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1 Popis realizované aktivity 
V souvislosti se zaváděním principů cirkulární ekonomiky do stále širšího seznamu oborů jsou kladeny 

i nároky na zkvalitňování a navyšování návazných cílů. V oblasti odpadového hospodářství je stanoveno 

postupné navyšování recyklačních cílů, snižování míry skládkování a další zkvalitňování celého systému 

pro maximální využití surovin obsažených v odpadech. 

Přestože jsou stále prováděny aktivity pro lepší informovanost široké veřejnosti o možnostech 

předcházení vzniku odpadů a správné nakládání se vznikajícími odpady, existuje určitý podíl veřejnosti, 

který vědomě odpady netřídí, neřídí se doporučeními pro správné nakládání s nimi a svým chováním 

mnohdy funkčnost systému odpadového hospodářství poškozuje. 

Na tuto skupinu obyvatel byla cílena aktivita realizovaná projektovým partnerem Město Prachatice. 

Město Prachatice nechalo v rámci pilotní aktivity T 1.5.3 vyhotovit 1.000 ks nálepek na nádoby pro 

směsný komunální odpad (SKO) a 800 nálepek na nádoby pro třídění biologicky rozložitelných odpadů 

(bio). Na nálepkách byl využit občanům již známý motiv Víly Majolenky. Nálepky obsahují osvětový text 

a grafické vyjádření toho, co do kontejnerů patří a co ne. Nálepky byly postupně umisťovány na nádoby 

určené pro svoz směsného komunálního odpadu a biologicky rozložitelných odpadů. Na základě osobní 

vizuální kontroly obsahu nádob byl hodnocen vliv tohoto edukačního prostředku na vývoj kvality 

třídění odpadů ve městě. 

 

2 Shrnutí a doporučení 
Ověřování působení na výše popsanou část veřejnosti bohužel připadlo na dobu, kdy byla zavedena 

covidová opatření. Způsob chování obyvatel v oblasti nakládání s odpady byl v tomto období rozdílný 

oproti běžným rokům. Jak následně vyplynulo z dotazníkového šetření a jak potvrzují i zkušenosti 

svozové firmy v nádobách na směsný odpad se stále objevuje odpad, který patří do kontejnerů na 

tříděný odpad. Horší situace je v sídlištích a v místech, kde odpad soustřeďuje více domácností. 

Důvodem je jistá anonymita prostředí. Toto se děje i u nádob na bioodpad, které jsou umístěny na 

veřejných prostranstvích. Třídění odpadů u rodinných domů je mnohem pečlivější, město Prachatice 

má zaveden svoz tříděného odpadu od prahu domu v harmonogramu PAPÍR – SKLO – PLAST - SKO. 

Tento upravený systém frekvence svozu směsného odpadu a dalších složek se velmi osvědčil a přispěl 

k většímu a kvalitnějšímu třídění odpadu. Občané se mohou sami rozhodnout, zda si vezmou nádoby 

na papír a plast pro svoz od prahu domu, nebo zda raději využijí veřejnou sběrnou síť.  Nádoby na 

tříděny odpad jsou jim poskytnuty do bezplatné výpůjčky. 

Dotazníkové šetření ověřující účinek realizovaných opatření a testování pilotních aktivit probíhalo 

v elektronické formě prostřednictvím aplikace Munipolis i v podobě papírových dotazníků od 15.6. do 

31.7. Dotazník v papírové formě byl předložen k vyplnění na akcích a seminářích pořádaných městem 

Prachatice i na exkurzích pořádaných v rámci projektu CEWA Zároveň byl při těchto aktivitách 

propagován projekt CEWA. Informace o šetření občané obdrželi prostřednictvím měsíčníku Radniční 

list, kde byl zveřejněno QR kód pro snazší přístup k vyplnění dotazníku. 



   

 

Na elektronickou anketu zareagovalo 20 respondentů. V papírové podobě bylo získáno 179 odpovědí. 

Část respondentů by uvítala menší rozměr kalendáře, ale informace v něm obsažené většina hodnotí 

jak o přínosné a užitečné. Starší respondenti ocenili zejména poznámkový blok jako součást kalendáře. 

Většina respondentů vnímá, že kontejnery na směsný odpad stále obsahují značné množství odpadu, 

který by bylo možno dále vytřídit. Situace se zhoršila v roce 2022, v souvislosti s ubytováním cca 700 

uprchlíků z Ukrajiny, zpočátku byl problém s kapacitou a množstvím nádob a přetrvává i 

nerespektování zavedeného systému odpadového hospodářství. V tomto období se velmi zvýšilo 

množství směsného komunálního odpadu. 

Ze zjištěných poznatků vyplývá, že problém nakládání s odpady v sídlištích a v místech, kde ke 

soustřeďován neadresně z více domácností do jedné nádoby se nedaří řešit. Bude potřeba cílit 

osvětové kampaně právě na tyto obyvatele a pokusit se najít způsob, jak je zainteresovat na 

důslednějším třídění odpadu. 

Návrh samolepek: 

 

 

 

 

 

 

 


