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Abstrakt
Cílem práce bylo dekontaminovat odpadem znečištěné okolí komunikací na území
obce Teplá. Toho bylo dosaženo především pomocí sběru odpadu, a to hlavně odpadu
drobného. Větší předměty a nelegální skládky byly zaznamenány do mapy a předány
příslušnému úřadu, aby zařídil jejich vyklizení a odvoz. Dalším cílem bylo dotyčný odpad
mapovat a zjišťovat jeho typ. To vedlo k vytvoření map, které dávají do souvislosti množství
a typ odpadu s oblastí jeho výskytu. Z provedeného výzkumu má také čerpat článek
v tamním časopise.
Práce byla prováděna na komunikacích v obci Teplá, celkem bylo takto vyčištěno
zhruba 200 kilometrů komunikací. Sebraný odpad byl ukládán do pytlů, které byly následně
předány technickým službám města Teplá.
Naše činnost byla tedy prospěšně-výzkumná, přičemž vznikla i snaha o přiblížení
této problematiky úřadům a veřejnosti.
Klíčová slova: Teplá, odpad, komunikace, skládka, životní prostředí, sběr odpadu

Abstract
The goal of this work was to decontaminate the surroundings of roads in the area of
the city Teplá. This was achieved mainly by collecting waste, especially the small one.
Bigger objects and illegal dumps were written down to a map and handed over to the city
Teplá authorities to organize their cleanup and transport. Our other goal was to map the
waste and to find out what kind of trash it is. It led to the creation of maps, which show the
dependenceThe dependence of the amount and the type on the area.The research should
lead to an article in a local magazine.
The work was being done on roads in Teplá, altogether approximately 200 km of
roads were cleaned. Collected waste was stored in bags, which were handed over to
techincal services of the city Teplá afterwards.
Our work was research-beneficial and there was an effort to bring this topic closer to
authorities and people.
Keywords: Teplá, waste, road, dump, environment, waste collection
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Poděkování
Poděkovat bychom chtěli panu Karlu Hermannovi, starostovi obce Teplá, a jeho
kolegům, kteří nám ve spolupráci s technickými službami města Teplá poskytli vybavení
(rukavice, pytle, vesty) pro bezpečný sběr odpadu. Dále děkujeme technickým službám za
spolupráci a za odvezení námi nalezených ilegálních skládek. Naše díky patří i paní, která
nám mezi obcemi Pěkovice a Beranovka za pomoci jejího osobního automobilu pomohla
svážet předměty z černé skládky na viditelné místo poblíž silnice. A samozřejmě také
našemu vedoucímu práce, Mgr. Štěpánu Macháčkovi, za cenné rady, dobré vedení a
spolupráci při sběru a svozu odpadu.
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Úvod
Nacházíme se v obci Teplá. V kraji malebných historických památek, kraji známém
pro své horké prameny a lázeňství. Kraji tak těžce zkoušených Sudet s dominantou
krásného kláštera, který nás již z dálky vítal svými dvěma vznosnými kostelními věžemi.
Jako v jiných krajích tu žijí lidé a jsou tu cesty se škarpami podél. Tato kombinace však vždy
přináší jeden známý neduh. Tento neduh není problémem jen zde. Sužuje člověka po celém
světě. Čím bohatší zde lidé jsou, tím více. Tento neduh čerpá mnoho peněz z veřejných
financí, ale je těžké ho vymýtit. Jsou to odpadky.
Odpadky jsou problém. Je jimi přímo zahlceno životní prostředí - a to nepočítám to
obrovské množství, které se povede vytřídit, či alespoň odvézt na skládku. Myslím tím to
množství odpadu, které nebylo doneseno do popelnice, ale vyhozeno do příkopu silnic drobné odpadky jako obaly od bonbónů, či brambůrků. Myslím tím černé skládky, hromady
pneumatik, elektrických spotřebičů, či dokonce pytlů s domácím odpadem a karoserií aut.
Právě kvůli tomu vznikla naše expediční skupina. V průběhu čtrnácti dnů mapovala
oblast obce Teplá, sbírala odpadky a zanášela údaje do statistik. Naší podrobně rozepsanou
práci si můžete přečíst na následujících stranách.

Cíle
Naším hlavním cílem bylo sesbírat co nejvíce odpadu podél komunikací, ale nebyl to náš
jediný cíl. Zlepšování životní prostředí je samozřejmě velice prospěšná věc, ale my jsme z
toho ještě chtěli udělat nějaký průzkum, tvořivou práci. A tak jsme si stanovili několik cílů, jak
cíle “prospěšné”, tak cíle “výzkumné”:
1. Odstranit z životního prostředí co nejvíce odpadků.
2. Zmapovat rozmístění odpadu, jeho kvantitu a kvalitu.
3. Vytvořit mapu, na které bude přehledně označené rozmístění nalezeného odpadu a
jeho vlastnosti.
4. Zjistit, zda existuje souvislost mezi množstvím, typem a polohou nalezeného odpadu,
tzn., jestli je například více odpadu v okolí významnějších komunikací, zda se více
odpadu vyskytuje v okolí vesnic či spíše ve větší vzdálenosti, nebo na jakých místech
se nacházejí černé skládky.
5. Do místního časopisu napsat článek, který by upozorňoval na tuto problematiku.
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Jak škodí odpady
Nejenom zanechané odpady v přírodě, ale i špatné zacházení s odpady, může mít
špatný vliv na lidské zdraví nebo škodit jiným živočichům. Špatné zacházení s odpady může
způsobit vážná zranění a onemocnění.
Odpady škodí, když uvolňují své výpary do ovzduší a to hlavně při spalování odpadů.
Při spalování odpadů dochází například k uvolňování oxidu siřičitého (dráždí horní cesty
dýchací a způsobuje bronchitidu a zánět spojivek), oxidy dusíku (dráždí, způsobuje silný
kašel, bolest hlavy, způsobuje dechové potíže), oxid uhelnatý (způsobuje blokádu krevního
tlaku a snižuje zrakové schopnosti), chlorovodík ( porušení sliznic nosu a úst), olovo
(zhoršuje tělesnou kondici, unavenost, poruchy spánku atd.), benzen (snižuje a poškozuje
tvorbu červených a bílých krvinek a krevních destiček), formaldehyd ( dráždění očí, horních
cest dýchacích, poškozuje játra, kůži a ledviny).
Dalším důvodem je rozklad odpadu v přírodě. Každý odpadek má svoji dobu
rozkladu a nedá se jednoznačně určit pro každou kategorii odpadků, jak dlouho se bude
rozkládat. Rozklad závisí na místě, kde odpadek leží a to zejména na vlhkosti místa,
slunečním záření a přístupu vzduchu. U organických materiálu závisí i na jejich
rozkladačích. Ale existují i odpadky, které se rozkládají velice dlouho, nebo se dokonce
nikdy nerozloží. Například sklo, pokud se vůbec rozloží, se rozkládá v řádech tisíců let,
polystyren dokonce desetitisíce let a struny do sekačky se nerozloží nikdy.
Odpadky volně nechané v přírodě krajinu nejen hyzdí, ale někdy jsou i nebezpečné,
protože mohou uvolňovat vysoce jedovaté látky a to jak do ovzduší, tak do podzemních vod.
Tato práce se zabývala směsným odpadem, který lidé rozptylují po krajině a to buďto
nahodile - vyhazují odpadky podél cest, protože se jim to nechce nést do zařízení na sběr, a
černými skládkami. Tyto odpady ovlivňují především krajinný ráz a estetiku krajiny. Proto je
důležité je z krajiny odstraňovat, pokud je to v našich možnostech, či alespoň upozorňovat
úřady.
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Dělení odpadu
Než jsme vůbec začali se sběrem odpadu, museli jsme si vytvořit seznam, podle kterého
budeme rozlišovat typ odpadu. Nakonec jsme při sběru rozlišovali 20 druhů odpadu:
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pojmy
ubrousky, kapesníky
papíry
PET
polystyren
ostatní plasty
sklo
kovový odpad
hliník
guma
pneumatiky
sádrokartony
dřevotříska
baterie
textilie
stavebniny
nábytek
elektrospotřebiče
chemikálie
tetrapack
molitan

poznámka
ubrousky, kapesníky, plenky
všechen papír
PET plasty
všechny plasty až do velikosti cca 40 cm
všechny druhy skla, sklenice, skleněné tabulky,skleněné střepy
kovový odpad do 40 cm
plechovky apod.
gumový odpad kromě pneu – těsnění a jiné
všechny pneumatiky
všechny sádrokartony
všechny dřevotřísky
baterie
Textilie – batoh, oblečení, boty
cihly, tašky, asfalt apod.

Tabulka s typy odpadu

Metodika
V přípravném týdnu v Praze jsme se museli na práci v terénu připravit. Nejdříve jsme
si zajistili předměty potřebné ke sběru odpadu. Zavolali jsme na úřad města Teplá a dohodli
jsme se na spolupráci, což znamenalo, že my budeme sbírat odpad podél silnic a oni nám
zajistí vybavení. Jimi poskytnuté vybavení se skládalo z velkých pytlů na suť a pracovních
rukavic. Dále jsme si sami vyrobili asi 1,5 metru dlouhé dřevěné bodáky s kovovým hrotem,
na které jsme plánovali odpad nabodávat.
Také jsme si pomocí stránky mapy.cz zhotovili velkou mapu, kterou jsme poslepovali
asi z 12 map o velikosti A4. Do takto vzniklé mapy jsme si barevně zaznačili komunikace a
rozlišili jsme je podle významu na silnice II. třídy, silnice III. třídy a lesní a polní cesty. Dále
jsme si tyto cesty rozdělili na malé úseky, které jsme si očíslovali, abychom se v cestách
lépe vyznali a aby se nám lépe pracovalo s tabulkami. Abychom si mohli zaznamenat polohu
každého nalezeného odpadku, vytiskli jsme si mapy o měřítku 1:10 000, které pokrývaly celé
území obce Teplá a na kterých byly zaznamenány veškeré komunikace, které nás zajímaly.
V praxi na místě jsme pracovali následujícím způsobem: Rozdělili jsme se do dvojic.
Každá dvojice sbírala odpad na jedné straně komunikace. Ke sběru bylo použito rukavic,
pytlů na suť a dřevěných bodáků. Dále zaznamenávala do tabulek datum, číslo komunikace
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(podle námi vytvořené velké mapy), orientaci (na jaké straně komunikace byl odpad sbírán),
typ odpadu a množství odpadu a zakreslovala do mapy polohu nalezeného odpadu.
V případě nálezu černé skládky, těžkých předmětů či takového množství odpadu, že
nebylo reálné všechen nasbírat do pytlů, jsme lokalitu zaznamenali do mapy a později jsme
mapu se zaznačenými lokalitami předali technickým službám města Teplá, které skládky
přislíbili zlikvidovat.
Když jsme naplnili pytel, tak jsme ho buď rovnou zvážili a odnesli do sběrného dvora,
nebo jsme pytel schovali a na konci týdne pro něj přijeli s dodávkou, do které jsme všechny
pytle po předchozím zvážení naložili a odvezli do sběrného dvora.

Mapa s komunikacemi rozlišenými podle významu
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Závěry

Na základě našich tabulek a map byla vytvořena mapa rozložení odpadků. Na této
mapě bylo kromě odpadků zaznačeno i umístění objevených černých skládek. Právě z této
mapy nám vyplynulo hned několik závěrů.

Mapa rozložení odpadu
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Prvním z nich bylo, že je větší koncentrace odpadu byla na pravé straně silnice
směrem z města/vesnice. Byla vymyšlena teorie, že lidé si přijedou nakoupit do obce, a
cestou zpátky obaly od potravin, které zkonzumují, vyhodí do škarpy na pravé straně silnice.

Větší koncentrace odpadu byla na pravé straně z měst/vesnic

Dalším naším závěrem bylo, že v okolí větších obcí bylo větší množství odpadu než
v okolí obcí menších. To se dá vysvětlit tím, že do okolí větších obcí zavítá více lidí (tedy
více potenciálních znečišťovatelů).
Dále bylo zjištěno, že v lesích je vyšší koncentrace odpadu, než je tomu na loukách a
polích u dotyčných lesů. Bylo to nejspíše tím, že v lese je odpad méně na očích než na
otevřených prostranstvích, kde si lidé spíše nedovolí nějaký ten odpadek vyhodit. V lesích
také bylo velké množství černých skládek, které jinde téměř nebyly.
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V poslední řadě nám z práce vyplynulo, že nejvíce odpadu bylo podél
nejvýznamnějších silnic (silnic II. třídy). Pravděpodobně to úzce souvisí s hustotou provozu,
to znamená, že tyto silnice jsou nejfrekventovanější a tudíž i nejvíce znečištěné.

Nejvíce odpadu bylo podél nejvýznamnějších silnic

Výsledky
Během dvou týdnů v terénu jsme prošli a vyčistili cca 200 km silnic včetně nezpevněných
lesních/polních cest. Bylo posbíráno 4909 ks (380 kg) odpadu a nahlášeno 9 černých
skládek. Odpad se skládal z plastů (2637ks - PET 471ks, polystyren 51ks), hliníku (736ks),
papíru (702ks), kapesníků a podobného odpadu (405ks), textilu (135ks), skla (97ks), gumy
(83ks), kovu (53ks), nápojových kartonů (36ks) a zbytku (25ks). Bohužel jsme ale zjistili, že
čistota nemá dlouhého trvání, a tak se leckdy vyčištěné místo zanese během několika dnů
až týdnů. I tak jsme ale práci dokončili s dobrým pocitem, že jsme udělali něco prospěšného
pro životní prostředí.
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