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ANOTACE 

Tato práce pojednává o hospodaření s odpadem ve městě Louny, a to se 

zaměřením na tříděný odpad. Sledovaným obdobím je rok 2002 až 2009.  

Úvodní část obsahuje stručnou charakteristiku vybraného území 

a legislativu, která s odpadovým hospodářstvím souvisí. V následující části jsou 

vysvětleny základní pojmy, popis a členění komunálního odpadu, analýza vývoje 

produkce odpadů, a to zejména odpadu tříděného. Dále se zabývá tříděním 

a procesem při nakládání s komunálním odpadem. Další část je zaměřena na 

rozpočet města v oblasti odpadového hospodářství a environmentální výchovu 

spojenou s propagací v separaci odpadu. V závěrečné části je komplexně 

zhodnocen vývoj produkce, jaké jsou nedostatky při třídění a nakládání 

s odpadem, a jak město přispívá k environmentální výchově občanů včetně 

propagace. Zároveň jsou navrženy možnosti na zlepšení při nakládání s odpady. 

 

Klíčová slova:  odpadové hospodářství, komunální odpad, směsný komunální 

odpad, tříděný odpad, plast, sklo, papír, environmentální výchova 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

This work is about the waste management in the town called Louny. It is 

aimed to graded waste. The purpose time is 2002 till 2009. 

The introduction is the brief characteristics of the chosen area 

and legislation which is connected with the waste management. In the following 

part, there are explanations of the basic expressions, description and dividing 

of communal waste, analysis of developing progress of waste, especially 

the graded waste. Then it is occupied with the grading and the process during 

the dealing with communal waste. The following part is aimed to the town budget 

connected with the waste management field and environmental education 

connected with the waste separating propagation. The propagation development 

is complexly evaluated in the final part. What are the shortages during the waste 

grading and dealing. How the town supports the environmental education of 

the inhabitants, including the propagation. There are also suggested some 

possibilities leading to progress during the waste dealing. 

 

Keywords: the waste management, the communal waste, the mixed communal 

waste, the graded waste, plastic, glass, paper, the environmental education 
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BRKO     biologicky rozložitelný komunální odpad 

ČR    Česká republika 
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MÚ    městský úřad 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

NATURA 2000     soustava chráněných území evropského významu 

NO      nebezpečný odpad 

OECD  organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OH      odpadové hospodářství 

OSN  organizace spojených národů 

OŽP    odbor životního prostředí 

PET     polyethylentereftalát  

PHE  příspěvek na historické elektrozařízení 

POH   Plán odpadového hospodářství 

SKO    směsný komunální odpad 

ŽP    životní prostředí
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1. ÚVOD 

Naše společnost je silně spjata s produkcí odpadů. Veškeré problémy 

spojené s odpadem jsou aktuálním tématem dnešní doby. Patří k nejzávažnějším 

hospodářským i politickým problémům celého světa. Jde jak o jeho vznik, tak 

i nakládání s ním. Produkce odpadů představuje jeden z nežádoucích vedlejších 

výstupů lidské činnosti včetně ekonomické aktivity. Všechny odpady negativně 

ovlivňují životní prostředí, a proto je nezbytné předcházet a minimalizovat vznik 

odpadů.  

V České republice jsou odpady stále více zneškodňovány formou 

skládkování oproti většině vyspělých zemí, tam převládá spalování. U nás se 

velmi malé množství odpadů recykluje a kompostuje. Co je tedy velmi důležité? 

Třídit odpad přímo v místě jeho vzniku. Každý odpad má své specifické vlastnosti, 

a proto je nezbytné s ním podle toho nakládat. Pouze správně vytříděný odpad je 

potom možné recyklovat či ekologicky zneškodnit.  

V této práci se zabývám rozborem produkce odpadů v Lounech. Jde 

především o zjištění, zda občané třídí dostatečně odpad či nikoli. Sledovaným 

obdobím je rok 2002 až 2009. Dále sleduji, jak zde funguje sběr a svoz odpadu, 

jak velké náklady jsou potřeba na úseku odpadového hospodářství, a také jestli 

vznikají nějaké příjmy. Posledním výzkumem zjišťuji, zda-li město dostatečně 

informuje a propaguje třídění odpadu, a jak se podílí na vzdělávání občanů. 

Mým cílem bakalářské práce je zjistit vývoj celkové produkce odpadu, 

směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu. Analýzou tříděného odpadu 

poté zjistit produkci papíru, skla a plastů, které je možné dále recyklovat. Tím 

prozkoumat, jak občané (domácnosti) města Loun nakládají s veškerým odpadem. 

Dalším cílem je prověřit, jaký vliv má odpadové hospodářství na rozpočet města, 

a jakým způsobem se město podílí na environmentální výchově občanů 

a propagaci při separaci odpadu. V závěru jsou dále navržena možná řešení na 

zlepšení zjištěných problémů a nedostatků.  
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2. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO ÚZEMÍ 

Okresní město s rozšířenou působností Louny se nachází 

v severozápadních Čechách v Ústeckém kraji, kde protéká řeka Ohře. Katastrální 

výměra je 24,47 km2, kam spadají i přidružené obce Brloh a Nečichy. Město leží 

v nadmořské výšce 185 m n. m. a má tyto zeměpisné souřadnice 50° 21' s. š. 

a 13° 47' v. d. 

Území, v kterém se Louny nacházejí, je charakteristické svým členitým 

reliéfem. V severovýchodní části sousedí s CHKO České středohoří a na jihu 

s přírodním parkem Džbán. Na území je několik významných evropských lokalit 

NATURA 2000. 

Z hlediska přírodních poměrů se nachází v suchém a teplém regionu. 

Dlouhodobý průměr ročního úhrnu srážek je 400 – 500 mm. Na nízké procento 

úhrnu srážek má vliv srážkový stín Krušných hor. V dlouhodobém měřítku činí 

průměrná roční teplota vzduchu 8,1 – 9 ˚C, což je jedna z mnoha nejteplejších 

oblastí v České republice. 

Kvalitní půda třídy I. a II. má příznivé předpoklady pro zemědělskou 

výrobu. Lounsko je proto významnou oblastí především v produkci chmele. 

Počet obyvatel ve městě Louny se od roku 1997 stále snižuje. Hlavním 

důvodem je migrace do jiných měst či obcí, ale také porodnost se v průběhu 

těchto let snížila. K datu 1. 1. 2010 čítá samotné město 18 271 obyvatel a včetně 

přidružených obcí 18 505 obyvatel.  
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3. LEGISLATIVA ODPADOVÉHO HOSPODÁ ŘSTVÍ 

Odpadové hospodářství je součástí národního hospodářství. Jde 

o poměrně mladou, avšak rychle se vyvíjející sféru. V ekonomicky vyspělejších 

zemích se problémem nakládání s odpady začali zabývat již ve 20 – 30 letech 

minulého století. V České republice byl vydán první zákon o odpadech až v roce 

1991. Před tímto rokem nebylo nakládání s odpadem nikterak kontrolováno ani 

regulováno žádnými směrnicemi. Výjimkou byly pouze tzv. druhotné suroviny [12].  

S odpadovým hospodářstvím v České republice souvisí celá řada zákonů, 

norem a vyhlášek. Avšak dle mého názoru je stěžejním pilířem zákon č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen„zákon o odpadech“). Tento zákon: „Stanovuje pravidla pro 

předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany

životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, dále

práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, a působnost orgánů veřejné

správy“ [4]. 

Dalším velmi důležitým je zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obalech“). 

Účelem tohoto zákona je: „Chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadu 

z obalu, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalu 

a chemických látek v těchto obalech obsažených v souladu s právem Evropských 

společenství“ [5]. 

Důležitou součástí legislativy ČR je i Plán odpadového hospodá řství 

České republiky.  Jeho časová platnost je deset let, a to na roky 2003 – 2012. 

Určuje konkrétní cíle a opatření pro nakládání s odpady na území ČR. Záměrem je 

především podpora materiálového využití odpadů a jejich omezení. Je podkladem 

pro vypracování POH krajů. Závazná část POH ČR je závazným podkladem pro 

správní orgány v oblasti OH [9].  

Vyhláškou Ministerstva životního prost ředí č. 381/2001 Sb., je

stanoven: „Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů

a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)“ [6]. 
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Vyhláška Ministerstva životního prost ředí č. 383/2001 Sb.,

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů blíže určuje,

co je povinností zařízení a jeho provozovatele určeného ke sběru či výkupu 

odpadů kromě obecných požadavků na zařízení [7]. 

V rámci zaměření na konkrétní lokalitu je nutné zmínit i obecně

závaznou vyhlášku č. 1/2003 – „O stanovení systému shromažďování, sběru,  

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního 

odpadu“ (dále jen „vyhláška č. 1/2003“) vydanou zastupitelstvem města Loun. 

Vyhláška stanovuje: „Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu (dále jen „nakládání 

s komunálními odpady“). Navazuje na platné právní předpisy v oblasti 

odpadového hospodářství a upravuje práva a povinnosti všech osob při nakládání 

s komunálními odpady a odpady komunálního charakteru na území města. Je 

závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města Louny trvalý pobyt 

nebo se na území města nacházejí nebo jsou vlastníky nemovitosti na území 

města, a pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které se 

zapojí do systému stanoveného touto vyhláškou. Vztahuje se na celé území města 

Louny, které tvoří tyto části města: Louny, Brloh a Nečichy“ [8]. 
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4. VÝVOJ PRODUKCE, TŘÍDĚNÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Nejprve je nutné vysvětlit několik základních pojmů, které s odpadovým 

hospodářstvím souvisí. 

4.1 Základní pojmy  

Zákon o odpadech vysvětluje některé základní pojmy takto: odpadové 

hospodá řství (OH) je: „Činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů,

na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale 

uloženy, a kontrola těchto činností“. Odpad  je definován jako: „Každá movitá

věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit 

a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“. 

Komunální odpad (KO)  znamená: „Veškerý odpad vznikající na území obce při 

činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím 

právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo 

fyzických osob oprávněných k podnikání“. Nebezpečným odpadem (NO)  se 

rozumí: „Odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném 

v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu“ [4]. Obal  je: 

„Výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, 

manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobku určených 

spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli“ [5]. 

4.2 Vývoj produkce odpad ů a jeho členění 

4.2.1 Evidence odpad ů 

V ČR patří mezi hlavní úkoly každého původce odpadu evidovat produkci 

a způsob nakládání s odpady. Účelem vedení evidence je přehled 

o vyprodukovaném množství odpadu, ke kterému se vážou povinnosti dané 

legislativou, a poskytování informací orgánům státní správy pro potřeby plánování 

v OH. Na základě získaných dat se ověřuje úspěšnost dosahování cílů 
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a vypracovává se strategie nakládání s odpady. Zároveň slouží jako podklad pro 

srovnávání s ostatními zeměmi Evropské unie (EU). Proto je nutné kvalitní vedení 

této evidence. Je to v zájmu nejen orgánů státní správy, ale i původců odpadu. 

Vede se evidence za každý druh odpadu samostatně a za každou samostatnou 

provozovnu. Každý původce odpadu a oprávněná osoba, která produkuje jakékoli 

množství odpadu, má za úkol vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech 

nakládání s odpady. Jestliže produkují nebo nakládají s větším množstvím odpadů 

než je 100 kg NO či 100 tun ostatního odpadu ročně, tak musí posílat hlášení 

o druzích, množství a způsobech nakládání s nimi městskému úřadu (MÚ) města 

s rozšířenou působností, který zpracuje a odešle data ministerstvu životního 

prostředí (MŽP). Ohlašovací povinnost mají i další provozovatelé zařízení uvedení 

v zákoně o odpadech. 

Dá se říci, že současnými zdroji informací o hospodaření a nakládání 

s odpady je v ČR Informační systém odpadového hospodářství (ISOH) a Český 

statistický úřad (ČSÚ) [1]. 

4.2.2 Členění odpad ů 

Odpady jsou velmi různorodé. Můžeme je klasifikovat z mnoha různých 

hledisek, která se dají dále hierarchicky členit.  

Jedním ze základních aspektů je členění dle skupenství: plynné, tekuté 

a tuhé. Tuhý odpad se například může dále dělit z hlediska původu, což je: ze 

zemědělství a lesnictví, z dolování a těžby, průmyslový, z energetiky (mimo 

radioaktivní), KO a jiné odpady. 

4.2.3 Komunální odpad  

Všeobecně se dá říci, že KO je vše, co člověk v domácnosti již 

nepotřebuje a zbavuje se toho. Přesná definice je podle zákona o odpadech 

popsána v kapitole 4.1. Jeho typickou vlastností je jeho heterogennost. Je nutné si 

uvědomit, že kdyby nebylo KO, tak není nutné ani řešit problémy související 

s tříděním, svozem, nebezpečností a dalšími vlastnostmi typickými pro KO. 
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Obsahuje veškeré komodity, které se v domácnosti mohou vyskytnout. Jedná se 

především o zbytky potravin, plast, sklo, papír, textil, nápojové kartony, kov, barvy, 

ředidla, hygienické potřeby, keramika, dřevo, nábytek, suť, autovraky, odpad ze 

zahrad apod. V domácnostech ale zároveň existují další nepotřebné již 

opotřebované věci mající charakter odpadu, ale mezi KO se neřadí. Jde 

především o elektrozařízení (pračky, myčky, lednice, televizory apod.), jehož 

odběr je zajištěn u prodejců při současném nákupu nového spotřebiče. Již při 

nákupu zákazník zaplatí recyklační poplatek tzv. PHE ve výši od 4 do 215 Kč, 

který slouží právě k úhradě nákladů spojených s odstraněním vysloužilých 

elektrospotřebičů. Tudíž je tento zpětný odběr zcela zdarma. Druhou možností je 

bezplatné odevzdání ve sběrném dvoře. Dalším častým odpadem tohoto typu jsou 

opotřebované pneumatiky z osobních aut. Také podléhají zpětnému bezplatnému 

odběru v prodejnách pneumatik, ale zde se již recyklační poplatek neplatí. Rovněž 

je možné bezplatné předání do sběrného dvora.  

Někdy se však také můžeme setkat s označením směsný komunální 

odpad (SKO) nebo-li směsný domovní odpad. Pojmy komunální odpad a směsný 

komunální odpad jsou mezi sebou často zaměňovány. Je mezi nimi ovšem 

zásadní rozdíl, protože SKO je pouze podskupinou KO. KO se dá tedy vytřídit na 

tyto složky: 

• SKO (sm ěsný domovní odpad) – jde o odpad, který již nelze dále 

      třídit. To znamená, že je již zbaven biologického odpadu, plastu, 

      papíru, skla, nápojových kartonů, kovů, nebezpečného odpadu, 

      elektrospotřebičů, objemného odpadu a dalších složek KO, 

• tříděný (separovaný) odpad – jedná se o sběr papíru, skla, plastů 

      a nápojových kartonů,  

• biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)  – patří sem zbytky 

potravin, tráva, listí, větve a ostatní biologicky rozložitelný odpad, 

• NO – odpady, které mají alespoň jednu nebezpečnou vlastnost – např. 

hořlavost, toxicita, výbušnost atd. Patří sem např. ředidla, barvy, oleje, 

různé chemické výrobky atd., 

• ostatní složky KO – mezi ně řadíme: velkoobjemný odpad, 

      autovraky, stavební suť, zdravotnický odpad, kovy apod.  
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4.2.4 Celková produkce odpad ů  

Odbor životního prostředí (OŽP) v Lounech eviduje produkci odpadů, 

které vznikají na území města. Do této evidence však nejsou zahrnuty odpady 

z podniků, jelikož žádný neprodukuje ročně více jak 100 kg NO ani 100 t ostatního 

odpadu. Nemá tudíž povinnost ohlašovat produkci MÚ. V tomto případě si každá 

firma eviduje produkci odpadů sama. Do celkově vyprodukovaných odpadů je tedy 

zahrnutý SKO, druhotné suroviny, NO a objemný odpad, který byl sesbírán 

v rámci sběrových sobot.  

V tabulce č. 1 jsou uvedena data celkové produkce odpadů. Od roku 2002 

byl každoroční průměrný měsíční pokles o 0,8 %. Nejmenší produkce byla v roce 

2004 (5 174 t) a největší v roce 2002 (6 130 t). K největšímu meziročnímu snížení 

došlo v roce 2003 (5 427 t), kdy byla produkce snížena o 11,5 % oproti roku 2002 

(6 130 t). Bylo to především vlivem snížení produkce SKO. V grafu č. 1 je tabulka 

znázorněna graficky. 

Tabulka č. 1 Vývoj celkové produkce odpadů v Lounech 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Množství (t)  6 130 5 427 5 174 5 250 5 669 5 489 5 701 5 704 

Zdroj: MÚ Louny 
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Graf č. 1 Vývoj celkové produkce odpadů v Lounech, zdroj: MÚ Louny 
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4.2.5 Produkce sm ěsného komunálního odpadu  

Z celkového počtu vyprodukovaného odpadu v Lounech tvoří, stejně jako 

v jiných městech či obcích, převážnou část SKO. Jeho produkci můžeme sledovat 

v tabulce č. 2. Roční průměrné snížení bylo o 3,1 %. Největší skok je zřetelný 

z roku 2002 (5 607 t) na rok 2003 (4 705 t), kdy se produkce SKO snížila o 902 tun 

(16,1 %). V dalších letech byl vývoj relativně stabilní. Celý vývoj produkce SKO je 

vidět v grafu č. 2. 

Tabulka č. 2 Vývoj produkce směsného komunálního odpadu v Lounech 

Rok  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Množství (t)  5 607 4 705 4 482 4 509 4 752 4 511 4 531 4 426 

  Zdroj: MÚ Louny 
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Graf č. 2 Vývoj produkce komunálního odpadu v Lounech, zdroj: MÚ Louny 

4.2.6 Produkce t říděného odpadu  

Část celkové produkce tvoří také tříděný odpad. V rámci sledovaného 

období je produkce tříděného odpadu zobrazena v tabulce č. 3. Zde je vidět, že 

celkové třídění odpadů stále roste, což je velmi pozitivní. Pokud se podíváme na 

vývoj každé jednotlivé složky, tak můžeme říci, že nejvýraznější vzestup je na 
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první pohled (graf č. 3) u skla či papíru. Pokud však budeme podrobně analyzovat 

každou položku zvlášť, tak zjistíme, že procentuelně byl nejvyšší vzestup u plastů.  

Tabulka č. 3 Vývoj produkce vytříděných druhotných surovin v Lounech 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Papír (t) 197 219 174 172 200 195 281 360 
Sklo (t) 55 61 79 89 102 151 195 199 
Plasty (t) 32 44 41 40 59 52 81 128 

   Zdroj: MÚ Louny 
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Graf č. 3 Vývoj vytříděných druhotných surovin v Lounech, zdroj: MÚ Louny 

 

V grafu č. 4 je vidět produkce plastů, které byly vytříděny z KO. Od roku 

2002 do roku 2009 se třídění tohoto druhu odpadu zvyšovalo v průměru každý rok 

o 25,3 %, i přesto že docházelo k meziročním poklesům. Během tohoto období 

byla největší produkce v roce 2009 (128 t), kdy byl nárůst oproti předchozímu roku 

(81 t) o 47 tun, což činilo zvýšení o 58 %. Naopak nejnižší byla v roce 2002 (32 t). 

Největší pokles třídění plastů byl v roce 2007 (52 t). Bylo to celkem o 7 tun méně 

než v roce 2006 (59 t), což znamenalo snížení o 11,9 %.  
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Graf č. 4 Vývoj produkce plastů v Lounech, zdroj: MÚ Louny 

 

Další nejvíce tříděnou složkou je sklo. Grafický vývoj je zaznamenán 

v grafu č. 5. Výtěžnost stoupala každým rokem v průměru o 21 %. Největší byla 

v roce 2009, kdy se vytřídilo 199 tun skla a v roce 2002 (55 t) byla nejmenší. 

V roce 2007 (151 t) bylo vytříděno o 48 % plastů více než v roce 2006 (102 t). Ve 

sledovaném období to znamenalo nejvyšší rozdíl. Oproti tomu nejmenší rozdíl byl 

zaznamenán mezi rokem 2008 (195 t) a 2009 (199 t) a to o pouhé 2,1 %.  
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Graf č. 5 Vývoj produkce skla v Lounech, zdroj: MÚ Louny 
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Nejmenší třídění bylo zaregistrováno u papíru. Jeho produkce je vidět 

v grafu č. 6. Jeho třídění bylo nejvyšší v roce 2009 (360 t), ale v rámci daného 

období to bylo v průměru o pouhých 10,8 % ročně. Nejnižší produkce byla v roce 

2005 pouhých 172 tun. Největší vzrůst třídění byl z roku 2007 (195 t) na rok 2008 

(281 t). Bylo to celkem o 44,1 %. Největší pokles byl z roku 2003 (219 t) na rok 

2004 (174 t), což znamenalo pokles o 20,5 %. 
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Graf č. 6 Vývoj produkce papíru v Lounech, zdroj: MÚ Louny 

4.2.7 Produkce nebezpe čného a objemného odpadu  

Jak je vidět v grafu č. 7, tak domácnosti velmi využívaly možnosti zbavit se 

odpadů při sběrových sobotách. Přesná data jsou uvedena v tabulce č. 4. 

Objemného odpadu bylo vyprodukováno nejvíce, jeho průměrná roční 

produkce byla 15,8 %. Nejvíce bylo odevzdáno v roce 2008 (603 t) a nejméně 

v roce 2002 (233 t). Výrazný rozdíl v produkci byl rok 2003 (377 t), kdy se zvýšila 

oproti předcházejícímu roku (233 t) o 61,8 %. Nejnižší meziroční produkce byla 

z roku 2008 (603 t) na rok 2009 (585 t), kdy se snížila o 3 %.  

NO se na množství odevzdalo podstatně méně. Avšak v průměrné roční 

produkci to odpovídá zvýšení o 22,4 %. Nejproduktivnější byl rok 2004 (30 t) 

a nejméně roky 2002 a 2009 (6 t). Největší meziroční zvýšení se objevilo z roku
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2002 (6 t) na rok 2003 (21 t) a největší meziroční snížení v roce 2009 (6 t) oproti 

předchozímu roku 2008 (10 t).  

Tabulka č. 4 Vývoj produkce odpadů při sběrových sobotách 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Objemný odpad (t) 233 377 368 417 539 566 603 585 
Nebezpečný odpad (t) 6 21 30 23 18 14 10 6 

Zdroj: MÚ Louny 
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Graf č. 7 Vývoj produkce odpadů při sběrových sobotách, zdroj: MÚ Louny 

4.3 Třídění odpad ů 

Abychom omezily produkci odpadů a zmírnily tak negativní vliv na životní 

prostředí (ŽP), je nutné dodržovat toto pořadí:  

1. předcházení (minimalizace) vzniku odpadů, 

2. využití odpadů (třídění a recyklace) – materiálové využití má přednost 

před využitím termickým (spalováním), 

3. odstranění odpadů (skládkování, spalování). 

Samotné třídění KO by mělo probíhat již v domácnosti. Pozdější dotřídění 

již mnohokrát není možné z důvodu zašpinění, slepení apod. Je důležité 

poznamenat, že čím více se KO třídí, tím se snižují nároky na vyšší objem 
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sběrných nádob na SKO i četnost jeho vývozu. 

Tříděný sběr je jednou z klíčových strategií plnění cílů POH ČR. Jeden 

z hlavních cílů říká: „Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 

55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití 

komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000“ [9].   

4.3.1 Směsný komunální odpad 

Na sběr SKO využívají domácnosti především popelnice (v menší míře 

i plastové pytle), které jsou jejich majetkem. K dispozici jsou i železné a plastové 

kontejnery, které jsou v některých případech také vlastnictvím soukromých 

majitelů (fyzických osob, bytových družstev) nebo firmy Marius Pedersen a. s., 

která je za poplatek pronajímá. Celkem se v Lounech vyskytuje 1852 ks nádob na 

SKO o různých objemech. Nádoby o objemu do 120 l jsou zdarma, jelikož jejich 

cena pronájmu je již zahrnuta v ceně vývozu. Ostatní nádoby nad 120 l jsou 

pronajímány již za poplatek, který se do vývozu nezapočítává. V Lounech jsou 

nejčastěji využívány na SKO tyto typy sběrných nádob: 

• plastový pytel – 60 a 110 l, 

• popelnice – 80, 110, 120, 240, 340 l, 

• kontejner – 660, 770, 1 100, 6 000 l. 

Podle platné obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 si každý původce SKO 

sám zajišťuje nádobu na odpad i její vývoz.  

4.3.2 Tříděný odpad 

Každý obal je vyroben z nějakého druhu materiálu. Občas je velmi složité 

poznat, z čeho je vlastně vyroben. Abychom je tedy správně roztřídily, tak nám 

k tomu slouží značky uvedené na obalech těchto výrobků. Tyto značky nás 

informují o tom, jak naložit s obalem po jeho použití.  

Na obrázku č. 1 je šipka, která se objevuje na obalech. Uvnitř šipky je 

uvedeno číslo nebo je pod ní zkratka, která uvádí z jakého materiálu je obal 
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vyroben. Podle nich rozeznáme, do které nádoby (barevných kontejnerů) máme 

obal vyhodit. Obrázek č. 2 znázorňuje panáčka s košem. Tato značka znamená, 

že daný obal je nutné hodit do příslušné nádoby na odpad. Pokud je na obalu 

obrázek č. 3, tak to znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, 

který zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. To znamená, že výrobce zaplatil 

za jeho recyklaci a obal tedy patří do barevného kontejneru. V tabulce č. 5 jsou 

uvedeny nejčastěji používané kódy [14].  

                                                                                                                              

Obr. č. 1 Logo recyklace                     Obr. č. 2 Panáček s košem                    Obr. č. 3 Zelený bod 

 

Tabulka č. 5 Kódy uváděné na obalech 

Materiál Písmenný kód Číselný kód 

Papír PAP 22 

Vlnitá lepenka PAP 20 

Hladká lepenka PAP 21 

Bílé sklo GL 70 

Zelené sklo GL 71 

Hnědé sklo GL 72 

Ocel FE 40 

Hliník ALU 41 

Dřevo FOR 50 

Polyethylentereftalát PET 1 

Polypropylén PP 5 

Polystyrén PS 6 

Polyetylén (rozv ětvený) LDPE 4 

Polyetylén (lineární) HDPE 2 

Kombinovaný obal C/ obal je vyroben z více materiálů  
a ten za lomítkem převládá 

Nápojový karton C/PAP 81 a 84 kombinovaný obal 

 Zdroj: [14] 

 

 



Zuzana Helclová: Odpadové hospodářství města Louny 

2010                                                                                                                                      16 

Město v dnešní době disponuje počtem 395 ks plastových a kovových 

nádob na separovaný odpad. Z tohoto celkového počtu je 160 ks kovových nádob 

(papír, sklo, plast) majetkem firmy Marius Pedersen a. s., která je pronajímá městu 

za poplatek. Zbylých 235 ks plastových nádob (70 ks – papír, 95 ks – sklo, 

70 ks – plasty) patří firmě EKO-KOM, a. s., která je městu pronajímá zcela 

zdarma. Plastové a kovové nádoby na separovaný odpad (obr. č. 4, obr. č. 5, 

obr. č. 6) se vyskytují v těchto objemech – 120, 240, 1 100, 1 300, 1 500, 2 000, 

2 500 l. 

 

          

Obr. č. 4 Nádoba pro sběr papíru  Obr. č. 5 Nádoba pro sběr plastů  Obr. č. 6 Nádoba pro sběr skla 

  objem: 1 100 l                          objem: 1 100 l                              objem: 1 300 l 

    horní výsyp                              horní výsyp                                 spodní výsyp 

 

V některých městech se můžeme setkat i s nádobami na třídění 

nápojových kartonů, ty se ovšem v Lounech nevyskytují. Neznamená to však, že 

by město netřídilo tento druh odpadu. Nápojové kartony se vhazují do nádob 

zároveň s plasty, které se pak odváží na tzv. dotříďovací linku, kde se oddělí 

nápojové kartony od plastů. Tento způsob třídění kartonů je z ekonomického 

hlediska pro MÚ nejefektivnější.  

Veškeré nádoby na separovaný odpad mají své určené místo. O tom, kam 

se umístí či jen přemístí, rozhoduje OŽP. Jeho rozhodnutí vyplývá z osobních 

zkušeností zaměstnanců nebo ze žádostí občanů. Tyto místa jsou zakreslena do 

plánu, který má město k dispozici v tištěné formě. Do budoucna je v plánu 
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zpracovat data nejen o umístění, ale i o produkci, a převést je do digitální verze 

prostřednictvím geografického informačního systému (GIS). Města, která již GIS 

používají, shledávají tento systém velmi přínosným a užitečným. Má velmi mnoho 

kladů, ale jeho negativní stránkou je velká nákladnost finančních prostředků na 

jeho realizaci.   

4.3.3 Objemný a nebezpe čný odpad 

Kontejnery na objemný a NO se ve městě neobjevují. Odvoz objemného 

odpadu si občané většinou zajišťují sami. Kontejnery na NO musí obsluhovat 

osoba, která má na tuto činnost specializaci. Proto se tyto kontejnery nacházejí jen 

ve sběrném dvoře. Občané, kteří nemají možnost odvézt takové to odpady do 

sběrného dvora, je možnost druhá. Mohou se jej zbavit při sběrových sobotách.  

4.4 Nakládání s odpady 

Celý proces nakládání s odpadem probíhá v následujících etapách: 

• sběr 

• svoz 

• dotřídění 

• odstranění 

4.4.1 Sběr odpadu podle dostupnosti sb ěrných míst 

Sběr na prahu – sběrné nádoby jsou před dům umístěny domácnostmi 

v den svozu (popelnice či pytle na SKO) nebo jsou pevně umístěné před domy 

(kontejnery na SKO a tříděný odpad). Vzdálenost donášení odpadu tedy není větší 

než 30 – 50 m. Negativní stránkou jsou však vyšší pořizovací náklady občanů, 

vyšší požadavky  na organizaci sběru a častější svoz. Ovšem výhodou je získání 

vyššího a kvalitnějšího množství využitelných složek. Tento způsob sběru se hodí  

především pro rodinné domky, zástavbu sídlišť a bytové domy nacházející 

se ve městě.  
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Donáškový způsob – odpad domácnosti nosí na městem určené místo. 

Jejich vzdálenost od domu může být až několik stovek metrů (většinou 

100 – 150 m). Sběr se týká především SKO a tříděného odpadu. Nádoby se 

nacházejí na místech zvaných sběrná hnízda. Optimální je jedno hnízdo na 200 

obyvatel. Využívá se především v panelové a venkovské zástavbě. Výhodou jsou 

nižší pořizovací náklady na nádoby, nižší frekvence svozu a menší požadavky na 

organizaci. Záporným ukazatelem je však nižší kvalita a výtěžnost tříděného 

odpadu. 

Sběrný dvůr – je pro převážnou část obyvatel vzdálen i několik kilometrů. 

Zde se odkládají především objemné odpady, nebezpečné odpady, stavební suť 

atd. Výhodou sběrného dvora je, že se odpad může třídit již při jeho samotném 

odkládání. 

4.4.2 Sběr odpadu podle organizace sb ěru 

Stacionární sběr – jde o umístění odpadu na předem určená místa. Je to 

klasický případ sběru na prahu a donáškového způsobu do veřejně přístupných 

sběrných nádob, ale stejně tak se jedná i o zpětný odběr výrobků v obchodní síti 

prodejen (např. pneumatiky, elektrospotřebiče, baterie a akumulátory). 

Mobilní sběr – jde o sběr „dům od domu“. Týká se vybraných druhů KO 

(zejména nebezpečného a velkoobjemného odpadu). Tento sběr je v Lounech 

nazýván „Sběrová sobota“. 

4.4.3 Sběr odpadu podle technického vybavení 

Ve skutečnosti existuje více různých technologií. Liší se především 

obtížností obsluhy, objemem a pořizovacími náklady. Jde např. o sběr pomocí: 

nádob se spodním či horním výsypem, kontejnerů a popelnic, plastových pytlů 

a velkoobjemových kontejnerů. Konkrétní typ a objem nádoby se volí podle druhu 

sbíraného odpadu, typu obytné zástavby a dalších podmínek v dané lokalitě. 

Přehnané velikosti nádob vedou ke zvýšení nákladů a u SKO i ke zvýšení jeho 

množství. Naopak při nedostatečné velikosti se zvyšuje riziko vzniku „černých 

skládek“. Velikost nádob má významný vliv na výkon svozové firmy. 
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4.4.4 Svoz odpadu 

Svoz SKO, tříděného odpadu, NO i objemného odpadu zajišťuje 

v Lounech firma Marius Pedersen a. s., s kterou má město uzavřenou smlouvu. 

Provozovna se nachází v areálu Technické správy města Loun s. r. o. 

v Poděbradově ulici v Lounech. Společnost se poté zabývá i jeho následujícím 

dotříděním a ekologickým odstraněním. Svoz je zajištěn moderní svozovou 

technikou, která se volí podle místních podmínek. Četnost vývozu SKO je dána 

objemem nádob, což je uvedeno v tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6 Četnost svozu SKO v Lounech 

Nádoba 
Objem 

(l) 

Četnost 

vývozu 

Plastový pytel – obyvatelé 60 jednorázově 

Plastový pytel – obyvatelé 110 jednorázově 

Plastový pytel – podnikatelé 110 jednorázově 

Popelnice – obyvatelé 80 1x týdně 

110 1x za 2 týdny 

110 1x týdně 

120 1x za 2 týdny 

120 1x týdně 

240 1x za 2 týdny 

240 1x týdně 

340 1x za 2 týdny 

Popelnice – obyvatelé + podnikatelé 

340 1x týdně 

660 1x za 2 týdny 

660 1x týdně Kontejnery – obyvatelé + podnikatelé 

660 2x týdně 
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660 3x týdně 

770 1x za 2 týdny 

770 1x týdně 

770 2x týdně 

770 3x týdně 

1 100 1x za 2 týdny 

1 100 1x týdně 

1 100 2x týdně 

1 100 3x týdně 

Kontejnery – obyvatelé + podnikatelé 

6 000 1x týdně 

Zdroj: MÚ Louny 

 

Svoz tříděného odpadu je také na základě smlouvy s městem. Kontejnery 

s tříděným odpadem jsou vyváženy jednou týdně po celý rok. Výjimkou jsou 

vánoční svátky, kdy probíhá odvoz dvakrát týdně. 

4.4.5 Dotřídění odpadu 

K této fázi dochází pouze u obalů, které se nacházejí v barevných 

kontejnerech. Po vysypání se musí dále vytřídit na tzv. dotřiďovací lince. Tam se 

odpady třídí na jednotlivé druhy podle jejich následujícího zpracování (recyklace) 

a zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi. 

Dotřídění papíru – v kontejneru se nachází různé typy papírů (noviny, 

časopisy, krabice) a každý se zpracovává jiným způsobem. Na dotřiďovací lince je 

pás, po kterém se směs papírů pohybuje, a pracovníci podél pásu vybírají 

jednotlivé druhy popřípadě jiné nežádoucí odpadky. Roztříděný papír se poté 

lisuje do balíků a odváží se k dalšímu zpracování do papíren. 
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Dotřídění skla – vždy se musí oddělit čiré sklo od skla barevného. Při 

výrobě bílého skla se nikly nesmí dostat barevné sklo ani jiná nečistota do pece. 

Nejprve se tedy třídí ručně a poté putují střepy na speciální automatickou linku, 

která je řízená počítačem. Ta zajistí dokonalou čistotu skla. Barevné či čiré sklo se 

odváží opět k dalšímu zpracování do skláren. 

Dotřídění plastů – z vysypané směsi se oddělují PET láhve, nápojové 

kartony, fólie a polystyren. Každý z těchto odpadů má speciální samostatné 

zpracování. Vytříděné druhy plastu včetně zbylé směsi se lisují do balíků. Ty se 

odváží na recyklační linku k dalšímu zpracování [11]. 

4.4.6 Odstran ění odpadu 

Způsoby odstranění odpadů rozlišuje legislativa OH ČR na tři základní 

skupiny: 

• využití – recyklace, 

• odstranění – skládkování, spalování, 

• ostatní způsoby nakládání – využití na terénní úpravy. 

Způsoby nakládání s odpady – třídění dle skupiny OECD: 

• fyzikální a chemické postupy, 

• biologické postupy, 

• spalování, 

• skládkování, 

• využití jako druhotná surovina, 

• vývoz do zahraničí. 

Město Louny se již odstraněním odpadů nezabývá, následným 

ekologickým odstraněním se zabývá firma Marius Pedersen a. s.  
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5. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ROZPOČTU MĚSTA 

Odpadovým hospodářstvím se zabývá OŽP v Lounech. Zastupitelstvem 

města je volen finanční výbor na dobu jeho funkčního období, tedy na 4 roky. 

Tento finanční výbor rozhoduje, kolik finančních prostředků dostane každý odbor. 

Každý odbor si musí sám předem připravit ke schválení svůj rozpočet nejen 

výdajů, ale také příjmů. Takto schválený výdajový rozpočet si poté odbor rozděluje 

sám dle potřeby. Převážná část finančních prostředků je použita v OH a zbytek je 

rozdělen do ostatních oddělení OŽP. 

V tabulce č. 7 a grafu č. 8 jsou uvedeny celkové schválené výdajové 

rozpočty na OH, které se dále člení na jednotlivé položky (tříděný odpad, ostatní 

odpad apod.). Členění na tyto položky je dáno smluvně. Spolu s nárůstem 

množství tříděného odpadu se zvyšují i náklady na jeho svoz, dotřídění a další 

zpracování a tudíž je nutné navyšovat také rozpočet. To se samozřejmě týká i NO 

a objemného odpadu, který se sváží v rámci sběrových sobot. V roce 2006 je vidět 

výrazný nárůst především v položkách ostatní odpad a NO. Důvodem je, že OŽP 

začal zajišťovat některé služby spojené s nakládáním s odpady (likvidace černých 

skládek a provoz sběrného dvora), které dříve hradily tehdejší Technické služby 

města Loun. Bylo to v souvislosti se změnou právní formy příspěvkové organizace 

Technické služby města Loun na společnost Technická správa města 

Louny s. r. o. Velmi odlišné jsou také částky v položce ostatní. Jde zpravidla 

o práce na objednávku, ale také se sem zahrnuje například výroba cedulí, nákup 

propagačních materiálů, nákup cen pro výherce soutěží apod. 

Tabulka č. 7 Schválený výdajový rozpočet na odpadové hospodářství  (Kč v tis.) 

Rok  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tříděný odpad 1 515 1 100 1 360 1 780 2 090 2 340 2 190 
Ostatní odpad 1 042 1 277 2 230 2 450 3 010 3 341 4 052 
Nebezpečné odpad 10 10 130 235 180 200 270 
Ostatní 199 242 311 533 198 853 318 

Celkem 2 766  2 629 4 031 4 998 5 478 6 734 6 830 

Zdroj: MÚ Louny 
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Graf č. 8 Schválený výdajový rozpočet na odpadové hospodářství, zdroj: MÚ Louny 

 

Výdaje jsou tvořeny především za: 

• pronájem nádob na tříděný odpad a jeho svoz, 

• sběr, svoz a odstranění nebezpečného a objemného odpadu firmou 

Marius Pedersen a. s. ze sběrových sobot a sběrného dvora,  

• pronájem kontejnerů ve sběrném dvoře, 

• provoz sběrného dvora  

• ekologickou výchovu a osvětu (propagace a dary) atd. 

 

V tabulce č. 8 a grafu č. 9 jsou zaznamenány schválené příjmové rozpočty OH. 

Plánované příjmy se poté započítávají do rozpočtu města, které pak může využít 

na jakékoliv plánované výdaje a již předem s těmito příjmy počítá. Největší příjem 

činí získávání odměn od firmy EKO-KOM, a. s. Tuto odměnu získává na základě 

uzavřené smlouvy. Jde o: „Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů“. Výše odměny závisí na množství vytříděných odpadů a roste spolu 

s účinností systému sběru. Napomáhá tedy snižovat náklady, které jsou spojené 

se sběrem využitelných složek. Do ostatních příjmů jsou zahrnuty přeplatky od 

firmy Marius Pedersen a. s., sponzorské dary, pokuty na úseku OH apod. Jak je 

vidět, tak ostatní příjmy stále více klesají. Je to dáno tím, že dříve se více 
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udělovaly pokuty např. za spalování odpadů, špatné nakládání s odpady, 

nepovolené nakládání s NO apod. Nyní už k těmto případům dochází minimálně, 

proto se úží i příjem z těchto pokut. 

Tabulka č. 8 Schválený příjmový rozpočet odpadového hospodářství (Kč v tis.) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Odměny 600 650 650 820 900 900 1 000 
Ostatní 310 120 260 145 100 100 90 

Celkem 910  770 910 965 1 000 1 000 1 090 

         Zdroj: MÚ Louny 
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Graf č. 9 Schválený příjmový rozpočet odpadového hospodářství, zdroj: MÚ Louny 

 

Jak už bylo řečeno, tak veškeré poplatky za pronájem a svoz popelnic či 

kontejnerů na SKO, jsou výnosem firmy Marius Pedersen a. s. Tudíž městu

nevznikají z těchto plateb žádné příjmy. Ovšem díky tomu, že si každý zajišťuje 

nádobu na SKO a její odvoz sám, tak městu nevznikají ani žádné výdaje.  
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6. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A PROPAGACE                       

SEPARACE ODPADU 

6.1 Environmentální politika 

Environmentální politika je reakcí politického systému na sociální 

problémy zvláštního druhu. Běžně se hovoří o ŽP a jeho ochraně, což není zcela 

přesné. Základem jsou představy různých subjektů politického systému 

o ekologických problémech, prioritách a způsobech řešení dílčích otázek ŽP, 

ohleduplného hospodaření s přírodními zdroji a jejich ochrany. Díky důležitým 

otázkám, kterými se zabývá, je stále více výsledkem aktivity celého sociálního 

systému. Na vývoji cílů a její realizaci se stále výrazněji podílí široká veřejnost  

zastoupená například různými zájmovými svazy a občanskými sdruženími. 

V návaznosti na sledování nepříznivých vlivů lidské činnosti na ŽP 

a přírodní zdroje vznikla environmentální politika. Rozhodující léta byla 1972/1973, 

kdy si rozvinuté země  začaly uvědomovat, že je nutné čelit zhoršování ŽP, 

devastaci a vyčerpání přírodních zdrojů (obnovitelných i neobnovitelných). Pro 

vznik ekopolitiky měla klíčový význam první konference OSN o ŽP, která se 

uskutečnila ve Stockholmu v roce 1972. Ovlivnila změnu na politické scéně 

a vadla ke vzniku mnoha nevládních organizací zaměřujících se na ochranu ŽP 

a přírodních zdrojů, a také ke zrodu nových politických stran, jejichž prvořadým 

cílem se stalo řešení ekologických problémů. V důsledku tohoto vývoje začaly 

vznikat různé orgány veřejné správy zabývající se ochranou ŽP a přírodních 

zdrojů [2]. 

6.1.1 Agenda 21 

Dne 3. – 14. června roku 1992 se v Riu de Janeiro uskutečnila druhá 

Konference OSN, kde se setkali účastníci zemí, kterými zde byl přijat dokument 

s názvem Agenda 21. Zabývá se veškerými naléhavými ekologickými problémy 

dnešní doby a jejich řešením. Skládá se z těchto čtyř základních částí: 
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I.   Sociální a ekonomické rozměry, 

II. Uchovávání a šetrné využívání zdrojů a hospodaření s nimi ve 

prospěch rozvoje, 

III. Posilování úlohy důležitých skupin, 

IV. Prostředky implementace. 

Tyto části se skládají z různých souvisejících podkapitol. S tématem této 

práce souvisí především část druhá, podkapitola č. 21 s názvem Environmentálně 

šetrnější nakládání s pevnými odpady a otázky související s tekutými odpady. 

V této kapitole se hovoří o zaměření na čtyři hlavní programové oblasti, které 

souvisejí s odpady, což je: 

• minimalizace odpadů, 

• maximalizace opětovného využívání odpadů a jejich recyklace, 

• podpora likvidace a zpracování odpadů, 

• rozšiřování služeb souvisejících s odpady. 

Tato kapitola dále říká, že : „Tyto čtyři programové oblasti navzájem souvisejí 

a podporují se a je proto nutné je integrovat, aby byl k dispozici komplexní 

a environmentálně odpovědný rámec pro nakládání s komunálními pevnými 

odpady. Jejich kombinace a důraz na jednotlivé programové oblasti budou záviset 

na místních socio-ekonomických a fyzických podmínkách, na množství a složení 

produkovaného odpadu. Všechny sektory společnosti by se měly zapojit do všech 

programových oblastí“ [3]. 

6.1.2 Světový summit o udržitelném rozvoji 

Ve dnech 26. srpna až 4. září roku 2002 se konala v Jihoafrické republice 

v Johanessburgu konference OSN. Toto setkání se nazývá „Světový summit 

o udržitelném rozvoji“. Zde se ČR zavázala v rámci zemí EU, že do 1. ledna 2005 

zpracuje a zrealizuje národní Strategii udržitelného rozvoje (SUR) [13]. 

Účelem bylo vytvořit celospolečensky přijatelný návrh, jehož respektování 

a průběžná aktualizace povede k trvalému zkvalitnění života občanů a utuží 

demokratický politický systém ČR. Konečný obsah je však velmi obecný, ale může 

vytvořit sféru pro zpracování strategii na regionální či místní úrovni. Dne 
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8. prosince 2004, vláda schválila strategii udržitelného rozvoje, která vymezuje 

hlavní cíle ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje k horizontu 

r. 2014. Třemi základními principy jsou:  

• sociální rozvoj pro potřeby všech, 

• ohleduplné využívání přírodních zdrojů, 

• účinná ochrana ŽP [10]. 

6.2 Environmentální výchova 

Environmentální výchova je výchova k odpovědnému zacházení 

s životním prostředím. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je 

jedním z nástrojů ochrany ŽP. Pomocí jejich prostředků a metod je dosahováno 

cílů státní politiky. Úkolem EVVO je vést a motivovat občany k myšlení a jednání, 

které je v souladu s ŽP a principy udržitelného rozvoje. Cílovou skupinou jsou 

všichni občané, bez ohledu na věk či vzdělání.  

Město v rámci EVVO spolupracuje se společností EKO-KOM, a. s. Jejich 

prostřednictvím zajišťuje především pro základní školy různé soutěže včetně 

vědomostních, výstavy a přednášky.  

Jedou z takových to výstav je pojízdná výstava o zpracování a recyklaci 

odpadů, která se jmenuje „ Tonda Obal na cestách“. Výstava je nabízena pro 

školy zdarma. Dále proběhla v minulých letech soutěž o nejhezčí a nejlepší 

nádobu na sběr odpadků a také za propagaci přírody a krajiny naší oblasti. 

Ústecký kraj také ve spolupráci s firmou EKO-KOM, a. s. vyhlásil v roce 2006 

první ročník soutěže známé pod názvem „Skleněná popelnice“, která je součástí 

již probíhající několikaleté informační kampaně k projektu „Intenzifikace 

odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů 

včetně jejich obalové složky v Ústeckém kraji“. Probíhá každý rok a účastníky jsou 

obce a města v Ústeckém kraji. Jedním z nich je samozřejmě město Louny, které 

se v roce 2006 umístilo na pátém místě a získalo pohár. Dále také samo město 

vyhlašuje každoročně několik ekologických soutěží, jejich účastníci jsou školy 

místní i z okolí. Výherci jsou poté odměněni věcnými dary zakoupené OŽP. 



Zuzana Helclová: Odpadové hospodářství města Louny 

2010                                                                                                                                      28 

6.3 Propagace separace odpadu 

Existuje mnoho způsobů propagandy, ale otázkou je, která je nejvhodnější 

a nejefektivnější. Výběr vhodné propagace tedy poté zajišťuje ten nejlepší 

výsledek. Propagace v separaci odpadu může probíhat pomocí internetu, televize, 

rádií, knih, tisku apod. 

Město Louny využívá nejvíce webové stránky, na kterých se občané 

mohou dozvědět, jakým způsobem se správně odpad třídí. Další nejpoužívanější 

jsou letáky a informace v místním tisku, kterými jsou lidé informováni o možnosti 

odvozu odpadu při sběrových sobotách. Ve městě také funguje propagace pomocí 

samolepek, které jsou umísťovány na barevné kontejnery či kontejnery na SKO. 

Na těchto samolepkách jsou informace o správném třídění odpadu, resp. 

kam jaký obal správně umístit. 
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7. ZÁVĚR 

Mou podrobnou analýzou produkce odpadu jsem odhalila, že vývoj 

u některých druhů odpadů se od minulých let výrazně změnil. Zjištěné výsledky 

níže uvedené jsou pouze rozdílem mezi rokem 2002 a 2009. Detailnější analýzy 

vývoje jsou potom uvedeny v kapitole 4.2. 

• Celková produkce odpadů byla snížena o 14,2 % = 829 tun. 

• Produkce KO byla snížena o 21,1 % = 1 181 tun. 

• Produkce plastu byla zvýšena o rovných 300 % = 96 tun. 

• Produkce skla byla zvýšena o 261,8 % = 144 tun. 

• Produkce papíru byla zvýšena o 82,7 % = 163 tun.  

• Produkce objemného odpadu při sběrových sobotách byla zvýšena 

    o 151,1 % = 352 tun.  

• Produkce NO při sběrových sobotách byla proměnlivá, avšak 

    procentuálně se nezměnila.  

Mohu tedy říci, že co se týče některých druhů odpadů, tak  v Lounech  občané 

(domácnosti) stále více kladně a zodpovědně přistupují k třídění a nakládání 

s odpady. Je to zřejmé ze snížené celkové produkce odpadu, SKO a zvýšené 

produkce tříděného odpadu od minulých let. Z tříděného odpadu jsem 

zaznamenala největší nárůst především u plastů. Avšak bohužel se zvýšila 

produkce i objemného odpadu při sběrových sobotách a to tím, že občané 

(domácnosti) minimálně využívají možnost zpětného odběru u firem. Problémem 

jsou především pneumatiky a elektrospotřebiče. 

Hlavním účelem vytvoření systému nakládání s odpadem by měla být 

finanční nezávislost na jiných složkách městského rozpočtu. Ale za současných 

podmínek je nemožné tohoto dosáhnout, poněvadž výdaje značně přesahují 

příjmy z OH. Největším příjmem do městského rozpočtu jsou finanční odměny od 

firmy EKO-KOM, a. s. za tříděný odpad. Je tedy nezbytné tento příjem co nejvíce 

zvýšit tím, že lidé budou ještě více třídit odpad. Díky nedostatku finančních 

prostředků a stále se zvyšujícím nákladům je nutné najít způsob, jak tyto náklady 

v OH minimalizovat. Město se v rámci úspor rozhodlo, že sběrové soboty se 

budou konat oproti minulým letům (12 x ročně) jen 6 x ročně. Další úsporou financí
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je také při sběru nápojových kartonů. Občané je v Lounech vhazují do nádob 

s plasty, a tím se ušetří za pořízení speciálních nádob na třídění tohoto druhu 

odpadu a zároveň také za jejich svoz. 

V rámci EVVO město pořádá různé výstavy, přednášky a soutěže. Výherci 

soutěží jsou poté odměněni různými věcnými dary, které pořizuje pro tyto účely 

OŽP. Dále spolupracuje s firmou EKO-KOM, a. s., která zde zajišťuje různé 

výstavy a přednášky. Ty jsou většinou určeny pro mateřské, základní a střední 

školy. Je tedy velmi důležité, aby se třídění a správné nakládání s odpadem stalo 

automatickou činností každého obyvatele. S environmentální osvětou je také 

neodlučitelně spojena i propagace separace odpadu. Jak se tedy město podílí na 

tomto neméně důležitém úkolu? V těchto měsících pracuje na knize, která se 

jmenuje „Průvodce chráněnou přírodou Lounska“. Její vydání by mělo proběhnout 

nejpozději do začátku července letošního roku. Zaměstnanci OŽP dále pracují na 

propagačně-informačním materiálu (brožuře), který bude v nejbližší době vydán 

pro potřeby obyvatel. Zde se budou moci dozvědět jak správně nakládat s různými 

druhy odpadu (jak správně odpad třídit), jakým způsobem se odpad recykluje či 

zneškodňuje, jaké důsledky mají odpady na ŽP a jak předcházet a minimalizovat 

vzniku odpadu. Tyto brožury budou zdarma k dispozici všem občanům nejen na 

informačním centru města Louny, ale také se budou vhazovat do každé poštovní 

schránky domácností i firem. Dále jsou využívány především internetové stránky, 

samolepky a inzerce v tisku. Tento způsob propagace bude využíván i nadále. 

7.1 Návrhy na zlepšení 

Produkce plastů by se mohla ještě podstatně zvýšit, pokud by občané 

Loun třídili více nápojové kartony, které se do těchto nádob na plasty vhazují. 

Problémem je, že o této skutečnosti nejsou dostatečně informováni. Jedinou 

informací jsou samolepky umístěné na daných kontejnerech, což není dostačující. 

Je nutné si uvědomit, že občané mají zafixováno to, že do kontejneru na plasty 

patří pouze plasty. A pokud se potřebují zbavit plastu, tak většinou nečtou co je na 

kontejneru napsáno, ale pouze vyhodí co potřebovali a poté odejdou. Doporučila 

bych v tomto případě doplnit o tuto informaci webové stránky OŽP 

a připravovanou brožuru. Zde by mělo být zdůrazněno, že čím více budou občané 
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třídit odpad jehož svoz a sběr mají zdarma, tím méně budou muset vynakládat 

finanční prostředky na svoz a sběr SKO, který si již platí sami. V důsledku toho by 

se zvýšil příjem do městského rozpočtu formou odměn za tříděný odpad, ale 

zároveň by to mělo vliv na větší četnost svozu tříděného odpadu. Vysoké náklady, 

které souvisí se svozem odpadu při sběrových sobotách, se také dají snížit. Je 

však nutné občany dostatečně informovat (webové stránky OŽP, brožura, tisk) 

a motivovat k tomu, aby sami co nejvíce odváželi NO a objemný odpad do 

sběrného dvora. Též aby maximálně využívali možnosti zpětného odběru 

u prodejců, což se týká především pneumatik a elektrospotřebičů. Jako motivací 

by měly být opět vyzdvihnuty klady a přínosy, které z tohoto zpětného odběru 

a osobního odvozu do sběrného dvora plynou. Mezi klady a přínosy bychom mohli 

zařadit zvýšenou bezpečnost naší i okolí, když nedovolíme, aby vandalové 

vykrádali a ničili odložený NO, objemný odpad či elektrozařízení připravené na 

svoz. Dalším přínosem pro občany je již zaplacený poplatek PHE, který se platí při 

koupi nového spotřebiče. Ten zaručuje, že prodejce se postará o zneškodnění již 

nepotřebného elektrospotřebiče. 
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