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Milí čtenáři,
všichni platíme „za odpady“ a celá 
řada z nás si klade otázku, proč 
platit za něco, co vyhazuji? Na 
druhou stranu je třeba říci, že pro-
dukce odpadů k lidské společnosti 
neoddělitelně patří, vždyť odpadní 
jámy existovaly už v pravěku. Kaž-
dý z nás produkuje odpad a záro-
veň žádá, aby ho odpad neobtěžo-
val a aby se neválel okolo domů 
a měst. A protože odpady se pro-
stě musí odvážet a je nevyhnutel-
né, aby se s nimi v rámci ochrany 
zdraví a přírody nakládalo bezpeč-
ně a podle zákona, je nutné za tuto 
službu platit. Z předchozích článků 
vyplývá, že pro správné nakládání 
s odpady je nezbytná celá řada 
na sebe navazujících technických 
zařízení, od sběrných nádob přes 
svozová vozidla po zařízení pro 
odstraňování nebo úpravu a re-
cyklaci odpadů. Všechna tato za-
řízení obsluhují lidé, kteří musí být 
za svoji, mnohdy velmi náročnou, 
práci placeni.
Jen pro představu, pořízení po-
pelniční nádoby na směsný odpad 
stojí okolo 600 Kč, kontejner na 
třídění odpadů nestojí méně než 
6000 Kč. Svozové vozidlo, které 
bude odpady svážet, nepořídí-
te za méně než 3 miliony korun. 
Auto jezdí na nyní již drahou naftu 
a většinou ho obsluhuje tříčlenná 
posádka. Skládka, kam se odpa-
dy vozí, musí splňovat celou řadu 

zákonných a technických norem 
a její výstavba stojí v řádech sto-
vek milionů korun, spalovna od-
padů v řádu miliard. Z každé tuny 
odpadu uloženého na skládku se 
navíc odvádějí zákonné poplatky, 
které se každé dva roky zvyšují 
o 100 Kč za tunu.
Třídicí linka na separovaný odpad 
vyjde sice levněji, jen v řádech 
milionů, ale rozhodně nedokáže 
vyřešit problém směsného komu-
nálního odpadu. A provoz třídír-
ny, která zaměstnává nejméně 
desítku zaměstnanců, také není 
zadarmo. Přestože dobře vytřídě-
ný odpad je surovinou, která se 
dá obchodovat, příjmy z prodeje 
surovin nestačí pokrýt nákla-
dy spojené se sběrem, svozem 
a úpravou odpadů. Dnes již prak-
ticky ve všech městech a obcích 
platí, že poplatek vybíraný od 
občanů, nejčastěji ve výši kolem 
500 Kč na osobu za rok, pokryje 
jen 60 až 80 % nákladů obce na 
odpadové hospodářství. Zbytek 
musí obec či město doplatit ze 
svého rozpočtu.
Sečteno a podtrženo, nakládání 
s odpady je náročná, zodpovědná 
a taky nákladná záležitost, bez 
které se ale neobejdeme. 
Nezapomeňte, ukládání odpadů 
na skládky je každé dva roky 
dražší. Proto třiďme odpady, ať 
jich na skládkách končí co nej-
méně.


