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ANOTACE 

     Cílem diplomové práce je zhodnocení a analýza zpracování ekonomického a 

ekologického využití produkovaného odpadu ve Statutárním městě Teplice. V úvodní 

části diplomové práce bude seznámení s odpadovým hospodářstvím jako novým 

oborem a s pojmem komunální odpad. V další části bude následovat analýza a 

současná realizace odpadového hospodářství Statutárního města. Diplomová práce 

bude dále obsahovat právní ošetření systému shromažďování, sběru, třídění, 

odstraňování a využívání vznikajících komunálních odpadů na území Statutárního 

města. V závěru diplomové práce budou stanoveny dílčí návrhy k vytvoření 

ekonomicky výhodného a ekologicky přijatelného nakládání s odpady ve Statutárním 

městě Teplice. 

 

Klíčová slova: odpad, skládka, problém, Teplice 

  

SUMMARY 

 The aim of the thesis is to evaluate the processing and analysis of economic and 

environmentally sound utilization of waste produced in the statutory city of Teplice. In 

the introductory part of the thesis will be familiar with waste management as a new 

discipline and the concept of municipal waste. The next section will follow the current 

analysis and implementation of waste management of the City. This thesis will also 

include the legal treatment system for collection, sorting, disposal and use of municipal 

waste produced in the territory of the City. In conclusion, the thesis will be determined 

partial proposals to create a cost-effective and environmentally acceptable waste 

management Statutory city of Teplice. 

Key words: waste, dump, problem, Teplice 
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1. ÚVOD 

V minulosti již bylo mnoho napsáno o kritickém stavu životního prostředí, jeho 

příčinách a potřebě, respektive jeho ochrany. Stav životního prostředí na Zemi je 

alarmující. Uvedeme si některé obecně známé skutečnosti. Země se otepluje a dochází 

ke změně jejího klimatu, ozónová vrstva Země se oslabuje, kyselé deště ničí lesy a 

vodstvo, nezadržitelně se poškozují stavby a nenahraditelné stavební památky, ubývá 

úrodné zemědělské půdy, lesů a vod. Odpady proto jako jeden z produktů lidské 

společnosti nepříznivě ovlivňují zdravé životní prostředí. Produkce odpadů vysoce 

narůstá, a proto problematika zneškodňování nebo následné využití odpadů je dnes pro 

lidstvo stěžejním úkolem, a to jak po stránce již zmíněné ochrany životního prostředí, 

tak i po stránce ekonomické.  

Po vstupu naší republiky do Evropské unie se i u nás problematika odpadů a 

odpadového hospodářství dostává do popředí zájmů. Odpadovému hospodářství, 

zejména pak problematice nakládání s komunálním odpadem, je v zemích Evropské 

unie věnována zvýšená pozornost. Již od 90. let usilovala Česká republika, jako budoucí 

člen Evropské unie, o přijetí uspokojivého a moderního evropskému standardu, 

odpovídajícího systému nakládání s odpadem. 

Standard světového odpadového hospodářství byl postupně formován činností 

celosvětových vládních i nevládních organizací (UNEP, OSN, UNIDO, WHO, ICC, 

Asociací pro odstraňování odpadů ISWA aj.). První kongres se konal v r. 1972 za 

významného podílu Československých odborníků v Praze[1]. 

Cílem našeho odpadového hospodářství je vytvořit stav, kdy odpady již nebudou 

nebezpečné nebo budou představovat pouze velmi nízké riziko pro životní prostředí a 

zdraví. Stav, kdy se většina odpadů vrátí do hospodářského cyklu, zejména recyklací 

nebo do životního prostředí v užitečné (např. kompost) nebo neškodné formě. Stav, kdy 

objem odpadů určených ke konečnému odstranění bude snížen na naprosté minimum, a 

následně tyto odpady budou odstraněny bezpečným způsobem. Stav, kdy odpady budou 

zpracovávány na místě co možná nejbližším místu, kde jsou produkovány.     
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2.     ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

2.1.  Odpadové hospodářství – relativně mladá oblast národního hospodářství 

 Odpadové hospodářství je relativně novým technologickým odvětvím, které se 

dotýká nejen výrobního sektoru, ale i sektoru spotřebitelského. Stalo se dynamickou, 

rychle se rozvíjející oblastí národního hospodářství. Dalo by se říct, že odpadové 

hospodářství je oborem, který se dotýká celého výrobního a spotřebního cyklu. Začíná 

těžbou surovin, pokračuje přes výrobu, dopravu, spotřebu produktů až po jejich 

zneškodnění, kdy po uplynutí doby jejich životnosti se z nich stávají odpady. 

 Průmyslově a ekonomicky vyspělé země světa se odpadovým hospodářstvím 

aktivně zabývají posledních 20 – 30 let. V České republice to bylo teprve až v roce 

1991, kdy vznikl první zákon o odpadech. V období před vznikem tohoto prvního 

zákona nebylo nakládání s odpady v České republice na legislativní úrovni. Nebylo 

vůbec kontrolováno ani řízeno[2].  

Odpad lze charakterizovat jako nejsledovanější a nejčastější produkt celé lidské 

společnosti. Kaly z čistíren a zvlášť pak komunální odpady jsou produktem všech 

obyvatel. 

Domnívám se, že slabou stránkou současného stavu problematiky komunálních 

odpadů je absence účinných nástrojů k podpoře trhu s recyklovanými výrobky a 

zároveň nedostatečné vymáhání legislativy. Negativním jevem je určitě postupující 

tendence růstu podmínek komunálních odpadů. Naopak za pozitivní rys současného 

stavu považuji dobře fungující systémy nakládání s komunálním odpadem organizované 

obcemi, rozvinutou síť odděleného sběru využitelných a nebezpečných složek 

komunálních odpadů a v neposlední řadě i ochotu občanů chovat se ekologicky. 

 

2.2.   Definice pojmu „Odpad“ 

 Odpad je klíčový pojem celého odpadového hospodářství. Je definován jako každá 

movitá věc, které se „osoba“ zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit a zároveň 

musí příslušet do některých ze skupin odpadů uvedených v zákoně o odpadech. Osobou 
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se rozumí každý kdo má příslušnou movitou věc ve své moci, tedy nejen vlastník, ale i 

nájemce nebo její držitel, ať již oprávněný či neoprávněný. 

 K samotnému vzniku odpadu dochází tehdy, je-li splněna jedna ze dvou základních 

podmínek. První podmínka je vymezena subjektivně. Vznik odpadu je vázán na úmysl 

osoby se věci zbavit. Druhá, objektivní podmínka, je vázána na vznik povinnosti osoby 

zbavit se určité věci. Pojem zbavování odpadu není zákonem přímo definován. Dochází 

k němu vždy, když osoba předá movitou věc k využití, odstranění, sběru nebo výkupu. 

Povinnost zbavit se určité věci zákon ukládá z toho důvodu, jestliže osoba věc 

nepoužívá k původnímu účelu, ohrožuje životní prostředí nebo jestli byla vyřazena 

z důvodu ochrany spotřebitele. 

 

2.3.     Obec - největší původce komunálního odpadu 

  

 Obec je podle zákona o odpadech, které vznikají na území obce, původcem 

komunálního odpadu. Občané nejsou podle zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) 

původci odpadu. Původcem odpadu se rozumí právnická osoba, při jejíž činnosti 

vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají 

odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti 

fyzických osob a na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu 

považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická 

osoba odpady odloží na místě k tomu určeném. 

  

 Základním hlediskem pro určení zda se jedná o komunální odpad je subjekt 

produkce odpadu. Pokud je producentem odpadu občan, respektive obce, pak se vždy 

jedná o komunální odpad. V případě, že producentem odpadu s vlastnostmi podobnými 

komunálnímu odpadu je jiný subjekt (právnické nebo fyzické osoby oprávněné 

k podnikání), pak se jedná o odpad podobný komunálnímu odpadu (např. průmyslový 

nebo živnostenský odpad), u kterého obec není považována za jeho původce[3].   
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2.4.    Charakteristika komunálního odpadu 

       Při položení základní otázky, co to je komunální odpad, se nám naskýtá odpověď 

typu, že komunální odpad je jakási celebrita mezi odpady. O komunálních odpadech se 

píše, mluví se o nich, vztahuje se k nim řada povinností a opatření. Každý se tváří, že 

jim rozumí a ví jak s nimi zacházet. 

 Při bližším pohledu na definici komunálního odpadu zjistíme, že výklad pojmu 

v českém právu není tak jednoznačný a každý stát v EU si do skupiny komunálních 

odpadů zařadil jiné odpady. K pojmu komunální odpad se často řadí ještě další pojmy, 

jako komunální odpad ostatních původců, objemný odpad, tuhý komunální odpad, 

domovní odpad apod. 

  Ve stávajícím zákoně o odpadech je komunální odpad definován jako veškerý 

odpad vznikající činností fyzických osob na území obce. Definice se pak odkazuje na 

Katalog odpadů. Do komunálního odpadu je samozřejmě začleněn odpad vznikající při 

údržbě veřejných prostranství, včetně hřbitovů, a ostatních činnostech při zajištění 

čistoty obce. Tato definice lépe vystihuje stávající stav v obcích a přibližuje se 

definicím komunálního odpadu v jiných evropských státech.   

 

2.4.1.  Sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu 

 Sběr a svoz komunálního odpadu lze rozdělit dle určitých kritérií. Mezi kritéria 

dělení patří např. dostupnost sběrného místa, používaná technologie sběru, stupně 

třídění odpadů / toto zahrnuje sběr směsného, netříděného komunálního odpadu, sběr 

vícepruhového odpadu – spalitelný odpad, duté a ploché obaly, sběr jednopruhového 

odpadu /, a také samotný způsob sběru, který může být stacionární /donáška odpadů na 

stabilní místa/ nebo mobilní /např. sběr nebezpečných složek/. Podle v současné době 

používané technologie sběru /technického vybavení/ lze rozdělit sběr do nádob s horním 

a spodním výsypem, kontejnerů větších objemů /vanové/, podzemních kontejnerů, 

boxů, pytlů a beznádobový sběr. Nádobový sběr má výhodu ve vícenásobném použití 

sběrných nádob na odpad. Nejvíce rozšířeným způsobem u nás, je sběr 

s vyprazdňováním nádob. Normalizované nádoby k tomu určené jsou umisťovány na 
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sběrných stanovištích a vyprazdňovány v pravidelných intervalech. Nádoby se od sebe 

odlišují především svojí barevností, povrchovými úpravami a rozsahem využitelných 

objemů. Podle materiálu, který je použit na výrobu lze nádoby např. rozdělit na 

plastové, kovové, sklolaminátové.  

 

 Domnívám se, že užívání plastových nádob bylo určitě krokem vpřed. Mezi jejich 

výhody patří např. to, že mají kolečka a lépe se s nimi manipuluje, mají delší životnost v 

porovnání s kovovou nádobou a v neposlední řadě mají větší objem. 

 

    Ke sběru směsných komunálních odpadů lze používat také plastové pytle. Pytlový 

sběr je alternativou nádobového sběru. Pytlový sběr se používá v oblastech se sníženou 

dostupností, při nedostatku místa pro nádoby /např. lázeňská města, historická centra/, 

při výskytu odpadu např. při úklidu veřejných prostranství po zvláštních příležitostech. 

 

    Současný sběr odpadu podle dostupnosti sběrného místa můžeme pro větší 

přehlednost rozdělit na odvozový sběr, donáškový sběr a sběrné dvory. Odvozovým 

sběrem se rozumí takový sběr, kdy nádoby jsou umístěny před jednotlivé domy, tzv. 

sběr od domu k domu, a fyzická osoba nemusí donášet odpad daleko nebo je odpad 

z jednotlivých domácností dáván v den svozu před dům. Ve srovnání s donáškovým, za 

chvíli o něm bude řeč, je investičně náročnější. Počtu obyvatel by měl odpovídat počet 

nádob na stanovišti. Na rozdíl od donáškového sběru je možné úměrně snížit přistavěný 

objem nádob na směsný odpad v souvislosti s instalací nádob na využitelné složky. Při 

donáškovém sběru nosí občan vytříděné složky na určitá místa a překonává přitom 

vzdálenost v desítkách až stovkách metrů. Tento způsob se používá většinou pro sběr 

využitelného komunálního odpadu. Při tomto způsobu sběru se hlavně v sídlištní 

zástavbě projevuje neochota občanů donášet vytříděný odpad do vzdálenějších 

kontejnerů. Nádoby tak využívají jen obyvatelé, kteří žijí v jejich blízkosti. Sběrné 

nádoby /i vícekomorové, kdy do jedné nádoby je sbíráno více druhů/ pro vybrané druhy 

odpadu jsou umisťovány na takových místech, aby byly v blízkosti nákupních center, 

obchodů, zastávek MHD, zdravotních středisek. Aby byla funkčnost systému ještě větší, 

musí být síť doplňována o další staviště jak v ulicích, tak v místech, kde je vyšší 

frekvence pobytu obyvatel. Na jedno sběrné místo je optimální napojení asi tak 150-200 
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obyvatel, počet závisí na typu zástavby. Frekvence svozu je potom individuálně závislá 

na různých místních vyhláškách. 

 

 Jako poslední sběr z hlediska dostupnosti si představíme sběrné dvory. Úplně 

jednoduše řečeno, je to místo, které je obcí určeno ke sběru více složek, slouží pro větší 

spádovou oblast s vyšší hustotou obyvatel. Sběrný dvůr by měl být dostupný pro pěší 

uživatele i pro automobily. Jeho pozemek by měl mít rozlohu minimálně 1500m2, 

předpokladem jsou také vybudované inženýrské sítě a plocha nepropustná pro kapaliny.  

 

 V současné době je v zemích EU praktikován čtyřstupňový model: 

první stupeň – Jedná se sběrný dvůr vybavený kontejnery pro příjem papíru, skla, 

plastů, železného šrotu, odpadů ze zeleně a kuchyní, textilu apod. Měl by mít 

administrativní a sociální vybavení. 

druhý stupeň – Tento sběrný dvůr již umožňuje, kromě odpadu 1. stupně, i příjem 

nebezpečného podílu z komunálního odpadu. Z tohoto důvodu by měl být vybaven 

zastřešenými přístřešky. 

třetí stupeň -  Sběrný dvůr se moc neliší od předcházejícího stupně, navíc je vybaven 

dalšími skladovacími prostory a nezbytnou mechanizací /vysokozdvižné vozíky, lisy/. 

čtvrtý stupeň – Dvory asi s nejmenší frekvencí. Je to místo, které převezme od občanů 

všechny roztříděné látky. Tyto sběrné dvory můžou praktikovat tzv. oddělení pro 

využitelné předměty a materiály /bleší trh/ nebo menší opravářské dílny pro odpady, 

které jsou po malé opravě schopny dalšího použití /regenerace odpadu/. 

Na sběrné dvory se většinou odváží tyto odpady: 

objemové odpady – nábytek, koberce, podlahové krytiny, 

nebezpečný odpad – baterie, léky, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, 

elektrospotřebiče – ledničky, televize, monitory, 

zeleň – tráva, listí, spadané ovoce, větve, 

separované složky odpadu – papír, plast, sklo, nápojové kartony, 

textil – oblečení, obuv, bytový textil, hračky, 

stavební suť – cihly a beton z drobných rekonstrukcí, 
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 Domnívám se, že je také důležité vědět, jaký je rozdíl mezi sběrným dvorem a 

sběrným místem. Rozdíl spočívá v tom, že na sběrném dvoře lze sbírat větší počet 

jednotlivých druhů odpadů včetně nebezpečných složek, kdežto sběrné místo je hlavně 

odlišné jednodušším administrativním režimem, neboť tam lze dát pouze komunální 

odpad od občanů. O užitečnosti a praktickém využití sběrných dvorů v Teplicích bude 

pak pojednáno v další části práce. 

 

 

2.5.   Využití a likvidace komunálního odpadu 

 

    Zákon České republiky č. 1875/2001 Sb. o odpadech je v souladu s legislativou EU. 

Klade se v něm důraz na využívání odpadů před jejich pouhým odstraněním, zejména 

pokud jde o ukládání odpadů na skládky.  

 

          Na prvním místě by tedy mělo být využití odpadů jako surovin tj. materiálová 

recyklace. Dále by se měl odpad využívat energeticky nebo kompostováním, což je ve 

srovnání s jeho přímým ukládáním na skládky, daleko vhodnější forma nakládání 

s odpady. Mělo by se postupně upouštět od přímého ukládání odpadu na skládky. Další 

možností, nad kterou bych se zamyslel pro využití komunálního odpadu, je výroba 

alternativního paliva. Vhodným vytříděním složek z komunálního odpadu a provedením 

určitých úprav /jako je třídění a drcení/ lze získat alternativní palivo, pro které se 

používá název ekopalivo. Toto palivo má vysokou výhřevnost, která např. převyšuje 

výhřevnost hnědého uhlí[4].  

 

 V otázce likvidace komunálních odpadů je v ČR nejrozšířenějším způsobem 

skládkování. Ročně se u nás takto skládkuje více jak 80 % vyprodukovaných 

domovních odpadů. 

 

     Každá skládka představuje nejméně na 50 let potencionální nebezpečí a velkou 

zátěž pro životní prostředí. Vzhledem k tomu, že se působením mikroorganismů část 

odpadů rozkládá a tlí, vzniká zde nebezpečný oxid uhličitý a metan.  
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 Oba patří mezi skleníkové plyny a unikají do ovzduší. Dalším rizikem skládkování 

je znečištění vody a půdy. Voda protékající skládkou s sebou odnáší různé látky, které 

vznikly tlením nebo byly na skládku navezeny. Měla by se i z těchto důvodů čistit[5]. 

V současné době provozované skládky jsou v souladu se současnou právní úpravou. 

V okrese Teplice je v činnosti skládka Modlany, o které bude řeč v další kapitole. 

     Spalováním, jako další metodou, je ročně v ČR odstraněno asi jen 5% tuhých 

komunálních odpadů. Pozitivním průvodním jevem spalování je možnost využití 

uvolněného tepla pro výrobu páry. Domnívám se, že se ve skutečnosti získá 3-5x méně 

energie, než kolik by se jí ušetřilo recyklací. Velmi negativní věc při spalování odpadu 

vidím v tom, že i když jsou plněny emisní limity, jsou spalovny zdrojem dioxinů, 

různých těžkých kovů a dalších nebezpečných látek. Tato technologie i přesto plní cíle 

odpadového hospodářství, a to tím, že např. snižuje objem dále ukládaných odpadů, 

využívá energii a zhodnocuje vedlejší produkty. V současné době jsou spalovny v ČR 

tři – v Praze, v Brně a v Liberci. 

      Součástí zneškodňování a využívání odpadů je také kompostování. Tato činnost 

závisí na způsobu shromažďování odpadů, na druhu odpadu, na množství a na 

prověřené technologii třídění samotného kompostování. Přednosti této metody spočívají 

v tom, že je jednodušší než např. spalování. Vzniklé organické hnojivo je konečným 

produktem, půda je doplněna organickými látkami a zařízení na kompostování odlehčí 

skládce či spalovně. Mezi nevýhody patří nízká kvalita vstupní suroviny, kdy kompost 

může být zatížen výskytem těžkých kovů nebo výsledný výrobek nemá zaručený odbyt 

a je ztrátový. 

  

2.5.1.   Tříděný odpad, nebezpečný odpad, bioodpad 

 

 Při položení základní otázky, proč třídit odpad, si můžeme říct, že je to hned 

z několika důvodů. Správné třídění odpadů nám zajišťuje čistější životní prostředí, 

redukuje množství odpadů ukládaných na skládky, šetří finanční prostředky, které jsou 

vynakládány na odpadové hospodářství a v neposlední řadě šetří suroviny. Třídit 
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odpady by měl každý z nás a začít s ním přímo doma. Pozdější třídění není možné nebo 

velice komplikované. Odpad se smíchá a přitom se znečistí nebo slepí. Při další otázce, 

co vlastně může každý občan našeho města třídit, si odpovíme, že např. papír, plasty, 

sklo a kov[6]. 

 

 Samotný papírový odpad tvoří asi 27% z celkového množství domovních odpadů. 

Podíl papíru se neustále zvyšuje, a to hlavně v souvislosti s rozvojem obalové techniky. 

Podíl obalů se pohybuje kolem 55%, zbytek tvoří noviny, tiskoviny a ostatní papír. 

Jednotně byly v obcích nainstalovány modré kontejnery. Sběr papíru je rozšířen ve více 

jak 48% obcí v ČR. Občané by si při tomto sběru měli uvědomit, že do takto 

označených kontejnerů nepatří mokrý, mastný, voskový papír, použité pleny či 

hygienické potřeby. 

 

 Sběr plastového odpadu tvoří asi 16% z celkové hmotnosti domovního odpadu. 

Tento podíl stoupá s rozvojem životní úrovně a konzumního stylu života. Protože plast 

je trvanlivější a odolnější, nahrazuje tradiční materiály. Jednopruhové plasty jsou 

lisovány a odváženy ke zpracovatelům. Méně kvalitní plasty nebo zbytek po vytřídění 

PET láhví, často končí na skládkách bez dalšího využití. Skutečností zůstává, že cena za 

uložení 1t plastů jako komunálního odpadu, je asi 6x nižší než náklady na jejich 

materiálové zpracování. Občané by měli ukládat tento odpad do žlutě zbarvených 

kontejnerů a rozhodně by do nich neměli dávat žádné druhy PVC a obaly od 

nebezpečných látek (barvy apod.). 

 

 Podle mého názoru materiálem, který se nejvýznamnější měrou podílí na vratných 

obalech, je sklo. V ČR jsou ze skla vyrobeny vratné spotřebitelské obaly v podobě 

nápojových lahví.   

 Skleněný odpad tvoří asi 9% z celkového množství domovního odpadu. Ročně 

průměrně občan vyprodukuje 14 kg skleněného odpadu. Skleněný odpad sbírá 85% obcí 

v ČR. Sklo je 100% recyklovatelným materiálem. Občané by ho měli ukládat do 

zelených nebo bílých kontejnerů a rozhodně by se v nich neměla objevit keramika, 

autosklo nebo zrcátka[7]. 
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 Nejmenší podíl v komunálním odpadu má sběr kovů. Ten tvoří asi 4% z celkového 

množství. Kov se pohybuje v domovním odpadu jako obalový odpad v podobě 

plechovek či konzerv. Kovový odpad se vyskytuje ve větší míře při sběru objemného 

odpadu, a to např. kovové části automobilů, kamna či elektronika. Kovové odpady se 

většinou odnášejí do sběren nebo na sběrné dvory. Kovy železné i neželezné /včetně 

jejich slitin/, jsou téměř 100% využitelnou druhotnou surovinou. Používají se zpětně 

v hutích. 

 

 Snadno si dokážeme představit jako výrobce nebezpečných odpadů kouřící 

chemičku či elektrárnu, avšak už ne tak vlastní domácnost. Komunální odpady obsahují 

1% nebezpečných složek /nebezpečný odpad/, což představuje v rámci ČR 

nezanedbatelných 40 tis. tun ročně. Odpad je považován za nebezpečný tehdy, pokud je 

uveden v seznamu nebezpečných odpadů /vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů/. 

Každý z těchto odpadů, ať už to jsou např. oleje, spreje, lepidla, barvy, autobaterie, 

ředidla, mrazáky a další, má určité specifické vlastnosti. Ty mohou ohrozit zdraví a 

bezpečnost nás všech, ale i např. zdraví pracovníků nakládajících s odpady, popelářů či 

pracovníků skládek. Můžou znehodnotit složení komunálního odpadu, ohrozit kvalitu 

vody, ovzduší a půdy /z rozbitých teploměrů se uvolní rtuť/. K úniku freonů může dojít 

při špatné manipulaci s vyřazeným chladicím zařízením. Příčinou požárů na skládkách 

bývají zbytky barev a ředidel. Mezi nebezpečné odpady rozhodně patří použité 

pneumatiky. Drobného nebezpečného odpadu z domácností se můžeme zbavit 

mobilním svozem. Při tomto svozu přebírá odpad od občanů proškolená obsluha. Ta 

jednotlivé odpady ukládá do speciálních menších boxů, kontejnerů či přepravek dle 

druhu. 

 

 Mě osobně by se líbila alternativa sběru, kdy by sběr byl, po dobu několika dnů, 

prováděn na veřejně přístupném místě / např. větší parkoviště/. Po uvedenou dobu by 

zde byly nainstalovány mobilní přístřešky a do speciálních boxů by se ukládal 

nebezpečný odpad převzatý od občanů. Nutná by byla i tomto případě informovanost 

občanů. 
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 Na závěr tohoto celku bych se zabýval bioodpadem. Ten tvoří významnou skupinu 

v produkci komunálního odpadu. Bioodpad využívaný ke kompostování nebo k výrobě 

bioplynu se v současné době stává nedílnou součástí systému nakládání s odpadem. 

Nejvýznamnějším kompostovaným odpadem je listí, dále pak odpad z květinových 

záhonů a také upravené odpady ze hřbitovů. Vhodný ke kompostování je i běžný 

kuchyňský odpad. Ten tvoří např. popel ze dřeva, piliny, zbytky potravin, ovoce, 

zeleniny, vaječné skořápky. Specifický bioodpad tvoří odpad ze živnostenských 

provozů. Jedná se např. o odpady z restaurací, hotelů, obchodů s potravinami, jídelen, 

z tržnic. Shromážděný odpad je následně ze sběrných dvorů svážen na kompostárnu 

nebo jiné biotechnologické zařízení. Domnívám se, že pro trvalý odbyt produktu 

kompostáren – kompost, nejsou v ČR zatím vytvořeny potřebné podmínky.  
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3. ANALÝZA A REALIZACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

3.1. Vývoj odpadového hospodářství ve Statutárním městě Teplice 

 Před rokem 1989 panoval v otázce odpadů všeobecný názor, že odpad nemůže 

lidské společnosti a našemu životnímu prostředí až tak škodit. Většina lidí měla za to, 

že odpad není až nutné třídit, byli toho názoru, že se to stejně sesype všechno na jednu 

hromadu a někam odveze. Všem jakoby stačilo, že odpad sbírají děti ve škole a jsou za 

to odměňovány. Myslím si, že v současné době platí, a to nejen u obyvatel Teplic, dost 

odlišný názor, že je zde např. dost zpracovatelů, kteří se problémem odpadů zabývají, 

zpracovávají ho na druhotnou surovinu nebo na hotové výrobky. Oproti minulému 

období se o dost víc (systematicky) zahustila sběrná síť a lidé začali chápat, že třídit 

odpady není nic módního, že se jedná skutečně o společenskou odpovědnost. 

 V té době také neexistovalo pravidelné sledování produkce jak komunálního 

odpadu, tak i průmyslového odpadu, které by odpovídalo dnešním požadavkům na 

statistické vyhodnocení. 

 

V osmdesátých letech minulého století se v našem městě o veškerý odpad staral 

státní podnik Komunální služby města Teplic. Začátkem devadesátých let, kdy začala 

platit legislativa odpadového hospodářství, tj. zákon o odpadech, zákon o státní správě 

v odpadovém hospodářství, Katalog odpadů a Nařízení vlády o evidenci odpadů, 

převzaly tuto činnost Technické služby města Teplic. Technické služby se sídlem přímo 

v centru Teplic, se staraly např. o odvoz domovního odpadu, popelnic a kontejnerů, 

fekálií, zajišťovaly úklidové práce a čištění komunikací. Veškerý odpad se v té době 

vyvážel na nedostatečně kontrolovanou skládku do Modlan u Teplic. Začaly také 

postupně vznikat místní sběrny, kam lidé mohli „vytříděné“ složky komunálního 

odpadu doručit k výkupu za peníze. Třídění, tak jak ho známe dnes, má počátky v roce 

1997, kdy vznikla akciová společnost EKO-KOM, která v současné době systém 

provozuje.  

 

 Technické služby vždy o víkendech přistavěly na devět různých míst města 

kontejnery, do kterých mohli občané odkládat velkoobjemový odpad. Nebezpečný 

odpad byl např. sbírán 1x do roka. O těchto víkendových akcích byli občané 



Bc. Jiří Vopravil: Ekologické a ekonomické zhodnocení využití produkovaného 

odpadu v městě Teplice 
 

2012 
13 

 

informováni především formou letáků. Takto sebraný odpad se pravidelně odvážel na 

skládku do Modlan, 3 km severně od Teplic. Tato skládka v dřívější podobě byla 

absolutně nedostatečná, nebezpečná a nesplňovala základní podmínky provozu. 

Největším problémem provozu skládky byl nesnesitelný zápach, který se šířil i do 

samotného města a vliv skládky na spodní vody. Způsob takto sbíraného odpadu přinesl 

problém v tom, že do těchto kontejnerů dováželi odpad i občané ze širokého okolí 

Teplic. To mělo hned několik negativních následků. Docházelo k přeplňování 

kontejnerů, vytváření černých skládek na celém území našeho města, na veřejných 

prostranstvích, v okolních lesích, v zahradních koloniích a v parcích. Dále v nich byla 

velká různorodost odpadu, protože se v něm nacházel dohromady komunální odpad, 

velkoobjemový i nebezpečný odpad. Třídění odpadů bylo v Teplicích na velmi nízké 

úrovni a bylo nedostačující. 

 

  Výrazné změny v „hospodaření“ s odpady nastaly v roce 2001, kdy na scénu 

odpadového hospodářství v Teplicích vstoupila firma Marius Pedersen, která v témže 

roce zpracovala „Plán odpadového hospodářství města Teplice“.  

 

 Zároveň, v souvislosti s odpady, stojí za zmínku fakt, že v našem městě a celém 

regionu docházelo k velkému znečištění ovzduší. Velkou měrou k tomu přispíval fakt, 

že lidé v domácnostech, mnohdy za účelem nesmyslného šetření, pálili doma komunální 

odpady. Tím docházelo k nedokonalému spalování odpadu, kamna nebyla vybavena 

filtry na zachycení škodlivin a následnému úniku těchto škodlivin do ovzduší. 

V současné době je pamatováno i na toto a podle zákona je jakékoliv spalování odpadů 

v domácnostech zakázáno. 

 

3.2. Plán odpadového hospodářství 

 Cílem „Plánu odpadového hospodářství“ je vytvoření integrovaného řešení 

odpadového hospodářství respektující principy trvale udržitelného rozvoje, potřeby a 

možnosti města Teplice, a to při současném respektování právní úpravy platné v oblasti 

odpadového hospodářství ČR (v souladu s právními předpisy EU). 
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 Plán odpadového hospodářství (POH) města Teplice byl vypracován na základě 

naplnění povinnosti stanovené v §44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. POH 

zpracovávají původci odpadů. Obce, které produkují ročně více než 10t  nebezpečného 

odpadu (Teplice v roce 2005 – 34,5t) nebo více než 1000t ostatních odpadů (Teplice 

v roce 2005 -17591t). POH stanovuje cíle a následné opatření k jejich dosažení, které 

Statutární město Teplice bude jako původce odpadů realizovat tak, aby bylo 

předcházeno vzniku odpadů, omezováno jejich množství a jejich nebezpečné vlastnosti 

a současně bylo dosaženo souladu se závaznou částí POH Ústeckého kraje. 

 Mezi stanovené cíle POH města Teplice, byly dány pouze takové, které odpovídají 

podmínkám a možnostem našeho města a jejichž splnění může město Teplice, v rámci 

svých kompetencí, garantovat nebo ovlivnit použitím vhodných nástrojů řízení 

odpadového hospodářství, popř. realizací navržených opatření. 

 POH Statutárního města Teplice má platnost na dobu 9 let, tj. od roku 2006 do roku 

2014 a může být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl 

zpracován. Zpracovatel POH je obchodní firma Marius Pedersen a.s.. Původce POH je 

Statutární město Teplice, statutární zástupce je teplický primátor Jaroslav Kubera. 

 

3.3. Současný stav odpadového hospodářství 

Plán odpadového hospodářství dle mého mínění je v našem městě plněn. 

Procentuálně se nebudu vyjadřovat, protože je to věc názoru a věc čísel, která jsou 

pokaždé jiná. Pro nás občany je důležité, že je svoz odpadů organizován na celém 

území města Teplice a je v něm evidováno v současné době 4757 ks nádob. Celková 

svozová oblast představuje produkci odpadů minimálně od 53 tisíc obyvatel, v zástavbě 

bytových domů městského typu, sídlištní zástavbě a zástavbě rodinných domů. Jelikož 

je svoz odpadů z celého území našeho města, jsou tím vytvořeny dobré předpoklady 

předcházení vzniku divokých skládek v blízkosti obytné zástavby. 

 V současné době je svoz např. oddělného odpadu (papír, sklo, plast) prováděn ze 

150 kompletně vybavených sběrných míst, která jsou zařízena na všechny tři druhy 

odpadu (v Teplicích od 4/2005). Četnost svozu odděleně sbíraných složek je pro PET 
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lahve a papír 1x týdně, sklo je sváženo 1x měsíčně. Mobilním způsobem je organizován 

2x do roka i svoz nebezpečných odpadů, a to z 60 stanovišť (30 stanovišť na jaře 

v březnu, stejný počet je na podzim v září). Občané Teplic mohou odevzdat nebezpečný 

odpad do sběrného dvora individuálně po celý rok. 

 Lokálně je v Teplicích sbírán i bioodpad (od 6/2005). Ten je sbírán do speciálních 

kontejnerů. Pro tuto činnost sběru je poskytnuto v našem městě 312 ks 120 litrových 

kontejnerů a 49 ks 240 litrových kontejnerů. Občané mají dvě nádoby (1 na směsný 

odpad, 1 na bioodpad). Svoz se provádí 1x týdně pro směsný odpad, 1x za 14 dní pro 

bioodpad. Myslím si, že na tento druh sběru si obyvatelé Teplic již zvykli a je už dost 

dobře zažitý. 

 Celkem ze 150 stanovišť je organizován periodický svoz objemných odpadů. 

Velkokapacitní kontejnery jsou přistavovány na každé stanoviště asi po 5 týdnech, na 

dobu 4 dnů. Co do počtu stanovišť a frekvence sběru je to v našem městě dostačující. 

Popelnic, jako sběrných nádob na zbytkový odpad, je v Teplicích v současné době 4852 

ks, a to různých velkostí, od 120 litrových do 1100 litrových. Tento odpad, hlavně ze 

sídlišť, je vyprazdňován 2-3 týdně.  

     K samotnému odpadu a svozu v Teplicích nutno podotknout, že občané Teplic jako 

jediní (až na nějaké výjimky), za odpad neplatí. Zdarma mají také provoz sběrného 

dvora. Zde bych použil slova primátora Teplic, pana Kubery, který považuje všechny 

zákony o odpadech za chybné a špatné. Myslí si, že svoz odpadu, stejně jako veřejné 

osvětlení nebo kvalitní komunikace, se má zajišťovat lidem zadarmo. Pan primátor 

argumentuje dále tím, že na radnici ušetří za úředníky, které by museli přijmout na 

vyřizování odpadové agendy a zároveň nemusí zdlouhavě řešit nedoplatky 

neukázněných občanů. S bezplatným odvozem komunálního odpadu se začalo v roce 

1995. Systém se dle něho do současné doby osvědčuje a radnice v Teplicích ho nehodlá 

měnit. 

   Domnívám se, že velký skok dopředu v této problematice, byl udělán v roce 2009, 

kdy město Teplice konečně uzavřelo smlouvu se společností EKO-KOM. 
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3.4.  Marius Pedersen a.s. 

    Záležitostmi odpadového hospodářství, na základě smlouvy se Statutárním městem 

Teplice, byla v roce 2001 pověřena a.s. Marius Pedersen, která v plném rozsahu 

nahradila dřívější Technické služby města Teplic. 

 

    První kontakty s tehdejším Československem navázala společnost Marius 

Pedersen počátkem roku 1990. Nabídla své zkušenosti, finanční zdroje a začala řešit do 

té doby zanedbávanou oblast likvidace odpadů. Cílem společnosti je komplexní 

zabezpečení služeb v oblasti svozu a likvidace odpadů pro občany i podnikatelské 

subjekty v našem městě. Firma disponuje rozsáhlým vozovým parkem a kvalifikovanou 

obsluhou veškeré techniky a technologickým zařízením dle příslušných norem a 

předpisů. 

 

3.4.1. Činnost společnost 

 Činnost společnosti Marius Pedersen je v současné době velice různorodá a lze do 

ní zahrnout široké spektrum činnosti, které se týká odpadového hospodářství. 

Společnost provádí různé druhy recyklací, sběru, provozu, likvidací, prodeje, výkupu, 

úprav, svozů, odstraňování a výroby. Při bližším pohledu na tyto činnosti zjistíme, že 

cílem společnosti je skutečně něco nového nebo užitečného z odpadu vyprodukovat: 

- Recyklace stavebního odpadu. Stavební odpad se třídí podle druhu a kvality, dále je 

drcen a roztříděn. Výsledným produktem je recykláž, který se používá při úpravě silnic. 

- Sběr kovových odpadů. Pro tento sběr se ve firmě používají vanové a vratové 

kontejnery a úzce se spolupracuje s recyklačními společnostmi 

- Sběr a svoz elektroodpadu. Tento odpad je stále častěji využíván k další recyklaci, 

společnost se snaží o snížení množství tohoto odpadu, které není využito. 

- Provoz sběrných dvorů. Společnost provozuje sběrný dvůr na svém pozemku (ul. 

Úprkova) a další v Krupce a v Dubí. Veškeré odpady jsou zde přetříděny na ruční lince 

(papír a plasty jsou lisovány) a předávány dalším oprávněným osobám či firmám (papír 

– Papírna Štětí, PET lahve – Plastic Technologies Jílové u Prahy, sklo – AMT Příbram). 
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     - Sběr a svoz odpadů ze zdravotnických zařízení. Společnost poskytuje komplexní servis 

týkající se likvidace těchto odpadů, a to od privátních ordinací až po velké nemocnice. 

- Sběr a svoz separovaného komunálního odpadu. Třídící linky a úpravny odpadů jsou 

vybaveny různými typy lisů, drtičů a granulátorů. Z odpadu se zde vyrábí surovina, 

která putuje znova do výroby nebo si najde jiné využití (např. jako palivo). 

- Recyklace dřeva. Dřevěné odpady se recyklují nebo se využívají jako zdroj pro výrobu 

paliva. Dřevo se třídí ručně. Dále je potom drceno na určitou frakci v drtičkách a 

mlýnech. Surovina je následně dopravena ke zpracovateli na výrobu dřevotřískových 

desek. 

- Sběr a svoz kapalného odpadu. Bezprostředně po nasátí u zákazníka je odpad odvážen 

přímo k dalšímu zpracování (např. do průmyslové čistírny odpadních vod, spalovny 

odpadů, do zařízení na regeneraci oleje). 

- Likvidace autovraků. Z autovraků jsou na sběrném dvoře odstraněny veškeré 

nebezpečné provozní kapaliny (odebrán i akumulátor), dále je vrak demontován (zbaven 

plastů, sedaček a skel) a odvezen k dalšímu zpracování oprávněnou firmou. 

- Prodej nádob a košů. Společnost poskytuje pestrou škálu odpadových nádob 

přizpůsobených různému typu prostředí: 

1) Historické části města – nenápadné odpadkové koše 

2) Město – popelníky ve tvaru sloupků 

3) Autobusové zastávky – barevné a hodně výrazné koše 

4) Dětská hřiště – koše ve tvarech veselých a pohádkových postaviček 

 - Výkup a prodej druhotných surovin. Společnost vykupuje papír a kovy, zajišťuje 

rovněž jejich dopravu k dalšímu zpracovatelskému zařízení. 

- Sběr a svoz gastroodpadu. Pro uskladnění těchto odpadů jsou zákazníkům 

pronajímány uzavíratelné nádoby. Odpad je následně využíván ke kompostování. 

Výstupním produktem může být kompost vhodný pro rekultivaci půdy nebo bioplyn, 

který je dále zpracováván na výrobu elektřiny či tepla. 
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- Sběr a svoz bioodpadu. Sběr bioodpadů je novým a pozitivním trendem v oblasti 

separování odpadů. Společnost vlastní technologií zpracovává sebrané bioodpady ve 

vlastní kompostárně v Modlanech u Teplic. 

- Recyklace plastů. Jednotlivé druhy plastových odpadů jsou drceny. Vyrobená drť se 

může vrátit do výroby nebo postoupit k dalšímu zpracování, třeba jako granulát. Ten se 

následně prodává na českém nebo mezinárodním trhu komodit. 

- Odstraňování černých skládek. Firma Marius Pedersen přímo na místě černé skládky 

vytřídí odpad, ten odveze, místo upraví a odpad využije v provozovnách. V této 

souvislosti se používají velice moderní a náročné technologie zneškodňování 

nebezpečného odpadu. 

- Sběr a svoz komunálního odpadu. Jde o stěžejní a nejrozšířenější činnost, kterou firma 

poskytuje, protože směsný komunální odpad tvoří největší podíl všeho produkovaného 

odpadu občany. 

- Výroba alternativního paliva z použitých pneumatik. V současné době firma disponuje 

složitým technologickým zařízením, které je schopné přijímat, soustřeďovat a 

mechanicky upravovat osobní i nákladní pneumatiky. Výsledkem následné recyklace 

pneumatik a pryžového odpadu je certifikované alternativní palivo ALTPAL MP-50, 

které slouží jako vstupní surovina při výrobě cementu (Cement Hranice, a.s.). 

- Odstraňování odpadů na řízených skládkách. Společnost v současné době 

obhospodařuje skládku v Modlanech (ekologicky a ekonomicky zajišťuje konečnou 

ukládku již nevyužitelného odpadu). Od 16. 07. 2009 mohou být v provozu jen skládky, 

které jsou plně v souladu s legislativou EU. Tato skládka přísné evropské normy 

splňuje. 

     Z uvedeného přehledu činnosti (zcela ne úplného) je patrné, že společnost Marius 

Pedersen má dlouholeté zkušenosti a ty jí řadí na přední pozice ve světě mezi firmami 

podnikajícími v oblasti odpadového hospodářství. Je dobře, že Česká republika patří 

mezi 40 zemí světa, kde působí. 
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3.4.2. Hodnocení současných programů 

     V této části jsem si vybral k hodnocení některé, pro mě nejzajímavější body 

programu odpadového hospodářství. Vybral jsem si k hodnocení konkrétní věci (body), 

které mě, jako obyčejnému člověku, nejsou lhostejné a rovněž mě zajímají. 

1) Svoz směsného komunálního odpadu 

 Jedná se prakticky o pravidelný sběr, svoz, přepravu a odstranění odpadu.  Pro 

letošní rok byla na tuto činnost z městského rozpočtu vyhrazena částka 26200000,- Kč. 

Vzhledem k tomu, že produkce směsného komunálního odpadu bude mít i 

v následujících letech vzrůstající tendenci, lze očekávat, že poroste i částka na to 

vyhrazená. 

2) Odpadové koše  

     V současné době je v našem městě umístěno asi 1000 ks odpadkových košů, 

z nichž 500 je vyváženo 5x týdně (lázeňská oblast 6x týdně), méně frekventovaná místa 

3x týdně. V loňském roce byla na tuto činnost vyhrazena částka 3200000,- Kč. Myslím 

si, že počet těchto košů je dostačující, vyprazdňování košů je časté a rovněž se velmi 

změnil vzhled košů. Velkým a kolikrát zbytečným problémem je obnova rozbitých či 

poškozených košů. Dochází k případům, kdy někteří jedinci této generace, pojali 

rozbíjení a ničení košů jako určitý druh zábavy. Ta nás ale stojí nemalé a zbytečné 

peníze. 

3) Sběrný dvůr  

 Pro občany Teplic je dobré, že v něm mohou ukládat odpad zdarma, a to po celý 

rok. Vhodně je pro občany přizpůsobena i pracovní doba. Poloha mimo centrum je také 

přijatelná. Na provoz sběrného dvora byla na letošní rok vyčleněna 2800000,- Kč, která 

se v případě otevření dalšího dvora změní. 

4) Mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

     Tato činnost je v Teplicích uskutečňována 2x do roka. Oproti minulému období jde o 

velký skok vpřed. V dřívějším myšlení lidí bylo zakořeněno to, že nebezpečný odpad 

vlastně není nebezpečný, že v popelnici se ztratí. Co s ním bude dál, to nikoho 
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nezajímalo. Jsou vhodně vždy vytipována místa sběru a i občan je včas a v dostatečné 

míře o této akci informován. Na letošní jarní a podzimní svoz byla vyčleněna částka 

190000,- Kč. 

5) Likvidace odpadu prostřednictvím velkokapacitních kontejnerů  

 Tato problematika je v současnosti řešena opravdu na dobré úrovni. Mě, jako 

občana města, uspokojuje četnost přistavování těchto velkokapacitních kontejnerů, 

vytipovaná místa a i informovanost o umístění kontejnerů. Do těchto kontejnerů mohou 

občané odevzdat veškerý odpad z domácností, sklepů, půd či zeleň ze zahrad. Dříve se 

to řešilo úplně jednoduše. Tento odpad se prostě odložil tam, kde momentálně bylo 

místo. Na rozmisťování těchto kontejnerů byla vloni vyčleněna částka 3380000,- Kč. 

Na letošní rok bude zhruba stejná. 

6) Separace 

 Do roku 2001, kdy společnost Marius Pedersen začala svojí činnost v Teplicích, 

bylo v našem městě 140 separačních míst. Ta byla vybavena kontejnery na papír a plast. 

Od roku 2005 byla stanoviště doplněna o kontejnery na sklo. V loňském roce, na 

přímou žádost občanů, bylo zřízeno několik dalších separačních hnízd a jejich počet se 

ustálil na čísle 163. To si myslím je dostatečný počet. Nyní je důležité, aby se občané 

tohoto počtu naučili využívat. Na separaci odpadů je na letošní rok vyčleněno 

4270000,- Kč. V Teplicích se také osvědčil svoz „dutých“ obalů z „duo“ nádob (na ½ se 

bude v nádobě třídit plast a papír). Tato služba se setkala u občanů s kladným ohlasem. 

7) Bioodpad 

 V současné době je v Teplicích činných 2246 ks speciálních nádob na bioodpad. 

V souvislosti s touto problematikou mě překvapil poměrně velký zájem občanů o tyto 

služby. Svoz bioodpadů z rodinných domů a vilek je v našem městě téměř na 96% 

pokrytý. Což je opravdu vysoké číslo. Pro letošní rok byla na bioodpad vyčleněna 

částka 2580000,- Kč. 
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8) Bílý týden 

 Tato spontánní akce měla svojí premiéru v roce 2007 a od té doby se docela vryla 

do paměti našich občanů. Akci „Bílý týden“ jsem hned od počátku podporoval i já. 

Letos na tuto akci připadá termín od 16.3. do 26.3.2012. Občané se v té době mohou 

zbavit odpadů tím, že ho odloží buď ke kontejneru, nebo prostě na chodník. Starší 

generace si toto „odkládání“ odpadů pamatuje z dřívější doby. Myslím si, že je dobré, 

uskutečňuje-li se „Bílý týden“ jednou do roka. Častější takové akce by nahrávaly 

různým „bezdomovcům“ a sběračům odpadů. Docházelo by k roznášení odpadů třeba 

po celých sídlištích. Normálních způsobů, jak se zbavit odpadu, mají občané v současné 

době dost. Na akci „Bílý týden“, který probíhá i letos, je vyčleněno 200000,- Kč. 

 

9) Černé skládky 

 Toto je fenomén doby. Nikdy jsem se nesmířil a nikdy nesmířím s černými 

skládkami. Je něco hrozného, když někde v přírodě narazíte na odhozené pneumatiky, 

stavební materiály nebo rozházené PET lahve po lese. Přestože veškeré služby 

s odvozem odpadu jsou pro občany města Teplice zdarma, je i tady potřebná likvidace 

těchto nepovolených skládek. Při řešení tohoto problému bych byl rozhodně pro daleko 

vyšší pokuty pro autory černých skládek. Na tuto „zbytečnou“ činnost byla letos 

vyčleněna částka 1600000,- Kč. 

10) Sběr psích exkrementů 

    Od roku 2008 existuje tato služba i v Teplicích. Společnost Marius Pedersen má 

k dispozici chemicky vybavenou čtyřkolku s vysavačem. Sběr probíhá od března do 

konce listopadu, celkem na ploše 780869 m2. Jen v loňském roce se tímto způsobem 

uklidilo 4161 kg psích exkrementů. Tuto službu osobně podporuji a jsem proti těm, 

kterým jsou výkaly jejich miláčků lhostejné. Je velice nepříjemné, pro každého z nás, 

když do exkrementu šlápnete na trávníku, na chodníku, či dítě na neoploceném dětském 

hřišti. Částka na tuto službu je letos 500000,- Kč. 
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11) Mytí nádob a odpadkových košů 

 S touto službou jsem se poprvé setkal před dvěma lety v Mariánských Lázních a byl 

jsem mile překvapen, že se toto děje i v našem městě. Je podle mě důležité, že nádoby 

na odpad jsou sice pravidelně vyprazdňovány, ale je potřeba je i umýt a v některých 

případech i desinfikovat. Na tuto činnost byla vloni uvolněna částka 200000,- Kč. 

12) Spolupráce s obalovou společností EKO-KOM a.s. 

 Spolupráce mezi Statutárním městem Teplice a obalovou společností byla uzavřena 

v roce 2009. Do té doby existovala skupina politických činitelů, kteří podepsání této 

smlouvy bojkotovali, jak se jen dalo. Jsem osobně rád, že se Teplice začlenily do počtu 

5904 obcí a měst v ČR (počet obyvatel 10308000, 98% populace). Odměna společnosti 

EKO-KOM za třídění odpadu činila v roce 2009 – 1400000,- Kč, v roce 2010 – 

2216000,- Kč a vloni to bylo již 2456000,-  nezanedbatelných Kč. 

3.4.3. Východiska a návrhy na možná řešení 

 V této kapitole nebudu rozdávat žádné chytré rady nebo radit lidem, kteří se 

zabývají odpadovým hospodářstvím a mají určitě hodně zkušeností. Uvedu jen několik 

případných východisek nebo možných řešení, které mě jako občana laika 

v problematice odpadového hospodářství, napadla. 

 Pokud to bude možné, neustále musíme zvyšovat množství odděleně sbíraných 

druhů komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, bioodpad) za účelem dalšího 

materiálového využití. Třídění přispívá největší měrou k jejich opětovnému využití – 

recyklaci. Je důležité, aby si každý uvědomil, že třídění odpadů je základní povinností 

původců, vyplývající přímo ze zákona. 

 V rámci našich možností se musíme snažit snižovat množství biologicky 

rozložitelných komunálních odpadů ukládáním na skládky. Naučit se ve větší míře 

využívat nově vybudovanou kompostárnu v Modlanech u Teplic, a to i vzhledem 

k tomu, že celkové množství bilologicky rozložitelných odpadů od občanů se bude stále 

více zvětšovat. 
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 Co se týče nebezpečného odpadu, určitě bychom měli pokračovat ve snižování jeho 

nadměrné produkce. Množství nebezpečného odpadu každoročně narůstá a není možné, 

aby zvítězila lidská lhostejnost a tyto odpady skončily ve směsném komunálním odpadu 

u popelnic. 

 Sběr baterií bychom měli rozšířit na všechny základní školy. U škol, kde akce 

probíhala doposud, měla velký ohlas. V současné době asi neovlivníme pokles sběru 

baterií ve sběrných dvorech. Je to způsobeno tím, že je dost vysoká výkupní cena 

autobaterií a odebírají je téměř všechny sběrny. Další fakt je ten, že velkou část baterií 

odebírají i autoservisy a prodejci formou zpětného odběru. 

 Zvýšit by se také mohla celková úroveň tříděných vyřazených elektrických a 

elektronických zařízení povinnými osobami. V tomto případě by se síť míst pro zpětný 

odběr elektrozařízení měla rozšířit, a to např. pro sběr výbojek, úsporných zářivek a 

odpad obsahující rtuť. 

 Společnost Marius Pedersen by měla pokračovat v systému sběru všech vozidel a 

autovraků po skončení jejich životnosti ve městě Teplice a dále pokračovat v jejich 

ekologické likvidaci. Určitě se nikomu z nás nelíbí, když parkoviště, ulice nebo volná 

prostranství hyzdí různé autovraky nepoužívaných vozidel. Ty akorát překáží, 

znečišťují okolí (vytékající kapaliny) a jsou nebezpečné pro děti.  

     Občané města Teplice budou také podporovat výstavbu, v souvislosti s odpadovým 

hospodářstvím, takových zařízení, u kterých bude technicky a ekonomicky prokázána 

účelnost jejich provozování. Konkrétně se to týká výstavby druhého sběrného dvora 

přímo v Teplicích, která by měla začít v roce 2014 (s novou recyklační a drtící linkou). 

Na závěr jsem si nechal oblast environmentální výchovy (o ní jako takové bude řeč 

v další části diplomové práce). Této osvětě by se mělo věnovat stále více času a 

prostoru a zapojovat do ní co nejvíce obyvatel. 
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4. PRÁVNÍ OŠETŘENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 

4.1. Povinnosti obce při nakládání s odpady dle zákona o odpadech 

            Po analýze a vlastní realizaci odpadového hospodářstvím potřeba se zabývat 

právním ošetřením odpadového hospodářství. Právní předpisy jako původce určily 

právnickou osobu, při jejíž činnosti vznikají odpady a fyzickou osobu, oprávněnou 

k podnikání, při jejíž činnosti také vznikají odpady. Obec se stává původcem 

komunálního odpadu tehdy, kdy fyzická osoba odpady odloží na místo k tomu určené. 

Pak se obec stává i vlastníkem odpadu.  

         Jednou ze základních povinností obce je povinnost nakládat s odpady a likvidovat 

je pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech. Obec následně může ve své 

samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou systém sběru, třídění, 

shromažďování, přepravu, využívání a odstraňování komunálních odpadů[8].  

V ustanovení o obecných principech by měla být jednoznačně stanovena hierarchie 

způsobu nakládání s odpady, a to následovně: 

- Předcházet vzniku odpadu 

- Příprava k opětovnému využití odpadu 

- Materiálové využití odpadu 

- Jiné využití odpadu 

- Odstranění odpadu 

 To znamená, že přednost by měla mít recyklace odpadů, kompostování, využití 

jako druhotné suroviny před energetickým využitím. Ukládání na skládky by mělo patřit 

až na úplný konec možnosti při nakládání s odpady. Obec, jako původce komunálního 

odpadu má řadu povinností. V přehledu uvádím ty nejzákladnější: 

1. Obec musí zařazovat odpady podle kategorií, uvedených v Katalogu odpadů. 

2. Pokud obec sama nemůže využít nebo odstranit odpady v souladu se zákonem o 

odpadech, může je převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. 

3. Musí zajistit přednostní využití odpadů před jejím odstraněním. 
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4. Obec musí stanovit systém shromažďování, třídění, přepravy a využívání 

komunálních odpadů. Rovněž stanoví místa, kde jsou občané povinni odkládat 

komunální odpad. 

5. Obec musí ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich 

skutečných vlastností. 

6. Každá obec musí vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání 

s nimi. 

7. Důležitá povinnost obce je zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením 

nebo únikem. Odpady se musí shromažďovat v takových místech, kde je tato 

povinnost zajištěna (oplocené, hlídané objekty). 

8. Obec by rozhodně měla vykonávat kontrolu vlivu nakládání s odpady na zdraví lidí 

a životní prostředí. 

9. Produkuje-li obec více jak 1.000 tun komunálního odpadu nebo víc jak 10 tun 

nebezpečného odpadu ročně, je její povinností zpracovat POH (v souladu s plánem 

kraje). 

10. V neposlední řadě musí obec umožnit kontrolním orgánům (např. Česká inspekce 

životního prostředí) přístup do objektů a prostorů, předložit dokumentaci 

související s nakládáním s odpady.  

 

4.2. Dělení odpadů, evidence o odpadech 

Jak již bylo řečeno v předešlé části, obce jsou povinny zařazovat odpad podle 

Katalogu odpadů a kategorií. Odpady se dělí do skupin podle technologické výroby, ve 

které daný odpad vzniká. V Katalogu mu je přiřazen číselný kód a jeho kategorie. 

Zavedení Katalogu odpadů pomohlo k vypracovanější evidenci, k jednodušší 

identifikaci odpadů a zároveň přehledu, jak s nimi nakládat. Nejzákladnějším dělením 

odpadů je kategorie „O“ ostatní a „N“ nebezpečné (má přísnější právní režim). Další 

dělení odpadů už může být individuální, kdy odpady můžeme dělit na: 

a) využitelné odpady, které lze dále zpracovat, např. recyklovat 

b) nebezpečné (svými vlastnostmi by ohrozily životní prostředí a životy lidí) 

c) ostatní odpady (odpady, co zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít) 
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 Ještě podrobnější dělení by nastalo, kdybychom dělili odpady podle jejich 

vlastností – odpady pevné a kapalné, podle původu vzniku – odpady těžební, stavební, 

energetické, průmyslové, zemědělské, komunální a zdravotnické. Ať dělíme odpady, jak 

chceme, stále musíme vycházet ze směrodatného Katalogu odpadů. 

 Stejně jako je základní povinnost obce zařazovat odpady podle Katalogu, je 

povinnost obce vést o odpadech průběžnou a přesnou evidenci. Před rokem 1989 

prakticky žádné ucelené evidence o odpadech v Teplicích (vlastně nikde) neexistovaly. 

Vytvořené evidence byly naprosto nedostatečné, nepřehledné a hlavně pro obyvatelstvo 

zkreslené. Problému odpadu se nedával vůbec žádný význam, všechno kolem odpadu 

bylo v pořádku, odpad nikomu nevadil a hlavně dle mínění minulého režimu – stále 

ubýval. S odstupem času můžeme vidět, že tento problém byl hrubě podceněn.  

 Současné evidence o odpadu zaznamenávají prakticky vše. Evidence obsahují údaje 

o množství vzniklého odpadu – název, katalogové číslo, kategorii. Zaznamenán je 

způsob naložení s odpadem, využití, odstranění vlastními prostředky nebo předání 

k využití jiné oprávněné osobě. Dále pak obsahuje množství předaného odpadu k 

dalšímu využití. Údaje o osobách, kterým byl odpad předán, název firmy, její sídlo, 

právní formu či IČO a množství přijatého odpadu. Nezapomíná se také na datum a číslo 

zápisu, jméno a příjmení osoby zodpovědné za vedení evidence. 

      Nerespektováním evidence dochází k vytváření černých skládek. Okres Teplice má 

několik sběrných dvorů, kam lze zdarma svůj odpad, který nepatří do kontejneru, 

odložit. I přes tyto možnosti se najdou lidé, kteří svůj odpad zavezou třeba do lesa. 

Likvidace takové skládky stojí 3 - 5 tisíc korun. Za první pololetí roku 2011 likvidovala 

společnost Marius Pedersen 388 černých skládek. Jejich likvidace stála firmu 1,5 

milionu korun. Černé skládky zatěžují i místní hasiče. Ti se hlavně potýkají s plameny 

hořících skládek nelegálně dovezeného odpadu. Z různých statistik vyplývá, že velké 

procento nelegálního odpadu na území našeho města, tvoří odpad z Německa. Při 

dovozu a dalším nakládání s ním, porušují německé firmy právní předpisy upravující 

nakládání s těmito odpady, porušují přímo směrnice EU. 
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4.3. Výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství 

      Výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství vykonává hlavně 

ministerstvo životního prostředí, dále pak krajské úřady, celní úřady, obce s rozšířenou 

působností a různé orgány veřejného zdraví. 

Obecní úřady s rozšířenou působností provádí např. tuto činnost: 

1) podávají návrhy MŽP na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů 

2) vedou a zpracovávají evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi 

3) kontrolují jak právnické, tak fyzické osoby zda dodržují ustanovení právních 

předpisů 

4) ukládají souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 

5) ukládají právnickým a fyzickým osobám pokuty za porušování stanovených 

povinností 

6) ukládají pokyny provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných 

případech 

7) můžou zakázat původci odpadu činnost, která způsobuje vznik odpadu 

8) uloží pokutu do výše 200000,- Kč fyzické osobě, která není podnikatelem za 

přestupek, když se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru 

motorových vozidel v rozporu se zákonem o odpadech 

9) pro potřeby živnostenského úřadu dává obec vyjádření k podnikání v oblasti 

nakládání s opady 

10) u samotných občanů může kontrolovat dodržování vyhlášky obce 

 Z daného přehledu „činnosti“ státní správy v oblasti odpadového hospodářství je 

patrné, že vše je směřováno na ochranu života lidí a na ochranu životního prostředí. 

Problém „odpad“ nás bude ještě hodně dlouho trápit a je lepší ho mít co nejvíce pod 

kontrolou. 
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4.4.  Obecně závazná vyhláška týkající se komunálního odpadu 

v Teplicích 

 Vyhláška, která upravuje veškeré právní vztahy v odpadovém hospodářství 

Statutárního města Teplice, byla vydána 07. 12. 2001, pod č. 36/01. 

 Obecně závazná vyhláška města Teplice č. 36/01 stanovuje systém sběru, třídění, 

využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Teplice[9]. Tato 

vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které se na území města zdržují, 

vztahuje se také na vlastníky a správce nemovitostí určených k bydlení nebo rekreaci na 

území města, ve kterých vzniká komunální odpad. 

 Obecně závazná vyhláška č. 36/2001 ze dne 07. 12. 2001 se též vztahuje na 

pořadatele nebo provozovatele kulturních, obchodních, sportovních, společenských a 

jiných obdobných akcí, kteří jsou povinni v místech jejich konání zajistit dostatečný 

počet sběrných nádob na odpad, dále i úklid okolí stanoviště sběrných nádob, včetně 

veřejného prostranství, na kterém se akce konala a uvést do původního stavu i místo 

konání. Podnikatelské subjekty v tomto směru uzavírají smlouvy přímo se společností 

Marius Pedersen.  
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5. ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTA A VÝCHOVA 

5.1. Environmentální výchova a informační kampaň 

      „Výchova, osvěta a vzdělávání se provádí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které 

je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje k vědomí odpovědnosti za udržení 

kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho 

formách“.(zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí) 

 V našem Statutárním městě organizuje environmentální vzdělávací osvětu 

Magistrát města Teplice, konkrétně odbor Dopravy a životního prostředí. Ten např. 

prostřednictvím svých internetových stránek nabádá právnické a fyzické osoby, aby 

dodržovaly ustanovení zákona a s ním spojené povinnosti nakládání s odpady a 

zbavování se jich pouze způsobem stanoveným zákonem. Smyslem celé této osvěty je 

zamezit neoprávněnému nakládání s odpady, to znamená nedovolit vytváření černých 

skládek na území našeho města, zamezit zhoršování životního prostředí a znečišťování 

našeho okolí. Významnou úlohu v této oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty má veřejná 

správa. Ta již v současné době disponuje finančními prostředky, které lze vyčlenit právě 

na environmentální výchovu, na vhodné prostory k tomu určené a i na provoz subjektů, 

které se budou danou problematikou zabývat. 

 Pokud jsme se dosud zabývali environmentální výchovou, vzděláním a osvětou, je 

důležité si také něco říct o tzv. informační kampani. Základním kamenem pro úspěšné a 

efektivní provozování systému nakládání s komunálním odpadem, je dodržování 

určitého systému občany tak, jak je nastaven místní vyhláškou. Znamená to důsledné a 

správné třídění odpadu na jednotlivé složky, jejich shromažďování na příslušná místa, 

ukládat ho do příslušných nádob a také v určených termínech. 

 V praxi z toho plyne, že každý občan našeho města by měl být informován, které 

složky z domovního odpadu vytřídit, kde je má skladovat a kdy je odložit. Velice 

důležitá je i motivace obyvatel. Ten musí být přesvědčen o tom, že je správné chovat se 

tak, aby byl v souladu s danou vyhláškou. Jelikož každý z nás přijde každodenně do 

kontaktu s odpady, měli bychom znát a vlastně naučit se ty základní věci odpadech. 

S těmito základními vědomostmi by si obyvatelé měli uvědomit důležitost třídění 

odpadu v souvislosti s ochranou našeho životního prostředí. Domnívám se, že ohledně 
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problematiky odpadů mají občané pořád nedostatek informací. Obyvatelé sídlišť a 

činžovních domů asi nejvíce přivítají informace na různých letácích. Určitě dobrá věc je 

dávat informace přímo na kontejnery. Dobré je také využívat místní tisk (Teplický 

deník) a získávat potřebné aktuální informace z webových stránek města. 

 Do environmentálního vzdělávání jsou v Teplicích všechny základní školy. V rámci 

této výchovy jsou žáci vedeni k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a 

životního prostředí. Žáci všech věkových kategorií jsou podporováni v aktivní účasti na 

ochraně, ale také citlivém utváření životního prostředí. 

 Polovina základních škol v Teplicích se zúčastní školního recyklačního programu 

„Recyklohraní“. Tento program vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit tuto 

výchovu na základních a středních školách v ČR. Cílem tohoto projektu je prohloubit 

znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim osobní 

zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 

 Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, 

různých praktických činností, kvízů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých 

baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Samotná motivace dětí spočívá v tom, 

že za plnění úkolů získávají školy body, které si pak mohou v internetovém katalogu 

vyměnit různé odměny.  

 Firma Marius Pedersen každoročně vyhlašuje mezi teplickými školami soutěž pod 

názvem „O ekologicky nejzdatnější školu v našem okrese“. Této soutěže se zúčastní dvě 

třetiny škol. Vyhodnocení probíhá vždy na konci školního roku a nejlepší školy 

dostávají od zmíněné firmy a sponzorů různé odměny. Ty jsou charakteru výtvarných či 

sportovních potřeb (např. jízdní kola), různých her či školních pomůcek. Vítěz letošního 

ročníku dostane jako bonus vstupenky do ZOO, Aquaparku a do kina. Na žádosti škol 

provádí také zmíněná firma exkurse do sběrného dvora, kde děti na vlastní oči vidí, jak 

se třídí odpad, jeho zpracování, eventuelně jeho další využití. 

      Tři školy, které se zúčastní recyklačního programu, se také zúčastnily druhého 

ročníku soutěže „Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou školu“, která je pod patronací 

společnosti T-Mobile. Úkolem těchto škol je sbírat staré nefunkční telefony. Školy, 

které jich odevzdají nejvíce v přepočtu na jednoho žáka, vyhrávají zážitkový výlet pro 
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jednu třídu v České republice dle vlastního výběru. Sebrané nefunkční telefony poputují 

po skončení soutěže k recyklaci. 

 

5.2. Anketa a průzkum veřejného mínění 

 V roce 2010 provedlo Občanské sdružení Šťovíček, pod patronací firmy Marius 

Pedrersen, která slavila 10 let působení v Teplicích průzkumné šetření, které se týkalo 

problematiky odpadů v Teplicích. Data byla získána osobními rozhovory tazatelů 

s respondenty. Tazatel (vyškolený firmou) kladl respondentům otázky a ty pak 

zaznamenával do dotazníku.  

 S žádostí o rozhovor a následné vyplnění dotazníku bylo osloveno celkem 466 

obyvatel města Teplice. Rozhovor byl nakonec proveden s 297 respondenty (ostatní se 

odmítli účastnit). Pro tyto účely průzkumu byli vybráni obyvatelé jednoho teplického 

sídliště, studenti teplické střední školy, zaměstnanci pracující ve státní a soukromé 

sféře. Věk respondentů se pohyboval od 15-65 let, kdy zhruba polovinu tvořili muži a 

polovinu ženy. Některé výsledky (odpovědi) průzkumu přinesly nové a zajímavé 

informace, jiné zase potvrdily jen to, co už všichni víme. Položené otázky byly 

následující: 

- Kdo v Teplicích zajišťuje svoz odpadu, jak se díváte na její činnost? 

Odpovědi na tuto první otázku byly překvapivé, jelikož až na pár výjimek, občané 

Teplic ví, že otázky odpadu u nás řeší firma Marius Pedersen. Většina také kladně 

hodnotila činnost firmy (jako informovanost o akcích, kvalitní práci nebo časově 

dostatečný odvoz). Zhruba jedna desetina dotázaných měla výhrady k době, kdy 

svozové vozy jezdí. Někomu vadí, že jezdí přes den a na hodně dlouho zatarasí celou 

ulici, někomu zase, že jezdí brzo ráno a vzbudí je. V tomto případě se právě jednalo o 

obyvatele sídliště. 
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- Jak správně třídit? 

Překvapivě velké procento bylo správných odpovědí, že sklo patří do zelených, papír do 

modrých, plast do žlutých a bioodpad do hnědých kontejnerů. Asi 35% dotázaných 

vědělo, že směsný odpad patří do kontejnerů černé barvy. 

- Co je bioodpad? 

Na tuto otázku dokázalo dobře odpovědět jen asi 19% dotázaných. Mezi těmi, kteří 

dobře odpověděli, byli hlavně majitelé rodinných domků a vilek. Mladší generace se 

podle průzkumu s tímto pojmem teprve seznamuje. Jen několik dotazovaných vědělo o 

činnosti kompostárny v Modlanech. 

- Co je to nebezpečný odpad? 

Podle předpokladu, na tuto otázku dokázalo 80% dotázaných odpovědět, co to je 

nebezpečný odpad, že obsahuje škodlivé látky, ale už málokdo věděl, jak s ním zacházet 

a kam ho lze odkládat. Každý desátý dotazovaný věděl, že firma Marius Pedersen 

pořádá jednou za rok svoz tohoto nebezpečného odpadu. 

- Co je to Bílý týden?  Kdy a kdo ho pořádá? 

Termín „Bílý týden“ se už vžil do paměti občanů Teplic, protože víc jak dvě třetiny 

z nich odpovědělo, že se koná vždy v březnu a mohou se během této akce zbavit 

objemného odpadu z domácností a odpadu zeleně. Dle mínění většiny tuto akci pořádá 

Magistrát města Teplice, kdy však za touto akcí je opět firma Marius Pedersen. 

- Kam nahlásit černou skládku, pálení odpadu nebo šířící se zápach? 

Na tuto otázku byly rozložené (co do počtu) odpovědi. Jedna třetina dotázaných by 

informovala Městskou policii, druhá třetina by se obrátila na někoho na Magistrátu a 

zbytek by se obrátil na nějaký spolek ochrany životního prostředí. Pět dotázaných by 

řešilo problém tak, že by zavolali televizi NOVA. 

- Jaké znáte zařízení odpadového hospodářství? 

Této otázce byla věnována závěrečná část průzkumu. Dotazovaným byly předloženy 

pojmy – sběrný dvůr, skládka, spalovna. Zde vyšla najevo hluboká neinformovanost 
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veřejnosti, často doprovázená vyhraněnými a většinou negativními, postoji. Nejlépe 

dopadly sběrné dvory, a to jen díky tomu, že je lidé znají a užívají je. Jedna třetina 

věděla, co tam může ukládat a kde se nachází. Za nejčastější negativa lze považovat 

nepořádek a špínu vně, zápach a větší hluk. Daleko hůře dopadlo vyhodnocení 

informací o spalovnách a skládkách. Nějaké informace o nich měli jen 3% 

dotazovaných. U ostatních se objevily jen povrchní informace. Převážné většině 

respondentů vadil zápach, produkce zplodin, poškozování a znečišťování životního 

prostředí, nedokonalé spalování u spaloven, ohrožení podzemních vod, ničení obrazu 

krajiny u skládek. Rovněž nikdo z dotázaných nesouhlasil s umístěním těchto zařízení 

ve městě. Akceptovatelná vzdálenost se u nich pohybovala mezi 10-50 km od jejich 

bydliště. 

 Dne 26. října 2011, v čase od 09.00 hod. do 13.00 hod. jsem provedl malou anketu 

před nákupním střediskem Kaufland v Teplicích, ul. Bohosudovská. Toto místo jsem 

zvolil záměrně, protože se nachází v místě se sídlištní zástavbou, na severu od střediska 

se nachází rodinná zástavba a je to místo, kde se stále koncentruje velké množství 

obyvatel (nakupujících). 

    Jako téma ankety jsem zvolil „Odpad a jeho třídění“. Odpovědělo celkem 51 osob, 

ve věku asi od 20-70 let, 31 bylo mužů a 20 žen.  

 

Otázky a odpovědi ankety:  

1. Třídíte doma odpad? 

samozřejmě někdy moc se mi nechce nevidím v tom 

smysl 

15 22 5 9 

 

2. Jaké druhy odpadu třídíte? 

plasty veškerý plastový odpad PET láhve 

celkem 37 7 30 
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papír veškerý papírový odpad noviny a časopisy 

celkem 25 8 17 

 

sklo celkem 35 

kovy celkem 1 

 

3. Je třídění odpadů důležité? 

ano ne nevím 

31 14 6 

 

4. Jaká je vaše dostupnost nádob na odpady? 

do 30 m do 100 m více než 100 m 

38 11 2 

 

5. Jaká je informovanost v našem městě o třídění odpadů? 

velmi dobrá uspokojivá špatná 

6 30 15 

 

6. Kam byste dali staré linoleum (nebezpečný odpad)? 

kontejner skládka černá skládka sběrný dvůr 

39 4 2! 6 

 

 Celkové výsledky mé ankety nejsou až tak překvapující. Asi jsem i takový výsledek 

předpokládal. Existuje tu skupina lidí, pro které je třídění odpadu samozřejmostí, ostatní 

třídí jak kdy a jak co. Dost velký počet dotázaných vhazuje sklo do nádob k tomu 

určených (asi zvyk z minulosti) a separuje PET lahve. Méně už je těch, co třídí ostatní 

plastový odpad. Zde se přímo nabízí otázka, proč netřídí i ostatní plasty. Odpověď je 
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možná v tom, že občané jen PET lahve považují za plast a o ostatních možnostech 

prostě nevědí. Pořád je ale dost občanů, kterým třídění odpadů nic neříká, nechce se jim 

do třídění a považují ho za zbytečné. Vzhledem k tomu, jak už bylo několikrát řečeno, 

všechny služby ohledně odpadu jsou zdarma, je to důvod k zamyšlení. Informační 

kampaň je na dostatečné úrovni a vhodnou formou se o nich dozvídají občané hlavně 

z letáků. Já osobně bych ještě větší reklamu problému s odpady udělal v rádiu, kde je 

možnost denně oslovit „miliony“ lidí, přičemž častějším opakováním se to lidem více 

dostává do podvědomí.  

    Velký počet dotázaných byl také spokojen s dostupností (myslím si, že se to netýká 

jen místa konání ankety). Člověk je hrozně pohodlný tvor a určitě mu přijde vhod, když 

nebude muset nosit odpadky někam hodně daleko. Důležité také je, že na sběrných 

místech je dost kontejnerů. 

    Poslední otázka byla trochu záludnější. Ale i zde jsem očekával velký počet 

dotázaných, kteří tento nebezpečný odpad dají jen do kontejneru. Dva z dotázaných mě 

„šokovali“ odvezením tohoto odpadu na černou skládku. Jen každý osmý by správně 

odvezl tento odpad na sběrný dvůr. 

 

5.3.  Zapojení občanů do systému nakládání s odpady v obci 

 Z průzkumu veřejného mínění vyplývá, že tříděním komunálního odpadu se zabývá 

asi 63% populace. Jedna část obyvatel stále váhá - jednou ano, jednou ne, druhá část 

obyvatel striktně třídění odpadů odmítá, a to na základě chabých a nedostatečných 

informací k dané problematice. Je to problém, který se týká široké veřejnosti. Mezi 

nejvnímavější cílové skupiny patří děti v mateřských školách, žáci základních a 

středních škol. Informace, které jsou předávány těmto skupinám, jsou hlavně zaměřeny 

na pozitivní vliv některých procesů při nakládání s odpady na naše životní prostředí. 

 Určitě bychom neměli zapomenout, co se týče komunikace a informovanosti, na 

skupinu drobných živnostníků. Tato skupina produkuje odpad podobný domovnímu 

odpadu a má samozřejmě možnost zapojit se do systému hospodaření s odpady. 

Vzájemnou komunikaci určitě neodmítnou zájmové organizace či místní spolky. 



Bc. Jiří Vopravil: Ekologické a ekonomické zhodnocení využití produkovaného 

odpadu v městě Teplice 
 

2012 
36 

 

Vzhledem k našemu regionu je důležité sdělovat informace i takovým skupinám, jako 

jsou lázeňští hosté a účastníci lázeňských slavností, návštěvníci lyžařských center na 

našich horách a v neposlední řadě i majitelům a návštěvníkům turistických kempů. 

Všem těmto cílovým skupinám musí být jasné, že jde hlavně o naše životní prostředí, 

v jakém žijeme, a bude žít další generace. 
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6. ZÁVĚR 

  Diplomovou práci jsem zaměřil na odpadové hospodářství Statutárního města 

Teplice jako takové. Pozornost jsem věnoval zhodnocení využití produkovaného 

odpadu po ekonomické a ekologické stránce. Snažil jsem se rovněž přispět k lepší 

orientaci v této problematice a nastínit další možná řešení tohoto problému. Celou prací 

se protíná, pro nás všechny základní myšlenka, že trvalým trendem by měla být 

minimalizace odpadů, ještě dříve než vzniknou a recyklace odpadů již vzniklých. 

 Z výsledků různých aspektů „hodnocení“ je patrné, že se v našem městě po 

ekologické i ekonomické stránce hospodaření s odpady udělalo a dělá opravdu hodně. 

Při řešení problému „odpad“ nesmíme svalovat vinu jen na ty druhé, že oni… Začít 

musí každý sám u sebe, jak už byla mnohokrát řeč, např. základním tříděním odpadu. 

Město Teplice musí hledat nejen stále ekonomičtější formy boje s odpady, ale 

z ekologického pohledu třeba pomoci při obnově krajiny v okolí našeho města, narušené 

těžbou hnědého uhlí a kyselými dešti. 

 Zlepšování odpadového hospodářství je považováno za hlavní úkol životního 

prostředí i v mezinárodním měřítku. Již několik let jsme plnohodnotnými členy EU a i 

pro nás platí dodržování všech právních norem a předpisů této organizace. Obecně 

vzato, v tomto velmi přísném měřítku, si naše republika nevede špatně (např. v třídění a 

následném využití všech vznikajících odpadů). V řadě dalších kritérií odpadového 

hospodářství má naše republika co dohánět, aby nedostala vysoké sankce za jejich 

nesplnění či porušení. 
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ZÁKONY A VYHLÁŠKY: 

Zákon č. 185/2001 Sb.,O odpadech 

Dne 31.8.2011 – novela zákona O odpadech č. 264/2011 Sb., 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 

Vyhláška č. 376/2001 Sb., O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 294/2005 Sb., O podmínkách ukládání odpadů na skládky 

Vyhláška č. 352/2005 Sb., O podrobnostech nakládání s elektroodpady 

Vyhláška č. 341/2008 Sb., O podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady 

Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech s nakládání s autovraky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


