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     Obce s velkým počtem  

rekreačních objektů 

    



POPIS PROBLÉMU 

• Obce s vysokým počtem rekreačních objektů / s vysokým 

počtem  turistů – místa s nejvyšší produkce SKO v ČR.  

• Rekreační objekty jsou na místech, které nejsou přístupné pro 

svozovou techniku. Pytlový sběr je problematický kvůli zvěři.  

• Místní poplatek za odpady je málo pružný, vyšší platba majitelů 

rekreačních objektů je třeba zdůvodnit. Náklady na 1 trvale 

hlášeného obyvatele – 1500 Kč a více 

• Popelnice pro RO jsou drahé (1000 až 1800 Kč/ks) 

• V jednotlivých obcích se systémy nakládání s odpady liší, 

nutno zajistit osvětu návštěvníků. 

• Volně přístupné kontejnery o objemu 1100 litrů či VOK jsou 

všeobecně zneužívány a také nemotivují domácnosti ke třídění 

a prevenci. Někdy v nich končí stavební odpad.  

• SKO od rekreantů obsahuje velké množství dobře tříditelných 

položek. Objem by šel snížit o 50 až 80 %. 



PŘÍKLADY ZE SOUTĚŽE ODPADOVÝ 

OSKAR 

Nejmenší produkce SKO v roce 2018 v obcích MSK 

Do 1000 obyvatel – Bocanovice (60,3 kg/ob/rok2018) 

Do 5000 obyvatel – Bukovec (85,2 kg/ob/rok2018) 

Obce s velkým počtem rekreačních objektů v Beskydech, 

produkce SKO i přes 500 kg/ob/rok. 

 

Příklad ze Šumavy – Modrava (70 trvale žijících obyvatel, 200 

000 návštěvníků za rok) 

SKO – domácnosti 40 kg/ob/rok 

SKO – domácnosti a turisti 552 kg/ob/rok 

Vytřídí se zde 300 kg/ob/rok. 

 

V turisticky atraktivních lokalitách lze tříděním papíru, 

plastů, skla dosáhnout 20 i 30 % úrovně recyklace. 



ÚROVEŇ RECYKLACE A NASTAVENÍ 

SYSTÉMU OH V OBCI 











MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 

• Osvěta (o systému obce, o skutečných nákladech, o třídění, 

o možnostech svozu objemných odpadů) + program pro 

rekreační objekty (Pytel pro Beskydy – společná akce více 

obcí či celého regionu) 

• Omezit počet volně přístupných velkoobjemových kontejnerů 

(Staré Hradiště – místní lidé spravují VOK a pouští k nim lidi) 

• Použití kontejnerů s víky (omezení objemných odpadů, 

omezení vlhkosti/platí se za váhu) 

• Kamenný Přívoz – 8  chatových osad s VOK – kontejnery na 

tříděný sběr je daleko – upravit či doplnit pytlový sběr (lze 

vyzkoušet pilotně) 

• Nezvěstice – vymysleli místa, kam mohou chataři dávat pytle 

na odpad (uzavřená místa), přičemž dostávají omezený 

počet pytlů a zbytek si kupují.  

• Lze vymyslet i motivační systém na míru. 



Děkuji za pozornost 
kontakt: milan.havel@arnika.org, www.arnika.org  

 

mailto:milan.havel@arnika.org
http://www.arnika.org/

