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1. Shrnutí projektu 
 
Tento projekt má za cíl zavést oddělený sběr plastů v budově obecního úřadu a vyřešit 
problém s přeplněnými plastovými kontejnery. Nejjednodušším a nejefektivnějším řešením 
přeplněných žlutých kontejnerů se zdá být použití lisu na PET lahve, který by byl umístěn 
právě u nádoby na sběr plastů na obecním úřadě a u obou sběrných hnízd. Tento projekt bude 
financován z rozpočtu obce. V plánu je i informační přednáška a letáčková kampaň před 
realizací projektu. 
 

2. Identifikace problému 
 
Základní údaje o obci: 
 

Počet obyvatel: 113  Kanalizace, ČOV:  NE 
Průměrný věk obyvatel: 39 Škola:                     NE 
Kraj: Středočeský Vodovod:               NE 
  

V obci jsou umístěna dvě sběrová hnízda, jejichž polohu znázorňuje obrázek 1. Dohromady 
jsou v obci tři kontejnery o objemu 1100 litrů pro sběr plastů a dva kontejnery stejného 
objemu pro sběr skla (typ kontejneru ilustruje obrázek 2.). Velkým problémem v obci je 
neustálá zaplněnost kontejnerů na plasty. V produkci plastových odpadů hrají hlavní úlohu 
PET lahve, které při nedostatečné kompresi velmi rychle zaplní kontejner. Ideálním řešením 
tohoto problému by bylo používání lisu na PET lahve, a proto navrhuji ke každému sběrnému 
hnízdu nainstalovat lis, čímž se sníží objem tohoto druhu odpadu. V další fázi by si případně 
obec mohla nastavit delší intervaly svozů a tímto způsobem ušetřit na odpadovém 
hospodářství a ušetřené peníze investovat do jiné sféry.  
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Obrázek 1. Mapa rozmístění kontejnerů (žlutě plasty, zeleně sklo). 

 

 
Obrázek 2. Typy kontejnerů používaných v obci Brambory. 

 
Protože každá obec má být příkladem svým občanům, bylo by žádoucí zavést na obecním 
úřadě tříděný sběr, přestože úřední hodiny jsou jen jednou týdně. V budově vzniká především 
papírový a plastový odpad. Vzhledem ke skutečnosti, že v obci zatím není zaveden oddělený 
sběr papíru, navrhuji zavést pouze separovaný sběr plastů. U sběrné nádoby na obecním úřadě 
by bylo dobré také umístit lis na plasty a uskutečnit zde rovněž informativní schůzku pro 
občany, která by se týkala používání lisu na PET lahve. 



3. Analytická část 
 
Existují různé typy lisů na plastové lahve. Prvním typem je ruční lis na PET lahve „Ecopress“. 
Princip tohoto lisu ukazuje obrázek 3. Jeho cena je 860,- Kč + poštovné. 
 

 
Obrázek 3. Ukázka použití lisu  na plasty (Ecopress) 

 
Druhým typem je ruční lis „Ekotvar“. Výhodou tohoto lisu je možnost lisování různě velkých 
plastových lahví, dále možnost lisovat i jiný odpad (tetrapaky, plechovky) a nižší pořizovací 
cena (595,- Kč + poštovné). 
 

 
Obrázek 4. Ukázka použití lisu na plasty (Ekotvar) 

 
Třetí variantou je sešlapovací lis na PET lahve (např. www.katalog.ambra.cz), který je dražší 
(1284 Kč + poštovné 176,-), ale nebyl by problém s jeho umístěním, protože by bylo možné 
ho připevnit k přímo k asfaltovému povrchu. Pro ruční lisy je potřebná k připevnění lisu stěna, 
ale u sběrných hnízd takováto svislá plocha chybí. Sešlapovací lis je zobrazen na obrázku 5. 
 

 
Obrázek 5. Ukázka použití sešlapovacího lisu na plasty 
 

• SWOT analýza pro používání sešlapovacího lisu 
 
STRANGTHS (silné stránky) 
. v obci už existuje povědomí o třídění 
odpadu 

WEAKNESSES (slabé stránky) 
. v kontejneru lze nalézt i úplně 
nesešlápnuté lahve 

OPPORTUNITIES (příležitosti) 
. investice ušetřených peněz 
. lepší vzhled sběrového hnízda 

THREATS (hrozby) 
. neochota občanů učit se zacházet 
s novým zařízením 
. hrozba zcizení lisů 

 

http://www.katalog.ambra.cz/


• řešení rizik 
Neochotu občanů pracovat s lisem na PET lahve lze vyřešit letáčkovou kampaní a 
informativní schůzkou, kde budou občané informováni o způsobu používání lisu a o jeho 
výhodách. 
 

4. Cíle 
 
. vyřešení problému s přeplněnými kontejnery 
. případná úspora financí v oblasti odpadového hospodářství a jejich investice do jiných 
sektorů 
. zlepšení estetického vzhledu sběrových hnízd 

 

5. Aktivity k dosažení cílů 
 

A. Informační kampaň pro občany (letáčky). 
B. Zakoupení třech sešlapovacích lisů, jedné nádoby na sběr plastů (včetně sáčků). 
C. Umístění odpadkového koše do budovy obecního úřadu. 
D. Instalace tří lisů na plasty. 
E. Informativní schůzka pro občany. 
 

6. Časový harmonogram prací 
 
červenec 2008  zakoupení ručních lisů a koše 
srpen 2008 1. týden …instalace lisů 
 2. týden        …instrukce pro veřejnost, letáčková kampaň 
 

7. Financování projektu 
 
Projekt bude financován z rozpočtu obce. Práce, jako je montáž ručních lisů a výsyp odpadu 
z nádoby na tříděný sběr, budou realizovány v rámci činnosti zaměstnanců obce. 
 
Předpokládané náklady: 
 
Sešlapovací lis na PET lahve (vč. poštovného).....................................................4028,- 
Odpadkový koš 4393-4 Sirius, 30 l, žluté víko (vč. poštovného a sáčků) ............1186,- 
Letáčková kampaň (cena za tisk letáčků)..................................................................90,- 
CELKOVÉ NÁKLADY......................................................................................5304,- 
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