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PROPAGACE SYSTÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ KATEGORIE

 informace v místním tisku
 informace na webových stránkách města
 informace na výlepových plochách města
 pexeso „Třídění odpadů ve Dvoře Králové nad 

Labem
 odpadová zastávka v rámci naučné stezky ve 

městě
 odpadové stanoviště v rámci akce „Stezka lesního 

moudra"
 brožura „Návod pro třídění domovního odpadu“
 výstava „Kam s nimi, aneb vše o třídění odpadů 

v našem městě“
 odpadové kalendáře 2011 - 2017



INFORMACE V MÍSTNÍM TISKU A NA WEBU

 Občané jsou průběžně informováni o novinkách, 
akcích a výsledcích v odpadovém hospodářství
 nová stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
 nové druhy tříděných odpadů (elektrozařízení, kovy, 

textil…)
 nové služby (pytlový svoz, pronájem kompostérů a 

zapůjčení štěpkovačů…)
 mobilní svozy odpadů (objemný, nebezpečný, zahradní…)
 úklidové akce (úklid příkopů, Ukliďme Česko…)
 soutěž (Jak by se nám lépe žilo, kdyby tady bylo či 

nebylo…)
 výsledky a ekologické a finanční přínosy třídění odpadů 

 Většina článků je vlastních, jsou však využívány i 
typové od kolektivních systémů (EKOLAMP, 
ELEKTROWIN, EKO-KOM, ECOBAT…)

 Dotazníky zaměřené na zlepšení služeb v OH.
 Možnost hlásit problémy a požadavky prostřednictvím 

webové aplikace „Hlášení závad“.



APLIKACE „HLÁŠENÍ ZÁVAD“
 Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a 

jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části 
nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet 
na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě 
vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém 
vyřešit. 



PRÁCE SE ŠKOLAMI - ODPADOVÉ STANOVIŠTĚ
V RÁMCI AKCE „STEZKA LESNÍHO MOUDRA"
 Na odpadovém stanovišti je dětem vysvětleno, proč odpady do lesa nepatří 

a jak je správně třídit, nezapomínáme ani na prevenci vzniku.
 Do lesa implementován různorodý odpad, který děti musí v rámci soutěže 

sesbírat a správně vytřídit dle systému stanoveného městem (kontejnery 
pro tříděný odpad, sběrna druhotných surovin, zpětný odběr 
elektrozařízení, mobilní svoz nebezpečných odpadů). 

 Dále zde jsou ukázky výrobků z využitelných odpadů, aby si děti 
uvědomily, že třídění odpadu má opravdu smysl. 

 Je zde zřízen hřbitov odpadků s vyznačenou dobou jejich rozkladu.





PRÁCE SE ŠKOLAMI - „UKLIĎME ČESKO“
 Před zahájením akce jsou děti poučeny o správném třídění 

odpadů a o tom, jak dlouho se odpady v přírodě rozkládají.
 Z odpadu jsou vytřiďovány plasty, které jsou předány 

k recyklaci. 
 Věříme, že tento jarní úklid má mít i výchovný efekt – děti, 

které stráví několik hodin úklidem odpadků, je 
pravděpodobně nikdy nebudou vyhazovat tam, kam 
nepatří. 



VÝSTAVA „KAM S NIMI, ANEB VŠE O TŘÍDĚNÍ
ODPADŮ V NAŠEM MĚSTĚ“



ODPADOVÝ KALENDÁŘ
 Cíle:

 Poskytnout široké veřejnosti ucelené informace o prevenci 
vzniku a nakládání s komunálními odpady.

 Zvýšit třídění a využívání komunálních odpadů.
 Snížit podíl skládkovaných odpadů. 
 Snížit náklady za směsné komunální odpady a nebezpečné 

odpady.
 Kalendář slouží i pro učitele škol, jako metodická pomůcka při 

výuce ekologické výchovy.



ODPADOVÝ KALENDÁŘ

 Obrázky dětí získány ve spolupráci se školami,
je vypisována výtvarná soutěž na požadovaná témata.

 Stolní kalendář je vydáván v nákladu 7500 a 
distribuován do všech domácností.

 Dále je v elektronické podobě umístěn na internetových 
stránkách města.



ODPADOVÝ KALENDÁŘ
 Popis:

 stolní 14denní kalendář, u jednotlivých dní vyznačeny 
"odpadové akce", 
 mobilní svozy nebezpečných, objemných a zahradních 

odpadů, textilu, elektrozařízení a železného šrotu
 provozní doba sběrného dvora 
 sběrné dny pytlového svozu tříděných odpadů
 termíny měsíčního svozu odpadů



ODPADOVÝ KALENDÁŘ

 Náklady na odpadový kalendář v roce 2016

náklady na projekt jednotka počet jednotek náklady za 
jednotku (Kč vč. 
DPH)

náklady 
(Kč vč. DPH)

služby

1. publikace - kalendáře 
(tisk, grafické práce)

ks 7500 20,20 151522

2. balení a roznos Ks  7300 3,20 23327

celkové náklady 174849



ODPADOVÝ KALENDÁŘ

 Zdroje financování projektu v roce 2016
Částka Procento (%)

(Kč) z celkové částky
Finanční příspěvek města
- hrazeno z odměny za třídění od společnosti 

EKO-KOM

66.649 38,11

Výše příspěvků na Odpadový kalendář
Fond ASEKOL 20.000 11,44

Královéhradecký kraj 29.000 16,59
EKO-KOM 24.200 13,84
Společnost Horní Labe, a. s. 10.000 5,72
Marius Pedersen, a.s. 10.000 5,72
Bohuslav Žižka 5.000 2,86
Jaroslav Janeček – tiskárna ARPA 5.000 2,86
Lukas trade s.r.o. 5.000 2,86
Celkový součet 174.849 100



EKONOMIKA SBĚRU VYUŽITELNÝCH
ODPADŮ VČ. PROPAGACE V ROCE 2016:

 Příjmy od společnosti EKO-KOM: 2 166 560 Kč
 Příjmy od společnosti EKO-KOM na 1 občana: 136,80 Kč  / rok
 Příjmy za zapojení podnikatelů do systému města: 63 900 Kč
 Příjmy za třídění odpadu celkem:       2 230 460   tis. Kč

 Náklady na sběr využitelných odpadů (papír, sklo, plasty, 
nápojové kartony, kovy) v roce 2016 celkem: 2 124 376 Kč
 Z toho: nádobový a pytlový svoz 1 965 006 Kč

sběrný dvůr 145 162 Kč
mobilní svoz 14 208 Kč

 Náklady na odpadový kalendář (podíl, který je hrazen z 
vlastních zdrojů): 66 649 Kč

 Zbylé finanční prostředky jsou využívány na zpevňování 
stanovišť kontejnerů nebo úklidové akce.

 Jako odměny za soutěže jsou využívány propagační předměty 
od kolektivních systémů EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN 
apod.



ZÁVĚR
 Pro dosažení dobré úrovně třídění odpadů je třeba 

provádět systematickou propagaci systému třídění 
zaměřenou na různé věkové kategorie a občany 
ekonomicky motivovat (platba za směsný komunální 
odpad podle množství objednaných nádob).

 Sběr využitelných odpadů (papír, sklo, plasty, kov, 
nápojové kartony) vč. propagace může být 
samofinancovatelný.



DĚKUJI ZA POZORNOST.

Ing. Eva Šírková
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
odbor životního prostředí
e-mail: sirkova.eva@mudk.cz
tel.: 731 716 004


