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Anotace 

V diplomové práci na téma ,,Analýza a návrh řešení pro nakládání s odpady z veřejných 

ploch ve městě Burgdorf ve Švýcarsku“ je řešena problematika volně odhozených odpadů 

na veřejných místech tzv. litteringu. První část práce se je zaměřena na nynější odpadové 

hospodářství Švýcarska především v kantonu Bern, kde se nachází obec Burgdorf. V práci 

jsou popsány možnosti sběru, nakládání s odpady především možnosti recyklace a způsob 

zneškodňování odpadu. Je zde také zmíněna legislativa podle, které se odpadové 

hospodářství Švýcarska řídí. Druhá část práce je zaměřena na samotnou analýzu problému 

litteringu ve městě Burgdorf s návrhem možného řešení. 

Klíčová slova: 

Odpad, odpadové hospodářství, životní prostředí, zákon o odpadech, nakládání s odpady, 

využití odpadů, spalování odpadu, recyklace komunálního odpadu, littering. 

Summary 

In this thesis on a topic ,,Analysis and design solutions for the management of waste from 

public places in the village of Burgdorf in Switzerland” to deal with an issue of  littering of 

waste. The first part of thesis is focuses on the current waste management mainly Swiss 

canton of Bern, where is the town Burgdorf. The labor describes the options collection, 

waste disposal and recycling options above method of disposal. One chapter focuses on the 

legislation, which the Swiss waste management controls. The second part of thesis is 

focuses on the analysis problem littering of waste in town Burgdorf with the proposal of 

possible solutions. 

Keywords 

Environmental law of waste, littering, waste recovery, waste incineration, waste 

management, municipal waste recycling. 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Ruku v ruce s dynamickým rozvojem vědy a techniky v 20. století rostou ve vyspělých 

zemích každodenní nároky jednotlivců na vybavenost domovů, technologie, věci osobní 

potřeby a stravování. Náročnější požadavky na životní standard se projevují neustálým 

nárůstem produkce odpadů, neboť jejich vznik je vedlejším důsledkem téměř každé lidské 

činnosti. Zásluhou vytvoření nových především obalových materiálů z různých variací 

plastů se mění složení komunálních i průmyslových odpadů a nutí společnost vyrovnávat 

se záplavou biologicky velmi špatně rozložitelných a ekologicky závadných materiálů. 

Nakládání s odpady má zásadní vliv na vážné a rozsáhlé narušování životního prostředí, 

příroda již nestačí reagovat a eliminovat škody svou samo regenerující schopností a 

dochází k negativnímu vlivu a ohrožení ekosystémů. Tyto důsledky vedou moderní 

společnost od 70. let 20. stol. k zamyšlení nad kvalitou životního prostředí a dopadem 

našeho jednání. Vznikají nové neziskové organizace, které se snaží prosadit odpovědnost 

výrobců, původců i zpracovatelů odpadů vůči životnímu prostředí. 

 
 
Předmětem této práce je fenomén spojený se změnou životních a stravovacích návyků 

člověka především ve městech, které například v podobě konzumace potravin z fastfoodů, 

či take – away (neboli rychlého občerstvení) jídel a pití, rozvoji noční zábavy, či tendenci 

k tvorbě čtvrtí obývaných sociálně slabšími obyvateli zadávají příčiny ke znečišťování 

veřejných prostranství odpady, tedy pojmu zvanému v angličtině, němčině i češtině shodně 

littering.    

 

Tato práce je rozdělena do dvou celků. První část pojednává o funkčnosti a systému 

odpadového hospodářství Švýcarska a především kantonu Bern, kde se nachází město 

Burgdorf. V jednotlivých kapitolách je řazena legislativa, odpadové hospodářství 

Švýcarska soustředící se především na způsoby recyklace a zneškodňování komunálního 

odpadu, vždy v závěru kapitoly je porovnání s Českou Republikou. Druhá část práce je 

zaměřena na aktuální problém v odpadovém hospodářství ve městě Burgdorf s návrhem 

možného řešení. Tato praktická část práce specifikuje problematiku volně odhozených 

odpadů na veřejných místech, definuje problematické oblasti, původce odpadu, řešení 



Bc. Michaela Hladíková: Analýza a návrh řešení pro nakládání s odpady v Burgdorfu 

2 
 

odstraňování znečištění a zaměřuje se na tvorbu projektu motivujícího a vzdělávající 

občany k eliminování těchto problémů. 

  

Cíle práce: 

• Představit odpadové hospodářství Švýcarska. 

• Analyzovat problém odhazování odpadu ve městě Burgdorf ve vybraných 

městských lokalitách. 

• Navrhnout opatření s nízkými realizačními náklady. 

 

Podklady pro zpracování mé diplomové práce jsem získávala z různých zdrojů. Pro 

vypracování teoretické části jsem použila metody obecného srovnání odborných pramenů. 

 

Zdrojem získávání praktických informací mi byl strukturovaný rozhovor se zaměstnanci 

stavebního úřady ve městě Burgdorf (Baudirektion Stadt Burgdorf), převážně s vedoucím 

pracovníkem oddělení odpadového hospodářstvím Georgem Brechbühlem během osobních 

setkání v sídle úřadu. Další dotazování a konzultace probíhaly prostřednictvím telefonu a 

e-mailu. 

 

Dalším potřebným a cenným zdrojem informací pro mě byly interní materiály obecního 

úřadu. Na základně interní dokumentace jsem užila metodu propojení praktických 

poznatků s teoretickými východisky. 
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2 LEGISLATIVA 

Majoritní část moderních základních právních norem upravujících nakládání s odpady 

pochází z přelomu let 80 a 90. let minulého století z dnešních zemí Evropské Unie a 

Švýcarska. 

2.1 Právní úprava odpadového hospodářství České Republiky 

 
Základním pojmem odpadového hospodářství je odpad, v české legislativě zaveden 

normou ČSN 838001 – Názvosloví odpadů a prvním zákonem o odpadech č. 238/1991 Sb. 

Současným Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) říká ,,odpad je každá movitá věc, 

které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.“[1] Vzhledem k různým 

negativním vlastnostem odpadů není možné ponechávat je svému osudu, ale naopak je 

nutné předcházet jejich vzniku, nebo je likvidovat. Na tomto základě je odpadové 

hospodářství chápáno jako „činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání 

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

činností“. [1] 

 

Česká republika v oblasti odpadového hospodářství v letech 1991 a 1992 přijala celý 

soubor právních předpisů. Tyto právní normy byly směřovány především k ochraně 

životního prostředí. V prvé řadě měly snížit negativní vliv vyprodukovaných odpadů na 

dalším poškozování ŽP. První zákon o odpadech č. 238/1991 Sb. vynikal především 

pozitivním ochranářským charakterem, měl však mnohé nedostatky. Postupně byly vydány 

nové legislativní normy, byly upravovány, doplňovány a novelizovány. 

 

2.1.1 Harmonizace právní úpravy OH vstupem do EU 

V souvislosti se vstupem ČR do EU bylo nutné naplnit řadu evropských právních předpisů 

do české legislativy, aby byla česká právní úprava odpadového hospodářství srovnatelná s 

požadavky EU.  Tuto vizi naplnily zejména tyto právní předpisy: 

- směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, 

- směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu, 

- směrnice Rady 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji, 
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- směrnice Rady 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících určité 

nebezpečné látky a navazující směrnice, 

- směrnice EP  a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, 

- směrnice Rady 99/31/ES o skládkách odpadu. 

 

2.1.2 Legislativa OH České Republiky 

Odpadové hospodářství ČR je v současnosti právně upraveno především těmito předpisy: 

- Zákon č. 185/2001  Sb., ve znění pozdějších předpisů.[1] 

Zákon o odpadech je základním právním předpisem odpadového hospodářství, jehož cílem 

je ochrana ŽP, ochrana zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje. Zákon nabyl účinnosti 

dne 1. ledna 2002 a v porovnání s dříve platným zákonem zavedl do právního řádu ČR 

množství nových povinností, především v důsledku harmonizace s právem EU. Podstata 

zákona o odpadech je obecná úprava odpadového hospodářství. Stanovuje pravidla pro 

předcházení vzniku odpadů a pravidla pro nakládání s již vyprodukovanými odpady, 

obsahuje práva a povinnosti osob v OH a působnost orgánů veřejné správy. Zákon ukládá 

osobám především povinnosti, stanovuje omezení a zákazy. [1] 

- Nařízení vlády č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR, představující 

základní programový dokument odpadového hospodářství ČR. Jeho platnost byla určena 

na deset let (2003-2013). Cíl stanovený v plánu odpadového hospodářství směřuje zejména 

k podpoře materiálového využití odpadu a omezení jeho negativního vlivu na ŽP.[2] 

- Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdější předpisů. Tento zákon 

stanovuje povinnosti a práva podnikajících fyzických a právnických osob při uvádění 

obalu na trh či do oběhu. Ukládá povinnost zpětného odběru obalů a stanovuje 

procentuální množství obalových odpadů, která musí recyklována (nebo jinak využita). 

Dále také vymezuje základní pravidla pro nakládání s odpady.[3] 

- Základním právním předpisem v oblasti vodní politiky členských států Evropské 

Unie je směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady. Ochranu vod, jejich 

využívání a práva, upravuje zákon č. 254/2001 SB., o vodách a o změně některých zákonů 

(Vodní zákon). Některá jeho paragrafová ustanovení jsou přesně upřesněna nebo 

rozvedena nařízením vlády a vyhláškami. 
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Z vyhlášek je nutné zmínit: 

" Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., 

kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 

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

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.[4] 

" Vyhláška č. 353/2005 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru 

některých výrobků, ve znění vyhlášky č.505/2004 Sb., a vyhláška č. 383/2001Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších přepisů.[5] 

" Vyhláška č. 294/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich využívání na povrchu terénu a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady.[6] 

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

odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky a 

jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady.[7] 

" Vyhláška č. 352/ 2005 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání 

s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi, 

(vyhláška o nakládání s elektozařízeními a elektoroodpadem).[8] 

" Vyhláška č. 170/2010 o bateriích a akumulátorech, je prováděcím předpisem 

k zákonu č. 185/2001Sb., o odpadech. Následnými novelami byla do zákonu 

implementována nová směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních 

bateriích a akumulátorech. Tyto dva právní předpisy zejména stanovili cíle sběru pro 

přenosné baterie, účinnost procesu materiálového využití, zákaz spalování baterií a 

akumulátorů a povinnost posledních prodejců odebírat přenosné baterie a akumulátory.[9] 

2.2 Právní úprava odpadového hospodářství Švýcarska 

 
Za historický průlom ve švýcarském právu pro nakládání s odpady se považuje přelom let 

80. a 90., kdy byla také sepsána Basilejská úmluva. Úmluva byla přijata na konferenci v 

Basileji v roce 1989 v reakci na zprávy o zvyšujícím se množství nebezpečných odpadů z 

průmyslových dodávek do zemí třetího světa a východní Evropy. Smlouvu podepsalo 90 

států. V platnost vstoupila v roce 1992 s hlavním cílem minimalizace produkce 

nebezpečných odpadů a nakládání s nimi co nejblíže ke zdroji energie. 
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Švýcarsko je zemí důrazně aplikující principy přímé demokracie a občanské společnosti. 

Každý občan má trojí občanství – obce, kantonu a federace. To znamená, že se může 

podílet na veřejné správě v každé z těchto úrovní, ale také se ho týká legislativa na každé z 

těchto úrovní tvořena. Celkově je toto zřízení založeno na proaktivitě občanů, u kterých se 

do velké míry předpokládá snaha věnovat se dění ve svém okolí a vůle aktivně jej 

ovlivňovat. Proto si švýcarská společnost spíše než direktivně seshora dolů vytváří svá 

pravidla konsenzuálně směrem zdola nahoru. 

 

Základním správní jednotkou je obec, která zajišťuje každodenní potřeby občanů. Z obcí se 

skládá vyšší jednotka, kterou je kanton. Ty jsou sdruženy do federativního uspořádání. 

  

Základním dokumentem je Ústava federace, která vymezuje pravomoc federace, ve všech 

ostatních otázkách rozhodují kantony. Kantony jsou tedy hlavním vykonatelem výkonné 

moci a prostřednictvím Rady kantonů – druhé komory parlamentu mají také vliv na tvorbu 

legislativy. Orgány federace si ponechávají spíše kontrolní moc. První komorou 

parlamentu je z 200 přímo volených poslanců sestavená Národní rada. Ta potom vytváří 

spolkovou radu, skládající ze sedmi členů, kterou lze pokládat za obdobu vlády. 

Prezidentem je jeden z jejich členů, zastávající funkci vždy na jeden rok. Ústava dále 

předpokládá v případě snahy o její změnu konání referenda, dalším z institutů přímé 

demokracie je lidová iniciativa. 

  

Základy a principy švýcarského práva životního prostředí jsou zakotveny v Ústavě 

federace v článku 73. Tato právní úprava je z velké části upravena na federativní úrovni, 

kantony tedy musí jednat v souladu s těmito ustanoveními. Základním zákonem je 

Enviromental Protection Act (EPA). 

 

Švýcarská legislativa je rozdělena do tří celků: 

• pro celý stát Švýcarsko; 

• pro jednotlivé kantony; 

• pro jednotlivé obce samotnou obcí dle potřeb obce. 
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2.2.1 Právní předpisy pro celé Švýcarsko 

Odpadové hospodářství Švýcarska je právně upraveno především těmito předpisy: 

- Federálního zákona číslo [SR 814.01] ze dne 7. Října 1983 o ochraně životního 

prostředí. V originále SR-Nummer 814.01, Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den 

Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG.[10] Poslední novela je z 1. srpna 2010. Tento 

zákon má za cíl ochranu všeho živého (lidi, zvířata a rostliny) před škodlivými nebo 

obtěžujícími účinky. Dále má chránit přírodní zdroje, zejména biologické rozmanitosti a 

úrodné půdy. 

-  Federální zákon číslo[SR 814.201] ze dne 28. října 1998 o ochraně vod (Vodní 

zákon), v originále SR-Nummer 814.20 Bundesgesetz vom 24. Januar 1991 über den 

Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG).[11] Poslední změna v tomto zákoně 

proběhla 1. ledna 2011. Tento zákon má za cíl ochranu vod před nepříznivými vlivy. 

Slouží zejména k ochraně, zajištění a používání pitné vody; k ochranně užitkové vody z 

přírodních stanovišť; zachování rybolovu; ochraně vody jako krajinného prvku; 

zemědělskému zavlažování; vodě sloužící k rekreaci; zajištění přirozené funkce vodního 

cyklu; zákon vztahující se na všechny povrchové a podzemní vody. Ze zákona vyplývá, že 

každý je povinen vyvinout veškerou snahu a aktivitu tak, aby se zabránilo negativním 

dopadům na kvalitu vody. 

-  Nařízení číslo [SR 814 610] ze dne 22. června 2005 o regulaci pohybu odpadu 

(OMW), poslední novelizace 1. ledna 2010. V originále SR-Nummer814.610 Verordnung 

vom 22. Juni 2005 über den Verkehr mit Abfällen (VeVA).[12] Toto nařízení vydalo 

ministerstvo zahraničí ve spolupráci s ministerstvem dopravy a energetiky, za účelem 

kontroly přepravy odpadu v zemi a do zahraničí. 

- Ve Švýcarsku platí Technické nařízení o odpadech číslo [SR 814 600] z 10. 

prosince roku 1990, poslední novela proběhla ke dni 1. července 2011. Název nařízení 

v originále SR-Nummer 814.600  Technische Verordnung vom 10. Dezember 1990 über 

Abfälle (TVA)[13], kde jsou kromě jiného ustanoveny také následující povinnosti:[13] 

• Povinnost materiálově využívat komunální odpady z domácností, ostatní 

odpady a odpady podobného složení. 



Bc. Michaela Hladíková: Analýza a návrh řešení pro nakládání s odpady v Burgdorfu 

8 
 

• Povinnost spalovat odpady, přičemž odpovědnost za to, že nevyužitelné, 

spalitelné odpady budou ve vhodných zařízeních spáleny. 

• Povinnost provozovat spalovny s využitím energie. 

• Opatření k omezení znečištění životního prostředí způsobené odpadem. 

 

Od 1. 1. 2000 je legislativně zakázáno skládkování komunálního odpadu. Z toho jasně 

vyplývá, že veškerý vyprodukovaný komunální odpad musí být energeticky nebo 

materiálově využit. Žádný komunální odpad není skládkován. Proto je Švýcarsko 

evropskou špičkou jak v energetickém tak v materiálovém využití odpadu. 

K základní legislativě OH dále řadíme nařízení vlády, prováděcí předpisy (vyhlášky) a 

odvětvově technické normy: 

" Vyhláška [SR 814 621] o nápojových obalech ze dne 5.7 2005, v originále SR-

Nummer 814.621 Verordnung vom 5. Juli 2000 über Getränkeverpackungen (VGV). 

" Vyhláška[SR 814.621.4] o výši poplatku za nápojové obaly ze skla ze dne 7. září 

2001, v originále SR-Nummer 814.621.4 Verordnung vom 7. September 2001 über die 

Höhe der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Getränkeverpackungen aus Glas. 

" Vyhláška [SR 814.670.1] ze dne 29. listopadu 1999 o výši poplatku pro baterie a 

akumulátory. V originále SR 814.670.1 Verordnung vom 29. November 1999 über die 

Höhe der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Batterien und Akkumulatoren. 

" Nařízení SR 814 620 ze dne 14. ledna 1998 o vracení, sběru a likvidaci 

elektrických a elektronických zařízení (VREG). V originále SR 814.620 Verordnung vom 

14. Januar 1998 über die Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und 

elektronischer Geräte (VREG). 

 

2.2.2 Právní předpisy pro kanton Bern 

- Zákon číslo [SR 814.01] o odpadech, zpracovaný Velkou radou kantonu Bern, ze 

dne 7. Října 1983 o ochraně životního prostředí, na žádost Rady vlády dále jen zákon o 

odpadech, poslední novela 1. ledna 2003. 

V originále: Gesetz über die Abfälle (Abfallgesetz, AbfG) Der Grosse Rat des Kantons 

Bern, in Ausführung von Artikel 36 Absatz 2 der Kantonsverfassung [BSG 101.1], 

gestützt auf Artikel 36 des Bundesgesetzes vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz 

(Umweltschutzgesetz, USG  [SR 814.01]), auf Antrag des Regierungsrates.[14] Zákon 
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poskytuje základní obecnou úpravu odpadového hospodářství, avšak některé druhy 

odpadů, recyklační odpady, podléhají zvláštním právním předpisům, které mají přednost 

před obecnou úpravou v zákonu o odpadech. 

- Se zákonem o odpadech úzce souvisí vyhláška číslo [SR 814.621.4] Katalog 

odpadů. V originále SR-Nummer 814.610-12 Verordnung des UVE Küber Listen zum 

Verkehr mit Abfällen poslední platná od 1. 1. 2005.[15] Poslední novela této vyhlášky 1. 1. 

2006. V této vyhlášce jsou pod jednotlivými katalogovými číslicemi zařazeny jednotlivé 

druhy odpadu. 

- Směrnice [VU-3008-D] o zdroji financování komunálního odpadu, z roku 2001. 

V originále Richtlinie VU – 3008-D, Bern, 2001 Verursachergerechte Finanzierung der 

Entsorgung von SiedlungsabfällenSAEFL,[16] Směrnice popisuje úzkou spolupráci politiků 

s orgány kantonů, maloobchodu a různých sdružení (Recyklační organizace, spotřebitele, 

města, čistírny odpadních vod a dopravních sdružení). Tato směrnice je zaměřena na 

komunity a místní samosprávy. Stanovuje zásady pro příčinu na základě finančních 

prostředků obce a reguluje poplatky. 

2.2.3 Právní předpisy pro město Burgdorf 

Právní předpisy pro město Burgdorf jsou pod drobnohledem celého kantonu, pod který toto 

město spadá, avšak řízení je závislé pouze na samosprávě obce. 

 

Rada města Burgdorf přijala dne 15. listopadu 2005 nově upravené nařízení odpadového 

hospodářství v origináleAbfall- und Gebührenverordnung (AbfallV) von 28. November, 

Ausgabe Januar 2006 [17], jehož platnost započala 1. 1. 2006. 

 

Definice komunálního odpadu: „směsný komunální odpad se skládá z domácího odpadu a 

obdobně složeného odpadu z malých podniků a firem na území obce. Odpad se stává 

majetkem obce po uložení do kontejneru, nebo po uložení do akreditovaného pytle“. [17] 

 

Toto nařízení je zaměřeno na sběr komunálního odpadu z domácností a firem. Na šesti 

stranách je vypracováno, s využitím federálních zákonů, odpadové hospodářství obce, 

určené pro domácnosti a menší firmy. Jsou v něm uvedeny všechny možnosti sběru či 
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poskytnutí sběrného kontejneru i s ceníkem pro jednotlivé druhy odpadu. V nařízení jsou 

také vypsány veškeré druhy odpadu určené k recyklaci a hlavní sběrná místa. 

2.3 Shrnutí 

 
Při porovnání legislativy České republiky a Švýcarska můžeme nalézt řadu rozdílů. Z nich 

vyplívá, že česká legislativa odpadového hospodářství je detailněji propracovaná a tím také 

v některých ohledech přísnější, než je požadováno. 

V celé České Republice jsou používány stejné zákony, na které v jednotlivých regionech 

navazují vyhlášky upravené pro dané potřeby obce, kde jsou jasně definovány požadavky, 

limity a poplatky. Proto je legislativa přehlednější, už z názvu je zcela jasné o jaký zákon, 

nařízení nebo vyhlášku z kterého roku se jedná. 

  

Švýcarská legislativa odpadového hospodářství je ustálená už několik let, kdežto v ČR po 

vstoupení do EU dochází k zásadním a velmi častým změnám, zejména v odvětví 

odpadového hospodářství. Počet zákonů, nařízení a vyhlášek závisí především na nutnosti 

implementace práva EU. V současnosti se provádí aktualizace Plánu odpadového 

hospodářství. Jeho nová podoba by měla být hotova v roce 2013. Současný zákon o 

odpadech by měl s největší pravděpodobností platit pouze do poloviny roku 2014, kdy je 

plánovaná jeho aktualizace a vstoupení v platnost.[18] 

 

I presto, že Švýcarsko není součástí EU, je součástí Schengenského prostoru a je 

obklopeno zeměmi, které jsou součástí unie, tím je nuceno se částečně přizpůsobit. Vlastní 

Švýcarská legislativa je zpracovaná ve třech úrovních – pro celé Švýcarsko, kantony a 

obce a to vždy ve 4 úředních jazycích, a však všichni mají stejný cíl a v zásadě se neliší. 

Právní předpisy OH jsou pouze upravené pro dané potřeby kantonu a obce. Hlavním cílem 

je povinnost materiálově využívat komunální odpady z domácností, ostatní odpady a ty, 

které nelze využít, spálit ve spalovnách komunálního odpadu s využitím energie. 
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3 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE BURGDORF  

Poloha města Burgdorf je na severu kantonu Bern, zhruba 20 km od hlavního města Bernu, 

v regionu Emmental.  Nachází se 592 metrů nad mořem. Město obývá zhruba 15 000 

obyvatel. Z jihovýchodu do města přitéká řeka Emme.[19] 

3.1 Odpadové hospodářství - základní charakteristika 

 

Dle českého právního řádu pod pojmem odpadové hospodářství rozumíme veškerou 

činnost zaměřenou na předcházení vzniku odpadu, nakládání a zpracování s odpadů a 

následný monitoring, péči o místo kde jsou odpady trvale uloženy a zpětnou kontrolu 

všech těchto činností.[1] 

 

Moderní odpadové hospodářství úzce souvisí s ochranou životního prostředí, proto 

základní pravidlo veškeré činnosti s odpady spočívá v minimalizování jeho poškozování. 

 

Obor odpadového hospodářství spadá pod veřejnou správu do bloku technické 

infrastruktury. Hlavním cílem a zaměřením je zpětný odběr recyklovatelných a likvidace 

ostatních odpadu s cílem kultivace životního prostředí. Dle technického kritéria lze obor 

odpadového hospodářství zařadit do ekologických služeb, celý tento veřejný sektor je však 

do značné míry ovlivněn sektorem finančním. V odpadovém hospodářství mají z hlediska 

organizace, řízení a politiky klíčovou roli obce a jejich organizační složky. Pro všechny 

města a obce je důležité, aby byla synchronizována spolupráce stavebních úřadů, s úřadem 

životního prostředí a se zástupci politických stran. 

 

Za veškerý odpad vzniklý na území obce zodpovídá obec. Ve Švýcarsku se všechen 

komunální odpad ukládá do sběrných kontejnerů, a to pouze ve vacích/odpadkových 

pytlích, které mají na sobě nalepen platební štítek, nebo je to přímo oficiální vak obce na 

odpad. Vaky se dají zakoupit pouze na obecních úřadech nebo na místech jmenovaných 

obecním úřadem. Tyto vaky jsou velice nákladné pro konečného spotřebitele, a proto zde 

není vybírán obecní poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu. Tento poplatek 

už je započítán do nákupní ceny pytle, ceník vaků viz Tabulka 1. 
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V praxi to vede obyvatele této země k efektivnímu třídění odpadu. Občané se běžného 

odpadu určeného k recyklaci (tzn. plast, papír, sklo, karton, textilie, nápojové hliníkové 

obaly atd.) mohou bezplatně zbavit, je nutné ho pouze odvézt k nejbližšímu sběrnému 

místu. Většinou je toto místo v blízkosti prodejny potravin. 

 
Tabulka 1 Ceník vaků a kontejnerů pro odpad z domácností 

 
36(%6'#'6)&7/$)5-8'

9:%1';'(<-"=>'

?)&()5-@)6(%6 

91)$-"A$"2> 

B)C$8'

()(=%-"1'

D"6$)27#):.'

()(=%-"1'

EF'!'G'EH15 Fr.*12 Kč 251 140 l Fr. 80    Fr.*16 Kč 1672 Fr.*4.20      Kč 88 

IJ'!'G'EH15 Fr. 24 Kč 502 240 l Fr. 140    Kč 2927 Fr. 7.60     Kč 159 

KH'!'G'EH15 Fr. 42 Kč 878 360 l Fr. 210    Kč 4390 Fr. 11.80 Kč 247 

EEH'!"G'EH15 Fr. 76 Kč 1589 800 l Fr. 270    Kč 5644 Fr. 15.20 Kč 318 

*Cena v korunách přepočítaná podle kurzu ČNB ke dni 1.2 2012 a zaokrouhlena na celé číslo. 

 

Na větších obecních úřadech je také možno odpad odevzdat na odboru životního prostředí, 

který je součástí stavebního úřadu (Baudirektion). Součástí tohoto komplexu je velká 

sběrná hala, která je koncipována jako průjezdný prostor jak je vidět na Obrázku 1. 

 

 
 

Obrázek 1 Schéma areálu úřadu životního prostředí a sběrného dvoru ve městě Burgdorf. 
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To umožňuje občanovi přijet do maximální blízkosti ke kontejnerům pro selektivní či 

kolektivní sběr a odpadu se zbavit, jak je vidět na Obrázku 2. 

 

 
 

Obrázek 2 Sběrný dvůr na oddělení obecního úřadu ve městě Burgdorf. 
 

Hala je rozdělena do dvou hlavních sektorů jak je vidět na Obrázku 1. Po jedné straně 

podélné stěny je vybírán odpad komunální určený k recyklaci (Obrázek 3 a 4), který 

nevykazuje žádné nebezpečné vlastnosti.  

 

Pro tyto sdružené sběry je využita velká škála kontejneru, jak je vidět na Obrázku 3. 

Kontejnery jsou zvoleny dle materiálu, který do nich bude uložen. Na Obrázku 3.1 vidíme 

velkoobjemový kontejner na karton se zabudovaným lisem. Kontejnery na Obrázku 3.2 , 

3.3 a 3.4 jsou určené pro skleněné láhve, které jsou barevně odděleny, aby nebyla nutná 

barevná separace střepu v dalším recyklačním procesu. Obrázek 3.5 ukazuje sběr 

prázdných konzerv, stříbrný výčnělek připevněny na víku kontejneru je lis. Na Obrázcích 

3.6 a 3.7 vidíme selektivní sběr prázdných nápojových obalů – PET lahví a hliníkových 

plechovek. Poslední obrázek 3.8 vyobrazuje sběr Nespresso kapslí, které se odváží zpět do 

továrny Nespresso k zpracování pro opětovné využití. 
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Obrázek 3 Kontejnery pro sběr komunálního odpadu určeného k následné recyklaci 

(1. Karton, 2. Hnědé sklo, 3. Zelené sklo, 4. Čiré sklo, 5. Konzervy, 6. Plechovky, 7. PET láhve, 
8. Nespesso kapsle) 
 
 
Následující Obrázek 4 ukazuje sběr dalších druhů odpadu z domácností a malých firem. 

Obrázek 4.9 znázorňuje sběr starého kovu a výrobků, které starý kov obsahují. Výjimkou 

jsou pánve a hrnce, které jsou vybírány zvlášť (Obrázek 4.14). Ve sběrném dvoře má své 

kontejnery také organizace Texaid (Obrázek 4.10), jenž se zabývá sběrem textilií, vedle něj 

je umístěn kontejner města Burgdorf, které taktéž vybírá oblečení a obuv pro sociálně slabé 

skupiny obyvatel. Další z řady odpadů vybíraný v tomto sběrném dvoře jsou elektroodpady 

(Obrázek 4.15), kabely z elektroodpadu a elektrozařízení (Obrázek 4.11) a autobaterie 

(Obrázek 4.12). Kontejner na Obrázku 4.13 je určen pro malé objemy, nebo kusy 

stavebního odpadu, zde mohou občané odkládat květináče, sanitární keramiku, dlaždice, 

nebo cihly. Poslední kontejner (Obrázek 4.16) je určen pro sběr korků, ty jsou následně 

využívány pro výrobu korkových plátů, podlah apod.  
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Obrázek 4 Kontejnery pro sběr komunálního odpadu určeného k následné recyklaci 

(9. Starý kov, 10. Textil a obuv, 11. Kabely, 12. Autobaterie, 13. Stavební odpad, 14. Pánve a hrnce, 15. 
Elektroodpad, 16. Korkové zátky) 
 
Na protější stěně sběrného dvora je vybírán odpad nebezpečný (Obrázek5), který vykazuje 

jednu nebo více nebezpečných vlastností. 

 

Plastový barel na Obrázku 5.17 je určen pro sběr baterií, kontejner na Obrázku 5.18 je 

určen pro zbytky barev a laků, je opatřen nepropustnou fólií, větší objemy jsou umístěny a 

odváženy samostatně. Dále je zde (Obrázek 5.19) barel na obaly od veškerých sprejů a 

další barel (Obrázek 5.20) určený pro pesticidy. Na Obrázku 5.21 je vyobrazen odkládací 

prostor pro zářivky, kromě nich se jsou zvlášť vybírány i úsporné žárovky. Posledním 

kontejnerem v řadě pro sběr nebezpečného odpadu z domácností je speciální kontejner pro 

pevné a kapalné chemikálie, je kovový se speciálním systémem pro bezpečnostní 

uzavírání. Chemikálie v nepoškozených obalech jsou odloženy stranou a obsluha je na 

závěr pracovního dne ukládá do boxu tak, aby obaly zůstaly neporušeny. 

 

Dále je v tomto sběrném dvoře občanům k dispozici vůz pro svoz komunálního odpadu, 

kde mohou vhodit vaky naplněné domácím odpadem. Pro odpad, který je zpoplatněn je 

v hale umístěná váha a pro zaplacení poplatku pokladna. Po celou otvírací dobu prostoru je 
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přítomna obsluha, která zajišťuje, hladký průběh sběru, výměnu již naplněných kontejnerů 

a kontakt firem, které se následným zpracováním takto vysbíraného odpadu zabývají. 

 

 
Obrázek 5 Kontejnery určené pro sběr domácího odpadu, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných 

vlastností (17. Staré baterií, 18. Barvy, 19. Spreje, 20. Pesticidy, 21. Žárovky a zářivky, 20. Chemikálie) 

 

Ve vnějším  areálu jsou umístěny kontejnery pro velkoobjemový odpad z domácností 

(Obrázek 6), tímto odpadem se rozumí nábytek, velký elektroodpad či stavební odpad 

vzniklý během renovací domovů. 
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Obrázek 6 Sběrné kontejnery pro velkoobjemový odpad z domácností ve sběrném dvoře města Burgdorf 

 
Město Burgdorf vlastní svozová a úklidová technická vozidla (Obrázek 7), tudíž se o větší 

část města z hlediska údržby stará samo, na zbývající lokality a dny pracovního volna 

najímá soukromé firmy. 

 

 
Obrázek 7 Svozová a úklidová technická vozidla města Burgdorf 

 

Jak již bylo výše zmíněno, většiny odpadu určeného k recyklaci se mohou občané ve 

sběrném dvoře zbavit bezplatně. Pouze za vybrané druhy odpadu je vybírán od občanů 

poplatek viz Tabulka 2. 
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Tabulka 2 Ceník poplatků za odpad určený k recyklaci 
 
L2*0')6(%6*'#'6)&7/$)5-8' M.N"'()(=%-1*':"'O2@' M.N"'()(=%-1*':'?CP 

L2)4$Q')6(%6<' 0.60,-/kg 12.50,- /kg 

?):):.')6(%6'6)'EH'1R' Bez poplatků  

?):):.')6(%6'$%6'EH'1R' 28,-/100 kg 585.30,-/kg 

!-%2Q'"="1-2,/17'%'

"="1-2)$,/17'#%S8#"$8@'

Bez poplatků  

T*-)4%-"2,"' 5,-/ks 104.50,-/ks 

U$"*&%-,1<' 0.60,-/kg 12.50,- /kg 

U%(82'

?%2-)$'

0.30,-/kg 

Bez poplatků 

6.30,-/kg 

!-%:"4$8')6(%6'$%6'JH1R' 0.60,-/kg 12.50,-/kg 

*Cena v korunách přepočítaná podle kurzu ČNB ke dni 1.2 2012 a zaokrouhlena na celé číslo. 

Většina švýcarských domácnosti vlastní domácí kompostárnu do které jsi mohou zakoupit 

obecní vaky viz Tabulka 1. Následně je na domácnosti zdali kompost bezplatně zužitkuje 

nebo ho odevzdá do sběrného dvora. Touto selekcí se tak do odpadkových košů dostane 

pouze odpad, který už není možno jinak zpracovat. 

Velkou motivací pro správné třídění odpadu je také případná pokuta, která je udělena 

každému kdo se odpadu zbavuje na místech jiných než tomu určených nebo jiným 

způsobem než ve vacích. Pokud se stane, že někdo neuváženě vyhodí odpad v obyčejném 

necertifikovaném vaku, je viník obvykle cestou občanské zodpovědnosti oznámen policií a 

viníkovi je vyměřena pokuta. Pro pátrání po těchto nedbalých občanech je zřízen speciální 

tým složen z pracovníků hygieny a městské policie. V 80 % je viník dopaden. Tato činnost 

je financována z městské pokladny. 

3.2 Selektivní a kolektivní sběr odpadu 

 
Komunální odpad, v sobě zahrnuje i ty odpady, které je možno vytřídit prostřednictvím 

sdružených sběrů. 

Sdružené systémy sběru jsou sběrné barevné kontejnery a boxy na drobný elektroodpad 

(malé elektrospotřebiče, počítačové příslušenství, apod.), baterie, hliníkové plechovky od 

nápojů, PET lahve, papír a karton nebo například sklo. Poté co jsou kontejnery na 

recyklovaný odpad naplněny, jsou převáženy dle materiálu na recyklační linky pro další 
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zpracování, tyto linky jsou provozovány specializovanými společnostmi.  

 

Následně popsaných sedm švýcarských recyklačních společností je v souladu se 

švýcarskými předpisy koncipováno jako účelové neziskové organizace, jejichž jediným 

předmětem činnosti je zajištění sběru, třídění, recyklace a využití recyklovatelného 

materiálu vznikajícího jako vedlejší produkt. 

 

Systém selektivního a kolektivního sběru odpadu má tři jedinečné vlastnosti díky, kterým 

je úspěšný: [20] 

• Všechny tyto společnosti partneři platí stejné sazby dle sazebníků za práci 

(recyklaci, dopravu nebo kolekci). 

• Systém je tržně orientován, takže každý, včetně soukromých osob, má 

možnost svobodné volby mezi různými akreditovanými partnery pro 

nakládání s odpady. Tito partneři mají možnost volby spolupráce 

s kterýmkoli logistickým partnerem. Tato svoboda zajišťuje nejvyšší 

možnou kvalitu služeb. 

• Systém je plně integrován do elektronické veřejně dostupné databáze, která 

umožňuje kontrolu, ovládání a vizualizaci materiálních i finančních toků. 

 

Činnost těchto organizací stojí na pomezí veřejného a soukromého sektoru a je 

specifickým druhem spolupráce veřejného sektoru (obcí) a soukromého sektoru (firem). 

Jejich společným cílem je efektivně a intenzivně recyklovat odpad. 

 

3.2.1 SENS- recyklace ledniček a mrazniček 

SENS (Stiftung Entsorgung Schweiz) je Švýcarská organizace pro nakládání odpadu 

konkrétně se zabývá recyklaci ledniček a mrazniček, zároveň má tato firma ve své 

kompetenci dohled nad všemi partnery WEEE (Waste electrical and electronic equipment) 

zabývající se recyklací a zpracováním této skupiny odpadů. 

Výrobci a dovozci musí platit recyklační poplatek (ARF – Advanced Recycling Free) 

z každého výrobku uváděného na švýcarský trh. Fondy jsou spravovány samotnou 

společností SENS. Tyto příjmy financují současný sběr a zpracování, samozřejmě finančně 

se na recyklačním poplatku podílí také kupující nových spotřebičů. 



Bc. Michaela Hladíková: Analýza a návrh řešení pro nakládání s odpady v Burgdorfu 

20 
 

Finanční partneři jsou výrobce, dovozce a maloobchodní řetězce. SENS má 380 smluvních 

partnerů, které pokrývají 98 % trhu domácích spotřebičů, pro ostatní skupin výrobků se 

podíl na trhu se odhaduje na přibližně 80 %. [20] 

3.2.2 IGORA – recyklační firma nápojových hliníkových obalů 

Igora je firma, které se více než 20 let podílí na sběru a recyklaci prázdných hliníkových 

obalů. Nápojové firmy spolu s hliníkovým průmyslem vyvinuli důmyslný program 

recyklace hliníkových nápojových obalů ze soukromého sektoru. Ve Švýcarsku se v roce 

2010 prodalo 540 milionů kusů. Recyklace dosahuje až 89 %. [21] 

Firma založila svůj úspěch na velké plakátové mediální kampani v roce 2002, díky této 

kampani se jí podařilo nasmlouvat zpětný odběr se všemi velkými prodejními řetězci 

potravin ve Švýcarsku. 

Firma Igora koordinuje recyklaci hliníku ve všech částech země, nabízí finanční 

kompenzaci městům a obcím za jejich pomoc při recyklaci hliníku, pořádá přednášky na 

osvětu obyvatelstva. Systém sběru má zajistit návrat vybraných hliníkových obalů pro 

jejich znovu využití.   

3.2.3 FERRO – recyklace prázdných ocelových plechovek 

V současné době se ročně ve Švýcarsku prodává kolem 18.000 tun ocelových plechovek 

z toho 82% použitých plechovek přímá více než 4000 sběrných míst k dalšímu 

zpracování.[22] Recyklace tohoto typu plechovek, je ekologicky a ekonomicky rozumná, 

protože chrání nejen životní prostředí, ale navíc je zaručena stálá produkce vysoce kvalitní 

oceli, která se opětovně recyklací získává.  

Členové Společnosti pro podporu recyklace plechovek z ocelového plechu (stručně 

FERRO Recycling), jsou přední švýcarské firmy, které se podílejí na výrobě, obchodu 

nebo likvidaci plechovek. Cílem tohoto sdružení je spolupráce v realizaci efektivního 

recyklačního programu. Pro dosažení svého cíle, kterým je komplexní recyklace, jsou 

závislí především na ochotě obcí, městských sdružení a široké veřejnosti.  

3.2.4 INOBAT – zpracování /recyklace baterií 

Použité baterie jsou dalším specifickým recyklačním odpadem ve Švýcarsku. Zákon 

vyžaduje, aby všichni spotřebitele po použití, baterie vrátili v místě prodeje nebo jiném 
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sběrném místě. Kupující při zakoupení baterie nebo akumulátoru, automaticky získávají 

právo na jeho řádnou likvidaci, celý proces recyklace už je předplacen v kupní ceně 

součástky. 

 

INOBAT (Interessen-organisation Batterieentsorgung) organizace s hlavním zájmem 

likvidace baterií.  Společnost je založena na spolupráci soukromého sektoru s veřejným. 

Členství v tomto kolektivním systému je bezplatné, jelikož všechny poplatky zaplatí 

spotřebitel kupní cenou baterie a akumulátorů.  Tyto poplatky sbírá, spravuje a využívá 

INOBAT. Do roku 2010 se firmě podařilo získat přibližně 65 % společností (130 firem) 

z výroby, dovozu a obchodu s bateriemi a akumulátory. Hlavním cílem firmy je zvýšit 

úroveň sběru z 69 % sběru na hodnotu 80 %.[23] 

 

Nutno vyzvednout především formu sběru, která je ve Švýcarsku možná krom sběrných 

míst i v prodejnách potravin. Sáčky či papírové boxy na sběr baterií jsou umístěny ve 

všech potravinových řetězcích. Do nich se pouze vloží baterie a nechají se ležet v prodejně 

na pultu, kde je následně převezme obsluha a po naplnění kapacity zasílá do nejbližšího 

sídla INOBAT k další zpracování. Tato forma sběru začíná být také zaváděna v ČR. 

 
3.2.5 Vetrorecycling – recyklace odpadního skla 

V roce 2010 bylo ve Švýcarsku sesbíráno 345 443 tun odpadního skla, což je 94,1 %, to 

odpovídá celkové množství 43,9 kg na osobu.[24] 

 

Vetrorecycling je divizí společnosti Vetropack, přední společností v sklářském obalovém 

průmyslu, své závody mají ve Švýcarsku, Rakousku, České republice a Slovensku. Podíl 

společnosti hodnotou 30 % je největší mocnost shromaždovaní skla pro účely recyklace ve 

Švýcarsku.[24] Organizace pro zpracování odpadního skla je ve spolupráci  obce a 

veřejných služeb. Sesbírané odpadní sklo je dále využíváno jako surovina pro sklárny ze 

švýcarské skupiny Vetropack, materiál je plně zpracován pro sklářský průmysl jako 

surovina pro výrobu nových skleněných obalů. Jednou z činností této firmy je také 

informování a celková osvěta veřejnosti. 
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3.2.6 Texaid- recyklace textilu 

Texaid je nezisková společnost vykonávající Charitu. Během let se dostala do širokého 

podvědomí veřejnosti, a proto svou činnost rozšířila i o recyklaci textilu. Spolupracuje 

s více než 450 sdruženími a vytváří finanční prostředky pro šest švýcarských 

humanitárních organizací. 

 

Ve švýcarském Texaidu bylo v roce 2010 shromážděno 21 000 tun textilu. Přibližně 65 % 

je zpracováno ve dvou třídírnách v Schattdorfu a Curychu. Z toho až 55 % připadá na 

oblečení, 15 % je použitý bytový textil, 20 % je upotřebeno jako izolační materiál a 

přibližně 10 % je špinavé zboží, které se likviduje s komunálním odpadem ve spalovnách. 

Oblečení a bytový textil je tříděný dle kvality (znečistění, poškození) a následně prodán do 

Itálie, Belgie, Tunisu a východní Evropy, kde jsou tříděny pro místní trh do opětovného 

prodeje (second handů) nebo vývoz do rozvojových zemí v rámci charitativní činnosti.[25] 

 

Na obdobném principu funguje česká Armáda spásy nebo regionální charity, jediný rozdíl 

v systému je ten, že české organizace odmítají přijmout kvalitativně nedostačující kusy 

textilu. 

 

Každý rok ve Švýcarsku organizace Texaid shromažďuje přibližně 100 milionů kusů 

použitých oděvů (cca 21 000 tun textilu). Síť v tuto chvíli disponuje více než 3 700 

kontejnery na textil. Firma nabízí tyto kontejnery a uložení oděvu do nich bez poplatků.[25] 

 

3.2.7 PRS – Recyklace PET 

PRS (Pet Recycling System) neboli asociace recyklace PET lahví je nezisková organizace, 

která byla založena v roce 1990 a zabývá se sběrem a zpracováním nápojových obalů PET. 

Za dvacet let míra recyklace tohoto materiálu vzrostla na 81 %, což je cca 36 640 tun, 

přičemž dle nařízení vlády je minimální výše pro splnění požadavků zaručujících obdržení 

vládních dotací 75 %.[26] 

 

Spotřebitelé mají k dispozici téměř 7000 sběrných míst, kde mohou bezplatně prázdné 

láhve odložit. 
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Tento sběr je financován dobrovolnými partnery z obcí a měst, vládou a samozřejmě 

recyklační poplatek je opět zahrnut do ceny samotného výrobku, to znamená, že je 

zaplacena do jisté míry i spotřebitelem. Tento systém funguje na stejném principu jako 

český EKO-KOM. 

 

3.3 VBSA 

Členové VBSA (Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen) 

švýcarský svaz provozovatelů zařízení na zpracování odpadu. Každá firma dle svého 

zaměření používá různé technologie. 

Celkem asi 160 členů VBSA, s odhadovaným ročním obratem kolem jedné miliardy 

franků asi 21 miliard korun. Finanční prostředky investované do těchto zařízení překračují 

6 miliard franků. [27] 

Na obrázku 8 jsou znázorněna zařízení pro zpracování a zneškodňování odpadu sdružení 

VSBA. 

 

Obrázek 8 Mapa zařízení pro zpracování a zneškodňování odpadu sdružení VSBA [28] 
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Toto sdružení je vybudováno především pro zvýšení efektivity činnosti jednotlivých 

zařízení. Zároveň neustále aktualizuje a shromažďuje údaje, a vysílá vhodný rozsah 

informací pro veřejnost. 

Jelikož toto sdružení má zásadní vliv na OH, je v jeho kompetenci šířit osvětu v oblasti 

informační a vzdělávací mezi obyvatele Švýcarska. Na tom to základě je zaměření této 

organizace v následujících oblastech:[28] 

• Práva životního prostředí 

Jako politicky neutrální organizace, sdružení zastupuje zájmy svých členů. V centru těchto 

aktivit, spolupracuje s orgány a dalšími sdruženími a organizacemi, a to jak v tuzemsku i v 

zahraničí, na parlamentní úrovni. 

• Správa zdrojů 

Sdružení usiluje o udržitelné řízení a využívání druhotných zdrojů. 

• Energetika v oblasti ŽP 

Energetické využívání odpadů, je významné procento energie ve Švýcarsku. Jeden z cílů 

VBSA je podpora komplexní a racionální využívání energie z odpadů. 

• Vzdělávání (Konference) 

VBSA je Hlavní organizátorem konferencí a zprostředkovatelem informací z oblasti 

odpadů. Zaměřuje se na aktuální problémy, nabízí svým členům, výrobcům a vládě návrhy 

a možnosti společného formování vývoje. Podporuje spolupráci s dalšími organizacemi. 

• Služby pro členy sdružení 

Sdružení je otevřené pro potřeby svých členů, poskytuje služby, které přinášejí přidanou 

hodnotu pro podnikání a podporu v rámci svých možností. 
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• Vývoj technologie a výzkum 

Sdružení  VBSA se snaží zachovat nastavené standarty v oblasti výzkumu a vývoje 

technologie i do budoucna, tak aby i v tomto ohledu byli mezinárodně konkurence schopni. 

3.4 Energetické využívání odpadu 

Všeobecným trendem je omezit v co největší míře skládky odpadu a šetřit přírodní zdroje. 

Z názvu vyplývá první velká výhoda spaloven. Odpad, který se již nehodí pro recyklaci, 

slouží jako významný zdroj tepla a elektrické energie. Neskončí proto na skládce, kde by 

po řadu let bez užitku zatěžoval životní prostředí. 

Pokud jde o Evropu jako celek, pak v současnosti v ní lze napočítat asi 400 spaloven 

komunálního odpadu s energetickým využitím výstupů.[29] Komunální odpad se totiž ani 

při nejlepší snaze úplně vytřídit nedá. 

 

V řadě evropských států, jako např. v Německu, Rakousku, Francii a v dalších, zakazují 

vnitrostátní předpisy již několik let skládkování neupraveného komunálního odpadu. Také 

v Holandsku, Belgii, Dánsku, Švédsku a Norsku se skládkuje minimálně. Nejdéle je 

skládkování zakázáno ve Švýcarsku od roku 2000. 

 

3.4.1 Energetické využívání odpadu – Švýcarsko 

Jak je uvedeno výše, skládkování je ve Švýcarsku od roku 2000 zakázáno a prakticky 

veškerý odpad končí ve 30 spalovnách, na jeden kanton (ve Švýcarskou je 26 kantonů) 

připadá o něco více než jedna spalovna. Na obrázku 8 je vyobrazena mapka Švýcarska se 

zakreslením spaloven komunálního odpadu, které jsou zároveň zařízeními na energetické 

využívání odpadů.[29] 

 

V poměrně malé zemi s velkou turistickou návštěvností by se skládky esteticky 

nevyjímaly. Spalovny jsou naopak považovány za čisté provozy, které pověst Švýcarska 

coby turistického ráje neohrozí a veřejností jsou akceptovány.[29] 

Energetické využívání odpadů je ve Švýcarsku prováděno pouze dvěma způsoby, ve 

spalovnách a v cementárnách. Není prováděno žádné spolu spalování odpadu v tepelných 
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elektrárnách ani formou využití tuhých alternativních paliv vzniklých z mechanicko – 

biologického třídění, které je tolik populární v sousedních státech. Ve spalovnách jsou 

spalovány komunální odpady. Cementárny spalují odpad, jako jsou upotřebené motorové 

oleje, použitá ředidla, použitá rozpouštědla, masokostní moučka, čistírenské kaly s cílem 

pokrýt velké množství svých energetických potřeb.[29] 

Tato zařízení na energetické využívání odpadu ve Švýcarsku vedena pod zkratkou KVA 

(Kehrichtverbrennungsanlage), jsou členy sdruženi VBSA (Verband der Betriebsleiter und 

Betreiber Schweizerischer Abfallbehandlungsanlagen). 

 
Komunální odpad je energeticky využíván pouze ve spalovnách. Obecně lze říci, že 

výhřevnost směsného komunálního odpadu dosahuje výhřevnosti hnědého uhlí. 

 

Celkový energetický obsah komunálního odpadu, který ročně vstupuje ve Švýcarsku do 

spaloven lze odhadnout na cca 12 TWh. Z něj je využito cca 67 %. Z toho jsou necelé 3 

TWh využity na dodávky tepla do systémů centrálního zásobování a cca 4,7 TWh na 

výrobu elektřiny.[29] Zhruba 250 000 domácností využívá energii ze spáleného 

komunálního odpadu. [30] 

 

Moderní spalovny odpadů jsou pod velmi přísným dohledem a platí pro ně tvrdé 

legislativní normy. V posledních letech prošly technologie obrovským zlepšením a nyní 

produkují jen zanedbatelné množství škodlivin znečišťujících ovzduší. Ve Švýcarsku jsou 

všechna zařízení konstruována tak, aby dosahovala co nejnižšího zatížení ovzduší a to ve 

všech sledovaných ukazatelích např. pro emise, oxidy síry, oxidy dusíku nebo oxid 

uhelnatý. 

V tabulce 3 jsou srovnány hodnoty emisních limitů pro spalovny v ČR (dle nařízení vlády 

č. 206/2006Sb.), hodnoty pro EU obsažené ve Směrnici 76/2000/EC a hodnoty limitů 

stanovených ve spalovací velmoci Švýcarsku, která není součástí EU. 
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Tabulka 3 Srovnání hodnot emisních limitů pro spalovny [32] 
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Švýcarská agentura pro životní prostředí (OFEFP) potvrdila, že největším zdrojem dioxinů 

pochází z lokálních topenišť. Soukromé spalování odpadů ať už ve volné přírodě nebo 

v kotlích je zakázáno.[29] 

Odpad ze zahrad a lesů je z legislativního hlediska možno spálit pouze pokud je materiál 

suchý a vzniká z něho velmi málo kouře, který nesmí nikoho obtěžovat. Kamna a krby na 

dřevo mohou být plně využívány pouze za předpokladu, že dřevo je ve svém přirozeném 

stavu. Spalování zahradního a dřevního odpadu je již v moderním současném hospodaření 

třeba se vyhnout a je doporučeno zvolit způsob biolikvidace – kompostování. [31] 
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3.4.2 Energetické využívání odpadu – Kanton Bern, město Burgdorf 

V kantonu Bern byly vystavěny 4 spalovny, které se zabývají energetickým využíváním 

komunálním odpadu, jak je vidět na Obrázku 9.  

 
Obrázek 9 Mapa spaloven kanotn Bern [28] 

 

Komunální odpad z města Burgdorf, který není možno jinak zpracovat je odesílán 

železniční dopravou do spalovny komunálního odpadu KEBAG Kehrichtbeseitigungs AG 

v Zuchwilu (Obrázku 10), která je vzdálená asi 25km. Spalovna je členem KVA – 

Spaloven komunálního odpadu, a zároveň součást sdružení VBSA.[33] 

 

Spalovna je nezisková akciová společnost vlastněna obcemi (valnou hromadou) z kantonu 

Bern (93 akcionářů) a Solothurn (65 akcionářů). Obce v kantonu Bern dohromady vlastní 

2460 akcií z toho nejvyšší podíl mají obce Burgdorf (332akcií), Lagenthal (258 akcií) a 

Herzogenbuchsee (120 akcií). Obce v kantonu Solothurn dohromady vlastní 2540 akcií 

z toho nejvyšší podíl mají Grenchen (414 akcií), obce Solothur (379 akcií), a Zuchwil 

(173 akcií). [34] 

 

KEBAG AG v Zuchwilu přímá odpad z 209 obcí v kantonu Bern (111 obcí) a Solothurn 

(98 obcí), od celkem 473'000 obyvatel. Ročně je v této spalovně spáleno okolo 220.000 tun 

odpadů. Odpad je do spalovny přiváděn vlakovou dopravou z více než šesti předávacích 
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stanic do cílové stanice  Emmenspitz-Zuchwil nebo přímou nákladní dopravou z okolních 

obcí.[33] 

Toto termické zařízení pro zneškodňování odpadu má 54 zaměstnanců, kteří v třísměnném 

provozu udržují spalovnu v neustálém chodu. [35] 

 

 
Obrázek 10 Spalovna KEBAG AG v Zuchwilu [36] 

 

Spalovna KEBAG přijímá odpad od obcí (z domácností, komerční, průmyslový a stavební) 

i občanů a to vždy v akreditovaném vaku. Při likvidaci velkoobjemného odpadu (např. 

starý nábytek) občan zaplatí poplatek dle sazebníku (dle objemu nebo hmotnosti) spalovny, 

tuto možnost spalovna zavedla z důvodu prevence nelegálního nakládání s odpady. 

 
Emmenspitz spalovací linka je složena ze 4 základních částí z roštu, parní kotle, 

elektrostatické odlučovače a mokré pračky, jak je vidět na Obrázku 11.  

 

Vzhledem k velkému množství přijímaného odpadu je vždy pouze jedna dodávka náhodně 

zkontrolována. Všechen příchozí odpad je, ale vždy vážen a testován na radioaktivitu. 

Z násypky po mocí podavače je odpad dávkován do roštové pece, na tomto roštu dochází 

k hoření odpadu. Spalovací teplota v peci je 800 ° C - 1000° C. Spalovací proces probíhá 

plně automaticky. Řídící systém hlídá všechny parametry spalování. Z odpadu zůstane jen 

struska, která je zachytávaná k dalšímu zpracování.[35] 
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Obrázek 11 Schéma spalovny odpadu [29] 

 

Energie uvolněna při spalování odpadu je ve formě tepla odebírána spalinám a je 

předávána k výrobě vodní páry, výkon páry v kotli je 35 t/hod pára má 380 ° C a 37 barů.  

Tato pára je nejdříve vedena na parní protitlaké turbíně. Díky redukci na turbíně dochází 

ke snížení parametrů páry.[35] 

 

Teplo vznikající při spalování energie se používá k výrobě elektřiny a teplé vody.  Za rok 

společnost KEBAG vyrábí přibližně 800.000 tun páry která má přibližně 700.000 MWh 

energetický obsah. Účinnost využití vyrobené páry se pohybuje kolem 80 %. Jedna třetina 

vyrobené energie je použita pro zajištění chodu spalovny zbytek je dodán do energetické 

sítě.[35] 

 

Vznikající spaliny jsou následně čištěny, stejně jako využitá voda, popílek a škvára. 

Popílek zachycen ve spalinách je zachycován elektrickým odlučovačem, z výsypek na jeho 

spodní části je transportován do sila popílků k jeho další úpravě, zbytkovou část popílku 

ještě zachycuje katalytický textilní filtr. Zbytek spalin je čištěno mokrým procesem 

v pračce spalin ve 3 stupních – chladič, absorpce a odlučovač. Odsud už jdou vyčištěné 

spaliny do komína a následně do ovzduší. Popílek je čištěn pomocí kyselé vody, která 

přichází z prvního stupně mokrého čištění spalin. Následně je dávkován do extrakční 

nádrže zde je v kyselé vodě o pH 3,7 a teplotě 64°C vyluhován. Po té je odvodněn a 

smíchán se struskou.  Výsledkem je nezávadný materiál, který je dále využíván ve 

stavebnictví.[35] 
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Obdobné zařízení se stejným výkonem co se elektrické energie týče, vlastní i Česká 

republika. Spalovnu komunálního odpadu v Liberci – TERMIZO, která je moderním 

zařízením na energetické využití odpadů - pro výrobu tepla, teplé vody a elektřiny pro 

domácnosti i firmy v Liberci. Za rok energeticky využije průměrně 93 000 tun odpadů. Z 

těchto odpadů vyrobí teplo pro cca 15 500 domácností (tzn. cca 698 TJ tepla).[37] 

3.5 Shrnutí 

 

Ve Švýcarsku se všechen komunální odpad ukládá do sběrných kontejnerů, a to pouze 

ve vacích, které mají na sobě nalepen platební štítek, nebo je to přímo oficiální vak obce na 

odpad. Tyto vaky jsou velice nákladné pro konečného spotřebitele, a proto zde není 

vybírán obecní poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu. V praxi to vede 

obyvatele této země k efektivnímu třídění odpadu. 

 

Odpady, které je možno vytřídit ve sběrných dvorech, jejichž předmětem činnosti je 

zajištění sběru, třídění, recyklace a využití - recyklovatelného materiálu jako druhotnou 

surovinu nebo recyklovatelného materiálu vznikajícího jako vedlejší produkt. 

 

Švýcarský systém pro sběr recyklovatelných materiálů je úspěšný, protože všichni partneři 

platí stejné sazby dle sazebníků za práci (recyklaci, dopravu nebo kolekci). A protože 

systém je tržně orientován, takže každý, včetně soukromých osob, má možnost svobodné 

volby mezi různými akreditovanými partnery z oboru odpadového hospodářství. Tato 

svoboda zajišťuje nejvyšší možnou kvalitu služeb. 

 

Ve Švýcarsku je od roku 2000 zákonem, zcela zakázáno skládkování. V 26 kantonech je 

vystavěno 30 spaloven komunálního odpadu. Všechna tato zařízení jsou využívaná pro 

výrobu tepla a energie. 

 

Oproti tomu v České republice je stále nejrozšířenějším způsobem odstraňování odpadů 

skládkování; důvodem je především výše poplatků za ukládání odpadů na skládky, 

nedostatečně vybudovaná infrastruktura a kapacity jiných technických zařízení k nakládání 

s odpady. Nutno ještě dodat, že pro výstavbu skládek odpadů jsou na území ČR velmi 

příhodné geologické podmínky. Počet skládek má stále klesající tendenci. V roce 2004 
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bylo na území ČR v provozu celkem 298 skládek, z toho 33 skládek pro ukládání 

nebezpečného odpadu. Podle posledních údajů z aktualizované evidence se v současné 

době se na území ČR nachází pouze 179 provozovaných skládek (údaj k 1. 2. 2012). Od 

roku 2002 dochází také k snižování celkového množství odpadů ukládaných na skládky, 

především díky zavedeným recyklačním technologiím. Pokles hmotnostního množství 

odpadů uložených na skládky mezi léty 2004 – 2008 činí cca 38 %. [38] 

 

Mezinárodní srovnání míry materiální recyklace komunálního odpadu v roce 2010 je 

zaznamenaná v grafu 1. Ten ukazuje, kolik kilogramů recyklovatelných materiálů 

v poměru na jednoho občana je ročně recyklováno v jednotlivých vybraných evropských 

zemích. Nejkladněji z této statistiky vychází Německo s 237 kg/osobu, následuje 

Švýcarsko, nejhůře je recyklace organizována na Slovensku. Hodnota v ČR 44 kg/osobu 

odpovídá hodnotám porovnatelných postkomunistických zemí, jako třeba Polsko, 

Estonsko, Litva. Výsledek ČR je oproti Švýcarsku zhruba 5 a půl krát nižší, takže můžeme 

konstatovat, že je švýcarský recyklační systém na vyšší úrovni. [39] 

 

 
 

Graf 1 Materiálová recyklace v roce 2010 v evropských zemích [39] 
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Je důležité však také podotknout, že v roce 2007 se podařilo pouze 18 členským státům 

splnit závazky dané směrnicí 94/62/ES o obalech a obalových odpadech evropského 

parlamentu a rady. Z pohledu mezinárodního srovnání dosáhla v roce 2007 největší míry 

recyklace obalových odpadů Belgie, a to 80 %. Mezi další státy s vysokou mírou recyklace 

se řadí Rakousko (67 %), Německo (67 %) a ČR obsadila 4. místo (66 %).[40] 

Z tohoto mezinárodního srovnání vyplívá, že Česká republika je v recyklaci obalového 

materiálu na stejné úrovni jako západní země. V roce 2008 ČR dokonce dosáhla druhého 

nejlepšího výsledku v Evropě (míry recyklace obalového materiálu 72 %).[40] 
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4 PROBLEMATIKA LITTERINGU  

 
Littering neboli výskyt volně pohozených odpadů na veřejných prostranstvích, je díky 

změně životního stylu a stravovacích návyku stále častějším problémem ve švýcarských 

městech. O odhazování odpadu hovoříme v souvislosti s uličními smetky, které znamenají 

estetický problém na veřejných místech. I když v porovnání s celkovým množstvím produ-

kovaných odpadů je procento produkovaného odpadu z litteringu velmi nízké, je litering 

závažným problémem. Narušuje ráz veřejných prostor, působí rušivě na kulturu života a 

výrazně zvedá náklady na údržbu veřejných prostor. 

4.1 Definice Litteringu 

 
Pojmem littering je znečištění veřejného prostoru (ulice, náměstí, chodníky, autobusové 

zastávky, parky, vlaková nádraží, oblasti určené k relaxaci a jiné veřejné plochy) odhazo-

váním tuhých odpadů.[41] 

 

Definice vytvořena univerzitou v Basileji v programu ,,Člověk, společnost a životní pro-

středí“: Bezohledné odhazování odpadu v místě jejich vzniku, bez použití k tomu určených 

nádob či košů na odpad. [42] 

 

Příčiny rostoucí záplavy odhazovaných odpadů jsou různé, především lidé tráví více času 

ve veřejném prostoru (z důvodu stravování, relaxace nebo vzdělávání),  také vzrostla popu-

larita rychlého občerstvení (take-away produktů). Tato změna chování spotřebitelů 

v kombinaci se zvýšeným využíváním veřejného prostoru znamená větší množství zane-

chaného odpadu v prostředí než v minulosti.  

 

Rozlišujeme dva typy literingu: 

• Aktivní litering – v rámci tohoto typu lidé záměrně odhazují odpad. 

• Pasivní litering – lidé odpad odhazují, či zanechávají nevědomky, například zapo-

menuté noviny na lavičce, vypadnutý kapesník apod.[43] 

 

Hlavní denní doba, kdy je littering nejrozšířenější jsou odpolední a večerní hodiny.  
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Do prostředí se dostává velké množství odpadů, jejichž složení je různorodé z hlediska 

materiálů, avšak z hlediska jejich druhů jde o poměrně úzkou škálu. První kategorie odpa-

dů pochází ze stravování a občerstvení, zde máme na mysli především obalovou techniku 

pro potraviny take-away a obaly od menších sladkostí. Dále zde řadíme také nápojové oba-

ly a to ze všech materiálů. Rostoucím trendem v posledních letech je tisk, zejména bez-

platný denní tisk a rozdávané reklamní prospekty, tyto jsou po krátké době po přečtení 

zanechávány ve veřejném prostoru. Čtvrtou velkou skupinou je vyhazování odpadu z ciga-

ret, jev, který je znám od jejich vynalezení, ale v posledních měsících kvůli zákazu kouření 

v barech a restauracích posílil. 

 

Problematika littiringu přehled skupin odpadu:[44] 

" Nápojové obaly (nádoby na tekuté potraviny, jako je například sklo, hliníkové ple-

chovky, nápojové kartony, PET lahve, lepenka a plastové kelímky, apod.); 

" take-away obaly (hliníkové, papírové nebo plastové boxy na pevnou stravu, 

ubrousky, příbory, mikroténové sáčky, apod.); 

" tiskoviny (noviny, letáky, brožury); 

" cigarety (celofánové a papírové obaly, nedopalky); 

" obaly od spotřebního zboží 

" různé (organické zbytky potravin, papírové kapesníky, úlomky, útržky, atd.). 

4.2 Obecné informace k problematice 

 
Studium Univerzity v Basileji vypracovává v rámci programu ,,Člověk, společnost a život-

ní prostředí“ průzkum chování člověka aktivně či pasivně podílejícího se na odhazování 

odpadu. Cílem průzkumu bylo ukázat na všeobecné důvody vedoucí k odhazování odpadu.  

 

Hlavní důvody litteringu byli identifikovány: [42] 

• lenost,  

• představa, že littering není nebezpečný, 

• pocit, že v některých kontextech (fotbalový zápas, festival), je někdo jiný placen za 

to, že po občanech uklidí. 



Bc. Michaela Hladíková: Analýza a návrh řešení pro nakládání s odpady v Burgdorfu 

36 
 

• Odhazovaní odpadu do již znečištěného prostředí, pohozené odpady bez ohledu na 

své množství „přitahují“ další odpad - toto chování vytváří model problematického 

v podstatě asociální chování. 

 

Skupiny lidí aktivně podílející na litteringu byly dle Basilejské univerzity identifikovány 

takto: [42] 

• Všeobecně řečeno dělají to všichni bez rozdílu – výzkumy pouze ukázaly, že jsou 

zde vzorce, které nám ukazují, že: 

o Muži a ženy jsou stejně náchylní k odhazování. 

o U mládeže ve věku do 15 je pravděpodobnost nižší. 

o Lidé do 25 let jsou nejaktivnější věková skupina podílející se na odhazování 

odpadu.  

 

Za účelem vytvoření správných protiopatření je důležité vědět vnitřní motivy a situace, 

které lidi vedou k odhazování. Například:[45] 

• Hodně lidí používá koše, ale zároveň i odhazuje odpad mimo ně. 

• Někteří lidé vyhazují do košů velké odpady, ale menších se zbavují pohozením do 

životního prostředí. 

• Někteří lidé odhazují pouze určité typy odpadů (např. cigarety), zbytek ukládají do 

odpadových košů a kontejnerů. 

 

Dle programu ,,Člověk, společnost a životní prostředí“ jsou lidé nejvíce ovlivněni (v pozi-

tivní i negativním smyslu): [46] 

• Situace, kdy si lidé neuvědomí, že to, co odhazují je odpad (cigarety, zbytky jídla). 

• Lidem jsou lenivý vyhledat koš – to může znamenat nízký výskyt košů v oblasti. 

• Chybí dostatek sociálního tlaku. 

• Lidé nevědí o následcích na životní prostředí. 

• Výskytem cedulí, či zákazem poukazujících na tuto problematiku. 

• Absence vynutitelných pokut a jejich vymáhání. 

• Špatný design obalů (např. malý kousek obalu se odtrhne při otvírání čokoládové 

tyčinky). 

• Výskyt odpadu na daném místě. 
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Nutno zdůraznit, že v podzimních měsících je vzhledem k nízkým teplotám a špatnému 

počasí významně menší frekvence chodců na turistických cestách a v parcích. Také doba 

strávená ve veřejném prostoru, ať už v přírodě nebo na ulicích, je kratší oproti letním mě-

sícům. Dále spotřeba studených nápojů a potravin je v tomto období také menší oproti let-

ním obdobím. Obě tyto charakteristiky mají zásadní vliv na množství a složení volně po-

hozených odpadu ve veřejném prostoru města. 

4.3 Důsledky odhazování odpadu 

 
Nejvýraznějším obecným problémem litteringu je jeho vliv na vzhled prostředí a následné 

snížení kvality životního prostoru. Mimo tento aspekt sebou nese littering i další konkrétní 

problémy:[47] 

1. Zdravotní závadnost 

V případě odhazování nebezpečných odpadů (jako baterie, injekční stříkačky, léky) jsou 

tyto odpady samy o sobě nebezpečím pro ostatní občany, především pro menší děti, pro 

které jsou tyto předměty zajímavé, aniž by tušily, že se jejich prostřednictvím mohou popá-

lit, poranit, otrávit či případně nakazit nějakou chorobou. Dalším problémem jsou potravi-

nové obaly obsahující zbytky jídla, ze kterých se vyživují v městských aglomeracích krysy 

a potkani, kteří mohou být roznašeči nemocí (salmonelóza, vzteklina aj.). Ti se stávají vel-

kým problémem na místech určených k piknikům, či například dětských hřištích. 

V neposlední řadě představují nebezpečí například narezlé konzervy, rozbité plechovky a 

sklo jednoduchou cestu k úrazu pro lidi a zvířata.  

 

2. Ekologické dopady 

V této souvislostí jsou problémem zejména plastové a kovové obaly, u kterých trvá dlouho, 

než je příroda dokáže rozložit. Ty tak mohou být nebezpečné pro živočichy, kterým hrozí 

jejich pozření, či poranění, nebo zachycení. Tento problém je nejvýznamnější u vodních 

živočichů.  

Dále jsou zde nebezpečné odpady, třeba láhve se zbytky motorového oleje, kapalin do 

ostřikovačů apod., mohou znečistit vodní toky a kontaminovat půdu.  
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3. Sociální dopady 

Koncentrace odpadů na veřejných prostranstvích se většinou týká určitých specifických 

ploch, které jsou k tomuto jevu náchylnější. Taktéž existují určité sociální skupiny, čí ob-

lasti měst převážně se sociálně slabším, či méně přizpůsobivým obyvatelstvem, kde tento 

jev podněcuje pokračování ve vyčleňování těchto oblastí z okolní společnosti.  

Odpady také mají za následek snížení kvality tohoto místa a podněcují k dalším nežádou-

cím jevům, jako jsou graffiti či vandalismus.  

 

4. Ekonomické důsledky 

Může se zdát, že náklady odstraňování následků litteringu jsou zanedbatelné v porovnání 

s náklady vynaloženými na zpracování komunálního odpadu, ale pravdou je, že tyto nákla-

dy jsou velmi nepřiměřené množství. Problémem je, že tyto odpady nelze odstraňovat 

v rámci běžného svozu odpadů. Musí se vyčlenit zvláštní pracovní síly a nakoupit speciální 

technika (zametače, kropicí vozy apod.) jejíž pořizovací cena je vysoká. V porovnání 

s normálním nasazením při svozu odpadů a čištění ulic je pro odstranění následků litterin-

gu potřeba v nejexponovanějších lokalitách potřeba zvýšit pracovní síly až o 80%. 

Z celkových nákladů pak náklady na odstranění těchto odpadů činí od 10 do 20 %. 

K tomuto údaji se musí připočítat i náklady vynaložené na prevenci. 

4.4 Obecný koncept akčního plánu 

 
Akční plán rozpracovává dlouhodobou strategii města v problematice litteringu. Na 

základě vyhodnocení průběhu a výsledků v závislosti na změnách vnitřních či vnějších. 

Měl by být vždy aktualizován a přizpůsoben.[47] 

 
1. Analýza a identifikace – získat fakta 

Výzkum potřeb pro určité místo. S odborníky dané oblasti vymezit prostor pro akční plán. 

Sběr dat. Zjistit kde, za jakých okolností a které skupiny lidí mají největší vliv na odhazo-

vání odpadu. 

2. Vypracovat plán 

Plán by měl zahrnovat složky technické i sociální. Upravit akční plán dle potřeb jednotli-

vých skupin lidí podílejících se na litteringu dle jejich zájmů a potřeb. Určit si možný fi-

nanční limit, případně oslovit potenciální sponzory.  
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Změny v postoji obyvatel můžeme změnit díky 4 efektivním nástrojům pro řešení:  

a) Sociální řešení - Vzdělání – vzdělání obsahuje více než jen školní program, zahrnu-

je vzdělávací semináře, workshopy, veřejné programy a mediální kampaně, apod. 

b) Technické řešení - Technologie – důležité je vždy zvolit správnou technologii a ná-

stroj pro danou lokalitu. Například zametací stroje, napichovací zařízení, hygienic-

ká zařízení, vozidla pro sběr odpadu, odpadkové nádoby, recyklační nádoby atd. 

c) Technické řešení - Právní předpisy – vyhlášky a nařízení s důraznou aplikací na ře-

šení problému.  

d) Dodržení zavedených norem – jednotné a účinné prosazování nastavených standar-

dů. 

3. Realizace  

Zapojit media, vypracovat plán osvěty s využitím sdělovacích prostředků. Využit všech 

finančně dostupných nástrojů pro technické zpracování problému. 

4. Zaměřte se na výsledky 

Důležitou součástí celého akčního plánu je hodnocení a měření. Vyhodnotit úspěšnost akce 

vypracovat závěrečnou analýzu.  
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5 PROBLEMATIKA LITTERINGU VE MĚSTĚ BURGDORF 

 
Obdobně jako v jiných švýcarských obcích a městech je odhazování odpadů v Burgdorfu 

nejvážnějším problémem při údržbě veřejných prostor. I zde se projevily aktuální trendy 

v trávení volného času a změny životních návyků. Proto stejně jako některá jiná města 

v kantonu Bern – Solothurn, Thun, Bern plánuje Burgdorf spustit kampaň na zvýšení po-

vědomí o tomto problému.  

První fáze kampaně zaměřenou na osvětu obyvatel a sociální řešení problému, je napláno-

vána na druhou polovinu roku 2012. Druhá fáze bude zaměřena především na technické 

řešení problému. Originál projektu v německém jazyce je přiložen v Příloze č. 1. 

 

Na akčním plánu pod záštitou města spolupracují oddělení ŽP, stavební úřad, neziskové 

organizace zaměřené na problematiku litteringu (IGSU, PUSH) a pracovníci měst, které již 

své projekty započaly.  

Konečnou podobu schvaluje radnice a zastupitelstvo města Burgdorf, tyto orgány také ur-

čují rozpočet, revidují cíle projektu a v případě rozhodování zásadních problémů vydávají 

své závazné stanovisko. 

 

Koncept akčního plánu: 

1. Rozdělení úkolů podle struktury řízení obce Burgdorf, identifikace – vymezení ob-

lasti. 

2. Analýza veřejného prostředí z hlediska – sestavení fotodokumentace a zhotovení 

map přesně vymezeného prostoru. 

3. Analýza konkrétních zjištěných problémů, nejcitlivější oblastí, v závislosti na čase/ 

nebo speciálních událostech. 

4. Výzkum a dokumentace z anti-litteringových kampaní v regionu Bern. 

5. Zřízení akční plán s konkrétními úkoly, aby se minimalizovalo nezákonné odhazo-

vání odpadu, včetně finančních a personálních důsledků. 
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5.1 Identifikace  

 

Na zasedání vedoucích odboru z oddělení životního prostředí a stavebního úřadu byly dne 

12. 12.2011 vybrány následující oblasti (Obrázek 12, Příloha č. 3), ty jsou seřazeny dle 

priority: 

1. Oberstadt – historická část centra, turisticky nejvyhledávanější. Sídlí zde reprezen-

tativní a výkonné organy města. 

2. Schützenmatt – relaxační zóna, využívaná pikniková oblast, nachází se na levém 

břehu řeky Emme. 

3. Bahnhof Steinhof – nádraží v nové zástavbě města, v blízkosti nádraží je střední 

odborné učiliště, základní škola a městská nemocnice. 

4. Bahnhof Burgdorf – hlavní vlakové nádraží města, umístěno v obchodní části cen-

tra města. 

5. Gyrischachen – sídliště v nejsevernější části města, poměrně rozsáhlé území na 

pravém břehu řeky Emme. Žijí zde především cizinci. 

 
Obrázek 12 Vybrané oblasti pro řešení problematiky littering/odhazování odpadu 
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Tyto lokality byli na základě rozhovorů se zaměstnanci stavebního úřady ve městě Burgdo-

rf (Baudirektion Stadt Burgdorf), identifikovány jako nejproblematičtější.  

Zdrojem všech praktických informací, pro následující část práce, mi byli inividuální 

rozhovory se zaměstnanci stavebního úřady ve městě Burgdorf (Baudirektion Stadt 

Burgdorf), převážně s vedoucím pracovníkem oddělení odpadového hospodářstvím 

Georgem Brechbühlem během osobních setkání v sídle úřadu. Další dotazování a 

konzultace probíhaly prostřednictvím telefonu a e-mailu. 

 

Za účelem eliminace volně pohozených odpadu zajišťují správci veřejných nebo soukro-

mých prostranství vhodné umísťování odpadkových košů (Obrázek 13, Příloha č. 2) a pra-

videlný úklid veřejného prostranství, údržbu a vyprazdňování košů. 

 

 

Obrázek 13 Mapa rozmístění odpadkových košů ve městě Burgdorf 
 
Město Burgdrof je udržováno každý všední den vždy od 6 hodiny ranní do 17 hodiny, pra-

covníky Baudirektion v terénu, každý den jsou uklízena všechna problematická místa. 

Úklid probíhá jak strojově tak i ručně.  
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Tabulka 4 Úklid veřejných prostor soukromou firmou [48] 
 

Úklid veřejných prostor  o víkendu So a Ne 

Ruční čištění 
(od listopadu - 
do května) 

Úklid vždy po dobu 
dvou hodin po nej-
vyšším zatížení prosto-
ru- stanoveno na 17.00.  
Pouze v sobotu. 

Vyprázdnění odpadkových 
košů 

" Bahnhof Burgdor 
" Oberstadt 

Kontrola a hrubý úklid prosto-
ru 

" Bahnhof 
" Oberstadt 

Ruční čištění 
(od června – do 
října) 

Úklid vždy po dobu 
dvou hodin od 6.00- 
8.00.  
V sobotu i v neděli. 
 

Vyprázdnění odpadkových 
košů 

" Bahnhof Burgdor 
" Oberstadt 
" Scützenmatt 

+ blízké okolí řeky 
Emme 

Kontrola a hrubý úklid veřej-
ného prostoru 

" Bahnhof 
" Oberstadt 
" Schützenmatt + blíz-

ké okolí řeky 

Strojové čištění Bahnhof Burgdorf 
" Bahnhofstrasse 
" Hunyadigässli 
" Poststrasse 

Oberstadt 
" Kornhausgasse 
" Metzgergasse 
" Oberstadtweg 
" Staldenstrasse 
" Hohengasse 
" Kirchbühl 
" Schmiedengasse 
" Schulgässli 

Schützenmatt 
" Waldegg 
" Schachenweg 
" Schützenmatt 
" Schützenmattweg 
" Hornusserweg 

 

Na víkendový úklid města je najímána soukromá firma, která o úklid města pečuje, dle 

rozpisu (Tabulka 4). Tabulka je upravena, jsou v ní uvedena pouze místa, která souvisí 

s akčním plánem problematiky odhazování odpadu. 

 

Náklady za sběr volně pohozených odpadu a jeho odstraňování jsou hrazeny z veřejného 

rozpočtu. Představují tedy finanční zátěž pro městské a obecní rozpočty. V konečném dů-

sledku je hradí občané prostřednictvím daní.[49] 

 

Nutnost řešení, vidí město Burgdorf především ve vysokých nákladech. V loňském roce 

investovalo do víkendového vyčištění veřejných prostranství více než 29 100 franků (cca 

600 000 Kč). Tyto náklady uhradilo soukromé firmě, která se stará o vyčištění veřejného 

sektoru pouze o víkendech. Podrobněji rozepsané částky využity v roce 2011 na úklid měs-

ta jsou v Tabulce 5. 
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Tabulka 5 Platby za víkendový úklid veřejných prostranství města Burgdorf [50] 
 

 Cena ve francích Cena v korunách 

Platby za úklid veřejných prostranství 

Od listopadu 2010 do Dubna 2011 (pouze soboty) 
3360 Fr. 68 897 Kč 

Platby za úklid veřejných prostranství od května 

2011 do října 2011 (pouze soboty a neděle) 
13 440 Fr. 275 587 Kč 

Finanční náklady na pracovní sílu  -ročně 12 312.90 Fr. 252 476 Kč 

CELKEM 29 112.90 Fr. 596 960 Kč 

*Cena v korunách přepočítaná podle kurzu ČNB ke dni 1.2 2012 a zaokrouhlena na celé číslo. 



Bc. Michaela Hladíková: Analýza a návrh řešení pro nakládání s odpady v Burgdorfu 

45 
 

5.2 Analýza a prvotní návrh řešení pro jednotlivé oblasti 

 
V této podkapitole jsou podrobně rozepsané problémy jednotlivých lokalit a prvotní návrh 

řešení pro jednotlivé oblasti. 

 
1. Oberstadt – Staré město 

Oblast vymezena na Obrázku 14 (Příloha č. 4). Místo s nejvyšší prioritou především 

z důvodu, že zde sídlí úřady a výkonné orgány města. Historická část centra, turisticky 

nejvyhledávanější, a díky dobré vlakové dostupnosti z hlavního města Bern, hojně navště-

vována. V tomto historickém jádru na hlavní ulici Schmiedengasse je zároveň nevyšší 

koncentrace barů a hospod, kde tráví večerní a noční hodiny především mladí lidé. Také je 

zde městský park Stadtpark a městská terasa Brüder Schnell – Terrasse, kde se schází mlá-

dež.  

 
Obrázek 14 Mapa oblasti OberStadt – Staré město 

 

Problém odhazování odpadů je závislý na ročních obdobích. V letních měsících je problém 

frekventovanější, v zimních se jedná především o páteční a sobotní večer, kdy mladí lidé 

ve věku 16-25 tráví čas před bary. Tento jev se vyskytuje především proto, že v mnoha 
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hospodách je zakázáno kouřit. To má za důsledek koncentraci lidí před bary, kteří ven vy-

nášení občerstvení, které je následně na veřejných prostranstvích ponecháno (Obrázek 15). 

Na Obrázku 15.1 vidíme přeplněné koše před jedním z barů, Obrázek 15.2 a 15.3 ukazují 

znečištění města po páteční noci.  Po exponovaných dnech – pátku a sobotě následuje ranní 

úklid. Úklidová četa nastupuje v časných ranních hodinách (kolem 6h) a pracovníci zde 

nacházejí zejména nedopalky cigaret a nápojové obaly.  

 
Obrázek 15 Problematika littering - oblast Oberstadt (hlavní ulice) 

 

Problém v nejstarší časti města je především víkendového rázu, a však během pracovního 

týdne je také možno zahlednut důsledky změny životního stylu (Obrázek 16). Na Obrázku 

16.1 je vyfocena hlavní ulice v průběhu pracovního týdne (středeční ráno) na chodníku je 

možno vidět kousky papírových kapesníků. Obrázky 16.2, 16.3 a 16.4 jsou pořízeny 

z městského parku zde je také možno vidět, že problém littering není jen víkendového rá-

zu. Na každém z obrázku je možno nalézt kousky papírů, igelitových sáčku nebo tašek. 

 

 
Obrázek 16 Problematika littering - oblast Oberstadt (1. Hlavní ulice, 2 Městský park, 3. Městský park, 3. 

Městský park) 
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Problém odhazování odpadu by se dal hodnotit jako celoroční. 

Jedná se o aktivní formu litteringu. 

Odpad, který se v tomto místě dostává do veřejného prostoru: 

• Nápoje obaly (PET lahve, skleněné lahve, plechovky od piva a slazených 

nápojů, plastové kelímky atd.); 

• ubrousky, papírové kapesníky; 

• nedopalky cigaret; 

• malé útržky papíru. 

Návrh řešení 

a) Sociální řešení – marketing, především osvěta obyvatel aplikací přímého oslovení 

obyvatel na ulici, uspořádání workshopu na téma littering, vyvěšení plakátů během 

městský slavností a významnějších akcí ve v centru města.  

b) Technické řešení 

Vyhláška pro vlastníky restaurací, barů a klubů, která bude vlastníkům restaurací 

udávat za povinnost úklid okolí restaurace. 

 

2. Schützenmatt 

Schützenmatt se nachází na levém břehu řeky Emme nedaleko historické části města. Ob-

last je využívaná jako relaxační zóna. V blízkém okolí je několik sportovišť, cyklistických 

stezek, kemp a základní škola. Lidé toto místo využívají k dělání pikniků, grilování a spor-

tovním aktivitám. Celá oblast vymezena na Obrázku 17 (Příloha č. 5) zelenou barvou. 
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Obrázek 17 Oblast Schützematt 

 
Na Obrázku 18 vidíme důsledky odhazování odpadu v oblasti Schützematt. Kapacita košů 

je v tomto místě nedostatečná jak je vidět na Obrázku 18.1. Lidé se snaží alespoň část od-

padu shlukovat na stejná místa (Obrázek 18.2), ale to je žalostně malé řešení. Problém je 

zdvojnásobený také díky otevřenému prostranství (Obrázek 18.3), a povětrnostním pod-

mínkám, které odpadu napomáhají dostat se do prostředí (Obrázek 18.4). 

Hlavní problematickou skupinou jsou mladí lidé ve věku 16-24, kteří zde často tráví letní 

odpoledne a podvečery, a mladé rodiny s dětmi.  

Problém je v této oblasti pouze v letních měsících (od května do září), především v době 

školního roku. 
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Obrázek 18 Problematika littering - oblast Schützematt (1. Konec pěší zóny, 2. Štěrková pláž na břehu řeky 

Emme, 3. Pěší zóna, 4. Břeh řeky Emme) 
 

Jedná se aktivní formu litteringu. 

Odpad, který se v tomto místě dostává do veřejného prostoru: 

• Nápoje obaly (PET lahve, skleněné lahve, plechovky od piva a slazených nápojů, 

tetrapak obaly atd.); 

• take-away obaly (Plastové, papírové, hliníkové a polystyrenové boxy, krabičky. 

Mikroténové, celofánové a papírové sáčky); 

• plastové příbory, ubrousky, papírové kapesníky; 

• cigarety (nedopalky, celofánový a papírový obal); 

• různé (především potravinové zbytky). 

 

Návrh řešení: 

a) Sociální řešení – marketing, vzdělávání veřejnosti formu přímé komunikace v dané 

lokalitě, workshop pro cílové skupiny lidí. 

b) Technické řešení 

Vyhláška pro běžného občana, s možností pokuty při zadržení při činu. 

Vypracovat provozní řád s pravidly chování pro návštěvníky, umístit jej při vstupu 

na místo spolu s piktogramy. Umístit cedule na koše s oznámením ,,Děkujeme, že 

udržujete toto místo čisté i pro ostatní“. 
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3. Bahnhof Steinhof 

Oblast se nachází v nové zástavbě města, na Obrázku 19 (Přílohač.6), zvýrazněná červenou 

barvou. Nádraží je využíváno především studenty nedalekých škol (střední odborné učiliš-

tě, základní škola a školka). V blízkosti je také obchod a stánky s občerstvením. 

 
Obrázek 19 Oblast Bahnhof Steinhof 

 

Problém je především ve stravovacích návycích studentů ve věku 16-20. Ti mají možnost 

stravovat se během své polední pauzy ve školní jídelně, nebo si koupit oběd ve stánku 

s občerstvením či prodejně potravin. Na Obrázku 20.1 jsou v popředí vidět jediné dva ko-

še, které jsou zde městem umístěny, tyto koše nejsou svým objemem zcela dostačující, a 

proto se odpad dostává do okolního prostředí (Obrázek 20.5 a 20.6). Na Obrázku 13 je 

možné vidět, že v lokalitě není dostatečná kapacita odpadkových košů mezi prodejnou 

potravin a školním areálem. Především z tohoto důvodu se odpad dostává během cesty, od 

obchodu/stánku z občerstvením zpět do školy, do prostředí. Obdobně nejsou odhazovány 

jen obaly, ale mnohdy i zbytky potravin (Obrázek 20.4).  

Problém je celoroční, mimo období školních prázdnin. Časově - ve všední dny v době obě-

da od 12.00 do 14.00.  

Problém je také závislý na počasí, nepříznivé počasí (déšť, mrazy) ho minimalizuje. 
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Největší znečištění se vyskytuje v blízkosti košů (Obrázek 20.2), kdy jejich nedostačující 

kapacita zapříčiňuje, že se odpad dostává do jejich bezprostředního okolí. Výskyt odpadu 

kolem košů pak snižuje morálku ostatní mládeže (Obrázek 20.3). Jedná se především o 

pasivní formu litteringu z důvodu malé kapacity odpadkových košů.  

 

 

 
Obrázek 20 Problematika littering - oblast Bahnhof Steinhof (1. Areál snack baru, restaurace a prodejny 

potravin, 2. Odpadkový koš v přímé blízkosti snack baru, 3.Odpakový koš nacházející se v přímé blízkosti 
obchodního areálu, 4. Odhozený oběd, 5. + 6. Městské odpadkové koše v okolí areálu školy). 

 

Odpad, který se dostává do prostředí: 

• Take-Away obaly (Plastové, papírové, hliníkové a polystyrenové boxy, krabičky. 

Mikroténové, celofánové a papírové sáčky); 

• plastové příbory, ubrousky, papírové kapesníky; 

• nápoje obaly (PET lahve, skleněné lahve, plechovky od piva a slazených nápojů, 

tetrapak obaly atd.); 

• zbytky potravin. 
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Návrh řešení: 

a) Sociální řešení – marketing 

S pomocí vedení školy uspořádat workshop na téma littering přímo na středním od-

borném učilišti. Umístit informační plakáty v jídelně a v hale školy. 

Jednou za čtvrt roku uspořádat zábavnou vzdělávací akci pro mladistvé na téma čiš-

tění města - např. „Večerní čištění centra města" nebo „Workshop třídění odpadu" 

s doprovodným programem. 

Uspořádání exkurze s praktickým výkladem a dnem otevřených dřeví na oddělení 

Baudirektion (prohlídka sběrného dvora, výklad o druzích odpadů, prohlídka svo-

zové a čistící techniky). 

b) Technické řešení 

Formou vyhlášky města uložit stánku s občerstvením a prodejně potravin povinnost 

navýšit kapacitu košů na jejich pozemcích, dále povinnost udržovat tyto pozemky 

čisté a ustanovit systém pokutování za nedodržování těchto povinností. 

Navýšit počet, nebo objem stávajících odpadkových košů a revidovat jejich rozmís-

tění mezi prodejnou potravin a školním areálem. 

 

4. Bahnhof Burgdorf 

Celá oblast nádražního prostoru vymezena na Obrázku 21 (Příloha č. 7) modrou barvou. 

Nachází se jižně od historického jádra města, na konci ulice Bahnhofstrasse (nádražní). Do 

nádražního koridoru jsou zaústěny železniční tratě ze čtyř směrů. Nádraží má dvě nástupiš-

tě a je důležitým dopravním uzlem pro cestování do hlavního města Bern z regionu a 

v rámci okolí. Pod nádražím jsou vedeny dva podchody jeden je majetkem města (Obrá-

zek 22.1), druhý vlastní vlakové nádraží (Obrázek 22.2). Přímo před nádražím se nachází 

autobusová zastávka se všemi spoji městské hromadné dopravy Burgdorf (Obrázek 22.3). 

Vlastní vlakový prostor (Obrázek 21.4) je majetkem soukromníka, blízké okolí, stanoviště 

kol, parkoviště a autobusová zastávka jsou majetkem města. Nádraží je začátkem nového 

centra města s veškerou občanskou vybaveností, jsou zde restaurace, potravinové řetězce, 

pošta, banky a různé obchody.  
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Obrázek 21 Oblast Bahnhof Burgdorf 

 

Problém odhazování odpadu je v tomto místě specifický potkávají se zde všechny věkové 

kategorie, a to v průběhu celého dne. Lidé využívají prostory nádraží jako meeting point, 

čekají na vlakové či autobusové spojení, ale dlouhodobě se zde nezdržují. Na obrázku 22 

vidíme, že odpad dostávající se do prostředí je odhozen přímo na chodnících. 

 

 
Obrázek 22 Problematika littering - Bahnhof Burgdorf 

 

Z toho hlediska je možno považovat, že na místě se odehrává pasivní littering. Navíc ve 

veřejném prostoru není žádný stánek s občerstvením pouze prodejna tiskovin a tabákového 

zboží, to taky pozitivně ovlivňuje problém littering v tomto místě. 

Hlavním problémem se tak jeví kouření a množství cigaretových nedopalků. 
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Odpad, který se dostává do veřejného prostoru: 

• Papírové kapesníky; 

• malé kousky obalů, plastové úlomky; 

• cigarety (nedopalky, celofánové a papírové obaly). 

 

Návrh řešení 

a) Sociální řešení – marketing  

Vyvěsit plakáty s proti litteringovou tématikou v hale, v čekárně a na peróně. Pro 

kuřáky je vhodnější agresivnější řešení – ukázat množství nedopalků v prosklené 

vitríně tvaru válcovitého tvaru odpovídající množství, které je zde odhozeno za ur-

čitý čas. 

b) Technické řešení 

Vytvořit prostor pro kuřáky, zakázat kouření v ostatních prostorách, pokuty za při-

stižení odhazování odpadu na veřejných místech. 

 

5. Gyrischachen 

Celá oblast je zvýrazněna na Obrázku 23 (Příloha č. 8) oranžovou barvou. Jedná se o zá-

stavbu z šedesátých let, která vzhledem ke své velikosti (10% městského obyvatelstva), 

zeměpisné poloze (na levém břehu řeky Emme), krátké vzdálenosti od vlakového nádraží 

(cca pět minut) a nízké ceně za bydlení atraktivní pro nižší příjmové skupiny obyvatelstva 

a především cizince. Tato oblast má veškerou občanskou vybavenost, pro projekt littering 

je důležité zmínit, že zde jsou dvě školy pro předškolní děti. 
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Obrázek 23 Oblast Gyrischchen 

 

Tato oblast je z hlediska odpadového hospodářství problematická. Nachází se zde nejširší 

materiálové složení odpadu v Burgdorfu - od nábytku po organické zbytky potravin. Je zde 

také nejširší věková skupina zapojena do odhazování odpadu, od 16-45 let.  

Hlavním problémem je zde koncentrace cizinců, kteří mají jiné návyky co se nakládání a 

zbavování odpadu týče. Odhazují jakýkoliv odpad do popelnic, nedodržují systém speciál-

ních pytlů (Obrázek 24.1), ke kontejnerům také staví nepotřebný nábytek, elektroniku 

apod. (Obrázek 24.2 a 24.3). Velmi často se stane, že odpad je uložen v akreditovaném 

vaku, ale není uložen v kontejneru pro odpad, pouze volně pohozen vedle (Obrázek 24.4, 

24.5 a 24.6). 
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Obrázek 24 Problematika littering - oblast Gyrischachen (odpadkové koše a kontejnery) 

 
Výjimkou není ani pohození např. zbytku potravin, obalů potravin nebo nápojů mimo kon-

tejnery (Obrázek 25) na travnatých plochách a parkovacích místech mezi jednotlivými 

panelákovými domy se nachází také velké množství odpadu. Největší koncentrace odpadu 

je v bezprostředním okolí místní mateřské školky (Obrázek 25.8, 25.9 a 25.10). 

 
Obrázek 25 Problematika littering - oblast Gyrischachen (travnaté plochy) 

 
Pokud budeme vycházet z předpokladu, že neumí jazyk a nemají nastudovanou místní le-

gislativu, může se jednat o pasivní formu litteringu. Zarážející je výskyt odpadu i 

v blízkosti školek, proto nemůžeme vyloučit ani aktivní formu litteringu.  

Problém je celoroční a každodenní. 

Odpad, který je odhazován do prostředí: 

• Komunální odpad; 

• starý nábytek; 

• stará elektronika; 

• tiskoviny (noviny, letáky a brožury); 
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• cigarety (cigaretové nedopalky); 

• zbytky potravin, nápojové obaly, take-away obaly. 

 

Návrh řešení 

a) Sociální řešení – marketing 

Workshop v mateřské školce – cílem je, aby děti konfrontovaly s tímto problémem 

po příchodu domů i své rodiče – možnost využít jazykových znalostí mladé genera-

ce k tomu, aby „vychovávali“ své rodiče. Například naučit je o recyklaci, systému 

fungování sběru – vše je omezeno schopností dětí pochopit tento problém.  

Zapojení domovníků – motivovat je, aby prostředí kolem domů bylo udržováno 

v čistotě, domluvit s nimi umístění informačních letáků ve vestibulech domů. 

b) Technické řešení problému - legislativa 

5.3 Shrnutí 

 
Díky dlouhodobému sběru dat terénními pracovníky města Burgdorf, byly vybrané lokality 

na zasedání vedoucích odborů jednohlasně schváleny. I přesto, že za účelem eliminace 

volně pohozených odpadů ve veřejném prostoru města je prováděný každodenní úklid a 

údržba, analýza prokázala přítomnost problému litteringu v takové míře, že je nutností 

zamyslet se nad řešením. V tabulce 6 jsou sumarizovány nejproblematičtější oblasti a 

jejich základní charakteristika podstatná pro řešení. 

 

Tabulka 6 Problematická místa a jejich specifika 
 
OBLAST Sezona Časové  

vymezení 

Věková  

kategorie 

Littering 

Aktivní/ pasivní 

Oberstadt celoročně 22.00-04.00 16-20 aktivní 

Schützematt letní 

měsíce 

15.00 – 21.00 16-20 

25-35 

aktivní 

Bahnhof Steinhof celoročně 12.00 - 14.00 16-20 pasivní 

Bahnhof Burgdorf celoročně 08.00 – 19.00 1-99 pasivní 

Gyrischachen celoročně 07.00 - 18.00 3-7 aktivní 
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6 AKČNÍ PLÁN MĚSTA BURGDORF 

Prevence odhazování odpadů, jejich tříděný sběr a snižování množství odpadu, je předmě-

tem ekologické výchovy a propagačních akcí organizací působících v oblasti odpadového 

hospodářství.  Tato propagační a osvětná činnost je zpracována v následující kapitole soci-

ální řešení akčního plánu. Avšak samotné sociální řešení by nebylo zcela účinné, proto je 

důležité vymezit i technické možnosti. 

Možnosti technického i sociálního řešení jsou omezeny finančním rozpočtem města, které 

chce investice do řešení problému snížit na minimum. Motivací pro investování finančních 

prostředků v budoucnu do tohoto projektu je následný pozitivní ekonomický dopad na ná-

klady pro údržbu veřejných prostor po ukončení akcí provedených v roce 2012. 

6.1 Sociální řešení akčního plánu  

 
V rámci analýzy problematiky littering ve městě Burgdorf, bylo zjištěno, že v kantonu Zu-

rich, už po dobu 5 let pracuje, organizace IGSU zaměřena na řešení problému odhazování 

odpadu. 

IGSU (IG Saubere Umwelt/ čisté životní prostředí) nezisková organizace byla založen v 

roce 2007, zájmovou skupinou zabývající se čištěním životního prostředí. Činnost organi-

zace je financovaná soukromým sektorem - noviny „Blik“ a „20 minuten“, potravinové 

řetězce MIGROS a Coop, přední distributor cigaret Swiss cigarette, řetězec rychlého ob-

čerstvení McʼDonalds a společnostmi zabývající se materiálovou recyklací TetraPak, 

SwissVetro, PET Recycling a IGORA.[51] 

Hlavní činnost IGSU je shrnuta do následujících bodů:[51] 

• Osvěta obyvatel formou přímého oslovení v místě výskytu problému velvyslanci 

IGSU. 

• Zdarma tisk plakátů a propagačních materiálů. 

• Workshopy pro děti a mládež ve školních zařízeních. 

• Poradenství pro obce a školy v problematice odhazování odpadů a recyklace. 
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6.1.1 Personální zajištění projektu 

Cílem kampaně IGSU ve městě Burgdorf není samotný úklid, ale zvýšení vnímavosti 

obyvatelstva k problému a zamezení nedbalého odhazování odpadu. Koncept kampaně je 

zaměřen především na mladé rodiny, mládež a děti. Osvěta je předávána prostřednictvím 

zábavného programu – soutěží, tematických písní, komických scének nebo vhodnými 

slogany. 

Společně se zástupci IGSU – U. Freuler a C.Québatte byla navrhnuta následující řešení 

problému volně pohozených odpadů v městě Burgdorf. 

1) Lokalita Oberstadt (historická část města) 

Prvním opatřením je „IGSU tour“ kampaň, během které mají za úkol velvyslanci IGSU 

aktivně přímo v dané lokalitě oslovovat kolemjdoucí. Datum a čas realizace jsou stanoveny 

v Tabulce 7 a 8.  

Druhým opatřením je návrh na najmutí soukromé ochranné služby, která by pracovala 

vždy pouze v pátky a soboty od 20.00 do 3.00 pouze v hlavním centru v blízkosti barů.  

2) Bahnhof Steinhof a Bahnhof Burgdorf (nádraží Steinhof a Burgdorf) 

 

I zde je navržena vzdělávací kampaň vedená velvyslanci IGSU. Zaměřit by se měli 

především na oblasti Bahnhof Steinhof – před prodejnou potravin Denner a prodejnou 

občerstvení na ulici Bernstrasse. Dále v areálu středního odborného učiliště v blízkosti 

nádraží Steinhof. V areálu nádraží (Kiosk/trafika), Take Away/prodejna občerstvení a 

přilehlá parkoviště. Bahnhof Burgdorf – před hlavním vchodem do areálu nádraží, na 

přilehlých parkovištích, na autobusových zastávkách areálu v nádraží. Před prodejnami 

rychlého občerstvení v přilehlém okolí. Přesné termíny jsou rozpracované v Tabulce 7 a 8. 

3) Schützenmatte 

Zde budou ambasadoři IGSU působit především v odpoledních hodinách, jejich umístění 

by mělo být na nejfrekventovanějších přístupových cestách a turistických stezkách. 

Termíny zvolené akce byly zvoleny s ohledem na školní prázdniny.   
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4) Gyrischachen 

 

Tato oblast je zaměřena především na vzdělávání. Prvním tým navštíví mateřské a základní 

školy, program je veden ve spolupráci s odborem školství města Burgdorf, podrobné roz-

pracování je uvedeno v podkapitole 6.1.4.  

Druhý tým, který bude aktivně oslovovat obyvatele oblasti, využívá zahraniční velvyslance 

IGSU. Tito velvyslanci (Dragan (Srbsko), Flavio (Kolumbie)) budou aktivně využívat i 

svou rodnou řeč, aby překonali jazykové a kulturní bariéry. 

6.1.2 Sociální řešení – měsíc květen 2012 - 1. fáze 

Projekt se zahajuje rozmístěním plakátů IGSU 14 dní před tím, než bude spuštěna vlastní 

kampaň IGSU velvyslanců. Schválené návrhy plakátů jsou zobrazeny na Obrázku 26, bude 

do nich přidáno logo a název města Burgdorf. Plakáty zůstávají po celou dobu jejího trvání 

a týden po ukončení. Plakáty budou vyhotoveny ve třech formátech, základní velikost 

plakátu je A1, A4 a A6. Počet provedení je omezen nadefinovaným balíčkem organizace 

IGSU. V závorkách vždy vedle formátu je uvedeno doporučené množství výtisků. 

a) A1 (20 ks) 

Tyto plakáty budou umístěny v přenosných stojanech, které spravuje Baudirektion pro tyto 

příležitosti. Plakáty budou v počtu 3 – 5 kusů umístěny na všech důležitých přístupových 

místech dotčených oblastí.  

b) A4 (60 ks) 

Formát A4 je určen do vozidel a zastávek městské hromadné dopravy.  

c) A6 (1500 ks) 

Nejmenší formát slouží jako letáky, které budou distribuovány přímo na místě akčními 

týmy. 
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Obrázek 26 Návrhy plakátů 1. ,,To co se vám nelíbí v baru, proč by se vám to mělo líbit na ulici“ 2. 
,,To co se vám nelíbí ve vaší šatně, proč by se to mělo líbit v nákupní zóně.“ 3. ,,Za nedbale odhození 

odpadu, bude vám provedena pomsta!“ [52 - volný překlad autorky] 
 
Pro konkrétní činnost pak týmy budou využívat recyklačních vozíků (Obrázek 27) a kleští, 

pro třídění a sběr odpadu.  

 
Obrázek 27 Recyklační vozíky organizace IGSU [53] 

 
Pro zaujetí kolemjdoucích jsou tyto vozíky ozvučeny a budou hrát tematicky zaměřené 

skladby. Dále budou rozdávány malé dárečky, jako třeba hliníkové krabičky na nedopalky.  

Plán s konkrétními daty a časy je sumarizován v Tabulce 7. 

Tabulka 7 Plán akce v měsíci květnu v roce 2012 
1. Pracovní skupina 11.00 – 17.00 

  11.00-13.30 14.00-17.00 

Čtvrtek 24. 5. 2012 Bahnhof Steinhof 
Bahnhof Burgdorf + 
Gyrischachen 

Pátek 25. 5. 2012 Bahnhof Steinhof + Oberstadt Bahnhof  Burgdorf 

Sobota 26.5.2012 Schützenmatte + Oberstadt Gyrischachen 
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6.1.3 Sociální řešení – měsíce srpen/září 2012 – 2. fáze 

Stejně tak jako na počátku první fáze, bude fáze dvě zahájena, rozmístěním plakátů 

formátu A1 a A4. Vlastní samotná akce bude totožná s první fází, avšak očekávání jsou po 

tomto druhém termínu konání kampaně vyšší. Plán s konkrétními daty a časy je se 

sumarizován v Tabulce 8. 

Tabulka 8 Plán akce v přelomu měsíců srpen/září v roce 2012 
  1. Pracovní skupina 2. Pracovní skupina 

  11.00-13.30 14.00-16.30 11.00-13.30 14.00-16.30 

Čtvrtek 30.8.2012 Bahnhof 
Steinhof 

Oberstadt Bahnhof  
Burgdorf 

Gyrischachen 

Pátek 31.8.2012 Bahnhof 
Steinhof 

Oberstadt Bahnhof  
Burgdorf 

Gyrischachen 

Sobota 01.9.2012 Schützenmatte 

+ Oberstadt 

Gyrischachen - - 

 

6.1.4 Sociální řešení – tematické akce a workshopy – 3. fáze 

Workshopy a tematické akce jsou vhodným doplňkem podporujícím účinnost celé akce. 

Díky nim lze problematické skupiny seznámit nenásilnou formou i s detailnější 

problematikou. Speciálně jsou tyto akce vhodné pro děti a mládež. Proto byl v rámci 

kampaně navrhnut workshop pro mateřské školy (Tabulka 9). 

 

Tabulka 9 Plán akce pro školní zařízení (Mateřské školy) 
1. Zjistit co děti vědí o odpadech, započíst diskuzi na toto téma. 

2. Pustit video s tematikou odhazování odpadu. Toto video by mělo vyvolat podnět 
k zamyšlení. 

3. Hra z praxe - společné třídění neškodných (tak aby bylo zabráněno zranění) odpadů 
vysbíraných, před zahájením workshopu.  

4. Soutěže – ty by měli být koncipovány tak aby vedení mělo zpětnou vazbu od dětí, že 
jim problém byl jasně vysvětlen.  
Např. nakreslete obrázek špinavého a čistého města. Recyklační kvíz na ověření 
vědomosti. Apod. 

5. Vyrobit odpadkový koš do auta pro rodiče z papírového sáčku. Děti jsi tak z této akce 
odnesou něco k podnětné diskuzi domů, tím bude dosažen cíl zaujmout i rodiče. 

 



Bc. Michaela Hladíková: Analýza a návrh řešení pro nakládání s odpady v Burgdorfu 

63 
 

Pro mládež byl navrhnut speciální čistící den ve školách. První školou, která se do akce 

zapojí, bude základní škola v oblasti Bahnhof Steinhof. Tato akce bude probíhat pod 

vedením pedagogů ve spolupráci s oddělením Baudirektion. Samotný plán akce je 

navržena v Tabulce 10. 

 
Tabulka 10 Plán akce pro školní zařízení (základní školy) 

07:30 - 08:45 Ve venkovním areálu školy seznámení s akcí a jejím průběhem. Při 
nepřízni počasí bude probíhat workshop ve třídách pouze informativní 
formou. 

08:45 – 09:45 Započne sběr v přidělených lokalitách. 
09:45 - 10:15   Velká přestávka. 
10:15 - 11:15 Shromáždění veškerých vysbíraných odpadů.  

V 11:15 návrat všech studentů na školní pozemky. 
11:30 - 12:00 Následné třídění všech vysbíraných odpadů dle zavedeného řadu. Po 

ukončení akce bude odpad odvezen do sběrného dvora v Baudirektion. 
12:00 – 14:00 Doprovodný program s tématikou  littering nacvičený žáky školy. 
  

Potřebný materiál (pro tuto akci nejsou pomůcky finančně náročné): 

rukavice, malé sáčky, velké pytle na odpad. 

 

Dalším nevrženým eventem je „Den čistoty“ organizovaný městem spojený s dny 

otevřených dveří Baudirektion s ukázkou provozu techniky. Ve vybraných lokalitách 

budou dobrovolníci sbírat volně odhozený odpad. Veřejnost bude o této akci informována 

prostřednictvím informačního bulletinu města, na internetových stránkách a pomocí 

plakátů. Zástupce Baudirektion George Brehbühl bude zajišťovat organizaci a vybavení 

pro účastníky. Akce bude dokumentována, účastníci dostanou symbolickou odměnu, pro 

nejmladší budou organizovány soutěže a doprovodný program. Tento den bude v areálu 

Baudirektion zpřístupněna ukázka fungování sběrné techniky, po další specifikaci budou 

organizovány návštěvy škol na exkurzi.   

6.2 Technická řešení akčního plánu 

 
6.2.1 Technické řešení nevyžadující finanční prostředky 

Nejlevnějším technickým opatřením města a přitom velmi účinným nástrojem je tvorba 

nové městské vyhlášky, která aktualizuje stav legislativy a přizpůsobí se současným 

požadavkům. Jejím obsahem bude především zakotvení povinnosti provozovatelů 
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obchodů, občerstvovacích stánků, barů a restaurací za udržování bezprostřední blízkosti 

svých provozoven v čistotě. Po ukončení osvětné kampaně budou zavedeny pravidelné 

kontroly dokumentující stav a prohřešky budou pokutovány. Výše pokut bude nastavena 

tak, aby byla v souladu s ostatními městy v kantonu Bern, která obdobná opatření 

aplikovala.  

Další části vyhlášky bude specifikace provinění obyvatel a stanovení výše pokut za 

porušení těchto povinností. Vyšší pokuty by měly být nastaveny pro odhazování nedopalků 

v prostorech nádraží. 

 

6.2.2 Technické řešení vyžadující finanční prostředky 

Technická řešení vyžadující finanční prostředky mají v této práci především doporučující 

charakter do budoucna. 

Základním opatřením vyžadujícím investice je zvýšení počtu, či kapacity košů a kontejnerů 

v určitých lokalitách. Nové kontejnery se doporučuje opatřit nápisem: „Děkujeme Vám, že 

udržujete toto místo čisté i pro ostatní.“ 

Investice do sběrné techniky a vozidel k údržbě a úklidu veřejných prostranství byly 

provedeny v minulém roce a v současnosti je stav technického vybavení možno 

konstatovat za dostačující.  

V případě neúčinnosti některých opatření, v nejvíce problémových oblastech je navrhnuto 

zvážit pořízení kamerového systému, kterým by šlo tyto oblasti monitorovat a postihovat 

prohřešky. Celý kamerový systém by měl být navržen tak, aby v rámci úspory nákladů 

bylo kamer zakoupeno co nejméně, avšak mohly být používány ve více lokalitách podle 

potřeby. 

Samostatnou otázkou, je zavedení zálohování vybraných jednocestných obalů. Toto řešení 

je všeobecně považováno za nejefektivnější nástroj, avšak realizace takovéhoto projektu 

musí být přinejmenším na celokantonální úrovni, nejlépe však v celém Švýcarsku. 
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7 ZÁVĚR 

 

V současnosti jsou otázky týkající se životního prostředí velmi diskutovaným tématem, 

především pak jeho odvětví odpadového hospodářství. Dnešním trendem v této oblasti je 

především tvorba preventivních strategií. Hledání nových způsobů a cest ke snížení nega-

tivního vlivu produkce odpadů na životní prostředí i na člověka je jedním z hlavních úkolů 

měst a obcí. Města, která se chovají ekologicky, jsou veřejností podporována a 

v celostátním měřítku velmi kladně hodnocena. 

 

V diplomové práci jsem chtěla zdůraznit rostoucí význam odpadového hospodářství přede-

vším v případech špatného nakládání s odpady fyzickými osobami, tzv. odhazování odpa-

du ve veřejném prostoru, nazývanému littering. V teoretické části jsem vycházela z po-

znatků získaných studiem odborné literatury, platné legislativy a interních informací odbo-

ru životního prostředí města Burgdorf. 

 

Odpadové hospodářství ČR  a Švýcarska má stejný cíl – předcházení vzniku nevyužitel-

ných odpadů. Avšak liší se ve zvolené formě prostředků k dosažení tohoto cíle. Česká re-

publika upřednostňuje skládkování, proti tomu Švýcarsko dává přednost spalování odpadu. 

Každá z těchto zemí volí formu zneškodňování odpadu dle svých ekonomických, politický 

a sociálních možností. V oblasti recyklace se Česká republika vyrovná Švýcarsku v třídění 

a recyklaci obalových materiálu, bohužel pokulhává v recyklaci elektroniky a biologicky 

rozložitelného odpadu. 

 

V závěru lze zkonstatovat, že motivace k prevenci odhazování odpadů ve Švýcarsku i 

 České republice je, až na malé výjimky, závislá na dobrovolném přístupu a výchově obča-

nů. Problematika littering a především její řešení v posledních letech zaznamenalo značný 

nárůst ekologické výchovy, to však ve větší míře neřeší celý problém. Proto je vždy důleži-

té zhodnotit i technické a ekonomické podněty, které jsou všeobecně účinnější-

mi prostředky k prevenci odhazování odpadů.  

 



Bc. Michaela Hladíková: Analýza a návrh řešení pro nakládání s odpady v Burgdorfu 

66 
 

Problematika odhazování odpadu se v posledním desetiletí stává čím dál diskutovanějším 

tématem,  bohužel  odborného textu k teoretickým poznatkům a řešením problému v této 

oblasti je velmi málo. 

 

Konkrétní závěry této práce jsou na jednu stranu poznatky o fungujícím odpadového hos-

podářství ve Švýcarsku a na stranu druhou pojmenování určitých slabých míst a oblastí, 

které byli v minulosti více či méně opomíjené. Mezi tyto oblasti patří malé či nekonkrétní 

zaměření na předcházení vzniku odpadu z moderního způsobu života člověka a nedosta-

tečné zaměření na osvětu a technické možnosti řešení. V blízké budoucnosti by měl být 

tento odborný text využit pro konkrétní řešení v oblasti litteringu. 

 

Poznatky, z této diplomové práce lze aplikovat jen omezeně, jelikož se vztahují ke kon-

krétnímu problému v konkrétních oblastech. Avšak naznačují určitá řešení problematiky 

litteringu, které by v budoucnu mohlo moderní odpadové hospodářství využít. Domnívám 

se, že  tato práce může být dobrým podnětem k odborné diskuzi. 
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