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ABSTRAKT 
 
Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout zvýšení separovatelných složek 

komunálního odpadu. V úvodu jsem vymezila hlavní zákony, podle kterých se řídí nakládání 
s odpady v ČR a uvedla oblast jejich působnosti. Provedla jsem i charakteristiku návrhu 
připravované novely zákona o odpadech.  

Další část je věnována materiálovému a energetickému využití komunálních odpadů, 
možnostmi recyklace odpadů, spalováním a skládkováním odpadů. 

Čtvrtá část práce je praktická. Popisuje současný stav obce Slatinice, pro kterou je tato 
práce napsána. Obsahuje celkovou produkci odpadů v obci, legislativu a způsob třídění 
odpadů. 

Hlavní část je tvořen dotazníkem, který slouží ke zjištění názorů občanů na systém 
nakládání s odpady v obci, jeho vyhodnocení a následné návrhy opatření plynoucí z tohoto 
dotazníku.  

 
Klíčová slova: odpad, legislativa, odpadové hospodářství, recyklace, dotazník  
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ABSTRACT  
 
The main aim of this bachelor’s work is to propose increase of separable components 

of municipal waste. At the beginning I defined the main rules that regulate treatment of waste 
within the Czech Republic. I also mentioned sphere of their activity. Moreover,  
I characterized amendment to an act of waste.  

The second part of this work covers with material and energy use of municipal waste, 
ways of recycling and combustion and storage of waste.  

The third part is practical. It describes current situation in municipality Slatinice. This 
part shows total amount of waste produced in this municipality, legislation and ways of 
recycling. 

The main part of this bachelor’s work deals with questionnaire that shows opinion of 
people living in Slatinice.  

 
Key words: waste, legislation, waste management, recycling, questionnarie 
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1    ÚVOD 

 
V domácnostech, průmyslu i službách vznikají vedle hlavních produktů také vedlejší 

produkty, kterým říkáme odpady. Růst populace, ekonomické a životní úrovně má  
za následek rychlé vyčerpávání přírodních zdrojů a znečišťování životního prostředí. Rostoucí 
znečištění a stále intenzivnější zásahy člověka do přírody mají negativní dopady na globální 
změny a zvyšují také zdravotní rizika obyvatel. Lidé si začínají uvědomovat vážnost celé 
situace. Stále však v mnoha zemích dochází k plýtvání energie a používání předmětů, které 
nelze vícekrát použít. Problematika nakládání s odpady je velmi složitá i po legislativní 
stránce. Dokazuje to i Česká republika, kde zákonodárci dosud neschválili nový zákon  
o odpadech, který je tolik potřebný. Chceme-li budoucím generacím umožnit trvale 
uspokojovat základní životní potřeby a zároveň nesnižovat diverzitu přírody, musíme se 
snažit plnit princip trvale udržitelného rozvoje. Odpadové hospodářství patří k dynamicky se 
rozvíjejícím odvětvím. Základním předpokladem je strategie prevence vzniku odpadů  
a dodržování myšlenek a cílů trvale udržitelného rozvoje. 

Využívání komunálních odpadů je obvykle nákladnější než jejich odstranění 
skládkováním. Získání kvalitních materiálů vhodných k recyklaci ze směsných komunálních 
odpadů je z technického hlediska obtížné a z hlediska ekonomického nákladné. 
Recyklovatelné stejnorodé a kvalitní suroviny lze získat separovaným sběrem. Tato činnost 
však vyžaduje aktivní účast občanů na řešení problémů odpadového hospodářství. 

Cílem této bakalářské práce je navrhnou možnosti zvýšení separovatelné složky 
komunálního odpadu. V první části se zabývá legislativou a to jak platnou tak  
i připravovanou. V druhé jsou popsány možnosti materiálového a energetického využití 
odpadů. Poslední dvě části jsou praktické. Práce byla psána pro obec Slatinice a popisuje 
systém nakládání s odpady v této obci. Upozorňuje na oblasti, které by mohla obec zlepšit  
a navrhuje konkrétní řešení. 
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2    LEGISLATIVA V OBLASTI T ŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU 

Odpadové hospodářství se v České republice řídí dvěma hlavními zákony: 
• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 477/2002 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů  

Hlavním orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství České republiky  
je Ministerstvo životního prostředí. Legislativa se řídí zákony, vyhláškami a nařízeními vlády. 
Proces vytváření legislativy v oblasti odpadů je velmi složitý, což dokazuje i připravovaná 
novela o odpadech, která ještě nebyla schválena.  

2.1    Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Zákon upravuje problematiku odpadů. Pomocí vyhlášek a nařízení určuje práva  

a povinnosti osob v odpadovém hospodářství. Stanovuje pravidla pro předcházení vzniku 
odpadů, nakládání s nimi a to vše v souladu s ochranou životního prostředí, zdraví obyvatel  
a principem trvale udržitelného rozvoje [1].  

2.1.1    Části zákona 

Část I. (§ 1 - § 4) 
Tato část se věnuje oblasti působnosti zákona. Definuje pojem odpad a další základní 

pojmy. Vytyčuje odpady, na které se tento zákon vztahuje [1]. 
Část II. (§ 5 - § 9) 
Vysvětluje zařazování odpadů podle kategorií a Katalogu odpadů. Hodnotí 

nebezpečné vlastnosti odpadů. Zárověň řeší pověření k hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů, tedy pověřenou osobu. Pověřená osoba může hodnotit, zda je odpad nebezpečný  
či nikoliv, a jeho zařazení do Katalogu odpadů. Kromě této osoby může hodnotit vlastnosti 
odpadu pouze právnická osoba, která byla pověřena Ministerstvem životního prostředí  
a Ministerstvem zdravotnictví [1]. 

Část III. (§ 10 - § 24) 
Tato část se věnuje všeobecným povinnostem při nakládání s odpady. Především 

předcházením vzniku odpadu a jeho přednostnímu využívání. Ukládá povinnost původcům a 
právnickým osobám, které nakládají s nebezpečnými odpady zajistit jejich značení dle tohoto 
zákonu. 

Dále upravuje způsobilou osobu – odpadového hospodáře. Tuto povinnost mají 
provozovatelé skládek s komunálním a nebezpečným odpadem. Nebezpečný odpad musí 
vykazovat alespoň jednu z vlastností, které jsou uvedeny v tomto zákoně. Patří mezi ně  
např. hořlavost, toxicita, karcinogenita, výbušnost atd. 

Povinnosti původce odpadu se vztahují na obce, ke kterým se tato část vyjadřuje 
zvlášť. Obce si mohou obecně závaznou vyhláškou stanovit poplatek za komunální odpad, 
vznikající na jejich území.  

Poslední část stanovuje povinnosti při skládkování, přepravě a odstraňování odpadů  
Část IV. (§ 25 - § 37) 
Vysvětluje povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, odpady a zařízeními. Pro 

účely tohoto zákona se tím rozumí: 
• odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB, 

• odpadní oleje 
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• baterie a akumulátory 

• kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady 

• odpady z výroby oxidu titaničitého 

• odpady z azbestu 

• autovraky 

• elektrická a elektronická zařízení 

Každý tento odpad, výrobek nebo zařízení popisuje jednotlivý paragraf [4]. 
Část V. (§ 38) 
Celá tato kapitola je věnována zpětnému odběru některých výrobků. Tato povinnost  

se vztahuje na: 
• výbojky a zářivky, 

• pneumatiky, 

• elektrozařízení pocházející z domácností [§ 37g písm. f)], 

• oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, 
přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % 
hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků. 

Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost 
zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto 
použitých výrobků [1]. 

Část VI. (§ 39 - § 40) 
Zabývá se evidencí a ohlašováním odpadů a zařízení. 
Původci odpadů a oprávněné osoby mají povinnost vést průběžnou evidenci  

o odpadech a o způsobech nakládání s nimi. Evidence se musí vést pro každou provozovnu  
a za každý druh odpadu samostatně [1]. 

Část VII. (§ 41 - § 44) 
Tato část se věnuje odpadovému hospodářství. Plán odpadového hospodářství  

se zpracovává za účelem vytváření podmínek pro minimalizaci odpadů a nakládání s nimi. 
Zpracovává se na úrovni republiky, krajů a původců odpadů, u kterých produkce odpadů 
přesahuje stanovený limit.. Lze do nich veřejně nahlížet. 

Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) se zpracovává nejméně 
 na dobu 10 let a zpracovává ho MŽP. Cíle POH ČR směřují především k  podpoře 
materiálového využití odpadů a omezení negativního vlivu na životní prostředí. 

Plán odpadového hospodářství kraje zpracovává kraj v samostatné působnosti. 
Závazná část stanovuje konkrétní cíle pro nakládání s komunálními, vybranými  
a nebezpečnými odpady. Především předcházení jejich vzniku, omezování jejich množství  
a nebezpečných vlastností, nakládáním s obaly a využíváním odpadů. Opět se stanovuje na  
10 let. 

Plán odpadového hospodářství původce odpadů se stanovuje na dobu 5 let. Více obcí 
může na základě písemné dohody zpracovat společný plán odpadového hospodářství původce 
odpadů [1].  

Část VIII. (§ 45 - §52) 
Ekonomické nástroje, kterými jsou poplatky za ukládání odpadů na skládky  

a vytváření finanční rezervy. 
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Původce odpadu za uložení odpadu na skládku je povinen zaplatit poplatek. Poplatek 
má povinnost zaplatit i původce, který je sám provozovatelem skládky a skládka je na jeho 
vlastním pozemku. 

Poplatek je složen ze dvou složek – základní a rizikové. Základní složka se platí za 
uložení odpadu, riziková složka se platí za nebezpečný odpad. Provozovatel skládky  
je povinen vytvářet finanční rezervu na rekultivaci a asanaci skládky [1]. 

Část IX. (§ 53 - § 60) 
V této části se zákon zabývá přeshraniční přepravou odpadů. Odpad vzniklý v  

České republice se přednostně odstraňuje v ČR. Ze zákona byly vypuštěny § 61- 65 [1].  
Část X. (§ 66 - § 70) 
Zabývá se sankcemi. Jsou zde uvedeny výše pokut a činnosti, za které je může 

inspekce uložit. Sankce může být udělena fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo 
právnické osobě, která neplní povinnosti udělené tímto zákonem. Výše pokuty se odvíjí od 
závažnosti ohrožení životního prostředí. 

Pokutu mohou dostat i fyzické osoby, u nichž se jedná o přestupek [1]. 
Část XI. (§ 71 - § 81) 
Definuje orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství. Vymezuje práva  

a povinnosti těchto orgánů [4]. 
Část XII. (§ 82 - § 83) 
Tato část stanovuje společná a přechodná ustanovení [1]. 
Část XIII. – XVIII. (§ 84 - § 89) 
Poslední části zákona se zabývají změnami v zákonech, které souvisí se zákonem  

o odpadech. Také je zde uvedena účinnost tohoto zákona. Zákon č. 185/2001 Sb. nabyl 
účinnosti dne 1. 1. 2002. Část č. XIV byla ze zákona vypuštěna [1].  

2.2    Připravovaný zákon o odpadech 
Připravovaný zákon o odpadech je v České republice velmi diskutovaný. Ačkoli už 

měl platit, stále tomu tak není. 
Dne 22. listopadu 2008 byla v Úředním věstníku EU publikována směrnice 

Evropského parlamentu a Rady ES č. 98/2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. Do 
12. prosince 2010 mají členské státy převzít požadavky do vnitrostátních právních řádů [2]. 

Účelem nového zákona o odpadech je zavést požadavky vyplývající ze směrnice  
č. 98/2008. Nový zákon nahradí v plném rozsahu platnou právní legislativu, tj. zákon  
č. 185/2001 Sb o odpadech ve znění pozdějších předpisů. MŽP nenavrhuje novelizaci, ale 
zcela nový zákon.  

Základním cílem tohoto zákona je motivace k dodržování hiearchie nakládání  
s odpady. To znamená, snížit množství odstraňovaných odpadů a zvýšit jejich materiálové 
využití. Zákon chce tohoto docílit pomocí ekonomických nástrojů, zejména poplatků. 
Postupně by se měly poplatky navyšovat za vybrané způsoby odstraňování odpadů. Zákon 
myslí i na možnost úniku nazpoplatněného materiálu ukládáním na skládky. Z tohoto důvodu 
zavede poplatky i na ukládání technologického materiálu na skládkách.  

Změny nastanou i v oblasti komunálních odpadů. Bude navržen jednotný systém 
platby za komunální odpad, ve výši odpovídající nákladům obcí na svoz a odstranění odpadu. 
Tímto krokem si tvůrci zákona slibují, že motivují obyvatele obcí k užší produkci netříděných 
odpadů. Vznikne povinnost zpracovat programy předcházení vzniku odpadů [2]. 

K předcházení vzniku odpadů má sloužit systém kompostování, ať už domácího, 
komunitního nebo sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRO). Tento systém by měl 
zajistit dosažení cílů směrnice, ohledně snižování množství BRO na skládkách. Toto je 
značný problém v rámci celé ČR. Obce mají povinnost umožnit obyvatelům třídit základní 
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druhy odpadu: papír, sklo, kovy, plasty a nápojové kartony. Shromažďování BRO budou mít 
za povinnost obce s převažující zástavou rodinných domů, ale pouze první dva roky platnosti 
zákona, potom bude tato povinnost platit i pro ostatní obce [2]. 

Výrobci budou povinni financovat veškeré náklady s odpadními výrobky spojené, tedy 
jejich zpětný odběr a následné materiálové využití. Vše plyne z koncepce rozšířené 
odpovědnosti výrobců za odpad vznikající z jejich výrobků. Zákon č. 185/2001 Sb. říká, že 
použitý výrobek se stává odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo 
odstranění. Podle připravovaného zákona se stává odpadem už okamžikem odevzdání ke 
zpětnému odběru [1, 2]. 

V oblasti skládkování se zákon mění tak, aby se plně slučoval se směrnicí 1999/31/ES 
o skládkách odpadů. Provoz skládky se dělí na 3 fáze a každá z nich se bude schvalovat jako 
samostatné zařízení. Provozovatel skládky bude také nově povinen složit finanční rezervu 
ještě před zahájením provozu první fáze.  

Dojde ke zrušení mobilních zařízení ke sběru a výkupu odpadů. 
Zákon zavede Centrální informační systém odpadového hospodářství, který bude 

zřizovat a provozovat MŽP jako systém veřejné správy. Tento systém bude sledovat data  
o produkci, způsobech a nakládání s odpady a obaly a údaje o zařízení. 

Dojde k úpravě definic některých základních pojmů, např. odstraňování a využívání 
odpadů. Dojde i ke změně definice pojmu odpad. Zákon stanoví podmínky, za kterých není 
nutné považovat věc za odpad, ale za vedlejší produkt, a kritéria, za kterých bude možné 
uznat, že odpad se stal výrobkem [2]. 

2.3    Zákon 477/2002 Sb., o obalech 
Obal je výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy. Je určený k pojmutí, ochraně 

a manipulaci, případně prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému 
konečnému uživateli. 

Uvedení obalu na trh je okamžik, kdy je obal buď samosttně nebo spolu s výrobkem, 
poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání, za účelem distribuce nebo 
používání. 

Pokud osoba, která v České republice uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené 
výrobky a neprokáže, že se z těchto obalů na našem území nestaly odpady, musí zajistit 
zpětný odběr těchto obalů nebo odpadů z těchto obalů. Tuto činnost může provádět 
samostatně nebo prostřednictvím tzv. autorizované obalové společnosti. Autorizovanou 
obalovou společností je v ČR EKO-KOM, a.s. [3]. 

EKO-KOM, a.s. 

 Společnost byla založena v roce 1997 a zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného 
odběru obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru a prostřednictvím činnosti osob 
oprávněných nakládat s odpadem. Znamená to tedy, že společnost nenakládá fyzicky 
s obalovým odpadem, ale podílí se na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, 
tříděním a využitím obalového odpadu. 

Společnost na jedné straně uzavírá smlouvy, na jejichž základě shromažďuje 
informace o produkci obalů a přijímá platby, podle výše vykazovaných obalů. Tyto smlouvy 
se uzavírají s osobami, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu a nazývají se  
Smlouvy o sdruženém plnění. 

Na druhé straně jsou uzavírány Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci 
odpadu z obalů. Tento druh smlouvy je uzavírán s obcemi a osobami oprávněnými nakládat 
s odpadem. EKO-KOM přispívá finančními prostředky těmto subjektům na základě vedení 
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evidence o množství zpětně odebraného a využitého odpadu z obalů, kterou musí tyto 
subjekty vést. 

Společnost mimo výše uvedené činnosti provádí i činnost poradenskou, informační, 
výzkumnou a vzdělávací [4]. Schéma činností společnosti je znázorněno na obrázku č. 1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1  Schéma činností společnosti EKO-KOM a.s. [4] 
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3    MOŽNOSTI MATERIÁLOVÉHO A ENERGETICKÉHO 
VYUŽITÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD Ů 

Aby bylo možné odpad dále zpracovat, je nutné ho správně třídit. Ke snadnější 
orientaci slouží barevné kontejnery. Jenom správně roztříděný odpad je možné dále 
zpracovávat – recyklovat. 

Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: 
• Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při nákupu rozhodujeme, kolik 

odpadů vyprodukujeme  

• Třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad smíchá, je možné ho následně 
roztřídit a zpracovat, ale jen velmi obtížně  

• Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují 
(např. skládkováním) [5] 

3.1    Přínosy minimalizace odpadů 
Přínosy minimalizace odpadů se netýkají pouze obyvatel obcí, ale i firem. Obecně lze 

říci, že minimalizace odpadů přináší možnost dalšího využití odpadů, tedy recyklaci. Dalším 
přínosem je ochrana přírody, kdy snižujeme množství odpadů ve spalovnách a na skládkách. 
Snižujeme-li množství odpadů v rámci obce, snižujeme tím poplatky za odvoz odpadů [16]. 
Výhody správného nakládání s odpady v rámci firmy zobrazuje obr. 2 [6]. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2  Schéma přínosů minimalizace odpadů v rámci firmy [6] 
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3.2     Složení odpadu v domácnostech 
Skladba domovního odpadu (hmotnostní %) [7] 
 
22 % papír       
13 % plasty 
9 % sklo 
3 % nebezpečný odpad 
18 % bioodpad 
35 % zbytek 
 
 

 
Každý člověk za rok vyprodukuje asi 200 – 320 kg odpadu. Z tohoto množství je  

70 – 100 kg odpadů využitelných (papír, plasty, nápojové kartony, kovy, sklo). Pokud správně 
třídí odpad a ukládá jej do barevných kontejnerů, umožní recyklaci víc než třetiny tohoto 
množství [7]. 

3.3     Značky na obalech 
Značky na obalech pomáhají při třídění odpadů. Spotřebitelům poskytují informaci  

z čeho je obal vyroben a jak s ním  po použití naložit. 
 

Tyto šipky nás informují o materiálu, ze kterého je obal vyroben. Uvnitř je napsáno 
číslo nebo zkratka, které nás informují o tom, do kterého kontejneru obal patří. 

Nejčastější kódy [4]: 
Materiál  Písmenný kód  Číselný kód   Obrazový kód 
Papír     PAP  22 
Vlnitá lepenka   PAP  20 
Hladká lepenka   PAP  21 
Bílé sklo   GL  70 
Zelené sklo   GL  71 
Hnědé sklo   GL  72 
Hliník    ALU  41 
Polyethylentereftalát  PET  1 
Kombinovaný obal  C/  obal je vyroben z vice  
      materiálů,  
     ten za lomítkem převládá 
Nápojový karton  C/PAP  81 a 84 kombinovaný obal,  
     převládá papír 
 

 
Tento symbol znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. 
Pokud se jedná o obal od chemického výrobku, je vždy nutné si přečíst informace od 

výrobce, zda s obalem nemáme nakládat specifickým způsobem. Pokud takový obal obsahuje 
nebezpečné látky, patří do sběrného dvora nebo na místo sběru nebezpečných odpadů [4]. 
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Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje 
sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka zelený 

bod znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci [4].  

3.4     Jak správně třídit 
Odpady vznikající v domácnostech můžeme rozlišit na [7]: 

• Využitelné – dají se dále zpracovat (papír, sklo, plasty, kovy, bioodpad) 

• Objemné – odpady, které se nevlezou do popelnice (starý nábytek, koberec 
apod.) 

• Nebezpečné  - mají nebezpečné vlastnosti, nepatří do popelnice (ledničky, 
léky, baterie, zářivky apod.) 

• Ostatní – zůstanou po vytřízení všeho, co se dá dále využít (mastné obaly  
od potravin, žárovky apod.) 

Papír  

Sběrné nádoby na papír mají modrou barvu a ukládáme do nich krabice, lepenku, 
noviny a časopisy, knihy, sešity a papírové obaly. 

Do modrého kontejneru nepatří znečištěný papír (mokrý, mastný), použité plenky  
a hygienické potřeby, voskovaný papír [7]. 

Sklo 

Kontejnery na sklo mají zelenou barvu a patří do nich skleněné střepy z tabulového 
skla, skleněné nádoby, láhve od nápojů 

Neukládáme do nich keramiku, autosklo, porcelán, zrcadla [7]. 

Plasty 

Do kontejneru na plasty, který je žlutý, patří sešlápnuté PET lahve od nápojů, kelímky, 
sáčky, fólie. 

Nepatří do něj obaly od nebezpečných látek (oleje, barvy), novodurové trubky [7]. 

Nápojové kartony 

Nápojové kartony jsou ukládány sešlápnuté do červených kontejnerů. 

3.5     Materiálové využití odpadů 
Materiálové využití odpadů má vždy přednost před využitím energetickým. 

Nejvhodnější postup likvidace odpadů je předcházení jeho vzniku. Mezi materiálové využití 
patří: 

• Recyklace (z anglického recycling = recirkulace, vrácení zpět do procesu) 
znamená znovuvyužití, znovuuvedení do procesu [5]. 

• Regenerace – navrácení původních vlastností odpadu 

Recyklační technologie je soubor na sebe navazujících procesů a technologických 
operací, jejímž cílem je přeměna odpadu na druhotnou surovinu [8]. 
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Význam recyklace: 
 

Ekonomický – nižší náklady na likvidaci odpadů a na druhotné suroviny 
Technologický – technologická nutnost použít druhotné suroviny 
Energetický – úspora energie při znovu vyrábění materiálů 
Ekologický – ochrana ŽP 
 

Recyklace má své výhody i zápory. Mezi hlavní přínos recyklace patří úspory při 
čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů paliv, energie a surovin. Omezení negativních 
vlivů na životní prostředí a úspory investičních a dopravních nákladů i pracovních sil [16]. 

 
Recyklace má ale i svá omezení, které limitují zhodnocení odpadů na zdroje 

druhotných surovin a energie. Technická a materiálová omezení spočívají ve vzniku 
energetických ztrát ve formě odpadní a tepelné energie. Obvykle musí být použita i částečně 
primární surovina. Nezanedbatelný je i omezený počet recyklací většiny materiálu. 
Technologické omezení je dáno vědeckotechnologickým rozvojem a nedostatkem sběrových, 
zpracovatelských a úpravárenských kapacit. Dalším omezení jsou ekonomická. Zavádění 
nových technologií je finančně náročné. Environmentální omezení je tvořeno vlivem 
recyklační technologie na jednotlivé složky životního prostředí. Velké omezení je způsobeno i 
legislativou a nedostatkem informací o prodejnosti a cenách recyklovaného materiálu [8, 17]. 
 
Recyklace papíru 

Výrobky z papíru jsou z různých druhů. Proto se musí na dotřiďovací lince správně 
dotřídit.  Na dotřiďovací lince je pás, po kterém se směs papíru pohybuje, a pracovníci podél 
pásu z něj vybírají jednotlivé druhy. Dotříděný papír se lisuje do balíků a odváží se ke 
zpracování do papíren. Papír lze recyklovat 5 krát až 7 krát. Výrobky z recyklovaného papíru: 
sešity, krabice, novinový a toaletní papír, obaly na vajíčka atd. [7]. 
 
Recyklace plastů 

Plasty se dotřiďují na dotřiďovací lince. Ručně se vybírají PET lahve, fólie a pěnový 
polystyrén, protože mají samostatné zpracování. Různé druhy plastů mají různé složení,  
a proto se recyklují samostatným způsobem. Z PET lahví je vyráběno vlákno, které se přidává 
do zátěžových koberců a slouží jako výplň do spacáků a zimních bund. Z fólií a sáčků jsou 
opět vyráběny fólie a pytle na odpad. Ze směsi plastů je vyráběn zahradní nábytek, 
protihlukové stěny a zatravňovací dlažba [7]. 
 
Recyklace skla 

Sklo je materiálem, který se největší mírou podílí na vratných obalech.  Při výrobě 
bílého skla se do pece nesmí dostat sklo barevné ani žádná jiná nečistota. Největší nečistoty se 
odstraňují ručně na třídící lince, poté střepy putují po automatické lince řízené počítačem do 
drtičů a sít, kde jsou upraveny na požadovanou kvalitu. Zpracovávají se ve sklárnách. Směs ze 
střepů se po úpravě používá při výrobě nového skla. Výroba skla je bezodpadová a dá  
se recyklovat donekonečna. Opět se vyrábí skleněné výrobky [7]. 
 
Recyklace nápojových kartonů 

Při recyklaci kartonů se používají 2 způsoby: 
Papírny – kartony jsou kombinovaný obal, ve kterém převládá papír. Z tohoto důvodu 

se může zpracovávat stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyetylenu může využít přímo 
papírna pro ohřev vody, výrobu páry. 
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Speciální linka – tato linka funguje i v ČR (Nová Paka). Kartony se rozdrtí a drť se za 
tepla lisuje na desky, které se využívají ve stavebnictví jako izolace [7]. 
 
 
Recyklace kovů 

Kovy jsou sváženy do hutí, kde jsou přetaveny. Zbytky potravin a barev shoří. Vzniká 
sejný výrobek nebo odlitek, tyč, plech apod. [7]. 

3.6     Kompostování 
Do tohoto druhu odpadu zahrnujeme kompostovatelný odpad z údržby zeleně, 

bioodpad z domácností, odpad z papíru domácností a specifické bioodpady z obcí.  
Zpracování odděleně sebraných komunálních bioodpadů se provádí kompostováním. 

Rozlišujeme domácí a centrální kompostování. Cílem kompostování je přeměna odpadů 
pomocí přirozeného biologického rozpadu do formy, která je neškodná, nezávadná a silně 
redukovaná co do objemu i hmotnosti. Kompost se využívá jako hnojivo, obsahující tyto 
prvky: dusík, fosfor, vápník, draslík a stopové prvky [10]. 

Nejvíce zastoupeným odpadem, co do množství, je tráva; sezónně je to listí. Dalšími 
využitelnými materiály je dřevní štěpka z průřezů dřevin a odpad z květinových záhonů [11]. 
Za vhodný materiál ke kompostování se považují zbytky ovoce a zeleniny, kávové sedliny, 
čaje, vaječné skořápky, piliny, hobliny apod.  

Pro kompostování komunálních odpadů průmyslovými postupy, zůstává hlavní 
surovinou odpad, především jeho frakce, která se hodí ke kompostování. Tuto frakci získáme 
odděleným sběrem, svozem a zpracováním a musí obsahovat dostatečné množství biologicky 
rozložitelných organických látek [17]. 

• Význam kompostu: 

Využití odpadních organických látek 
 
Doplnění půdy o biogenní prvky, úprava kyselé reakce půdy 
 
Zvýšení pórovitosti půdy, propustnosti a zpracovatelnosti 

• Použití kompostu : 

Pro rekultivaci a městskou zeleň 
 
Mulčování půdy, výroba speciálních a drobnospotřebitelských zemin 
 
Domácí kompostování vždy vyžaduje přímé zapojení domácností, které odstraňují 

biologický odpad z tuhého komunálního odpadu a ukládají ho do speciálních nádob nebo na 
vyhrazená místa. Jedním z hlavních problémů s domácím kompotováním je výběr samotných 
nádob [14]. 

3.7     Energetické využití odpadů 
V odpadu je uloženo velké množství energie, právě proto bývá spalování neboli 

termická likvidace odpadů někdy nazývána „tepelnou recyklací“. Výhodou tohoto postupu je 
snížení objemu odpadů a využití energie, která je v něm obsažena. Průvodním jevem 
spalování je možnost využití tepla pro výrobu páry. Pára se využívá k vytápění, ohřevu vody a 
k výrobě elektrické energie.[9, 11]. 
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Obecně je spalování exotermická reakce. Může probíhat jak s přebytkem vzduchu 
(oxidační proces) nebo s jeho nedostatkem (proces redukční). Spalovat lze pouze odpady, 
které obsahují hořlaviny.  

Typ spalovacího zařízení je vybírán podle povahy a složení odpadu. Nejčastěji se 
používají roštové pece, rotační pece, fluidní spalovací zařízení a pyrolýzní komory. 

Za energetické využití odpadů se spalování odpadů považuje tehdy, jestliže: 
a) použitý odpad nepotřebuje pro vlastní zapálení ke spalování podpůrné palivo 
vznikající teplo se použije pro potřebu vlastní nebo dalších osob, nebo  
b) odpad se použije jako palivo nebo jako přídavné palivo v zařízeních na výrobu 
energie nebo materiálů za podmínek stanovenými právními předpisy o ochraně 

ovzduší [1]. 
Hranicí pro spalování tuhého odpadu bez přídavku podpůrného paliva je minimální 

výhřevnost odpadu 5 000 kJ.kg-1. 
Do kategorie komunální odpad spadají tuhé odpady z domácností, odpady z ulice, 

parků a zahrad, malý průmyslový odpad (tzn. z malých výroben), odpady ze škol, úřadů, 
obchodů a kaly z čistíren odpadních vod. Tuhý komunální odpad může být považován 
z hlediska spalovacích procesů za směs hořlavých materiálů, popela a vlhkosti. Převažující 
složkou komunálního odpadu je domovní odpad, jehož složení je značně proměnlivé. 

3.7.1 Odpady ze spalování 

Spalování je rychlé okysličování za současného uvolnění značného množství tepla 
v jednotce času, což umožňuje dosáhnutí vysokých teplot potřebných pro tepelný proces. 

Při zahřívání odpadu (paliva) mohou nastat za různých podmínek 3 situace: 
• Zahřívání za přítomnosti vzduchu – spalování 

• Zahřívání za omezeného přístupu vzduchu – zplyňování 

• Zahřívání bez přístupu vzduchu – odplyňování (pyrolýza) 

Spalování není bezodpadová technologie. Podle druhu spalovaného materiálu tvoří 
podíl tuhých zbytků 10 – 40% ze spalovaného materiálu. Většina z nich se dá dále 
materiálově využít. 

Popílek – vznikají dva druhy, které se neliší pouze chemickým složením, ale i 
složením mineralogickým. Popílek obsahuje řadu nebezpečných látek, proto je stabilizován 
(solidifikován) a v nerozpustné formě je ukládán na skládky nebezpečných odpadů. Využívá 
se ve stavebnictví pro násypy provozních ploch a jako náhrada podloží zeminy. [11,12]. 

Škvára – opět vznikají různé druhy, které se využívají např. jako tepelně izolační 
vrstvy [12]. 

Struska – je produktem při spalování uhlí. Je to tuhá, porézní hmota s obsahem Al2O3 
a SiO2. Používá se jako přísada do maltovin [12]. 

Energosádrovec – Použití pro výrobu cementu, pórobetonu, sádrokartonových desek. 
Je to produkt odsíření kouřových plynů při odsiřování [12]. 

Stabilizát – homogenizovaná směs popílku, energosádrovce, mletého vápna, vody 
popřípadě strusky. Používá se pro těsnění skládek odpadů [12]. 

Popel – tuhý zbytek po spalování hnědého uhlí. Využívá se pro výrobu stavebních 
hmot [12]. 

 
Schéma spalovny je znázorněno na obr. 4 [11]. 
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Obr. 3  Schéma spalovny 
 

V České republice jsou provozovány 3 spalovny komunálního odpadu. V Praze, Brně 
a Liberci. V roce 2003 bylo 45 spaloven nebezpečného odpadu, ale jejich počet stále klesá. Je 
to z toho důvodu, že nevyhovují požadavkům zákona o ochraně ovzduší. 

3.8     Využití odpadů jako paliva 
Palivo je tuhý nebo plynný hořlavý materiál určený ke spalování ve zdrojích znečištění 

za účelem získání jeho energetického obsahu. Za palivo se považují jak neobnovitelné zdroje, 
což jsou zpravidla přírodní materiály, tak i rostlinné produkty, kterým říkáme alternativní 
paliva [15]. 

Jedna věc může být současně, výrobkem, palivem i odpadem, vždy záleží na přístupu 
vlastníka této věci. 

3.9     Skládkování odpadů 
Všeobecně je snaha předcházet vzniku odpadů, již vzniklé využívat či recyklovat.  

I přesto se největší část odpadového hospodářství se zabývá odstraňováním odpadů. Mezi 
odstraňování řadíme i skládkování. Skládkování má mnoho důvodů. Má jednoduchý postup, 
využívá jednoduché techniky, má nízké náklady a je krátkodobě hospodářsky výhodné. 
Hrozbou se však stávají průsakové skládkové vody, zápach, prašnost, únik skleníkových 
plynů atd. I po uzavření skládky trvá nebezpečí kontaminace podzemních i povrchových vod.   

Skladování – činnost, při které se odpad dočasně ukládá 
Skládkování – činnost, při které je odpad uložen trvale 
Skládka odpadů je technické zařízení určené k ukládání předepsaných druhů odpadů 

za daných technických a provozních podmínek [14]. 
Na skládce probíhají chemicko-biologické rozkladné procesy, které umožňují 

mineralizaci odpadů. Odpady jsou na skládce anaerobně rozkládány. Produktem tohoto 
rozkladu je skládkový plyn s obsahem CH4 a CO2, což jsou plyny, které vytvářejí skleníkový 
efekt. Z uvedených důvodů je jasné, že tyto plyny musíme sledovat a při překročení povolené 
meze skládkový plyn zachycovat. Schéma skládky je uvedeno na obr. 4 [11].  

Skládky jsou biologicky činné 15-20 let. Odpady jsou ukládány ve vrstvách a jsou 
hutněny a překrývány. 
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Obr. 4  Schéma skládky 
 

Z hlediska způsobu provozování se skládky rozlišují [14]: 
Divoké, neřízené a neorganizované skládky, které často představují prostor, kde jsou 

odpady ukládány v rozporu s právními předpisy, bez povolení a způsobem, které nechrání 
životní prostředí. Nejčastěji tyto skládky vznikají z důvodu neodpovědnosti občanů, špatnou 
organizací odvozu odpadů a nedůslednými postihy. 

Polořízené a neřízené skládky se příliš neliší od divokých skládek. Chybí zde základní 
princip řízeného skládkování. Většinou jsou řádně povoleny. 

Řízené skládky jsou v souladu se zásadami životního prostředí a řízeného skládkování. 
Odpad je ukládán podle řádné projektové dokumentace a provozního řádu. 

Podle třídy vychovatelnosti dále skládky dělíme na: 
S-IO  - skládka inertního odpadu, nutné nepropustné geologické podloží nebo těsnění, 

odpady musí vyhovovat limitům II. tř. vyluhovatelnosti. 
S-OO – skládka ostatního odpadu, skládka musí splňovat předepsané těsnění  

a ukládané odpady musí vyhovovat III. tř. vyluhovatelnosti. Na tento typ skládek se ukládá i 
komunální odpad. 

S-NO – skládka nebezpečného odpadu – nutné předepsané těsnění, odpad nemusí 
vyhovovat limitům vyluhovatelnosti. 

Hodnocení vyluhovatelnosti spočívá ve zjišťování koncentrací předepsaných škodlivin 
ve vodním výluhu odpadu a podle limitních hodnot jejich následné zařazování do 
jednotlivých tříd. Podle výluhu nelze hodnotit všechny odpady např. odpady s proměnlivými 
fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi nebo komunální odpad. 

Skládky lze dělit i podle vztahu k terénu na: podúrovňové, nadúrovňové, podzemní, 
svahové, násypové a kombinované. 

Podle způsobu uložení odpadů dělíme skládky na: 
Jednodruhové – tou je i oddělené skládkování více druhů odpadů na jedné skládce, 

odpady však nesmějí být smíchány, mohou být v kontejnerech. 
Vícedruhové 
Sdružené – na tento typ skládky se ukládá komunální a průmyslový odpad 
Podle časového hlediska rozlišujeme skládky připravované, provozované a skládky 

s přerušenou či ukončenou činností.  
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4    POPIS SOUČASNÉHO STAVU NAKLÁDÁNÍ 
S KOMUNÁLNÍM ODPADEM V OBCI SLATINICE 

 
Obec Slatinice se rozprostírá na východním úpatí Velkého Kosíře, který je posledním 

výběžkem Drahanské vrchoviny, uprostřed trojúhelníku měst Olomouc, Prostějov a Litovel. 
Pod obec Slatinice spadá i obec Lípy. Celkem je v obci 1500 obyvatel. Ve Slatinicích  
se nacházejí lázně s minerálním pramenem přírodní sirné vody s hypotonickým obsahem 
sirovodíku, který slouží k léčbě pohybového ústrojí.[13] 

4.1    Celková produkce komunálního odpadu v obci v období 2005 - 2009 
V posledních letech se změnil pohled lidí na odpady, což dokazují nejrůznější 

statistiky. Lidé si začali více uvědomovat nutnost správného nakládání s odpady. Neroste 
pouze počet lidí, kteří třídí odpad, ale také množství vytříděného odpadu na 1 obyvatele. Na 
obr. 2 je znázorněna celková produkce komunálníh odpadu v obci Slatinice. V roce 2009 bylo 
množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele 247 kg. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obr. 5  Celková produkce komunálního odpadu 

 

4.2   Způsob třídění odpadů v obci 
V obci se třídí papír, plasty, bílé a barevné sklo, nápojové kartony. Kovový odpad 

odváží dvakrát ročně sdružení dobrovolných hasičů. Nebezpečný a velkoobjemový odpad 
odváží svozová firma. 

Ke třídění jsou vytvořena 2 sběrná místa v Lípách, která jsou přístupná bez omezení  
a 3 místa v obci Slatinice. Jedno z nich je v areálu mateřské školy, druhé je za obecním 
úřadem, třetí se nachází za základní školou. Možnost donést odpad je v případě mateřské 
školy vždy ve všední den. Druhé sběrné místo je otevřeno vždy v pondělí a ve středu  
(15 – 17 hod.), v sobotu (8 – 10 hod.), třetí je volně přístupné bez omezení. 

 Obyvatelé mají také možnost přímo v obci odevzdat baterie a prošlé léky. Baterie je 
možné odevzdat v základní škole a prošlé léky v lékárně. V současné době není samostatně 
separován bioodpad. Obec podporuje kompostování. Zbytkový odpad je ukládán do popelnic, 
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které jsou vyváženy 1x za měsíc vždy poslední pátek v měsíci. V letních měsících je svoz 
zajištěn 1x za 14 dní. 

4.3     Legislativa obce v oblasti nakládání s komunálními odpady 
Obec Slatinice vydala 2 obecně závazné vyhlášky. První z nich č. 1/2007 stanovuje 

poplatky za svoz popelnic. Tento rok je částka stanovena na 350 Kč na osobu za rok. Druhá 
obecně závazná vyhláška č. 2/2001 stanovila systém shromaždování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

4.4     Svozové firmy 
Obec Slatinice je zapojena do systému třídění společnosti EKO-KOM, a. s. . Odvoz 

popelnic a sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu zajišťuje společnost .A.S.A. TS, 
která sídlí v Prostějově. 

4.4.1 .A.S.A. TS Prostějov 

Společnost .A.S.A. je  jednou z nejvýznamnějších evropských firem, zabývajících se 
nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb. V České republice působí od roku 
1992 a patří mezi největší a nejperspektivnější firmy v odpadovém hospodářství.[15] 
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5    NÁVRH OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ SEPARACE ODPADU 
V OBCI SLATINICE 

Pro tuto část bakalářské práce byl proveden výzkum v obci Slatinice. Bylo rozdáno 
celkem 200 anonymních dotazníků, které obsahovaly 17 otázek (příloha 1). Po přepočtu 
vyplněných dotazníků jich bylo celkem 159. Pro vyhodnocení bylo 7 dotazníků vyřazeno, 
protože pro výzkum nebyly validní, tzn., že 7 občanů odpovědělo na některou z otázek 
chybně (označili více odpovědí). Celkově tedy v následujícím zhodnocení se vychází ze  
152 dotazníků. Pro lepší představivost jsou výsledky přepočítány přímou úměrou na procenta. 
Výsledky jsou zaokrouhleny na celá čísla. 

5.1    Průzkum současného stavu 
V obci nebyl nikdy proveden anonymní průzkum mezi občany. Jak již bylo uvedeno 

výše, pro tento  průzkum byl vytvořen dotazník, který byl poté využit na návrhy opatření pro 
zvýšení separace odpadu. Dotazník byl rozdán právě tak, aby reprezentoval vždy jednu 
domácnost. 

5.1.1 Vyhodnocení dotazníku 

Otázka číslo 1 “ Třídíte odpad z Vaší domácnosti?“ 145 dotazovaných odpovědělo 
kladně, což je 95 % respondentů a pouze 7 uvedlo, že odpad netřídí, tedy 5 % tázaných. 
 (obr. 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 6  Třídění odpadu 

 
 
Otázka číslo 2 “Který druh komunálního odpadu třídíte?“ Respondenti mohli 

zvolit více odpovědí. Z vyhodnocení této otázky plyne, že se v obci nejvíce třídí plasty. Tuto 
komoditu třídí 140 dotazovaných, což je 92 %. Za plasty následuje papír, který vybralo 138 
dotazovaných (91 %). První trojici uzavírá nebezpečný odpad se 132 občany (87 %). Bílé sklo 
uvedlo 106 respondentů (70 %) a sklo barevné pouze 89 (59 %) Nejhůře dopadl bioodpad  
s 82 tázanými (54 %). Pouze 105 respondentů vybralo možnost jiné. Všichni uvedli, že třídí 
nápojové kartony (100 %), 40 % uvedlo, že třídí baterie celkem 42 tázaných. V těchto 
odpovědích byl v 79 případech uveden kovový odpad (75 %). 47 respondentů tuto možnost 
vůbec nevybralo. Výsledky jsou uvedeny na obr. 7. 
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Obr. 7  Druh tříděného odpadu 
 
Otázka číslo 3 “Co by Vás motivovalo ke třídění odpadu?“ zůstala otevřená. Měli 

na ni odpovědět ti občané, kteří v otázce č. 1“Třídíte odpad z Vaší domácnosti?“ uvedli, že 
odpad netřídí. 4 dotazovaní obce shodně uvedli, že by je motivovala ochrana životního 
prostředí a ekologie. Dále byly zaregistrovány tyto odpovědi: 

� “Všechno je to v lidech, a pokud oni sami nebudou chtít, tak stejně třídit 
nebudou“. 

� “Úspěšnost takové akce“. 

� “Zlepšení informovanosti v oblasti recyklace materiálů“. 

 
Otázka číslo 4 “Vyhovuje Vám umístění kontejnerů na tříděný odpad?“ Pro 135 

respondentů což je celkově 89 %  je umístění kontejnerů vyhovující. Proti je pouze 18, což 
představuje 11 % dotazovaných. Odpovědi jsou opět uvedeny na obr. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8  Dostupnost kontejnerů 
 
 
Otázka číslo 5 “Jak nakládáte s bioodpady (ze zahrady, z kuchyně)?“ Celkem 28 

dotazovaných přiznalo, že odpad netřídí ani jinak nevyužívá a ukládá ho společně s ostatním 
odpadem do popelnice. Celkem takto nakládá s bioodpady 18 % respondentů. 108 tázaných 
bioodpady kompostuje na zahradě (71 %). 11 občanů odpovědělo, že nakládá s tímto 
odpadem jinak. Tito občané k této odpovědi uvedli, že mají domácí zvířata nebo v jednom 
případě i drtič zbytků ve dřezu (obr. 9). 
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Obr. 9  Způsob nakládání s bioodpady 
 
Otázka číslo 6 “Uvítali byste, aby byly přidány nádoby na bioodpad na sběrná 

místa v obci?“ U této otázky byl u odpovědi ano výskyt četnosti 104 (68%) a u odpovědi ne 
49 (celkem 32 %). Obrázek č. 10 znázorňuje zastoupení jednotlivých odpovědí. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Obr. 10  Umístění nádob na bioodpad 

 
Otázka číslo 7 “Jakým způsobem jste ochotni třídit bioodpad?“ Nabízela 

respondentům 4 možnosti (obr. 11). První možnost vybralo 53 tázaných (35 %), ti jsou 
ochotni nosit bioodpad na sběrná místa. Druhou možnost zvolilo pouze 9 dotazovaných (6 %). 
Tito lidé by chtěli využít speciální pytle z biologicky rozložitelného materiálu. Další možností 
byla popelnice na bioodpad, kterou zvolilo 27 respondentů (18 %). Většina obyvatel  
je ochotna bioodpad kompostovat. Celkem se k této možnosti přiklání 63 respondentů (41 %).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Obr. 11  Způsob třídění bioodpadu 
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Otázka číslo 8 “Co by Vás motivovalo ke třídění bioodpadů?“Na tuto otázku 

odpovídali pouze ti respondenti, kteří uvedli, že netřídí bioodpad (otázka č. 2) mohli uvést 
více odpovědí. Největší motivací se ukázalo snížení ceny za odvoz odpadů. Tuto možnost  
si vybralo 46 obyvatel obce (66 %). Dalším významným motivačním nástrojem je ochrana 
životního prostředí, kterou zvolilo celkem 45 dotazovaných (64 %). 13 respondentů si vybralo 
jako motivaci dotovaný kompostér od obce (19 %). 8 občanů by uvítalo možnost odběru 
kompostu (11 %). Jiná možnost zvolena nebyla. (obr. 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12  Motivace obyvatel ke třídění bioodpad 
 

Otázka číslo 9 “Vyhovuje Vám sběr nebezpečného odpadu (2x ročně)?“. Na tuto 
otázku odpovídali pouze ti, kteří nebezpečný odpad třídí.  
93 % což je 123 respondentů je spokojených se vozem nebezpečného odpadu 2x ročně, 7 % 
které tvoří 9 dotazovaných je nespokojeno s touto četností. (obr. 13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 13  Spokojenost s četností sběru nebezpečného odpadu 
 

Otázka číslo 10 “Jakým způsobem chcete získávat informace o odpadech?“. 
Občané mohli zvolit více odpovědí. 78 tázaných uvedlo, že chce mít informace ve schránce  
(51 %). Internet upřednostňuje 50 respondentů (33 %). Informace v obecních novinách  
si přeje 46 dotazovaných (30 %). Možnost jinak vybralo pouze 6 občanů (4 %) a všichni 
shodně uvedli, že by si informace rádi poslechli v obecním rozhlase. (obr. 14) 
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Obr. 14  Způsob získávání informací o odpadech 
 
Otázka číslo 11 “Vyhovuje Vám četnost svozů popelnic?“. 86 dotazovaných 

odpovědělo kladně (57 %) naopak 66 tázaných bylo nespokojených (43 %). V kolonce návrh 
na změnu se objevilo 45 návrhů. V 89 % návrhů si obyvatelé přejí svoz popelnic 2x měsíčně. 
V 11% by byli spokojeni, kdyby se popelnice odváželi častěji pouze v létě. (obr. 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 15  Spokojenost s četností svozu popelnic 
 

Otázka číslo 12 “Vyhovuje Vám způsob platby za komunální odpad v obci  
(na osobu)?“. 107 dotazovaným tento způsob vyhovuje (70 %). 45 respondentů s tímto 
způsobem nesouhlasí (30 %). I tato otázka obsahovala kolonku návrh na změny. Změnu 
navrhlo  
18 tázaných. 72 % návrhů tvořila odpověď, že by se měly poplatky vybírat za každou 
naplněnou popelnici a ne na osobu. 22 % návrhů navrhuje snížení poplatku za děti a 6 % 
udává, že by za děti poplatky vybírány být neměly. Dalších 6 % občanů si přeje neplatit žádný 
poplatek. 
 (obr. 16) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Obr. 16  Spokojenost občanů s formou platby za komunální odpad 
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Otázka číslo 13 “Jste dostatečně informováni o systému třídění odpadu obce?“. 

112 respondentů se domnívá, že má dostatečné informace o třídění (74 %), 40 tázaných se cítí 
málo informovaných (26 %). U této otázky bylo 12 návrhů na změnu. 33 % návrhů se týká 
malého počtu informací ve schránce, 25 % chybí informace, kam se odpad vozí a 42 % 
navrhovatelů chce informace o možnostech využití odpadů. (obr. 17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 17  Dostatečná informovanost o systému třídění odpadu 
 

Poslední čtyři otázky byly rozřazovací. Poskytují informace o osobách, které dotazník 
vyplňovaly. Dotazník zodpovědělo 65 mužů (43 %) a 87 žen (57 %). Tyto informace 
zobrazuje obr. 18.  

Hodnocen byl i věk respondentů. Nejvíce je jich zastoupeno v kategorii 31 – 40 let, 
celkem 62 (41 %). Následuje kategorie do 20 let celkem 30 osob (20 %). Další věkové 
kategorie a jejich účast na výzkumu jsou uvedeny na obr. 19. 

 Mezi další zkoumané prvky patřil i počet členů v domácnosti. Nejčastější domácnost 
je tvořena 4 členy celkem 74 (49 %). Následuje domácnost s 5 a více členy celkově 32  
(21 %). Opět další informace na obr. 20. 

Poslední otázkou bylo zjišťováno, kde obyvatelé obce Slatinice bydlí. Dle očekávání 
je nejvíce zastoupen RD se zahradou 135 respondentů (89 %). RD bez zahrady vlastní 12 
respondentů (8 %). V bytě bydlí pouze 5 osob, které odpověděli na tento dotazník (3 %).  
(obr. 21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 18  Složení obyvatel 
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Obr. 19  Věková skladba respondentů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 20  Počet členů v domácnosti 
 

5.2     Návrhy na zvýšení separace 
Problematika nakládání s odpady je velmi složitá. Všechny činnosti spojené 

s nakládání s odpady by měli vést k ochraně životního prostředí. Ať už si pod tím představíme 
fyzické nakládání s odpady nebo třeba přípravu legislativy. Největším problémem obecně je 
zajistit dostatek finančních prostředků na nové projekty nebo na zmodernizování těch 
stávajících.  

Veškeré návrhy a doporučení jsou navrženy na základě vyplněných dotazníků. 

5.2.1 Sběrné nádoby na odpad 

Na sběrné nádoby v obci Slatinice se názory různí. Pouze 86 dotazovaných je 
spokojených s četností svozu, 66 respondentům četnost jednou za měsíc nevyhovuje. 45 
z nich učinilo konkrétní návrh na zlepšení a to ve zvýšení frekvence četnosti svozu popelnic 
po celý rok.  Přitom pokud je odpad správně tříděn objem popelnice vystačí. Přes letní měsíce 
obec nechává popelnice svážet dvakrát za měsíc, ve zbylých měsících je svoz jedenkrát 
měsíčně. Občané se téměř ve všech 45 návrzích na změnu shodli na tom, že by se 2 krát 
měsíčně měli popelnice svážet po celý rok. Stejný problém je i s poplatky. Obec preferuje 
platbu na osobu. 107 respondentům tento systém vyhovuje, ale 45 je nespokojených. V tomto 
případě si většina obyvatel uvědomuje, že platba za odvezenou popelnici je značně 
demotivující v případě třídění odpadů. V minulosti tento systém platby za odvezenou 
popelnici fungoval ve většině obcí.  
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Platba za osobu je do jisté míry nepopulární, ale jako nástroj pro zvyšování třídění 
odpadů funguje. Pokud by obec přistoupila na návrh občanů, zvýšit četnost svozů popelnic, 
zvýšení separovatelnosti by to nepřineslo a navíc by obec platila více peněz za skládkování 
odpadů. Obec k celému systému přistupuje správně. Rozdíly v názorech občanů podle 
dotazníku si mohou občané sami vyřešit počtem popelnic. Takže i přes velkou nespokojenost 
občanů, ke které není vůbec důvod, by obec měla systém plateb za komunální odpad 
zanechat.  

5.2.2 Bioodpad 

Dalším velkým problémem ve Slatinicích je nakládání s bioodpadem. Obec zatím 
nemá systém sběru tohoto druhu odpadu. Musíme přihlédnout také k tomu, že obec leží na 
venkově, kde většina obyvatel odpad kompostuje nebo má domácí zvířata a proto jej 
zužitkuje. V obci třídí bioodpad 82 dotazovaných. I přes toto číslo si 104 respondentů přeje 
umístění sběrných nádob, pouze 49 tázaných je proti. Přitom pouze 53 dotazovaných  
je ochotných nosit bioodpad do připravených nádob, 27 si přeje popelnice a 63 upřednostňuje 
vlastní kompostování. S touto problematiku souvisela i otázka 8 o motivaci lidí třídit tento 
odpad. 46 obyvatel si přeje snížení ceny za odvoz odpadu a 45 zvolilo možnost ochrana 
životního prostředí. 13 tázaných by uvítalo dotovaný kompostér od obce, pouhých  
8 respondentů zaujala možnost odběru kompostu. S bioodpadem je velký problém a nelze  
se zavděčit každému. Obec plánuje třídění bioodpadu na podzim do sběrných nádob 
umístěných v obci, což bude první zkušební provoz. 

V rámci jarního a podzimního úklidu tyto sběrné nádoby určitě mají smysl a občané 
by jich mohli využít na posekanou trávu, vyhrabané listí apod. Do budoucna se však nemusí 
plně využívat už z výše uvedeného důvodu, což je velké zastoupení vlastního kompostování. 
Jako řešení bych navrhla obci poskytnout občanům za pevně daných podmínek dotovaný 
kompostér. Každý by si tak mohl kompostovat bioodpad na vlastním pozemku a odpadlo by 
časté vyvážení sběrných nádob, zejména v letních měsících. Investice do kompostérů by byla 
vyšší, zato jednorázová a do budoucna by určitě šetřila finanční prostředky obci.  
135 dotazovaných uvedlo, že vlastní zahradu, následně by tedy mohli na své zahradě kompost 
opětovně využít.  

Nyní se pokusím navrhnout situaci, kdy by došlo k zakoupení kompostérů obcí. 
Kalkulace je navrhnuta na 1 ks kompostéru. Pomocí internetu jsem vyhledala 2 nejvhodnější 
dodavatele a 2 modely, které jsou svojí velikostí vhodné pro domácí kompostování.  

Prvním typem je kompostér AL – KO K 390 o objemu 390 l. Tento kompostér  
je vyrobený z recyklovaného plastu, nádoba nemá dno z důvodu volného styku s půdou  
a volného přístupu mikroorganismů. Kompostér je vybaven jedním plnícím otvorem a dvěma 
vybíracími otvory. Kompostér je vysoký 110 cm a základna má rozměry 66 x 66 cm, při 
hmotnosti 13 kg. Výrobcem tohoto kompostéru je AL – KO. Společnost má internetový 
obchod. Cena jednoho kusu je 1390 Kč včetně DPH. Společnost má sídlo v obci Lípy, která 
spadá pod obec Slatinice. [18]. 

Dalším vybraným typem je kompostér K 390. Je vyroben z recyklovaného plastu, 
nádoba opět nemá dno a je opatřena víkem s otočným ventilem pro regulaci prostupu 
vzduchu, bočními dvířky pro vyjímání kompostu a otvory k provzdušňování. Objem je 400 l. 
Rozměry i váha je stejná jako u předchozího modelu. Cena je 1099 Kč včetně DPH. 
Výrobcem je Jelínek–trading spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně. Společnost nabízí pro obce 
množstevní slevy [19]. 

Jelínek-trading spol. s r.o. má sice kompostéry levnější, ale je nutné k této ceně 
připočítat i poštovné, které činí 110 Kč za jeden kus, za každý další je připočítáno dalších  
80 Kč. Cena jednoho kusu se tedy zvýší o tyto položky. Druhý dodavatel AL-KO nabízí sice 
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dražší kompostéry, zato je to místní podnikatel. Obec nebude muset připlácet za poštovné  
a balné. Navíc by nákupem u tohoto dodavatele podpořila malé a střední podnikání v obci. 
Výhodou je i možnost osobního kontaktu. 

Obec by měla kompostéry dotovat, svým dílem by se měli podílet i občané, aby akce 
neztratila motivační charakter. Celá akce by se mohla rozdělit do několika fází, do kterých by 
se občané mohli přihlásit, aby nebyl příliš zatížen obecní rozpočet. 

Dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim, by obec mohla využít některou z firem, která 
by v obci provedla drcení větví. Občané by po stříhání stromů odvezli větve na stanovené 
místo a firma by jim na místě větve podrtila. Vzniklý mulč by se dal opět využít v zahradách 
občanů. Tato služba by vedla ke snížení pálení větví na zahradách a měla by být zcela 
zdarma, aby omezila potřebu lidí pálit odpad v zahradě a tím škodit životnímu prostředí.  

5.2.3 Informovanost občanů 

Informovanost obyvatel v obci je na špatné úrovni. 112 obyvatel se cítí informováno 
dobře, ale 40 obyvatel odpovědělo, že se cítí informováno nedostatečně. Obec umisťuje 
informační letáky do schránek občanů. Tento systém preferuje 78 osob, 50 si přeje informace 
najít na internetu a 46 občanů si přeje informace v obecních novinách. Pouhých 6 chce 
informace získat z místního rozhlasu. Někteří občané si myslí, že mají málo informací ve 
schránce, jiní chtějí více informací o tom, kam se odpad vozí a jaké je jeho další využití. 
Z těchto odpovědí je zřejmé, že občané se zajímají o životní prostředí a o nakládání s odpady. 

 Obec by měla využít toho, že každoročně vydává obecní noviny, do kterých by mohla 
zavést pravidelnou rubriku o odpadech. Informace o tom, kolik odpadu se v obci vytřídilo, jak 
se dále zpracovává a využívá, občané uvítají. Další možností je rozdávání informačních letáků 
při vybírání poplatků za komunální odpad. Tam by obec mohla uvést, kolik finančních 
prostředků vynakládá každý rok při nakládání s odpady a kolik dostává za separované složky 
komunálního odpadu, aby si občané uvědomili, že tříděním odpadu mohou snížit růst 
poplatku za účtované odpady. Další možností je využití internetu a obecních webových 
stránek. Tam by mohla obec umisťovat všechny informace o nakládání s odpady. To je další 
možnost, která by byla ekonomicky výhodná. Internet by se dal využít i pro veřejnou diskuzi. 
V dnešní době je častým zdrojem informací a dává lidem prostor třeba i anonymně vyjádřit 
svůj názor. Do rubriky nakládání s odpady by lidé mohli posílat své názory, připomínky nebo 
i dotazy ohledně nakládání s odpady a tím i lépe komunikovat se zástupci obce, což je velmi 
důležité pro zpětnou vazbu s občany. Obec by měla stále občanům připomínat, že podle 
zákona o odpadech jsou všichni občané povinni třídit odpad.  

Jednou z otázek v dotazníku byla i otázka ohledně motivace ke třídění bioodpadu 
(otázka č. 8). 45 obyvatel odpovědělo, že by je motivovala ke třídění tohoto druhu odpadu 
ochrana životného prostředí. Celkem to bylo 64 % respondentů. Z těchto odpovědí je jasné,  
že občané potřebují zlepšit informovanost v oblasti využití odpadů a o možnostech recyklace. 
Dále také o skládkování, protože tříděním bioodpadů se sníží i objem odpadu v popelnicích, 
což také vede k ochraně životního prostředí. 

5.2.4 Nebezpečný odpad 

Svoz nebezpečného odpadu je v obci dvakrát ročně. 123 obyvatel je spokojených 
s četností tohoto svozu a 9 obyvatel je proti. Je tedy jasné, že tento systém v obci funguje, 
občané si na něj zvykli a není třeba jej měnit. 
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6   ZHODNOCENÍ A ZÁV ĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout možnosti zvýšení podílu separovaných složek 
komunálního odpadu. Správná separace odpadů je důležitá pro následnou recyklaci, nebo 
energetické využití odpadů. Díky recyklaci můžeme šetřit primární zdroje surovin, které 
nejsou neomezené, a tím chránit životní prostředí. Nešetříme pouze přírodní zdroje. Je nutné 
si uvědomit, že vytěžené suroviny se musí nejen přepravovat do výrobních závodů, ale i dále 
upravovat na požadované vlastnosti zpracovatelů. Komunální odpad je velmi různorodý, patří 
do něj papír, sklo, kovy, plasty, bioodpad, nebezpečný odpad a zbytek, který se nedá dále 
zpracovat. Velká pozornost je věnována nebezpečnému odpadu, který má negativní dopad 
nejen na životní prostředí, ale i na zdraví obyvatel. Je nutné ho separovat odděleně a důsledně 
dodržovat jeho likvidaci. V komunálních odpadech je velký problém i se složkou bioodpadu. 
Stále je vysoký počet lidí, kteří bioodpad od ostatního odpadu neoddělují. Tento problém mají 
města i obce. Zvyšuje se tím podíl bioodadu, který končí na skládkách a přitom by se dal 
opětovně využít. 

Hlavním přínosem této bakalářské práce je vypracování vlastního průzkumu formou 
anonymního dotazníku. Obec Slatinice, pro kterou byl tento průzkum zpracován, má tak 
možnost zjistit názory obyvatel v obci. Dosud žádný průzkum proveden nebyl. Systém třídění 
odpadů v obci je propracovaný a je celkem na dobré úrovni. Velkým problémem se ukázala 
separace bioodpadu. V obci není prozatím tento problém nijak řešen. Práce navrhuje možnost 
podpory domácího kompostování formou dotovaného kompostéru, který by občané mohli 
získat od obce. Tento návrh vznikl na základě toho, že v obci jsou obyvatelé zvyklí odpad 
kompostovat a následně využívat na svých zahradách. Další návrhy se týkaly informovanosti 
občanů. Ukázalo se, že obyvatelům obce chybí informace o dalším využití odpadů a způsobu 
zpracování. Tyto informace zvyšují povědomí lidí o nutnosti třídit odpad. Byly navrhnuty 
ekonomicky výhodné varianty zlepšení informovanosti obyvatel. Jednou z nich je využití 
obecních webových stránek, kde by obec mohla zavést stránku o odpadech, doplněnou 
diskuzí na toto téma. Další možností je pravidelná rubrika v obecních novinách s aktuálními 
informacemi přímo z obce.  

Výsledky této práce pomohou zlepšit nakládání s odpady v obci Slatinice a budou 
přínosem i pro zastupitelstvo obce, které může navrhnout změny v systému odpadového 
hospodářství na základě znalosti názorů občanů. 
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Příloha č. 1 
 

Dotazník  
Dobrý den, jsem studentka 3. ročníku VŠB-TU Ostrava a vyplněním tohoto dotazníku mi 

pomůžete při mojí bakalářské práci zaměřené na téma třídění odpadů z domácností v obci. Pokud není 
v zadání otázky uvedeno jinak, uveďte prosím pouze jednu odpověď. 

 
1. Třídíte odpad z Vaší domácnosti? 

� ANO  
� NE (přejděte na otázku číslo 3) 

 
2. Který druh komunálního odpadu třídíte? (můžete označit i více odpovědí) 

� papír 
� sklo bílé 
� sklo barevné  
� plast    
� bioodpad 
� nebezpečný odpad 
jiné……………………………………..……………………………………………………………. 

 
3. Co by Vás motivovalo ke třídění odpadu? 
.…………………………………………………………………………………………………………. 
.…………………………………………………………………………………………………............. 
4. Vyhovuje Vám umístění kontejnerů na tříděný odpad? 

� ANO 
� NE 

 
5. Jak nakládáte s bioodpady (ze zahrady, z kuchyně)? 

� do popelnice s ostatním odpadem     
� vlastní kompostování 
� jinak,uveďte……………………………………………………………..………………………. 

 
6. Uvítali byste, aby byly přidány nádoby na bioodpad na sběrná místa v obci? 

� ANO 
� NE 

 
7. Jakým způsobem jste ochotni třídit bioodpad? 

� nosit ho na sběrná místa do připravených nádob 
� speciální pytle z biologicky rozložitelného materiálu  
� popelnice na bioodpad 

 � vlastní kompost 
 
8. Co by Vás motivovalo ke třídění bioodpadů? (na tuto otázku odpovězte pouze v případě, že 
jste u otázky č. 2 nevybrali možnost bioodpad), (můžete označit i více odpovědí) 

� snížení ceny za odvoz odpadů  
� možnost odběru kompostu  
� ochrana životního prostředí 
� možnost převzetí dotovaného  kompostéru od obce 

 � jiné (vypište) ...................................................................................................................... 
 

9. Vyhovuje Vám sběr nebezpečného odpadu (2x ročně)? ( na tuto otázku odpovězte pouze 
v případě, že jste u otázky č. 2 vybrali možnost nebezpečný odpad) 

� ANO 
� NE 
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10. Jakým způsobem chcete získávat informace o odpadech? (můžete označit i více odpovědí) 
� do schránky  
� obecní noviny 
� internet  
� jinak:.............................................................................................................................................. 

 
11. Vyhovuje Vám četnost svozů popelnic?  

� ANO  
� NE 
Návrh na změnu:.......................................................................................................................... 

 
12. Vyhovuje vám způsob platby za komunální odpad v obci (na osobu)?   

� ANO 
� NE  
Návrh na změnu:…………………………………………………………………………………….. 

 
13. Jste dostatečně informováni o systému třídění odpadu obce? 

� ANO 
� NE (napište co byste změnili)…………………...………………………………………………. 

 
14. Jaké je Vaše pohlaví:   

� muž  
� žena 

 
15. Jaký je Váš věk:    

� do 20 let 
� 21 – 30 let 
� 31 – 40 let 
� 41 – 50 let 
� 51 – 60 let 
� 60 let a více 

 
16. Počet členů Vaší domácnosti:   

� 1 
� 2 
� 3 
� 4 
� 5 a více 

 
17. Bydlíte v:   

� RD se zahradou 
� RD bez zahrady  
� bytu 

 
 
 
Děkuji za Váš čas, který jste věnovali vyplnění mého dotazníku a věřím, že bude 

přínosem pro zkvalitnění odpadového hospodářství obce Slatinice. 
Vaše názory  a připomínky uvítám na : lenka.kudelova.st@vsb.cz 

 


