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Anotace 

Cílem této diplomové práce je zmapování spokojenosti obyvatel města Teplice v oblasti 

hospodaření s odpady, vyhodnotit současnou situaci a navrhnout různá doporučení pro 

případné zlepšení stavu v tomto odvětví.  
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Summary 

The aim of this thesis is to assess how satisfied the people  of Teplice are with the 

management of waste in the town and to evaluate current situation and propose different 

recommendations for possible improvement in this sector. 
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1 Úvod 

 

Odpadové hospodářství jako vědní obor patří do nově vzniklých odvětví. Jedná se o 

následek rozvoje moderní společnosti s potřebou řešit neustálou produkci různorodých složek 

odpadů. 

Mezi hlavní filozofie odpadového hospodářství patří předcházení vzniku odpadů, 

pokud tento odpad musí vzniknout, anebo již vznikl, pak jej využít jako druhotnou surovinu 

tak, aby byly využity co nejvíce jeho potencionální vlastnosti. Teprve poté, co jsou vyčerpány 

všechny dostupné prostředky, je možné tento odpad použít jako energetickou surovinu a spálit 

ji v příslušném spalovacím zařízení. [5] 

Moderní odpadové hospodářství bezprostředně souvisí s ochranou životního prostředí, 

proto základní filozofie nakládání s odpady spočívá v odpovědnosti vůči zatěžování a 

poškozování životního prostředí. [1] 

Pro správnou činnost odpadového hospodářství je třeba mít vhodně ošetřenou 

legislativu. Vznik prvního zákona v České republice pochází z roku 1991 (zákon číslo 

238/2001 Sb., o odpadech), činnost v tomto období nebyla před vznikem tohoto zákona 

nikterak hlídána, natož pak kontrolována. [2] 

Předmětem této diplomové práce je analýza spokojenosti s odpadovým hospodářstvím 

ve městě Teplice. Diplomová práce je rozvržena do několika částí. V prvé části se zabývá 

otázkami, co je to odpadové hospodářství, charakteristika odpadů atd. Druhá část práce se 

soustřeďuje na vybrané právní dokumenty v EU a ČR, které jsou s tímto oborem spojeny. 

Následuje kapitola zabývající se otázkou produkce odpadů v EU a ČR. Předposlední část této 

diplomové práce se věnuje experimentální části práce tj. analýze spokojenosti obyvatel města 

Teplice v oblasti odpadového hospodářství. Závěrečná kapitola je zaměřená na doporučení 

vhodných opatření pro postupnou evoluci v tomto odvětví realizovaná v oblasti města 

Teplice. 
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2 Charakteristika odpadů 
 

Veškerá dnešní produkční i nevýrobní činnost této společnosti je doprovázena vznikem 

odpadů. Problém jejich racionálního využití či zneškodňování představuje pro dnešek 

prvořadý úkol z hlediska ochrany prostředí i z hlediska ekonomického. [3] 

Hospodářsky užitečné a současně ekologicky přijatelné nakládání s odpady vyžaduje 

vždy nové přístupy u většiny producentů odpadů, tj. nejenom průmyslových výrobců, ale i 

široké veřejnosti. Toto však vyžaduje rozsáhle založenou osvětu směřující k tomu, aby 

pochopení hrozby vyplývajícího z hromadění odpadů a nezbytnosti vhodného nakládání 

s nimi vešlo v obecné ekologické vědomí všech spoluobčanů. [3] 

I když se v odpady mění většina nedostatkových materiálů, je velmi žádoucí omezit 

zbytečnou spotřebu surovin a nedostatkových surovin. Podle názorů některých expertů bude 

řešení těchto otázek nejdůležitějším zaměření v oblasti péče o životní prostředí v příštích 

desetiletích. Americký chemik G. T.Saeborg, nositel Nobelovy ceny za chemii, před několika 

lety prohlásil, že naše společnost není daleko od situace, kde materiálová situace bude doslova 

opačná. Veškerý současný odpad, který se nyní nazývá druhotnou surovinou, bude v 

budoucnu hlavním zdrojem surovin a přírodní nenačaté zdroje budou rezervou spotřeby pro 

budoucnost. [3] 

„Naše životní prostředí je v současné době nadměrně zatěžováno značným množstvím 

odpadů všeho druhu. Odpadem se obvykle nazývá to, co není ve výrobním procesu přeměněno 

na užitnou hodnotu. V nevýrobních činnostech vzniká odpad z toho, co nebylo užito, 

zkonzumováno, anebo to, co dlouholetým užíváním ztratilo schopnost plnit svoji funkci.“ [4] 

Přesnější a známější výklad pojmu odpad je specifikován v zákonu číslo 185/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se píše, „že odpad je každá movitá věc, které se 

osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ji zbavit a přísluší do některé ze skupin 

odpadů“. [5] 

 

 

 

 



Karel Horák: Analýza spokojenosti obyvatel města Teplice v oblasti hospodaření s odpady 
 

4 

 

2.1 Kategorizace odpadů 

 

Odpady vznikají při různých aktivitách člověka, které jsou vykonávané na naší planetě. 

Jedná se o vedlejší produkty, které producent odpadů neumí nebo nemůže (chybějící 

technologie, finanční prostředky apod.) využít. Podle zákona číslo 185/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o odpadech), dělíme odpady na dvě kategorie a to na odpady 

ostatní (O) a na odpady nebezpečně (N). Odpad,  je označován jako nebezpečný obsahuje-li 

jednu, nebo více složek, která škodí nebo má nebezpečnou vlastnost pro člověka nebo životní 

prostředí. Mezi tyto vlastnosti řadíme [5]: 

 H1 - Výbušnost, 

 H2 - Oxidační schopnost, 

 H3-A - Vysoká hořlavost, 

 H3-B – Hořlavost, 

 H4 - Dráždivost, 

 H5 - Škodlivost zdraví, 

 H6 - Toxicita, 

 H7 - Karcinogenita,  

 H8 - Žíravost, 

 H9 - Infekčnost, 

 H10 - Teratogenita, 

 H11 - Mutagenita, 

 H12 -  Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, 

vzduchem nebo kyselinami, 

 H13 - Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po 

odstraňování 

 H14 - Ekotoxicita 

Aby bylo možné zpracovávat tyto odpady, musí být nejprve zařazeny do jednotlivých 

kategorií. Jedná se o celou rozmanitou škálu (druhy) odpadů. Pro tyto účely vydalo 

Ministerstvo životního prostředí vyhlášku číslo381/2001 Sb. (Katalog odpadů), ve které se 

jednotlivé odpady dělí do 21 skupin. Odpady se zařazují pod šestimístná katalogová čísla 

druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, 

druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. [6]   
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2.2 Způsoby a možnosti využití a nakládání s odpadem 

 

Následující část práce se zabývá, původem odpadu a jeho možností zpracování. Odpad 

vzniká v těchto třech oblastech. Jedná se o zóny[4]: 

 obydlí 

 zemědělství 

 průmysl 

Odpady vyprodukované z těchto tří oblastí, mají své specifické vlastnosti a pro maximální 

využití suroviny by se měly využívat, tak aby bylo zaručeno plné využití potenciálu odpadu. 

Odpad produkovaný z obydlí. Jedná se většinou o komunální odpad, který je již vytříděný 

na jednotlivé suroviny (jedná se o separovaný sběr odpadu)  nebo o odpad ze svozu (netříděný 

komunální odpad). Výhodou tříděného komunálního odpadu oproti komunálnímu odpadu 

svoznému, je, že zde jsou předem známé druhy odpadu, které lze poté použít jako druhotné 

suroviny. Nevýhodou tříděného komunálního odpadu je omezenost možnosti sběru odpadu 

pouze na vybrané složky (papír, sklo, plasty atd.). U svozného komunálního odpadu je 

zapotřebí (v optimálním případě) sekundární třídění, na jehož základě se poté rozhodne, jak 

bude s odpadem naloženo. Mezi nejběžnější způsoby nakládání (využívání) těchto odpadů 

patří:  

 Kompostování. 

 Skládkování. 

 Termické zneškodnění. 

 Kombinace výše uvedených metod. 

Odpad produkovaný ze zemědělství. V tomto případě se jedná buď, o odpad 

rostlinného původu nebo o odpad živočišného původu. Pokud takto vyprodukovaný odpad 

splňuje požadované požadavky a limity, může být tento odpad použitý, jako krmivo (seno, 

sláma atd.), nebo jako hnojivo (kejda, chlévská mrva atd.). V ostatních případech může být 

odpad zpracován pomocí biodegradace, kompostování anebo je odpad termicky využit. 

Odpad produkovaný z průmyslu. Zde se setkáváme se dvěma specifickými druhy 

odpadů. Jedná se buď o minerální odpad, nebo o chemický odpad. Podle druhu odpadu 

můžeme odpad po recyklaci, nebo po regeneraci vrátit odpad do výrobního procesu, anebo po 
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vhodné úpravě použít odpad jako druhotnou surovinu. V ostatních případech lze odpad využít 

pro biodegradaci, solidifikace atd. Odpad lze také využít po zvolení vhodné termické metody 

pro termické využití odpadu nebo uložit do vytěžených prostor či deponovat na skládku. 

Schéma možností využívání a odstraňování odpadů vznikající v těchto třech oblastech 

zobrazuje obrázek číslo 1. 

 

Obrázek 1: Způsoby využití odpadů [4] 

 

2.3 Technologie zpracování odpadů 

 

Mezi nejběžnější a nejvíce rozšířené technologie pro zpracování a využití odpadů patří 

následující technologie: 

 Recyklace odpadů. 

 Biologické způsoby nakládání s odpady. 

 Fyzikálně a chemické zpracování odpadů. 

 Skládkování odpadů. 

 Tepelné využití odpadů. 
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3 Právo a odpadové hospodářství  

 

Tato kapitola je věnována přehledu důležitých právních norem, které se týkají 

odpadového hospodářství.  

Vstupem České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004 se Česká republika 

zavázala implementovat evropské právo do svého právního systému. To znamená, že Česká 

republika musí mít své zákony v souladu se zákony Evropské unie. [7] 

Principy a strategie politiky Evropské unie v oblasti odpadového hospodářství jsou 

zaváděny prostřednictvím směrnic, nařízení a rozhodnutí Evropské komise, které vytvářejí 

závazné povinnosti pro členské státy. [7] 

3.1  Vybrané právní dokumenty týkající se odpadového hospodářství 

v EU 

 

Česká republika je od roku 2004 součástí Evropské unie. Jednou z podmínek přijetí 

tohoto členství bylo sladění evropského práva s právním systémem ČR. V následujících 

kapitolách jsou zobrazeny vybrané právní dokumenty, které se týkají této oblasti. [8] 

Hlavní právní předpisy, které vstupem ČR do EU byly implementovány:  

Směrnice: 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 

odpadech a rušící některé směrnice. [9] 

Anotace: Směrnice seznamuje se základními body, které jsou nutné pro zpracování 

odpadů v rámci Evropské unie. Hlavním předmětem této právní normy je ochrana životního 

prostředí, lidského zdraví a předcházení vzniků odpadů. [9] 

Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů. [10] 

Anotace: Hlavním cílem této směrnice, je předcházet negativním dopadům v oblasti 

skladování odpadu na životní prostředí nebo tyto účinky maximálně omezit. Jsou zde 

definovány kategorie odpadů (komunální odpady, nebezpečné odpady, odpady 

neklasifikované jako nebezpečné, inertní odpady). [10] 
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Směrnice 2000/76/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. prosince 2000 o 

spalování odpadů. [11] 

Anotace: Za účelem snížení produkce emisí ze spalování nebezpečného a ostatního 

odpadu, které znečišťují ovzduší, stanovila Evropská unie přísné provozní podmínky a 

technické požadavky na zařízení na spalování odpadu. [11] 

Směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech. [12] 

Anotace: Dokument se zabývá přesnou a jednotnou definici nebezpečných odpadů a 

jeho cílem je zajistit ekologické nakládání s tímto odpadem. Dokument také obsahuje seznam 

nebezpečných odpadů. [12] 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o 

obalech a obalových odpadech. [13] 

Anotace: Tato směrnice se zabývá vznikem odpadů z obalového hospodářství a jeho 

podporou při jeho opětovného využití a při recyklaci. [13] 

Směrnice Rady 96/59/ES  ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných 

bifenylů a polychlorovaných terfenylů. [14] 

Anotace: Tato směrnice stanoví pravidla v oblasti řízeného odstraňování PCB, 

dekontaminaci nebo odstraňování zařízení obsahujících PCB. [14] 

Směrnice 2006/66/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. září 2006 o bateriích a 

akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech. [15] 

Anotace: Směrnice se zabývá odpadem vznikající z baterií a akumulátorů. Zakazuje 

uvádět a dodávat na evropský trh baterie či akumulátory, které obsahují určité množství rtuti 

nebo kadmia. Dále je ve směrnici popsána podpora sběru odpadních baterií a akumulátorů a 

jejich další sběr a recyklaci. [15] 

Směrnice 2000/53/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. září 2000 o 

vozidlech s ukončenou životností vozidel. [16] 

Anotace: Tato směrnice se zabývá produkcí odpadů vyplývající z ukončené životnosti 

vozidel. A definuje možnosti zvýšení opětovného použití, recyklace a další formy využití 
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vozidel s ukončenou životností vozidel a jejich komponentů. Prostřednictvím nových 

požadavků pro evropské výrobce automobilů. [16] 

Směrnice 2005/64/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. října 2005 o 

schvalování typu motorových vozidel s ohledem na jejich opětné použitelnosti, 

recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS. [17] 

Anotace: Cílem této směrnice je zajistit, aby nová vozidla byla konstruována tak, aby 

se usnadnilo jejich zpracování na konci jejich životního cyklu. [17] 

Směrnice 2002/96/ES  Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. ledna 2003 o 

odpadních elektrických a elektronických zařízeních. A směrnice 2002/95/ES  Evropského 

parlamentu a Rady ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek 

v elektrických a elektronických zařízeních. [18] 

Anotace: Tato směrnice Evropská unie se zabývá opatřeními zabraňující vzniku 

elektrického a elektronického odpadu a podporuje opětovné použití, recyklace a další formy 

využití za účelem snížení množství tohoto odpadu. [18] 

Směrnice 2010/75/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. listopadu 2010 o 

průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). [19] 

Anotace: „Evropská unie vymezuje povinnosti, které musejí být splněny u 

průmyslových činností s velkým potenciálem znečišťování. Zavádí povolovacím řízení a 

stanoví požadavky, zejména s ohledem na vypouštění. Cílem je zabránit nebo minimalizovat 

emise znečišťujících látek v ovzduší, vodě a půdě, stejně jako odpady z průmyslových a 

zemědělských zařízení, s cílem dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí a 

ochrany zdraví.“ [19] 

Směrnice 2008/1/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. ledna 2008 o 

integrované prevenci a omezování znečištění. [20] 

Anotace: Směrnice vymezuje povinnosti vyplývající z průmyslové a zemědělské 

činnosti, které mají vysoký potenciál znečišťování. Dále stanovuje postup pro povolování 

těchto činností a určuje minimální požadavky, které musí být zahrnuty do všech povolení, 

zejména pokud jde o vypouštěných znečišťujících látkách. [20] 
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Směrnice 2006/21/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. března 2006 o 

nakládání s odpady z těžebního průmyslu. [21] 

Anotace: Směrnice Evropské unie, která zabraňuje nebo minimalizuje nepříznivé 

účinky na životní prostředí a následná rizika pro zdraví plynoucí z nakládání s odpady z 

těžebního průmyslu, například hlušinou. [21] 

Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a 

zejména půdy při používání čistírenských kalů v zemědělství. [22] 

Anotace: Tato směrnice reguluje používání čistírenských kalů v zemědělství tak, aby 

se zabránilo škodlivým účinkům na půdu, zvířata a lidi vegetaci. Zejména stanovuje 

maximální hodnoty koncentrací těžkých kovů a zákaz používání čistírenských kalů, kde jsou 

překročeny koncentrace některých látek v půdě. [22] 

Směrnice Rady 78/176/EHS ze dne 20. února 1978 o oxidu titaničitého průmyslového 

odpadu. [23] 

Anotace: „Cílem této směrnice je předcházet, postupně snižovat a nakonec úplně 

odstranit znečištění z oxidem titaničitým z průmyslového odpadu.“ [23] 

Směrnice Rady 82/883/EHS ze dne 3. prosince 1982 o postupech dozoru a 

monitorování životního prostředí ovlivněného vypouštěním oxidu titaničitého - odpadu z 

průmyslu. [24] 

Anotace: „Cílem této směrnice je určit společné referenční měřicí metody pro odběr 

vzorků odpadů -  oxidu titaničitého za účelem zachování životního prostředí.“[24] 

Směrnice Rady 2006/117/Euratom ze dne 20. listopadu 2006 o dozoru nad přepravou 

radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva. [25] 

Anotace: Směrnice se zabývá uplatňováním systému kontrol a předcházejících 

povolení pro přepravu radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva. Určuje povinný a společný 

systém oznamování a standardní kontrolní doklady. [25] 

Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterým se stanoví rámec 

Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním 

odpadem. [26] 
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Anotace: Cílem tohoto právního dokumentu je vytvořit legislativní rozsah specifický 

pro členské státy Evropské unie řešící oblast nakládání s ozářeným palivem a radioaktivním 

odpadem tak, aby neomezovala na budoucí generace. [26] 

Nařízení: 

Nařízení (ES) číslo 2150/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. listopadu 

2002 o statistice odpadů. [27] 

Anotace: Toto nařízení Evropského parlamentu řeší oblast, která se zabývá statistikou 

odpadů a vytváří rámec pro vypracování statistik. Cílem tohoto nařízení je pravidelné 

získávání údajů z oblasti vzniku, využívání a odstraňování odpadů a jeho pravidelné 

srovnávání s členskými státy Evropské unie. [27] 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) číslo 1013/2006 ze dne 14. června 2006 

o přepravě odpadů. [28] 

Anotace: „Evropská unie zavádí systém dohledu a kontroly nad veškerou přepravou 

odpadu uvnitř svých hranic a se zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), 

Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a s třetími zeměmi, které jsou 

smluvní stranou Basilejské úmluvy. Cílem tohoto nařízení je posílit, zjednodušit a upřesnit 

postupy kontroly přepravy odpadu za účelem lepší ochrany životního prostředí. Tím se snižuje 

riziko nekontrolované přepravy.“ [28] 

Nařízení Rady (Euratom) číslo 1493/93  ze dne 8. června 1993 o přepravě 

radioaktivních látek mezi členskými státy. [29] 

Anotace: Nařízení, které zavádí systém v Evropské unii v oblasti zabývající se 

přepravou radioaktivních látek mezi členskými státy. [29] 

Rozhodnutí: 

Rozhodnutí Rady 93/98/EHS ze dne 1. února 1993 o uzavření, jménem Společenství, 

Úmluvy o kontrole přeshraničního pohybu nebezpečných odpadů a jejich zneškodňování 

(Basilejská úmluva). [30] 

Rozhodnutí Rady 97/640/ES ze dne 22. září 1997 jménem Společenství o změně 

Úmluvy o kontrole přeshraničního pohybu nebezpečných odpadů a jejich zneškodňování 

(Basilejská úmluva). [30] 
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Anotace: Basilejská úmluva zavádí systém pro kontrolu vývozu, dovozu a nakládání s 

nebezpečnými odpady a jejich zneškodňování, tak, aby se snížil objem těchto výměn, aby 

docházelo postupně k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Dále definuje 

nebezpečné odpady, kde každý členský stát může přidávat do tohoto seznamu další 

nebezpečné odpady, které charakterizuje, jako odpady nebezpečné ve svých právních 

dokumentech. [30] 

Sdělení: 

Sdělení Komise ze dne 21. prosince 2005 "Podpora trvale udržitelného využívání 

zdrojů: Tematická strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci" KOM (2005) 

666. [31] 

Anotace: Toto sdělení obsahuje obecné pokyny pro členské státy Evropské unie a 

popisuje způsoby, jimiž může být dosaženo lepšího nakládání s odpady. Cílem dokumentu je 

snížit negativní dopad na životní prostředí, které je způsobeno produkováním odpadů po celou 

dobu jeho životnosti, od výroby až po likvidaci nebo přes recyklaci. Tento přístup znamená, 

že na každou část odpadu se může pohlížet nejen na jako zdroj znečištění, ale také jako 

potenciální zdroj pro další využití. [31] 

Zelená kniha Evropské komise o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii 

KOM (2008) 811. [32] 

Anotace: Zelená kniha se zaměřuje na zlepšení nakládání s biologickým odpadem, 

včetně odpadu, který je biologicky rozložitelný, jako je odpad ze zahrad nebo parků, dále 

odpad z potravin nebo kuchyňský odpad z domácností, restaurací, stravovacích a 

maloobchodních prostor anebo se jedná o odpad ze zařízení potravinářského průmyslu. [32] 
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3.2 Vybrané právní dokumenty týkající se odpadového hospodářství 

v ČR 

 

Zákon číslo17/1992 Sb., o životním prostředí a o změně některých dalších zákonů. [33] 

Anotace: „Zákon vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního 

prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního 

prostředí a při využívání přírodních zdrojů; vychází přitom z principu trvale udržitelného 

rozvoje.“[33] 

Zákon číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. [5] 

Anotace: Zákon stanovuje pravidla pro předcházení vzniku a nakládání s odpady. Dále 

stanovuje práva s povinnosti osob, které se zabývají odpadovým hospodářstvím, včetně 

působnost státních institucí v tomto oboru. [5] 

Zákon číslo 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů. [34] 

Anotace: Zákon stanovuje pravidla a povinnosti v oblasti nakládání s odpady. Stanovuje 

práva a povinnosti právnických a fyzických osob při uvádění balených výrobků na trh. Zákon 

také řeší působnost správních úřadu v tomto odvětví. [34] 

Zákon číslo 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých dalších zákonů. [35] 

Anotace: Tento zákon stanovuje povinnosti provozovatelů zařízení, dále upravuje 

podmínky, za kterých se vydává integrované povolení, a zřizuje integrovaný registr životního 

prostředí. [35] 

Vyhláška číslo 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví 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), ve znění pozdějších předpisů. [6] 

Anotace: Vyhláška stanovuje postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadu. Dále 

jsou v této vyhlášce stanoveny seznamy odpadů a seznamy nebezpečných odpadů. [6] 

Vyhláška číslo 382/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách použití 

upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů. [36] 

Anotace: Vyhláška stanovuje podmínky pro použití kalů na zemědělskou půdu. [36] 
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Vyhláška číslo 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o podrobnostech s nakládání 

s odpady. [37] 

Anotace: Tato vyhláška stanovuje náležitosti, které jsou potřebné pro souhlas 

k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru či výkupu odpadů. Dále pak 

náležitosti pro souhlas pro nakládání s nebezpečnými odpady. [37] 

Vyhláška číslo 384/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o nakládání 

s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 

monomethyltetrachlordifenylmethanem, monomethyldichromdifenylmethanem, 

monomethyldibromdifenilmethanem a veškerými směsmi s jednou nebo více z uvedených 

látek v celkové koncentraci vyšší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB). [38] 

Anotace: Vyhláška stanovuje technické požadavky pro zabezpečení  nakládání s PCB. 

[38] 

Vyhláška číslo237/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podrobnostech způsobu 

provedení zpětného odběru některých výrobků. [39] 

Anotace: Vyhláška se zabývá okolnostmi okolo zpětného odběru vybraných výrobků. 

[39] 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí číslo 294/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 

změně vyhlášky číslo 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podrobnostech nakládání 

s odpady. [40] 

Anotace: Tato vyhláška stanovuje kritéria pro ukládání odpadů na skládky, na povrch 

terénu včetně jejich využívání. [40] 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí číslo 352/2005 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších 

podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a 

elektroodpady). [41] 

Anotace: Tato vyhláška stanovuje seznam výrobků, jež spadají do kategorie elektrických 

zařízení. Dále stanovuje způsoby provedení zpětného odběru elektrických zařízení 

pocházejícího z domácností. [41] 
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Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu číslo 115/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o podrobnostech s nakládání s obaly. [42] 

Anotace: Obsahem této vyhlášky je hodnocení využitelnosti obalů, náležitosti potřebné 

pro opětovné použití materiálu obalu, postup pro určování nejmenší hmotnosti a objemu 

obalu. [42] 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí číslo 641/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence. [43] 

Anotace: Tato vyhláška upřesňuje rozsah a způsob vedení evidence obalů, včetně 

vykazování údajů z této evidence. [43] 

Nařízení vlády číslo 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování, ve znění 

pozdějších předpisů. [44] 

Anotace: Toto nařízení vlády se zabývá seznamem, ohlašovacích látek, způsobem 

zjišťování včetně jeho vyhodnocení těchto ohlašovacích látek. [44] 

Nařízení vlády číslo 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky. 

[45] 

Anotace: Toto nařízení vlády se týká oblasti, která se zabývá Plánem odpadového 

hospodářství ČR. Jsou zde popisována opatření a zásady pro nakládání s jednotlivými odpady 

vznikající v rámci ČR. [45] 

  



Karel Horák: Analýza spokojenosti obyvatel města Teplice v oblasti hospodaření s odpady 
 

16 

 

4 Produkce odpadů 

 

Následující kapitoly se zabývají přehledem produkce odpadu v EU a v ČR. Pro názornou 

ukázku poslouží obrázek číslo 2, který nám zobrazuje vývoj produkce odpadu v EU a jeho 

následné zpracování. Jedná se o způsob uložení odpadu na skládku, nebo o spálení odpadu, či 

se jedná o materiálovou recyklaci a v posledním sledovaném způsobu využití jsou ostatní 

formy recyklace včetně kompostování. Z níže uvedeného vyobrazení je patrno, že produkce 

odpadu v Evropské unii je stále stejná, dochází zde k postupnému snižování odpadu 

uloženého na skládku, a zvyšuje se podíl produkce spalování odpadu společně s materiálovou 

recyklací. 

 

Obrázek 2: Vývoj produkce odpadu v EU [46] 

 Dále se zaměříme na sledování stejného období, ale budeme se zajímat pouze o vývoj 

produkce odpadu v České republice, viz obrázek číslo 3. Zjistíme, že produkce odpadu v ČR 

od roku 2001 stoupá od roku 2004, je zde zaznamenán, postupný vývoj v materiálové 

recyklaci a od roku 2008 jsou zde zaznamenány ostatní formy recyklace vč. kompostování. 

 

Obrázek 3: Vývoj odpadů v ČR [46] 
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4.1 Produkce odpadů v EU 

 

Pro analýzu produkce odpadu v rámci EU, bylo vybráno 5 sledovaných položek 

odpadu v rámci 27 zemí, které tvoří Evropskou unii za období 2001 až 2010. První 

sledovanou položkou je množství vyprodukovaného, druhým bodem je množství uloženého 

odpadu na skládku, třetí zkoumanou částí je množství spáleného odpadu, předposlední 

složkou je podíl recyklovaného materiálu a poslední zkoumanou položkou je podíl ostatních 

forem recyklace vč. kompostování. Vývoj těchto 5 sledovaných položek, je  zobrazen v 5 

grafech na následujících řádkách. 

 

Obrázek 4: Vývoj produkce odpadu v EU [46] 

Produkce vyprodukovaného odpadu v rámci Evropského společenství viz obrázek 

číslo 4, má za poslední tři roky klesající tendenci. Nárůst produkce odpadů v roce 2004 a 

následující vzestup produkce odpadů je důsledkem přistoupení dalších osmi bývalých 

komunistických zemí. [8] 
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Obrázek 5: Vývoj produkce uloženého odpadu na skládku [46] 

Z obrázku číslo 5 je patrno, že množství uloženého odpadu na skládku má průběžnou 

klesající tendenci, což je pravděpodobně ovlivněno postupným uzavíráním skládek, 

přísnějšími postupy v tomto oboru a postupným využíváním dalších metod při zpracování a 

využívání odpadů. 

 

Obrázek 6: Produkce spáleného odpadu v EU [46] 

Produkce spáleného odpadu má oproti odpadu uloženého na skládku stoupající 

tendenci. Částečný podíl má na tom fakt, že některé členské státy EU preferují tento způsob 

likvidace odpadů. Mezi státy, kde je tento způsob velmi rozšířen patří Dánsko, Švédsko, 

Lucembursko, Nizozemí, Belgie, a Francie. [47] 
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Obrázek 7: Podíl recyklace materiálu v EU [46] 

Vývoj recyklace materiálů z produkovaného odpadu má vzestupnou tendenci. Mezi 

státy, kde je recyklace materiálu nejvíce rozšířená patří Německo a Rakousko, v Itálii a ve 

Španělsku zažívá tento způsob využití odpadu značný rozvoj. [47] 

 

 

Obrázek 8: Ostatní formy recyklace [46] 

Poslední ze sledovaných ukazatelů je využití vyprodukovaného odpadu pro recyklaci 

vč. kompostování v zemích EU. Z obrázku číslo 8 je patrno, že od roku 2008 dochází ke 

stagnaci tohoto možného způsobu využití odpadu. 
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4.2 Produkce odpadů v ČR 

 

Tato část práce je věnována rozboru produkce odpadů, na území ČR za období 2002 až 

2010 (v době analýzy nebyla k dispozici data za rok 2011). Tento přehled produkce 

jednotlivých skupin odpadů má za cíl ukázat množství produkovaného odpadu za toto období, 

dále má poukázat na kategorie odpadů, které mají největší podíl na produkci odpadů v ČR. 

Analýza se taktéž zabývá srovnáváním produkce odpadů, které jsou označovány jako 

nebezpečné a odpady označované jako ostatní. 

 

Obrázek 9: Přehled produkce odpadů [48] 

 

Z obrázku číslo 9 je patrno, že největší podíl produkce odpadů má skupina číslo 17 – 

Stavební a demoliční odpady, pomyslnou druhou příčku zaujímá skupina číslo 10 – Odpady 

z tepelných procesů a třetí nejvíce produkovanou skupinou odpadů je skupina číslo 20 – 

Komunální odpady. Detailnější vývoj produkce u těchto tří zmiňovaných skupin bude 

analyzován dále v této kapitole.  

Následující obrázek číslo 10 vypovídá o produkci ostatního odpadu za sledované 

období, z tabulky je patrné, že je zde vidět postupné snižování produkce odpadů za poslední 

tři roky. Hodnoty však nejsou nižší, nežli tomu bylo na počátku sledovaného období, tedy v 

roce 2002. 
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Obrázek 10:  Přehled ostatního odpadu [48] 

 

Při srovnávání produkce nebezpečného odpadu (obrázek číslo 11) za stejné období, 

tedy za roky 2002 až 2010 je zde patro, že množství produkce je výrazně nižší v porovnáních 

s ostatním odpadem a i stabilnější. Oproti počátečním hodnotám, je zde patrná nižší produkce 

a i produkce těchto odpadů za poslední sledovaná období je obdobná. 

 

Obrázek 11: Přehled nebezpečného odpadu [48] 
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Z pohledu produkce odpadů v jednotlivých krajích patří mezi největší producenty za 

rok 2010 kraj Moravskoslezský spolu s Prahou, které mají shodně 18% podíl na této tvorbě. 

Třetí příčku zaujímá kraj Středočeský, který má 13% účast. Naopak mezi nejmenší 

producenty odpadů patří kraj Karlovarský, který se podílí pouze 2%, viz tabulka číslo 1. 

Tabulka 1: Přehled produkce odpadu podle krajů [48] 

 

Grafický přehled produkce odpadů podle jednotlivých krajů za rok 2010 je zobrazen 

na obrázku číslo 12.  

 

Obrázek 12: Grafický přehled produkce odpadů podle jednotlivých krajů [48] 

 

Kraj Množství odpadů (t)

CZ010 - Praha 14 101 083

CZ020 - Středočeský kraj 10 380 654

CZ031 - Jihočeský kraj 4 895 768

CZ032 - Plzeňský kraj 4 042 092

CZ041 - Karlovarský kraj 1 873 694

CZ042 - Ústecký kraj 6 674 680

CZ051 - Liberecký kraj 2 167 957

CZ052 - Královéhradecký kraj 2 409 720

CZ053 - Pardubický kraj 2 416 869

CZ063 - Vysočina 2 108 633

CZ064 - Jihomoravský kraj 6 588 053

CZ071 - Olomoucký kraj 3 638 418

CZ072 - Zlínský kraj 2 363 004

CZ080 - Moravskoslezký kraj 13 568 293

Celkem za rok 2010 77 228 918
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4.3 Rozbor skupin s největším podílem produkovaného odpadu v ČR 

 

Následující stránky jsou věnovány rozboru produkovaného odpadu. Jedná se o tři skupiny 

nejvíce produkovaných odpadů ze všech sledovaných skupin. Sledované období zde je rok 

2010. Jedná se o tyto skupiny: 

17 – Stavební a demoliční odpad. 

10 – Odpady z tepelných procesů. 

20 – Komunální odpady. 

 

Mezi největšími podílníky produkovaného odpadu na našem území patří skupina číslo 

17 – Stavební a demoliční odpady. Z obrázku číslo 13 je patrné, postupné zvyšování produkce 

odpadů této skupiny. Při porovnání roku 2002 s rokem 2010 lze pozorovat nárůst objemu 

odpadu o 82%.  

 

Obrázek 13: Přehled produkce odpadu skupiny číslo 17 [48] 

 

Detailnější přehled vyprodukovaného odpadu ve skupině 17 – Stavební a demoliční 

odpad za rok 2010 viz tabulka číslo 5. nám ukazuje, že největší produkční zastoupení má 

odpad označován jako zemina a kamení, celkem tvoří 45% podíl v této skupině. Na další 

pozici je odpad označovaný jako železo a ocel, který zde tvoří 19% podíl. Třetí nejvíce 

zastoupenou položku tvoří odpad, jenž je označován jako frakce betonu a cihel, který se 
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prezentuje 17% podílem. V tabulce číslo 2 jsou zobrazeny pouze odpady, jejichž procentuální 

zastoupení je větší než 1 procento v této skupině.  

Tabulka 2: Detailní přehled produkovaného odpadu ve skupině číslo 17 [48] 

 

Grafické zobrazení vyprodukovaného odpadu ve skupině číslo 17 – Stavební a 

demoliční odpad za rok 2010 je znázorněno na obrázku číslo 14. 

 

Obrázek 14: Grafické znázornění produkovaného odpadu ve skupině číslo 17 [48] 

 

Druh odpadu - skupina č. 17 Množství v tunách %

Beton 2 578 651 6%

Cihly 2 041 148 5%

Frakce betonu, cihel atd. 2 914 528 7%

Asfaltové směsi 1 159 940 3%

Měď, bronz, mosaz 253 437 1%

Hliník 338 042 1%

Železo a ocel 8 290 011 19%

Zemina a kamení obsah. nebez. látky 971 677 2%

Zemina a kamení 19 305 599 45%

Vytěžena hlušina 2 773 563 6%

Směsné stavební  a demoliční odpady 1 466 496 3%

Ostatní odpad ve skupině č. 17 (pod 1%) 859 043 2%

Celkem 42 952 135 100%
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Druhým největším podílníkem produkovaného odpadu na našem území je skupina 

číslo 10 – Odpady z tepelných procesů. Z obrázku číslo 15 je patrné, postupné zvyšování 

produkce odpadů této skupiny.  

 

Obrázek 15:  Přehled produkce odpadu skupiny číslo 10 [48] 

 

Při rozboru produkce vyprodukovaného odpadu ve skupině 10 – Odpady z tepelných 

procesů za stejné sledované období, jako tomu bylo u předcházejícího rozboru, zjistíme, že 

největší podíl v této skupině tvoří odpad označovaný jako popílek ze spalování uhlí, který zde 

má 29% podíl. Následuje odpad označovaný jako škvára, struska, kotelní prach, jenž zde má 

24% zastoupení. Pomyslné třetí místo v této skupině zaujímá odpad označovaný jako 

nezpracovaná struska, která zde zaujímá 8% podíl. V tabulce číslo 3 nejsou zahrnuty odpady, 

které mají menší procentuální zastoupení než 1 %. 

Tabulka 3: Detailní přehled produkovaného odpadu ve skupině číslo 10 [48] 

 

Druh odpadu - skupina č. 10 Množství v tunách %

Škvára, struska a kotelní prach 1 300 787 24%

Popílek ze spalování uhlí 1 597 179 29%

Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiř. spalin 363 142 7%

Nezpracovaná struska 408 884 8%

Okuje z válcování 96 338 2%

Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsah. neb. látky 201 555 4%

Licí formy a jádra použitá k odlévání (10 09 07) 342 571 6%

Odpadní sklo 141 489 3%

Ostatní odpad ve skupině č. 10 (pod 1%) 1 189 915 18%

Celkový součet 5 420 722 100%
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Grafický přehled odpadu ve skupině číslo 10 – Odpady z tepelných procesů za rok 

2010 je zobrazen na obrázku číslo 16. 

 

Obrázek 16:  Grafické znázornění produkovaného odpadu ve skupině číslo 10 [48] 

 

Mezi poslední zkoumanou skupinou, která se nejvíce podílí na produkci odpadů je 

skupina číslo 20 – Komunální odpady. Z obrázku číslo 17 je patrné, postupné zvyšování 

produkce odpadů této skupiny.  

 

Obrázek 17:  Přehled produkce odpadu skupiny číslo 20 [48] 
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V této skupině odpadů vévodí odpad označovaný, jako směsný komunální odpad, 

který se podílí celkem 62% podílem. Na druhé příčce je odpad známý jako objemný odpad, 

který má 10% podíl. Třetí příčku pak zaujímá odpad uváděný pod pojmem papír a lepenka 

s 8% zastoupením. V tabulce číslo 4 nejsou zahrnuty odpady, které mají menší procentuální 

zastoupení než 1 %. 

Tabulka 4: Detailní přehled produkovaného odpadu ve skupině číslo 20 [48] 

 

Grafický přehled odpadu ve skupině číslo 20 – Komunální odpady za rok 2010 je 

zobrazen na obrázku číslo 18. 

 

Obrázek 18: Grafické znázornění produkovaného odpadu ve skupině číslo 20 [48] 

  

Druh odpadu - skupina č. 20 Množství v tunách %

Papír a lepenka 1 113 388 8%

Sklo 227 467 2%

Plasty 231 379 2%

Kovy 544 903 4%

Biologicky rozložitelný odpad 581 159 4%

Zemina a kameny 341 807 2%

Směsný komunální odpad 8 749 933 62%

Uliční smetky 261 224 2%

Objemný odpad 1 431 939 10%

Komunální odpady jinak blíže neurčené 111 025 1%

Ostatní odpad ve skupině č. 20 (pod 1%) 420 440 3%

Celkový součet 14 014 664 100%
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5 Experimentální část  

 

Tato kapitola je věnována vlastní zkoumané analýze, která byla prováděná na území 

města Teplice v období březen – duben 2012, jež má za úkol zmapovat a vyhodnotit analýzu 

spokojenosti obyvatel tohoto města v otázce spojené s odpadovým hospodářstvím. Analýza 

byla, prováděna pomocí vyplňování dotazníku viz příloha číslo 1 

5.1 Představení města Teplice 

V této části shrnu trochu historii i současnost města Teplice, města, jež má bohatou 

historií s nejstaršími českými lázněmi. První zmínky o léčebných pramenech jsou známé již z 

8. století. [49] 

Teplice jsou posazeny do kotliny mezi Českým středohořím a masívem Krušných hor, 

nedaleko od hranic se SRN. Krušnými horami a Českým středohořím vedly odpradávna 

významné obchodní stezky, které spojují české kraje a okolní státy. Tyto obchodní cesty 

chránil systém strážních hradů, okolo kterých vznikala města. Teplice za svůj rozvoj tedy 

vděčí několika okolnostem: obchodu, hornictví a léčivým pramenům. Teplice se proto mohou 

pochlubit množstvím zajímavých památek, zámeckým náměstím se sochařským skvostem 

morového sloupu od Matyáše B. Brauna, který se datuje roku 1718, zámeckým parkem v 

anglickém stylu, jenž pochází rovněž z 18. století. [49] 

 V současné době (stav k 31. 12. 2010) má město Teplice 51 146 obyvatel a rozlohu 

2 377 ha. [50,51] 

5.2 Město Teplice z pohledu odpadového hospodářství 

 

V rámci zkvalitnění služeb pro obyvatelstvo města Teplice, týkajících se svozu a 

odstraňování odpadu, přistoupilo město Teplice v roce 1998 k hrazení těchto služeb 

z městského rozpočtu. Obyvatelé města nehradí od tohoto roku žádný poplatek, který by byl 

spojený s touto službou. Výše zmiňované služby týkající se této oblasti jsou ve městě 

zajišťovány na základě platných smluv společností Marius Pedersen a.s., která má pobočku na 

adrese Úprkova 1, Teplice. [52,55] 

Pro svoz směsného komunálního odpadu jsou preferovány nádoby na komunální odpad, 

které jsou v plastovém provedení, o objemech 120, 240, 660, 770 a 1 100 litrů. Pro speciální 

případy, např. kdy je do nádob ukládán popel, lze využít nádoby kovové. Veškeré nádoby na 
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komunální odpad jsou označené etiketou, ze které je patrný název svozové společnosti, 

kontakt, četnost vývozu dané nádoby a den svozu odpadu. Pro rok 2012 město Teplice 

vyhradilo pro tyto služby z městského rozpočtu částku 26 200 00 Kč. [52,55] 

Občané města Teplice mohou odpady ukládat zdarma do sběrného dvora, a to po celý 

rok od pondělí do pátku od 8 °° do 18 °° hodin a v sobotu pak od 8°° do 14°° hodin. Sběrný 

dvůr se nachází v areálu společnosti Marius Pedersen, a.s. Do sběrného dvora mohou občané 

města přivézt velkoobjemový odpad, odpad z údržby zeleně, pneumatiky atd. V letošním roce 

tj. 2012 vyčlenilo město ze svého rozpočtu na provoz sběrného dvora částku ve výši 

2 800 000 Kč. [52,55] 

Město Teplice pořádá 2x ročně (jaro, podzim) na svém území mobilní svoz 

nebezpečného komunálního odpadu. Aby byli občané města včas informováni, jsou na 

předem určených a označených místech v dostatečném předstihu vylepeny letáky, které 

oznamují datum a čas konání této akce. Z důvodu ochrany zdraví spoluobčanů a především 

dětí a z hlediska životního prostředí občané předávají tento nebezpečný komunální odpad na 

příslušných stanovištích až v době příjezdu sběrné techniky se speciálně vyškolenými 

pracovníky obsluhy. Ke svozu je vytipováno 60 míst na území města (30 jarních míst + 30 

podzimních stanovišť). Pro rok 2012 byla městem pro tyto účely vyčleněna finanční částka ve 

výši 190 000 Kč. [52,55] 

Další z možností, jak se zbavit objemného odpadu z domácností je likvidace odpadu 

prostřednictvím velkokapacitních kontejnerů. Na území města je vytipováno 100 stanovišť, 

kde jsou pravidelně v určitých intervalech (cca po 5 týdnech) rozmísťovány tyto 

velkokapacitní kontejnery. Přehled stanovišť velkokapacitních kontejnerů a termíny jejich 

přistavování je možné zjistit na webových stránkách města Teplice. Z městského rozpočtu byl 

na tuto službu pro rok 2012 vyčleněn finanční obnos 2 380 000 Kč. [52,55] 

Separace odpadu v Teplicích je zajištěna za pomoci 154 separačních stanovišť. Na 

těchto místech mohou občané města ukládat vytříděné komodity, mezi něž patří: papír, sklo, 

plast, bioodpad atd. K tomuto sběru se používají kontejnery o objemu 1 100 litrů. Četnost 

vyvážení je 1 x týdně u komodit plast, papír a 1 x za 14 dní u ostatních komodit. V roce 2009 

uzavřelo Statutární město Teplice dohodu o spolupráci se společností EKO – KOM, a.s. Pro 

rok 2012 byla vyčleněna finanční částka na činnost této služby z městského rozpočtu ve výši 

4 270 000 Kč. Vývoj separovaného odpadu ve městě Teplice je zobrazen na obrázku číslo 19. 

[52,55] 
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Obrázek 19: Grafické znázornění vývoje separovaného odpadu ve městě Teplice [52] 

 

Další službou pro občany tohoto města je svoz bioodpadu a jeho následné využití 

v souladu s platnou legislativou ČR. Svoz se provádí z předem určených lokalit na území 

města Teplice. Bioodpad je z větší části svážen z lokalit, kde je větší zastoupení rodinných 

domků. Četnost svozu odpadu je stanovena 1x za 14 dní. V současnosti jen na území města 

rozmístěno 2 246 ks nádob na tento odpad. O tuto poskytovanou službu mají občané města 

velký zájem, což dokazuje grafické vyobrazení na obrázku číslo 19, ze kterého je patrný 

postupný růst objemu od zavedení této služby pro občany. Pro letošní rok 2012 byla 

z městského rozpočtu vyhrazena finanční částka pro tuto službu v celkové výši 2 380 000 Kč. 

[52,55] 

Mezi velmi oblíbenou akcí pro občany je akce nazvaná „Bílý týden“, která je v tomto 

městě zavedena od roku 2007. Jedná se o akci, jež zaměřená na sběr objemového odpadu 

z domácností. V rámci této akce, která trvá jeden týden na území města Teplice, se mohou 

občané zbavit objemného odpadu z domácností a odpadu ze zeleně. Akce probíhá vždy 

v některém z jarních měsíců. Občané, kteří se chtějí zbavit odpadu a využít poskytované 

služby musejí odkládat odpad u stanovišť nádob na odpad (kontejnery či popelnice), pokud 

toto není možné, mohou odpad odložit na chodník před domem tak, aby bylo možné tento 

odložený odpad naložit a odvézt. Pro zajištění této služby byla vyčleněna z městského 

rozpočtu finanční částka v celkové výši 2 380 000 Kč. [52,55] 
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Vzhledem ke skutečnosti, že město Teplice patří mezi lázeňská města s dlouholetou a 

světovou tradicí, rozhodlo se město Teplice v roce 2008 v rámci zachování lepší udržitelnosti 

čistoty především v lázeňské oblasti a v přilehlých parcích v tomto městě zřídit službu sběru 

psích exkrementů. Tato služba se provádí každoročně cca od poloviny března do konce 

listopadu. Touto službou je pokryta plocha o rozloze 780 869 m
2
. Pro rok 2012 byla 

alokována z městského rozpočtu finanční částka ve výši 500 000 Kč. [52,55] 

Za zmínku stojí i spolupráce s obalovou společností EKO-KOM, a.s. V květnu 2009 

byla uzavřena smlouva mezi Statutárním městem Teplice a obalovou společností EKO-KOM, 

a.s. Odměna získaná za zajištění třídění odpadu a jeho kvalitu je pak dále využita v systému 

odpadového hospodářství města. [52,55] 

Odměna za třídění odpadu činí: 

Rok 2009 – 1 400 000,- Kč 

Rok 2010 – 2 456 000,- Kč 

Rok 2011 – 2 416 578,- Kč  

5.3 Přípravná část výzkumu 

Předmětem zkoumání této diplomové práce bylo zjišťování spokojenosti obyvatelstva 

města Teplice v otázkách týkající se odpadového hospodářství. Pro získání požadovaných 

informací jsem si vybral dotazníkovou metodu, kde pomocí cíleně formulovaných otázek je 

možné shromažďovat potřebné informace. Dotazník je založen na pokládání dotazů, kde je 

možnost výběru odpovědi. Dotazník je rozdělen do tří částí, část A – zjišťování osobních 

údajů otázaného (zjištění věku, pohlaví, dosaženého vzdělání, druhu bydlení, zda provádí 

třídění odpadu a zda ví, co se následně děje s vytříděným odpadem), část B se zabývá otázkou 

spokojenosti tázaného v oblasti hospodaření s odpady, kde postupně k devíti otázkám 

přiřazuje stupně hodnocení, ve stupnici 1 až 5 (1 – velmi spokojen, 5 – velmi nespokojen) 

nebo zvolí hodnocení N – nehodnoceno. Část C v tomto dotazníku je věnována připomínkám, 

dotazům či doporučením, kde může dotazovaný vyjádřit své myšlenky či návrhy.  
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5.4 Provádění výzkumu 

 

Provádění výzkumu bylo realizováno na území města Teplice. Pro, co největší 

objektivnost průzkumu byly vybrány různé druhy bydlení tj. panelové domy, starší zástavba a 

rodinné domy, dále byla snaha stejného procentuálního zastoupení pohlaví a věku tak, aby byl 

zajištěn názorový průřez obyvatelstva. Celkem bylo dotázáno 101 obyvatel města Teplice. 

5.5 Analýza dosažených výsledků 

 

Vyhodnocení dotazníku část A: 

Otázka číslo 1.  Pohlaví. 

Zde měl tazatel na výběr ze dvou možností. Muž či žena. Z obrázku číslo 20 je patrno, 

že 58% všech dotázaných tvořily ženy, 42 % pak bylo zastoupeno muži. 

 

Obrázek 20: Procentuální zastoupení tazatelů 

 

Otázka číslo 2. Věk. 

Tato otázka sledovala věkové rozhraní tazatelů, tak aby bylo pokryto pokud možno 

celé věkové spektrum obyvatelstva města Teplice. A aby byl znám jejich názor na tuto 

problematiku. Zde měl dotazovaný možnost výběru z 5 kategorií:  15-25 let, 26-35 let, 36-45 

let, 46-55 let a více než 56 let. Výsledky a grafické znázornění jsou patrné z obrázku číslo 21. 
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Obrázek 21: Procentuální zastoupení věkových kategorií 

Pro upřesnění doplňuji, že v první kategorii 15 – 25 let se tohoto výzkumu zúčastnilo 7 

žen a 3 muži, v druhé kategorii 26 – 35 let odpovídalo 13 žen a 12 mužů, ve třetí kategorii 36 

– 45 let odpovídalo 9 žen a 7 mužů, v následné třídě 46 – 55 let odpovídalo 17 žen a 8 mužů a 

v poslední kategorii se výzkumu zúčastnilo 13 žen a 12 mužů. 

Otázka číslo 3. Dokončené vzdělání. 

Tato otázka sledovala dosažené vzdělání respondentů. Z pěti možných variant bylo 

možné vybrat tyto možnosti: základní, vyučen, střední, vyšší odborné, vysokoškolské. 

Z obrázku číslo 22 je patrné procentuální zastoupení tazatelů. Z analýzy získaných dat 

vyplývá, že základní vzdělání mělo 12 žen a 3 muži, vyučených bylo 13 žen a 13 mužů, 

středního vzdělání dosáhlo 23 žen a 20 mužů, vyššího odborného vzdělání bylo zaznamenáno 

u 4 žen a 3 mužů a vysokoškolsky vzdělaných bylo 7 žen a 3 muži. 

              

Obrázek 22: Procentuální přehled vzdělání tazatelů 
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Otázka číslo 4. Druh bydlení. 

Touto otázkou byl sledován druh bydlení tazatelů. Možnost volby výběru měli ze tří 

nabízených možností. Bydlení v panelovém domě, ve starší zástavbě nebo v rodinném domě. 

Z analýzy získaných dat od dotazatelů vyplývá, že 27 žen a 21 mužů bydlí v panelovém 

domě, 12 žen a 10 mužů žije ve starší zástavbě, a 15 žen a 11 mužů bydlí v rodinném domě. 

Celkové procentuální zastoupení druhu bydlení je patrno z obrázku číslo 23. 

 

Obrázek 23: Rozdělení podle druhu bydlení 

Otázka číslo 5. Třídění odpadu. 

Hlavním cílem tohoto položeného dotazu bylo zjistit, kolik z dotazovaných účastníků 

této ankety provádí, provádí nepravidelně nebo neprovádí třídění odpadu. Možnost výběru 

pak byla ze zmiňovaných možností. Vyhodnocením této otázky bylo zjištěno, že 21 žen a 14 

mužů provádí pravidelně třídění odpadu, 22 žen a 17 mužů provádí tuto činnost nepravidelně, 

a 16 žen a 11 mužů vůbec neprovádí třídění odpadu. Procentuální podíl jednotlivých možností 

je znázorněn na obrázku číslo 24 
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Obrázek 24: Procentuální zastoupení provádění třídění odpadu 

Otázka číslo 6. Co se děje následně s vytříděným odpadem. 

Cílem tohoto dotazu bylo zjistit, zda obyvatelé města Teplice mají znalosti o tom, jaké 

děje následují po vytřídění odpadu respektive co se děje následně s vytříděným odpadem. K 

výběru byly 3 možnosti: ano, vím; ne, nevím; o tuto problematiku se nezajímám. Z analýzy 

dat z dotazníku vyplývá, že 26 žen a 18 mužů ví, co se děje následně s vytříděným odpadem, 

10 žen a 15 mužů neví, jaká činnost je spojena s následně separovaným odpadem a 23 žen a 9 

mužů tato problematika nezajímá. Grafický přehled získaných dat je znázorněn na obrázku 

číslo 25. 

 

Obrázek 25: Grafické znázornění otázky číslo 6 
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Vyhodnocení dotazníku část B: 

Otázka číslo 7. S úrovní spokojeností stavu životního prostředí ve městě Teplice. 

 V této otázce měli obyvatelé města Teplice možnost vyjádřit se ke spokojenosti či 

nespokojenosti v otázce stavu životního prostředí. Jak je patrno z obrázku číslo 26 převažuje 

zde spíše názor méně spokojenosti a spokojenost se stavem životního prostředí. 17% 

z dotázaných vyjádřilo nespokojenost a 1 % dotázaných vyslovilo názor, že je velmi 

nespokojeno s tímto stavem. 

 

Obrázek 26: Grafické znázornění otázky číslo 7 

 

Otázka číslo 8. S přístupem firmy provádějí sběr komunálního odpadu ve městě Teplice. 

Tato otázka měla za cíl zjistit, jaký panuje názor na firmu, která v tomto městě 

obhospodařuje sběr komunálního odpadu. Pro upřesnění doplňuji, že tuto službu zajišťuje 

firma Marius Pedersen a.s. Z vyobrazení číslo 27 vyplývá, že s činností, kterou tato 

společnost vykonává na území města je 47 % dotázaných spokojeno, a 27 % dotázaných 

hodnotících je s přístupem firmy méně spokojeno. Za zajímavé považuji, že žádný 

z dotazovaných tazatelů nebyl s tímto přístupem velmi nespokojen a jen 13 % tazatelů 

vyjádřilo nespokojenost s přístupem. 
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Obrázek 27: Grafické znázornění otázky číslo 8 

Otázka číslo 9. S úrovní tříděného odpadu ve městě Teplice. 

V tomto dotazu měli účastníci ankety možnost vyjádřit svoji úroveň spokojenosti či 

nespokojenosti v otázce třídění odpadu v tomto městě. Z obrázku číslo 28 je patrné, že 

převažuje méně spokojenost s úrovní třídění odpadu spolu se stavem spokojenost. Za 

povšimnutí stojí skutečnost, že 12 % dotazovaných je s úrovní nespokojeno či 4 % tuto otázku 

nehodnotilo. 

 

Obrázek 28: Grafické znázornění otázky číslo 9 
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Otázka číslo 10. S dostupností kontejnerů na tříděný odpad (množství). 

Z rozboru této otázky je patrné, že s dostupností kontejnerů na tříděný odpad je 33 % 

dotázaných méně spokojených a 30 % tazatelů je spokojeno. Je zde zastoupen 18% názor 

nespokojenosti s dostupností kontejnerů. Grafické znázornění výsledků je patrné z obrázku 

číslo 29 

 

Obrázek 29: Grafické znázornění otázky číslo 10 

Otázka číslo 11. Se vzdáleností kontejnerů na tříděný odpad. 

Při pokládání této otázky bylo cílem zjistit, jaký mají respondenti na vzdálenost 

kontejnerů na tříděný odpad. Ze získaných výsledků, které jsou vyobrazeny v obrázku číslo 

30, je patrná shoda v procentuálním zastoupení podle hodnotící stupnice, která činila 36 % u 

možnosti spokojen a méně spokojen. Za zmínku stojí i skutečnost, že 12 % dotazovaných 

vyjádřilo svou nespokojenost se vzdáleností kontejnerů na tříděný odpad. 
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Obrázek 30: Grafické znázornění otázky číslo 11 

Otázka číslo 12. S grafickým označením (srozumitelnost) na kontejnerech na tříděný 

odpad. 

Z odpovědí na tuto položenou otázku převažovali spíše kladně označené možnosti, 22 

% dotázaných hodnotilo otázku velmi spokojeně, 44 % dotázaných je s grafickým označením 

spokojeno a 20 % je méně spokojeno. Grafické zobrazení je na obrázku číslo 31. 

 

 
 

Obrázek 31: Grafické znázornění otázky číslo 12 
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Otázka číslo 13. S frekvencí čistění města (ulice, chodníky atd.). 

Z analýzy této otázky vyplývá, viz obr. číslo 32, že 34 % dotázaných je s toto službou méně 

spokojeno, 28 % dotázaných je nespokojeno a 23 % respondentů je spokojeno.   

 

Obrázek 32: Grafické znázornění otázky číslo 13 

Otázka číslo 14. S frekvencí vyvážením popelnic a kontejnerů. 

Obrázek číslo 33 nám ukazuje, že s frekvencí vyvážení popelnic je 39 % respondentů 

spokojeno, 23 % dotazovaných je méně spokojeno a 17 % dotázaných, je s touto službou 

nespokojeno. 

 

Obrázek 33: Grafické znázornění otázky číslo 14 
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Otázka číslo 15. S frekvencí vyvážením kontejnerů na tříděný odpad. 

Při vyhodnocování poslední otázky z dotazníku vyplývá, že 32 % dotázaných je 

spokojeno s frekvencí vyvážení kontejnerů na tříděný odpad, 28 % je méně spokojeno s touto 

službou a 19 % dotazovaných možnost hodnotit tuto službu nevyužilo. 

 

Obrázek 34: Grafické znázornění otázky číslo 15 

Celkový přehled otázek číslo 7. až číslo 15. 

Na obrázku číslo 35 je zobrazeno celkové shrnutí otázek 7 až 15 z dotazníku, který byl 

zaměřen na analýzu spokojenosti obyvatel města Teplice v oblasti hospodaření s odpady. 

Z analýzy celkově 101 vrácených dotazníků vyplívá  převažující nadpoloviční převaha kladně 

hodnotících odpovědí. Z toho lze usuzovat, že obyvatelé tohoto lázeňského města jsou 

spokojeni s oblastí, která se zabývá hospodaření s odpady. Nicméně je důležité upozornit na 

skutečnost, že u některých hodnocení dílčích otázek převažuje spíše neutrální postoj.  
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Obrázek 35: Grafické znázornění celkového přehledu 

 

Vyhodnocení dotazníku část C: 

V této části dotazníku měli účastníci ankety možnost vyjádřit své názory, dotazy atd. 

k této problematice. Této možnosti využilo 28 tazatelů ze 101 možných, což považuji za 

velmi zajímavý výsledek. Jednotlivé názory, je možné nalézt v níže uvedeném textu. 

Dotazník 

číslo 
Připomínka 

1 Pokutovat pejskaře 

3 Posílit vývoz tříděného odpadu po svátcích 

6 Čištění silnic by mohlo být častější 

7 Ocenil bych v parcích atd., kde lidé venčí psy, pytlíky na exkrementy 

14 Úklid po vysypání popelnic 

17 Více kontejnerů na třídění 

19 Tito dotazníky jsou stejně na 2 věci 

21 U parků a v lázeňských zónách bych uvítal pytlíky na psí exkrementy 

35 K odpadům patří i výkaly psů, proto bych této problematice nejen u města 

Teplice věnovala více času, aby města byla čistší. 

45 Permanentní nepořádek v celém městě - odpadky v parcích, v ulicích, rozházené 

smetí, chybí sáčky na psí exkrementy - v lázeňském městě!!! 

47 Častější vývozu popelnic by prospělo všem. 

49 Úklid řešet formou nezaměstnaných více. 

51 Lepší osvěta mezi obyvatele. 

58 Po víkendu tj. v pondělí ráno jsou chodníky znečištěný papírovým odpadem  

60 Ve městě chybí koše se sáčky pro psy 

63 Více míst s kontejnerem na tříděný odpad a častější jejich vyprazdňování přidat 

odpadkové koše ve městě 
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66 Po městě rozmístit pytlíky na psí exkrementy 

70 Méně exkrementů od psů na chodnících 

73 Zda se počítá s modernizací kontejnerů na sídlištích? 

74 Se vzdáleností kontejneru myslet na starší obyvatele 

77 " Hledat příklady u sousedů s SRN" 

81 Vyvážení - častější! 

83 Na sídlištích by se mělo u každého vchodu nacházet místo na tříděný odpad. Né 

jako dosud, že je to, jen na pár místech. Kontejnery by směly být promíchané a 

né oddělené na směsný odpad a tříděný na jiném místě 

86 Je méně kontejnerů na tříděný odpad ve vilových čtvrtích. 

88 Umístit více kontejnerů na Tříděný odpad v lokalitách rodinných domů. 

95 Hlavně na sídlištích je okolo popelnic bordel. 

97 Mimo lázně není brán zřetel na přírodu a úroveň životního prostředí. 

101 Možná kdyby bylo více kontejnerů na třídění, více lidí by třídilo. Špatná 

dostupnost. 

 

5.6 Vyhodnocení experimentální části 

Dotazník, který měli možnost účastníci tohoto výzkumu vyplnit, obsahoval celkem 15 

otázek, u otázky číslo 1 až číslo 4, byly zjišťovány charakteristické údaje o dotazovaném 

(věk, pohlaví atd.). U otázek číslo 5 až číslo 15 měli možnost účastníci ankety vyjádřit svůj 

názor. Na základě vyhodnocení těchto otázek, lze částečně usuzovat, jaký postoj zaujímá 

veřejnost k určitým oblastem. 

V otázce číslo 5 se mohli účastníci vyjádřit k otázce, zda třídí či netřídí nebo třídí 

odpad nepravidelně. Z výsledků vyplývá, že cca 1/3 dotazovaných třídění provádí, cca 1/3 

provádí třídění nepravidelně a cca 1/3 z dotazovaných neprovádí třídění odpadu vůbec. Pro 

zlepšení výsledků, je třeba zvýšit počet obyvatel, jenž se zabývá tříděním odpadu. Navrhuji 

zjistit příčiny, proč někteří lidé netřídí, či jaké mají důvody k neprovádění této činnosti a co 

by mohlo město Teplice zlepšit v této oblasti. Zda je to následek nedostatku třídících nádob, 

neinformovanost obyvatel v tomto oboru atd. Vhodným nástrojem by měla být opět anketa. 

Otázka číslo 6 zjišťovala, zda občané vědí, co se děje s následně vytříděným odpadem. 

Z dotazníků vyplývá, že 43 % obyvatel zná, co se následně děje s vytříděným odpadem, 32 % 

z dotázaných neví a 25 % se o tuto problematiku nezajímá. Naskýtá se zde otázka, proč cca 

2/3 neví, nebo se o tuto problematiku nezajímá. Tyto výsledky mohou ukazovat na 

skutečnost, že buď lidé nejsou patřičně informováni, neznají výhody a přínosy třídění odpadu, 
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nebo jsou nevhodně (nedostatečně) motivováni k tomuto účelu. Zda se jedná o první či 

druhou, nebo další příčinu by mohla osvětlit další anketní otázka. 

U otázky číslo 7 se měli možnost účastníci analýzy vyjádřit k úrovni stavu životního 

prostředí. Zde je z výsledků patrno, že většina z dotázaných tj. 79% je spokojena (jedná se o 

součet hodnotící stupnice 1. až 3.). Z výsledků dále vyplývá, že zbytek tj. 21 % (součet 

hodnotící stupnice 4., 5., N) je se stavem životního prostředí v tomto městě nespokojeno, 

otázka tedy zní: „Proč tomu tak je a zda je město schopno pro zlepšení situace zjednat 

nápravu“. 

Z výsledků, které vyplývají z otázky číslo 8, převažuje spokojenost s přístupem firmy 

provádějící sběr komunálního odpadu v tomto městě. Otázkou zůstává, proč je 13 % 

účastníků této ankety nespokojeno a 4 % účastníků nevyužilo možnost hodnocení této otázky. 

Výsledky vyplývající z otázky číslo 9 ukazují převážnou spokojenost 76 % (součet 

hodnotící stupnice 1., 2., 3.)s úrovní třídění odpadu. Pouze 24 % (12 % nespokojeno a 12 % 

nehodnoceno) dotázaných se vyjádřilo negativně nebo tuto otázku nehodnotili. Pro nalezení 

odpovědi na tuto skutečnost, bych navrhoval připojit tuto otázku do seznamu ankety 

Otázka číslo 10 měla za cíl zjistit, jak jsou občané města spokojeni s dostupnosti 

kontejnerů na tříděný odpad. Ze získaných výsledků vyplývá, že 2/3 dotázaných jsou spíše 

spokojeni a 1/3   dotázaných (tj. 18 % nespokojeni, 2 % velmi nespokojeni a 8 % nehodnotilo) 

vyjádřilo negativní postoj k této problematice, nebo otázku nehodnotilo. Otázkou tedy je, co 

či jaké podměty vedou občany k takovému hodnocení. 

V otázce číslo 11 jsem se dotazoval občanů, jak jsou spokojeni se vzdáleností 

kontejnerů na tříděný odpad. Z dostupných výsledků je zřejmá převažující spokojenost 79 % 

(jedná se o součet hodnotící stupnice 1. až 3.). Zbylých 11 % dotázaných (jedná se o součet 

hodnotící stupnice 4., 5., N) se vyjádřilo v negativním smyslu nebo tuto otázku nehodnotilo. 

Delší vzdálenost ke kontejnerům, může být spojena s nedostatkem vhodných míst pro 

přistavení těchto kontejnerů. 

Otázka grafického označení, ke které se mohli občané vyjádřit v otázce číslo 12 

v dotazníku, dopadla v celkovém hodnocení velmi kladně, pouze 5 % z dotázaných bylo 

nespokojeno, 3 % z dotázaných bylo velmi nespokojeno a 6 % tuto otázku nehodnotilo. 

Z těchto dosažených výsledků vyplývá, že grafická srozumitelnost na kontejnerech určených 

ke třídění odpadu je pro občany velmi srozumitelná a dobře zpracovaná. 
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Otázka číslo 13 měla zjistit spokojenost, s jakou frekvencí je prováděno čištění ulic, 

chodníků atd. v tomto městě. Z výsledků vyplývá, že 72 % (jedná se o součet hodnotící 

stupnice 1. až 3.) tazatelů je spokojeno s poskytovanou službou, 28 % občanů se vyjádřilo, že 

s touto službou nejsou spokojeni a 4 % z dotázaných vyjádřilo velkou nespokojenost s tímto 

stavem. Pro úplnost dodávám, že 6 % z dotázaných využilo možnost nehodnotit tuto 

položenou otázku. Nicméně z výsledků vyplývá, že cca 1/3 není spokojena s frekvencí, jakou 

se provádí čištění město. Pro vylepšení tohoto stavu by bylo přínosné zjistit příčiny, jež se 

podílí na tomto výsledku.  

S frekvencí vyvážení popelnic a kontejnerů, která je vedena pod otázkou číslo 14 

převažuje spíše kladné vyjádření od dotazovaných občanů, část dotazovaných 20 % (z toho 17 

% nespokojených a 3 % velmi nespokojených) občanů vyjádřila svou nespokojenost a jakou 

frekvencí jest vyvážen komunální odpad. Pro úplnost dodávám, že 5 % dotazovaných 

nehodnotilo tuto otázku. Jak již bylo napsáno u hodnocení některých předešlých otázek, pro 

zjednání lepšího stavu je nutné znát nejprve příčinu, proč odpovědělo takové množství 

respondentů na tuto otázku takovým způsobem a následně je možné hledat nástroje na 

zlepšení této situace. 

Poslední otázka obsažená v tomto dotazníku, je otázka číslo 15, která se zabývala 

frekvencí vyvážení kontejnerů na tříděný odpad. Dosažené výsledky jsou obdobné, jako u 

otázky číslo 14 s rozdílem, že možnost nehodnotit tuto otázku využilo 19 % z dotázaných.  
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6 Návrhy a doporučení 

 

Z analýzy získaných výsledků, které byly získány z dotazníků vyplněných obyvateli 

města Teplice, vyplývají jisté výsledky, viz kapitola 5. 5 vyhodnocení ankety. Jedná se o 

výsledky ze 101 dotazníků, kde je částečné zastoupení jednotlivých skupin obyvatelstva. 

Nicméně výsledky takto získané mohou posloužit pro další specificky zaměřené ankety. 

Jedním z návrhů je proto uspořádat obdobnou anketu na různých základních i středních 

školách, jakož i uskutečnit tuto anketu mezi dalšími obyvateli tohoto lázeňského města. 

Získáním většího počtu dotázaných povede k přesnějším výsledkům. 

Z provedeného výzkumu lze dovodit, že v tomto městě je opomíjeno dostatečné 

zveřejňování dosažených výsledků z jednotlivých pořádaných akcí v této oblasti. 

Nedostatečná informovanost možná stojí za výsledky této analýzy, čemuž by nasvědčovaly i 

výsledky z otázek číslo 5 a číslo 6, zobrazené na obrázcích číslo 24 a číslo 25. Ke zlepšení 

neuspokojivého stavu navrhuji vydávání různých propagačních letáků a brožur, či jiných 

publikačních materiálů. Jako velmi vhodné je pak informování o připravovaných akcí, či 

dosažených výsledcích v různých regionálních  médiích. Za přínosné považuji pořádání 

různých besed na školách nebo na veřejných prostranstvích formou happeningů. Tím se zvýší 

povědomost a informovanost u obyvatelstva.  

Mezi dalšími aktivitami, které by město mohlo realizovat je spolupráce mezi městem a 

školami v jeho regionu. Tato spolupráce by mohla být v podobě různých výtvarných či jiných 

grafických soutěží na témata spojená s tímto odvětvím. Jako příkladem by mohla být soutěž 

„Jak vidím své město já.“, kde by účastníci z řad žáků a studentů měli možnost pomocí 

různých grafických znázornění ukázat, jak vidí toto město svým pohledem. 

Za velmi přínosné považuji zaměřit se na „Projekty čistší produkce“, které mají za cíl 

snížení vzniku odpadu za pomocí jejich předcházení. Do těchto projektů by se mohli zapojit 

kromě Magistrátu města Teplice i okolní firmy, a vytvořit tak společný projekt, který by poté 

mohl být velmi dobrou pozitivní reklamou města a přidružených firem v oblasti hospodaření 

s odpady. [53] 

Dalším přínosem v této oblasti by mohlo být zavedení systému environmentálního řízení 

a auditu (EMAS) na Magistrátu města Teplice, tato aktivita by pomohla ke zlepšení 

stávajícího systému v této oblasti neb se jedná o jistý závazek. [54]   
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7 Závěr  

 

Tato diplomová práce měla za cíl udělat analýzu spokojenosti obyvatel ve městě Teplice 

v oblasti hospodaření s odpady. Ke zjištění situace v této oblasti na územní již zmiňovaného 

města byla vybraná metoda založena na principu dotazování. K tomuto účelu byl vytvořen 

dotazník, viz příloha číslo 1. Oslovení občané vyplněním tohoto dotazníku mohli vyjádřit své 

názory k jednotlivým oblastem, které jsou uvedeny v dotazníku. Na základě provedené 

analýzy z těchto vyplněných formulářů, vzešly výsledky, které jsou vyhodnoceny a graficky 

zpracovány v kapitole 5.5. 

Ze šetření vyplývá, že oblast hospodaření s odpady v tomto regionu je na dobré úrovni. 

V některých oblastech jsou občané převážně spokojeni s poskytujícími službami, v jiných 

oblastech se naskýtá prostor pro jejich zlepšení. Část respondentů, využila možnost a na 

některé otázky, které jsou obsahem tohoto dotazníku, neodpovídala.  

Další oblastí, jež by vyžadovala pozornost, je oblast veřejného publikovaní dosažených 

výsledků, které byly dosaženy při realizaci jednotlivých pořádaných akcí – služeb v tomto 

oboru. Projekty – služeb pořádané v této oblasti, jsou velmi dobře připravovány, ale chybí jim 

„zpětná vazba – odezva“, která by informovala občany o dosažených výsledcích v 

jednotlivých uskutečněných akcích.  

Částečné návrhy a doporučení pro možné zlepšení jsou obsahem kapitoly číslo 6, ve které 

se zabývám potencionálním budoucím vývojem v oblasti hospodaření s odpadem v tomto 

lázeňském městě.  
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Příloha číslo 1 Dotazník spokojenosti 

 

Část A) Účastník ankety

Muž: Žena:

15 - 25 let základní byt - panelový dům

26 - 35 let vyučen byt - starší zastavba

36 - 45 let střední rodinný dům

46 - 55 let vyšší odborné

více než 56 let vysokoškolské

5) Třídění odpadu: 6) Co se děje následně s vytříděných odpadem:

provádím ano, vím.

provádím nepravidelně ne, nevím

neprovádím o tuto problematiku se nezajímám

(Dle hodnotící stupnice označte)

Jak jste spokojen/a/:

7) 1 2 3 4 5 N

8) 1 2 3 4 5 N

9) 1 2 3 4 5 N

10) 1 2 3 4 5 N

11) 1 2 3 4 5 N

12) 1 2 3 4 5 N

13) 1 2 3 4 5 N

14) 1 2 3 4 5 N

15) 1 2 3 4 5 N

Část C) Připomínky, dotazy a návrhy k této oblasti (co a jak zlepšit atd.)

S přístupem firmy provádějí sběr komunálního odpadu ve městě Teplice

S úrovní spokojeností stavu životního prostředí ve městě Teplice.

1 - velmi spokojen 

2 - spokojen

3 - méně spokojen 

4 - nespokojen 

Dotazník spokojenosti obyvatel města Teplice v oblasti hospodaření s odpady

5 - velmi nespokojen

N - nehodnoceno

2) Věk:

S frekvencí vyvážením kontejnerů na tříděný odpad

S frekvencí vyvážením popelnic a kontejnerů

S frekvencí čistění města (ulice, chodníky atd.)

S grafickým označením (srozumitelnost) na kontejnerech na tříděný odpad

Se vzdálenosti kontejnerů na tříděný odpad

Hodnotící stupnice:

Část B) Dotazník spokojenosti:

4) Druh bydlení:3) Dokončené vzdělání:

1) Pohlaví:

S dostupností kontejnerů na tříděný odpad (množství)

S úrovní třídění odpadu ve městě Teplice


