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Anotace 

V předložené diplomové práci se věnuji tématice nakládání s odpady v obci 

Obrnice. V obecném úvodu popisuji základní pojmy, druhy odpadů, způsoby jejich 

nakládání, odstraňování a s tím spojenou legislativu. V další části práce poté popisuji 

základní údaje o obci Obrnice a řeším, jak má obec zajištěny podmínky pro třídění odpadů, 

jak má zajištěn zpětný odběr a jaká je celková situace v produkci tříděného a směsného 

komunálního odpadu. Veškeré tyto informace jsou doplněny o tabulky a grafy obsahující 

informace o produkci jednotlivých druhů odpadů, finančních nákladech na jejich 

odstranění a další podklady související s odpadovu problematikou. Tato část práce je 

zakončena shrnutím a zhodnocením celkové situace zajištění odpadového hospodářství 

v této obci. Poslední část práce tvoří krátké dotazníkové šetření na místní základní škole, 

jehož výsledky nastíní, jak jsou s problematikou odpadů seznámeni žáci školy a potvrdí či 

vyvrátí mnou navržené hypotézy v úvodu. 

 

Klíčová slova: tříděný odpad, směsný komunální odpad, zpětný odběr, plán odpadového 

hospodářství 

Summary 

In the present thesis examines the topic of waste management in the municipality 

Obrnice. In the general introduction describes the basic concepts, types of waste, the 

methods of treatment, disposal and the related legislation. The next section then describes 

the basic information about the village Obrnice and addresses how the municipality has 

made for the sorting of waste, how to ensure the collection and the general situation in the 

production of sorted and unsorted municipal waste. All this information is supplemented 

by tables and charts containing information on the production of different types of waste, 

cost of removal and other documents related to the waste problem. This part ends with  

a summary and evaluation of the overall security situation of waste management in the 

municipality. The last part consists of a short questionnaire to the local primary school, 

which results outlining how are familiar with the problems of waste pupils of the school 

and confirm or disprove my hypothesis proposed in the introduction. 
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1. Úvod  

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma odpadové problematiky v Obci 

Obrnice. Jedná se o malou obec, která leží v blízkosti mého bydliště – města Mostu. Tato 

obec je nechvalně známá především tím, že velké procento obyvatelstva je tvořeno 

romským etnikem. Za poslední roky jsem měla možnost se seznámit blíže s několika 

realizovanými projekty zaměřenými na lidské zdroje právě v této lokalitě a musela jsem 

přiznat, že veškeré toto kladné působení na místní obyvatelstvo, mělo své úspěchy a zdary.  

Tím se mi potvrdila hypotéza, že lidský přístup lze alespoň částečně změnit a ovlivnit, 

pokud je použito vhodných vzorů a zajímavé motivace. 

 

Za poslední roky se místní starostka a její pracovní tým velice významně zasloužily  

o zlepšení podmínek této obce. V rámci různých investičních projektů se jim povedlo 

zrekonstruovat či vylepšit některé místní objekty a ty využít vhodným směrem. Tímto 

kladným příkladem je například vybudování Integrovaného centra volnočasových aktivit 

(ICVA), ve kterém probíhá spousta volnočasových aktivit pro děti a mládež. Konají se zde 

plesy, přednášky a další kulturní akce. Tým, který se do těchto aktivit zapojuje, je z velké 

části financován projekty z různých operačních programů, např. z Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. Tito pracovníci hodnotí, že velký pozitivní vliv na tyto 

problematické občany mají především jejich děti, u kterých je ještě možno je pozitivně 

ovlivňovat a motivovat. Díky tomu, že mají možnost trávit volný čas zajímavě a efektivně 

a působí na ně vhodné vzory, daleko méně se u nich projevují návyky špatně tráveného 

volné času s ním spojených kázeňských problémů i horších věcí. Navíc jsou tyto pozitivně 

ovlivněné děti schopny své zájmy a zaujetí vnést do rodin, kde předtím fungoval 

především nezájem a nepříliš velké zaujetí pro výchovu a trávení volného času. 

 

Zároveň s tímto „rozkvětem“ místních aktivit a akcí se začaly rozvíjet i jiné 

důležité oblasti. Proto jsem se rozhodla, že cílem mé diplomové práce bude analýza 

nakládání s odpady v obci Obrnice a popis současného stavu této problematiky. V závěru 

své práce chci všechny tyto získané informace shrnout, zhodnotit a doporučit, co by se 

v dané obci dalo zlepšit, co zde chybí a naopak, co je dobře zajištěno. 
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Kromě stanoveného cíle jsem vytvořila také 2 hypotézy, které na základě této práce 

potvrdím či vyvrátím.  

 

1. Hypotéza – „Předpokládám, že analýzou odpadového hospodářství bude zjištěno, 

že obec má dobře zajištěn systém nakládání s odpady a nebudou zde žádné větší 

nedostatky“. 

 

Správnost této hypotézy budu zkoumat prostřednictvím analýzy současného stavu 

v nakládání s odpady v obci. 

 

2. Hypotéza – „Předpokládám, že žáci místní základní školy jsou dostatečně 

informováni o problematice třídění odpadů, a to především díky vlivu školy“. 

 

Tuto druhou hypotézu potvrdím či vyvrátím prostřednictvím dotazníkového šetření 

na místní základní škole. Předpokládám totiž, že je tato škola jedním z hlavních 

pozitivních vlivů na mladou generaci vyrůstající v této lokalitě. Navrženou hypotézou chci 

dokázat svůj názor, že v lokalitě s takovým složením obyvatelstva nelze spoléhat na model 

předávání vhodných vzorů od rodičů k dětem. Spíše naopak předpokládám, že škola těmto 

dětem předává hlavní informace a tito žáci posléze ostatním členům své rodiny. 
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2. Základní pojmy a terminologie 

 

Odpad – „každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů, které jsou definovány v zákoně“ (Tichá et al. 

2004). 

 

Nebezpečný odpad – „odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném 

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

nebezpečných vlastností uvedených v příloze 2 tohoto zákona“ (Zákon č. 185/2001 Sb.,  

o odpadech). 

 

Komunální odpad – „veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, 

s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 

k podnikání“ (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech). 

 

Odpadové hospodářství – činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání 

s odpady a následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto 

činností“ (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech). 

  

Nakládání s odpady – „shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava  

a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování odpadů“ (Tichá et al. 2004). 

 

Ochrana životního prostředí – „souhrn činností, jimiž se předchází znečišťování anebo 

poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje  

a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů a konkrétních 

ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku“ 

(Tichá et al. 2004). 
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3. Druhy odpadů, způsoby nakládání s odpady 

Odpady lze rozdělit dle různých kritérií. 

3.1 Druhy odpadů 

Nejčastěji používané dělení je následující: 

„Dělení odpadů dle skupenství:  

- pevné 

- kapalné 

 

Dělení odpadů dle původu: 

- odpady stavební 

- odpady těžební 

- odpady energetické 

- odpady průmyslové 

- odpady zemědělské 

- odpady zdravotnické 

- odpady komunální. 

 

Dělení odpadů dle nebezpečnosti životnímu prostředí: 

- nebezpečné odpady 

- ostatní odpady. 

 

Dělení odpadů dle možností dalšího využití: 

- odpady recyklovatelné 

- odpady nerecyklovatelné“ (Beňo et al. 2011). 
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3.1.1 Komunální a nebezpečné odpady 

Velice důležitý význam mezi odpady má především komunální odpad. „Komunální 

odpad je směs různých odpadů, které vznikají na území obce. Zahrnuje tedy odpady 

z domácností, od živnostníků, z údržby městské zeleně, z košů na ulicích atd.“ (Šťastná, 

2007). 

Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v příloze č. 2, zákona o odpadech. Nebezpečnými vlastnostmi jsou – výbušnost, 

hořlavost, oxidační schopnost, tepelná nestálost organických peroxidů, schopnost odpadů 

uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny, ekotoxicita, následná 

nebezpečnost, akutní toxicita, pozdní účinek, žíravost, infekčnost a radioaktivita 

(Kreníková, 1999). 

V komunálním odpadu z měst a obcí se nachází v průměru 0,8 – 1% hmotnostních 

nebezpečných složek odpadů. Technické služby města Ústí nad Labem zajišťují jednak 

mobilní sběr, svoz a následné odstranění drobných nebezpečných odpadů, dále provozují 

sběrné dvory odpadů na území měst a obcí, které kromě ostatních druhů odpadů přijímají  

i nebezpečné. Základ dnešního mobilního systému, sběru, svozu a následné recyklace nebo 

odstranění tříděných nebezpečných druhů odpadů byl položen v roce 1997 na základě 

spolupráce města Ústí nad Labem s provincií Jižní Holandsko. Celý projekt byl financován 

z peněz EU, provincie Jižní Holandsko za přispění Magistrátu města Ústí nad Labem. 

 

Projekt, úspěšně zavedený v Holandsku, a nyní zavedený zde řešil odstranění 

drobných nebezpečných odpadů z podnikatelské činnosti od podnikatelů, živnostníků  

a ostatních osob. Podstatou projektu bylo osobní předávání nebezpečných odpadů svozové 

firmě v přesně dané dny a určené hodiny (Sborník konference s mezinárodní účastí, 2003).  
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3.2 Nakládání s odpady 

Odpady lze dále využít nebo odstranit. Využití odpadu znamená, že odpad projde 

procesem, který ho zhodnotí.  

3.2.1 Recyklace odpadů 

Odpad může být využit jako druhotná surovina a to recyklací. Recyklace odpadů je 

důležitá především z hlediska ochrany životního prostředí, úspory materiálů a ekonomické 

efektivnosti. „Recyklace samotná se dělí na: 

- přímou – opětovné využití odpadů bez dalších úprav (opětovné využití součástek ze 

starých zařízení – například u počítačů) 

- nepřímou – zahrnuje opětovné využití odpadů předpracováním materiálů z odpadu“ 

(Beňo et al. 2011). 

 

Recyklační proces má 4 základní stupně: 

A) oddělený sběr odpadů 

B) dotřídění odpadů 

C) zpracování odpadů 

D) prodej nových výrobků 

 

Při nakládání s odpady je právě jejich třídění nejdůležitějším nástrojem. Díky 

třídění odpadů je možné efektivně přerozdělit odpad již v místě, kde odpad vzniká,  

tj. na území dané obce. Zodpovědný přístup občanů zde hraje velice nemalou roli. 

Nejčastější kontejnery umístěné na území obcí a měst jsou kontejnery na plast, sklo, papír, 

bioodpad a kovy. Zbylé nevytříděné složky se umísťují do kontejnerů na směsný 

komunální odpad.  

„Jakékoli dotřiďování odpadů je doprovázeno určitým podílem nečistot anebo 

škodlivin v žádané složce odpadů. K dotřídění se používají v praxi různé technologie. 

Kromě ručního třídění se využívají ještě různé mechanicko-biologicko-chemické postupy. 

Po dotřídění se jednotlivé odpady recyklují. 
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V současné době jsou principy třídění založeny na metodách – vibračních, 

elektromagnetických, pneumatických, mechanických a jiných. V jednotlivých recyklačních 

technologiích se můžeme setkat s prosévacími a separačními zařízeními, která fungují na 

uvedených principech a umožňují dotřídění odpadu před samotným procesem recyklace. 

Prosévací zařízení – vibrační, bubnové, rotační síto 

Separační zařízení – magnetický separátor, vzduchový třídič, pneumatický separátor, 

balistický odlučovač“ (Beňo et al. 2011). 

 

Výhody recyklace 

Recyklace odpadů je výhodná z několika důvodů. Prvním důvodem je ekonomicky 

menší náročnost při zpracování a výroby nových výrobků, neboť recyklace bývá často 

mnohonásobně levnější než výroba výrobků z prvotních surovin. Například při zpracování 

kovů ze šrotu je jejich recyklace 4krát nižší než při zpracování kovů z prvotních surovin.  

U neželezných kovů se finanční náročnost udává jako 10krát nižší při recyklaci.  

Druhým důvodem je úspora energie při recyklaci oproti výrobě z primárních surovin. 

Tabulka č. 1 udává procentuální úsporu energie při recyklaci jednotlivých odpadů: 

 

Tabulka 1 – Úspora energie recyklací oproti výrobě z přírodních zdrojů (zdroj: Beňo et al. 2011) 

Materiál Úspora energie 

Plast 97% 

Hliník 95% 

Ocel 74% 

Papír 70% 

Sklo 25% 

 

Třetí výhodou recyklace je ekologické hledisko. „Při recyklaci se omezuje 

zatěžování životního prostředí škodlivinami (kvalita podzemních vod, sekundární prašnost 

atd.). Rozvoj průmyslové výroby vede ke zvýšení potřeby surovin. Při recyklaci nemusí 

v tak velké míře docházet k těžbě, získávání primárních surovin, a tím se snižuje devastace 

krajiny a zároveň se krajina zachovává pro příští generace.“ (Beňo et al. 2011). 
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V současné době se neustále zvyšuje trend třídění odpadů. Obce se snaží 

všemožnými nástroji umožnit svým občanům možnost recyklovat odpady a také je svou 

osvětou nabádají k zodpovědnosti. Recyklace odpadů je jedním z dlouhodobých cílů 

Strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci, která byla v roce 2005 

přijata Komisí Evropského společenství.  

„Od roku 2005 nové nebo revidované cíle sběru a recyklace na úrovni EU 

podpořily vnitřní trh pro recyklaci. V roce 2008 revidovaná směrnice o odpadech 

představila cíl recyklovat 50 procent komunálního odpadu (zahrnujícího papír, kovy, plasty 

a sklo) a cíl recyklovat 70 procent stavebního a demoličního odpadu. Obou hodnot by mělo 

být dosaženo do roku 2020. V roce 2008 byla v EU odhadována míra recyklace odpadu na 

38 procent. Ve srovnání s rokem 2005 tato hodnota představuje zlepšení o 5 procent a ve 

srovnání s rokem 1995 až o 18 procent. V roce 2008 bylo 40 procent komunálního odpadu 

recyklováno nebo kompostováno, což oproti období mezi roky 2005 a 2008 představuje 

zlepšení o 11,4 procenta. Mezi jednotlivými členskými státy však existují významné 

rozdíly v recyklaci – od několika málo procent až po 70 procent“ (Beňo et al. 2011). 

Graf 1 ukazuje míru recyklace pro jednotlivé druhy odpadu v České republice 

 

Graf 1 – Míra recyklace pro jednotlivé druhy odpadů (zdroj: Beňo et. al 2011) 
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3.2.2 Energetické využití odpadu 

Dále může být odpad využit jako energetický zdroj. „Využitelnost odpadů jako 

zdroje energie je závislá na několika technických, ale také ekonomických faktorech, 

z nichž mezi nejdůležitější patří: 

- obsah spalitelného podílu 

- obsah vody. 

 

Hodnocením může být pak výhřevnost daného odpadu. Důvody pro využití odpadu 

jako zdroje energie a to jak primárního, tak sekundárního jsou: 

- spalovací zařízení, jeho dostupnost, typ spalovací komory, způsob spalování, 

spalovací technologie, čištění spalin 

- pravidelný přísun odpadů 

- ekonomika spalování 

- využití vyrobené energie“ (Kreníková, 1999). 

3.3 Odstraňování odpadů 

Způsoby odstraňování odpadů jsou následující: 

- „kompostování 

- termické postupy (nejdražší) 

- skládkování (nejlevnější) 

 

V řadě zemí EU provozuje dlouhodobě všechny uvedené typy technologií jedna 

firma nebo sdružení firem a obcí. Obvykle se jedná o neziskové organizace – zisk tyto 

firmy sice formálně vytvářejí, ale ze zákona jsou povinny ho reinvestovat do 

provozovaných technologií. Výše uvedené podmínky pak vedou ke: 

- užití stále modernějších technologií 

- snižování zpracovatelských nákladů, resp. nákladů na zneškodnění odpadů 

- dlouhodobým smluvním vztahům, např. na 10 i více let, kdy je zaručena návratnost 

investic především do dražších technologií, např. termických postupů 

zneškodňování odpadů“ (Richter, 2008). 
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3.3.1 Kompostování 

„Dle směrnice EU o skládkování je uloženo členským zemím snížit množství 

biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) tak, aby podíl této složky činil 

v roce: 

2010 –   max. 75% 

2013 –   50% 

2020 –  35% 

 

Daný úkol je zakotven v POH ČR a Krajů. Směrnice EU je podpořena finančními 

dotacemi z fondů EU. Předpokládá se, že přednostně bude tato složka komunálních odpadů 

zpracována na průmyslové komposty.  

 

Ke kompostování je použitelný jen biologicky, přesněji biochemicky rozložitelný 

odpad, zejména následujících skupin organických materiálů: 

- tuhé KO – jedná o obvykle o zbytky rostlin (ovoce, zeleniny, okopanin, obilnin, 

travin, dřevin, listů, slupky z brambor, ovoce apod.) 

- zemědělské odpady různého původu 

- odpady z těžby a zpracování dřeva – větve, kůra a dřevěné odpady (piliny, hobliny, 

třísky aj.) 

- stabilizované (vyhnilé) čistírenské kaly 

- odpady z potravinářského průmyslu, např. cukrovarů, škrobáren, mrazíren  

a lihovarů 

 

V kompostovaném materiálu je třeba sledovat obsah složek, které zhoršují. Či zcela 

vylučují kompostování (ropné látky) nebo vnášejí do kompostu cizorodé látky (např. těžké 

kovy, PCB), jejichž obsah je v kompostech limitován“ (Richter, 2008). 

 

Kompostování je tou nejjednodušší a nejlevnější technologií. „Jedná se  

o biotechnologický proces využívající biochemickou aktivitu mikroorganismů. Jednou 

z podmínek k efektivnímu a rychlému procesu kompostování je řízení přívod kyslíku 

(vzduchu). Mezi nejdůležitější přínosy kompostování patří především efektivní využití 

odpadní biomasy, proces obnovy a zlepšení půdní úrodnosti, hygienizace prostředí. 
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Účelem kompostování není úplná biodegradace, ale pouze biologická stabilizace“  

(Beňo et al. 2011). 

„Kompostování probíhá na speciálních plochách, na které je odpad svážen  

a vrstven, případně ještě předem drcen v drtiči na menší části. Plochy, na kterých jsou 

substráty kompostovány, jsou izolovány, aby nedocházelo ke kontaminaci podzemní nebo 

povrchové vody“ (Beňo et al. 2011). 

 

„Kompost lze vyrábět několika základními metodami: 

- kompostování na volné ploše 

- intenzivní kompostování (v bioreaktorech nebo boxech/žlabech) 

- kompostování ve vacích 

- vermikompostování (kompostování s využitím žížal) 

 

Kompostování probíhá ve třech fázích:  

- fáze rozkladu (hygienizace) – 1. – 3. týden 

- fáze přeměnná – 3. – 7. týden 

- fáze dozrávání – 7. – 12. týden“ (Beňo et al. 2011) 

3.3.2 Skládkování 

„Skládkování odpadu znamená trvalé uložení odpadu na skládce, úložišti, složišti, 

odkališti, odvalu nebo výsypce“ (Prchlík, 2008). 

„Dle platné legislativy EU lze od roku 2020 ukládat do skládek jen odpadní 

materiály, které nejsou recyklovatelné, nejsou vhodné ke kompostování a jsou nespalitelné. 

Do skládek mohou být ukládány výhradně látky tuhé, nikoliv látky, které se účinkem 

gravitace mohou rozdělit na fázi kapalnou a tuhou“ (Richter, 2008). 

 

Vyhláška 383/2001 Sb. upravuje především: 

- hodnocení vhodnosti odpadů ke skládkování testem vyluhovatelnosti vodou 

- zavádí členění skládek odpadů podle vlastností skládkovaného materiálu 

- zavádí pojem jednodruhové skládky určené k ukládání specifických odpadů 
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„Každá skládka odpadu je stavební objekt, určený k ukládání odpadů za účelem 

jejich zneškodnění na základě územně plánovací dokumentace a dokumentace staveb. 

Skládka může provozována pouze dle schváleného provozního řádu a v souladu s územním 

rozhodnutím a stavebním povolením“ (Kreníková, 1999). 

„Vyhláška 383/2001 Sb. byla novelizována vyhláškou č. 294/2005 Sb.,  

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu“. Tato 

vyhláška upravuje např. technické požadavky na skládky, podmínky jejich provozování, 

seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky, způsob prokazování přijatelnosti, 

požadavky na ukládání asbestových odpadů, způsob tvorby a čerpání finanční rezervy, 

obsah plánu úprav skládky po ukončení využití atd. (Richter, 2008). 

4. Legislativa  

„Základním mezinárodním dokumentem v oblasti odpadového hospodářství je 

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice a jejich 

odstraňování. Přijata byla v březnu 1989 více než 100 státy, ratifikována byla 20 státy 

včetně ČSFR. Platit začala od května 1992. 

První zákon o odpadech byl v tehdejší ČSFR přijat teprve v roce 1991, zatímco 

samostatné zákony o ochraně vod a ovzduší platily minimálně o desítky let dříve. 

Problematika nakládání s odpady byla před rokem 1991 nejednotná, byla součástí několika 

zákonů a řady resortních předpisů. Systémové řešení přinesl teprve Zákon o odpadech  

č. 238/1991 Sb. a další navazující legislativní normy“ (Richter, 2008).  

 

Nejdůležitějšími dokumenty, které jsou platné v současné době v oblasti nakládání 

s odpady je: 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

- Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění,  

o integrovaném registru znečišťování 

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

- Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů 
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- Plán odpadového hospodářství České republiky, který je základem pro zpracování 

Plánů odpadového hospodářství jednotlivých krajů 

4.1 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zpětný odběr 

Dle zákona o odpadech je původcem odpadů „právnická osoba, při jejíž činnosti 

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

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

původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce 

odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy 

fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určenému; obec se současně stane vlastníkem 

těchto odpadů“.  

V rámci celé odpadové problematiky je vždy kladen důraz především na 

předcházení vzniku odpadů a následně na jejich přednostní využívání před jejich 

odstraňováním. Zákon o odpadech v paragrafech 10 a 11, hlavy I. stanovuje, že „každý má 

při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, 

omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, 

musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní 

prostředí, a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy. Každý 

má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnosti v mezích daných tímto 

zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití 

odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.“  

 

Také obce mají v legislativě zakotvené své povinnosti. Zákon č. 128/2000 Sb.,  

o obcích říká, že „obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří 

územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má 

vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost  

z těchto vztahů vyplývajících. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby 

svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech  

a jiných právních předpisech“.  
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„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou 

vyhláškou. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce musí být vyhlášeny. Vyhlášení se 

provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu  

15 dnů, což je podmínkou jeho platnosti. Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první 

den jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho může obec uveřejnit právní předpis obce 

způsobem v místě obvyklým“ (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích). 

Obec je například oprávněna „ve své samostatné působnosti stanovit obecně 

závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně 

systému nakládání se stavebním odpadem“ (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech). 

Zákon o odpadech obcím nařizuje povinnost „určit místa, kam mohou fyzické osoby 

odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby 

odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a spotřební chemie, 

zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek 

komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných složek 

komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále 

zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec může tento systém v případě potřeby doplnit 

pravidelným mobilním svozem oprávněnou osobou“.  

 

Důležitou složkou v odpadovém hospodářství je zpětný odběr. I tato problematika 

je obsažena v zákoně o odpadech, kde zákon řeší, že „povinnost zpětného odběru se 

vztahuje na minerální oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky  

a zářivky, pneumatiky a chladničky používané v domácnostech“. 

 

V rámci zpětného odběru působí v současné době v ČR několik firem: 

4.1.1 ECOBAT s.r.o. 

„ECOBAT je nezisková organizace zaměřená na zajišťování zpětného odběru přenosných 

baterií v České republice.  Dne 16. 12. 2009 získal oprávnění k provozování kolektivního 

systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů na území ČR. ECOBAT byl 

založen v roce 2002 šesti významnými výrobci baterií a postupně vybudoval velmi 

efektivní a komplexní systém sběru a recyklace přenosných baterií.  
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Systém je financován téměř výhradně z příspěvků výrobců a dovozců baterií do 

ČR. Tato společnost v současné době provozuje více než 16 800 míst zpětného odběru  

a v roce 2012 zajistila zpětný odběr 921 tun vybitých přenosných baterií, což představuje 

více než 16 milionů kusů přenosných baterií“ (http://www.ecobat.cz/cz/o-nas/). 

4.1.2 ELEKTROWIN a.s. 

Společnost ELEKTROWIN a.s. byla založena 25. května 2005 jako provozovatel 

kolektivního systému, a to výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. V prosinci 

2005 nabylo právní moci rozhodnutí o registraci kolektivního systému ELEKTROWIN a.s. 

na MŽP.  

Předmětem činnosti této společnosti je provozování a řízení kolektivního systému, 

zajišťujícího výrobcům společné plnění jejich povinností pro oddělený sběr, zpětný odběr, 

zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu 

(http://www.elektrowin.cz/cs/o-spolecnosti/o-nas.html).  

„Základní síť míst zpětného odběru je vytvářena ve spolupráci s obcemi. Dochází 

tak k využití synergií, které ve vztahu k elektrozařízením jako k potenciálním 

elektroodpadům ve složce komunálního odpadu mají jak obce, tak v případě zajištění 

zpětného odběru výrobci. 

Místa zpětného odběru elektrozařízení jsou tak vytvářena ve sběrných dvorech a na 

sběrných místech obcí provozovaných v rámci jejich komunálního systému odpadového 

hospodářství. Při vytváření sítě sběrných míst pro EEZ, vycházíme z toho, že místa musí 

být dostupná a musí vytvářet takové podmínky pro spotřebitele, aby EEZ nekončily 

v komunálním odpadu nebo na černých skládkách. Základem tohoto systémového řešení 

jsou uzavřené smlouvy s jednotlivými obcemi. Zapojit se mohou i obce, které nemají 

sběrný dvůr či sběrné místo a zpětný odběr řeší pomocí mobilních svozů nebo putujícího 

kontejneru. 

Zpětně se odebírá každé elektrické nebo elektronické zařízení určené pro použití 

v domácnosti, tedy jednak od občanů, tak i od podnikajících právnických nebo fyzických 

osob“ (http://www.elektrowin.cz/cs/obce-a-sberne-dvory/dulezite-informace.html). 
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4.1.3 ASEKOL, s.r.o. 

„Společnost ASEKOL je zapsána Ministerstvem životního prostředí jako jediný 

kolektivní systém pro realizaci zpětného odběru historických elektrozařízení ve skupinách 

3, 4 a 7. Dále je tato firma oprávněna zajišťovat zpětný odběr pro nová elektrozařízení 

z těchto skupin: 

- elektrické a elektronické nástroje 

- lékařské přístroje 

- přístroje pro monitorování a kontrolu 

- výdejní automaty“ (http://www.asekol.cz/kdo-je-asekol/o-nas.html).  

„ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců  

a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení,  

tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému. ASEKOL 

je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, jehož služeb mohou na základě 

smlouvy využít výrobci nebo dovozci elektrozařízení.  

ASEKOL při zajišťování chodu systému zpětného odběru úzce spolupracuje 

s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli 

elektrozařízení“ (http://www.asekol.cz/kdo-je-asekol/o-nas.html).   

4.1.4 EKOLAMP s.r.o. 

Nezisková společnost EKOLAMP zajišťuje výrobcům a dovozcům elektrozařízení 

možnost společného plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých 

osvětlovacích zařízení.  

„Rozhodnutím MŽP ČR byl EKOLAMP dne 13.12.2005 zapsán do Seznamu 

výrobců elektrozařízení  jako provozovatel kolektivního systému pro skupinu 

elektrozařízení č. 5 – osvětlovací zařízení“ (http://www.ekolamp.cz/o-nas/kdo-jsme/).  

V současné době spolupracuje tato organizace se 700 sběrnými dvory měst a obcí  

a dalších více než 3100 obcí pokrývá mobilním sběrem. „Pro sběr z domácností slouží síť 

malých sběrných nádob čítajících dnes již více než 1200 míst. Malé modré nádoby 

s moderním designem jsou k nalezení na obecních úřadech, ve školách či na jiných veřejně 

přístupných místech“ (http://www.ekolamp.cz/o-nas/kdo-jsme/). 
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Tyto 4 zmíněné organizace vydaly dohromady souhrnnou Tiskovou zprávu dne 

27.2.2013, ve které informují o vývoji zpětného odběru elektroodpadu a baterií. Celkově ze 

zprávy vyplývá, že občané za rok 2012 vytřídili méně vysloužilých elektrospotřebičů než 

v předchozím roce 2011. Tisková zpráva udává, že „každý Čech odevzdal 4,1 kg starého 

elektra, tedy o 0,14 kg méně, než v roce 2011. Nejlépe se dařilo ve Zlínském kraji, kde 

každý občan odevzdal 5,3 kg. Opačný konec škály jako obvykle obsadil Ústecký kraj  

s 2,7 kg. Na poli sběru baterií však zaznamenal kolektivní systém ECOBAT nárůst.“ 

 

Dále tisková zpráva uvádí, že „celkem v České republice kolektivní systémy vybraly 

43 148 tun vysloužilých elektrospotřebičů, tedy o více než 1 600 tun méně než za rok 2011. 

Trend stagnace množství zpětně odebraných spotřebičů je patrný již od roku 2010. Stojí za 

tím především ekonomická situace obyvatel, kteří méně nakupují novou elektroniku a staré 

funkční se raději nechtějí zbavovat“. 

Světlou výjimku tvoří sběr baterií, který tvoří samostatnou kategorii a do celkových 

výsledků se nezapočítává. Češi v roce 2012 odevzdali 921 tun starých baterií, což znamená 

nárůst dokonce o 20%. Dle jednatele firmy ECOBAT je největší nárůst zpětně 

odevzdaných baterií zaznamenán do červených venkovních kontejnerů.  

 

Tabulka č. 2 zobrazuje výsledky sběru zpětného odběru v roce 2012 a porovnává 

je s výsledky roku 2011. V tabulce č. 3 jsou výsledky z tabulky č. 2 zpracovány do 

jednotlivých krajů České republiky. (Tisková zpráva ze dne 27.2.2013). 

Tabulka č. 2 - Výsledky sběru 2012 a srovnání s rokem 2011 (zdroj: Tisková zpráva ze dne 27.2.2013: 

Sběr elektroodpadu stagnuje, baterie rostou) 

  

ASEKOL ELEKTROWIN EKOLAMP Celkem ECOBAT 

2011 

Sběr za rok 2011 (tuny) 17 657 26 002 1 089 44 748 768 

Přepočet na obyvatele (kg) 1,67 2,46 0,10 4,24 0,07 

2012 

Sběr za rok 2012 (tuny) 17 139 25 036 973 43 148 921 

Přepočet na obyvatele (kg) 1,63 2,38 0,09 4,10 0,09 
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Tabulka č. 3 - Výsledky sběru 2012 po krajích (zdroj: Tisková zpráva ze dne 27.2.2013: Sběr 

elektroodpadu stagnuje, baterie rostou) 

Kraje ASEKOL ELEKTROWIN EKOLAMP 

Celkem 

EEZ 

Celkem 

EEZ ECOBAT 

  celkem v t celkem v t celkem v t celkem v t kg/os/rok g/os/rok 

Zlínský 1 403,13 1 666,05 47,5 3 116,68 5,30 51 

Královéhradecký 842,59 1 921,22 75,84 2 839,64 5,14 94 

Vysočina 1 028,01 1 463,88 40,49 2 532,39 4,95 57 

Liberecký 722,20 1 344,90 27,47 2 094,56 4,78 51 

Jihočeský 975,46 1 883,21 49,72 2 908,39 4,57 55 

Praha 2 316,98 3 034,37 207,43 5 558,78 4,46 260 

Pardubický 901,95 1 303,07 40,27 2 245,29 4,35 67 

Středočeský 1 973,32 3 197,44 126,04 5 296,79 4,11 104 

Plzeňský 915,17 1 307,84 43,04 2 266,05 3,96 57 

Olomoucký 1 195,54 1 278,93 47,58 2 522,05 3,95 57 

Jihomoravský 1 769,75 2 537,10 88,1 4 394,95 3,76 95 

Karlovarský 301,46 717,48 19,76 1 038,69 3,44 53 

Moravskoslezský 1 919,83 2 087,50 100,68 4 108,00 3,35 29 

Ústecký 873,93 1 293,41 59,15 2 226,49 2,69 35 

CELKEM 17 139,31 25 036,38 973,07 43 148,76 4,10 88 

 

Následující graf č. 2 a graf č. 3 znázorňují vývoj sběru elektroodpadu a baterií v letech 

2006 – 2012 v tunách. 
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Graf č. 2 - Vývoj sběru elektroodpadu v tunách v letech 2006 – 2012 (zdroj: Tisková zpráva ze dne 

27.2.2013: Sběr elektroodpadu stagnuje, baterie rostou) 

 

 

Graf č. 3 - Vývoj sběru baterií v tunách v letech 2006 – 2012 (zdroj: Tisková zpráva ze dne 27.2.2013: 

Sběr elektroodpadu stagnuje, baterie rostou) 

 

 

0 

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

30 000 

35 000 

40 000 

45 000 

50 000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1 000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 



Bc. Aneta Vejlupková, DiS.: Návrh řešení problematiky nakládání s odpady v obci Obrnice 

2013  20 

4.1.5 EKO-KOM 

Firma EKO-KOM je firmou zajišťující zpětný odběr a využití odpadu z obalů. 

„Obec nebo město vstupuje do systému EKO-KOM podpisem smlouvy o zajištění 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM a.s.  

(http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/o-spolecnosti/system-eko-kom/o-systemu). 

  

Obrázek č. 1 zobrazuje systém fungování této společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Systém zpětného odběru EKO-KOM  

(zdroj:  http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/o-spolecnosti/system-eko-kom/o-systemu) 

 

http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/o-spolecnosti/system-eko-kom/o-systemu
http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/o-spolecnosti/system-eko-kom/o-systemu
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„Podpisem smlouvy se obec zavazuje: 

 zajistit v oblasti působnosti obce sběr a třídění komunálního odpadu, v rámci 

kterého je sbírán i obalový odpad; vytříděné složky obec bude předávat k využití 

dle zákona o odpadech a zákona o obalech  

 zasílat společnosti EKO-KOM čtvrtletní informace formou výkazu o množství 

vytříděných a využitých komunálních odpadů včetně obalové složky  

(v materiálových komoditách: papír, sklo, plasty, kovy a nápojové kartony), a to 

vždy do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního 

čtvrtletí 

 poskytovat 1x za rok technicko-ekonomické informace o systému nakládání  

s komunálním odpadem v obci formou dotazníku, a to do 28. února následujícího 

kalendářního roku 

 použít odměnu pro účely související s nakládáním s využitelnými složkami 

komunálního odpadu 

 archivovat doklady pro prokázání vykazovaných informací minimálně 4 roky 

 umožnit kontrolu společnosti nebo jí pověřené osobě a prokázat pravdivost 

informací uvedených ve výkazech, prokázat na požádání použití odměny, případně 

umožnit kontrolu orgánům státní správy, při kontrole zajištění sdruženého plnění  

 spolupracovat při informování spotřebitelů o způsobu zajištění zpětného odběru  

a recyklace odpadů z obalů 

 obec má právo se účastnit rozvojových projektů, případně využívat dalších služeb 

společnosti  

 

EKO-KOM, a.s. se podpisem smlouvy zavazuje: 

 na základě řádně a úplně vyplněného výkazu poskytovat obci nebo městu finanční 

odměnu 

 oznamovat obci změny autorizačního rozhodnutí a změny odměny  

 před ukončením kalendářního roku zaslat obci formulář dotazníku 

 poskytnout obci nálepky na nádoby na odpad s informačními sděleními, pokud 

obec obdobné nálepky již nevlastní  

 poskytovat obci veškeré další služby společnosti EKO-KOM, a.s., zejména 

poradenské a informační“ (zdroj: www.ekokom.cz). 
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Graf č. 4 popisuje vývoj počtu obcí a klientů zapojených do systému EKO-KOM 

v letech 2000 – 2011. 

 

Graf č. 4 - Vývoj počtu obcí a klientů v systému EKO-KOM  

(zdroj: http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/vysledky-systemu/vyrocni-shrnuti) 

 

 

Odměny a bonusy firmy EKO-KOM obcím 

„Společnost se zavazuje obci za plnění poskytovaná podle Smlouvy odměny, která 

je tvořena několika složkami: 

- paušální odměnou za zajištění zpětného odběru 

- odměnou za zajišťování využití 

 

Paušální odměna za zajišťování zpětného odběru je stanovena částkou v Kč ročně 

za každého obyvatele obce v příslušném kalendářním roce. Počet obyvatel obce 

v příslušném kalendářním roce se stanoví dle údaje k 31.12. předchozího kalendářního 

roku. 

Odměna za zajišťování využití je tvořena základní složkou, bonusovými složkami  

a garanční složkou. Základní složka odměny za zajištění využití se počítá tak, že v rámci 

celkového množství komunálního odpadu, který obec vytřídila dle Výkazu, je v souladu se 

standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky určen množstevní podíl 

jednotlivých složek komunálních obalových odpadů. Takto stanovené množstevní podíly 

jsou vynásobeny sazbami dle ceníku platného pro příslušné období“ 

(http://ekokom.cz/cz/obce-a-mesta/odmeny-obci/odmeny-a-bonusy). 

http://ekokom.cz/cz/obce-a-mesta/odmeny-obci/odmeny-a-bonusy
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Bonusová složka odměny se skládá z bonusů, kdy je základní složka odměny o tyto 

koeficienty (bonusy) vynásobena a tímto o bonusovou složku navýšena. Uplatňované 

bonusy jsou např. bonus za dostupnost veřejné sběrné sítě, bonus za efektivitu využití, 

bonus za zajištění odděleného sběru kovových odpadů a bonus za vykazování 

prostřednictvím hromadného výkazu (http://ekokom.cz/cz/obce-a-mesta/odmeny-

obci/odmeny-a-bonusy). 

4.2 Plán odpadového hospodářství České republiky 

Dalším závazným dokumentem v oblasti odpadového hospodářství je Plán 

odpadového hospodářství ČR vydaný nařízením vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu 

odpadového hospodářství České republiky. Toto nařízení je platné po dobu 10 let od dne 

nabytí účinnosti tohoto nařízení, které nabylo účinnosti dnem 1. července 2003.  

Závazná část POH ČR obsahuje především opatření k předcházení vzniku odpadů, 

omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, zásady pro nakládání 

s nebezpečnými odpady, zásady pro nakládání s vybranými odpady a zařízeními podle 

části 4 zákona o odpadech, zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení 

k nakládání s odpady, zásady pro rozhodování ve věcech dovozu a vývozu odpadů, podíl 

recyklovaných odpadů, podíl odpadů ukládaných na skládky a maximální množství 

organické složky ve hmotě ukládané do skládek. 

Důležité z výše zmíněných zásad je zejména „dosažení cíle zvýšit využívání 

odpadů s upřednostněním recyklace na 55% všech vznikajících odpadů do roku 2012  

a zvýšení materiálového využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání 

s rokem 2000 a snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 

2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování“ (Nařízení 

vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky). 

 

 

 

 

 

 

 

http://ekokom.cz/cz/obce-a-mesta/odmeny-obci/odmeny-a-bonusy
http://ekokom.cz/cz/obce-a-mesta/odmeny-obci/odmeny-a-bonusy


Bc. Aneta Vejlupková, DiS.: Návrh řešení problematiky nakládání s odpady v obci Obrnice 

2013  24 

4.3 Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 

Každý kraj České republiky je povinen dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na 

základě vydaného POH ČR, zpracovat POH kraje. „Povinnost zpracovat a schválit POH 

musí kraj splnit do 18 měsíců od uveřejnění závazné části Plánu odpadového hospodářství 

ČR. Návrh POH musí být zveřejněn způsobem v místě obvyklým a veřejné nahlédnutí do 

návrhu musí být umožněno nejméně po dobu 30 dnů, včetně pořizování výpisů, opisů nebo 

kopií a uplatňování písemného vyjádření ze strany veřejnosti. Do tří měsíců od uplynutí 

lhůty k veřejnému nahlédnutí musí být návrh předložen k vyjádření Ministerstvu životního 

prostředí, které může své připomínky uplatnit do tří měsíců. Do šesti měsíců od uplatnění 

jeho připomínek je kraj povinen MŽP sdělit, jakým způsobem byly jeho připomínky do 

návrhu zapracovány. Po vypořádání všech připomínek návrh schvaluje zastupitelstvo kraje, 

přičemž závazná část POH musí být vyhlášena obecně závaznou vyhláškou. Stává se tak 

závaznou pro právnické a fyzické osoby, zároveň je směrodatná pro rozhodování 

příslušných správních úřadů, krajů a obcí a je závazným podkladem pro zpracování plánů 

odpadového hospodářství původců odpadů. Platnost POH nesmí být kratší než deset let“ 

(Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje). 

 

Závazná část POH Ústeckého kraje byla vyhlášena vyhláškou Ústeckého kraje ze 

dne 26. ledna 2005, zveřejněnou ve věstníku předpisů Ústeckého kraje. Platnost POH ÚK 

byla stanovena na dobu 10 let, tedy do roku 2014. 

 

Dne 13.11.2012 byla zpracování Hodnotící zpráva o plnění Plánu odpadového 

hospodářství Ústeckého kraje za rok 2011. Ta obsahuje zhodnocení jednotlivých dílčích 

cílů plánu odpadového hospodářství. 
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5. Obec Obrnice 

Obec Obrnice se nachází v malebném údolí Českého středohoří - Chráněné krajinné 

oblasti 3 km od města Mostu. Celková katastrální výměra obce činí 7 464 979 m
2
. 

Základní územní jednotky jsou následující: 

 

- Obec Obrnice – 708 755 

- Chanov – 708 747 

- České Zlatníky – 708 739 

 

Obrázek č. 2 zobrazuje mapu základních územních jednotek obce Obrnice 

 

 

Obrázek 2 - mapa základních územních jednotek obce Obrnice (zdroj: Program obce Obrnice na období 

2006 - 2013) 

5.1 Poloha obce 

„Obec Obrnice leží v údolích řeky Bíliny a říčky Srpina. Významnou dominantou  

v krajině je vrch Zlatník, ležící přímo nad Českými Zlatníky. Kulturní památkou  

v Českých Zlatníkách je kostel sv. Jiří. Obec zrealizovala rekonstrukci kapličky a opravila 

sochu u kostela v Českých Zlatníkách. 
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V obci žije cca 2 500 obyvatel, z toho téměř 2 000 v panelových domech.  

Dle tzv. Gabalovy studie je téměř 40% obyvatel romského etnika. Obec Obrnice, stejně 

jako celý okres Most, se potýká s nejvyšší nezaměstnaností v republice“ 

(http://www.ouobrnice.cz/o-nasi-obci/soucasnost/) 

 

„Obec Obrnice leží v těsné blízkosti Města Mostu. Region Mostecko spadá do 

Ústeckého kraje a můžeme jej rozdělit na tři odlišné oblasti: 

-  krušnohorská 

-  pánevní 

-  zemědělská 

 

Krušnohorská část je využívána hlavně lesnicky, částečně zemědělsky a ve stále 

větší míře i rekreačně. 

Část pánevní je průmyslovou páteří Mostecka, a to hlavně rozsáhlou těžbou 

hnědého uhlí, chemickou výrobou a energetikou. Ve městech Most a Litvínov sídlí většina 

obyvatel. 

Oblast zemědělská se nachází na jihu Mostecka, největšími obcemi jsou Havraň  

a Bečov, vstupuje do ní část Českého středohoří typickými kopci vulkanického původu. Je 

hodnotná hlavně přírodovědně, esteticky a z hlediska ochrany přírody“ 

(http://www.ouobrnice.cz/o-nasi-obci/blizke-okoli/). 

 

Na obrázku č. 3 je vyobrazen znak a prapor obce Obrnice 

            

Obrázek 3 - znak a prapor obce Obrnice (zdroj: www.ouobrnice.cz) 

                                        

 

 

 

http://www.ouobrnice.cz/o-nasi-obci/soucasnost/
http://www.ouobrnice.cz/o-nasi-obci/blizke-okoli/
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„Kotlina, v níž obec leží, je naplavenina řeky Bíliny, kdysi mohutnější nežli dnes. 

Krajina měnila svůj vzhled vlivem eruptivní činnosti, změnami zemské kůry, kdy některá 

místa byla vysoko vyzdvižena, jako např. náplav nad cihelnou, či pískovce nad Sedlecem. 

Zdejší krajina byla pokryta hustými lesy, kterými vedly přirozené cesty podél 

Bíliny a údolím k Patokryjím. Katastr nynější obce Obrnic byl osídlen, jak dokazují 

archeologické nálezy, již v mladší době kamenné. Zemědělské osídlení umožňovaly 

vhodné přírodní podmínky. Podél toku řeky Bíliny je úrodná půda, vhodná k přeměně  

půdu zemědelskou. Její proměna probíhala již od doby kamenné. 

Mezi nejstarší archeologické nálezy patří tři dobře zachovalé hroby z doby šňůrové 

keramiky v Obrnicích a Českých Zlatníkách. Podle novějších výzkumů se má však za to, 

že se nejednalo ještě o zemědělce, ale spíše o nomády. Nejstarší zemědělská sídliště byla 

objevena u Českých Zlatníků. Na trvalé osídlení ukazuje nález pece, odpadních struh  

a keramiky. Ze zemědělské osady u Patokryjí pochází nález hrnečku s kanelováním. 

V době bronzové (2300 - 800 př.n.l.), se na území Obrnic používá vedle 

kamenných nástrojů stále častěji nástrojů kovových. Z počátku měděných, později 

bronzových, jak dokazují nálezy v hrobě u Českých Zlatníků, které se váží k starší době 

bronzové“ (http://www.ouobrnice.cz/o-nasi-obci/historie/). 

5.2 Současný stav odpadového hospodářství v obci 

V současné době je díky vysoké koncentraci průmyslu a obyvatelstva v obci  

a přilehlém regionu vysoký podíl průmyslového a komunálního odpadu. Dne 5.12.2008 

vstoupila v účinnost Obecně závazná vyhláška obce Obrnice č. 5/2008, o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Obrnice. 

V obci a přilehlém okolí je 33 kontejnerových stání na tříděný odpad, dále nádoby 

pro směsný komunální odpad, drobné koše pro směsný komunální odpad a velkokapacitní 

kontejnery. Občanům této obce a přilehlých lokalit je k dispozici sběrné místo. 

 

 

 

 

 

http://www.ouobrnice.cz/o-nasi-obci/historie/


Bc. Aneta Vejlupková, DiS.: Návrh řešení problematiky nakládání s odpady v obci Obrnice 

2013  28 

5.2.1 Tříděný odpad 

Kontejnerová stání pro třídění a rozdělení odpadu na papír, sklo a plast jsou na 

území obce rozdělena takto: 

 

Obrnice (stanoviště naproti Požární zbrojnici, vedle ICVA, Mírová ulice, 4x velké 

sídliště, malé sídliště) 

- 10 separačních nádob na papír  

- 8 separačních nádob na plast 

- 5 separačních nádob na sklo 

 

České zlatníky (stanoviště – křižovatka – ul. Dukelská, stanoviště vedle hřiště) 

- 2 separační nádoby na papír 

- 3 separační nádoby na plast 

- 2 separační nádoby na sklo 

 

Chanov (stanoviště – otočka MHD) 

- 1 separační nádoba na papír 

- 1 separační nádoba na plast 

- 1 separační nádoba na sklo  

 

Na obrázcích č. 4 a 5 jsou vyobrazeny kontejnery na tříděný odpad, které jsou 

umístěny na území obce Obrnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 - Kontejnerová stání na tříděný 

odpad (zdroj: foto pořízené v obci) 

Obrázek 5 - Kontejnerová stání na tříděný 

odpad (zdroj: foto pořízené v obci) 
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Dále je v obci Obrnice občanům k dispozici sběrné místo, kde lze odevzdávat 

objemné odpady. Nebezpečné odpady, jako jsou například rozpouštědla, kyseliny, 

pesticidy, nepoužitelná léčiva atd. je možné odevzdávat v rámci mobilního sběru, který je 

obcí zajišťován 2x do roka na jaře a podzim. Informace o sběru jsou zveřejňovány výlepem 

letáků, dále na úřední desce, rozhlasem a na webových stránkách. 

Biologicky rozložitelný odpad je z velké části kompostován a to přímo občany na 

jejich vlastních zahrádkách. Pro ty, kteří nemají vlastní kompostovací zařízení, byl zahájen 

v roce 2008 prostřednictvím obecního úřadu prodej pytlů, kam je možno tento druh odpadu 

ukládat. Pytle jsou modré barvy a občané si je mohou zakoupit na obecním úřadu za  

9,- Kč/ks. Na webových stránkách obce Obrnice jsou občané informováni o tom, kdy bude 

obcí zajištěn sběr a svoz. V současné době tento sběr a svoz probíhá každé pondělí. 

Občané mohou též sami předat tento odpad na sběrné místo obce Obrnice. 

Při předpokládané produkci stavebního odpadu jsou povinni si občané zajistit 

(objednat) kontejner u oprávněné osoby. Také je možnost objednání obecního kontejneru, 

který je přistaven a odvezen za úplatu. Při této potřebě je nutné vyplnit písemnou 

objednávku a odevzdat na obecním úřadu. 

5.2.2 Směsný komunální odpad 

„Směsný komunální odpad je zbylá složka komunálního odpadu, která zůstane po 

vytřídění tříděného odpadu, objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního 

odpadu“ (Informační bulletin pro občany obce Obrnice).  

Kromě klasických sběrných nádob na směsný komunální odpad různých velikostí je 

k dispozici občanům obce velkokapacitní kontejner na směsný komunální odpad pro 

zahrádkáře ze „zahrádkářské kolonie České Zlatníky“.  

 

Následující tabulka č. 4 a k ní se vázající graf č. 5 a graf č. 6 ukazují množství 

vyprodukovaného směsného komunálního odpadu na území obce Obrnice v letech 2009 – 

2012. Zároveň graf obsahuje vypočtené množství vyprodukovaného směsného 

komunálního odpadu na 1 osobu. Za rok 2012 to činí 219 kg/osobu, což je o 47 kg méně 

než v roce 2009. Celkově lze říci, že produkce směsného komunálního odpadu má za 

poslední 4 roky klesající tendenci. 
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Tabulka č. 4 – Množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu na území obce Obrnice  

v letech 2009 – 2012 (zdroj: evidence odpadů obce Obrnice + vlastní zpracování) 

Rok Počet obyv. 
Množství KO  

(200301) v kg za rok 

Množství na 1 

osobu/rok v kg 

2009 2564 681316,0 266 

2010 2681 687753,0 257 

2011 2484 628605,0 253 

2012 2454 537580,0 219 

  

Graf č. 5 – Počet obyvatel a produkce směsného komunálního odpadu na 1 osobu/rok (zdroj: evidence 

odpadů obce Obrnice + vlastní zpracování) 

 

 

Graf č. 6 – Produkce směsného komunálního odpadu za rok v kg (zdroj: evidence odpadů obce Obrnice 

+ vlastní zpracování) 
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Z dostupných informací o odpadech v Obci Obrnice vyplývá, že například v roce 

2012 spadalo nejvíce z celkového množství vyprodukovaných odpadů do kategorie směsný 

komunální odpad, následoval objemný odpad, poté biologicky rozložitelný odpad, 

papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, skleněné obaly a pneumatiky.  

V grafu č. 7 je názorně rozdělen odpad do těchto kategorií v procentuálním 

vyjádření v rámci celkové produkce odpadů v obci Obrnice za rok 2012. 

 

Graf č. 7 – Procentuální rozdělení vyprodukovaného odpadu v Obci Obrnice za rok 2012 (zdroj: 

evidence odpadů obce Obrnice + vlastní zpracování) 
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Likvidace odpadů (směsný komunální odpad, objemný odpad a bioodpad) je 

zajišťován smluvními partnery Mostecké odpady, spol. s r.o., které v roce 2011 převzala 

společnost Marius Pedersen a.s., Celio a.s. a Ekodendra, s.r.o. 

V následující tabulce č. 5 a grafech č. 8 a 9 je srovnání nákladů, které vynaložila 

obec Obrnice za likvidaci odpadů v letech 2009 – 2012. Graf č. 8 zobrazuje jednotlivé 

roky, graf č. 9 zobrazuje jednotlivé firmy. 

 

Tabulka č. 5 – Náklady vynaložené na likvidaci odpadů obce Obrnice v letech 2009 – 2012 (zdroj: 

evidence odpadů obce Obrnice + vlastní zpracování) 

  

Celio 
Mostecké 

odpady 

Marius 

Pedersen 
Ekodendra 

Náklady za likvidaci 

odpadů bez DPH 

celkem 

2009 74 698,70    1 091 658,70    463 214,19    43 653,00    1 673 225 Kč 

2010 40 304,50    1 219 817,18    432 753,61    39 044,60    1 731 920 Kč 

2011 47 107,30    0,00    1 674 683,49    60 158,50    1 781 949 Kč 

2012 33 719,00    0,00    1 645 059,47    61 388,50    1 740 167 Kč 

 

Graf č. 8 – Náklady za likvidaci odpadů bez DPH v Kč v letech 2009 – 2012 (zdroj: evidence odpadů 

obce Obrnice + vlastní zpracování) 
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Graf č. 9 – Náklady za likvidaci odpadů bez DPH v Kč v letech 2009 – 2012 pro jednotlivé firmy (zdroj: 

evidence odpadů obce Obrnice + vlastní zpracování) 

5.2.3 Zpětný odběr v obci 

Důležitou a nedílnou součástí v odpadové problematice obce je zajištění zpětného 

odběru výrobků. Obec Obrnice má smluvně zajištěn zpětný odběr s těmito firmami: 

 

ECOBAT s.r.o. – Dohoda o spolupráci při zajištění zpětného odběru přenosných baterií ze 

dne 17.7.2008. V rámci této dohody je nádoba na zpětný odběr baterií umístěna 

v prostorách Základní školy a v přízemí Obecního úřadu. Na obrázku č. 6 je 

vyfotografována nádoba na zpětný odběr baterií, která je umístěna na obecním úřadu. 
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Obrázek 6 - Nádoba na zpětný odběr baterií firmy ECOBAT (zdroj: foto pořízené na OU Obrnice) 

 

ASEKOL, s.r.o. – Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení skupin odpadu  

č. 3,4,7,8,9 (televize, elektronika) ze dne 31.1.2011. Kontejner na toto zařízení je umístěn 

na sběrném místě obce, fotografie pořízená z toho místa je vyobrazena na obrázku č. 7. 

 

 

Obrázek 7 - Kontejner na zpětné odběr elektroodpadu firmy ASEKOL (zdroj: foto pořízené v obci 

Obrnice) 
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ELEKTROWIN a.s. – Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení skupiny  

1,2,6 ze dne 20.1.2011. Kontejner je umístěn na sběrném místě obce.  

 

EKOLAMP s.r.o. – Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému 

EKOLAMP v jejímž rámci je uzavřena Smlouva č. MSN/2011/915 o zřízení místa 

zpětného odběru odpadu č. 5 ze dne 5.5.2011. V rámci této smlouvy je umístěna nádoba na 

zpětný odběr na Obecním úřadu a velkoobjemový kontejner v areálu sběrného místa obce.  

 

Na obrázku č. 8 je vyobrazena nádoba na zpětný odběr umístěná na obecním úřadu obce. 

 

Obrázek 8 - Nádoba na zpětný odběr osvětlovacích zařízení (zdroj: foto pořízené na OU Obrnice) 

 

EKO-KOM 

Obec Obrnice má s firmou sepsánu smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadu 

z obalů ze dne 22.11.2005.  

Následující graf č. 10 zobrazuje výnosy pro obec od firmy EKO-KOM v letech 2009 – 

2012 v Kč. 
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Graf č. 10 – Výnosy za třídění odpad od firmy EKO-KOM v Kč v letech 2009 – 2012 (zdroj: evidence 

odpadů obce Obrnice + vlastní zpracování) 

 

  

O celé odpadové problematice jsou občané obce informováni několika způsoby: 

- obecně závazná vyhláška č. 5/2008 

- informace na webových stránkách obce Obrnice (www.obecobrnice.cz) 

- informačním bulletinem, který je vydáván obcí a distribuován mezi občany 

- distribucí letáků do schránek a na skleněné výplně dveří domů 

- výlepy letáků o mobilních sběrech, které probíhají 2x do roka 

5.2.4 Poplatky za odpad 

Na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, byla vydána dne 

14.12.2012 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Poplatek byl zastupitelstvem schválen stejně jako v předchozích letech na 500,- Kč/osobu 

za rok (http://www.ouobrnice.cz/informace-pro-obcany/odpady/). 

V tabulce č. 6 jsou zahrnuté informace o poplatcích za odpady v letech 2009 – 

2012. Tabulka obsahuje předpokládanou vybranou částku, reálně vybranou částku  

a částku, kterou obyvatelé obce na poplatcích dluží. Dlužná částka je prostřednictvím 

platebních výměrů obcí od dlužníků postupně vymáhána.  
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Tabulka č. 6 – Poplatky za komunální odpad v letech 2009 – 2012 (zdroj: evidence odpadů obce Obrnice 

+ vlastní zpracování) 

Rok Předpis Uhrazeno Zbývá uhradit 

2009 1 132 084,00 Kč 896 158,00 Kč 235 926,00 Kč 

2010 1 127 449,00 Kč 810 774,22 Kč 316 674,78 Kč 

2011 1 245 927,00 Kč 722 019,00 Kč 523 908,00 Kč 

2012 1 232 171,00 Kč 632 847,00 Kč 599 324,00 Kč 

Celkem 4 737 631,00 Kč 3 061 798,22 Kč 1 675 832,78 Kč 

5.3 Realizované investiční akce a využívání dotací obcí Obrnice 

Od roku 2001 využívá obec různé dotace na zlepšení úrovně životního prostředí 

v obci. Nejčastějšími dotačními programy je Státní fond Životního prostředí a různé druhy 

dotačních programů vyhlašovaných ministerstvem životního prostředí. Díky těmto fondům 

došlo v obci k zakládání a obnově sídelní zeleně na mnoha místech, k revitalizaci středu 

obce, tvorbě kontejnerových stání a k různým rekonstrukcím obecních objektů. Nejvíce 

projektů a investičních akcí bylo zrealizováno v posledních několika letech. 

Mezi nejvýznamnější projekty patřil Projekt zakládání a obnovy sídelní zeleně 

vybraných částí obce, dále projekt Integrované centrum volnočasových aktivit a Zateplení 

objektu Mateřské školy Obrnice. 

5.3.1 Projekt zakládání a obnovy sídelní zeleně vybraných částí obce 

Projekt byl realizován od února do prosince 2010, spolufinancován byl Evropskou 

unií – Evropským fondem regionálního rozvoje, Fondem soudržnosti a Státním fondem 

životního prostředí v rámci operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6 – 

Zlepšování stavu přírody a krajiny, primární oblasti podpory 3.5 – Podpora regenerace 

urbanizované krajiny.  

„Základním cílem projektu byl rozvoj, zakládání, znovuvytvoření, regenerace  

a revitalizace významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu 

sídelních biotopů a také vztah obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě. Projekt 

řešil údržbu, obnovu původní zeleně a zakládání nových sídelních ploch“. 
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„Celkové náklady na projekt dosáhly výše 860 994,00 Kč, z toho byl příspěvek 

z fondu Evropské unie (ERDF) 731 844,90 Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 43 048,70 Kč 

(5%) a příspěvek obce Obrnice činil 86 097,40 Kč (10%)“ 

(http://www.ouobrnice.cz/investicni-akce/obnova-sidelni-zelene/). 

5.3.2 Integrované centrum volnočasových aktivit (ICVA) 

„Projekt řešil přestavbu a revitalizaci stávajícího objektu „staré školy“ na 

Integrované centrum volnočasových aktivit. Náplní centra jsou společenské a volnočasové 

aktivity místních obyvatel. V objektu vznikly dva sály pro pořádání kulturních akcí, dále 

hygienické zázemí, tělocvična, knihovna, internetová studovna vč. prostor pro další 

zájmovou činnost“ (http://www.ouobrnice.cz/investicni-akce/integrovane-centrum-

volnocasovych-aktivit/). 

5.3.3 Zateplení objektu Mateřské školy Obrnice 

Tento projekt byl realizován v letech 2007 – 2009. Spolufinancován byl Evropskou 

unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci OPŽP, 

prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, primární oblasti podpory  

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. 

„Cílem projektu byla realizace úspor energie v objektu Mateřské školy Obrnice. 

Navrhované opatření spočívalo v zateplení obvodových  stěn, částečné výměně výplní 

oken a zateplení střechy. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2o cca 

18t/rok a k úspoře energie cca 315 Gj/rok“. 

„Celkové náklady na projekt dosáhly výše 4 448 649,- Kč. Dotace z fondu 

soudržnosti (85%) a SFŽP (5%) pokryla celkem 90% uznatelných (způsobilých) nákladů  

a dosáhla výše 2 964 716, 90 Kč. Vlastní prostředky obce činily 1 483 933,- Kč“ 

(http://www.ouobrnice.cz/investicni-akce/zatepleni-materske-skoly-obrnice/).  

 

http://www.ouobrnice.cz/investicni-akce/obnova-sidelni-zelene/
http://www.ouobrnice.cz/investicni-akce/integrovane-centrum-volnocasovych-aktivit/)
http://www.ouobrnice.cz/investicni-akce/integrovane-centrum-volnocasovych-aktivit/)
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6. Shrnutí problematiky v nakládání s odpady, návrhy řešení 

V kapitole č. 5 této diplomové práce jsem se zabývala popisem informací o obci 

Obrnice a o tom, jak má tato obec zajištěno nakládání s odpady. V následujících několika 

podkapitolách provedu shrnutí a analýzu jednotlivých problémů. 

6.1 Zhodnocení nádob na tříděný odpad 

Obec Obrnice má celkem 33 kontejnerových stání na tříděný odpad. Z toho je  

12 nádob určených na separaci plastu, 13 nádob na papír a 8 nádob na sklo. Pro představu 

o dostatečném počtu nádob jsem provedla porovnání s městem Most. Zde se nachází 

celkem 817 nádob na tříděný odpad. Z toho je 367 na plast, 284 na papír a 166 na sklo. 

Obec Obrnice má celkem v současné době evidováno 2 421 obyvatel, tj. na jednu nádobu 

připadá cca 73 obyvatel. Město Most má v současné době 67 543 obyvatel, na jednu 

nádobu na tříděný odpad připadá tedy cca 83 obyvatel. Lze tedy říci, že v obci Obrnice je 

dostatečně zajištěn počet kontejnerů na tříděný odpad. Po mém vlastním místním šetření  

a zmapování umístění nádob jsem se přesvědčila, že jsou tyto kontejnery na separovaný 

odpad rozmístěny vhodně, a to tak, aby byly dostupné občanům panelových sídlišť  

i rodinných domů v obci.  

6.2 Zajištění zpětného odběru v obci 

V současné době má obec Obrnice smluvně zajištěn zpětný odběr těchto výrobků  

a zařízení: 

- baterie a akumulátory (firma ECOBAT s.r.o.) 

- elektrozařízení skupiny odpadu č. 3,4,7,8,9 (firma ASEKOL, s.r.o.) 

- elektrozařízení skupiny odpadu č. 1,2,6 (firma ELEKTROWIN a.s.) 

- skupina odpadu č. 5 - zářivky a výbojky (firma EKOLAMP) 

- odpad z obalů (firma EKO-KOM) 

V podstatě se dá říci, že zpětný odběr je v obci zajištěn dostatečně a kvalitně. Místa 

zpětného odběru jsou dobře označena, hlavním místem pro zpětný odběr je sběrné místo 

v Obrnicích. To slouží v současné době jako náhrada sběrného dvoru, který v obci zatím 

chybí. Menší nádoba na baterie je umístěna na dvou vhodných místech, a to na obecním 

úřadu a na základní škole. Nádoba na drobné osvětlovací zařízení je též kromě sběrného 

místa s větší kapacitou umístěna na obecním úřadu. 
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6.3 Produkce odpadů v obci a její vývoj v posledních 4 letech 

V porovnání produkce jednotlivých odpadů jednoznačně vede směsný komunální 

odpad a velkoobjemový odpad. Z celkové produkce odpadů v obci Obrnice zaujímá 

tříděný odpad pouze 4%. Oproti tomu směsný komunální odpad a velkoobjemový odpad 

tvoří dohromady 84%. V posledních 4 letech má sice produkce směsného komunálního 

odpadu klesající tendenci (v roce 2009 připadlo na 1 občana 266 kg vyprodukovaného 

směsného komunálního odpadu, zatímco v roce 2012 klesl vyprodukovaný směsný KO na 

219 kg/občana, tj. snížení o 47 kg na osobu). Přesto však zůstává produkce tohoto druhu 

odpadu velice vysoká oproti odpadu, který je v obci vytříděn.  

Zajímavostí je také produkce tříděného odpadu papíru a plastu v roce 2012, kdy 

bylo celkově vytříděno v obci 15 864 kg papíru, z čehož však více jak polovinu (8 860 kg) 

vytřídila místní základní škola a 5 646 kg plastu, z čeho připadá na produkci školy celkem 

610 kg.    

6.4 Náklady na odstranění odpadu versus příjmy obce 

         Celkově na odstranění odpadu vynaložila obec v roce 2012 částku 1 740 167 Kč bez 

DPH. Oproti tomu příjmy z poplatků za odpad činily 1 232 171 Kč a výnosy firmy  

EKO-KOM daly dohromady částku 31 160,50 Kč bez DPH. Odměny v rámci uzavřených 

smluv se společnostmi ELEKTROWIN, ASEKOL a EKOLAMP vyplaceny v tomto roce 

nebyly, neboť nebylo odevzdáno potřebné množství daného druhu odpadu, na které by se 

odměny vztahovaly. Obec se navíc potýká také s dluhy za poplatky za odpad, které jsou 

průběžně vymáhány ve formě platebních výměrů, které jsou občanům průběžně za dluhy 

let 2009 – 2012 rozesílány. Za poslední 4 toky tak tvoří dluhy na poplatcích za odpad 

částku 1 675 832,78 Kč, což je 35% ze stanoveného předpisu těchto let.  

 

          Lze tedy říci, že příjmy obce za poplatky za odpad a výnosy ze zpětného odběru 

nedokáží pokrýt náklady na likvidaci odpadů a proto musí obec vynakládat na odstranění 

odpadů své vlastní prostředky z obecní pokladny. 
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6.5 Zajištění informací pro občany  

Informace o odpadové problematice v obci jsou předávány občanům těmito 

prostředky: 

- informace na webových stránkách obce Obrnice 

- vydání a distribuce Informační bulletinu 

- výuka a přednášky pro žáky ZŠ Obrnice 

- výlep informačních letáků o termínech svozu odpadu 

- informace předávané přes místní rozhlas 

 

Z veškerého zhodnocení vyplývá, že přestože obec zajišťuje vhodné a dostatečné 

podmínky pro třídění odpadu a zpětného odběru, občané obce jsou přesto velice 

nezodpovědní v přístupu ke třídění. Potenciál se dle mého názoru skrývá především 

v mladé generaci – dětech na místní základní škole, které mají celkem dostatečné 

informace o potřebě třídění, avšak v celkové produkci odpadů se to příliš neprojevuje. 

Důvodem je dle mého názoru především nezodpovědný přístup dospělých občanů v obci, 

kteří odpad třídí minimálně, přestože k tomu mají nastavené vhodné podmínky.  

6.6 Silné a slabé stránky v odpadovém hospodářství obce 

Mezi silné stránky v odpadovém hospodářství spadá následující: 

- dostatečný počet kontejnerů na separovaný odpad 

- dostatečně zajištěné podmínky pro zpětný odběr 

- vhodné zázemí pro výuku a výchovu žáků na místní základní škole 

- vhodné zázemí pro realizaci různých přednášek a osvětových akcí v ICVA 

- poměrně krátká dojezdnost do sběrného místa 

- dobré zajištění sběru bioodpadu přímo v místě, kde je tento druh odpadu produkován 

(svoz přímo z jednotlivých zahrad) 

- silné a schopné vedení v osobě starostky a další členů obecního úřadu, kteří v posledních 

4 letech neustále zlepšují situaci a podmínky v obci Obrnice 
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Mezi slabé stránky v odpadovém hospodářství obce spadá: 

- velké procento nezaměstnaného obyvatelstva s nízkou úrovní vzdělání mezi občany obce 

- nezájem a nezodpovědný přístup k ochraně životního prostředí 

- nedostatečná osvěta a propagace zodpovědného přístupu v nakládání s odpady 

- nevyužívání evropských fondů směřujících přímo ke zkvalitnění nakládání s odpady 

6.7 Celkové zhodnocení a návrhy na zlepšení 

Celkově lze říci, že v obci Obrnice je situace v nakládání s odpady následující - 

podmínky pro třídění odpadů a správné nakládání s nimi je zajištěno v dostatečné míře. 

Problémem však v této obci je především skladba jeho obyvatelstva. To se negativně 

projevuje nejen v rámci třídění odpadů, ale také ve velké míře v nezaměstnanosti a s tím 

spojených dalších negativních jevů (život na základě sociálních dávek, dluhy, lichva, 

kriminální činy atd.). Stejně jako například u nezaměstnanosti, i v oblasti třídění odpadů  

a zodpovědného přístupu k ochraně životního prostředí se v této lokalitě neustále opakuje 

model předávání negativních vzorů z rodičů na děti. Proto je dle mého názoru velice nutné, 

soustředit se právě na mladou generaci, která může ve svém budoucím životě změnit více 

než jejich rodiče, kteří jsou například již hodně let v evidenci úřadu práce, mají nízké nebo 

žádné vzdělání a jsou odkázáni na sociální dávky.  

Osvěta a různé vzdělávací akce by měly být v obci zajišťovány v daleko větší míře, 

ať již v rámci výuky na místní základní škole, případně v mateřské škole, ale také v rámci 

dalších mimoškolních aktivit, které jsou v obci zajištěné. Vhodným zázemím je zde 

Integrované centrum volnočasových aktivit, kde je dětem a mládeži zajišťován vhodný 

mimoškolní program ve spolupráci s Komunitním centrem Duhovka. Osvěta v této formě 

by neměla být zaměřena pouze na děti a mládež, ale také na jejich rodiče, například ve 

formě krátkého příspěvku či přednášky v rámci jiných kulturních akcí.  

Obci a jejímu vedení bych přes jejich snahu a úsilí, které určitě sklízí v posledních 

letech úspěchy, doporučila využít další možnosti dotací v rámci OPŽP. Vhodnou je 

například Prioritní osa 4: Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých 

ekologických zátěží, která se dělí na dvě podporované oblasti: 

Oblast podpory 4.1 – zkvalitnění nakládání s odpady  

Oblast podpory 4.2 – odstraňování starých ekologických zátěží  
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7. Dotazníkové šetření na místní základní škole 

Jako poslední část své diplomové práce jsem, k potvrzení či vyvrácení hypotéz 

stanovených v úvodu, provedla dotazníkové šetření na Základní škole Obrnice. Šetření se 

zúčastnilo celkem 75 žáků z 5. – 9. třídy místní ZŠ. 

7.1 Metoda dotazníku obecně 

Dotazník je označován za jednu z vysoce efektivních technik, která může 

postihnout velký počet jedinců v relativně krátkém čase a malých nákladech. Důležitou roli 

zde hraje také anonymita respondentů, se kterou souvisí vysoká formální shodnost 

podnětové situace. Dotazníková metoda má však i své negativní stránky, jako například 

nízkou návratnost, nemožnost zjistit, zda na dotazník opravdu odpovídala pověřená osoba 

a také je nutná ochota dotazovaného na jeho vyplnění (Disman, 2009). 

7.2 Dotazník pro žáky základní školy 

Pro žáky základní školy Obrnice jsem sestavila dotazník, který se skládal ze sedmi 

otázek. Z toho 2 byly otevřené – žáci odpovídali vlastními slovy, zbylých 5 byly otázky 

uzavřené, které obsahovaly předem stanovené odpovědi, které žáci zaškrtávali. Před 

samotným dotazníkovým šetřením jsem provedla zkušební testování na třech žácích  

5. třídy základní školy, abych si ověřila, zda je dotazník postaven dostatečně jasně  

a srozumitelně pro danou cílovou skupinu.  

Poté jsem za spolupráce zaměstnanců místní školy provedla samotné dotazníkové 

šetření. Dotazníky jsem předala žákům o velké přestávce, vysvětlila jim účel tohoto šetření 

a poprosila je o spolupráci. Pro zajištění návratnosti vyplněných dotazníků mi pomohli 

jejich vyučující, kteří, po dobu vyplňování dotazníků, zůstali s žáky ve třídě  

a po jejich vyplnění je sesbírali. Díky tomu byla jejich návratnost 100%. Celkově jsem 

tedy vyhodnocovala 75 vyplněných dotazníků.  
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7.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

V následujících sedmi grafech jsou vyhodnoceny otázky, které v rámci dotazníku 

vyplnilo 75 žáků Základní školy Obrnice. 

 

Otázka č. 1 zněla, zda mají žáci představu o tom, co je ekologie. Jednalo se  

o otázku, na kterou bylo možné odpovědět ano – vím, co je ekologie a v tomto případě 

vlastními slovy napsat, o co se jedná nebo zvolit variantu druhou – ne (tj. nevím, co je 

ekologie). Z celkového počtu odpovědělo 25 žáků, že neví, co je ekologie, zbylí žáci 

odpověděli vlastními slovy. Z těchto odpovědí se jednalo o 41 správných odpovědí  

a 9 špatných odpovědí. Tyto výsledky jsou zahrnuty v grafu č. 11. 

 

Graf č. 11 – Víš, co je ekologie? 
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Otázka č. 1 - Víš, co je ekologie? 

Správná odpověď Špatná odpověď Odpověď nevím 
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Otázka č. 2 zjišťovala, zda žáci ví, do kterých kontejnerů dle barev se třídí plasty, 

papír a sklo. Celkem 55 žáků přiřadilo správně druh odpadu a barvu kontejneru, zbylých 

20 žáků barvu přiřadilo špatně. Výsledky jsou zahrnuty v grafu č. 12 

 

Graf č. 12 – barvy kontejnerů na plast, papír a sklo 

 

 

V otázce č. 3 byl žákům položen dotaz, zda třídí odpad ve škole. Na výběr byly 

odpovědi ano, ne a občas. Z celkového počtu 75 žáků uvedlo 36 z nich, že odpad ve škole 

třídí, 16 netřídí a zbylých 23 třídí občas. Výsledky interpretuje graf č. 13 

 

Graf č. 13 – Třídíš ve škole odpad? 
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V pořadí čtvrtá otázka dotazníku zněla: „Třídíš odpad doma“? 35 dotazovaných 

odpovědělo ano – tj. třídí odpad, 13 odpovědělo ne a zbylých 27 třídí občas. Vyhodnocení 

obsahuje graf č. 14 

 

     Graf č.14 – Třídíš odpad doma? 

 

 

Na otázku č. 5 neodpovídali ti, kteří v předchozí otázce č. 4 odpověděli ne. Otázka 

zněla: Kdo tě naučil, že je nutné třídit odpad? 27 žáků odpovědělo, že rodiče, 29 žáků třídí 

díky škole, 3 žáci označili odpověď kamarádi a 3 označili bratra nebo babičku. 

Vyhodnocení je zobrazeno v grafu č. 15 

 

Graf č. 15 – Kdo tě naučil, že je důležité třídit odpad? 
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Otázka č. 6 zněla: „Myslíš si, že je důležité chránit životní prostředí“? Možnosti 

k zaškrtnutí byly ano, ne, nevím. Zde všech 75 dotazovaných odpovědělo shodně, že ano. 

Tato 100% shoda je zahrnuta v grafu č. 16. 

 

Graf č. 16 – Myslíš si, že je důležité chránit životní prostředí? 

 

 

Poslední, sedmou otázkou bylo zjišťováno, zda žáci ví, proč je důležité odpady třídit. 

Jednalo se o otevřenou otázku, na kterou žáci odpovídali vlastními slovy. Z celkového 

počtu odpovědělo 54 žáků správně a zbylých 21 špatně. Výsledky zahrnuje poslední  

graf č. 17 

Graf č. 17 – Proč je důležité třídit odpady? 
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8. Závěr 

V závěru této práce se pokusím shrnout vše, co jsem se o nakládání s odpady v obci 

Obrnice dozvěděla, tj. jak dopadly analýzy odpadové problematiky a jak se mi stanovené 

hypotézy z úvodu potvrdily či nikoli. 

V rámci zjištěných informací o tom, jak je zajištěno nakládání s odpady v obci 

Obrnice musím shrnout, že podmínky pro třídění odpadu a prostor pro zodpovědný přístup 

k této problematice, je v obci zajištěn velice dobře. Je zde dostatečné množství nádob na 

separovaný odpad, zajištěn je také zpětný odběr pro všechny druhy odpadů uvedených 

v příloze č. 7 zákona o odpadech. Občanům je k dispozici sběrné místo v obci pro 

odkládání velkoobjemových odpadů a dalších elektrozařízení, dále zde probíhá 2x ročně 

svoz nebezpečného odpadu. Jednou týdně je zajištěn odvoz biologicky rozložitelného 

odpadu přímo od zahrad a rodinných domů. 

Přes tyto více než vhodné podmínky tvoří vytříděný odpad pouze 4% celkové 

produkce všech odpadů. Oproti tomu tvoří 84% směsný komunální odpad  

a velkoobjemový odpad.    

Touto analýzou jsem si potvrdila svou první hypotézu, u které jsem předpokládala, 

že jsou podmínky pro správné nakládání s odpady v obci dostatečně zajištěné. 

 

V rámci dotazníkového šetření, které tvoří poslední část mé diplomové práce, se mi 

potvrdila druhá hypotéza stanovená v úvodu, která zněla: „Předpokládám, že žáci místní 

základní školy jsou dostatečně informováni o problematice třídění odpadů, a to především 

díky vlivu školy“. Výsledkem tohoto šetření bylo skutečně zjištěno, na vzorku 75 žáků  

5. – 9. třídy místní základní školy, že mají dobrý pojem o tom, co je ekologie a proč je 

nutné třídit odpady. U těchto otázek uvedla správnou odpověď vždy nadpoloviční většina 

dotázaných. Zároveň jsem z dotazníků zjistila, že stejné procento dotázaných třídí odpad 

jak ve škole, tak také doma. Při zjišťování toho, kdo má rozhodující vliv na předávání 

znalostí této cílové skupině, označili dotazovaní ve 47% školu a poté ve 43% své rodiče.  

Tím se mi potvrdil názor, že ne vždy jsou to v první řadě rodiče, kteří svým dětem 

předávají kladné vzory, ale také škola má především v této lokalitě velice významný vliv, 

který je potřeba nadále rozvíjet a rozšiřovat. 
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Celkově musím shrnout, že studium problematiky nakládání s odpady v této obci 

bylo velice zajímavé a přínosné. Během veškerých analýz a zjišťování informací nebylo 

příliš věcí, které by mě výrazně překvapily. Naopak, dle mých zkušeností s realizací 

projektů v této lokalitě, se mi potvrdily dosavadní zkušenosti, které mají pro život v této 

obci zásadní vliv a to je složení jejího obyvatelstva. To se vyznačuje nízkou úrovní 

vzdělanosti, závislostí na sociálních dávkách a dlouhodobou nezaměstnaností. S tím poté 

ruku v ruce jdou další a další skutečnosti.  

Stejně jako v projektech, které se zaměřují na rozvoj lidských zdrojů, i já jsem se 

zde přesvědčila o tom, že pro zlepšení stávající situace této lokality je důležité především 

rozsáhlé kladné působení na mladou generaci, kterou je potřeba vychovávat k větší 

zodpovědnosti a lepšímu přístupu k životu než je častý přístup jejich rodičů. 
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