65 byly  

ze zákona vypuštěny [27]. 
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Část X. (§ 66  - § 70) 

Část nese název Sankce, ze kterého vyplývá její obsah. Jsou zde uvedeny ustanovení  

o sankcích (pokutách). Ty mohou být uděleny fyzickým osobám oprávněným k podnikání  

a právnickým osobám pokud neplní povinnosti stanovené tímto zákonem a příslušnými 

prováděcími předpisy. Limit pokuty je stanoven v závislosti na tom, který právní předpis je 

porušen. Samotná výše pokuty se především určuje vzhledem k závaţnosti ohroţení ţivotního 

prostředí, popřípadě k míře jeho poškození. 

Pokuty mohou být uděleny také fyzickým osobám v závislosti na porušení daných 

předpisŧ, které jsou uvedeny v Hlavě II. této části s názvem Přestupky [27].  

Část XI. (§ 71  - § 81) 

Část jedenáctá řeší výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství. Uvádí 

výčet orgánŧ, které výkon veřejné správy vykonávají, a vymezuje jejich práva, povinnosti  

a kompetenci [27]. 

Část XII. (§ 82  - § 83) 

V této části zákon stanovuje společná a přechodná ustanovení [27]. 

Části XIII. – XVII. (§ 84  - § 88) 

Jednotlivé části popisují změny v zákonech, které se zákonem o odpadech souvisí 

(např. změna zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění 

pozdějších předpisŧ). Část XIV. (tj. § 85) byla zrušena [27]. 

Část XVIII. (§ 89) 

V této části zákona se stanovuje jeho účinnost. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

nabyl účinnosti dne 1. Ledna 2002 [27]. 

3.1.2 Prováděcí předpisy k zákonu 

U uvedených vyhlášek je třeba brát v potaz jejich pozdější znění. 

Vyhláška č. 376/2001 Sb. 

Tento prováděcí předpis se zabývá hodnocením nebezpečných vlastností odpadŧ a to 

tak, ţe definuje nebezpečné vlastnosti odpadŧ, kritéria a metody pro jejich hodnocení. 

Stanovuje také administrativní procedury pro získání pověření k hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadŧ a získání osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností. Pověření 

k hodnocení vydává Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo ţivotního prostředí [28]. 

Vyhláška č. 381/2001 Sb. 

Vyhláška stanovuje povinnost pŧvodcŧ odpadŧ a oprávněných osob pro účely 

nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadŧ. 
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Odpady se zařazují pod šestimístná katalogová čísla odpadŧ, která jsou uvedena 

v Katalogu odpadŧ v příloze k této vyhlášce. Prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadŧ, druhé 

dvojčíslí podskupinu odpadŧ a třetí dvojčíslí druh odpadu. Pokud se v katalogu nenajde 

vhodné katalogové číslo, přidělí se danému odpadu ze skupiny a podskupiny poslední 

dvojčíslí 99. Nebezpečné odpady jsou v katalogu označeny symbolem „*“ [29]. 

Vyhláška č. 382/2001 Sb. 

Vyhláška stanovuje podmínky pro pouţití upravených kalŧ na zemědělské pŧdě. 

Uvádí mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v pŧdě a v kalech, 

mikrobiologická kritéria pro pouţití kalŧ na zemědělské pŧdě a postupy odběrŧ vzorkŧ, 

metody analýzy kalŧ a pŧdy [30]. 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. 

Vyhláška se zabývá podrobnostmi při nakládání s odpady, a tudíţ je jedním 

z nejdŧleţitějších prováděcích předpisŧ, k zákonu o odpadech. Vyhláška má deset částí, 

z nichţ se většina týká nezbytných administrativních procedur spojených se zákonem  

o odpadech. Jsou to především ţádosti o souhlasy k samotnému nakládání s odpadem nebo 

nebezpečným odpadem, obsahy zpráv, vedení evidence, ohlašování, obsahy plánŧ 

odpadového hospodářství, atd. [3]. 

Z těchto dŧvodŧ se budu dále zabývat podrobněji jen druhou částí vyhlášky, která 

stanovuje technické podmínky na zařízení k vyuţívání, odstraňování a soustřeďování odpadŧ. 

 Uvedenými zařízeními mohou být mimo jiné klasické sběrné nádoby – popelnice, 

kontejnery (tj. zařízení k soustřeďování odpadŧ), která musí být provozována v souladu  

i s jinými právními předpisy, jako jsou například zákon o vodách či o ovzduší. Nádoby musí 

být dle této vyhlášky odlišné (měly by se lišit tvarem, barvou,…) od ostatních 

shromaţďovacích prostředkŧ. Měly by také být standardizovány příslušnými normami. Místa, 

kde se tyto prostředky nachází, by měla být dostupná a měla by splňovat podmínky poţární 

bezpečnosti [3]. 

Vyhláška se dále věnuje podrobnostem při nakládání s vybranými výrobky, odpady  

a zařízeními – především technické poţadavky na to, jak s daným výrobkem naloţit.  

Třetí část, věnující se skládkám odpadŧ - poţadavkŧm na jejich technické vybavení  

a provoz, byla zrušena a nahrazena samostatnou vyhláškou č. 294/2005 Sb., která dané 

poţadavky stanovuje [31]. 

Vyhláška č. 384/2001 Sb. 

V této vyhlášce jsou stanoveny podmínky pro nakládání s polychlorovanými bifenyly, 

polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlorordifenylmetanem, monometyldichlorid- 

fenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími 

kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší neţ 60 mg/kg. Dále stanovuje rozhodčí metody 

a postupy stanovení celkové koncentrace PCB v látkách a zařízeních, které je obsahují, 
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podrobnosti o prokazování neexistence PCB, zpŧsoby označování zařízení obsahující PCB  

a vedení evidence u zařízení s obsahem PCB nebo u dekontaminovaných zařízení [32].  

Vyhláška č. 237/2002 Sb.  

Vyhláška upřesňuje povinnost zpětného odběru vztahující se na výrobky uvedené 

v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších platných předpisŧ. Stanovuje 

povinným osobám informovat o zpětném odběru prodejce a spotřebitele (viz 2.3.2.7 Zpětný 

odběr) [33]. 

Vyhláška č. 294/2005 Sb. 

Vyhláška stanovuje podmínky ukládání odpadŧ na skládky a poţadavky na jejich 

provoz. Pro účel této vyhlášky jsou zde vysvětleny základní pojmy (inertní odpad, biologicky 

rozloţitelný odpad, stabilizace odpadŧ, …). Technické poţadavky a podmínky pro vyuţívání 

odpadŧ na povrchu terénu (např. terénní úpravy, rekultivace) jsou stanoveny příslušnými 

normami ve vyhlášce. Vyhláška stanovuje druhy skládek podle toho, pro jaký druh odpadu 

jsou určeny a dále také druhy odpadŧ, které je zakázáno na skládku ukládat [34]. 

Vyhláška č. 352/2005 Sb. 

Vyhláška stanovuje podmínky pro nakládání s elektrozařízeními a s elektroodpady. 

Ukládá povinnosti výrobcŧm, posledním prodejcŧm, distributorŧm elektrických  

a elektronických zařízení a zpracovatelŧm elektroodpadu, které pro ně vyplývají zákona  

o odpadech. Podmínky jsou závislé na datu uvedení na trh. Je zde uveden seznam 

elektrozařízení, na které se tato vyhláška vztahuje [35].  

Vyhláška č. 341 /2008 Sb. 

Vyhláška se vztahuje na zařízení ke sběru, výkupu nebo vyuţívání biologicky 

rozloţitelných odpadŧ. Jejich provozovatel je povinen plnit poţadavky stanovené v zákoně  

o odpadech. Vyhláška stanovuje seznam bioodpadŧ vhodných pro materiálové vyuţití, 

technické poţadavky a obsah provozního řádu zařízení k biologickému zpracování bioodpadŧ, 

metody vzorkování, zpŧsoby a kritéria hodnocení a zařazování upravených bioodpadŧ  

do skupin podle zpŧsobu jejich materiálového vyuţívání [36].  

Vyhláška č. 352/2008 Sb. 

Vyhláška se zabývá podrobnostmi při zpracování autovrakŧ. Povinnosti z ní 

vyplývající se vztahují na provozovatele zařízení ke sběru a zpracování autovrakŧ, kteří musí 

určit jeho provozní řád. Dané zařízení musí splňovat technické poţadavky. Vlastníkovi 

autovraku je vystaveno podle této vyhlášky potvrzení o převzetí. Z vyhlášky plyne povinnost 

evidence a zapojení se do informačního systému sledování tokŧ vybraných autovrakŧ [37]. 

3.1.3 Povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech obcím a fyzickým osobám 

Zde uvádím, jaké povinnosti ze zákona o odpadech plynou nám jako fyzickým 

osobám a obcím, v nichţ ţijeme. 
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I přes to, ţe kaţdý občan produkuje jisté mnoţství odpadŧ, podle zákona se na fyzické 

osoby zákonné povinnosti pŧvodce nevztahují. V takovém případě se povinnou osobou 

rozumí obec. Ta se stává pŧvodcem komunálních odpadŧ v okamţiku, kdy fyzická osoba 

odpady odloţí na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadŧ  

a vztahují se tak na ní povinnosti pŧvodce. 

Obec má podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech povinnost shromaţďovat 

odpady utříděné podle jednotlivých druhŧ a kategorií. S touto povinností úzce souvisí 

povinnost pŧvodce zařazovat odpady podle druhŧ a kategorií dle § 5 a § 6 zákona o odpadech. 

Jednotlivé druhy odpadŧ jsou podle skupin uvedeny v Katalogu odpadŧ stanoveném 

vyhláškou. 

Na fyzické osoby se vztahuje ustanovení § 17 odst. 4 zákona o odpadech. Ode dne, 

kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, jsou fyzické osoby povinny komunální 

odpad odděleně shromaţďovat, třídit a předávat k vyuţití a odstraňování podle systému 

stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyuţijí v souladu se zákonem o odpadech  

a zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší). Jedná se 

například o případ biologického odpadu, který mohou lidé zuţitkovat jako kompost [38]. 

3.1.3.1 Určení sběrných míst 

Obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou 

fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou 

fyzické osoby odkládat nebezpečné sloţky komunálního odpadu (např. zbytky barev  

a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání 

nebezpečných sloţek komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování 

nebezpečných sloţek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však 

dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec mŧţe tento systém  

v případě potřeby doplnit pravidelným mobilním svozem oprávněnou osobou. Vzdálenost 

sběrných míst není ze zákona nějak určena [38]. 

3.1.3.2 Poplatky 

Obec mŧţe závaznou vyhláškou dle právních předpisŧ stanovit jeden ze tří zpŧsobŧ 

platby za komunální odpad [3]: 

 Místní poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání 

a odstraňování komunálních odpadŧ má stanovenou maximální výši 500 Kč  

za fyzickou osobu s trvalým pobytem nebo za stavbu určenou nebo slouţící 

k individuální rekreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášena ţádná osoba. 

 Druhou moţností je poplatek za komunální odpad, který nemá konkrétně stanovenou 

výši. 

 Třetí moţností je úhrada za poskytnuté sluţby na základě smlouvy mezi obcí  

a občanem. 
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3.2 Zákon č. 477/2001 Sb. O obalech 

Zákon o obalech souvisí s problematikou odpadového hospodářství a tedy i se 

zákonem o odpadech. Má 6 částí, 56 paragrafŧ a 4 přílohy [39]. 

3.2.1 Jednotlivé části zákona 

Část I. – Zákon o obalech 

Část II. aţ V. – Změny souvisejících zákonů 

Část VI. – Účinnost zákona (zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2002) 

Jak je patrné, je první část tou hlavní obsahovou, proto se budu dále věnovat pouze 

této části, která se skládá ze sedmi hlav [39]:  

Hlava I.  

Stanovuje účel a předmět zákona. Uvádí výčet základních pojmŧ nutných k pochopení 

tohoto legislativního předpisu, např. samotný pojem obal [39]. 

Hlava II. 

Stanovuje základní povinnosti pro nakládání s obaly.  

Podmínkou je, aby měl obal co nejmenší objem a hmotnost a aby mohl být po jeho 

pouţití následně znovu pouţit nebo vyuţit (recyklace, energetické vyuţití, biologické 

zpracování). 

Osoby, které uvádí na trh nebo do oběhu na trh obal nebo balený výrobek mají 

povinnost [3,39]: 

 vypracovat písemné prohlášení o jeho minimální hmotnosti, objemu a jeho 

vyuţitelnosti, 

 provést značení materiálu, z něhoţ byl obal vyroben a uvést zpŧsob nakládání po jeho 

pouţití (viz kapitola 2.3.2.2 Značky na obalech: Identifikační kódy obalového 

materiálu, Panáček s košem), 

 pro obaly opakovatelně pouţitelné učinit organizační, technické nebo finanční 

opatření podle kritérií v příloze 2 tohoto zákona, 

 zajistit opakované vyuţití pouţití vratných obalŧ, provést jejich značení, ţe se jedná  

o vratné zálohované obaly a zajistit, aby byly vykupovány bez omezení mnoţství  

a dodrţovat stanovené předpisy, 

 zajistit zpětný odběr a vyuţití obalŧ, odpadových obalŧ, 

 podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru 

a vyuţití odpadu z obalu, na Ministerstvu ţivotního prostředí. 

Hlava III. 

Stanovuje autorizovanou obalovou společnost, coţ je akciová společnost, jejímţ 

prostřednictvím mohou povinné osoby převést své povinnosti zpětného odběru a vyuţití odpadŧ 

z obalŧ. Rozhodnutí o autorizaci vydává MŢP, které doposud vydalo jediné rozhodnutí o udělení 
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autorizace k zajišťování sdruţeného plnění pro spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly  

a pro všechny druhy obalŧ podle zákona o obalech společnosti EKO-KOM [39]. 

Hlava IV. 

Stanovuje výši evidenčních a registračních poplatkŧ, které se vztahují na osoby uvádějící 

na trh nebo do oběhu na trh obal nebo balený výrobek a na autorizované společnosti [39]. 

Hlava V. 

Stanovuje se zde výkon jednotlivých orgánŧ státní správy v oblasti nakládání s obaly  

a odpady z obalŧ [39]. 

Hlava VI. 

Tato hlava stanovuje ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty, které mohou být 

uděleny při porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona [39]. 

Hlava VII. 

Obsahuje společná, přechodná a zmocňovací ustanovení [39]. 

3.2.2 Jednotlivé vyhlášky 

Vyhláška č. 116/2002 Sb. 

Vyhláška stanovuje zpŧsob označování vratných zálohovaných obalŧ dle příslušné 

normy osobami, které uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky [40]. 

Vyhláška č. 641/2004 Sb. 

Vyhláška stanovuje zpŧsob vedení evidence a ohlašování údajŧ z této evidence 

osobami, které uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky [41]. 



Marek Lasák: Jak správně třídit odpad určený k recyklaci – prŧzkum vzdělanosti 

2009  25 

 

4 Faktory ovlivňující třídění odpadů 

Na to, jak lidé v domácnostech třídí svŧj vyprodukovaný odpad, má největší vliv 

několik faktorŧ. Domácnosti, které svŧj odpad třídí, produkují statisticky významně méně 

směsného odpadu v přepočtu na hlavu neţ ty domácnosti, které se tříděním nezabývají. 

Na ochotu domácností třídit odpad mají největší vliv [42]:  

 míra informovanosti o zpŧsobu správného třídění domovního odpadu, 

 technické podmínky v kuchyni, 

 existence kontejnerŧ na tříděný odpad v obci, 

 pouţitelnost kontejnerŧ na tříděný odpad, 

 subjektivní hodnocení podmínek pro třídění v místě bydliště, 

 subjektivní hodnocení legislativy České republiky ve vztahu k třídění, 

 motivace obcí a občanŧ. 

4.1 Míra informovanosti o způsobu správného třídění domovního odpadu 

Poţadované informace lze rozdělit na informace praktického a obecného charakteru [43]:  

a) Praktické informace  

 Jak správně třídit jednotlivé sloţky odpadu (co patří a nepatří do kontejneru),  

 umístění nejbliţších sběrných míst a kontejnerŧ pro tříděný odpad,  

 harmonogram svozu odpadu v místě bydliště,  

 jak je upraven reţim skládek, jak probíhá recyklace/likvidace jednotlivých kategorií 

odpadu, atd.  

b) Obecné informace  

 Informace poukazující na dŧleţitost třídění v kontextu ochrany ţivotního prostředí,  

 vysvětlení dopadŧ legislativní úpravy v ČR,  

 informace, které by přiblíţily vlastní prŧběh zpracování odpadŧ,  

 moţnosti a formy vyuţití druhotných surovin, atd.  

4.1.1 Komunikační prostředky seřazené dle preference obyvatel  

1. Informace na kontejnerech  

2. Letáky  

3. Televize  

4. Místní tisk  

5. Vývěska v domě  

6. Dopis do schránky  

7. Rozhlas  

8. Besedy  
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Informace by měly být dobře dostupné. Za nejvhodnější zpŧsob se v obcích povaţuje 

síření informací prostřednictvím místních médií (tisk, rozhlas a televize), informace přímo  

na kontejnerech (nálepky) a letáky (dopisy) do schránek. Další formy poskytování informací 

(tj. vývěsky v domě, besedy, diskuse) jsou doplňkové či podpŧrné komunikační nástroje, 

které mohou oslovit pouze omezenou část populace [43].             

4.1.2 Informační kampaně 

V rámci správného třídění byly zahájeny mnohé informační kampaně, které měly 

občany nabádat a ozřejmit dŧleţitost této činnosti. 

Například v Ostravě z dŧvodu stále se zvyšujícího počtu černých skládek (zejména 

odkládání objemného odpadu před popelnice) byla v roce 2008 zahájena kampaň zaměřená  

na propagaci sběrných dvorŧ s názvem „Skládka před domem nebo sběrný dvŧr?“. Jejím 

cílem je omezit černé skládky a do povědomí Ostravanŧ dostat sběrné dvory ve městě.  

V rámci kampaně dostali obyvatelé velkých sídlišť do poštovních schránek letáky s mapou  

a provozní dobou tří nejbliţších sběrných dvorŧ. O správném odkládání objemných odpadŧ si 

lidé mohou přečíst na samolepkách, kterými svozová společnost OZO Ostrava s.r.o. polepila 

kontejnery. Společnost za kampaň zaplatila necelý milion korun [44]. 

4.1.3 Motivačně-vzdělávací akce 

Akce bývají organizovány společnostmi zajišťující kolektivní sběry daných odpadŧ  

(tj. obalových odpadŧ, vybraných zařízení a výrobkŧ, na něţ se vztahuje zpětný odběr) – např. 

společnosti EKO-KOM, Asekol, Elektrowin [45, 46, 47]. Společnost OZO Ostrava s.r.o. 

pořádá pro ţáky základních a středních škol soutěţe a exkurze, které mají motivačně-

vzdělávací charakter [48]. 

Akce „Barevné dny“ 

Jedná se o zábavné akce pro veřejnost pořádané společností EKO-KOM. Jejich 

hlavním zaměřením je výchova dětí a dospělých ke třídění odpadŧ. Barevné dny se staly  

v mnoha regionech oblíbenými především zábavnými soutěţemi pro celou rodinu [45]. 

Akce „Hurá do ZOO-Podruhé“ 

Akci, která probíhá v tomto roce ve spolupráci s kolektivním systémem Elektrowin, 

připravují zoologické zahrady v celé České republice.  Pokud občan přinese do ZOO 

vyslouţilý elektrospotřebič, získá slevu na vstupenku a dárek [46]. 

„Svět recyklace“ 

Svět recyklace je nástroj pro zvýšení informovanosti obyvatel, organizovaný 

společností ASEKOL.  Vše se uskutečňuje v pojízdném návěsu, který simuluje českou 

domácnost. Návštěvníci se mohou dozvědět, jak je moţné v domácnosti šetřit elektrickou 

energii, z čeho se skládají jednotlivé spotřebiče, kam se mají odevzdat k recyklaci, kdyţ 

doslouţí a jiné zajímavosti. Další informace poskytují interaktivní dotykové obrazovky. 

Partnery návěsu jsou také kolektivní systémy ECOBAT a EKO-KOM. Dění v interiéru 
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i venku oţivuje „rodina ţijící v bytě“ představovaná herci. Návěs bude pouţíván  

pro vzdělávání na českých školách a jako doplněk k nejrŧznějším akcím společnosti 

ASEKOL [47].  

4.2 Technické podmínky pro třídění v kuchyni 

Odpady by se měly třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často moţné, 

smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Nejčastějším místem v domácnostech, kde ke třídění 

dochází, je kuchyň [7].  

Aby bylo zajištěno kvalitní primární třídění odpadŧ v kuchyni, měly by být splněny 

následující podmínky [7, 49]: 

 přítomnost dalších košŧ na ukládání papíru, skla a plastŧ,  

 pokud se koše do bytu nevejdou, lze je nahradit papírovou krabicí, do které se postaví 

tři tašky (pro papír, plasty, sklo). 

4.3 Existence kontejnerů na tříděný odpad 

Rozvoji systému třídění v obcích výrazně napomáhá rozšiřování základní 

kontejnerové sítě. Dostupnost sběrných míst je jedním z rozhodujících faktorŧ pro účast 

občanŧ na třídění. Finančně přispívá k řešení problematiky společnost EKO-KOM. Od roku 

2003, kdy se tento druh podpory začal rozvíjet, bylo do konce roku 2008 nakoupeno  

a bezplatně propŧjčeno obcím více neţ 24 tisíc kontejnerŧ na tříděný sběr. V současné době 

tvoří sběrnou síť asi 175 tisíci kontejnerŧ na tříděný sběr, z čehoţ největší podíl zaujímají 

nádoby na sběr plastŧ, kterých je v republice instalovaných téměř 64 tisíc kusŧ. Z hlediska 

celkové sběrné sítě tříděného sběru narostl počet kontejnerŧ v období let 2004-2008 o 60 tisíc 

kusŧ [9]. 

4.4 Pouţitelnost kontejnerů na tříděný odpad 

Kontejnery na tříděný odpad mohou být často přeplněné a negativně ovlivnit postoj 

lidí ke třídění odpadŧ. Vše závisí především na četnosti odvozu. V případě nízké četnosti 

odvozŧ je dobré se obrátit na příslušný městský úřad- odbor ţivotního prostředí a písemně 

zaţádat o častější svoz kontejnerŧ.  

4.5 Subjektivní hodnocení podmínek pro třídění v místě bydliště 

Subjektivní hodnocení podmínek pro třídění odpadŧ nejčastěji souvisí z výše 

uvedenou pouţitelností kontejnerŧ a donáškovou vzdáleností. Přeplněné kontejnery mohou 

negativně ovlivnit postoj lidí ke třídění odpadŧ, stejně tak jako jejich velká vzdálenost. 

Vzdálenost sběrných míst není ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 

platných předpisŧ, nějak určena [26]. 
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4.6 Subjektivní hodnocení legislativy České republiky ve vztahu k třídění 

Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. jsou fyzické osoby povinny odkládat 

komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně 

závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromaţďovat, třídit a předávat k vyuţití  

a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyuţijí v souladu  

s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy [26]. 

Stále velké mnoţství lidí není s odpadovou legislativou v rámci třídění dostatečně 

obeznámena. I přes svou povinnost třídit odpady ze zákona, není „netřídění“ do jisté míry  

u fyzických osob nějak trestně postiţitelné (s výjimkou dopadení při činu zakládání černých 

skládek nebo spalování nebezpečných odpadŧ).  Závisí tedy na vlastním názoru člověka  

na celou problematiku. 

4.7 Motivace občanů a obcí 

Na základě smluvního vztahu se systémem kolektivního sběru obalových odpadŧ 

vedou obce podrobnou evidenci o sběru a dalším nakládání se svými odpady, která je 

podkladem pro výpočet finanční odměny pro obec. Struktura a výše odměn se v současné 

době odvíjí od prŧměrných nákladŧ spojených s nakládáním s jednotlivými tříděnými 

komoditami odpadŧ. Základní odměny tak motivují obce dosahovat vyšších výtěţností  

na jednoho obyvatele. Čím je tato výtěţnost vyšší, tím vyšších jednotkových sazeb mŧţe obec 

dosáhnout. V roce 2002 byly k základním odměnám zavedeny bonusy, které jsou s rozvojem 

systému prŧběţně upravovány. Obce při plnění podmínek jednotlivých bonusŧ mohou navýšit 

svou základní odměnu aţ o 50 % [9]. 
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5 Sociologický průzkum  

Předmětem sociologického a sociálně psychologického výzkumu jsou sociální  

a sociálně psychické jevy. Sociální a sociálně psychické jevy vznikají v aktivitách jedincŧ 

orientovaných na jiné jedince. Obsahově jsou charakterizovány jako precepce (vnímání, 

přijímání informací), komunikace (výměna informací a proces sdělování) a interakce (výměna 

činností s efektem, stolení nové situace, podmínek pro zúčastněné jedince). Sociální  

a sociálně psychické jevy se formují ve vazbách (vztazích) vytvořených v prŧběhu těchto 

aktivit. 

O charakteru sociální nebo sociálně psychické vazby nerozhodují pouze osobní 

vlastnosti daného jedince, ale vazby mohou být dány také zpŧsoby komunikace a interakce 

mezi jedinci, společnými hodnotami, atd. Tyto skutečnosti označujeme jako sociální instituce, 

které se projevují v chování jedincŧ, ale jsou vnímány především jako kultura daného 

společenství či skupiny. Sociální vazby a instituce spolu tedy úzce souvisí [50].  

5.1 Projekt výzkumu 

Pro svou práci jsem vyuţil kvantitativní sociologický výzkum, který zahrnuje tyto 

dŧleţité části [50]: 

1. Stanovení cíle výzkumu. 

2. Rozbor problematiky (formulace hypotézy). 

3. Metodika výzkumu. 

4. Analýza a zpracování dat. 

5. Vyhodnocení a interpretace výsledkŧ výzkumu. 

5.1.1 Stanovení cíle výzkumu 

Cílem mého výzkumu bylo zjistit úroveň vzdělanosti obyvatel (ţijících na území 

Moravskoslezského kraje) v oblasti odpadového hospodářství, ověřit jejich vědomosti, 

týkající se dané problematiky, a určit, jak ji do jisté míry ovlivňují sociodemografické 

charakteristiky respondentŧ – věk, pohlaví, dosaţené školní vzdělání.   

5.1.2 Rozbor problematiky 

Problematikou správného třídění se zabývám z teoretického hlediska v předešlých 

kapitolách. Při vyhledávání jsem v ţádném zdroji výzkum týkající se vzdělanosti obyvatel  

v nakládání s odpady, z kterého bych mohl vycházet, nenašel. Usoudil jsem tedy, ţe ač by 

mohli být lidé s problematikou třídění obeznámeni, ve skutečnosti odpady třídit nemusí 

z několika dŧvodŧ (např. neochota, jiný názor na věc). Naopak, i kdyţ někdo odpady třídí, 

ještě neznamená, ţe má potřebné vědomosti, a tudíţ nemusí třídit správně. Proto jsem se 

rozhodl provést výzkum, který by měl skutečnou vzdělanost dotázaných ověřit a poukázat  

na to, ve kterých oblastech třídění odpadŧ jsou lidé vzdělaní nejméně. 
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5.1.3 Metodika výzkumu  

Cílem výzkumu bylo zjistit vzdělanost obyvatel v oblasti nakládání s odpady. 

5.1.3.1 Typy dat 

V projektu mého výzkumu jsem uplatnil dva typy dat [50]: 

 sekundární data – zjištěná dříve za účelem získání znalostí v oblasti třídění odpadŧ  

(internet, knihy). Tato data mi také pomohla při tvorbě dotazníku a výběru 

respondentŧ, 

 primární data – získaná z vlastního výzkumu, která byla sesbírána pro konkrétní účel 

vyhodnocení vědomostí respondentŧ. 

5.1.3.2 Metoda sběru dat - dotazování 

Pro svŧj výzkum jsem pouţil nejběţnější a nejčastěji vyuţívanou metodu, která je 

zaloţena na výpovědích lidí – tzv. dotazování [50]. Šetření jsem prováděl písemně pomocí 

vytvořeného anonymního dotazníku, který je uveden v příloze č. 4. Tato technika také skýtala 

řadu výhod oproti osobním rozhovorŧm, které by byly drahé a časově náročné. Dotazníky 

musely být rozdány tak, aby se počet respondentŧ shodoval s údaji v tabulce, které 

reprezentují mŧj výběrový soubor. 

Dotazník obsahoval především uzavřené otázky, jejichţ prostřednictvím jsem si ověřil 

znalosti respondentŧ v oblasti třídění nejčastějších komodit komunálního odpadu, znalosti 

v oblasti nakládání s elektroodpadem, nebezpečným odpadem, atd. Dotazník obsahoval také 

otázky týkající se vlastního názoru na informovanost a potřebu se v hospodaření s odpady 

vzdělávat. Otázky, které ukončovaly dotazník, byly identifikační – měly poskytnout 

informace o poţadovaných sociodemografických charakteristikách (věk, pohlaví, dosaţené 

školní vzdělaní), na jejichţ základě jsem vzdělanost vyhodnotil. 

5.1.3.3 Stanovení zkoumaného vzorku – kvótní výběr 

Aby měly výsledky výzkumu určitou váhu a význam, stanovil jsem si na začátku 

šetření, ţe celkový počet zkoumaných respondentŧ, by měl činit 150. Abych určil správné 

procentuelní rozloţení do jednotlivých věkových kategorií, pouţil jsem metodu kvótního 

výběru [50]. Mŧj základní soubor – soubor, u něhoţ předpokládám, ţe pro něj budou závěry 

prŧzkumu platné – představují všichni lidé v Moravskoslezském kraji  

ve věku 15-64 let. Na základě dat z Českého statistického úřadu jsem celkem vytvořil  

6 věkových kategorií. Aby nedošlo ke zkreslení poměru mezi relativními velikostmi 

jednotlivých věkových kategorií, a aby kvótní výběr respektoval věkové sloţení obyvatel 

Moravskoslezského kraje, ohraničil jsem poslední kategorii na hranici 64 let. 

Jako kvóty pro výběr respondentŧ jsem tedy zvolil sociodemografické charakteristiky 

– věk a dále pak pohlaví.  

Následující tabulka přináší absolutní rozloţení jednotlivých skupin podle kvót. 

Veškeré další tabulky slouţící pro určení struktury jsou uvedeny v příloze č. 5. 
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Tab. 5.1 Absolutní rozložení výběrového souboru v závislosti na věku a pohlaví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Analýza a zpracování dat 

Výsledná data z dotazníkŧ jsem zakomponoval do kontingenčních tabulek, ty jsem 

následně převedl do klasických tabulek, vytvořil příslušné grafy. Celkové zhodnocení jsem 

provedl pomocí filtrŧ a třídění. K tomuto účelu jsem vyuţil program MS Excel.  

Nejdříve jsem vyhodnotil z odpovědí identifikačních otázek jednotlivé procentuelní 

zastoupení dotázaných podle sociodemografických charakteristik (věk, pohlaví, dosaţené 

vzdělání, bydliště). Na základě těchto údajŧ jsem poté přešel k samostatnému hodnocení 

jednotlivých vědomostních otázek, díky nimţ jsem získal informace k posouzení vzdělanosti 

respondentŧ. Otázky, jestli dotázaní třídí odpad, jak se cítí být v problematice třídění odpadŧ 

informovaní a zdali se o ni sami zajímají, mi poskytly ve výzkumu doplňující informace. 

5.1.5 Vyhodnocení 

Skutečná struktura respondentŧ je uvedena v příloze č. 6. Výsledná data z dotazníkŧ 

vztahující se k jednotlivým vyhodnocením otázek jsou uvedena v tabulkách v přílohách  

č. 7 a č. 8. 

Správné odpovědi vědomostních otázek jsou v následně uvedených grafech odlišeny 

červenou barvou. 

5.1.5.1 Vyhodnocení jednotlivých otázek 

1. Třídění odpadů 

V úvodu byla dotázaným poloţena otázka, zdali třídí v domácnosti odpad. Zjistil jsem, 

ţe odpady třídí 78,95 % muţŧ a 83,78 % ţen (viz grafy 5.1, 5.2). Ţeny tedy třídí více neţ 

muţi. V závislosti na věku se třídění věnuje zhruba 80 % v kaţdé věkové kategorii s výjimkou 

nejmladší a nejstarší části zkoumaného vzorku (tj. 15-19 let, 60-64 let), kdy se počet těch, 

kteří třídí, pohybuje kolem 70 %. Z hlediska dosaţeného vzdělání třídí nejvíce lidé s vysokou 

školou, dále se středním vzděláním s maturitou, základní školou. Nejméně (63,64 %) se 

Poměr obyvatel podle věku (v %) 

Věk / Pohlaví Muţi Ţeny Celkem 

15-19 let 7 7 14 

20-29 let 16 15 31 

30-39 let 17 16 33 

40-49 let 15 14 29 

50-59 let 15 15 30 

60-64 let 6 7 13 

Celkem 76 74 150 
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věnují třídění lidé s výučním listem. Odpad také třídí více domácnosti v rodinných domcích 

neţ v panelové zástavbě (viz příloha č. 7, Tabulka I). 

 

Graf 5.1 Graf třídění odpadů – muži 

Graf 5.2 Graf třídění odpadů - ženy 

2. Pocit informovanosti v oblasti třídění odpadů 

Informovanost je jedním z faktorŧ ovlivňujících třídění odpadŧ jako samostatný 

proces a je také dŧleţitým kritériem pro vzdělanost lidí v této problematice. Proto jsem 

zjišťoval, jak subjektivně hodnotí respondenti svou informovanost. 

Většina z celkového souboru (71,34 %) se cítí být dostatečně v oblasti třídění 

informována (tj. rozhodně ano, spíše ano), přitom vţdy více ţeny neţ muţi (viz graf 5.3), coţ 

vyplývá i z toho, ţe moţnost „rozhodně ne“ zakrouţkovali pouze muţi. Nezájem a neochotu 

ke třídění jevilo pouze 6,67 % z celku. Překvapující také je, ţe nejméně informovaní se cítí 

být lidé ve věku 15-19 let. Podle mého názoru je to zpŧsobeno tím, ţe se zatím většina škol 

(významný zdroj informací) tříděním nějak dopodrobna nezaobírá. Pokud by se tato stávající 

situace změnila, mohlo by dojít k výraznému zlepšení a obohacení jejich dosavadních 

znalostí. Z hlediska dosaţeného vzdělání se o problematiku třídění nejvíce nezajímají 

respondenti s učebními obory. Nedostatečnou informovanost pociťují také více lidé 

z panelových domŧ (viz příloha č. 7, Tabulka II). 

 

Graf 5.3 Pocit informovanosti v třídění odpadů 
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Jelikoţ informovanost s procesem třídění souvisí, vyhodnotil jsem otázku i podle toho, 

zdali dotázaní třídí odpad. Lidé, kteří odpad třídí, se cítí být zpravidla dostatečně informováni 

oproti těm, kteří odpad netřídí (viz příloha č. 7, Tabulka IV). 

3. Znalosti správného třídění plastů 

Znalosti respondentŧ ohledně třídění plastŧ jsem si ověřil tím, ţe jsem nabídl výčet 

odpadŧ ukládaných do ţlutého kontejneru, z nichţ měli poznat ten, který do něj nepatří. 

Většina (73,33 %) odpověděla, ţe do kontejneru pro plasty nepatří obaly od polévek v prášku. 

Odpověď byla špatná, jelikoţ do kontejneru určeného pro plasty nepatří novodurové trubky 

(viz grafy 5.4, 5.5). Správnou odpověď plastové trubky odpovědělo 20,67 % dotázaných, 

z nichţ většina byli muţi. Procentuelně nejvíce správných odpovědí měla kategorie 40-49 let 

(viz příloha č. 8, Tabulka I). 

 

 

Graf 5.4 Znalost správného třídění plastů 

Graf 5.5 Znalost správného třídění plastů (jednotlivé odpovědi) 

4. Nutnost odstraňování etiket a uzávěrů PET lahví 

Uzávěry není nutné od lahví oddělovat – při drcení a praní materiálu PET jsou tyto 

příměsi odstraněny, stejně tak i etikety. 80,67 % dotázaných odpovědělo správně, ţe není 

nutné etikety a uzávěry sundávat (viz graf 5.6). Z tohoto mnoţství lépe odpovídaly ţeny. 

Četnost správných odpovědí na tuto otázku z hlediska věkových kategorií se pohybovala 

kolem 80 %. Výjimku tvořili lidé 15-19 let, z nichţ si 36 % myslí, ţe je uzávěry nutné 

sundávat. Mohlo to být zpŧsobeno tím, ţe se sběr uzávěrŧ dělal v některých školách v rámci 

kampaní. Víčka lze snadno přetvořit například na vybavení dětských hřišť (skluzavky). Z toho 

také vyplývá nejistota lidí se základním vzděláním, kdy si 50 % myslí, ţe by se uzávěry  

a etikety měly sundávat (viz příloha č. 8, Tabulka II). 
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Graf 5.6 Nutnost odstraňování etiket a uzávěrů PET lahví 

5. Znalosti správného třídění skla 

Celkem 90 % dotázaných odpovědělo správně na to, ţe zrcadla nepatří do kontejneru 

určeného pro sklo, ţeny lépe neţ muţi. Nejčastější špatnou odpovědí bylo, ţe tabulové sklo 

nepatří do zeleného kontejneru na sklo – 8 % dotázaných (viz grafy 5.7, 5.8). Špatnou moţnost 

zvolili nejvíce lidé se základním vzděláním v kategorii 15-19 let (viz příloha č. 8, Tabulka III).  

 

 

Graf 5.7 Znalost správného třídění skla 

Graf 5.8 Znalost správného třídění sklad (jednotlivé odpovědi) 

6. Nutnost odstraňování etiket a uzávěrů skleněných nádob  

Protoţe uzávěry skleněných nádob jsou většinou z kovu, je nutné je před vyhozením 

do kontejneru na sklo sundat (etikety pouze pokud to jde). Kovová víčka jsou pochopitelně 

z jiného materiálu neţ sklo a jestliţe se z nádoby neodstraní, ztěţuje to celý recyklační proces. 

Správnou odpověď zvolilo pouze 42,67 % respondentŧ (viz graf 5.9), ţeny odpovídaly lépe 

neţ muţi. Podle věkových kategorií odpověděli nejsprávněji lidé ve věku 60-64 let – 69,23 %. 

V oblasti třídění skla je tedy celkově větší polovina dotázaných špatně vzdělaná (viz příloha  

č. 8, Tabulka IV).  
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Graf 5.9 Nutnost odstraňování etiket a uzávěrů skleněných nádob 

7. Znalosti správného třídění papíru 

Na otázku, co nepatří do kontejneru určeného pro papír, odpovědělo správně (odpověď 

pouţité hygienické kapesníky) 65,33 % lidí, muţi odpovídali lépe neţ ţeny. Nejčastější 

špatnou odpovědí byly lepenkové krabice – 29,33 % (viz grafy 5.10, 5.11). Příčinou volby 

této odpovědi mohl být názor, ţe obsahují lepidlo, kterého je ve skutečnosti pouze malé 

mnoţství a recyklaci nějak neovlivní. Nejsprávněji odpovídali na danou otázku respondenti  

ve věku 30-39 let (81,82 %) a lidé s vysokoškolským vzděláním (73,53 %). I přes většinu 

správných odpovědí si myslím, ţe špatné povědomí zbylé třetiny není vzhledem ke znalosti 

správného třídění papíru příznivá (viz příloha č. 8, Tabulka V). 

 

 

Graf 5.10 Znalost správného třídění papíru 

Graf 5.11 Znalost správného třídění papíru (jednotlivé odpovědi) 
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8. Nutnost vymývání nápojových kartónů 

Pokud se vyhazují nápojové kartóny do odděleného sběru je třeba obal  

před sešlápnutím také vypláchnout, aby v něm nezŧstaly zbytky potravin. 71,33 % 

z celkového počtu dotázaných zvolilo špatnou odpověď a nepovaţují tedy vyplachování  

za nutné, coţ je ovšem špatně (viz graf 5.12). Z ţen odpovědělo na tuto otázku 33,78 % 

správně, coţ bylo o 10 % více neţ u muţŧ. Procentuelně nejvíce odpověděla na tuto otázku 

věková skupina 60-64 let (38,46 %). 100 % dotázaných s ukončeným středním vzděláním  

bez maturity (učební obory) odpovědělo špatně (viz příloha č. 8, Tabulka VI).   

Tuto celkově špatnou prognózu bych odŧvodnil tím, ţe nápojové kartóny se v našem 

kraji sbírají společně s plasty a jejich třídění se nevěnuje tak velká pozornost. Také  

na informačních nálepkách se nějak nesděluje, ţe by se nádoby měly vyplachovat. 

 

Graf 5.12 Nutnost vymývání nápojových kartónů 

9. Nakládání se starými léky 

To, ţe staré léky by se měly odevzdat zpět do lékárny, věděla naprostá většina 

respondentŧ 99,33 % (viz grafy 5.13, 5.14, příloha č. 8, Tabulka VII). 
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Graf 5.14 Znalost nakládání se starými léky (jednotlivé odpovědi) 
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10. Znalost pouţití velkoobjemových kontejnerů  

Velkoobjemové kontejnery, které jsou přistaveny na ulicích, slouţí k odkládání 

objemných odpadŧ (nábytek, koberce,…) a ţádné jiné odpady se zde ukládat nemají. 

Povědomí o tom mělo 78 % dotázaných (viz grafy 5.15, 5.16). Nejvíce správných odpovědí 

bylo ve věkové kategorii 40-49 let, kdy 100 % dotázaných odpovědělo správně.  Z hlediska 

dosaţeného vzdělání nejčastěji zvolili správnou moţnost lidé s učebními obory. Respondenti 

ţijící v panelové zástavbě odpovídali správněji neţ obyvatelé z rodinných domŧ (viz příloha 

č. 8, Tabulka VIII). 

 

Graf 5.15 Znalost použití velkoobjemových kontejnerů 

Graf 5.16 Znalost použití velkoobjemových kontejnerů (jednotlivé odpovědi) 

11. Znalost umístění sběrného dvoru 

Jestli dotázaní opravdu vědí, kde se nachází sběrný dvŧr, jsem zjistil tím, ţe jsem  

u odpovědi vyţadoval uvedení jeho lokality. Mohl jsem se přesvědčit, zdali uvedený sběrný 

dvŧr opravdu existuje. 

Celkově znalo lokalitu sběrného dvora 68,67 % (viz graf 5.17), ţeny více neţ muţi. 

Značná neznalost byla patrná u respondentŧ z věkové kategorie 15-19 let, kdy pouze 28,57 % 

vědělo, kde se sběrný dvŧr nachází. Mŧţe to být zpŧsobeno tím, ţe mladí lidé nemají své 

domácnosti, sběrný dvŧr proto nevyuţívají a tudíţ ani nevědí, kde se nachází. Znalost 

umístění sběrného dvora byla nejvyšší u lidí s vysokoškolským vzděláním (76,47 %). Také 

lidé z rodinných domŧ jsou v této oblasti vzdělanější (viz příloha č. 8, Tabulka IX).  

Proto bylo nuceno město Ostrava, v dŧsledku zakládání černých skládek poblíţ 

kontejnerŧ panelových sídlišť, zřídit výše zmiňovanou informační kampaň s názvem „Skládka 

před domem, nebo sběrný dvŧr“. 
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Graf 5.17 Znalost umístění sběrného dvoru 

12. Mnoţství odpadu, které lze odevzdat ve většině sběrných dvorů  

Mnoţství odpadu, které lze odevzdat ve většině sběrných dvorŧ Ostravska, je omezeno 

na  4m
3
, coţ je mnoţství, které se vejde na přívěsný vozík u osobního automobilu. Většina lidí 

(73,33 %) si ale myslí, ţe do sběrných dvorŧ mohou odevzdat neomezené mnoţství. (viz 

grafy 5.18, 5.19). Obvykle totiţ obyvatelé nevozí do sběrného dvora více, neţ uváděné 4 m
3
, 

proto tuto informaci málokdo ví.  Překvapivě znalo správnou odpověď 23,08 % respondentŧ 

ve věkové skupině 60-64 let, coţ bylo nejvíce ze všech. Správnou odpověď znali více muţi 

neţ ţeny (viz příloha č. 8, Tabulka X).  

 

Graf 5.18 Znalost množství odpadů, které lze odevzdat do většiny sběrných dvorů 

Graf 5.19 Znalost množství odpadů, které lze odevzdat do většiny sběrných dvorů (jednotlivé odpovědi) 
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mají lidé moţnost mimo jiné odevzdat i tento druh odpadŧ. Tyto vědomosti mělo 65,33 % 

respondentŧ, zbytek uvedl pouze moţnost sběrného dvora, coţ přisuzuji tomu, ţe pochází 

z oblastí, kde k mobilnímu sběru odpadŧ nedochází (viz grafy 5.20, 5.21). Nejvíce znali 

správnou odpověď lidé z věkové kategorie 20-29 let a lidé s vysokoškolským vzděláním (více 

neţ 70 %) (viz příloha č. 8, Tabulka XI).  

 

Graf 5.20 Znalost správného nakládání s nebezpečnými odpady 

 

 

Graf 5.21 Znalost správného nakládání s nebezpečnými odpady (jednotlivé odpovědi) 
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v kategorii občanŧ s vysokoškolským vzděláním. Naproti tomu lidé se základním vzděláním 

neodpověděli zcela správně vŧbec (viz příloha č. 8, Tabulka XII). 

 

 

Graf 5.22 Znalost nakládání s kovovými odpady 

 

 

Graf 5.23 Znalost nakládání s kovovými odpady (jednotlivé odpovědi) 

15. Vědomosti ohledně starých elektrospotřebičů, zářivek, výbojek 

Celkem 72 % dovedlo odpovědět zcela správně na otázku nakládání se starými 

spotřebiči, zářivkami, výbojkami (viz graf 5.24). Ţeny odpovídaly lépe neţ muţi. Kromě 

moţnosti sběrného dvora mají lidé v povědomí to, ţe se na uvedené zařízení vztahuje 

povinnost zpětného odběru, proto také zvolili v kombinaci se sběrným dvorem ještě variantu 

– odevzdání prodejci (viz graf 5.25). Procentuelně nejvíce byla v této problematice vzdělaná 

věková skupina 20-29 let, z níţ 83,87 % odpovědělo správně. Lidé se středním vzděláním 

s maturitou a ukončeným vysokoškolským vzděláním měli ohledně této otázky lepší znalosti 

neţ zbytek zkoumaného vzorku (viz příloha č. 8, Tabulka XIII). 
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Graf 5.24 Znalost správného nakládání se starými elektrospotřebiči 

 

 

Graf 5.25 Znalost správného nakládání se starými elektrospotřebiči (jednotlivé odpovědi) 

16. Zelený bod 

Podle mého názoru znalost této značky významně poukazuje na to, jak jsou lidé 

v oblasti třídění vzdělaní. Proto jsem symbol Zeleného bodu zařadil do svého dotazníku. 

Správnou odpověď vědělo 40 % respondentŧ (viz graf 5.26). Naneštěstí většina dotázaných 

(58 %) si stále myslí, ţe pokud je na výrobku značka Zelený bod, znamená to, ţe výrobek je 

ekologický (viz graf 5.27). Mŧţe to být zapříčiněno tím, ţe pro mnoho lidí je v tomto případě 

slovo „ zelený“ asociací k ekologii a ţivotnímu prostředí. Zelený bod znamená, ţe je za obal 

zaplaceno do systému EKO-KOM, který zajišťuje sběr a vyuţití obalových odpadŧ, coţ je 

vzhledem k ţivotnímu prostředí dobré, avšak tyto obaly (např. PET láhve) nejsou ekologické 

ani zdaleka.  Správně odpovídali procentuelně lépe muţi neţ ţeny. Překvapivě nejméně věděli 

správnou odpověď respondenti ve věku 15-19 let, ani jednu správnou odpověď jsem 

nezaznamenal u lidí se základním vzděláním (viz příloha č. 8, Tabulka XIV). 

72%

28%

Znalost správného nakládání se starými 
elektrospotřebiči

Správně Chybně

6%

1%

19%

1%

72%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

odevzdat prodejci

vyhodit jako směsný odpad

sběrný dvůr

odevzdat prodejci+vyhodit jako směsný odpad

odevzdat prodejci+sběrný dvůr

vyhodit jako směsný odpad+sběrný dvůr

Znalost správného nakládání se starými elektrospotřebiči (jednotlivé odpovědi)



Marek Lasák: Jak správně třídit odpad určený k recyklaci – prŧzkum vzdělanosti 

2009  42 

 

 

 

Graf 5.26 Znalost značky Zelený bod 

Graf 5.27 Znalost značky Zelený bod (jednotlivé odpovědi) 

17. Ukládání stavebního odpadu na sběrný dvůr 

Ohledně znalosti nakládání se stavebním odpadem odpovědělo správně 63,33 % 

z celkového mnoţství dotázaných, kteří si myslí, ţe je moţno jej odevzdat jen v některých 

sběrných dvorech za úplatu (viz grafy 5.28, 5.29). Nejvíce správných odpovědí bylo  

ve věkové kategorii 50-59 let (73,33 %). 75 % lidí se základním vzděláním uvedlo, ţe 

stavební odpad lze odevzdat v kaţdém sběrném dvoře. Jelikoţ v mém souboru spadali občané 

s dosaţeným základním vzděláním pouze do věkové kategorie 15-19 let, bylo logické, ţe se 

stavebním odpadem z nich nikdo nenakládal a tudíţ nemŧţe mít ani správné vědomosti (viz 

příloha č. 8, Tabulka XV). 

 

Graf 5.28 Znalost uložení stavebního odpadu 

Graf 5.29 Znalost uložení stavebního odpadu (jednotlivé odpovědi) 
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18. Bioodpad, který lze kompostovat nebo uloţit ve sběrném dvoře  

Naprostá většina 98 % uvedla správnou odpověď, kterou byly zbytky zeleně, tj. typ 

bioodpadu vhodný ke kompostování nebo k uloţení na sběrný dvŧr. Někteří odpověděli 

uhelný popel (viz grafy 5.30, 5.31). Ten však obsahuje řadu karcinogenních látek a není nějak 

vyuţitelný (viz příloha č. 8, Tabulka XVI). 

 

Graf 5.30 Znalost druhu bioodpadů ke kompostování či vhodnému uložení na sběrný dvůr 

Graf 5.31 Znalost druhu bioodpadů ke kompostování či vhodnému uložení na sběrný dvůr (jednotlivé odpovědi) 

19. Potřeba vzdělávat se v problematice třídění 

Z celkového počtu dotázaných má potřebu vzdělávat se 56 %. Nejvíce (70,97 %) má 

zájem se vzdělávat skupina lidí ve věku 20-29 let. Naopak nejstarší věková kategorie má 

zájem nejmenší (viz graf 5.32). Respondenti s vysokoškolským vzděláním cítí potřebu se 

vzdělávat nejvíce oproti lidem s učebními obory, z nichţ má zájem pouze necelá třetina. 

Rozdíl byl také mezi lidmi ţijícími v panelové zástavbě a v rodinných domcích. Lidé ţijící 

v rodinném domě mají vyšší potřebu se vzdělávat. Logicky také vyplynulo, ţe zájem se 

v problematice třídění vzdělávat mají lidé, kteří uvedli, ţe odpady třídí (viz příloha č. 7, 

Tabulka V). 

 

Graf 5.32 Ochota k vzdělávání se v oblasti třídění odpadů 
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5.1.5.2 Celkové zhodnocení vědomostí, návrhy a doporučení 

Celkově bylo v dotazníku 16 vědomostních otázek, které měly ověřit vzdělanost 

respondentŧ. Na všechny vědomostní otázky zcela správně neodpověděl nikdo z dotázaných. 

Alespoň na polovinu otázek správně (tzn. 8 a více správných odpovědí) odpovědělo 76 % lidí.  

Nejvyšší počet správně zodpovězených vědomostních otázek je 14, takto odpověděly dvě 

ţeny se středoškolským vzděláním (viz příloha č. 9). Níţe uvedená tabulka rozděluje 

respondenty do čtyř skupin podle celkového počtu správných odpovědí. 

Tab. 5.2 Relativní rozložení respondentů podle počtu správných odpovědí 

 

Počet správných odpovědí % 

0 - 4 správné odpovědi 2 

5 - 8 správných odpovědí 32 

9 - 12 správných odpovědí 57 

13 - 16 správných odpovědí 9 

Celkem 100 

 

Následně jsem při celkovém zhodnocení postupoval tak, ţe jsem sečetl procenta 

správných odpovědí vědomostních otázek a vydělil je jejich počtem. Zjistil jsem, ţe celkový 

prŧměrný podíl správně zvolených odpovědí respondentŧ na vědomostní otázky činil 58,79 % 

(viz graf č. 5.33). Při srovnání jednotlivých věkových kategorií se pohyboval prŧměrný podíl 

správných odpovědí kolem 60 %. Nejlépe dopadla skupina lidí ve věku 20-29 let  

s 62 procentním podílem správných odpovědí a lze ji tak povaţovat za nejvzdělanější  

ze všech věkových kategorií zkoumaného vzorku. Naopak nejméně vzdělanou věkovou 

skupinou byli z tohoto pohledu dotázaní ve věku 15-19 let s 48 procentním podílem 

správných odpovědí. Z prŧzkumu také vyšlo najevo, ţe vzdělanost dotázaných v oblasti 

odpadového hospodářství roste s dosaţeným školním vzděláním. Nejvzdělanější jsou tedy 

vysokoškoláci, jejichţ prŧměrný podíl správných odpovědí byl 62,13 %. Naproti tomu 

nejhŧře dopadli lidé se základním vzděláním, jejichţ podíl správných odpovědí činil 43,75 % 

(viz příloha č. 10). 

 

Graf 5.33 Celkové zhodnocení vědomostí 
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Dále jsem se zaměřil na otázky, na které dotázaní odpovídali ve velké míře špatně,  

a pokusil jsem se zhodnotit, jak by se dala tato situace zlepšit. 

Respondenti nevěděli, ţe plastové trubky je do kontejneru pro plasty zakázáno 

odhazovat, přestoţe na popelnicích pro směsný plast je tato informace jasně vyznačena. 

Recyklace novodurových trubek je obtíţná a proto se mají házet do směsného odpadu. 

Řešením tohoto problému by mohlo být doporučení, aby výrobky z PVC spotřebitelé vŧbec 

nekupovali nebo jejich prodej úplně zakázat. 

Lidé si také z jedné třetiny nebyli jistí v třídění papíru. Nejčastěji uváděli, ţe  

do kontejneru na papír nepatří lepenkové krabice. Řešením by mohlo být slovní uvedení 

informace o správném nakládání přímo na krabici. 

Další velkou neznámou je mezi lidmi to, ţe by se měly ze skleněných nádob sundávat 

kovové uzávěry (případně etikety), a také, ţe pokud vyhazují nápojové kartony, měli by je 

před sešlápnutím vyplachovat. Tato nevědomost ztěţuje firmám jejich recyklaci. 

Těmto dvěma problémŧm, by se dalo předejít vylepením informací přímo  

na kontejnerech. Pokud usuzuji z  neznalosti problematiky třídění novodurových trubek 

(informace je uvedena na ţlutém kontejneru pro plasty), bylo by to asi zbytečné. Řešením by 

mohlo být sdělení potřebných informací přímo na víčku skleněné nádoby nebo na samotném 

nápojovém kartónu. 

Neznalost umístění sběrných dvorŧ téměř z jedné třetiny je nepříznivá. Je celkem 

pochopitelné a logické, ţe pokud lidé sami sběrný dvŧr nevyuţívají, nebudou ani vědět, kde 

se nachází. Řešením je informační kampaň, kterou město Ostrava zahájilo. Také zpřísněním 

legislativy (např. zvýšení pokut pro fyzické osoby) by se tomuto problému dalo předejít. 

Neznalost mnoţství, které je moţno na území Ostravy odevzdat, je ovlivněna tím, ţe 

občané málokdy větší mnoţství, neţ jsou uváděné 4 m
3
, na sběrný dvŧr dovezou. Pro případ, 

ţe by tak učinili, sdělí jim tuto informaci obsluha sběrného dvora (týká se i neznalosti 

ukládání stavebního odpadu). 

To, ţe dotázaní nevěděli, co znamená značka Zelený bod, poukazuje na to, ţe značky 

na obalech příliš nesledují (kdyby si všimli značky např. na PET lahvi, určitě by tento obal  

za ekologický neoznačili). Z toho usuzuji také jejich nedostatečné vědomosti ohledně 

ostatních značek na obalech (např. značky, identifikující materiál obalu, jejichţ znalost je  

pro nakládání s obalovým odpadem dŧleţitá). 

Výzkum také potvrdil mou hypotézu, ţe ač by mohli být lidé s problematikou třídění 

dobře obeznámeni, ve skutečnosti odpady třídit nemusí. Naproti tomu, kdyţ někdo odpady 

třídí, ještě neznamená, ţe má všechny potřebné vědomosti, a tudíţ nemusí třídit správně.  

Na základě zhodnocení správnosti odpovědí bych respondenty rozdělil do 4 skupin: 

1. Osoby, které netřídí odpad, a přesto mají potřebné vědomosti. 

2. Osoby, které netřídí odpad a nemají potřebné vědomosti. 

3. Osoby, které třídí odpad, a přesto nemají potřebné vědomosti. 

4. Osoby, které třídí odpad, a mají potřebné vědomosti. 
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Nedostačující či zcela chybějící znalosti jsou dle mého názoru zpŧsobeny tím, ţe 

vzdělávací systém v ČR ohledně problematiky třídění odpadŧ je subjektivní. Záleţí tedy  

na vlastním názoru, jak se k věci daný jedinec postaví.  

Celkově by podle mě šla informovanost občanŧ v oblasti nakládání s odpady zvýšit. 

Muselo by se začínat u mladších věkových kategorií. Ty totiţ mají největší ochotu se 

vzdělávat, jak vyplynulo z výzkumu. Stávající osvětové a informační kampaně, podle mého 

názoru zas tak velký vliv na vzdělanost lidí nemají. Mým návrhem by bylo zavést do osnov 

škol povinný vzdělávací systém, který by mohl vědomosti jedincŧ podstatně zlepšit. Řešením 

nedostačujícího vzdělání v oblasti nakládání s odpady by také mohla být změna současné 

legislativy, například zavedení pohyblivých poplatkŧ v přímé závislosti  

na mnoţství uloţeného směsného odpadu. Lidé by tak byli motivováni k lepšímu třídění  

a tudíţ by se začali i více vzdělávat. Motivovat by také šlo v negativním slova smyslu, tzn. 

moţnost zahrnout do legislativy postihy pro fyzické osoby za špatné třídění. V ČR by mohl 

být pro občany zaveden celostátně seznam odpadŧ (např. vývěska v kaţdé domácnosti), kde 

by bylo napsáno, kam daný odpad z domácnosti patří. 
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6 Diskuse a závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jak se v současnosti nakládá s komunálním 

odpadem v České republice a v zahraničí, z čehoţ také následně vyplynulo to, jak lidé správně 

primárně třídí odpad určený k recyklaci. Dále bylo cílem seznámit se s problematikou  

a metodikou správného primárního třídění odpadŧ, legislativou týkající se odpadového 

hospodářství, s faktory ovlivňující třídění, a dát tak lidem komplexnější odpověď na otázku: 

„Jak správně třídit odpad určený k recyklaci?“ V tom mi dopomohl i provedený sociologický 

prŧzkum vzdělanosti obyvatel. 

Po seznámení se základní metodikou správného třídění jsem zjistil, ţe tato činnost 

není tak stručná, jak se mŧţe na první pohled někomu zdát. Nejsou to jen plasty, papír a sklo, 

jejichţ třídění by uţ mělo být v dnešní době samozřejmostí. Odpadŧ, které se dají recyklovat 

je mnohem více a třídit správně všechny vyuţitelné sloţky je pro většinu lidí velkou 

neznámou. Jednou z příčin mŧţe být to, ţe o správném primárním třídění nemají dostatečné 

znalosti. Z tohoto dŧvodu je míra vzdělanosti - informovanosti, kterou jsem zkoumal 

prostřednictvím výzkumu, dŧleţitou podmínkou, aby primární třídění mohlo být v praxi dobře 

prováděno. Výzkum poskytuje skutečný pohled na vzdělanost lidí, která mnohdy není 

v některých bodech dostačující. V mé práci by měl v tomto směru výzkum spolu se znalostmi 

uvedených právních předpisŧ a faktorŧ, které proces třídění ovlivňují poskytnout do jisté míry 

doporučení a návrhy, jak stávající situaci zlepšit. Jedná se především o zavedení povinných 

vzdělávacích programŧ v oblasti nakládání s odpadem na všech typech škol, cílenou motivaci 

všech občanŧ a v neposlední řadě o změnu dosavadních legislativních předpisŧ, které by měly 

být základním nástrojem pro uskutečnění těchto návrhŧ.  

Práce by také mohla poslouţit lidem jako základní návod pro získání informací 

ohledně správného primárního třídění. 
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Příloha č. 1 Značení některých obalových materiálů 

Tabulka I Plasty – žlutý kontejner 

Zkratka Číslo Materiál Použití 

PET 1 polyetylentereftalát nápojové PET lahve 

HDPE 2 polyetylen (lineární) tvrdé plastové obaly (kanystry, šampony, přepravky) 

LDPE 4 polyetylen (rozvětvený fólie,  tašky, pytlíky 

PP 5 polypropylen některé fólie, koberce, tkaniny 

PS 6 polystyren tkaniny, vlákna, pěnový polystyren 

Tabulka II Sklo – zelený případně bílý kontejner 

Zkratka Číslo Materiál 

GL   sklo 

GL 70 sklo bílé 

GL 71 sklo zelené 

GL 72 sklo bílé 

Tabulka III Papír – modrý kontejner 

Zkratka Číslo Materiál 

PAP   papír 

PAP 20 vlnitá lepenka 

PAP 21 hladká lepenka 

PAP 22 papír 

Tabulka IV Sběrný dvůr, kovošrot, mobilní sběr odpadů 

Zkratka Číslo Materiál 

FE 40 ocel 

ALU 41 hliník 

Tabulka V Nápojové kartóny – oranžový kontejner (případně žlutý či modrý)  

Zkratka Číslo Materiál 

C/PAP 81, 84 nápojový kartón, v němž převládá papír 

 

Zdroj: [7] 

 



 

 

 

Příloha č. 2 Seznam provozoven sběrných dvorů na Ostravsku  
 

Ostrava - Bartovice, U Statku 218 

 (areál firmy SMART T.C. s.r.o.)  

PO, ST, PÁ 14:00 – 17:00 

SO 8:00 – 12:00  

 

Ostrava - Krásné Pole, 

Krásnopolská 

PO 10:00 – 14:00 

ST 13:00 – 17:00 

PÁ 10:00 – 17:00  

SO 8:00 - 12:00 

 

Ostrava - Mariánské Hory, 

Rybářská 

(areál firmy ORC group s.r.o.) 

PO – PÁ 8:00 – 16:00 

SO 9:00 – 12:00 

 

Ostrava - Michálkovice, Briketářská 

(za sběrnou druhotných surovin) 

PO, ST, PÁ 10:00 – 16:30  

SO 8:00 – 14:00 

 

Ostrava-Polanka n. O. 

K Vydralinám 114/5 (areál druţstva vlastníkŧ) 

ÚT, PÁ 10:00 - 17:00  

SO 8:00 - 12:00 

 

Ostrava-Proskovice, Na Pastvinách 

ST, PÁ 12:00 – 16:00  

SO 8:00 – 12:00 

Ostrava - Přívoz, Slovenská 1 

(areál společnosti OZO Ostrava s.r.o.) 

PO -NE 8:00 – 20:00  

 

Ostrava - Slezská Ostrava, Čs. armády 20 

(areál Technických sluţeb, a. s. Slezská Ostrava) 

PO - PÁ 10:00 – 18:00  

SO 8:00 – 14:00 

 

Ostrava - Svinov, Nad Porubkou 838 

(Technický dvŧr Svinov) 

PO - NE 8:00 – 20:00 

 

Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 

ST, PÁ 10:00 – 15:30  

SO 8:00 – 12:00 

 

Ostrava - Kunčice, Frýdecká 680/444 

(areál společnosti OZO Ostrava s.r.o.) 

PO - NE 8:00 – 20:00  

 

Ostrava - Martinov 

(vedle garáţí na Provozní ulici) 

PO - PÁ 10:00 - 18:00  

SO - NE 8:00 – 14:00 



 

 

 

Ostrava - Petřkovice, K Lidicím 

(areál firmy ORC group s.r.o.) 

PO – PÁ 7:00 – 14:30 

 

Ostrava - Poruba, Nad Porubkou 

(u točny autobusu č. 58) 

PO – PÁ 10:00 - 18:00 

SO 8:00 – 14:00 

NE 15:00 - 19:00 

 

Ostrava - Radvanice, Poláškova 

PO, ST, PÁ 14:00 – 17:00  

SO 8:00 – 12:00 

Ostrava - Stará Bělá, Blanická 

(areál Agro Stará Bělá spol. s r.o.) 

ÚT 14:00 – 18:00 PÁ 12:00 - 18:00 

SO 8:00 - 14:00 

 

Ostrava - Vítkovice, Nerudova 49 

PO 12:00 – 17:00  

ST, PÁ 12:00 – 14:00 

SO (posl. v měsíci) 8:00 – 12:00 

 

Ostrava - Zábřeh, U výtopny 

(areál firmy Sekos Morava a.s.) 

PO - NE 8:00 - 20:00 

 

Klimkovice, Ostravská 96 

ST 13:00 - 15:30 

SO 8:00 - 12:00 

Studénka, Poštovní 772 

(areál společnosti OZO Ostrava s.r.o) 

ÚT, PÁ 10:00 - 17:00 

SO 8:00 - 12:00 

Zdroj: [11] 

 



 

 

 

Příloha č. 3 Seznam autorizovaných obalových společností v daných státech 

1. Belgie 

Fost Plus  

Rue Martin V 40  

B - 1200  

Brussels 

Tel.: 0032/2/77 50 350  

Fax: 0032/2/77 11 696 

E-mail: fostplus@fostplus.be 

Web: www.fostplus.be 

 

2. Bulharsko 

EcoPack Bulgaria  

784 Sofia,  

180 Tzarigradsko Shousse Blvd. 

Bulgaria 

Tel.: +359 2 401 91 00, +359 2 975 19 25 

Fax: +359 2 401 91 01, +359 2 975 19 26 

E-mail: office@ecopack.bg  

Web:  www.ecopack.bg 

 

3. Česká republika 

Eko-Kom  

Na Pankráci 1685 / 19 

140 21 Prague 4 

Czech Republic 

Tel.: +420 729 848 111 

Fax: +420 729 848 119 

E-mail: info@ekokom.cz 

Web: www.ekokom.cz 

 

 

 

 

 

4. Estonsoko 

Eesti Taaskasutusorganisatsioon  

Mustamäe tee 24 

10621 Tallinn 

Estonia 

Tel: +372 640 32 40 

Fax: + 372 640 32 48 

E-mail: eto@eto.ee 

Web: www.eto.ee 

 

5. Finsko 

Pakkausalan Ympäristörekisteri (PYR)  

Iso Roobertinkatu 1 A 

00120 Helsinki 

Finland 

Tel.: +358-9-6162 30 

Fax: +358-9- 6162 3100 

E-mail: pyr@pyr.fi 

Web: www.pyr.fi 

 

6. Francie 

Eco Emballages 

44 avenue Georges Pompidou  

92300 Levallois-Perret  

Frankreich / France  

Tel.: 0033/1/40 89 99 99  

Fax: 0033/1/40 89 99 88  

E-mail: comm@ecoemballages.fr 

Web: www.ecoemballages.fr 

 

 

 

 

 

http://www.fostplus.be/
http://www.ekokom.cz/
http://www.eto.ee/
http://www.pyr.fi/
http://www.ecoemballages.fr/


 

 

 

7. Chorvatsko 

Eko - Ozra 

Kennedyjev trg 6a 

10000 Zagreb 

CROATIA 

Tel: ++385 (1) 4647-184 

Fax: ++385 (1) 4647-182 

E-mail: direktorica@eko-ozra.hr  

Web: www.eko-ozra.hr 

 

8. Irsko 

Repak  

No. 1 Ballymount Road, Clondalkin 

Dublin 22  

Irland / Ireland  

Tel.: 00353/1/46 70-190  

Fax: 00353/1/46 70-197  

E-mail:info@repak.ie 

Web: www.repak.ie 

 

9. Island 

Úrvinnslusjóður 

Suðurlandsbraut 24 

108 Reykjavík 

Iceland 

Tel: +354-517-4700 

Fax: +354-517-4709 

E-mail: 

urvinnslusjodur@urvinnslusjodur.is 

Web: www.urvinnslusjodur.is 

 

 

 

 

 

 

10. Kanada 

Green Dot North America  

c/o CSR 

26 Wellington Street East 

Suite 601 

Toronto, Ontario, Canada 

M5E 1S2 

Tel.: 00 1/416/594-3456 

Fax: 00 1/416/594-3463 

E-mailgreendot@csr.org 

Web: www.greendot.ca  

 

11. Kypr 

Green dot Cyprus 

41-49 St. Nicolaou Str., 

Nimeli Court, Block B, Suite B21, 

Engomi, 2408 Nicosia 

POBox 25463, 1310 Nicosia 

Cyprus 

Tel: +357 22 586 000 (hlavní kancelář)  

Tel: +357 7000 0090 (linka pro 

spotřebitele) 

Fax: +357 22 586001 

E-mail: admin@greendot.com.cy  

Web: www.greendot.com.cy 

 

12. Litva 

Ţaliasis Taškas 

Mindaugo st. 32 

LT-2006 Vilnius 

Lithuania 

Phone: 00370 5 233 11 52 

Fax: 00370 5 233 11 52 

E-mail: office@zaliasistaskas.lt 

Web: www.zaliasistaskas.lt 

 

http://www.eko-ozra.hr/
http://www.repak.ie/
http://www.urvinnslusjodur.is/
http://www.greendot.ca/
http://www.greendot.com.cy/
http://www.zaliasistaskas.lt/


 

 

 

13. Lotyšsko 

Latvijas Zalais Punkts 

Baznicas street 20/22 

Riga, LV-1010  

LATVIA 

Tel.: 00 371 67039 810 

Fax: 00 371 67039 811 

E-mail : info@zalais.lv 

Web: www.zalais.lv  

 

14. Lucembursko 

Valorlux  

Zone Industrielle Am Bann  

3372 Leudelange  

B.P. 26  

3205 Leudelange  

Luxemburg  

Tel.: 00352/37 00 061  

Fax: 00352/37 11 37  

E-mail:message@valorlux.lu 

Web: www.valorlux.lu 

 

15. Maďarsko 

ÖKO-Pannon  

1146 Budapest 

Hungária krt. 179-187 

Hungary 

Tel: +36-1-383-9305 

Fax: +36-1-383-9306 

E-mail: info@okopannon.hu 

Web: www.okopannon.hu 

 

 

 

 

 

16. Malta 

GreenPak  

St. John Street 

Fgura PLA13 

Malta 

Tel: (00356) 21 660233 

Fax: (00356) 21 803363 

E-mail: info@greenpak.com.mt 

Web: www.greenpak.com.mt 

 

17. Německo 

Der Grüne Punkt  

Frankfurter Str. 720 - 726  

51145 Köln  

Germany  

Tel.: 0049-2203-937-176  

Fax: 0049-2203-937-396 

E-mail: kundencenter@gruener-punkt.de 

Web: www.gruener-punkt.de 

 

18. Nizozemsko 

Nedvang 

Schorpioenstraat 290  

3067 KW ROTTERDAM 

T el.: +31 10 420 61 61 

Fax: +31 10 420 17 02 

E-mail: info@nedvang.nl 

Web: www.nedvang.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valorlux.lu/
http://www.okopannon.hu/
http://www.greenpak.com.mt/
http://www.gruener-punkt.de/
http://www.nedvang.nl/


 

 

 

19. Norsko 

Grønt Punkt Norge 

Karenslyst Allé 9A  

P.o Box 91 Skøyen  

N-0212 Oslo  

Norway  

Phone: 0047/22121500  

Fax: 0047/22121519  

E-mail: post@grontpunkt.no 

Web: http://www.grontpunkt.no/ 

 

20. Polsko 

Rekopol  

ul Pory 59 02-757 Warszawa  

Tel.: +48 22 436 78 30-33 

Fax:  +48 22 436 78 34 

E-mail:rekopol@rekopol.pl 

Web: www.rekopol.pl 

 

21. Portugalsko 

Sociedade Ponto Verde  

Edifício Infante D. Henrique  

Rua João Chagas, 53 - 1º Dtº  

P 1495-072 Cruz Quebrada - Dafundo  

Portugal  

Tel.: 00351 21 010 24 00 

Fax: 00351 21 010 24 99  

E-mail: info@pontoverde.pt  

Web: www.pontoverde.pt 

 

 

 

 

 

 

 

22. Rakousko 

ARA Altstoff Recycling Austria  

Mariahilferstrasse 123  

1062 Vienna 

Austria  

Tel.: ++43/1/599 97-999  

Fax: ++43/1/595 35 35 

E-mail: araag@ara.at  

Web: www.ara.at  

 

23. Rumunsko 

ECO-ROM Ambalaje  

Avenue 1 Mai  

6 District, 

061629 Bucharest 

ROMANIA 

Tel.: 00402/1-41 30 857 

Fax: 00402/1-41 30 857 

E-mail: contact@ecoromambalaje.ro 

Web: www.ecoromambalaje.ro 

 

24. Řecko 

Hellenic Recovery & Recycling 

Corporation 

Himaras 5 

Maroussi 15125 

Greece 

Tel.: 00 30 210 8010962/ 963 

Fax : 00 30 210. 8012272 

E-mail : info@herrco.gr 

Web: www.herrco.gr 

 

 

 

 

 

http://www.grontpunkt.no/
http://www.rekopol.pl/
http://www.pontoverde.pt/
http://www.ara.at/
http://www.ecoromambalaje.ro/
http://www.herrco.gr/


 

 

 

25. Slovensko 

ENVI-PAK 

Galvaniho 7/B 

821 04 Bratislava 

Slovak Republic 

Tel.: +421 2 573 858 10 

Fax: +421 2 573 858 50 

E-mail:envipak@envipak.sk  

Web: www.envipak.sk 

 

26. Slovinsko 

SLOPAK 

Vodovodna 100 

1000 Ljubljana 

Slovenia 

Tel.: 00 386 1 5600 250 

Fax: 00 386 1 5600 270 

E-mail: slopak@slopak.si 

Web: www.slopak.si 

 

27. Španělsko 

Ecoembalajes España  

Orense, 4 - 8ª planta  

E- 28020 Madrid 

Spain  

Department of Member Companies 

Tel: 00 34 / 91 567 24 03  

Fax. 00 34 / 91 598 06 24  

E-mail: atencionalcliente@ecoembes.com  

Web: www.ecoembes.com 

 

 

 

 

 

 

28. Švédsko 

Reparegistret (REPA) 

BOX 712  

S-101 33 Stockholm  

Sweden  

(visiting address: Vasagatan 11, Stockholm 

City)  

Tel.: (+46) 8 566 144 00  

Fax: (+46) 8 566 144 41  

E-mail:info@repa.se 

Web: www.repa.se 

 

29. Turecko 

ÇEVKO 

Cenap Sehabettin Sok. No: 94 

81020 Kosuyolu Kadiköy  

Istanbul / Turkey 

Tel.:  +90 (216) 428 78 90 

Fax: +90 (216) 428 78 95 

E-mail: cevko@cevko.org.tr 

Web: www.cevko.org.tr 

 

30. Ukrajina 

UkrPEC 

10-A Ryleeva str., r. 514 

04073 Kyiv 

Ukraine 

Tel.: +380-44-230-8718 

Fax.: +380-44-230-8764 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.envipak.sk/
http://www.slopak.si/
http://www.ecoembes.com/
http://www.repa.se/
http://www.cevko.org.tr/


 

 

 

31. Velká Británie 

Valpak  

Vantage House,  

Stratford Business Park 

Banbury Road 

Stratfort-upon-Avon 

Warwickshire 

CV37 7GW 

Tel.:0044 (0)8450 682 572  

Fax: 0044 (0)8450 682 532  

E-mail: info@valpak.co.uk 

Web: www.green-dot.org.uk 

 

Zdroj: [51] 

 

http://www.green-dot.org.uk/


 

 

 

Příloha č. 4 Dotazník 
 

Dotazník k mé bakalářské práci 

Dobrý den. 

Dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, týkajícího se vzdělanosti obyvatel v oblasti nakládání s 

odpady. Jeho vyhodnocení bude významným kritériem pro vypracování mé bakalářské práce. Dotazník je zcela 

anonymní slouží pouze k mým studijním účelům. 

Děkuji za Vaši ochotu a čas strávený při vyplňování. 

Marek Lasák, student VŠB-TU Ostrava 

Označte prosím, pokud není uvedeno jinak, pouze jednu možnost křížkem. 

1. Třídíte ve Vaší domácnosti odpad? 

   Ano 

   Ne  

2. Cítíte se být dostatečně informováni v oblasti třídění odpadů? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Nevím, nezajímá mě to 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

3. Pokuste se rozhodnout a označit odpad, o kterém si myslíte, že NEPATŘÍ do kontejneru (nádoby, pytle) 

určeného pro plasty. 

 obaly od polévek v prášku 

 kelímky od jogurtů 

 plastové trubky 

 igelitové tašky 

4. Myslíte si, že je nutné, pokud byste vyhazovali PET lahve do kontejneru (nádoby, pytle) určeného pro 

plasty, sundat z nich etikety a uzávěry? 

 Ano 

 Ne 

 



 

 

 

5. Pokuste se rozhodnout a označit odpad, o kterém si myslíte, že NEPATŘÍ do kontejneru (nádoby, pytle) 

určeného pro sklo. 

 lahve od vína 

 sklenice 

 zrcadla 

 tabulové sklo 

6. Myslíte si, že je nutné, pokud byste vyhazovali skleněné nádoby do kontejneru (nádoby, pytle) určeného 

pro sklo, sundat z nich etikety a uzávěry? 

 Ano  

 Ne 

7. Pokuste se rozhodnout a označit odpad, o kterém si myslíte, že NEPATŘÍ do kontejneru (nádoby, pytle) 

určeného pro papír. 

 lepenkové krabice 

 reklamní letáky 

 noviny 

 použité hygienické kapesníky 

8. Myslíte si, že je nutné nápojové kartóny (krabice od mléka, džusů) před vyhozením do příslušného 

kontejneru, vyplachovat? 

 Ano 

 Ne 

9. Víte, jak by se mělo naložit se starými léky? 

 Vyhodit je do popelnice 

 Spálit je 

 Odevzdat je v lékárně 

10. Pro jaký odpad jsou určeny přistavené velkoobjemové kontejnery? 

 elektrospotřebiče (televize, rádia,…) 

 objemný odpadu z domácností (nábytek, koberce,…) 

 stavební odpad (cihly, beton, keramika,…) 

 nebezpečný odpad (chemikálie, barvy,…) 

 



 

 

 

11. Víte, kde se nachází ve Vašem okolí sběrný dvůr? 

 Ano, vím – uveďte lokalitu: …………………………………… 

 Ne, nevím 

12. Víte, jaké NEJVYŠŠÍ množství odpadu máte možnost odevzdat do semimobilní sběrny (tj. dočasné sběrny 

nebezpečného a objemného odpadu)? 

 2m
3
 

 4 m
3
 

 Neomezené množství 

13. Motorové oleje, barvy, chemikálie bychom správně měli -více možných odpovědí 

 odvézt na sběrný dvůr  

 vylít do kanalizace  

 odevzdat při příjezdu mobilního sběru odpadů 

14. Pokuste se určit, jak správně „ekologicky“ naložit s kovovými odpady (kovové obaly, alobal, plechovky, 

hliníková víčka, hrnce,…)-více možných odpovědí 

 odevzdat ve sběrném dvoře  

 odvézt do kovošrotu  

 odevzdat při příjezdu mobilního sběru odpadů 

15. Staré spotřebiče (tj. staré počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, ledničky,…), zářivky, žárovky bychom 

správně měli -více možných odpovědí 

 odevzdat prodejci  

 vyhodit jako směsný odpad  

 odevzdat ve sběrném dvoře 

16. Na mnohých obalech se vyskytuje značka Zelený bod. Tušíte, co znamená?  

 Za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu 

 Obal je ekologický 

 Obal je vratný a tudíž za něj dostaneme zpět určitý finanční obnos 

17. Odpad, který Vám vznikne při stavebních pracích (cihly, beton, keramika, výkopová zemina, izolační 

materiály…) lze: 

 Odevzdat v každém sběrném dvoře 

 Odevzdat do semimobilní sběrny  Odevzdat jen v některých sběrných dvorech 



 

 

 

18. O kterém z těchto odpadů si myslíte, že ho lze uložit ve sběrném dvoře jako bioodpad nebo zužitkovat 

jako kvalitní kompost? 

 zbytky zeleně (tráva, listí, plevel, rostlinné zbytky) 

 zbytky potravin 

 uhelný popel 

19. Máte Vy sami zájem (potřebu) se v problematice třídění odpadů vzdělávat? 

 Ano 

 Ne 

20. Jste: 

 Muž 

 Žena 

21. Bydlíte: 

 V rodinném domě 

 V panelové zástavbě 

22. Stupeň Vašeho dosaženého vzdělání: 

 Základní 

 Středoškolské bez maturity (učební obory) 

 Středoškolské ukončené maturitou 

 Vyšší odborné 

  Vysokoškolské 

23. Zařaďte se do věkové kategorie: 

 15 - 19 

 20 - 29 

 30 - 39 

 40 - 49 

 50 - 59 

 60 – 64 

Děkuji Vám za vyplnění.



 

 

 

Příloha č. 5 Kvótní výběr 

Tabulka I 

Obyvatelstvo Moravskoslezského kraje podle pohlaví a věku (stav k 31. 12. 2007) 

Věk / Pohlaví Muţi Ţeny Celkem 

0 6 539     6 287     12 826     

1-4 24 033     22 777     46 810     

5-9 28 484     27 343     55 827     

10-14 34 237     32 445     66 682     

15-19 43 345     41 562     84 907     

20-24  44 581     42 370     86 951     

25-29 49 020     45 972     94 992     

30-34 54 152     51 060     105 212     

35-39 45 832     42 897     88 729     

40-44 47 036     44 135     91 171     

45-49 42 281     40 492     82 773     

50-54 45 241     46 042     91 283     

55-59 43 885     47 852     91 737     

60-64  34 726     41 021     75 747     

65-69  26 714     32 534     59 248     

70-74 17 631     24 074     41 705     

75-79 13 189      22 848     36 037     

80-84 7 152     16 773     23 925     

85-89 2 572     7 189     9 761     

90-94 514      1 850     2 364     

95+ 140     496     636     

0-14 93 293     88 852     182 145     

15-64 (Základní soubor) 450 099     443 403     893 502     

65+ 67 912     105 764     173 676     

Celkem 611 304     638 019     249 323     

 

Zdroj: [52, 53] 

 

 



 

 

 

Tabulka II 

Základní soubor (absolutní vyjádření) 

Věk / Pohlaví Muži Ženy Celkem 

15-19 let 43 345 41 562 84 907 
20-29 let 93 601 88 342 181 943 
30-39 let 99 984  93 957 193 941 
40-49 let 89 317 84 627 173 944 
50-59 let 89 126 93 894 183 020 

60-64 let 34 726 41 021 75 747 

Celkem 450 099 443 403 893 502 

Tabulka III 

Poměr mužů a žen v Moravskoslezkém kraji (v %) 

Muži Ženy Celkem 

50,37  49,63 100,00 

Tabulka IV 

Poměr obyvatel podle věku (v %) 

Věk / Pohlaví Muži Ženy 

15-19 let 9,63  9,37  

20-29 let 20,80  19,92  

30-39 let 22,21  21,19  

40-49 let 19,84  19,09  

50-59 let 19,80  21,18  

60-64 let 7,72  9,25  

celkem 100 100 

Tabulka V 

Výběrový soubor (absolutní vyjádření, zaokrouhleno na celá čísla) 

Věk / Pohlaví Muži Ženy Celkem 

15-19 let 7 7 14 

20-29 let 16 15 31 
30-39 let 17 16 33 

40-49 let 15 14 29 
50-59 let 15 15 30 

60-64 let 6 7 13 

Celkem 76 74 150 

 



 

 

 

Příloha č. 6 Skutečná struktura respondentů 

Graf I 
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Příloha č. 7 Výsledná data jednotlivých odpovědí  

Tabulka I Třídění odpadů 

Kategorie/Odpověď ano ne Celkem 

Pohlaví počet % počet % počet % 

muži 60 78,95% 16 21,05% 76 100% 

ženy 62 83,78% 12 16,22% 74 100% 

Věk   

15-19 10 71,43% 4 28,57% 14 100% 

20-29 25 80,65% 6 19,35% 31 100% 

30-39 28 84,85% 5 15,15% 33 100% 

40-49 24 82,76% 5 17,24% 29 100% 

50-59 26 86,67% 4 13,33% 30 100% 

60-64 9 69,23% 4 30,77% 13 100% 

Vzdělání   

základní 6 75,00% 2 25,00% 8 100% 

středoškolské bez maturity 7 63,64% 4 36,36% 11 100% 

středoškolské s maturitou 77 79,38% 20 20,62% 97 100% 

vysokoškolské 32 94,12% 2 5,88% 34 100% 

Bydliště   

rodinný dům 60 84,51% 11 15,49% 71 100% 

panelová zástavba 62 78,48% 17 21,52% 79 100% 

Celkem   

  122 81,33% 28 18,67% 150 100% 



 

 

 

Tabulka II Pocit informovanosti v oblasti třídění odpadů 

Kategorie/ Odpověď rozhodně ano spíše ano nevím, nezajímá mě to spíše ne rozhodně ne Celkem 

Pohlaví počet % počet % počet % počet % počet % počet % 

muži 10 13,16% 42 55,26% 6 7,89% 16 21,05% 2 2,63% 76 100,00% 

ženy 12 16,22% 43 58,11% 4 5,41% 15 20,27% 0 0,00% 74 100,00% 

Věk   

15-19 1 7,14% 4 28,57% 1 7,14% 8 57,14% 0 0,00% 14 100,00% 

20-29 7 22,58% 18 58,06% 1 3,23% 5 16,13% 0 0,00% 31 100,00% 

30-39 1 3,03% 20 60,61% 1 3,03% 9 27,27% 2 6,06% 33 100,00% 

40-49 5 17,24% 17 58,62% 4 13,79% 3 10,34% 0 0,00% 29 100,00% 

50-59 4 13,33% 20 66,67% 1 3,33% 5 16,67% 0 0,00% 30 100,00% 

60-64 4 30,77% 6 46,15% 2 15,38% 1 7,69% 0 0,00% 13 100,00% 

Vzdělání   

základní 1 12,50% 4 50,00% 0 0,00% 3 37,50% 0 0,00% 8 100,00% 

středoškolské bez maturity 1 9,09% 5 45,45% 3 27,27% 2 18,18% 0 0,00% 11 100,00% 

středoškolské s maturitou 15 15,46% 54 55,67% 7 7,22% 21 21,65% 0 0,00% 97 100,00% 

vysokoškolské 5 14,71% 22 64,71% 0 0,00% 5 14,71% 2 5,88% 34 100,00% 

Bydliště                         

rodinný dům 13 18,31% 42 59,15% 4 5,63% 12 16,90% 0 0,00% 71 100,00% 

panelová zástavba 9 11,39% 43 54,43% 6 7,59% 19 24,05% 2 2,53% 79 100,00% 

Celkem   

  22 14,67% 85 56,67% 10 6,67% 31 20,67% 2 1,33% 150 100,00% 



 

 

 

Tabulka III Ochota vzdělávat se v problematice třídění odpadů 

Kategorie/Odpověď ano ne Celkem 

Pohlaví počet % počet % počet % 

muži 42 55,26% 34 44,74% 76 100,00% 

ženy 42 56,76% 32 43,24% 74 100,00% 

Věk   

15-19 9 64,29% 5 35,71% 14 100,00% 

20-29 22 70,97% 9 29,03% 31 100,00% 

30-39 21 63,64% 12 36,36% 33 100,00% 

40-49 14 48,28% 15 51,72% 29 100,00% 

50-59 15 50,00% 15 50,00% 30 100,00% 

60-64 3 23,08% 10 76,92% 13 100,00% 

Vzdělání   

základní 5 62,50% 3 37,50% 8 100,00% 

středoškolské bez maturity 3 27,27% 8 72,73% 11 100,00% 

středoškolské s maturitou 53 54,64% 44 45,36% 97 100,00% 

vysokoškolské 23 67,65% 11 32,35% 34 100,00% 

Bydliště   

rodinný dům 46 64,79% 25 35,21% 71 100,00% 

panelová zástavba 38 48,10% 41 51,90% 79 100,00% 

Celkem   

  84 56,00% 66 44,00% 150 100,00% 

 



 

 

 

Tabulka IV Třídění odpadů v závislosti na pocitu informovanosti 

Třídění odpadů/Pocit informovanosti rozhodně ano spíše ano nevím, nezajímá mě to spíše ne rozhodně ne 

  počet % počet % počet % počet % počet % 

ano 21 17,21% 75 61,48% 1 0,82% 24 19,67% 1 0,82% 

ne 1 3,57% 10 35,71% 9 32,14% 7 25,00% 1 3,57% 

Celkem 22 14,67% 85 56,67% 10 6,67% 31 20,67% 2 1,33% 

 

Tabulka V Třídění odpadů v závislosti na ochotě se vzdělávat 

Třídění odpadů/ Zájem se vzdělávat ano ne 

  počet % počet % 

ano 77 63,11% 45 36,89% 

ne 7 25,00% 21 75,00% 

Celkem 84 56,00% 66 44,00% 

 

 



 

 

 

Příloha č. 8 Výsledná data jednotlivých odpovědí na vědomostní otázky  

Tabulka I Třídění plastů 

Kategorie/Odpověď obaly od polévek v přášku kelímky od jogurtů plastové trubky igelitové tašky Celkem 

Pohlaví počet % počet % počet % počet % počet % 

muži 48 63,16% 3 3,95% 23 30,26% 2 2,63% 76 100,00% 

ženy 62 83,78% 2 2,70% 8 10,81% 2 2,70% 74 100,00% 

Věk       

15-19 9 64,29% 2 14,29% 3 21,43% 0 0,00% 14 100,00% 

20-29 20 64,52% 2 6,45% 8 25,81% 1 3,23% 31 100,00% 

30-39 29 87,88% 0 0,00% 3 9,09% 1 3,03% 33 100,00% 

40-49 20 68,97% 0 0,00% 9 31,03% 0 0,00% 29 100,00% 

50-59 22 73,33% 1 3,33% 5 16,67% 2 6,67% 30 100,00% 

60-64 10 76,92% 0 0,00% 3 23,08% 0 0,00% 13 100,00% 

Vzdělání   

základní 6 75,00% 1 12,50% 1 12,50% 0 0,00% 8 100,00% 

středoškolské bez maturity 8 72,73% 1 9,09% 1 9,09% 1 9,09% 11 100,00% 

středoškolské s maturitou 69 71,13% 3 3,09% 23 23,71% 2 2,06% 97 100,00% 

vysokoškolské 27 79,41% 0 0,00% 6 17,65% 1 2,94% 34 100,00% 

Bydliště   

rodinný dům 51 71,83% 1 1,41% 18 25,35% 1 1,41% 71 100,00% 

panelová zástavba 59 74,68% 4 5,06% 13 16,46% 3 3,80% 79 100,00% 

Celkem   

  110 73,33% 5 3,33% 31 20,67% 4 2,67% 150 100,00% 

 

 



 

 

 

 

Tabulka II Nutnost odstraňování etiket a uzávěrů z plastových lahví 

Kategorie/Odpověď ano ne Celkem 

Pohlaví počet % počet % počet % 

muži 19 25,00% 53 75,00% 76 100,00% 

ženy 10 13,51% 68 86,49% 74 100,00% 

Věk   

15-19 5 35,71% 9 64,29% 14 100,00% 

20-29 7 22,58% 24 77,42% 31 100,00% 

30-39 4 12,12% 29 87,88% 33 100,00% 

40-49 6 20,69% 23 79,31% 29 100,00% 

50-59 5 16,67% 25 83,33% 30 100,00% 

60-64 2 15,38% 11 84,62% 13 100,00% 

Vzdělání   

základní 4 50,00% 4 50,00% 8 100,00% 

středoškolské bez maturity 2 18,18% 9 81,82% 11 100,00% 

středoškolské s maturitou 15 15,46% 82 84,54% 97 100,00% 

vysokoškolské 8 23,53% 26 76,47% 34 100,00% 

Bydliště             

rodinný dům 18 25,35% 53 74,65% 71 100,00% 

panelová zástavba 11 13,92% 68 86,08% 79 100,00% 

Celkem   

  29 19,33% 121 80,67% 150 100,00% 

 

 

 



 

 

 

Tabulka III Třídění skla 

Kategorie/Odpověď láhve od vína sklenice zrcadla tabulové sklo Celkem 

Pohlaví počet % počet % počet % počet % počet % 

muži 3 3,95% 0 0,00% 67 88,16% 6 7,89% 76 100,00% 

ženy 0 0,00% 0 0,00% 68 91,89% 6 8,11% 74 100,00% 

Věk   

15-19 0 0,00% 0 0,00% 10 71,43% 4 28,57% 14 100,00% 

20-29 2 6,45% 0 0,00% 26 83,87% 3 9,68% 31 100,00% 

30-39 0 0,00% 0 0,00% 30 90,91% 3 9,09% 33 100,00% 

40-49 0 0,00% 0 0,00% 28 96,55% 1 3,45% 29 100,00% 

50-59 1 3,33% 0 0,00% 29 96,67% 0 0,00% 30 100,00% 

60-64 0 0,00% 0 0,00% 12 92,31% 1 7,69% 13 100,00% 

Vzdělání   

základní 0 0,00% 0 0,00% 5 62,50% 3 37,50% 8 100,00% 

středoškolské bez maturity 1 9,09% 0 0,00% 9 81,82% 1 9,09% 11 100,00% 

středoškolské s maturitou 2 2,06% 0 0,00% 89 91,75% 6 6,19% 97 100,00% 

vysokoškolské 0 0,00% 0 0,00% 32 94,12% 2 5,88% 34 100,00% 

Bydliště                     

rodinný dům 2 2,82% 0 0,00% 63 88,73% 6 8,45% 71 100,00% 

panelová zástavba 1 1,27% 0 0,00% 72 91,14% 6 7,59% 79 100,00% 

Celkem   

  3 2,00% 0 0,00% 135 90,00% 12 8,00% 150 100,00% 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabulka IV Nutnost odstraňování etiket a uzávěrů ze skleněných nádob 

Kategorie/Odpověď ano ne Celkem 

Pohlaví počet % počet % počet % 

muži 29 38,16% 47 61,84% 76 100,00% 

ženy 35 47,30% 39 52,70% 74 100,00% 

Věk   

15-19 7 50,00% 7 50,00% 14 100,00% 

20-29 13 41,94% 18 58,06% 31 100,00% 

30-39 12 36,36% 21 63,64% 33 100,00% 

40-49 11 37,93% 18 62,07% 29 100,00% 

50-59 12 40,00% 18 60,00% 30 100,00% 

60-64 9 69,23% 4 30,77% 13 100,00% 

Vzdělání   

základní 5 62,50% 3 37,50% 8 100,00% 

středoškolské bez maturity 5 45,45% 6 54,55% 11 100,00% 

středoškolské s maturitou 40 41,24% 57 58,76% 97 100,00% 

vysokoškolské 14 41,18% 20 58,82% 34 100,00% 

Bydliště   

rodinný dům 31 43,66% 40 56,34% 71 100,00% 

panelová zástavba 33 41,77% 46 58,23% 79 100,00% 

Celkem   

  64 42,67% 86 57,33% 150 100,00% 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabulka V Třídění papíru 

Kategorie/odpověď lepenkové krabice reklamní letáky noviny 
použité hygienické 

kapesníky Celkem 

Pohlaví počet % počet % počet % počet % počet % 

muži 19 25,00% 4 5,26% 0 0,00% 53 69,74% 76 100,00% 

ženy 25 33,78% 4 5,41% 0 0,00% 45 60,81% 74 100,00% 

Věk   

15-19 5 35,71% 2 14,29% 0 0,00% 7 50,00% 14 100,00% 

20-29 10 32,26% 2 6,45% 0 0,00% 19 61,29% 31 100,00% 

30-39 5 15,15% 1 3,03% 0 0,00% 27 81,82% 33 100,00% 

40-49 10 34,48% 2 6,90% 0 0,00% 17 58,62% 29 100,00% 

50-59 10 33,33% 1 3,33% 0 0,00% 19 63,33% 30 100,00% 

60-64 4 30,77% 0 0,00% 0 0,00% 9 69,23% 13 100,00% 

Vzdělání   

základní 2 25,00% 2 25,00% 0 0,00% 4 50,00% 8 100,00% 

středoškolské bez maturity 4 36,36% 0 0,00% 0 0,00% 7 63,64% 11 100,00% 

středoškolské s maturitou 30 30,93% 5 5,15% 0 0,00% 62 63,92% 97 100,00% 

vysokoškolské 8 23,53% 1 2,94% 0 0,00% 25 73,53% 34 100,00% 

Bydliště   

rodinný dům 19 26,76% 5 7,04% 0 0,00% 47 66,20% 71 100,00% 

panelová zástavba 25 31,65% 3 3,80% 0 0,00% 51 64,56% 79 100,00% 

Celkem   

  44 29,33% 8 5,33% 0 0,00% 98 65,33% 150 100,00% 

 

 

 

 



 

 

 

Tabulka VI Nutnost vyplachování nápojových kartónů 

Kategorie/Odpověď ano ne Celkem 

Pohlaví počet % počet % počet % 

muži 18 23,68% 58 76,32% 76 100,00% 

ženy 25 33,78% 49 66,22% 74 100,00% 

Věk   

15-19 5 35,71% 9 64,29% 14 100,00% 

20-29 10 32,26% 21 67,74% 31 100,00% 

30-39 8 24,24% 25 75,76% 33 100,00% 

40-49 9 31,03% 20 68,97% 29 100,00% 

50-59 6 20,00% 24 80,00% 30 100,00% 

60-64 5 38,46% 8 61,54% 13 100,00% 

Vzdělání   

základní 3 37,50% 5 62,50% 8 100,00% 

středoškolské bez maturity 0 0,00% 11 100,00% 11 100,00% 

středoškolské s maturitou 31 31,96% 66 68,04% 97 100,00% 

vysokoškolské 9 26,47% 25 73,53% 34 100,00% 

Bydliště   

rodinný dům 21 29,58% 50 70,42% 71 100,00% 

panelová zástavba 22 27,85% 57 72,15% 79 100,00% 

Celkem   

  43 28,67% 107 71,33% 150 100,00% 

 

 

 

 



 

 

 

Tabulka VII Nakládání se starými léky 

Kategorie/Odpověď vyhodit do směsného odpadu spálit je odevzdat v lékárně Celkem 

Pohlaví počet % počet % počet % počet % 

muži 0 0,00% 1 1,32% 75 98,68% 76 100,00% 

ženy 0 0,00% 0 0,00% 74 100,00% 74 100,00% 

Věk   

15-19 0 0,00% 1 7,14% 13 92,86% 14 100,00% 

20-29 0 0,00% 0 0,00% 31 100,00% 31 100,00% 

30-39 0 0,00% 0 0,00% 33 100,00% 33 100,00% 

40-49 0 0,00% 0 0,00% 29 100,00% 29 100,00% 

50-59 0 0,00% 0 0,00% 30 100,00% 30 100,00% 

60-64 0 0,00% 0 0,00% 13 100,00% 13 100,00% 

Vzdělání   

základní 0 0,00% 1 12,50% 7 87,50% 8 100,00% 

středoškolské bez maturity 0 0,00% 0 0,00% 11 100,00% 11 100,00% 

středoškolské s maturitou 0 0,00% 0 0,00% 97 100,00% 97 100,00% 

vysokoškolské 0 0,00% 0 0,00% 34 100,00% 34 100,00% 

Bydliště   

rodinný dům 0 0,00% 0 0,00% 71 100,00% 71 100,00% 

panelová zástavba 0 0,00% 1 1,27% 78 98,73% 79 100,00% 

Celkem   

  0 0,00% 1 0,67% 149 99,33% 150 100,00% 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabulka VIII Použití velkoobjemových kontejnerů 

Kategorie/Odpověď elektrospotřebiče objemný odpad stavební odpad nebezpečný odpad Celkem 

Pohlaví počet % počet % počet % počet % počet % 

muži 4 5,26% 60 78,95% 10 13,16% 2 2,63% 76 100,00% 

ženy 2 2,70% 57 77,03% 13 17,57% 2 2,70% 74 100,00% 

Věk   

15-19 2 14,29% 10 71,43% 1 7,14% 1 7,14% 14 100,00% 

20-29 1 3,23% 25 80,65% 4 12,90% 1 3,23% 31 100,00% 

30-39 0 0,00% 25 75,76% 7 21,21% 1 3,03% 33 100,00% 

40-49 0 0,00% 29 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 29 100,00% 

50-59 3 10,00% 20 66,67% 6 20,00% 1 3,33% 30 100,00% 

60-64 0 0,00% 8 61,54% 5 38,46% 0 0,00% 13 100,00% 

Vzdělání   

základní 1 12,50% 5 62,50% 1 12,50% 1 12,50% 8 100,00% 

středoškolské bez maturity 1 9,09% 10 90,91% 0 0,00% 0 0,00% 11 100,00% 

středoškolské s maturitou 4 4,12% 72 74,23% 19 19,59% 2 2,06% 97 100,00% 

vysokoškolské 0 0,00% 30 88,24% 3 8,82% 1 2,94% 34 100,00% 

Bydliště   

rodinný dům 2 2,82% 57 80,28% 9 12,68% 3 4,23% 71 100,00% 

panelová zástavba 4 5,06% 60 75,95% 14 17,72% 1 1,27% 79 100,00% 

Celkem   

  6 4,00% 117 78,00% 23 15,33% 4 2,67% 150 100,00% 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabulka IX Znalost umístění sběrného dvora 

Kategorie/Odpověď ano ne Celkem 

Pohlaví počet % počet % počet % 

muži 51 67,11% 25 32,89% 76 100,00% 

ženy 52 70,27% 22 29,73% 74 100,00% 

Věk   

15-19 4 28,57% 10 71,43% 14 100,00% 

20-29 24 77,42% 7 22,58% 31 100,00% 

30-39 23 69,70% 10 30,30% 33 100,00% 

40-49 20 68,97% 9 31,03% 29 100,00% 

50-59 23 76,67% 7 23,33% 30 100,00% 

60-64 9 69,23% 4 30,77% 13 100,00% 

Vzdělání   

základní 3 37,50% 5 62,50% 8 100,00% 

středoškolské bez maturity 4 36,36% 7 63,64% 11 100,00% 

středoškolské s maturitou 70 72,16% 27 27,84% 97 100,00% 

vysokoškolské 26 76,47% 8 23,53% 34 100,00% 

Bydliště   

rodinný dům 53 74,65% 18 25,35% 71 100,00% 

panelová zástavba 50 63,29% 29 36,71% 79 100,00% 

Celkem   

  103 68,67% 47 31,33% 150 100,00% 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabulka X Množství odpadu, které lze odevzdat ve většině sběrných dvorů na Ostravsku 

Kategorie/Odpověď 2m3 4m3 neomezené množství Celkem 

Pohlaví počet % počet % počet % počet % 

muži 12 15,79% 10 13,16% 54 71,05% 76 100,00% 

ženy 11 14,86% 7 9,46% 56 75,68% 74 100,00% 

Věk   

15-19 5 35,71% 1 7,14% 8 57,14% 14 100,00% 

20-29 2 6,45% 4 12,90% 25 80,65% 31 100,00% 

30-39 4 12,12% 4 12,12% 25 75,76% 33 100,00% 

40-49 7 24,14% 4 13,79% 18 62,07% 29 100,00% 

50-59 3 10,00% 1 3,33% 26 86,67% 30 100,00% 

60-64 2 15,38% 3 23,08% 8 61,54% 13 100,00% 

Vzdělání   

základní 3 37,50% 1 12,50% 4 50,00% 8 100,00% 
středoškolské bez 

maturity 4 36,36% 2 18,18% 5 45,45% 11 100,00% 

středoškolské s maturitou 13 13,40% 9 9,28% 75 77,32% 97 100,00% 

vysokoškolské 3 8,82% 5 14,71% 26 76,47% 34 100,00% 

Bydliště   

rodinný dům 11 15,49% 6 8,45% 54 76,06% 71 100,00% 

panelová zástavba 12 15,19% 11 13,92% 56 70,89% 79 100,00% 

Celkem   

  23 15,33% 17 11,33% 110 73,33% 150 100,00% 

 

 

 



 

 

 

Tabulka XI Možnosti správného naložení s motorovými oleji, barvami, chemikáliemi 

Kategorie/Odpověď sběrný dvůr vylít do kanalizace mobilní sběr odpadů sběrný dvůr+ mobilní sběr odpadů Celkem 

Pohlaví počet % počet % počet % počet % počet % 

muži 23 30,26% 0 0,00% 3 3,95% 50 65,79% 76 100,00% 

ženy 21 28,38% 0 0,00% 5 6,76% 48 64,86% 74 100,00% 

Věk   

15-19 6 42,86% 0 0,00% 0 0,00% 8 57,14% 14 100,00% 

20-29 5 16,13% 0 0,00% 2 6,45% 24 77,42% 31 100,00% 

30-39 10 30,30% 0 0,00% 2 6,06% 21 63,64% 33 100,00% 

40-49 11 37,93% 0 0,00% 2 6,90% 16 55,17% 29 100,00% 

50-59 7 23,33% 0 0,00% 2 6,67% 21 70,00% 30 100,00% 

60-64 5 38,46% 0 0,00% 0 0,00% 8 61,54% 13 100,00% 

Vzdělání   

základní 3 37,50% 0 0,00% 0 0,00% 5 62,50% 8 100,00% 
středoškolské bez 

maturity 5 45,45% 0 0,00% 0 0,00% 6 54,55% 11 100,00% 

středoškolské s maturitou 28 28,87% 0 0,00% 7 7,22% 62 63,92% 97 100,00% 

vysokoškolské 8 23,53% 0 0,00% 1 2,94% 25 73,53% 34 100,00% 

Bydliště                     

rodinný dům 15 21,13% 0 0,00% 5 7,04% 51 71,83% 71 100,00% 

panelová zástavba 29 36,71% 0 0,00% 3 3,80% 47 59,49% 79 100,00% 

Celkem   

  44 29,33% 0 0,00% 8 5,33% 98 65,33% 150 100,00% 

 

 

 

 



 

 

 

Tabulka XII Možnosti správného naložení s kovovými odpady 

 

 

Kategorie/odpověď sběrný dvůr kovošrot 
mobilní sběr 

odpadů 

sběrný dvůr+ 

kovošrot 

sběrný dvůr + 

mobilní sběr 

odpadů 

kovošrot + 

mobilní sběr 

odpadů 

sběrný dvůr + 

kovošrot + 

mobilní sběr 

odpadů 

Celkem 

Pohlaví počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet % 

muţi 3 3,95% 12 15,79% 5 6,58% 25 32,89% 12 15,79% 11 14,47% 8 10,53% 76 100,00% 

ţeny 15 20,27% 8 10,81% 2 2,70% 15 20,27% 17 22,97% 0 0,00% 17 22,97% 74 100,00% 

Věk   

15-19 2 14,29% 4 28,57% 0 0,00% 3 21,43% 2 14,29% 0 0,00% 3 21,43% 14 100,00% 

20-29 1 3,23% 4 12,90% 3 9,68% 8 25,81% 8 25,81% 1 3,23% 6 19,35% 31 100,00% 

30-39 2 6,06% 2 6,06% 2 6,06% 10 30,30% 10 30,30% 2 6,06% 5 15,15% 33 100,00% 

40-49 5 17,24% 6 20,69% 0 0,00% 9 31,03% 3 10,34% 2 6,90% 4 13,79% 29 100,00% 

50-59 5 16,67% 4 13,33% 1 3,33% 6 20,00% 6 20,00% 3 10,00% 5 16,67% 30 100,00% 

60-64 3 23,08% 0 0,00% 1 7,69% 4 30,77% 0 0,00% 3 23,08% 2 15,38% 13 100,00% 

Vzdělání   

základní 1 12,50% 4 50,00% 0 0,00% 1 12,50% 2 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 100,00% 

středoškolské bez maturity 2 18,18% 1 9,09% 0 0,00% 3 27,27% 2 18,18% 1 9,09% 2 18,18% 11 100,00% 

středoškolské s maturitou 12 12,37% 13 13,40% 6 6,19% 27 27,84% 18 18,56% 6 6,19% 15 15,46% 97 100,00% 

vysokoškolské 3 8,82% 2 5,88% 1 2,94% 9 26,47% 7 20,59% 4 11,76% 8 23,53% 34 100,00% 

Bydliště   

rodinný dům 8 11,27% 7 9,86% 3 4,23% 17 23,94% 15 21,13% 8 11,27% 13 18,31% 71 100,00% 

panelová zástavba 10 12,66% 13 16,46% 4 5,06% 23 29,11% 14 17,72% 3 3,80% 12 15,19% 79 100,00% 

Celkem   

  18 12,00% 20 13,33% 7 4,67% 40 26,67% 29 19,33% 11 7,33% 25 16,67% 150 100,00% 



 

 

 

Tabulka XIII Možnosti správného naložení se starými elektrospotřebiči, zářivkami, výbojkami 

Kategorie/Odpověď 
odevzdat 

prodejci 

vyhodit jako 

směsný odpad sběrný dvůr 

odevzdat 

prodejci + 

vyhodit jako 

směsný odpad 

odevzdat prodejci 

+ sběrný dvůr 

vyhodit jako 

směsný odpad + 

sběrný dvůr Celkem 

Pohlaví počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet % 

muţi 4 5,26% 2 2,63% 18 23,68% 0 0,00% 50 65,79% 2 2,63% 76 100,00% 

ţeny 5 6,76% 0 0,00% 10 13,51% 1 1,35% 58 78,38% 0 0,00% 74 100,00% 

Věk   

15-19 1 7,14% 1 7,14% 4 28,57% 1 7,14% 7 50,00% 0 0,00% 14 100,00% 

20-29 2 6,45% 0 0,00% 2 6,45% 0 0,00% 26 83,87% 1 3,23% 31 100,00% 

30-39 5 15,15% 0 0,00% 7 21,21% 0 0,00% 20 60,61% 1 3,03% 33 100,00% 

40-49 0 0,00% 0 0,00% 6 20,69% 0 0,00% 23 79,31% 0 0,00% 29 100,00% 

50-59 1 3,33% 1 3,33% 4 13,33% 0 0,00% 24 80,00% 0 0,00% 30 100,00% 

60-64 0 0,00% 0 0,00% 5 38,46% 0 0,00% 8 61,54% 0 0,00% 13 100,00% 

Vzdělání   

základní 0 0,00% 1 12,50% 2 25,00% 1 12,50% 4 50,00% 0 0,00% 8 100,00% 

středoškolské bez 

maturity 0 0,00% 0 0,00% 5 45,45% 0 0,00% 6 54,55% 0 0,00% 11 100,00% 

středoškolské s 

maturitou 6 6,19% 1 1,03% 15 15,46% 0 0,00% 73 75,26% 2 2,06% 97 100,00% 

vysokoškolské 3 8,82% 0 0,00% 6 17,65% 0 0,00% 25 73,53% 0 0,00% 34 100,00% 

Bydliště   

rodinný dům 4 5,63% 1 1,41% 14 19,72% 0 0,00% 52 73,24% 0 0,00% 71 100,00% 

panelová zástavba 5 6,33% 1 1,27% 14 17,72% 1 1,27% 56 70,89% 2 2,53% 79 100,00% 

Celkem   

  9 6,00% 2 1,33% 28 18,67% 1 0,67% 108 72,00% 2 1,33% 150 100,00% 

 

 

 



 

 

 

Tabulka XIV Význam značky Zelený bod 

Kategorie/Odpověď byl uhrazen finanční příspěvek organizaci… obal je ekologický obal je vratný Celkem 

Pohlaví počet % počet % počet % počet % 

muži 32 42,11% 42 55,26% 2 2,63% 76 100,00% 

ženy 28 37,84% 45 60,81% 1 1,35% 74 100,00% 

Věk   

15-19 2 14,29% 11 78,57% 1 7,14% 14 100,00% 

20-29 16 51,61% 14 45,16% 1 3,23% 31 100,00% 

30-39 17 51,52% 16 48,48% 0 0,00% 33 100,00% 

40-49 13 44,83% 15 51,72% 1 3,45% 29 100,00% 

50-59 10 33,33% 20 66,67% 0 0,00% 30 100,00% 

60-64 2 15,38% 11 84,62% 0 0,00% 13 100,00% 

Vzdělání   

základní 0 0,00% 7 87,50% 1 12,50% 8 100,00% 

středoškolské bez maturity 4 36,36% 7 63,64% 0 0,00% 11 100,00% 

středoškolské s maturitou 39 40,21% 56 57,73% 2 2,06% 97 100,00% 

vysokoškolské 17 50,00% 17 50,00% 0 0,00% 34 100,00% 

Bydliště   

rodinný dům 30 42,25% 41 57,75% 0 0,00% 71 100,00% 

panelová zástavba 30 37,97% 46 58,23% 3 3,80% 79 100,00% 

Celkem   

  60 40,00% 87 58,00% 3 2,00% 150 100,00% 

 

 

 

 



 

 

 

Tabulka XV Možnosti uložení stavebního odpadu 

Kategorie/Odpověď v každém sběrném dvoře semimobilní sběrna 
v některých sběrných 

dvorech Celkem 

Pohlaví počet % počet % počet % počet % 

muži 17 22,37% 10 13,16% 49 64,47% 76 100,00% 

ženy 23 31,08% 5 6,76% 46 62,16% 74 100,00% 

Věk   

15-19 8 57,14% 0 0,00% 6 42,86% 14 100,00% 

20-29 8 25,81% 1 3,23% 22 70,97% 31 100,00% 

30-39 9 27,27% 4 12,12% 20 60,61% 33 100,00% 

40-49 8 27,59% 5 17,24% 16 55,17% 29 100,00% 

50-59 5 16,67% 3 10,00% 22 73,33% 30 100,00% 

60-64 2 15,38% 2 15,38% 9 69,23% 13 100,00% 

Vzdělání   

základní 6 75,00% 0 0,00% 2 25,00% 8 100,00% 

středoškolské bez maturity 5 45,45% 0 0,00% 6 54,55% 11 100,00% 

středoškolské s maturitou 22 22,68% 11 11,34% 64 65,98% 97 100,00% 

vysokoškolské 7 20,59% 4 11,76% 23 67,65% 34 100,00% 

Bydliště   

rodinný dům 24 33,80% 10 14,08% 37 52,11% 71 100,00% 

panelová zástavba 16 20,25% 5 6,33% 58 73,42% 79 100,00% 

Celkem   

  40 26,67% 15 10,00% 95 63,33% 150 100,00% 

         
 

 

 



 

 

 

Tabulka XVI Druh bioodpadů, který lze kompostovat 

Kategorie/Odpověď zbytky zeleně zbytky masa, kostí uhelný popel Celkem 

Pohlaví počet % počet % počet % počet % 

muži 74 97,37% 0 0,00% 2 2,63% 76 100,00% 

ženy 73 98,65% 0 0,00% 1 1,35% 74 100,00% 

Věk   

15-19 13 92,86% 0 0,00% 1 7,14% 14 100,00% 

20-29 30 96,77% 0 0,00% 1 3,23% 31 100,00% 

30-39 33 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 33 100,00% 

40-49 29 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 29 100,00% 

50-59 29 96,67% 0 0,00% 1 3,33% 30 100,00% 

60-64 13 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 100,00% 

Vzdělání   

základní 7 87,50% 0 0,00% 1 12,50% 8 100,00% 

středoškolské bez maturity 11 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 100,00% 

středoškolské s maturitou 96 98,97% 0 0,00% 1 1,03% 97 100,00% 

vysokoškolské 33 97,06% 0 0,00% 1 2,94% 34 100,00% 

Bydliště   

rodinný dům 70 98,59% 0 0,00% 1 1,41% 71 100,00% 

panelová zástavba 77 97,47% 0 0,00% 2 2,53% 79 100,00% 

Celkem   

  147 98,00% 0 0,00% 3 2,00% 150 100,00% 



 

 

 

Příloha č. 9 Počet správně zodpovězených vědomostních otázek  

Tabulka I Počet správně zodpovězených vědomostních otázek 

Počet z kategorie/Počet správně zodpovězených otázek 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Pohlaví 
 Muž 1 1 2 3 13 8 9 12 14 7 6 - 

Žena - 1 - 7 8 7 12 13 13 6 5 2 

Věk 
 15-19 1 2 - 1 2 2 1 2 3 - - - 

20-29 - - 1 1 3 4 5 3 6 2 5 1 

30-39 - - - 3 7 2 3 5 8 3 2 - 

40-49 - - 1 1 4 2 4 5 6 5 1 - 

50-59 - - - 2 4 4 5 8 3 2 2 - 

60-64 - - - 2 1 1 3 2 1 1 1 1 

Vzdělání 
 základní 1 1 - 1 1 2 - 1 1 - - - 

středoškolské bez maturity - 1 - 2 1 2 1 1 1 2 - - 

středoškolské s maturitou - - 2 5 15 10 14 17 18 6 8 2 

vysokoškolské - - - 2 4 1 6 6 7 5 3 - 

Bydliště 
 rodinný dům - 1 1 4 8 12 8 12 12 6 6 1 

panelová zástavba 1 1 1 6 13 3 13 13 15 7 5 1 

Celkem 
 

 
1 2 2 10 21 15 21 25 27 13 11 2 



 

 

 

Příloha č. 10 Průměrný podíl správně zvolených odpovědí 

Tabulka I Průměrný podíl správně zvolených odpovědí na vědomostní otázky 

Pohlaví Správně Chybně Pořadí 

muži 58,06% 41,94% 2. 

ženy 59,54% 40,46% 1. 

Věk 
 15-19 48,21% 51,79% 6. 

20-29 62,10% 37,90% 1. 

30-39 58,71% 41,29% 3. 

40-49 60,34% 39,66% 2. 

50-59 58,54% 41,46% 5. 

60-64 59,62% 40,38% 4. 

Vzdělání 
 základní 43,75% 56,25% 4. 

střední bez maturity 52,84% 47,16% 3. 

úplné střední s maturitou 59,36% 40,64% 2. 

vysokoškolské 62,13% 37,87% 1. 

Celkem 
 

 
58,79% 41,21% 

 
 


