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ANOTACE 

 

Martina RUMLOVÁ 

Účinnost osvěty ve vztahu k nakládání s odpady obyvateli obcí 

Součástí ochrany životního prostředí je informovanost veřejnosti. Způsobů, jakými je 

možné pomoci či motivovat obyvatele, aby se lépe chovali k životnímu prostředí, je 

mnoho. Jedním ze způsobů je distribuce příruček o vhodných způsobech nakládání 

s odpady. Příručka, která má splnit svůj účel, musí zaujmout. Pro účinnější zavedení 

příručky je důležité se s oblastí nejprve seznámit. Vhodný způsob je dotazníkový průzkum, 

který zjistí stav informovanosti místních obyvatel. 

 

Klíčová slova: dotazník, příručka, komunální odpad, tříděný odpad, kompostování, 

recyklace, spalování, obec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Martina RUMLOVÁ 

The effect of education on ways of processing and dispose waste of inhabitants 

Well-informed public is part of environment protection. Are many ways which help or 

motivate inhabitant, to better behave to environment. One way is distribution of manuals 

with appropriate manner to dispose of waste. Handbook must be interesting, to do the trick. 

It is important to take up with area, where we want apply manuals. Questionary survey is 

appropriate manner, which finds out situation of knowing local inhabitant. 

 

Key words: questionnaire, handbook, communal waste, sorted waste, composting, 

recycling, combustion, community. 
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1 Úvod 

Během sedmdesátých let minulého století vnímavější jedinci zpozorovali, že si 

nárůst populace ruku v ruce s modernizací a technicko-průmyslovým rozmachem, začíná 

vybírat svou daň.  

Životní prostředí na mnoha místech začalo nést známky únavy, někde až fatální, 

neměnný stav.  

Lidé se tedy začali učit starat nejen o sebe, ale i o prostředí kolem sebe. Starat se 

většinou o něco, co není někoho, ale všech.  

Vždycky tu nějaké prostředí bylo a vždycky bude. Ale jaké bude? Mnoho lidí 

přestalo být slepými a sobeckými a pod tíhou důkazů pomalu a jistě začalo jednat a snažit 

se zachovávat, co se dá.  

Česko tento boj s důsledky pokroku začalo registrovat o několik let později. Během 

posledních více jak dvaceti let se životní prostředí začalo sledovat a monitorovat jako 

nikdy předtím. Několik let opravdu docházelo k markantním změnám, zejména se začalo 

lepšit ovzduší v průmyslových oblastech. Bohužel se s přílivem investic a značnou mírou 

nezaměstnanosti, začaly přivírat oči nad loby nadnárodních firem a neschopností státních 

úřadů před zdravým životním prostředím. A tak krásně nastartované zlepšování nabralo 

opačný směr. Proto se většina pozornosti, co se týká životního prostředí a kvality života 

obecně, soustředí do těchto kritických míst. Bohužel se ale opomíná, že nejen ve 

zmiňovaných průmyslových oblastech a místech s vysokou koncentrací obyvatel, ale 

i v malých městech a obcích žijí lidé. Lidé, kteří jsou úplně stejní jako ti ve městech, jako 

kdekoliv jinde na světě. Jsou zde lidé stejně pokrokoví, ale bohužel i stejně sobečtí. Jen 

většinou nejsou, díky nízkým pracovním příležitostem, stylu a potřebám, tolik nároční. 

A vzhledem ke svobodnějším, ale drsnějším podmínkám, mnohem samostatnější 

a vynalézavější. Což vždycky znamenalo a znamená, že si každý v rámci možností, 

mnohem širších než ve městě, co se týče likvidace odpadů, pomáhá jak může.  

Je smutné, že mnoho lidí z malých měst a obcí sžití s přírodou, kteří by měli vědět, 

jak s ní zacházet a jak ji chránit, se tak paradoxně nechovají. Většina takových lidí si 

myslí, že v takovém množství lesa, půdy a vody, se sem tam nějaké to množství odpadů 
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ztratí. Přestože je všude kolem nás a zdá se všemocná, není tomu tak, naopak. Je jí čím dál 

míň a vlivů, které ji škodí, čím dál víc. 

Právě ti, kteří městy a jejich nedostatky v podobě znečistěného prostředí opovrhují, 

se svým okolím zacházejí stejně a mnohdy hůře. Lidé z měst si přírody a jejich prvků 

naopak váží o to více, protože jí mají nedostatek. 

Už mnoho let se stav ovzduší v obcích během chladnějších měsíců dá srovnat se 

stavem nejhorších průmyslových oblastí. Už dávno domácnosti ve znečišťování ovzduší 

pokořily průmysl.  

Proto, pokud si sami lidé neuvědomují chyby, kterých se dopouští na životním 

prostředí a potažmo sami na sobě a své rodině, je rozumné v zájmu nás všech, je na ně 

upozornit a pomoci jim chyby nedělat nebo je alespoň mírnit. 

Přestože jsou lidé často nedůvěřiví a málo ochotní měnit návyky, většinou mají 

svědomí. Pokud si do důsledků neuvědomují, co způsobují svým jednáním a nemají sami 

potřebu se pídit po informacích, je vhodné jim je poskytnout.  

Jakýkoliv vývoj a rozvoj obce či města záleží z velké části také na jeho vedení, 

které má mnohé možnosti a pravomoci, jakých se jednotlivcům nedostává.   

Způsobů, jakými je možné pomoci či motivovat obyvatele, aby se vhodněji chovali 

k životnímu prostředí, je mnoho. Jedna z možností je vzdělávání. Záleží ovšem na formě 

a způsobu.  Musí zaujmout a hlavně mít smysl. 

Jeden ze způsobů, který je i předmětem této práce, je naučná příručka. Jedná se 

o souhrn zásadních a dalších neméně důležitých opatření a řešení již vzniklých problémů 

v praktické části odpadové oblasti. Pro kvalitnější zpracování příručky pro vybrané území 

je důležité se s oblastí nejprve seznámit. Vhodný způsob je dotazníkový průzkum, který 

zjistí stav informovanosti místních obyvatel. Na základě výsledků z dotazníku se vypracuje 

vhodná příručka, která doplní vzdělaní v odpadové problematice obyvatel oblasti. Aby se 

zjistilo, zdali tato forma osvěty je správná, je potřeba ji ověřit následným dotazníkem, 

který potvrdí účinnost příručky. Vyhodnocením obou dotazníků vzejde výsledek, který 

ukáže, zda je či není osvěta ten správný způsob vzdělávání obyvatel v odpadové 

problematice v předmětné lokalitě.  
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2 Současný stav řešené problematiky 

Na první pohled je český venkov opravdu krásný. Klid, mírný provoz, málo lidí, 

spousta zeleně, mnoho prostoru a možností k relaxaci a čistý vzduch. Pro krátkodobého 

návštěvníka či projíždějícího je to oáza obzvláště v letních měsících. Jako by se na 

takových místech zastavil čas. Soužití s přírodou se zdá naprosto přirozené.  

Avšak i na takových místech lidé řeší běžné civilizační problémy. Jeden z nich, 

a nemalý, jsou odpady. Přestože prostředí venkova nabízí mnoho možností, jak tyto 

problémy nemít, trend konzumní společnosti se zabrzdit nedá. Důsledky na sebe 

nenechávají čekat. Neuvidíte zde přeplněné popelnice či hromady igelitových pytlů 

naplněných odpady. Každý chce mít před svým prahem uklizeno. Na každou průměrnou 

tříčlennou rodinu připadá jedna popelnice o obsahu 110 l, do které se vejde maximálně 

20 kg komunálního odpadu a vyvážena je průměrně jednou za 10 dní. Přitom průměrný 

člověk za 10 dní vyprodukuje průměrně 12 kg odpadů, tj. 3 osoby 36 kg odpadů. Kde se 

tedy ztrácí téměř polovina komunálního odpadu z českého venkova? 

Opravdu se lidé chovají natolik ekologicky, že třetinu kompostují a zbytek odvezou 

do sběrného dvora? 
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3 Způsob řešení a jeho zavádění do praxe 

Zatímco ve vyspělých zemích se na ekologii klade značný důraz, v České republice 

tomu tak není. Nejprve se řeší prosperita a teprve potom její negativní důsledky na životní 

prostředí.  

Řešením momentálního stavu u nás by byla aktivnější činnost státu, která je 

bohužel sama o sobě nedostatečná. 

Proto u nás vznikají centra a sdružení nemalého množství nadšených, ochotných 

a nesobeckých lidí, kteří svou pílí a přesvědčením napravují státní/legislativní resty 

a negativní důsledky výdobytků moderní společnosti. Nejedná se tedy o organizace zřízené 

státem za účelem řešení negativních důsledků lidské činnosti na životní prostředí.  

Činnost těchto nestátních organizací se zaměřuje zejména na informovanost 

obyvatel (prevence). Pomáhají městům, obcím a potažmo občanům s řešením problémů, 

které souvisí s ochranou životního prostředí. Jsou financovány zejména zahraničními 

granty a fondy, ale i dary obyčejných lidí.  

Nedílnou součástí řešení ochrany životního prostředí je osvěta a informovanost 

veřejnosti. Bohužel i v tomto směru činnost státu pokulhává. Na druhou stranu ale 

nevyžaduje velké finanční prostředky (např. na rozdíl od budování čističek odpadních vod) 

a legislativní podporu. Proto se stala jednou z nejdůležitějších poslání ekologických 

organizací. 

Vzdělávání je prostředek pokroku odjakživa. Ekocentra se svým vlivem a úsilím 

lidem snaží přiblížit důsledky neekologického jednání a učí je nedělat chyby v oblasti 

ochrany přírody. Nabízejí svou pomoc formou osvěty například školám nebo úřadům obcí 

a měst. Vyčerpávajícím způsobem poskytují informace jak v knižní, tak elektronické 

podobě.  

Informovanost obyvatel jako součást komplexního řešení ochrany životního 

prostředí je i předmětem této diplomové práce. Prostřednictvím dotazníků je zmapována 

úroveň informovanosti obyvatel v odpadové problematice vybraného území. Na základě 

výsledků dotazníků je vytvořena příručka, které informace respondentů doplňuje.    
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4 Výsledky úvodního dotazníku 

V průběhu listopadu 2009 až února 2010 proběhl v obci Janov (okres Bruntál) 

dotazníkový průzkum zaměřený na odpadovou problematiku. Otázky byly strukturovány 

do oblastí týkajících se třídění odpadů, nakládání s bioodpady, nebezpečnými odpady, 

využití sběrných kontejnerů, sběrného dvora, popelnic a úrovně informovanosti 

o odpadové problematice a postojů obyvatel k současnému odpadového hospodářství obce.  

Dotazník byl do domácností distribuován částečně formou osobního kontaktu 

a částečně elektronicky (email). Náhodně oslovena byla více jak polovina z 332 obyvatel 

(25. 3. 2010) obce Janov.   

Návratnost z původně oslovených 205 obyvatel byla 42 %, tedy 86 řádně 

vyplněných dotazníků.    

Na dotazník odpovídaly různé věkové skupiny obyvatelstva. Z celkového počtu 

dotázaných tvořili (Tabulka č. 4.1): 

Tabulka č. 4. 1: Věkové skupiny respondentů 

Věková skupina Počet respondentů v  % 

do 18 let 8 % 

19 – 30 let 15 % 

31 – 45 let 21 % 

46 – 60 let 36 % 

nad 60 let 20 % 

 

Dotazník vyplnilo 62 % žen. Mužů bylo 38 %. V průměrné domácnosti  obce Janov 

žijí 3 osoby, 77 % respondentů žije v rodinném domě, zbývajících 33 % obyvatel žije 

v bytovém domě. 

4.1 Třídění odpadů 

První část dotazníku je zaměřena na třídění odpadů. Téměř tři čtvrtiny obyvatel 

obce Janov různou formou odpady třídí. Čtvrtina obyvatel odpověděla, že netřídí vůbec 

(Graf č. 4.1). 
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Graf č. 4. 1: Třídění odpadů 

Třídíte odpady?

79%

21%

 ANO
NE

 

Respondenti, kteří odpad třídí: 

• 46 % třídí jen ty druhy, od kterých mají kontejnery na tříděný odpad v blízkosti 

bydliště, 

• 31 % třídí jen ty druhy, u kterých je zajištěn svoz od domu, 

• 23 % třídí všechny druhy odpadu bez ohledu na námahu či náklady. 

Koše na tříděný odpad vlastní: 

• 15 % respondentů, 

• 23 % respondentů třídí do toho, co je po ruce, 

• 54 % respondentů by uvítalo, kdyby nádoby na tříděný odpad (koše, pytle) pořizovala 

a částečně dotovala obec, 

• 8 % respondentů třídí jiným neuvedeným způsobem. 

Způsob, jakým se obyvatelé odpadků zbavují: 

• 32 % respondentů využívá kontejnery na tříděný odpad, 

• 20 % respondentů využívá sběrný dvůr ve vedlejší obci Jindřichov (obec Janov sběrný 

dvůr nevlastní), 

• 28 % respondentů využívá mobilní svoz, 

• 20 %  respondentů se odpadu zbavuje jiným způsobem, uvádějí spalování. 

Dotazovaní, kteří odpad netřídí, jako důvod nejčastěji uvádí: 

• 10 % respondentů přiznává, že neví, jak třídit, 

• 30 % respondentů uvádí jako důvod, že netřídí, velkou vzdálenost ke  kontejnerům na 

tříděný odpad, 
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• 20 %  respondentů by uvítalo nějakou finanční motivaci (slevu), 

• 10 % respondentů nevidí důvod třídit, protože se domnívají, že se vše stejně vyhodí na 

jednu skládku. 

4.2 Sběrné kontejnery 

Druhá část dotazníku úzce navazuje na část první. Zpovídá respondenty 

konkrétnějšími dotazy. Jestli obyvatelé, kteří netřídí vědí, kde se sběrné kontejnery 

nachází. Všichni odpověděli kladně. Z nichž kontejnery využívá 69 % dotázaných. Zbytek 

obyvatel (31 %) kontejnery na tříděný odpad nevyužívá vůbec (Graf č. 4. 2). 

 

Graf č. 4. 2: Využití sběrných kontejnerů 

Využíváte sběrné kontejnery?

69%

31%
ANO
NE

 

Spokojeno s venkovními kontejnery na tříděný odpad je: 

• 13 % respondentů, 

• 26 % respondentů je apatických vůči třídění a jako důvod uvádí vandalství 

a nedůslednost občanů při třídění (směsný odpad mezi vytříděným), 

• 26 % respondentů odrazují neustále přeplněné kontejnery, 

• 17 % respondentů zase odrazuje, že jsou kontejnery příliš daleko, 

• 9 % respondentů má nedůvěru v recyklační firmy, když prý vše na skládce stejně 

sesypou dohromady. 

Zda-li je v obci dostatek kontejnerů na tříděný odpad si nemyslí: 

• 77 % respondentů, 

• 23 % si pomáhá jinak.  
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Sběr dalšího druhu odpadu by si přálo 56 % respondentů, chybí sběrné kontejnery 

na  tetrapaky. 

4.3  Nakládání s BRKO 

Skoro všichni v  obci Janov mají u domu zahradu (92 %). Zbytek obyvatel zahradu 

nevlastní (8 %).  

Ti co zahradu vlastní se vesměs snaží kompostovat. I když 18 % dotazovaných 

nekompostuje nic, ale uvažuje o tom. 12 % respondentů biologický dopad zpracovává 

jinak. 34 % obyvatel hází na kompost pouze zahradní odpad. 12 % obyvatel kompostuje 

kuchyňský a 6 % obyvatel kompostuje zahradní i kuchyňský odpad (Graf č. 4.3).  

 

Graf č. 4. 3: Kompostování BRO 

Máte-li zahradu, kompostujete biologický odpad?

12%

34%

6%18%

12%

18%

ANO, pouze kuchyňské odpady ANO, pouze zahradní odpady
ANO, zahradní i kuchyňské odpady NE, ale uvažuji o tom
NE, tyto odpady zkrmuji NE, tyto odpady dáváme do popelnice

 

Pokud někdo opravdu kompostuje, byl dotazován jakým způsobem: 

• 33 % respondentů kompostuje na hromadě na zahradě, 

• 33 % respondentů hází bio odpad na hnojiště, 

• 22 % respondentů má vlastnoručně vyrobený kompostér, 

• 11 %  dotázaných  má dokonce kompostér kupovaný. 
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Ti co ještě nekompostují, byli dotázáni, kdy a za jakých podmínek začnou: 

• 29 % respondentů by začalo kompostovat, pokud by vlastnila kompostér, 

• 29 % respondentů by začalo, kdyby bylo finančně motivováno 

• 29 % respondentů nekompostuje, protože neví jak, 

• 14 %  respondentů by si přálo, aby se o bioodpad postarala obec formou komunálního 

kompostování.  

4.4  Sběrný dvůr   

Na otázku, zda-li někdo neví, kde se nachází nejbližší sběrný dvůr, odpovědělo jen 

8 % dotázaných. Naprostá většina odpověděla kladně (92 %). Z toho více než polovina 

(59 %) ví, co lze do sběrného dvora odevzdat. 33 % obyvatel to ví jen částečně a již 

zmíněných 8 % obyvatel neví, co by do sběrného dvora odvezlo (Graf č. 4.4). 

 

Graf č. 4. 4: Využití sběrného dvora 

Víte, co lze odevzdat do sběrného dvora?

59%
8%

33% ANO
NE
částečně

 

Návštěvnost sběrného dvora je různá: 

• 38 % respondentů ho využívá několikrát do roka, 

• 23 % respondentů ho využívá méně než jednou za rok, 

• 23 % respondentů ho nepoužívá vůbec, 

• 15 % respondentů zatím potřebu odevzdat cokoliv do sběrného dvora nemělo. 

Ti co ho využívají, tam nosí zejména: kovy, elektroodpad, autobaterie 

a pneumatiky. 

S nedalekým sběrným dvorem je spokojeno 62 % obyvatel obce Janov. Zbytek jako 

důvod své nespojenosti udává poplatky (asi 3 Kč/kg). Poplatků jsou zbaveni pouze 
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obyvatelé vedlejšího Jindřichova, kde se sběrný dvůr nachází. A to z toho důvodu, že 

poplatky z odpadu obyvatel Jindřichova financují i místní sběrný dvůr. Zato poplatky 

obyvatel Janova nikoliv. 

Proto také na otázku, jakým způsobem respondenti likvidují objemný odpad, 

odpovědělo: 

• 41 % respondentů, že takový odpad odevzdávají na předem označené místo během 

svozu takového odpadu, který pořádá obec, 

• 18 % respondentů  k likvidaci objemného odpadu sběrný dvůr tak jako tak využívá, 

• 18 % respondentů objemný odpad pálí, 

• 14 % oslovených si velkoobjemné odpady skladuje doma, 

• 9 % respondentů se je snaží nacpat do kontejnerů na odpad. 

S rozmanitostí odebíraných odpadů nedalekého sběrného dvora jsou všichni spojeni. 

4.5 Popelnice 

Zda-li někdo nevlastní popelnici bylo zbytečné se ptát, mají ji všichni (100 %). 

Oblíbená četnost svozu je 1krát týdně v zimním období (35 %) a 2krát měsíčně 

v letním období (39 %). 17 % oslovených nevědělo, kdy se vyváží jejich popelnice a 9 % 

obyvatel mělo jinou četnost vývozu. 

Do popelnice odkládá všechny odpady: 

• 8 % respondentů, 

• 79 % obyvatel částečně třídí, 

• 14 % respondentů odpad likviduje jinak, nejčastěji pálí. 

4.6  Nebezpečný odpad 

Co je nebezpečný odpad zodpovědělo 70 % respondentů. 15 %  zpovídaných 

nevědělo co nebezpečný je  a stejný počet  respondentů to (15 %) věděl jen částečně (Graf 

č. 4.5). 
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Graf č. 4. 5: Nebezpečný odpad 

Víte co je nebezpečný odpad?

70%

15%

15%
ANO
NE
částečně

 

92 % obyvatel ví, že má doma nebezpečný odpad. 8 % obyvatel ne. 

Nejčastěji jako nebezpečný odpad lidé uvádějí: 

• chemikálie (19 %),  

• zbytky barev, laků, olejů, hnojiv, rozpouštědel, lepidel apod. (18 %),  

• Léčiva (16 %), 

• lednice (10 %), 

• malé domácí spotřebiče (6 %),  

• pneumatiky (4 %),  

• vysloužilé velké domácí spotřebiče (4 %),  

• znečištěný papír a lepenka (4 %) a 

• plastové nádoby (1 %). 

Způsob likvidace nebezpečného odpadu obyvatel obce Janov: 

• 40 % respondentů vozí nebezpečný odpad do sběrného dvora, 

• 27 % respondentů vyhazuje tento odpad do popelnice,  

• 27 % respondentů dává nebezpečný odpad na předem označené místo v případě, že 

obec pořádá svoz takového odpadu,  

• 7 % oslovených si myslí, že s nebezpečným odpadem nepřichází do styku. 

Co je zpětný odběr ví 62 % dotazovaných. Povážlivý zbytek obyvatel netuší co 

zpětný odběr znamená (38 %).  

Přestože většina ví, co zpětný odběr je, už neví co s tím. Pouze 33 % dotázaných ví, 

kde se zpětný odběr provádí. Zbytek obyvatel tápe (67 %). 
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Využití zpětného odběru: 

• 39 % respondentů zpětný odběr využívá a elektroodpad či baterie vozí do sběrného 

dvora, 

• 28 %  respondentů elektroodpad či baterie odevzdává v obchodech,  

• 17 %  respondentů elektroodpad či baterie hází do popelnice, 

• 17 %  respondentů elektroodpad či baterie likviduje jinak. 

Skládkování, třídění a zpracování nebezpečného odpadu v okolí: 

• 10 % respondentů si myslí, že v okolí jejich bydliště není místo, kde se skládkuje, třídí 

nebo zpracovává nebezpečný odpad, 

• 30 %  respondentů zná pravdu, 

• 60 %  respondentů si není jisto. 

4.7 Informovanost  

Zajímavých 62 % respondentů jsou spokojeni s tím co ví o zpracování o odpadech. 

31 % obyvatel ale moc ne. Zbývajících 8 %  oslovených se tím nijak netrápí (Graf č. 4.6). 

 

Graf č. 4. 6: Nakládání s odpadem 

Jste dobře  informován/a, jak nakládat s různými druhy odpadu?

61%

31%

8%
ANO
NE
nezajímám se

 

Těm, co osud potomků není lhostejný, informace nejčastěji získávají: 

• z tisku (22 %),  

• vývěskových ploch (22 %), 

•  rozhlasu (17 %), 

•  Internetu (17 %), 

•  jiného zdroje (17 %). 
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Třetina, která informována příliš není, by se z větší části (71 %) ráda v odpadové 

problematice vzdělávala. 14 % dotázaných o osvětu nestojí a stejný počet (14 %) si to musí 

rozmyslet.  

Nejvhodnější forma informací je prostřednictvím: 

• letáky a brožury dodávaných do domácnosti (38%), 

• místní tisk (15 %),  

• rozhlas (15 %),  

• elektronicky – email (15 %), 

• webové stránky obce (8 %), 

• zelený telefon (8 %). 

Je zajímavé, že více jak 30% dotazovaných neví, kolik platí za odpad. Většina 

(70 %) zodpověděla, že roční poplatek za odvoz odpadků činí 500 Kč na osobu. 

Také si mnoho lidí (85 %) myslí, že výše poplatků je dána zákonem/vyhláškou 

a nemá souvislost s množstvím odpadů.  

O tom, co se děje s odpady potom, co je vyhodíte do popelnice, netuší hrůzných 

70 % respondentů. 30 % oslovených tvrdí, že vše skončí na skládce nebo se pálí, 

i vytříděné suroviny.  

25 % oslovených je spokojeno s výší poplatku za odpad. 75 % respondentů by 

finančně zvýhodnilo obyvatele co třídí odpad. 

Náměty a připomínky k stávajícímu systému nakládání s odpady v obci zazněly jen 

sporadicky. 

8 % dotazovaným se nelíbí nedostatečné potírání černých skládek. Stejnému počtu 

(8 %) se nelíbí, že vyvážení draze zaplacených popelnic není tak časté, jak by mělo. 
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5 Příručka 

Na základě výsledků úvodního dotazníku byla vytvořena příručka, která upřesňuje 

a prohlubuje konkrétní případy zpracování a zneškodňování odpadů a zodpovídá dotazy 

občanů v obci Janov. 

5.1 Část I. Komunální odpady 

Proč třídit? 

Množství odpadů přestane narůstat, bude-li se třídit  

Česká republika každoročně produkuje asi 4,4 milionů tun komunálního odpadu, 

neboli průměrný Čech vyhodí každé dva měsíce stejné množství odpadků, jako sám váží. 

Komunální odpad tvoří asi jen 15 % veškerých odpadů. Zbývající část odpadů 

pochází z průmyslového, zemědělského nebo důlního odvětví, které vyrábí z velké části 

právě ty spotřební produkty, které posléze tvoří odpad komunální. [41] 

Na českých skládkách například skončí téměř 5,5 milionu plastových lahví nebo 

135 kg skleněných obalů. Sklo lze přitom recyklovat prakticky donekonečna, aniž by – na 

rozdíl třeba od papíru – ztrácelo na kvalitě. [41] 

Každou tunu surovin, jenž se namísto recyklace ocitne v odpadkovém koši, bude 

potřeba někde vytěžit, vydolovat či vykácet a posléze zpracovat v továrně. Často s velkým 

znečištěním a dalšími ekologickými škodami, toxickými odpady. Průmyslové zpracování 

přírodních surovin spotřebuje velké množství energie. Produkce kovů je zdrojem asi 

čtvrtiny světových toxických emisí. Na každou tunu vyrobeného hliníku připadají čtyři 

tuny těžebních odpadů. Produkce plastů spotřebuje osm procent světových dodávek ropy. 

Atd. (Tabulka č. 5.1, 5.2, 5.3).  

Zato recyklace hliníku by ve srovnání s produkcí nového z přírodní suroviny 

vyžadovala jen 5 procent elektřiny. Sběrový papír ušetří dvě třetiny energie. [41] 

To tedy znamená, že pokud se správně využije (recykluje) mimo jiné i komunální 

odpad, omezí se tím tolik náročná výroba nových surovin a tím se sníží odpad celkově. 

Obyvatele v okolních obcích poškozuje znečištění z továren.  
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Tabulka č. 5. 1: Úspora energií při recyklaci kovového odpadu  [41] 

 

Tabulka č. 5. 2: Využití kovu z rudy [41] 

 

Tabulka č. 5. 3: Porovnání růstu surovin [41] 

 

 

Jak třídit 

Audit domovního odpadu 

Pro mnohé je už třídění odpadů samozřejmostí, leckomu však naskakuje husí kůže 

při pomyšlení, že by měl mít v bytě či domě další koš, který bude zabírat místo a bude se 

muset vynášet.  
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Kdo se však rozhodne odpad třídit, měl by si nejprve udělat audit svého odpadu. 

Zjistit, jaké druhy odpadu domácnost produkuje. Pak se teprve rozhodnout, jaký odpad 

třídit. 

Třídění odpadu začíná nákupem zboží 

Již při nákupu potravin a spotřebního zboží je dobré myslet dopředu. Zda si koupit 

nápoj ve vratné láhvi či (ne)recyklovatelné. Zda si například koupit kvalitní nůž za 

stokoruny, který vydrží mnoho let než ten za pár desítek korun, který se nám za chvíli 

zlomí. Zda je nutné si to či ono opravdu pořizovat. 

Pro třídění odpadu lze zakoupit speciální koše nebo si lze separační místo vytvořit 

dle vlastních potřeb. Vhodným řešením je papírová krabice, do které se postaví tašky pro 

ukládání jednotlivých druhů odpadu. Místo se ušetří, budou-li se například PET lahve, 

nápojové kartony a plechovky pořádně sešlapávat. 

Počet nádob (košů) na jednotlivé složky odpadů nemusí odpovídat počtu druhů 

odpadu, který se třídí (viz. Obrázek č. 5.1) . Pokud se v místě bydliště nachází kontejnery 

na tříděný odpad, bývají většinou pohromadě. Proto se může do jednoho koše dávat např. 

barevné sklo a nápojové kartony, které se pak dotřídí venku, před vhozením do příslušných 

kontejnerů. Společně se můžete ukládat například i elektroodpad a nebezpečný odpad, 

který se poté odveze do sběrného dvora. [41] 

 

 

 

Obrázek č. 5. 1: Nádoby na odpad [24] 
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Značení na obalech 

Někdy není snadné poznat, z čeho byl obal nebo zboží vyrobeno. Proto jsou 

označeny symboly, zkratkami nebo čísly (viz. Tabulka č. 5.4). 

Tabulka č. 5. 4: Značky na obalech [1] 
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Jak si ulehčit třídění? 

Tabulka č. 5. 5: Typy třídění odpadů [1] 

 Lze třídit Nelze třídit Tipy 

Papír 

Noviny a časopisy, 
kancelářský papír, reklamní 
letáky, sešity, krabice, 
lepenka, kartón, papírové 
obaly. 

Mokrý a mastný 
papír, uhlový, 
voskovaný či dehtový 
papír, hygienické 
potřeby. 

Není nutné 
odstraňovat 
kancelářské svorky 
nebo foliové okénko 
z obálek. Pokud 
možno svázaný 
v balíčcích. 

Sklo Lahve, skleněné nádoby, 
střepy. 

Keramika, porcelán, 
autosklo, drátěné sklo 
a zrcadla, TV 
obrazovky. 

Lahve by neměly 
obsahovat uzávěry – 
ale není potřeba 
odstraňovat kroužky 
kolem hrdel. 

Plasty 

Sešlápnuté PET lahve 
včetně víčka a etikety, 
kelímky, sáčky a tašky, 
fólie, výrobky z plastů, 
plastové obaly, lahve 
a kanystry, pěnový 
polystyrén. 

Novodurové trubky, 
obaly od olejů 
a nebezpečných látek 
(hnojiva, chemikálie, 
barvy), linolea a další 
výrobky z PVC, 
molitan, umělé 
textilie, pryže, 
plastové díly 
s kovovými částmi. 

Není nutné plastové 
kelímky důkladně 
vymývat: drobné 
znečištění při dalším 
zpracování nevadí. 

Tetrapaky 
(krabice 

od nápojů) 

Sešlápnuté nápojové 
kartony od mléka nebo 
džusů včetně případného 
víčka. 

Jiné druhy 
vícevrstvých obalů. 

Nápojové kartony 
především od mléka 
je vhodné před 
vytříděním lehce 
vymýt studenou 
vodou. 

Hliník 

Fólie, obaly od čokolády, 
čisté hliníkové konzervy, 
hliníkové nádobí, příbory, 
víčka od jogurtů apod. 

Od železa lze hliník 
snadno rozlišit 
pomocí magnetu - 
hliník je 
nemagnetický. 

Slitiny hliníku se 
vykupují jako hliník 

 

Zpětný odběr 

Legislativa stanovuje výrobcům, aby se postarali o likvidaci svého zboží poté, co 

doslouží. To znamená, že výrobce/prodejce musí odebrat a zajistit jejich recyklaci. To platí 

pro autovraky a tzv. elektrošrot (kompletní/nerozebrané staré televize, pračky, ledničky, 

počítače, mobily, žehličky a další elektrické zboží včetně baterií). 
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Baterie  jsou maličké, takže nezaberou mnoho místa. Ale obsahují silně toxické těžké 

kovy. Proto by rozhodně neměly skončit v popelnici a už vůbec ne v kotli. Speciální 

nádoby na sběr baterií jsou umístěny na obecních úřadech či radnicích, sběrných dvorech 

nebo v některých obchodech a školách. Informace, kde je možné odevzdat baterie, musí 

podat každý obecní úřad či radnice. 

Zpětný odběr elektrošrotu zajišťuje také sběrný dvůr, který je v obchodním vztahu 

s firmami, které zpracovávají tyto odpady (www.elektrowin.cz - zpětný odběr spotřební 

elektroniky, www.asekol.cz - TV, rádia a podobně, www.ekolamp.cz – zářivky). 

Pytlový sběr 

Pytlový sběr zvyšuje čistotu vytříděných surovin. Výhodou je, že do vzorně 

vytříděného pytle papíru nikdo nenasype shnilá jablka nebo plastové kelímky od jogurtu.  

Ve fungujícím systému třídění odpadů se pytle označují čárovým kódem, podle 

kterého se dá rozeznat původce (ten, kdo třídí) odpadu. Sleva za odpad se v tomto případě 

odvozuje od hmotnosti nebo objemu odevzdaných pytlů. To znamená, že čím lépe se 

odpad vytřídí, tím méně se za něj zaplatí. Systém je nastaven tak, že domácnosti neplatí 

odpady za hlavu, ale podle toho, co skutečně vyprodukují. V tomto případě zálohy 

(poplatky) za odpad zůstávají ve stejné výši, ale kdo třídí, dostane část peněz zpět. Odpadů 

se tak vytřídí celkově více a klesá množství netříděného odpadu určeného na skládku nebo 

do spalovny. [21] 

Mnohá evropská, ale i některá česká města už pytlový sběr tříděného odpadu 

zavedla. Od domu se sváží pytle s tříděným odpadem obdobně jako popelnice. Někde 

radnice či obecní úřady domácnostem pytle sami zajistí, ale záleží na mentalitě 

obyvatelstva. V západních zemích jsou tyto postupy standardem. V našich podmínkách 

jsou zkušenosti horší. Lidé vítají pomoc obcí a měst, ale ne všichni za stejným účelem. 

Někteří jedinci zdarma nabízené pytle, nádoby na odpad atd. buďto nepoužívají k účelu, ke 

kterému je obec zakoupila, nebo je obratem zpeněží.  

Pro zavedení pytlového sběru (platit jen to, co je vyprodukováno) je nutné 

hromadně žádat obec nebo město.   
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Doplňující informace na dotazy respondentů 

Veřejné služby 

V roce 2004 bylo zapojeno do systému tříděného sběru odpadů více jak 90 % 

populace ČR. Ovšem pouze teoreticky. V obcích sice sem tam stojí barevné kontejnery na 

tříděný odpad, ale popelnice jsou pořád stejně plné a ovzduší čím dál horší.  

Průzkum zjistil, že vzdálenost kontejnerů na tříděný odpad od obydlí má přímou 

souvislost. 43 % obyvatel třídí ve své domácnosti odpady pravidelně, 36 % obyvatel 

odpady třídí nepravidelně a 21 % přiznává, že odpady doma netřídí vůbec. 

Tyto hodnoty se mění výrazně podle toho, jak daleko to mají respondenti ke 

sběrným kontejnerům na tříděný odpad. Ochota třídit doma odpady postupně klesá se 

vzdáleností, kterou musejí lidé ke kontejnerům dojít. 

Značná je i nedůvěra občanů k třídění odpadu. Často bohužel dochází 

k nedorozumění, kdy lidé vidí sesypávat různě barevné kontejnery do jednoho 

popelářského vozu. Uvnitř některých aut je však několik oddělených prostorů, kam se 

sypou různé druhy odpadu.  

Tak či onak lidé bohužel nejsou dokonalí a občas selžou ať úmyslně či naopak. 

Naštěstí naprostá většina tříděného odpad se opravdu recykluje. [1] 

Motivace  

Obce a města mohou své občany k třídění odpadů různě motivovat: 

• Ekonomicky podpořit domácnosti, které kompostují svůj biologicky rozložitelný odpad 

(zahradní a kuchyňský) doma a výrazně tak snižují množství odpadů. Například 

příspěvek na kompostér.  

• Zlepšit recyklační služby, například zavedením odvozu vytříděného odpadu přímo od 

domů a bytů (viz. Pytlový sběr). 

• Vylepšit informační služby pro občany o třídění odpadů. 

• Zavést poplatek za popelnice tak, aby motivoval ke třídění a snižování množství 

odpadů. 

• Podporovat místa opakovaného používání výrobků, které snižují množství odpadu 

v popelnicích: bazary, opravny, second handy, půjčovny apod. [1] 
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Jednorázové pleny - časovaná bomba  

Při předpokladu, že dítě spotřebuje denně 5-6 jednorázových plenek, můžeme 

počítat za celý přebalovací věk cca 4 000 kusů. V nasáklém stavu tvoří až 1 tunu odpadu 

ročně, což odpovídá kompletní produkci odpadu dvou průměrných Čechů. Pleny se 

v použitém stavu již nedají recyklovat a tak končí buď na skládce nebo ve spalovně 

komunálního odpadu. Množství a hmotnost tohoto odpadu tak zvyšuje náklady na odpad. 

Vzhledem k vysokému podílu vlhkosti je to odpad špatně spalitelný a vzhledem k podílu 

umělých hmot a zbytků chloru z bělení hrozí při spalování vznik jedovatých plynů. 

Rozklad pleny na skládce bude údajně trvat od 200 do 400 let. Jde bohužel pouze 

o laboratorní údaj, neboť jednorázové pleny se používají teprve několik let. [35] 

Zarážející je i výroba a spotřeba surovin na výrobu jednorázových plenek, která 

v průměru 30× vyšší než u plenek látkových. [35] 

Moderní látkové pleny prošly za poslední roky výraznou proměnou a jsou dnes 

nejen zdravější alternativou k jednorázovým plenám, ale také obrovskou úsporou pro 

rodinný rozpočet, nemluvě o zanedbatelných odpadech. Látkové pleny jsou vyrobeny 

z vlny, bavlny či z bambusu. [35] 

Jednorázové jsou složeny z propustné fólie (většinou polypropylén), nasákavé 

vložky (například buničina, která je pro zvýšení nasákavosti doplněna gelovým 

absorbérem na bázi polyakrylátů), nepropustnou folií k ochraně prádla (polyethylen), 

lepících pásků či suchého zipu a gumiček. Jednorázové pleny jsou také považovány za 

méně vhodné z hlediska správného vývoje kyčlí. [35] 

Nabídka moderních látkových plínek se vyvíjí, a tak je dnes jejich používání díky 

různým vylepšením a doplňkům jednodušší a příjemnější než dříve. K dostání jsou kromě 

klasických rovných plen i plenky vícevrstvé, anatomicky tvarované či přímo plenky 

kalhotkové, které vzhledem i manipulací připomínají plínku jednorázovou. K většině 

těchto typů se pořizují ještě kvalitní svrchní kalhotky, které zabraňují prostupování vlhka 

na oblečení. Existují i pleny „vše v jednom“. Při čištění plínek si lze pomoci i separačními 

ubrousky, které se vkládají mezi plenu a zadeček dítěte a po použití se i s obsahem zvláště 

tužší konzistence, vyhazují do WC. Například u kalhotkových plen, u kterých lze nastavit 

velikost podle velikosti dítěte, postačí 18-24 kusů na celý přebalovací věk. I když si 

látkové plenky vyžádají více pozornosti, jejich časová náročnost bývá často přeceňována. 
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Přibližně každé dva až tři dny je potřeba plenky vyprat, což má na starost automatická 

pračka. Žehlení se doporučuje jen v šestinedělí. [35] 

Finanční úspora látkových plen (včetně započtení nákladů na praní) může oproti 

kupování plen jednorázových dosáhnout až 10 000 Kč za přebalovací věk dítěte. Nákup 

sady plen představuje vyšší  investici na začátku, posléze už jsou však náklady minimální. 

Jednoznačnou úsporu pak látkové plenky představují v případě, že je rodina využije i pro 

další potomky. Nespornou výhodou látkových plenek je vytváření minima pevného 

komunálního odpadu. [35] 

5.2 Část II. Kompostování 

Domácí kompostování 

Domácí kompostování je způsob, kterým se vyrábí kompost z organického odpadu 

(živočišného a rostlinného), produkovaného v domácnosti a na zahradě. Kompostovat lze 

asi dvě třetiny obsahu průměrné popelnice. Jedna třetina jsou zejména zbytky z jídla. 

Druhá třetina se skládá z papíru a lepenky, tedy odpadu použitelného do kompostu 

(Obrázek č. 5.2). Součást papírového odpadu jsou i časopisy, které se kompostovat nedají, 

ale patří do sběru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5. 2: Složení obsahu popelnice [33] 

Během zimního období se papírový odpad pálí v kamnech, ale v období letním se 

dá využít ke kompostování. 
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Kompostování má spoustu výhod, mezi ně patří nejen to, že koš s odpadky bude 

lehčí a bez zápachu, ale také to, že kompost už nebude jen zbytečná hromada na zahradě, 

která nemá jiné využití, než jako skládka listí, trávy a shnilého ovoce.  

Je možné vyrobit hnojivo z materiálu, který se normálně hází do odpadkového koše 

nebo pálí. 

Bioodpad v domácnosti je důležité shromažďovat odděleně od ostatního odpadu. 

Vhodné je požívat nádoby, které umožňují odvětrávání, čímž se významně sníží hnití 

a zápach. Existují speciální sáčky, které se kompostují s odpadem (viz. Dotace). 

Bioodpad odvezený na skládku je zahrnut velkým množství neprodyšného odpadu, 

který zabraňuje přístupu vzduchu a tak organická hmota hnije. Tím se tvoří jedovaté 

skládkové plyny (metan, sirovodík, oxid uhličitý a čpavek), které ohrožují zdraví nejen 

obyvatel až do vzdálenosti 8-10 km. Jak bioodpad hnije, mění svůj objem a skládka se 

pohybuje. Tímto pohybem může dojít k narušení izolace a vést k úniku toxický výluhů, 

které kontaminují spodní vody. [42] 

Dotace a legislativa 

Způsob zpracování odpadů kompostováním je dán zákonem (Zákon o odpadech 

č. 185/2001 Sb.) [4]. Jedná se o předcházení vzniku odpadů, který je prvořadým úkolem 

odpadového hospodářství. Kompostování je aktuálním politickým tématem. Na základě 

evropských směrnic musí Česká republika omezit množství skládkového odpadu, a to 

především kompostovatelného. Už nějakou dobu existují projekty na podporu domácího 

kompostování. Města, obce a podnikatelské subjekty mohou využít dotací z Operačních 

programů MŽP. Projekty jsou financovány Státním fondem životního prostředí (SFŽP) 

a Evropskou unií. Dotace mohou dosahovat až 90 % z celkových nákladů projektu. Tyto 

projekty se soustřeďují na kompostování a s ním související vybavení. Jedná se zejména 

o pořízení obecních nebo domácích kompostérů, zajištění služeb a techniky, jako jsou 

drtiče nebo štěpkovače. Vzhledem k vysoké ceně této techniky (asi 40 000 Kč), zůstává 

zařízení většinou v držení obce a občanům se pouze pronajímá nebo obec sama drcení 

provádí. [40] 

Z dotací lze také pořídit paropropustné cca 10 l sáčky vyrobené 

z kompostovatelného plastu. V kompostu se kompletně rozloží do 90 dní. Ideální jsou také 
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na uchování pečiva, které se v sáčku nezapaří a neosychá. Cena jednoho sáčku se pohybuje 

okolo 4 Kč (viz. Suroviny vhodné ke kompostování).  

Různá ekologická sdružení pořádají semináře na podporu k získávání ekologických 

dotací. Součástí je propagace letáků s informacemi o kompostování, diskuze s občany 

a zapojení škol. [40] 

Motivace a individuální odpovědnost. Čím větší je osobní odpovědnost jednotlivců 

za kvalitu třídění, tím je třídění efektivnější. Osobní odpovědnost je možné podpořit 

pozitivní motivací (sleva za svoz směsného odpadu), ale i motivací negativní (příplatek, 

pokuta). I když je získání dotací zdlouhavé, určitě se vyplatí. [40] 

Volba kompostéru a jeho umístění 

Kompostovat lze buďto na zahradě na hromadě nebo v kompostéru. Kompost 

v podobě hromady je nejsnazší a nejlevnější způsob. Materiál se pouze vhodně navršuje. 

Nevýhodou je, že hromada zabírá více místa než kompostér a také nijak valný vzhled, 

pokud nelze kompost skrýt za domem či za stromy. 

Doporučená šířka kompostéru je maximálně 2 m, ideálně 1m. Výška asi na 1 m 

(Obrázek č. 5.3). Délka podle potřeby. Pokud tomu nebrání nedostatek prostoru, může se 

postavit další hromada, přistavět další kompostér nebo prodloužit ten dosavadní. 

 

Obrázek č. 5. 3: Návod na výrobu domácího kompostéru [17] 

Kompostéry jsou tedy vhodné zejména tam, kde je nedostatek místa. S trochou 

fantazie může kompostér i vylepšit vzhled zahrady. 
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Nádoby na kompostování lze pořídit v zahradních centrech nebo obchodech s 

domácími potřebami v různých tvarech a velikostech. Oblíbené jsou hlavně plastové. 

Dobrou volbou jsou kompostéry z recyklovaného plastu. Takový kompostér nehnije, tím 

déle vydrží. Ceny se pohybují od několika set do několika tisíců. Záleží na požadavku 

klienta. 

Nejlevnější je dřevěný kompostér, který si může doma udělat každý sám. Dřevo 

bohužel časem shnije, tudíž mají dřevěné kompostéry omezenou životnost. Během návrhu 

a výroby kompostéru je vhodné udělat jednu stěnu otevírací, aby se kompost mohl 

v případě potřeby překopávat a odebírat hotový kompost. 

Vlastnoručně zhotovený kompostér může být nejen ze dřeva, ale také z pletiva, 

cihel, či jiného porézního materiálu, jehož stěnami by měl procházet vzduch. 

Kompostér vyrobený z plechu není vhodný, protože plech vede teplo a kompost 

v takovém kompostéru příliš rychle chladne a během zimy může zamrznout. 

U kompostu ve formě hromady je důležité zajistit kontakt s půdou pod ním, aby 

k němu měly přístup půdní organismy, které pomáhají k rozkladu. V případě kompostéru 

to funguje i na betonu (chodníku či balkoně). Musí se však do kompostu zamíchat zdravá 

ornice či hnůj, aby mohly vzniknout půdní mikroorganismy. Žížaly a brouci si cestu 

najdou. 

Kompost by se měl nacházet v závětří. Neměl by být příliš daleko od domu a cesta 

k němu by měla být přístupná pro snadné využití po celý rok. [33] 

Suroviny vhodné ke kompostování 

Teoreticky je možné kompostovat vše organické, ale ne chemicky ošetřené. Což je 

v dnešní době, která vyžaduje zejména trvanlivost potravin, prakticky nemožné. Ovoce 

i zelenina podléhající přirozenému stárnutí, jsou chemicky ošetřeny, aby se jejich 

trvanlivost zachovala co nejdéle. Výjimkou jsou biopotraviny, které však nemusí být vždy 

takové za jaké se vydávají. 

Základ kompostování je tvořen dvěma složkami: „zeleným“ a „hnědým“ odpadem. 

 Zelený odpad je měkký, vlhký a hutný odpad, který je bohatý na dusík. Zde patří 

všechny dužnaté rostliny jako je tráva, ovoce a zelenina, zvadlé květiny a plevel, ale také 
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čajové sáčky, lógr z kávy, kávové filtry, hnůj, močůvka, podestýlka z chovu drobných 

zvířat, slepičí trus a kůže.  

 Hnědý odpad je hrubý, vzdušný, suchý a savý odpad, který je bohatý na uhlík. 

Zajišťuje přístup vzduchu. Zde patří například větvičky, sláma, suché rostliny, suché listí, 

lepenka, hobliny, piliny, seno, vlasy, zmačkaný papír, krabice na vejce, papírové obaly, 

rozdrcené vaječné skořápky, skořápky ořechů, hygienický papír, novinový papír v malém 

množství, popel ze dřeva či dřevěného uhlí, který je pro kompostování vynikající.  

Hrubší větve je vhodné nadrtit, přejet sekačkou, posekat rýčem nebo alespoň 

nalámat. 

Papír a papírová lepenka se vyrábí z celulózy (dřeva), která obsahuje uhlík 

potřebný pro kompostování. Důležité je, aby papír byl zmačkaný.  

Plevel před vhozením do kompostu je nutné nejprve zahubit, nechat zvadnout, aby 

nezakořenil a nezamořil celý kompost. Kořeny plevelů obsahují mnoho cenných minerálů, 

tudíž je obrovská škoda je nevyužít.  

Zmínit je třeba i bioplasmy, které jsou kompostovatelné. Jsou vyrobeny 

z kukuřičného nebo bramborového škrobu a používají na výrobu sáčků, tašek, pytlů 

a různých obalů.  [28] 

Suroviny nevhodné do kompostu 

Nelze kompostovat suroviny anorganického původu čili takové suroviny, které 

nebyly nikdy živé (kámen, sklo, kov nebo umělá hmota).  

Do kompostu dále nepatří: 

• jednorázové pleny – zatím nerecyklovatelná ekologická časovaná bomba. Na 

skládkách se pleny budou rozkládat staletí. 

• popel z uhlí – obsahuje vysoký obsah síry 

• textilie 

• sáčky z vysavačů 

• oleje 

• léky  

• barevné časopisy 
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• velká uhynulá zvířata. 

Sporné suroviny: 

• plevel (viz. Řešení problémů) 

• nemocné rostliny (viz. Řešení problémů) 

• kosti (viz. Řešení problémů) 

• vařené jídlo, maso a ryby (viz. Řešení problémů) 

• výkaly psů a koček (viz. Řešení problémů). 

Kompostování -vrstvení 

Průběh kompostování závisí na správném složení a namíchání surovin, které je 

potřeba zkompostovat. 

Do první a pokud možno každé liché vrstvy kompostu patří „hnědý“ odpad.  

Do každé sudé vrstvy patří „zelený“ odpad. 

Na začátku kompostování je vhodné přidat zralý kompost nebo zeminu, což urychlí 

znik půdních mikroorganismů. Tento způsob je důležitý zejména, kompostuje-li se větší 

množství stejného odpadu jako tráva, listí apod. 

Díky vrstvení je možné si udělat představu o množství každé vrstvy. Například 

kbelík kuchyňského „zeleného“ odpadu se smíchá s kýblem zmačkaného papíru či lepenky 

nebo jiného „hnědého“ materiálu. 

Podle zkušeností je možné přidávat mnohem více papírového odpadu. Ideální je, 

když se v odpadkovém koši vše namíchá samo. Praktické je vyložit kuchyňský odpadkový 

koš novinami nebo lepenkovou krabicí, čímž se udrží v čistotě. Bude-li však odpad příliš 

suchý, kompostovací proces se zastaví nebo vůbec nezačne. A naopak, bude-li odpad příliš 

vlhký, kompost začne páchnout a proces se zastaví. Suroviny ke kompostování musí být 

tedy vlhké, ale provzdušněné, stejně jako dobrá půda. Podaří-li se vytvořit správné 

podmínky, pak bakterie, houby, plísně, kvasinky a další mikro a makroorganismy 

odpovědné za proces rozkládání dílo dokonají. Daří se jim ve vlhkém, ne však mokrém 

prostředí s dostatkem vzduchu. [33] 
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Metody kompostování  

 Studené kompostování – jedná se o klasické a nejčastější kompostování (viz. 

Vrstvení). Kompostuje se na hromadě nebo v kontejnerech (také viz. Vermikompostování).  

Bioodpad se rozkládá za přístupu vzduchu a pomocí bakterií. Organická hmota tlí, 

čímž vzniká humus. 

Kompost přiláká žížaly, čímž může vzniknout smíšené kompostování (viz. 

Vermikompostování). Studené kompostování v závislosti na ročním období trvá 6-12 

měsíců. V případě nenadrcených surovin ze dřeva může trvat i déle. Občasným (1x 1-2 

měsíce) prohrabáním kompostu se proces urychlí. Existují však mikrobiální přípravky, tzv. 

urychlovače kompostů, které jsou k dostání na trhu. 

Na kompost je vhodné nasázet tykve, cukety nebo okurky. Listy budou tvořit 

ochranu před přímým sluncem. Při sázení je vhodné vložit do jamek pro sazenice trochu 

zeminy pro stabilitu. Tím, že kompost osadíme, nezapomeneme na zálivku.  

Vhodný  způsob, jak poznat správnou vlhkost, je zmáčknout hrst kompostovaného 

materiálu v dlani. Materiál by měl zůstat pohromadě, mezi prsty se však nesmí objevit 

kapičky vody. [41] 

 Horké kompostování – u horkého kompostování jde o kontrolu nad procesem 

rozkládání a jeho urychlování. Jsou-li splněny podmínky, může kompost dosáhnout 

vysokých teplot (60-70 °C). Není-li hromada dostatečně velká nebo dobře zaizolovaná, 

teplo se vytrácí nebo vůbec nevznikne. Vsunutím ruky do kompostu lze poznat, že se 

kompost zahřívá. 

Horkým kompostováním se hlavně likvidují choroby rostlin a živočišného odpadu, 

ničí se semínka a kořeny plevele, aby nezamořily kompost. Tento proces se nazývá       

„hygienizace“. 

Před založením horkého kompostu je vhodné shromáždit všechny suroviny, které 

jsou potřeba. Nejlepší doba k založení je období růstu, kdy rostliny mají velký objem, je 

tedy více materiálu k založení kompostu. 

I zde lze kompostovat pouze na hromadě nebo v kompostéru. Kompostér není 

nutné naplnit celý. Je však důležité, aby byl zaizolován. Vrství se stejně jako u studeného 
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kompostování. Je-li hromada hotová, přikryje se fóliemi pro udržování vlhkosti a starými 

koberci pro udržování tepla. [41] 

Během několika dní se hromada začne zahřívat. Když se odstraní folie s koberci, 

měla by z hromady stoupat pára. Pokud se tak nestane, není směs správně namíchaná. 

Je-li směs příliš hutná a vlhká, je nutné přidat savý odpad, který nasaje vodu 

a uvolní cestu vzduchu. Je-li směs příliš lehká a vzdušná, je potřeba ji pokropit vodou. 

Pokud vše probíhá správně, hromada (vytvořená najednou) se nejprve rozehřeje a 

poté během několika dní začne chladnout. Je vhodné i zde hromadu občas promíchat, aby 

se suroviny, které leželi na okraji, přemístily doprostřed a naopak. Po překopávce by se 

hromada měla opět rozehřát. Dále obracet podle potřeby. 

Zhruba po měsíci lze kompost použít k mulčování (viz. Použití kompostu). Je však 

lepší jej nechat zchladit a dozrát. Přistěhují se žížaly a další živočichové, kteří 

kompostování dokončí. Hromadu odpadů promění v bohatou tmavou hmotu. Čerstvý 

kompost vznikne za 2 – 6 měsíců, vyzrálý za 6 – 12 měsíců. [28] 

 Vermikompostování je kompostování pomocí žížal. Žížaly se živí tlejícím odpadem 

zejména z domácího, ale také zahradního odpadu. Záleží jak velký kompostér se použije. 

Žížaly odpad pojídají a samozřejmě zase vylučují formou trusu, který se nazývá 

„vermiko“. Z přeměněného odpadu vznikne velmi kvalitní organické hnojivo – 

vermikompost.  

Žížalám prospívá vlhko a chlad. Během vysokých či nízkých teplot nejsou žížaly 

příliš aktivní. Kompost nesmí vyschnout, čili se musí rosit, ale nesmí se ani přelít. Proto je 

nutné nechat malé mezery mezi deskami kompostéru. Příliš velká vlhkost je může i utopit, 

sucho zabít. V jiném případě se přesunou na vhodnější místo.  

Žížaly pro vemikompostování se do kompostu přidávají uměle. V České republice 

žije asi 50 druhů. Oblíbené ke kompostování jsou například tzv. kalifornské žížaly (Eisenia 

Andrei) nebo žížaly hnojní (Eisenia Foetida), které se rychle množí a dokáží odpad 

poměrně rychle přeměňovat. Na trhu se ceny pohybují okolo 150Kč za 250 - 300 žížal.  

Žížaly potřebují dostatek potravy. Do kompostu patří veškerý zelený odpad ze 

zahrady i z kuchyně. Je vhodné občas žížalám přilepšit i hnojem.  
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Do menšího kompostu stačí nasadit okolo 100 kusů žížal, protože za vhodných 

podmínek se velmi rychle množí. Kompost se zakládá většinou na jaře a po celý rok se 

přihazuje odpad. Na jaře následujícího roku se jen odkryje svrchní vrstva nezpracovaného 

kompostu a pod ní se nachází kompost hotový. Nepoužitelná vrchní vrstva se použije jako 

základ dalšího kompostu. [28] 

Při použití zralého kompostu se mnoho žížal společně se zralým kompostem 

odstraní, ale množství, které na kompostu zůstane se rychle rozmnoží. Musíme je však 

neustále zásobovat potravou. Pokud kompost intenzivně nevyužíváme, žížaly se přemístí 

za jinou potravou. 

Je také možné kompost, který chceme použít, pečlivě přebrat a vyhledat místa 

s vajíčky, která se vhodí zpět do kompostu. Vypadají jako větší jádra hroznů. 

Zahradní kompostér se většinou vyrábí z desek nebo starých palet. Pod kompostér 

je vhodné položit folii, aby žížaly neutekly nebo je nepozřel krtek. Zde se však jedná pouze 

o prevenci. Jakmile se žížaly rozmnoží, je jich takové množství, že je žádný krtek nemůže 

ohrozit. 

Kompostér si lze i koupit (Obrázek č. 5.4). Existují kompostéry plastové pro použití 

na balkóně či chodníku nebo velké zahradní kompostéry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5. 4: Vermikomposter [17] 

Je-li kompostér vyroben z nepropustné nádoby, je nutné proděravět víko pro větrání 

a ve dně udělat otvor(y) pro odvod tekutiny, tzv. „žížalího výluhu“.  
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Při zakládání žížalího kompostu je vždy nutné zřídit velkou vrstvu podestýlky 

(hotový kompost, navlhčené pokrčené noviny či lepenku, piliny či hobliny).  

Po vysazení žížal trvá několik dnů, než se zabydlí. Odpad je vhodné vrstvit 

postupně. Velké množství odpadu vytváří teplo. Žížaly mají rády chlad! Denně snědí 

zhruba tolik, kolik samy váží. [33] 

Žížalové kompostéry by měly být stejně velké jako klasické kompostéry (cca 1m2). 

Většina je bohužel ve formě různých popelnic či sudů s malou rozlohou, zato s většími 

výhodami, kdy je možno zachytávat žížalí výluh a také zabere méně místa. Žížalí výluh 

ředěný vodou je výborné tekuté hnojivo.  

Otvor na vznikající tekutinu je velmi důležitý, jinak se žížaly v nepropustné nádobě 

utopí a vznikne silný zápach! Důležitý je poklop, který zabrání přístupu hlodavcům 

a jiným predátorům. Je lepší pokud příliš netěsní. Malými otvory se dovnitř dostanou 

užiteční brouci, kteří požírají larvy malých neškodných, ale obtížných mušek octomilek.  

Žížalí humus je to nejlepší hnojivo. Používá se v mnohem menším množství než 

klasický kompost. Při hnojení se nejprve rostlina zalije a pak se teprve přidá žížalí humus. 

V zimě je vhodné menší mobilní vermikompostéry přemístit na teplejší místo nebo 

zaizolovat. U velkých venkovních kompostů to není potřeba. Při dodržování správných 

zásad obsah vermikompostu nezapáchá. [33] 

Použití kompostu 

Kompost je zralý zhruba za rok. Vznikne kvalitní organicko-minerální hnojivo 

(obrázek č. 5.5). Na rozdíl od kupovaných minerálních hnojiv obsahuje důležitý organický 

humus, který výborně prospívá půdě. Používá se jednou ročně jako klasický hnůj či jiné 

hnojivo, které se zapraví do půdy. Lze ho dále použít k ošetření trávníku, přihnojování 

domácích či venkovních rostlin, výsevu semen a sázení sazenic. Rostliny v květináčích 

odčerpávají živiny a minerální látky ze substrátu, ve kterém rostou, proto je nutné jim 

živiny dodávat. 
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Obrázek č. 5. 5: Vzhled kompostu [17] 

Kompost bývá často příliš bohatý na živiny a je třeba ho naředit hlínou nebo 

pískem. 

Nezralý kompost, lze během sezony použít jako mulč, který se do půdy 

nezapravuje. Během sezóny dozraje na místě a zapraví se do půdy už na podzim. Kompost 

prospívá všem plodinám, stromům i trávníku. Zejména dýně se pěstují přímo na zrajícím 

kompostu (viz. Studené kompostování). 

Bude-li se odebírat všechen kompost najednou, nezkompostovaná vrchní část se 

odhrne a hotový kompost odebere. Odhrnutá původní vrchní vrstva poslouží jako základ 

novému kompostu, jako u vermikompostu. Hotový kompost se dá uložit do pytlů pro 

pozdější využití či transport. [40] 

Výluh z kompostu 

Žížalí výluh lze nahradit výluhem z kompostu, který má léčivé vlastnosti a může 

potlačovat choroby rostlin (hniloby, plísně). Výluh je stejně kvalitní jako kompost. 

Odvar se vyrobí tak, že se vloží pytel s kompostem na několik dní do sudu s vodou. 

Poté se pytel vytáhne, výluh se doplní další vodou a použije na zálivku.  

Rostliny se nedoporučuje hnojit na přímém slunci. Pro vyšší účinnost se přidává 

kapka tekutého mýdla. [28] 
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Řešení problémů při kompostování 

Vařené jídlo, některé ovoce a zelenina, chleba, tuky, mléčné výrobky, maso, ryby 

mohou přilákat škůdce (mouchy, myši, krysy, lišky, atd.). Zvířecí výkaly mohou obsahovat 

cizopasné červy, které způsobují slepotu u malých dětí. Proto je lepší tyto suroviny 

kompostovat v uzavřených nádobách. Není to však podmínkou, pouze možností v případě 

problémů s nezvanými návštěvníky. Doporučuje se také tyto odpady zpracovat horkým 

kompostování. 

O masové zbytky se však nejlépe postarají psí společníci. Pokud chceme kosti 

přece jen použít na kompost, je nutné hrubší kusy uvařit a rozdrtit.  

Pokud kompost zapáchá, má zřejmě nedostatek vzduchu. Pak je nutné ho překopat 

a vmíchat do něj suchý a vzdušný odpad. 

Nemocné rostliny je riskantní kompostovat studenou metodou (viz. Studené 

kompostování). Choroba se může rozšířit na celý kompost. Napadené rostliny však 

spolehlivě zahubí horké kompostování (viz. Horké kompostování).  

U kompostérů se mohou pod víkem rojit malé neškodné mušky „octomilky“, které 

láká ovoce. Odstranit jdou ponecháním pootevřeného víka kompostéru, aby se dovnitř 

dostali větší brouci, kteří se živí larvami octomilek. Preventivně lze ovocný odpad balit do 

papíru nebo je zahrabat hlouběji. 

I když se zdá kompostování na první pohled příliš složité, není tomu tak. Vše je jen 

o zkušenostech. I když se nebude věnovat přílišná pozornost  všem postupům a 

doporučením a odpad se bude jen tak kupit na hromadu, stejně se nakonec všechno tak 

jako tak rozloží a přemění na blahodárný humus. [41] 

 

 

 

Nevyhazujte, kompostujte! 
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5.3 Část III. Recyklace, spalování, toxické látky, zateplování a ekoporadny  

Recyklace 

V České republice se recykluje pouze necelých 20 % komunálního odpadu. Většina 

odpadků končí na skládkách nebo se pálí. Přitom by bylo reálné recyklovat až 80 % 

komunálního odpadu. Rakousko a Německo recyklují více než 50 %, Belgické Vlámsko 

recykluje přes 70 % odpadů. Například papíru se v ČR recykluje pouze 39 %, na 

Slovensku téměř dvojnásob a v Rakousko dokonce 97 %. Papírové vlákno jde přitom 

použít pětkrát až sedmkrát, což ušetří dřevo pro jiné, důležitější účely. I papírny by ušetřily 

velké množství energie a vody. [39] 

Průzkumy veřejného mínění přitom potvrzují, že Češi chtějí třídit odpad.  

Příčina je ve špatných recyklačních službách a v legislativě. Zatímco popelnice na 

směsný odpad stojí před každým domem, vytříděné odpadky není kam dát. Kontejnery na 

tříděný odpad jsou buď hodně daleko, přeplněné nebo nejsou vůbec.  

Stát by měl do lepších recyklačních služeb pro domácnosti cíleně investovat. 

Stanovit pravidla recyklačních služeb a zavést ekonomickou motivaci k jejich zavádění. 

Měl by zřídit informační službu, která bude obcím pomáhat se zaváděním takových 

programů (technická a právní asistence). Města či obce s vysokou recyklací by za odpad 

platili minimum nebo vůbec. A naopak. Stát by měl i omezit financování spaloven 

a skládkování. Donutit k odpovědnosti výrobce za odpad z výrobků, aby vyráběli 

trvanlivější a snadněji recyklovatelné zboží, například vratné lahve a nepřidávali zbytečné 

obaly. Náklady na výrobu obalu se promítají v ceně. Obal vyrobený z nové, draze získané 

suroviny, je mnohonásobně dražší, než ten, který vnikl z levného recyklátu. [39] 

Stát by měl také po vzoru Německa nebo Slovenska přijmout legislativu, která 

zajistí, že v obchodech se opět samozřejmostí stanou vratné lahve – z plastů a skla. Sníží se 

tak plýtvání plastem i množství odpadků podél silnic, v ulicích nebo parcích. [1] 

K tomu je potřeba změn v zákonech. 

Opatření by snížila množství odpadů a emisí, vytvořila nová pracovní místa a 

zlepšila tak kvalitu života.  
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Producentem komunálního odpadu jsou ze zákona města a obce. Především ony by 

měly zajistit, aby komunální odpad byl materiálově využit – recyklován. I za současných 

legislativních podmínek lze úspěšně využívat recyklačních systémů (viz. Bez dotací). 

Je důležité, aby místní úřady zajistily pro každou domácnost takové recyklační 

služby, aby třídit odpadky bylo postupně stejně snadné jako je sypat do popelnice. 

Recyklace se tak stane každodenní samozřejmostí.  

Města a obce už nyní stojí před rozhodnutím, zda snižovat množství odpadu 

a investovat do moderních technologií, nebo se tvářit, že se jich požadavky zákonů na 

omezení množství odpadů na skládkách netýkají. Druhá možnost však znamená, že za pár 

let budou muset obce platit vyšší částky za zpracování komunálních odpadů, než ty obce 

a města, která se naučila odpady vytvářet jen minimálně. Takové obce budou mnohem 

méně nebo vůbec.  

Obec v ČR se zhruba 1 000 obyvateli ročně zaplatí přes 800 000 Kč. Funguje-li 

v dané obci dobrý odpadový systém, ušetří obec více jak 300 000 Kč. Obce laxní 

k odpadové politice do 15 let vydají za zpracování odpadů dvojnásobek oproti dnešku. [49] 

Recyklace versus spalovny  

Podle EU, se skládkování komunálního odpadu musí do roku 2020 snížit o 65 %. 

Při hnití na skládkách totiž vznikají nebezpečné plyny. Proto bude skládkování ubývat. 

Nyní stát stojí před volbou, zda skládky nahradit tříděním (recyklací) a kompostováním 

nebo spalovnami. [43] 

Ministerstvo životního prostředí si v roce 2002 nechalo propočítat dvě možnosti: 

investice do  spaloven nebo kombinace recyklace s MBÚ (viz. MBÚ). Ukázalo se, že ve 

variantě se spalovnami končí na skládkách více odpadu než při recyklaci. Důvod - 

spalováním odpad nezmizí. Pouze se jeho množství zmenší na asi 30 % původního objemu 

(vzniká popel, struska a škvára, kterou jsou často toxické). Propočet MŽP také ukázal, že 

recyklační varianta je levnější (nižší investiční i provozní náklady) a vytvoří více 

pracovních míst. Významné je také omezení tvorby emisí, které při spalování vznikají. Ani 

nejdokonalejší filtry nezachytí všechny nebezpečné látky produkované spalovnami. [39] 
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MBÚ 

Sebelepší recyklace nezajistí úplné využití komunálního odpadu. Nerecyklovatelný 

neboli zbytkový odpad tvoří asi pětinu komunálního odpadu.  

Řešením tohoto odpadu jsou zařízení k tzv. mechanicko–biologické úpravě. Na 

světě je takových zařízení asi 80. Nejbližší je v Polsku, Německu nebo v Itálii. Zbytkový 

odpad používají např. k výrobě bioplynu nebo jako palivo či surovinu do cementáren.  

Kombinace vysoké recyklace a kompostování (bioplynové stanice) s MBÚ se 

o odpad kompletně postará. [43] 

Spalování 

Spalování komunálního odpadu s využitím produkované energie je na první pohled 

atraktivní alternativou ke skládkování: 

• sníží množství odpadu zhruba na třetinu; 

• zabrání emisím metanu při tlení biologicky rozložitelného materiálu; 

• umožní snížit skládkování biologicky rozložitelných odpadů, a plnit tak požadavky 

směrnice o skládkování; 

• zajistí nový zdroj energie. 

Klíčovým problémem přitom nejsou emise dioxinů, těžkých kovů a dalších 

toxických látek, na které někteří kritici poukazují, nýbrž ztráty druhotných surovin 

a potažmo přírodních materiálů. 

Spalovny tak účinně podkopávají recyklační programy. Na rozdíl od MBÚ, 

bioplynových stanic a podobných efektivních technologií, zbytečně pohltí tisíce tun 

kvalitních, recyklovatelných surovin (plastů, papíru, kompostovatelného odpadu aj.). Jsou 

také velmi drahé. Jedna stojí přes dvě miliardy korun. Aby se investice vyplatila, potřebuje 

stálý přísun odpadu. Čím více odpadu spalovna spálí, tím více za to dostane zaplaceno. 

Zbaví obyvatele odpadu a ještě jim zatopí. Navíc jsou spalovny technologicky navrženy na 

spalování komunálního odpadu. Vytříděné zbytky mají jinou výhřevnost a zařízení s nimi 

nemůže pracovat. [43] 

Dále na každou spálenou tunu odpadků připadá 300 kilogramů jedovaté škváry 

a popílku, které se musí ukládat na speciálních skládkách, čímž opět znečistí okolí.  
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Domácí spalování  

Spalování odpadu domácnostmi je nejen nezdravé, ale také nezákonné. 

Podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.) [48] je na otevřeném ohni dovoleno 

používat jako palivo pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo a suché rostlinné materiály. V kotlích 

a kamnech lze podle tohoto zákona spalovat jen palivo předepsané výrobcem. Pokud pálíte 

dřevo v kotli na uhlí, využívá se s horší účinností. V některých kotlích lze kombinovat 

různá paliva. Při porušení těchto pravidel je možné ve správním řízení udělit pokutu až 

30 000 Kč. Obec může podmínky spalování zpřísnit vlastní vyhláškou. Může například 

zakázat spalování listí a trávy. [12] 

Spálením v kamnech se odpadů zbavit nelze. Jen se z podoby, která lze snadno 

uklidit, přemístí do ovzduší, odkud už se nedá „uklidit“ a škodí v širokém okolí. 

Pokud někdo vlastní zahrádku, je pravděpodobné, že s tím, co prohnal komínem, se 

znovu setká na svém talíři. Navíc, mnohé z těchto látek, včetně těch nejhorších, se hromadí 

v tělních tkáních. Stačí, že se tu a tam nadechne znečištěného vzduchu, občas polkne 

nějaké to kontaminované sousto a za pár let…  

Toxické látky ze spalování domovního odpadu 

Při spalování domovního odpadu vzniká mnoho toxických látek. Následující 

tabulka shrnuje, jaké druhy zplodin při nedokonalém domácím spalování odpadů 

v kamnech mohou vznikat a kdy a čím jsou škodlivé. Množství škodlivých látek závisí na 

tom co spalujete (Tabulka č. 5.6). 

Tabulka č. 5. 6: Tvorba a účinky toxických látek při spalování [12] 

Druh odpadu Co vzniká Čím tyto zplodiny škodí 

PVC, staré palety, 
chemicky ošetřené 
dřevo, nápojové 
kartóny, dřevotříska 

dioxiny, furany a další 
chlororganické látky 

Rakovinotvorné, poškození imunitního a 
nervového systému, změny hormonálního 
systému (zejména štítné žlázy) 
a reprodukčních funkcí. Dlouhodobě se 
hromadí v těle. 

PVC fosgen Vysoké koncentrace: poleptání plic a smrt. 
Nižší koncentrace: nemoc dýchacích cest. 

Plasty ftaláty Poškozují ledviny a játra, kde se hromadí. 
Způsobují vrozené vady. 

Polypropylén (PP), 
polyethylen (PE), 
PET, pryž (guma) 

polycyklické 
aromatické 
uhlovodíky (PAU) 

Obsaženy hlavně v tmavém kouři a sazích. 
Rakovinotvorné, toxické a mutagenní 
vlastnosti. Dlouhodobé se hromadí v těle. 
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Dřevotříska, koberce, 
tapety 

formaldehyd a další 
aldehydy 

Rakovinotvorné a mutagenní účinky, dráždí 
oči a plíce, působí alergie. 

Polystyren (PS) styren 
Rakovinotvorný, poškozuje oči a sliznice. 
Ovlivňuje nervový systém, způsobuje bolesti 
hlavy, únavu a deprese. 

Celobarevné letáky a 
časopisy, nápojové 
kartóny 

těžké kovy, 
chlororganické látky 

Toxické, rakovinotvorné. Mohou způsobovat 
vrozené vady u novorozenců. 

Pryž (guma) oxidy síry Dráždí dýchací cesty. Způsobují poškození 
plic. 

Plasty, listí, tráva oxid uhelnatý Jedovatý, váže se na krevní hemoglobin. 

čpavek Dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnosti a 
bolesti hlavy. Umělé textilie 

kyanovodík Škrábání v krku, zarudnutí spojivek, bolesti 
hlavy a závratě. 

 

Dioxiny patří k nejsilnějším syntetickým jedům.  

Fosgen byl v 1. světové válce používán jako bojový plyn.  

Ftaláty jsou ještě škodlivější než nechvalné známé polychlorované bifenyly (PCB). 

PET  se v  podmínkách nedokonalého spalování přemění mimo jiné na 13,4 % oxidu 

uhelnatého (toxický), 15,6 % na těkavé uhlovodíky (methan, benzen, toluen) a 2,9 % na 

PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky). Mezi těkavými uhlovodíky je i karcinogenní 

benzen (67 mg/kg spáleného PET), mezi PAU je řada karcinogenů (např. benzo(a)pyren v 

množství 30 mg/kg), atd. Rozhodne-li se někdo topit plastovými sáčky, PET lahvemi a 

dalším většinou vlhkým odpadem, většinou tímto odpadem oheň v kamnech přidusí a směs 

bude dlouho doutnat. Vzniknou tak výborné podmínky pro tvorbu spalin bohatých na oxid 

uhelnatý tzv. „krevní jed“, saze (spolu s PAU), uhlovodíky a akrolein (rakovinotvorný). 

[12] 

PVC  na rozdíl od ostatních plastů, obsahuje chlor. Při jeho spalování proto vznikají 

toxické zplodiny (polychlorované dibenzofurany a dibenzodioxiny). Tyto látky jsou 

prakticky neodbouratelné. V přírodě se šíří s koloběhem vody (těkají s vodní parou) 

a ukládají se v živých organismech, v jejich tucích. Z organismu se prakticky nevylučují, 

takže se postupně kumulují, a po delším čase mohou dosáhnout toxické hladiny. Výrobky 
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z PVC je obecně nejlepší  nekupovat, protože i jejich výroba poškozuje přírodu a ohrožuje 

zdraví. Při každodenním žívání se z nich mohou uvolňovat škodlivé ftaláty. [12] 

Nejhorší jedy pálením plastů vznikají kromě zmíněného PVC a PET i polystyren 

(PS), polypropylen (PP) a polyetylenu (PE).  

Celobarevné letáky a časopisy patří do sběru. 

Nebezpečné odpady (baterie, barvy, léky) kamnech nezničíte, ale jedovaté  látky, které 

obsahují, se dostanou do vzduchu a následně i do půdy. Sběr nebezpečného odpadu 

zajišťuje každá obec.  

Pneumatiky lze také odevzdat ve sběrném dvoře.  

Vznik jedů z domácího spalování 

Něco jiného je spalovat odpad ve spalovně za vysokých teplot, kdy vzniká méně 

škodlivin než při spalování v domácích kamnech.  

Občas se lze u veřejnosti setkat s názorem, že je jedno, jestli odpad spálí doma sami 

nebo se odveze do spalovny. Neuvědomují si, že když kouř z jejich kamen není černý nebo 

barevný, neškodí.  [43] 

Domácí kotle nejsou konstruovány tak, aby v nich byly dosaženy podmínky 

„dokonalého spalování“ (vhodná teplota a dostatečný přístup kyslíku) a ani nemají drahá 

zařízení na čištění spalin (kouře). Nedokonalé spalování odpadů vytváří nové látky, které 

se v kouři a prachu dostávají do prostředí a jsou přenášeny i na veliké vzdálenosti. 

Nejvyšší koncentrace jedů ze spalování bývají měřeny právě v místnostech, kde se odpady 

topí.   

Jestliže je spalování prováděno odborně a v dobře fungujícím zařízení, dochází 

k minimalizaci vzniku druhotných toxických látek. Spalovna určená ke zneškodňování 

odpadu pracuje při vysokých teplotách, dochází k téměř dokonalému spalování, při kterém 

je většina odpadních plynných látek zneškodněna. Spalovny jsou navíc vybaveny účinným 

systémem filtrace spalin (kouře). Přesto i zde dochází k malým únikům škodlivých látek, 

proto je mnohem vhodnější odpad třídit a následně recyklovat. 

V poslední době se toto domácí spalování odpadu stalo významnou příčinou 

lokálního znečištění ovzduší, což si může každý ověřit při procházce po českém venkově 
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v podzimních dnech, zvláště pak za inverse. Odpadky pálí v kamnech téměř 80 % majitelů 

rodinných či bytových domů. [43] 

Podle měření Státního zdravotnického ústavu, domácnosti znečišťují ovzduší 

nejvíce hned po automobilech. Často těmi nejjedovatějšími látkami, jako jsou například 

arzén. Domácí kotelny přispívají stále větší měrou k nárůstu rakoviny, srdečních 

i dýchacích onemocnění. Mnohdy je na venkově ovzduší stejné nebo i horší než 

v průmyslových oblastech Ostravy nebo Karviné. Nejvíce tak kromě svého okolí 

poškozujeme sami sebe. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby 

a lidé trpící astmatem nebo jiným dýchacím onemocněním. [43] 

Měření spalin (kouře) domácích topenišť 

V návrhu novely Zákona o ochraně ovzduší, který by dal pravomoc obecním 

úřadům a radnicím moci pokutovat občany, kteří prokazatelně pálí odpad místo otopu, pro 

které vlastní zařízení. Důkazem bude vyhodnocení měření kouře pomocí přístroje na 

měření emisí (plynový chromatograf). Důvodem návrhu je zhoršující se kvalita ovzduší 

v posledních letech. A to nejen v městech. [43] 

Toxické látky v ŽP  

Toxické látky se nám vrací jako bumerang. Jakákoli toxická látka, která je v přírodě 

stabilní (například kovy či uhlovodíky) v přírodě nemizí. Ať již takovou látku či přípravek 

vyhodíme na skládku, spálíme či spláchneme do odpadní vody, dříve či později se vrátí 

k člověku a poškodí jeho zdraví (Obrázek č.5.6). Toxické látky se hromadí v komunálních 

odpadech a ve splaškových vodách a pak se potravním řetězcem dostávají zpět k člověku 

ať již v potravinách, či v pitné vodě. Toxické látky v odpadech jako jsou staré baterie, 

plechovky od barev či chemických přípravků se z komunálního odpadu mohou uvolňovat 

do životního prostředí. Nikdy bychom proto nebezpečné odpady neměli vyhazovat do 

koše, ale do speciálních kontejnerů. [42] 
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Odpadní vody 

Do odpadních vod často lidé úmyslně vypouštějí jedovaté látky. Předpokládají, že 

se jich tím zbaví, nebo se ujišťují, že je odstraní čistírna odpadních vod. I sebelépe 

pracující čistírna je velmi citlivý systém, který narušují toxické látky. Látkami jako jsou 

rozpouštědla, dezinfekční přípravky či různé chemikálie snižují schopnost čistíren 

odstraňovat toxické látky. Jedovaté látky se pak hromadí v prostředí. Do odpadních vod se 

rovněž dostává celá řada léčiv, antibiotik či antikoncepčních přípravků. Jsou to látky 

s vysokým biologickým účinkem, které se po opuštění lidského těla dostávají do 

kanalizace a pak do čistíren. Čistírny však nemohou tyto látky úplně odstranit, tudíž 

farmaka končí v přírodě, kde se díky své stabilitě dostávají třeba zpět do pitné vody. [42] 

Eutrofizace (vodní květ) vod vzniká splachem dusíkatých a fosforečných hnojiv z polí, 

splaškovými vodami se zvýšeným obsahem fosforečnanů (ze saponátů), z fekálií apod. 

Vlivem eutrofizace vod dochází k přemnožení sinic a bakterií, které ze svého těla 

uvolňují toxiny, které jsou jedovaté a způsobují např. podráždění kůže aj. (např. kvetení 

rybníků). [42] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5. 6: Transport toxických látek z ovzduší na člověka [42] 
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Skládky 

Skládky nejsou jen odpuzující hromady v krajině. Zápach, nákladní auta, prach či 

poletující odpadky komplikují život lidem v okolí.  

I když je skládka sebelépe zabezpečená, dochází v ní občas k úniku toxických látek 

do okolí. Existují příklady mnoha skládek, které zamořily své okolí.  

Biologicky rozložitelná část odpadu tlí. Rozkladem vzniká tzv. skládkový plyn, 

který uniká do ovzduší. Jako například metan, který tvoří zhruba 20 % českých emisí. 

Skládkový plyn obsahuje také menší množství jiných, většinou toxických chemických 

látek, například rozpouštědel či těkavých chlorovaných organických sloučenin. Emise 

mohou poškozovat zdraví lidí v okolních obcích.  

Kvůli splnění evropské směrnice musí v příštích letech podstatně klesnout 

skládkování biologicky rozložitelného odpadu, který tvoří asi 41 % komunálního odpadu. 

[37] 

Černá skládka je nelegální uložení odpadů. V České republice se nakládání s odpady řídí 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho vyhláškami [4] . Z nezabezpečené černé 

skládky mohou unikat škodlivé či jedovaté látky do ovzduší, půdy i zdroje pitné vody pro 

místní obyvatelstvo. Obec musí určit a zajistit místa, kam mohou lidé odkládat komunální 

nebezpečný odpad. Odkládat odpad na jiná než k tomu určená místa je přestupkem. Jestliže 

by šlo o podnikatele, může obec uložit pokutu až do 200 000 Kč. Pokud černou skládku 

založí občan (nepodnikatel), může ho postihnut pokuta až do 50 000 Kč. Velká většina 

českých odpadků končí na povolených či černých skládkách nebo se pálí. [37] 

Rozklad plastů - veškeré údaje o rozkládání plastů vycházejí z odhadů. Rozklad plastů 

probíhá vlivem slunečního záření a působením bakterií. Rozklad, který probíhá volně v 

přírodě, bude probíhat řádově stovky až tisíce let.  

Automobilismus 

Jedovaté látky vdechujeme i při jízdě automobilem, zejména v hustém provozu. Ve 

vzduchu na silnicích se udržují vysoké koncentrace toxických látek, často vázaných na 

částice prachu. Tyto látky na lidi působí dlouhodobě, ale zkracují životy. [42] 
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Tepelné izolace 

Únik tepla z domu 

Majitelé starších domů nemusí být odsouzeni k placení horentních účtů za energie. 

Izolace dokáže ušetřit značnou část prostředků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5. 1: Tepelné ztráty rodinného domu [25] 

V grafu č. 5.1 je znázorněno, kudy uniká teplo ze starších rodinných domů. 

Nejproblematičtější jsou okna. Každým čtverečním metrem okna uniká 4krát až 10krát 

více tepla než stěnou. Okny je proto dobré zabývat se nejdříve. Velký únik tepla u starých 

domů je i obvodovými stěnami. V přízemních domech je významný také únik tepla 

stropem. [25] 

Okna 

Okna musí propouštět do domu světlo, zajistit kontakt s okolím, bránit úniku tepla 

a současně umožnit větrání. Zatím neexistuje způsob jak tyto protichůdné požadavky beze 

zbytku splnit a okna jsou tak vždy kompromisem. Teplo okny uniká jednak netěsnostmi 

mezi oknem a rámem (oknem „táhne“), prostupem tepla skrz skla (skla neizolují, izoluje 

jen vrstva vzduchu mezi nimi) a prostupem rámem oken (rámy jsou jen několik centimetrů 

silné). [25] 
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Možnosti zateplení oken: 

• výměna celého okna za okno nové se speciálními izolačními dvojskly (trojskly). 

Výměnou můžeme snížit tepelné ztráty okny na třetinu 

• výměna vnějšího skla za izolační dvojsklo. Nemusí se nic bourat a nemění se 

vzhled. Dvojsklo se zpravidla osazuje do speciálního rámečku. [25] 

Obvodové stěny 

U většiny starších domů o tloušťce 45cm jsou tepelné ztráty zhruba 5krát větší než 

u stěny z dnes používaných cihel. Pro snížení výrazné tepelné ztráty je nutné stěny 

izolovat. 

Přínosy zateplení: 

Rodinný dům s přibližně 300m2 stěn z plných cihel o tloušťce 45cm ztrácí stěnami 

zhruba 22MWh tepla za topnou sezónu.  

Za plyn se tak zaplatí přibližně 25 000 Kč. Pokud se stěny domu zateplí 16 cm tepelné 

izolace, pak unikne jen 3,8MWh (17 % původní hodnoty) a zaplatí se jen 4 800 Kč. 

Izolované stěny mají velkou tepelnou kapacitu (setrvačnost); v horkém létě se ani po týdnu 

veder dům nepřehřívá. [25] 

Stropy 

Zvláště u přízemních domů má strop poměrně velkou plochu a staré trámové stropy 

mají jen velmi špatnou tepelnou izolaci (prkna, vzduchová mezera a několik cm škváry). 

Tyto trámové stropy se dají dobře zateplit vložením minerální vaty mezi trámy. Další 

možnost, jak snížit tepelné ztráty stropem a navíc získat další obytný prostor, je výstavba 

podkroví. [25] 

Větrání 

V každé obydlené místnosti se musí vyměňovat vzduch. Spotřebovaný by se měl 

odvádět a nový čerstvý přivádět. Tato výměna probíhá tradičně netěsnostmi v oknech 

a dveřích a je prakticky neřiditelná. Vane-li venku silný vítr, je výměna nadměrná 

a nepříjemná, naopak je-li venku bezvětří, výměna vzduchu může být nedostatečná a je 

zapotřebí otevřít okno. Také v případě, že byt či dům zůstane určitou dobu neobydlen 

(např. v průběhu dovolené) není potřeba větrat vůbec. Malá intenzita větrání znamená nižší 



Martina Rumlová: Účinnost osvěty ve vztahu k nakládání s odpady obyvateli obcí 

2010 45

spotřebu tepla. Například vhodná denní výměna vzduchu na osobu a den prakticky nelze 

změřit, takže je zapotřebí se řídit jinými ukazateli. Zejména pachem a vlhkostí. Vlhkost lze 

měřit vlhkoměrem, pach lze rozpoznat při příchodu do nevětrané místnosti. Pro lidský 

organismus (zejména dýchání), je optimální vlhkost v rozmezí 45 % až 70 %. Pro starší 

domy nebo domy špatně izolované, je nejlepší relativní vlhkost co nejnižší, aby se uvnitř 

nesrážela voda. Průměrná vlhkost by měla být mezi 40 a 50 % . 

V domě větraném netěsnostmi klesá relativní vlhkost i pod 20%. 

Vlhkost řídíme výměnou vzduchu. Čím větší intenzita větrání tím nižší vlhkost 

a naopak. [25] 

Ekoporadny  

V České republice existuje nespočet neziskových sdružení, organizací, 

ekologických center a poraden, které pomáhají obcím, městům a potažmo jednotlivým 

občanům, mají-li zájem, zavést lepší recyklační služby pro své občany. Radí jim 

s praktickým řešením projektů. Zajišťují informace o zkušenostech evropských měst, která 

podobné programy úspěšně zavedla. Provádí průzkumy, který zjistí úroveň a schopnosti 

obcí či měst zvládnout ekologické systémy. Pomáhají s dokumentací pro získání dotací a 

jednání s úřady. Informují o aktuálních a stále se zdokonalujících možnostech lepšího 

zpracování a zneškodňování odpadů, legislativě, zkrátka s celkovou osvětou v oblasti 

nakládání odpadů. [31] 

Seznam některých sdružení: 

• Hnutí duha 

• Arnika - česká nezisková organizace, 

• Ekologický institut Veronica, 

• Občanského sdružení Ekodomov,  

• Společnost pro ekologické informace a aktivity Rosa,  

• Hnutí Brontosaurus Jeseníky,  

• Nesehnutí Brno (Nezávislé sociálně ekologické hnuti), dále viz. Zdroje. 
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Ekologické dotace 

Operační program Životní prostředí nabízí již od roku 2007 do roku 2013 přes 5,2 

miliard euro (zhruba 150 miliard korun) pro financování ekologických projektů v České 

republice z evropských fondů. Jedná o druhý největší český operační program.   

Postup k získání dotací z evropských miliard, je ale značně složitý a je potřeba se 

vybavit pevnými nervy. [16] 

Obce a města však často k tomuto programu vzhlíží jako k jedinému dostupnému 

zdroji financí, díky kterému mohou řešit nejenom zateplování škol či obecních úřadů, ale 

i obnovu krajiny, odpadové hospodářství a tolik potřebné kanalizace nebo čistírny 

odpadních vod.   

Vyřízení dotace je někdy tak komplikované a zdlouhavé, že si na to většina obcí 

musí najmout specializovanou firmu. 

Získá-li obec dotace, stane se problémem i neprůběžné financování, což je 

v případě finančně i časově náročných projektů komplikované.  [16] 

Zelená úsporám  -  tento ekologický program je zaměřen na podporu nízkoemsiních zdrojů 

pro vytápění (biomasa, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale také investic do 

energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno 

kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada 

neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, 

instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním 

energetickém standardu či instalace ekologického vytápění v panelových domech. [44] 

Žadateli o dotaci mohou být vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické 

osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně 

městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby. [44] 

 

Jak postupovat pro získání dotace  

Žadatelům o dotace z programu Zelená úsporám je k dispozici bezplatná informační linka 

800 260 500, www.zelenausporam.cz. [44] 
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Průběh žádosti o dotaci po realizaci projektu:  

• Podání žádosti s fakturou a vyžadovanými dokumenty  

• Kontrola a schválení žádosti  

• Proplacení dotace na účet  

 

Průběh žádosti o dotaci před realizací projektu:  

• Podání žádosti s vyžadovanými dokumenty  

• Kontrola a schválení příslibu dotace  

• Realizace  

• Doložení dokladů o realizaci s fakturou  

• Kontrola dokladů  

• Proplacení dotace na účet  

 

Tabulka č. 5.7: Zelená úsporám-dotace pro rodinné domy [44] 

Výše dotací programu Zelená úsporám pro stávající rodinné domy 

Komplexní zateplení  
až 1950 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % 

nákladů  

Dílčí zateplení  
až 850 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % 

nákladů  

Přechod vytápění ze zdrojů na tuhá a 

kapalná fosilní paliva a elektrického 

vytápění na zdroje na biomasu s nízkými 

emisemi  

až 60 % nákladů, max. 80 000 Kč  

Přechod na tepelná čerpadla  30 % nákladů, max. 75 000 Kč  

Solární systémy na ohřev vody, na ohřev 

vody a přitápění  

50 % nákladů, max. 55 000 nebo 80 000 Kč 

(podle typu systému)  

Kombinace opatření  
dotace na jednotlivá opatření + bonus 20 000 

Kč/dům  
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Tabulka č. 5.8: Zelená úsporám-dotace pro bytové domy [44] 

Výše dotací programu Zelená úsporám pro stávající bytové domy 

Komplexní zateplení  
až 1350 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % 

nákladů  

Dílčí zateplení  
až 600 Kč/m2 podlahové plochy, max. 50 % 

nákladů  

Přechod vytápění ze zdrojů na tuhá a 

kapalná fosilní paliva a elektrického 

vytápění na biomasu – platí i pro 

panelové domy  

50 % nákladů, max. 25 000 Kč/byt  

Solární systémy na ohřev vody, na ohřev 

vody a přitápění – platí i pro panelové 

domy  

50 % nákladů, max. 25 000 – 35 000 Kč/byt  

Kombinace opatření  
dotace na jednotlivá opatření + bonus 50 000 

Kč/dům 

 

 

Tabulka č. 5.9: Zelená úsporám-dotace pro novostavby [44] 

Výše dotací programu Zelená úsporám pro novostavby 

Pasivní rodinný dům  220 000 Kč/dům  

Pasivní bytový dům  140 000 Kč/byt  

Vytápění biomasou nebo tepelnými 

čerpadly  

až 60 % nákladů, max. 80 000 Kč u rodinných 

domů, resp. 50 % nákladů, max. 25 000 Kč/byt 

u bytových domů  

Solární systémy  50 % nákladů, max. 35 000 – 80 000 Kč  

Kombinace opatření  
+ bonus 20 000 Kč/rodinný dům, případně 

bonus 50 000 Kč/bytový dům  
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Bez dotací  

Žít čistě a zdravě lze však i bez dotací. Příkladem z mnoha je město Letohrad s 6 

tisíci obyvateli. 

Jako první počin třídění odpadů zde byly doplněny sběrné nádoby na papír, plasty 

a nápojové kartony. Poté byl zahájen „pytlový sběr“, který probíhá každé druhé pondělí 

a zajišťuje ho recyklační firma. Občané v den svozu vyloží naplněné pytle před dům, 

označí je samolepkou s čárovým kódem a firma je odveze. [21] 

Podle počtu kódů (recyklační sužba vlastní čtečku kódů) se zjistí kdo a kolik 

vytřídil odpadu.  

Systém je v provozu od roku 2006 a podle starosty Letohradu je velice výhodný. 

Jiné obce musí odvoz komunálního odpadu dotovat z vlastního rozpočtu. Letohrad na něm 

ročně ještě cca 50 000 Kč vydělá. Náklady na provoz jsou pokryté společností Eko-kom 

a.s., která zajišťuje plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů.  

Eko-kom, a.s. přerozděluje finance získané od výrobců používající obaly k zajištění 

vhodné likvidace jejich obalů. [21] 

Občané v rámci tohoto systému třídí 6 druhů odpadu: 1. plastové folie, 2. PET 

lahve, 3. směsný plast, 4. kartonový papír, 5. ostatní papír, 6. tetrapakové obaly. 

První tři položky musí lidé dávat do plastových pytlů o minimálním objemu 110 

litrů. Je možné mít i dva menší pytle, které se následně pro potřeby svozu svážou 

dohromady a označí jedním čárovým kódem. [21] 

Papír občané svazují do balíků o minimální hmotnosti 10 kg. Rozhodující je 

správný objem pytlů, nepožaduje se barevné rozlišení.  

Průměrná rodina naplní pytel za jeden měsíc, neúčastní se tedy svozu pokaždé.  

Jako doplněk systému zůstávají v obci i nadále barevné kontejnery, lidé však 

využívají spíše pytlového sběru. Kontejnery se proto vyváží méně často. 

Každý plátce místního poplatku za provoz systému tříděného sběru komunálního 

odpadu má na základě údajů z matriky vygenerovaný vlastní čárový kód, kterým pytle při 

svozu označuje. Samolepky tiskne pro občany úřad a distribuuje je společně se složenkou 
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za odpad. Pytle si občané kupují za cca 3,50 Kč za kus. Kromě pytlů na tetrapaky, které 

město získává zdarma od Eko-komu. [21] 

V den svozu pak svozová firma za pomocí čtečky sejme čárový kód z pytle či 

balíku papíru. Získané informace se elektronicky ukládají a město má možnost evidovat 

množství i složení odpadu podle jednotlivých producentů. 

Tento systém umožňuje občanům získávat motivační slevy nebo služby (přistavení 

kontejneru, odvoz objemného odpadu na sběrný dvůr apod.) za vytříděný odpad.  

Svozová firma má v kompetenci hodnotit, zda jsou pytle dostatečně zaplněny, nebo 

neobsahují-li nevhodný odpad. V takovém případě nemá občan nárok na bonus. Nárok na 

získání bonusu a jeho výše je zakotvena i v obecně závazné vyhlášce města. [21] 

Výpočet bonusu: 

Poplatníkovi, který je zapojen do systému třídění komunálního odpadu, je 

poskytnuta sleva z poplatku za odpad ve výši 5,- Kč za každý získaný bod v předchozím 

kalendářním roce.  

Hodnota tříděného odpadu je určena následovně [21]:  

tříděný papír (balík 10 kg ) ………... 2 body,  

tříděné plasty (110 l pytel) ………….4 body,  

nápojový kartón (80 l pytel)...............3 body.  

Svozová společnost také vydává odpadový kalendář s informacemi pro občany. 

Náklady města na zavedení systému nepřesáhly 30 tisíc Kč. Zahrnovaly nákup kvalitního 

čtecího zařízení čárových kódů (odolné proti vlhku, nárazům) a úpravu programu 

k hodnocení sběru. [21] 

Víte, že? 

• Recyklace 110 tun starého papíru ušetří jeden hektar osmdesát let starého lesa. [1] 

• Spotřeba energie při recyklaci kilogramu hliníku je dvacetkrát nižší než při jeho výrobě 

z přírodní suroviny. [1] 

• Recyklace 670 hliníkových plechovek stačí k výrobě jednoho bicyklu. [1] 

• Exhalace oxidu uhličitého při recyklaci jednoho kilogramu hliníku je dvacetkrát nižší 

než při jeho výrobě z rudy. [1] 
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• Recyklací tuny skla se ušetří 1,2 tuny přírodních surovin. [1] 

• Třicet recyklovaných PET lahví stačí k výrobě jedné fleesové bundy, na tričko jich 

stačí pět. [1] 

• Recyklace každých řádově 60 – 120 kilogramů papíru zachrání jeden strom (záleží na 

jeho velikosti). [1] 

• Jen supermarkety Tesco rozdají ročně českým zákazníkům 140 milionů plastových 

tašek na jedno použití. Za zbytečné obaly v supermarketu platíme dvakrát. Nejprve 

prodražují zboží, potom zvyšují náklady na likvidaci odpadu a potažmo prodražují 

popelnice.  

• Kácení dřevin mimo les:  dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny před poškozováním 

a ničením podle Zákona č. 114/1992 Sb. [47], o ochraně přírody a krajiny. Péče o tyto 

dřeviny (strom, keř) je povinností osob, na jejichž pozemcích se dřeviny nachází. 

Přesto je nutné ve zvláštních případech žádat o povolení ke kácení. Povolení ke kácení 

vydávají obecní úřady. [31] 

 Případy podání žádosti o povolení ke kácení dřevin (písemně nejméně 15 dnů 

předem orgánu ochrany přírody):  

vždy na pozemcích ve vlastnictví právnických osob (firem) 

• na pozemcích fyzických osob jen pro stromy o obvodu kmene nad 80 cm měřeného 

ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty nad 40 m2 celkové plochy 

• z důvodů pěstebních (obnova či probírka porostů, ze zdravotních důvodů nebo při 

oprávnění podle zvláštních předpisů). 

• Výjimka:  je-li stavem dřeviny bezprostředně ohrožen život či zdraví člověka nebo 

hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, 

oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. 

• Při nepovoleném kácení dřevin hrozí finanční sankce až do 50 000 Kč. [31] 

Na závěr 

Jen pro představu: „Každé ráno k domu či bytu každého občana, budou dovezeny 

na hromadu všechny materiály, které ten den jednotlivý člověk spotřebuje. Před dveřmi 

bude naskládané dřevo, z něhož jsou vyrobeny noviny, chemikálie z šamponu, plasty 

z tašky, kterou dostane v obchodě. Budou tam i kovy ze spotřebičů a auta – samozřejmě 
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jen část, jenž v celkové životnosti výrobku připadá na tento den. Stejně tak i denní podíl na 

surovinách, které sdílí s ostatními. Jako například kamení a štěrk ze zdí kanceláře či ulici, 

po níž chodí. Vespod této hromady budou ležet materiály, které nejdou vidět, jako třeba 

dusík a fosfor používaný k hnojení při pěstování jídla. Dále tam bude hornina, kterou bylo 

potřeba odtěžit, aby se důl dostal ke kovům a dalším nerostům.“ [39] 

A nyní v číslech. Každodenní hromada průměrného obyvatele České republiky, 

bude vážit 132 kilogramů. Zítřejší bude vážit stejně, atd. Do konce měsíce budou ležet 

před domem či bytem čtyři tuny materiálu a za rok 48 tun. Totéž se týká více než 10 

milionů obyvatel České republiky.  [39] 

Dobrá zpráva je, že s tím lze něco dělat.  
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6 Výsledky hodnotícího dotazníku  

Výsledky hodnotícího dotazníku, jsou reakcí na příručku, která vznikla  na základě 

průzkumu úvodního dotazníku. 

Součástí dotazníkového průzkumu obce Janov byl další (poslední) dotazník, který 

vyhodnotil průběh a reakce na propagaci příručky s odpadovou problematikou.  

Otázky v dotazníku vycházely ze všech částí příručky týkajících se třídění odpadů, 

nakládání s bioodpady, recyklace, nebezpečnými odpady  a celkové úrovně informovanosti 

obyvatel v souvislosti k současnému stavu odpadového hospodářství obce a potažmo státu. 

Dotazník byl do domácností distribuován opět  částečně formou osobního kontaktu 

a částečně elektronicky (email). Oslovena byla skupina 86 respondentů, která řádně 

vyplnila první dotazník. Tato skupina obdržela příručku, jako formu poděkování za 

spolupráci. Příručka jim do domácnosti byla distribuovány postupně, vzhledem obsáhlému 

rozsahu zpracování, které pokrylo několik oblasti odpadové problematiky.  

Z původních 86 respondentů odevzdalo vyplněný druhý - hodnotící otazník jen 81 

respondentů. 5 respondentů se vyhodnocení příruček nezúčastnilo. 

6.1 Třídění odpadů 

Zda-li si respondenti, kteří odpad třídí, rozšířili díky příručce své znalosti o třídění 

odpadů,  odpovědělo: 

• ANO 48 % respondentů, 

• NE 22 % respondentů, 

• částečně 30 % respondentů. 

Zda-li respondenty, kteří odpad netřídí,  příručka inspirovala k třídění odpadů, 

odpověděli, že: 

• ANO 67 % respondentů, 

• NE 15 % respondentů, 

• částečně 18 % respondentů. 
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Zda-li respondenti, před přečtením příručky o třídění odpadů, znali správný důvod 

třídění odpadů, odpovědělo (viz. Graf č. 6.1): 

• ANO 10 %  respondentů, 

• NE 77 %  respondentů, 

• částečně 13 % respondentů. 

Graf č. 6. 1: Smysl třídění 

Znal/a jste ten správný důvod třídění, než jste si přečetl/a příručku?

13%

77%

10%
ANO
NE
částečně

 

Dvě třetiny respondentů netušilo, jak výhodné je recyklovat odpady než vyrábět 

nové suroviny. 

6.2 Nakládání s  BRKO 

Zda-li si respondenti, kteří již kompostují, rozšířili znalosti příručkou o 

kompostování, odpovědělo: 

• ANO 52 % respondentů, 

• NE 19 % respondentů, 

• částečně 29 % respondentů. 

Zda-li respondenty, kteří ještě nekompostují, inspirovala příručka o kompostování, 

odpovědělo  (Graf č. 6.2): 

• ANO 75 % respondentů, 

• NE 12 % respondentů, 

• částečně 13 % respondentů. 
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Graf č. 6. 2: Inspirativní příručka 

Pokud jste nekompostoval/a, inspirovala vás příručka?

13%
12%

75%

ANO
NE
částečně

 

6.3 Recyklace 

Zda-li respondenti, před přečtením příručky o recyklaci, znali stav recyklace 

v České republice, odpovědělo: 

• ANO 8 % respondentů, 

• NE 52 % respondentů, 

• částečně 40 % respondentů. 

Zda-li jsou respondenti spokojeni se stavem recyklace v České republice, 

odpovědělo: 

• ANO 6 % respondentů, 

• NE 79 % respondentů, 

• částečně 15 % respondentů. 

Zda-li respondenty inspirovala příručka s částí o recyklaci k přemýšlení o třídění 

odpadů, odpovědělo: 

• ANO 68 % respondentů, 

• NE 13 % respondentů, 

• částečně 19 % respondentů. 

Zda-li respondenti, před přečtením příručky o recyklaci, znali stav a způsoby 

likvidace odpadů v České republice, odpovědělo: 

• ANO 63 % respondentů, 

• NE 18 % respondentů, 

• částečně 19 % respondentů. 
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6.4 Spalování  

Zda–li jsou respondenti spokojeni se způsoby likvidace odpadů v České republice, 

odpovědělo (Graf č. 6.3): 

• ANO 18 % respondentů, 

• NE 54 % respondentů, 

• částečně 28 % respondentů. 

Graf č. 6. 3: Způsoby likvidace odpadů v ČR 

Jste spokojen/a se způsoby likvidace odpadů v České republice?

18%

54%

28%
ANO
NE
částečně

 

Zda-li respondenty inspirovala příručka (kapitola o spalování) k přemýšlení 

o likvidaci odpadů, odpovědělo: 

• ANO 32 % respondentů, 

• NE 22 % respondentů, 

• částečně 46 % respondentů. 

Zda-li respondenti, před přečtením příručky o spalování a toxických látek, znali 

účinky toxických látek z likvidace odpadů, odpovědělo (Graf č. 6.4): 

• ANO 8 % respondentů, 

• NE 52 % respondentů, 

• částečně 40 % respondentů. 
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Graf č. 6. 4: Účinky toxických látek 

 
 

6.5 Zateplování 

Zda-li respondenti, před přečtením příručky s částí o zateplování, znali způsoby 

a výhody zateplování domů, odpovědělo (Graf č. 6.5): 

• ANO 58 % respondentů, 

• NE 12 % respondentů, 

• částečně 30 % respondentů. 

Graf č. 6. 5: Způsoby a výhody zateplování 

Znal/a jste způsoby a výhody zateplování, než jste si přečetl/a příručku?

58%
12%

30% ANO
NE
částečně

 
 

 

Znal/a jste účinky toxických látek z likvidace odpadů, než jste si přečetl/a 
příručku?

8%

52%

40% ANO
NE
částečně
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6.6 Ekoporadny 

Zda-li respondenti, před přečtením příručky, věděli, že existují sdružení, která 

pomáhají městům, obcím a potažmo občanům s ekologickým zpracováním odpadů 

a dotacemi, odpovědělo (Graf č. 6.6): 

• ANO 8 % respondentů, 

• NE 78 % respondentů, 

• částečně 14 % respondentů. 

Graf č. 6. 6: Ekoporadny  

 

 

 

Věděl/a jste, že existují sdružení, která pomáhají městům, obcím a potažmo 
občanům s ekologickým zpracováním odpadů a dotacemi, než jste si přečetl/a 

příručku?

14%

78%

8%
ANO
NE
částečně
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jakou má účinnost vzdělávání obyvatel 

obcí v odpadové problematice. 

Jako zkoumaná oblast byla vybrána obec Janov z pohraničí severu Moravy. 

Podklady k vyhodnocení byly získány dotazníky. Otázky v dotaznících byly 

přizpůsobeny podmínkám v dané lokalitě. 

Průzkum byl založen na třech dokumentech postupně předkládaných 

respondentům. 

Prvním z nich byl úvodní dotazník, jehož účelem bylo zjistit, jakým způsobem 

obyvatelé využívají možnosti nakládání s odpady v obci.  

Vyhodnocení dotazníku se stalo vodítkem pro tvorbu následujícího dokumentu - 

informativní příručky. 

Třetí dokument - hodnotící dotazník zjišťoval vliv příručky na chování 

a informovanost oslovených obyvatel. 

O vyplnění prvního dotazníku bylo požádáno 205 z celkového počtu 332 obyvatel 

obce Janov. Řádně vyplněno se vrátilo zpět 86 dotazníků. Druhý dotazník vyplnilo 81 

zavedených respondentů. 

Metoda dotazování byla zvolena částečně formou přímého dotazování, kdy byl 

dotazník s respondentem vyplněn přímo během řízeného rozhovoru. V takovém případě 

byli respondenti oslovováni přímo v terénu. Z velké části  byly dotazníky zaslány 

elektronicky do vytipovaných domácností. Potřebný čas na vyplnění zaslaných dotazníků 

byl jeden měsíc. 

Výsledky úvodního dotazníku ukázaly,  že zhruba 80 % obyvatel obce Janov třídí 

odpady. Ke třídění využívají většinou místní kontejnery a pytlový sběr. V obci se nacházejí 

kontejnery na všechny druhy odpadů, kromě kontejnerů na tetrapaky. Dle osobního zjištění 

se v obci nachází kontejnery na papír, sklo a plasty. Pytlový sběr se týká pouze PET láhví. 

Spokojenost s kontejnery není příliš uspokojivá. Nejvíce si lidé stěžují na nízký počet 

kontejnerů. Jsou neustále přeplněné a daleko od obydlí, což mnoho obyvatel odrazuje 
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třídit. Značná je také nedůvěra v recyklační firmy. Lidé popisovali případy, jak 

zaměstnanci této firmy vytříděný odpad míchali v jednom popelářském voze se směsným 

odpadem.  

Značnou část odpadů lidé kompostují doma na zahradě, zkrmují, ale také pálí.  

O fungování nedalekého sběrného dvora jsou obyvatelé poměrně dobře 

informováni a využívají ho, i když ne příliš často. Překážku vidí v poplatcích, které se 

u velkoobjemných odpadů značně prodraží. Proto využívají spíše svoz pořádaný obcí nebo 

odpad pálí.  

Popelnice využívají všichni. Téměř 70 % dotázaných ví, co je nebezpečný odpad 

a že se nachází v každé domácnosti. Bohužel skoro třetina nebezpečný odpad vyhazuje do 

popelnice a jen 40 % obyvatel ho odkládá do sběrného dvora. 

Zhruba dvě třetiny respondentů ví, co je zpětný odběr, a využívá ho. 

Zda-li se v okolí obce Janova nachází skládka nebo se zpracovává nebezpečný 

odpad neví více jak polovina obyvatel. A téměř tři čtvrtiny respondentů netuší, kde odpad 

z jejich popelnice skončí.  

O málo větši počet obyvatel si myslí, že poplatek za odvoz odpadků nemůžou 

ovlivnit. Přesto by byli rádi za slevy, budou-li odpad třídit. 

Přes 60 % obyvatel je dobře o odpadech informováno. Zbývající část by uvítala 

propagaci informací o odpadech ve formě příruček a letáků. 

Na základě výsledků úvodního dotazníkového průzkumu byla vytvořena příručka, 

která upřesňuje a prohlubuje konkrétní případy zpracování a zneškodňování odpadů v obci 

Janov. Příručka byla zpracována do tří části podle zaměření na způsoby zpracování 

a zneškodňování odpadů. Vzhledem k širokému spektru řešených problémů, byly 

jednotlivé části příručky dodávány respondentům postupně. Zhruba s 2-3 týdenním 

odstupem. 

První část příručky byla zaměřena na podstatu třídění odpadů, která se zdála 

respondentům nepříliš jasná. 

Druhá část příručky se zaměřila na výhody kompostování, jenž mnohé respondenty 

značně překvapily (nadšené odezvy při osobním odběru hodnotících dotazníků). 
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Třetí část příručky se zaměřila zejména na význam recyklace a spalování odpadů 

nejen v domácnostech a jeho dopady životní prostředí. Součástí třetí příručky byly 

i doplňující informace o původu toxických látek, tepelných izolacích a smyslu 

ekologických sdružení. 

Hodnocení příručky formou druhého hodnotícího dotazníku bylo velmi kladné. 

88 % obyvatel obce Janov (Graf 7.1) bylo spokojeno s obsahem a celkovým zpracováním 

příručky. Pouze 12 % oslovených bylo spokojeno jen částečně. Nikdo se nevyjádřil, že by 

nebyl spokojen vůbec. Způsob distribuce příruček vyhovovala všem zúčastněným. 

Graf 1č. 7. 1: Vzdělávání občanů v odpadové problematice 

Myslíte si, vzdělávání občanů v odpadové problematice má smysl?

12%

88%

ANO
částečně

 

Přes původní pochybnosti ekoporaden poskytujících odbornou podporu této práci 

se prokázalo, že většině obyvatel obce záleží na prostředí v jakém žije. Jsou-li jim 

poskytnuty vhodné podmínky, prostředky a informace, jsou ochotni dodržovat zásady 

chování potřebné pro udržení kvalitního životního prostředí. A osvěta, jakožto jedna 

z forem informací, rozhodně smysl má. 
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