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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat stav nakládání s komunálním odpadem 

v Moravskoslezském kraji. Práce je zaměřena především na komunální odpady z obcí, 

které produkují domácnosti. V první části je popsán vývoj nakládání s komunálním 

odpadem v Moravskoslezském kraji. Jsou zde také popsány způsoby nakládání 

s jednotlivými složkami komunálního odpadu a aktuálně platná legislativa v odpadovém 

hospodářství. V následující části je zhodnocen Plán odpadového hospodářství 

Moravskoslezského kraje v souvislosti s komunálním odpadem. Dále je na základě 

zahraničních zkušeností navrženo několik technická opatření vedoucí ve zvýšení míry 

využití složek komunálního odpadu. Navržená opatření jsou následně podrobena 

zhodnocení z hlediska finančních nákladů. Na závěr jsou zjištěné poznatky shrnuty 

s ohledem na zajištění dlouhodobě udržitelného a environmentálně šetrného systému 

nakládání s komunálním odpadem v Moravskoslezském kraji. 

 

Klíčová slova: nakládání s odpady, směsný komunální odpad, recyklace, zařízení na 

energetické využití odpadu 

 

 

Summary 

The purpose of this bachelor’s thesis is to analyze household waste management in the 

Moravian-Silesian region. The thesis is primarily focused on municipal solid waste 

producted by households in the Moravian-Silesian region. In the first part, there is a 

review of the household waste management development in the Moravian-Silesian region. 

Subsequently the methods of household waste management as well as respective legal 

regulations are described. In the next part, an overview of the Waste Management Plan for 

the Moravian-Silesian region is incorporated. Several technical solutions for increasing 

household waste recycling are proposed including those based on accomplishments from 

abroad. These solutions are thoroughly analyzed from an economic point of view. At the 

end of the thesis there is a summary of assignments aimed at establishing a long-term 

sustainable and environmentally sound household waste management in the Moravian-

Silesian region. 

 

Keywords: waste management, municipal solid waste, recycling, waste-to-energy plant 
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1. Úvod 

Industrializace společnosti, konzumní způsob života a hospodářský růst v posledních 

desetiletích má za následek mnoho negativních faktorů souvisejících s poškozováním 

životního prostředí naší planety a postupným vyčerpáváním přírodních zdrojů, jakými jsou 

primární suroviny, půda či voda. Jedním z těchto faktorů je i produkce odpadů, která ve 

vyspělých zemích Evropy nebo v USA dlouhodobě dosahuje vysoké úrovně a i v rozvíjejících 

se státech neustále roste. Otázka řešení problematiky odpadového hospodářství a 

dlouhodobého, environmentálně šetrného a ekonomicky udržitelného způsobu nakládání 

s odpady je dnes jedním ze zásadních témat týkajících se ochrany životního prostředí v mnoha 

zemích světa. 

Celková produkce odpadů v České republice má v posledním desetiletí setrvale klesající 

tendenci, a to především vzhledem k útlumu těžby uhlí a těžkého průmyslu, dále díky 

modernizaci výrobních procesů v ostatních segmentech průmyslu, kdy řada vedlejších 

produktů výrobních procesů, dříve odstraňovaných jako odpad, je dnes materiálově 

využívána. Produkce nebezpečných odpadů v posledním meziročním srovnání za rok 2012 

poklesla o více než 11 %, v poslední dekádě mezi lety 2003 až 2012 došlo k poklesu o 7,8 %. 

Celková produkce odpadů v České republice pak mezi roky 2003 a 2012 poklesla o 16,8 %, 

meziročně však došlo k poklesu pouze o 2,1 %. [1] 

Komunální odpad je z hlediska celkového množství vyprodukovaného odpadu významnou 

položkou. V roce 2011 dosáhlo vyprodukované množství komunálního odpadu v rámci České 

republiky téměř 5 400 000 t. Komunální odpad tak tvořil v roce 2011 téměř 18% z celkové 

produkce odpadů v ČR. Zatímco produkce ostatních druhů odpadů v období 2003 až 2012 

jednoznačně klesala, produkce komunálních odpadů mírně narůstala. 

V souvislosti s nárůstem produkce komunálních odpadů rostl také podíl materiálově 

využitelných složek komunálního odpadu, přesto stále největší část produkce tvoří směsné 

komunální odpady, jejichž využití je dosud v podmínkách České republiky problematické. 

Moravskoslezský kraj v roce 2011 vyprodukoval 16% z celkového množství odpadu v ČR a 

je tedy krajem s největším podílem na celkovém množství vyprodukovaného odpadu 

z hlediska srovnání mezi kraji. Zároveň domácnosti a ostatní původci komunálního odpadu 

v Moravskoslezském kraji vyprodukovali v roce 2011 více než 722 000 t komunálního 
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odpadu. Produkce komunálního odpadu v Moravskoslezském kraji tak byla po Praze druhá 

nejvyšší v České republice a přepočtená činila 586 kg/obyvatele/rok. [2] 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat současný stav nakládání s komunálním odpadem 

v České republice a v samotném Moravskoslezském kraji, popsat jeho vývoj v posledních 

letech a srovnat jej mimo jiné i s moderními trendy nakládání s odpady v sousedních státech. 

Na základě analýzy a srovnání se pokusíme nastínit možné vývojové trendy v oblasti 

nakládání s komunálními odpady v budoucnu s cílem vyhovět požadavkům legislativy v její 

předpokládané právní úpravě a s plánem zajistit dlouhodobě udržitelné a ekonomicky 

efektivní odpadové hospodářství pro obce a města, jakožto hlavní producenty komunálního 

odpadu v Moravskoslezském kraji.  

První část práce je mimo jiné zaměřena na legislativní požadavky v odpadovém hospodářství 

v souvislosti s evropskou legislativou a její českou právní úpravou. V této části budou mimo 

jiné popsány specifické charakteristiky Moravskoslezského kraje, který se v některých 

sociálně-ekonomických aspektech výrazně odlišuje od jiných regionů v České republice, což 

může mít vliv na produkci komunálních odpadů a způsoby nakládání s nimi. V další části se 

seznámíme s historií, současným stavem a vývojovými tendencemi v oblasti nakládání 

s komunálními odpady nejen v Moravskoslezském kraji.  

Třetí část práce je zaměřena na rozbor problematiky Plánu odpadového hospodářství 

Moravskoslezského kraje, jeho vývoje a plnění cílů především v souvislosti s produkcí 

komunálních odpadů. Zhodnoceno bude i plnění cílů stanovených pro zajištění využití 

jednotlivých složek komunálního odpadu. 

V čtvrté části práce jsou mimo jiné popsány moderní systémy nakládání s komunálním 

odpadem v zahraničí a to zejména z pohledu organizace sběru, přepravy a následného využití 

složek komunálního odpadu. Dále je navržena aplikace některých poznatků do komunálního 

odpadového hospodářství v České republice s cílem posílit roli obcí, jakožto subjektů 

zodpovědných za organizaci systému nakládání s komunálními odpady. 

V poslední části bude stručně zhodnocena ekonomická stránka návrhu řešení v souvislosti 

s možností získání finančních zdrojů na plánovaná opatření, která by měla pomoci přispět 

k zajištění dlouhodobě stabilního řešení pro nakládání s komunálními odpady v regionu.  
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2. Současnost a vývojové tendence v oblasti nakládání s 
komunálními odpady v Moravskoslezském kraji 

2.1 Charakteristika kraje 

Moravskoslezský kraj, ležící na severovýchodě České republiky u hranic s Polskem a 

Slovenskem, patří mezi nejlidnatější oblasti naší země. S výjimkou hlavního města Prahy, 

která je zároveň i krajem, pak Moravskoslezský kraj s počtem přes 1 226 000 obyvatel 

k 1.1.2013 zaujímá druhé místo mezi kraji za Středočeským krajem. [3] 

Hustota zalidnění při rozloze 5427 km
2
 činí 226 obyvatel/km

2
, což je dvojnásobné množství 

ve srovnání se zmíněným Středočeským krajem. Rozlohou podobně velký sousední  

Olomoucký kraj má pouze necelých 640 000 obyvatel, což činí pouze 119 obyvatel/km
2
. 

Pokud bychom se chtěli touto charakteristikou zabývat hlouběji, zjistíme navíc, že převážná 

část obyvatelstva Moravskoslezského kraje je soustředěna v jeho severovýchodní části. Okres 

Karviná dosahuje při rozloze 356 km
2
 zalidnění 733 obyvatel/km

2
, dalšími hustě zalidněnými 

okresy jsou okres Frýdek-Místek, Opava a Nový Jičín. Samotná krajská metropole Ostrava a 

její aglomerace pak má téměř 330 000 obyvatel a je tak 3. největším městem v České 

republice. Naproti tomu podhorské oblasti okresu Bruntál nedosahují zdaleka hustoty 

zalidnění zmíněných oblastí na severovýchodě kraje viz tabulka č. 1 

Tab. č. 1 Hustota zalidnění v Moravskoslezském kraji dle okresů 

Okres Počet obyvatel Rozloha Hustota zalidnění 

Bruntál 95873 1536 62 

Frýdek-Místek 212448 1208 176 

Karviná 260919 356 733 

Nový Jičín 151960 882 172 

Opava 177079 1113 159 

Ostrava-město 328323 331 992 

Zdroj: ČSÚ, 2013 

Se zmíněnou hustotou zalidnění pak souvisí i průměrná rozloha katastru obce 

v Moravskoslezském kraji, která činí 18,2 km
2. Při průměrné rozloze katastru obce v České 

republice, která činí 12,6 km
2
 pak je průměrná obec Moravskoslezského kraje na katastru s 

rozlohou větší o 46%. Další specifickou charakteristikou Moravskoslezského kraje z hlediska 

populace je ve srovnání s ostatními kraji nezvykle vysoký počet obyvatel žijících ve městech 

nad 20 000 obyvatel, ve kterých žije téměř 62% obyvatel kraje. [4] 
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Zatímco v podobně zalidněném Středočeském kraji najdeme 1 145 obcí, na území 

Moravskoslezského kraje se jich nachází pouze 300. Kromě Ostravy jsou pak v  kraji další 

velká města s počtem obyvatel nad 50 000. Jsou to statutární města Havířov, Karviná, Frýdek-

Místek a Opava. Administrativně se kraj dělí na 22 obcí s rozšířenou působností a 6 dřívějších 

okresů viz tabulka č. 1. 

Do Moravskoslezského kraje byla v minulosti především díky bohatým zásobám černého uhlí 

soustředěna převážná většina těžkého průmyslu a průmyslová výroba je dodnes základem 

ekonomiky regionu se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Moravskoslezský kraj patří i přes 

utlumení těžby uhlí v posledních desetiletích k oblastem s největším zatížením životního 

prostředí v rámci celé České republiky. Jako nejzávažnější se jeví stav znečištění ovzduší, 

kontaminace půdy v důsledku průmyslové činnosti a důlní poklesy. Rovněž v oblasti 

produkce odpadů patří kraj na přední příčky v rámci celé České republiky, jak již bylo 

zmíněno v úvodu. 

Historická závislost Moravskoslezského kraje na těžkém průmyslu, přináší v současnosti, kdy 

je toto odvětví v útlumu, velké problémy s nezaměstnaností, která  v mnoha oblastech kraje 

dlouhodobě vysoce překračuje průměrné republikové hodnoty. K nejpostiženějším oblastem 

patří Ostravsko a Karvinsko, které bylo negativně zasaženo důlní činností a dále Bruntálsko, 

které trpí špatnou dopravní dostupností a útlumem zemědělství. V oblastech s nízkou kupní 

silou obyvatelstva lze oprávněně očekávat rozdílnou skladbu komunálních odpadů a také 

odlišnou celkovou produkci odpadů z domácností. 

Z hlediska skladby a produkce odpadů v kraji tak mohou vznikat poměrně výrazné rozdíly 

mezi venkovskými oblastmi Bruntálska či západní části Opavska, kde se nenachází významné 

průmyslové podniky a hustě zalidněnými částmi kraje, kde je velký počet velkých 

průmyslových zařízení. 

Velmi výrazný je v Moravskoslezském kraji také podíl tzv. hromadného bydlení, kdy značná 

část obyvatelstva především ve velkých městech bydlí v bytových domech, často v panelové 

sídlištní zástavbě. Složení komunálního odpadu odráží i tuto skutečnost a charakter zástavby 

má zpravidla vliv i na technické a organizační řešení sběru komunálních odpadů. 

2.2 Právní úprava odpadového hospodářství v České republice 

Základním právním předpisem pro odpadové hospodářství v České republice je Zákon č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Současné znění zákona o odpadech, který byl již několikrát novelizován především 

v souvislosti s právními předpisy Evropské unie, stanovuje především odpovědnost původce 

odpadu a dále hierarchii pro nakládání s odpady, která je závazná pro všechny subjekty 

v odpadovém hospodářství: 

a) předcházení vzniku odpadů 

b) příprava k opětovnému využití 

c) recyklování odpadu 

d) jinak využívat odpady (např. energeticky) 

e) odstranění odpadů 

Zákon o odpadech definuje původce odpadu jakožto fyzickou či právnickou osobu, 

důsledkem jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. V případě komunálních odpadů, 

které vznikly na území obce a nevznikly při podnikatelské činnosti výše uvedených subjektů, 

je zákonem stanovena jako původce vždy obec. Dále pak zákon stanoví, že odpad je původce 

oprávněn předávat pouze oprávněné osobě, což je zpravidla podnikatelský subjekt, který má 

při splnění všech zákonných podmínek oprávnění nakládat s příslušnými druhy odpadů.  

K zákonu o odpadech byla vydána řad prováděcích předpisů, z nichž k nejdůležitějším 

z hlediska nakládání s komunálními odpady patří: 

 Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů). Na základě kategorizace odpadů do kategorie N – 

nebezpečný a kategorie O – ostatní, jsou pak v Katalogu  odpadů jednotlivým druhům 

odpadů přiřazena čísla, podle toho, ve které skupině odpadů z celkem 20 skupin 

vznikají. Celkově je v katalogu uvedeno přes 800 druhů odpadů.   

 Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Tato vyhláška 

definuje mimo jiné technické požadavky pro provozování zařízení určených 

k nakládání s odpady a stanovuje povinnosti původců a oprávněných osob  

 Vyhláška č. 237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru 

některých výrobků, novelizovaná vyhláškou č. 505/2004 Sb. Tato vyhláška 

stanovuje povinnosti zpětného odběru pro vybrané druhy výrobků:  
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a) oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů 

b) výbojky a zářivky  

c) pneumatiky  

d) elektrozařízení pocházející z domácností 

 Vyhláška  č. 294/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s 

biologicky rozložitelnými odpady). Tato vyhláška vychází z požadavků evropské 

směrnice 1999/31/ES o skládkování odpadů na omezení množství biologicky 

rozložitelného odpadu ukládaného na skládky. Biologicky rozložitelné odpady se na 

skládkách rozkládají zpravidla anaerobním způsobem, tedy bez přítomnosti vzdušného 

kyslíku, což má za následek vývin tzv. skládkového plynu, obsahujícího metan CH4, 

který je 21 x silnějším skleníkovým plynem než hlavní skleníkový plyn CO2. 

 Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a 

elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o 

nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) Vyhláškou se stanoví rozsah 

povinností spojených se zpětným odběrem elektrických a elektronických zařízení pro 

výrobce, kteří uvádějí své výrobky na český trh. S těmito zařízeními nemá být při 

ukončení jejich životnosti nakládáno jako s odpady. 

Dalším významným právním předpisem je Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Česká Republika je jako 

členský stát Evropské unie povinna stanovit systém zpětného odběru pro obalové odpady. 

Směrnice 2004/12/ES a 2005/12/ES stanovila jako kvóty k dosažení celkem 60% využití 

z celkového ročního množství obalových odpadů, z čehož má být minimálně 55% 

recyklováno, tedy materiálově využito. 

Na základě výše uvedeného zákona o odpadech byl nařízením vlády č. 197/2003 Sb. 

stanoven Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR). Jedná se o koncepční 

dokument, který stanovil požadavky k dosažení kvalitativních a kvantitativních cílů v oblasti 

nakládání s odpady v horizontu 10 let. POH ČR zpracovává Ministerstvo životního prostředí. 
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Povinnosti vypracovat vlastní plány odpadového hospodářství mají kraje ve své působnosti a 

původci odpadů s roční produkcí >10t odpadu kategorie N nebo >1 000 t odpadu kategorie O. 

Evropský parlament přijal v roce 2008 novou směrnici o odpadech 98/2008/ES, jejímž cílem 

je zvýšit míru recyklace odpadů především za účelem většího využití odpadů jako náhrady 

primárních surovin. 

Výše uvedená směrnice stanovila požadavek na dosažení opětovného využití či recyklace 

50% hmotnosti pro odpady vznikající v domácnostech. Evropské státy se snaží v posledních 

desetiletích o vytvoření recyklační společnosti, která bude převážnou část svého 

vyprodukovaného odpadu využívat. Paradoxem je, že v mnoha případech je pak proces 

samotné recyklace závislý na poptávce po vytříděných komoditách ze zemí mimo Evropu, 

především z Číny, která díky svému statutu největšího producenta spotřebního zboží na světě 

trvale poptává komodity jako je papír, plast či kovy. Např. mezi lety 2000 a 2008 vzrostl 

export plastového odpadu z evropských zemí o 250% a 87% z tohoto množství bylo 

exportováno do Číny a Hong Kongu. Více než třetina papíru a plastu vytříděného ročně 

v obcích, supermarketech a firmách ve Velké Británii je exportována do Číny. [5] 

Evropské země tedy za cenu nemalých nákladů spojených se sběrem, dotříděním a další 

úpravou využitelných složek komunálního odpadu zásobují komoditami jiné části světa, 

odkud se potom především díky levné pracovní síle tyto komodity vrací přepracované ve 

formě různých výrobků zpět do Evropy.   

2.3 Vybrané definice a pojmy v odpadovém hospodářství 

V odpadovém hospodářství existují obecně platné a používané pojmy, které jsou v mnoha 

případech definovány přímo legislativou. Některé pojmy a definice dosud nejsou upraveny 

žádnou normou, lze ale očekávat, že některé sporné či nejasně definované pojmy budou 

vymezeny v rámci přípravy nového zákona o odpadech, s jehož přijetím je Česká republika 

již několik let ve zpoždění a který je také nutno schválit s ohledem na ukončení aktuální 

platnosti Plánu odpadového hospodářství ČR. 

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce je veškerý odpad vznikající na 

území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu 

odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání. [6] 
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Odpad podobný komunálnímu odpadu je veškerý odpad vznikající na území obce při 

činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, který je uveden 

jako komunální odpad v Katalogu odpadů. [7] 

Biologický odpad je biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně, potravinářský 

a kuchyňský odpad z domácností, restaurací, stravovacích nebo maloobchodních zařízení a 

srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu. [8] 

Směsný komunální odpad je zbytkovým odpadem, který zůstane po vytřídění využitelných 

složek, nebezpečných složek a bioodpadů z komunálních odpadů. Někdy je také nazýván 

„zbytkovým“ odpadem. Odpad  je v Katalogu odpadů veden pod druhovým označením 20 03 

01 jako „směsný komunální odpad“. 

Objemný komunální odpad je odpad, pocházející z domácností, jehož objem či hmotnost 

neumožňuje odkládání do sběrných nádob. Jedná se např. o nábytek, koberce, sanitární 

keramiku, objemné obaly apod. Odpad je v katalogu odpadů veden pod druhovým označením 

20 03 07. 

Biologicky rozložitelný komunální odpad je tvořen odpady, které se mohou anaerobně či 

aerobně rozkládat (odpad ze zeleně, kuchyňské zbytky, odpadní papír, dřevo aj.). Z hlediska 

nakládání s komunálním odpadem se jedná především o odpad z údržby veřejné zeleně, ze 

hřbitovů a odpady ze zahrad ve vlastnictví fyzických osob, žijících na území obce či města. 

Pojem není v předpisech odpadového hospodářství vymezen. 

Oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu je systém sběru některých složek 

komunálního odpadu, které lze přímo nebo úpravě využít jako druhotnou surovinu. Jedná se 

především o oddělené sebraný papír, plast, sklo, kovy, textil, biologicky rozložitelný odpad. 

Obec jakožto původce má povinnost odpady zařazovat podle druhů a kategorií (vyhláška 

MŽP č. 381/2001 Sb.), komunální odpad je zařazen do skupiny 20. Skupina 20 je členěna do 

následujících podskupin a dále podrobně na několik druhů odpadů: 

20 01 Složky odděleného sběru  

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)  

20 03 Ostatní komunální odpady  

Obec má možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou systém nakládání se všemi složkami 

komunálního odpadu na svém území. 
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Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou složky komunálního odpadu získané 

odděleným sběrem, které jsou zařazeny v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad. Z 

hlediska produkce komunálního odpadu se jedná např. o použitá léčiva, obaly znečištěné 

nebezpečnými látkami, chemikálie, barvy, detergenty, baterie, akumulátory, nekompletní 

vyřazená elektrozařízení aj.  

2.4 Historie nakládání s komunálním odpadem 

Problematika nakládání s komunálním odpadem není z hlediska historie otázkou pouze 

posledních několika desetiletí. Již koncem 19. století padaly první návrhy pro řešení problémů 

spojených s nakládáním s odpady v královském hlavním městě Praze. Na začátku 20. století 

již měla Praha zřízenu funkci městského inženýra, do jehož působnosti spadal svoz uličních 

smetků. Uliční smetky a další druhy odpadů byly organizovaně vyváženy koňskými povozy 

do okolí města, v té době se již pro přepravu odpadů využívala i železnice. 

Obrázek č. 1 Třídění komunálního odpadu v roce 1910, Mnichov, Německo                 

V roce 1905 se radní města Brna, které mělo tehdy cca 115 000 obyvatel, rozhodli vybudovat 

na základě rostoucích problémů s odpadem první spalovnu odpadu v tehdejším Rakousko-

Uhersku. V Praze se uvažovalo o výstavbě spalovny zhruba 20 let až epidemie úplavice 

v roce 1929, která byla přičítána nízkým hygienickým standardům při nakládání s odpady, 

vedla k výstavbě spalovny ve Vysočanech, jejíž součástí byla i třídírna odpadu. [9] 
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V té době již existovalo mnoho spaloven odpadu v ostatních evropských zemích, především 

v Německu a v Anglii. Ve Spojených státech byla první spalovna odpadu postavena v roce 

1899, kdy se město New York rozhodlo ukončit do té doby používanou praxi likvidace 

městského odpadu jeho prostým vysypáváním do oceánu. O pět let později již tato městská 

spalovna vyráběla elektřinu určenou k osvětlení mostu Williamsburg Bridge. Vysypávání 

odpadu do oceánu bylo ovšem v USA zakázáno Nejvyšším soudem až v roce 1931 [10]. 

Zároveň již byly v některých zemích zaváděny první systémy pro třídění komunálních 

odpadů, nejčastěji tříděnými složkami byly kovy, papír, dřevo nebo textil. 

Druhá světová válka znamenala pro nakládání s odpady v Evropě především snahu o 

maximální využití druhotných surovin, kterých byl trvalý nedostatek. Tato snaha byla cíleně 

podporována státními úřady, kdy v protektorátu Čechy a Morava existovalo např. vládní 

nařízení o povinném sběru kostí a rohoviny. [9] 

V poválečném období začalo nakládání s odpady úzce souviset s hospodářským vývojem 

v jednotlivých zemích. Většina průmyslově vyspělých zemí západní Evropy a USA, díky 

trvalému růstu hospodářství a tím i produkce odpadů a s rostoucími požadavky veřejnosti na 

větší ochranu životního prostředí, začala již na přelomu 60. a 70. let čelit problémům 

s odstraňováním odpadů. Spalování odpadu naráželo na odpor veřejnosti z důvodu obsahu 

zdraví škodlivých látek ve spalinách. Zároveň ropná krize v 70. letech zapříčinila především 

v USA a Velké Británii vývoj nových technologických linek na výrobu alternativních paliv 

z odpadů, které nicméně trpěly častými poruchami a haváriemi. Principem těchto zařízení 

bylo mechanické oddělení nespalitelných složek odpadu (kovy, popel, minerální látky, 

keramika) a jeho spalitelné frakce (papír, dřevo, textil, plasty), která byla poté využívána jako 

palivo nahrazující ropné deriváty. S poklesem ceny ropy po odeznění ropné krize však tato 

paliva nenacházela na trhu odpovídající uplatnění a převážná většina komunálního odpadu 

byla nadále odstraňována na skládkách. 

V 80. letech se začala především ve Spolkové republice Německo a poté v dalších zemích 

západní Evropy budovat síť zařízení na energetické využití komunálního odpadu s moderními 

technologiemi čištění spalin a zároveň byly postupně zaváděny promyšlené celostátní systémy 

pro tříděný sběr odpadů s cílem zajištění maximálního materiálového využití a recyklace 

komunálního odpadu. Dále byly v 90. letech především v Německu a Rakousku 

modernizovány technologie na mechanicko-biologickou úpravu odpadů, s cílem snížit 

množství skládkované biologicky rozložitelné složky směsného komunálního odpadu. 
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V zemích bývalého tzv. východního bloku mělo odpadové hospodářství poněkud odlišný 

vývoj. V bývalém Československu byla po roce 1948 vybudována krajská síť podniků 

Sběrných surovin. Tento z dnešního pohledu velmi jednoduchý systém výkupen dokázal např. 

v 80. letech od občanů za rok získat více než 30 kg sběrového papíru a více než 4 kg 

skleněných střepů na obyvatele. Celkově se dařilo využít cca 5% z celkového množství tehdy 

produkovaného komunálního odpadu. Na sklonku 80. let byla evidována roční produkce cca 

2 800 000 t kompostu, jehož produkce byla státem intenzivně podporována s cílem 

zabezpečení úrodnosti zemědělské půdy. 

V 70. letech stát deklaroval potřebu větší míry využívání odpadu jakožto zdroje druhotných 

surovin a energie. V roce 1978 byla v Bratislavě vybudována první spalovna komunálního 

odpadu v poválečném Československu, která byla z hlediska čištění spalin vybavena pouze 

elektrostatickými filtry pro zachytávání tuhých znečišťujících látek. Na sklonku 80. let pak 

byl Ostravě vybudován závod na podobné technologické bázi jako již výše zmíněné linky na 

výrobu alternativních paliv v zahraničí. Linka měla mechanicky třídit papír, plasty, kovy a 

vyrábět průmyslový kompost, použitá technologie se ale v praxi příliš neosvědčila a 

problematická kvalita výstupu vedla k zastavení provozu. [9] 

V roce 1989 byla zprovozněno zařízení na energetické využití komunálního odpadu v Brně. 

Ve druhé polovině 90. letech pak byla vybudována obdobná zařízení v Praze a v Liberci. 

V první polovině 90. let existovalo na území České republiky 8 600 skládek určených pro 

odpad kategorie O – ostatní. Postupně vznikaly první soukromé společnosti, jejichž podnikání 

bylo zaměřeno na nakládání s odpady a na trh vstoupily nadnárodní společnosti, které přinesly 

kapitál a know-how do odpadového hospodářství. 

V roce 2009 se na území České republiky nacházelo již pouze 143 skládek odpadu kategorie 

O – ostatní, které odpovídají svým provozem a technickým zabezpečením současným 

platným právním předpisům. 

V roce 1994 byla přijata Evropská směrnice o obalech, která stanovila zodpovědnost výrobců 

a distributorů obalů za jejich zpětný odběr a využití. Odpady z obalů tvoří významnou část 

komunálních odpadů a jsou zdrojem druhotných surovin. Na základě tehdejšího přidruženého 

členství ČR v Evropské unii bylo možno očekávat, že ČR bude muset požadavky vyplývající 

ze směrnice převést do své legislativy. Klíčoví producenti obalů proto založili v roce 1997 

společnost EKO-KOM, která ve spolupráci s městy a obcemi postupně vybudovala celostátní 

systém pro zajištění odděleného sběru a využití obalové složky komunálních odpadů. 
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2.5 Nakládání s komunálním odpadem v Moravskoslezském kraji 

Moravskoslezský kraj je i díky své průmyslové historii z hlediska odpadového hospodářství 

pokryt poměrně hustou sítí zařízení pro nakládání s odpady. V regionu existuje celkem 12 

skládek odpadu o celkové projektované kapacitě více než 12 500 000 m
3
, kde je možné 

v současnosti odstraňovat směsný komunální odpad. [11]  

Dále je v Moravskoslezském kraji provozováno 20 zařízení pro nakládání s biologicky 

rozložitelným komunálním odpadem (BRKO), který je z hlediska výskytu významnou 

složkou komunálního odpadu. Jedná se především o kompostárny a kompostovaní plochy. 

Bioplynové stanice jsou v kraji provozovány pouze pro biologicky rozložitelné odpady ze 

zemědělské výroby. Pro třídění využitelných složek komunálního odpadu je v rámci 

Moravskoslezského kraje provozováno několik třídicích linek. Zařízení pro energetické 

využití komunálního odpadu není na území Moravskoslezského kraje dosud provozováno. 

V provozu jsou pouze dvě spalovny nebezpečného odpadu a některých průmyslových odpadů.  

 
Obrázek č. 2 Mapa zařízení pro nakládání s komunálními odpady v Moravskoslezském kraji 
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Z hlediska platné legislativy má při nakládání s odpady prioritu předcházení vzniku odpadů. 

To je v případě produkce komunálních odpadů v zásadě možno aplikovat jedním způsobem a 

to především snížením osobní spotřeby každého jednotlivce, tedy omezením nákupu potravin, 

nápojů, textilu, elektroniky, hraček, oblečení, kosmetiky, novin a časopisů a dalšího 

spotřebního zboží. Tímto způsobem zajistíme, že odpady v naší domácnosti vůbec 

nevzniknou. Další možností je pak opětovné použití některých věcí, kterých jsme měli 

v úmyslu se zbavit. Pokud chováme domácí zvířata, můžeme takto třeba využívat kuchyňské 

zbytky, které by se jinak staly součástí směsného odpadu. V zemích Beneluxu jsou poměrně 

populární sběrná centra, kam lidé předávají vyřazené spotřebiče, sportovní vybavení, oblečení 

atd., které si pak jiní lidé zdarma či za mírný poplatek od provozovatele centra převezmou. 

Dalším způsobem nakládání s odpady je recyklace odpadu, tedy zajištění toho, aby náš odpad, 

pokud již vznikl, mohl být využit jako druhotná surovina, která nahradí primární zdroje (ropa, 

dřevo, plyn, voda, železná ruda, organická hmota aj.) pro výrobu jiných produktů či 

materiálů. Tento způsob nakládání s odpadem již vyžaduje, aby byl pro něj vytvořen 

odpovídající systém sběru a dalšího nakládání s cílem zajistit takové množství a kvalitu 

odpadu, která umožní ekonomicky přijatelné zpracování daného druhu odpadu na druhotnou 

surovinu či materiál. Takto je možno využívat poměrně značnou část z celkové produkce 

komunálního odpadu. 

Jiné využití, zpravidla energetické, je dalším stupněm v hierarchii nakládání s odpady. 

Odpady je takto možné využívat pro výrobu tepla a elektrické energie. Další variantou 

energetického využití je pak výroba paliv na bázi odpadů. 

Poslední a nejméně žádoucí variantou pro nakládání s odpady je jejich odstranění. Jedinou 

současnou formou odstranění komunálního odpadu v Moravskoslezském kraji je jeho 

skládkování. Při tomto způsobu nakládání s odpady prakticky nedochází k využití 

energetického či surovinového potenciálu komunálního odpadu. Výjimkou je systém jímání 

skládkového plynu, kterým jsou některé skládky vybaveny. Tento systém umožňuje výrobu 

tepla a elektřiny při dostatečném vývinu skládkového plynu obsahujícího CH4. Odstranění 

odpadu zahrnuje také jeho spalování bez dostatečné účinnosti spalovacího procesu k zajištění 

využití energie pro výrobu tepla nebo elektřiny (např. spalovny nebezpečného odpadu nebo 

nemocničního odpadu). 

Lze konstatovat, že v moderní společnosti se životní cykly výrobků trvale zkracují z důvodu 

technologického vývoje nebo módních trendů a zároveň je jen málokterý člověk ochoten 
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omezit svou vlastní spotřebu za účelem snížení produkce odpadů. To ovšem má za následek 

zvýšenou produkci odpadů z domácností. 

Města a obce v Moravskoslezském kraji jakožto hlavní původci zodpovídají jakožto původce 

za systém nakládání s komunálním odpadem na území svých katastrů. Většina měst a obcí má 

obecně závaznou vyhláškou, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, stanoveny 

parametry pro systém sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

a zároveň jsou obcemi určena místa k odkládání těchto odpadů. 

V menších obcích a rodinné zástavbě na území měst je pro směsný komunální odpad 

zpravidla využíván odvozový způsob sběru, kdy je komunální odpad ukládán do nádob o 

menších objemech (80, 120 nebo 240 l) nebo pytlů. Výhodou tohoto typu sběru je motivační 

prvek, kdy je obcí zpravidla určen pevný interval svozu nádob se směsným komunálním 

odpadem a pokud mají občané možnost odpad třídit, ať už přímo v domácnosti nebo ve svém 

nejbližším okolí, jsou zpravidla motivováni snahou nepřeplnit své nádoby na směsný 

komunální odpad, jejichž svoz je obcí zpoplatněn. Nevýhodou je relativní finanční náročnost 

tohoto typu sběru, kdy pro sběr určitého množství odpadu je třeba provést velké množství 

manipulací s nádobami. 

Pro sběr směsného komunálního odpadu ve městech a v sídlištní zástavbě je převažující 

donáškový způsob sběru. Nádoby o větších objemech (nejčastěji 1100 l) jsou rozmístěny na 

stanovištích na území města a jsou volně přístupné. Jeho výhodou jsou provozní náklady, 

které jsou na jednotku množství odpadu řádově nižší než u odvozového způsobu sběru. 

Dalším důvodem, proč je tento způsob používán je nedostatek volných prostor pro rozmístění 

nádob s menším objemem, především v sídlištní zástavbě a ve větších městech. Nevýhodou 

tohoto typu sběru je především anonymita, kdy občanům je prakticky neustále volně k 

dispozici kapacita sběrných nádob, což v praxi často vede k jejich přeplňování a odkládání 

odpadů, které do nádob nepatří (využitelné složky, stavební odpad, objemný odpad aj.) 

Donáškový sběr je take zpravidla nejčastější formou sběru využívaného pro sběr využitelných 

složek komunálního odpadu (papír, plast, sklo, nápojové kartony, textil, kovy). Města a obce 

v Moravskoslezském kraji budují na svém území stanoviště nádob na tříděný odpad s cílem 

umožnit občanům využitelné složky odpadu vytřídit. V některých obcích a místních částech je 

také realizován odvozový způsob sběru, nejčastěji jsou zde jako sběrný prostředek používány 

pytle na plasty nebo papír. Celkové náklady obcí a měst spojené s provozem systému pro 

zajištění donáškového sběru využitelných složek komunálního odpadu jsou pak zpravidla 
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nižší než jednotkové náklady na svoz a odstranění směsného komunálního odpadu. Obce jsou 

příjemci plateb ze systému EKO-KOM za vytříděné obalové odpady. Obce jsou tedy 

motivovány využívat vzniklé komunální odpady nejen platnou legislativou, ale zároveň i z 

hlediska provozních nákladů na zajištění systému odpadového hospodářství. 

V případě biologicky rozložitelného komunálního odpadu je nejčastěji používanou formou 

odvozový způsob sběru, což souvisí s produkcí tohoto druhu odpadu především v rodinné 

zástavbě (odpad z údržby zeleně). Používány jsou nejčastěji nádoby o objemu 240 l nebo 

pytle, v některých obcích jsou přistaveny velkoobjemové kontejnery pro donáškový sběr. 

Nedílnou součástí systému na území obcí a měst jsou sběrné dvory, které nejčastěji zajišťují 

sběr nebezpečných odpadů, objemného odpadu, elektrozařízení, biologicky rozložitelných 

odpadů a některých dalších využitelných složek komunálního odpadu. Některé sběrné dvory 

jsou vybaveny technologiemi pro další úpravu odpadů (drtiče, lisy, třídicí linky, nakladače 

apod.) Sběrné dvory by měly sloužit pro alespoň 2 000 obyvatel z důvodu fixních nákladů na 

obsluhu vzhledem k množství sesbíraného odpadu. Důležitým faktorem je také dojezdová 

vzdálenost pro občany, která by měla být do cca 5 km. [12] 

Obrázek č. 3 Nádoby s horním výsypem pro oddělený sběr papíru a plastů v Havířově  
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2.6 Složení komunálního odpadu 

Celková měrná produkce směsného komunálního odpadu v ČR v objemovém vyjádření činí 

1,7 m
3
/obyvatele/rok. Po uložení na skládce se tento objem díky hutnění skládky sníží na cca 

0,3 m
3
. Lze tedy konstatovat, že díky skládkování každoročně odloží průměrný obyvatel ČR 

do životní prostředí 300 l odpadu, který vyprodukoval. [9]  

Za průměrnou dobu svého života (77 let) by tedy průměrný obyvatel ČR potřeboval 

skládkovou kapacitu pro 23 100 l odpadu. Při uvažovaném počtu obyvatel ČR cca 10 000 000 

tedy hovoříme o neustálé potřebě cca 231 000 000 m
3
 volného objemu skládek pouze pro 

odstranění směsného komunálního odpadu. 

Přitom lze při podrobnějším zkoumání složení směsného komunálního odpadu zjistit, že  jeho 

skladba umožňuje převážnou část tohoto odpadu využít a to jak materiálově, tak energeticky. 

Nejvýznamnější zastoupení mají ve směsném komunálním odpadu tyto frakce: 

 Obaly (papír, plast, sklo) 

 Biologický odpad (kuchyňské zbytky, odpad z údržby zeleně) 

 Papír (noviny, časopisy, letáky) 

 Jemný odpad (popel, drobné částice) 

 Spalitelná frakce (dětské pleny, textil, obuv, dřevo aj.) 

Výše uvedené frakce mohou tvořit až 90% objemu směsného komunálního odpadu 

z domácností. Složení komunálního odpadu z domácností závisí na mnoha faktorech a je 

rozdílné ve městech a ve venkovských oblastech, mění se i podle kupní síly, ročního období 

či věkového složení obyvatelstva v dané lokalitě. Zatímco v lokalitách s rozvinutým 

systémem třídění využitelných složek můžeme očekávat zpravidla menší podíl obalů, 

v sídlištní a obecně městské zástavbě je běžně vyšší podíl biologického odpadu a v oblastech 

s lokálními topeništi lze předpokládat především v zimních měsících vysoký podíl popela 

z lokálních topenišť na úkor ostatních složek.  

Odpad podobný komunálnímu odpadu, produkovaný především firmami a živnostníky, je 

zpravidla také součástí směsného komunálního odpadu a také v jeho složení lze očekávat 

výrazné zastoupení papírových, plastových i skleněných obalů, plastů, biologického odpadu 

typu kuchyňské zbytky, dřeva a dalších využitelných složek. 
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Rozbory složení směsných komunálních odpadů byly v letech 2008-2010 prováděny v rámci 

projektu Univerzity Karlovy v Praze [9]. 

Z rozborů vyplývá, že z hlediska svého složení je směsný komunální odpad z domácností 

tvořen především složkami, které jsou materiálově a energeticky využitelné. Pouze cca ¼ 

směsného komunálního odpadu z domácností není možné výše uvedenými způsoby využít. 

Jedná se především o popel z domacích topenišť, smetky a minerální odpad viz obr. č. 4. 

 

Obrázek č. 4 Průměrné % hmotnostní složení směsného komunálního odpadu 

Naopak velmi dobře využitelné pro materiálovou recyklaci jsou zpravidla obaly. Jedná se o 

různé typy obalů z papíru, plastu, skla, kovů a kompozitních materiálů. Obaly mohou tvořit až  

20% z celkového množství směsného komunálního odpadu z domácností. 

Další výrazně zastoupenou složkou je papír, jedná se především o noviny, časopisy a 

v neposlední řadě reklamní letáky. Papír patří k materiálům nejvhodnějším pro recyklaci a 

následné materiálové využití. 

Plasty obsažené ve směsném komunálním odpadu jsou zpravidla různé plastové výrobky typu 

hračky, zahradní nábytek, květináče, plastové nádoby apod. Jejich materiálové využití je 

v praxi problematické, z důvodu obtížného uplatnění recyklovaného materiálu na trhu, ale 

mohou být využívány energeticky pro výrobu tepla a elektrické energie nebo při výrobě 

alternativních paliv z odpadů. 
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Biologické odpady tvoří cca 16% směsného komunálního odpadu z domácností. Lze 

konstatovat, že podíl biologických odpadů ve směsném komunálním odpadu je značně závislý 

na typu zástavby, ze které je směsný komunální odpad svážen. Zatímco ve venkovské 

zástavbě je podíl biologických odpadů relativně nízký, protože již jsou v mnoha obcích 

zavedeny systémy odděleného sběru biologických odpadů a biologické odpady z domácností 

jsou kompostovány (např. odpady z údržby zeleně) nebo zkrmovány (např. kuchyňské 

zbytky), tak v sídlištní a smíšené zástavbě tvoří tyto odpady kolem 20% z celkového množství 

směsného komunálního odpadu viz tabulka č. 2. 

Tab. č. 2 Složení směsného komunálního odpadu 

Látková skupina 

Průměrný podíl látkových skupin v komunálních odpadech 
z domácností 

[% hmotnostní] 

Sídlištní zástavba Smíšená zástavba Venkovská zástavba 

Papír/lepenka 26 23 8 

Plasty 17 18 10 

Sklo 11 8 5 

Kovy 2 2 3 

Bioodpad 16 22 12 

Textil 4 4 2 

Minerální odpad 2 1 7 

Nebezpečný odpad 1 0 0 

Spalitelný odpad 11 12 9 

Elektrozařízení 1 0 0 

Zbytek 20–40 mm 5 5 5 

Zbytek 8–20 mm 3 3 8 

Frakce < 8 mm 3 3 31 

CELKEM 100 100 100 

Zdroj: Univerzita Karlova v Praze 

Dalším a často opomíjeným odpadem, který je ve směsném komunálním odpadu 

z domácností poměrně výrazně zastoupen jsou použité dětské pleny, které mohou tvořit až cca 

10% objemu tohoto odpadu. Přestože v zahraničí jsou již vyvinuty příslušné technologické 

postupy a provozovány první recyklační zařízení [13], efektivní materiálové využití plen je 

zatím otázkou. Vzhledem k jejich složení (papír, plasty) je možné jejich energetické využití. 

Ostatní frakce tvoří z hlediska složení komunálního odpadu méně než 10%. Z toho 4% tvoří 

složky, které je možno energeticky využít. Jedná se především o obaly, které jsou znečištěné, 

dále dřevo, obuv, textil aj. Ve směsném komunálním odpadu bývají zastoupeny také použitá 

léčiva a výrobky pro osobní hygienu, drobné elektrospotřebiče, baterie aj. 
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2.6.1 Papír 

Papír patří mezi hlavní složky směsného komunálního odpadu produkovaného domácnostmi. 

V odpadu podobném komunálnímu, který v obcích produkují právnické a fyzické osoby 

oprávněné k podnikání má papír ještě výraznější zastoupení především z důvodu větší 

produkce papírových obalů (karton a lepenka). Odpadový papír je z hlediska nakládání 

s odpady velmi vhodnou surovinou pro materiálové využití, která je na světovém trhu trvale 

poptávána. Dle údajů Evropského sdružení papírenského průmyslu (CEPI) bylo v roce 2012 

v zemích Evropské unie recyklováno 72% z celkové spotřeby papíru. Odpadový papír je pro 

výrobu nového papíru stejně významný jako dřevo. Z recyklovaného papíru je vyráběno 90% 

novinového papíru a vlnité lepenky. [14] 

Při materiálové recyklaci odpadového papíru je možno dosáhnout 5-7 recyklačních cyklů (v 

závislosti na délce celulózového vlákna). Při výrobě papíru je nejčastěji používáno cca 50 % 

vlákna ze dřeva a 50 % vlákna z odpadního papíru. Ztráty vlákna jsou pak cca 10% při 

každém výrobním cyklu, tato odpadní vlákna přechází ve výrobním procesu do odpadních 

vod. Kaly z těchto vod je pak možné využít kompostováním nebo jako alternativní palivo 

v cementárnách, tyto možnosti využití jsou však spíš okrajové. 

Oddělený sběr papíru je dlouhodobě zaveden v systémech sběru komunálního odpadu ve 

většině obcí a měst ČR. Obecně platí, že papír je z hlediska objemu nejvýznamnější složkou 

tříděného sběru komunálních odpad. Výtěžnost odděleného sběru papíru v kg/obyvatele 

v obcích Moravskoslezského kraje v posledních letech výrazně narůstá viz obr. č. 5.  

 

Obrázek č. 5 Roční výtěžnost sběru papíru v obcích v Moravskoslezkém kraji v kg/obyvatele/rok                          

 

Odpadový papír sesbíraný v systémech sběru komunálního odpadu má zpravidla nižší kvalitu 

než odpadový papír sesbíraný z průmyslových a komerčních zdrojů. Je to směs různých druhů 
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papíru, často s podílem nežádoucích příměsí. Papír je v obcích Moravskoslezského kraje 

nejčastěji sbírán v nádobách s horním výsypem o objemu 1 100 l, méně časté je použití 

kontejnerů se spodním výsypem. V některých lokalitách je sběr prováděn v pytlích. 

Nádobový způsob sběru ovšem není v Moravskoslezském kraji pro sběr v papíru v obcích 

převažujícím způsobem z hlediska množství sebraného odpadového papíru. Poptávka po 

papíru na světovém trhu prochází cyklickým vývojem a v dobách konjunktury je papír 

vykupován soukromými subjekty za pozitivní ceny. 

 V Moravskoslezském kraji působí v současnosti řada komerčních subjektů, které odpadový 

papír od občanů vykupují a dále s ním obchodují. To sebou nese na jedné straně pozitivní 

motivaci obyvatel k třídění papíru, kdy je odpadový papír sbírán např. formou soutěží ve 

školách. Na druhou stranu pak dochází především ve velkých městech k vykrádání nádob 

s vytříděným papírem za účelem jeho prodeje. Tato města pak nejsou příliš motivována 

k rozšiřování systému sběru papíru v nádobách, neboť investice do sběrné sítě a provozní 

náklady spojené se svozem nemusí znamenat nárůst množství vytříděného papíru. Což pak 

může mít za následek pokles celkové výtěžnosti sběru papíru v období, kdy poptávka 

komerčních subjektů po sběrovém papíru poklesne. Lze předpokládat, že poté může opět dojít 

k výraznému nárůstu podílu papíru ve směsném komunálním odpadu. Sběr papíru realizovaný 

v komerčních výkupnách je v Moravskoslezském kraji častějším jevem než v sousedních 

krajích především díky faktu, že více než 60% obyvatelstva kraje žije ve městech nad 20 000 

obyvatel, kde je přirozeně vyšší koncentrace komerčních subjektů vykupujících druhotné 

suroviny ve srovnání s venkovskými oblastmi. V roce 2012 činil podíl nádobového sběru 

papíru v obcích Moravskoslezského kraje cca 42% a ostatní sběr tedy převažoval. Naopak 

v obcích sousedních krajů, Olomouckého a Zlínského, je převažujícím způsobem sběru papíru 

nádobový sběr  viz tabulka č. 3. 

 

Tab. č. 3 Způsob sběru papíru v obcích dle krajů vyjádřený v kg/obyvatele/rok  

Kraj Nádobový sběr 
Ostatní 

způsoby sběru Celkem 

Nádobový sběr 

% 

Moravskoslezský kraj 7,3 10,1 17,4 41,8 

Olomoucký kraj 11,1 8,5 19,6 56,5 

Zlínský kraj 9,8 6,6 16,4 59,8 
Zdroj: EKO-KOM 
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Průměrná výtěžnost odděleného sběru papíru v obcích Moravskoslezského kraje činila 17,4 

kg/obyvatele v roce 2012 viz tabulka č. 4. V obcích ORP Český Těšín, Ostrava, Třinec, 

Opava a Bohumín dosáhla výtěžnost více než průměrných hodnot. Jedná se o ORP s vysokým 

podílem městské zástavby sídlištního typu a zároveň oblast s hustou sítí komerčních zařízení 

sloužících k výkupu papíru. Na druhé straně obce ORP Vítkov, Orlová, Odry a Hlučín 

nedosahují ve sběru papíru ani 50% průměrné výtěžnosti Moravskoslezského kraje. 

S výjimkou ORP Orlová se jedná o oblasti spíše s rozptýlenou venkovskou zástavbou, kde 

může mít pro úroveň sběru papíru v obcích vliv i podíl lokálních topenišť.  

V letech 2008 a 2009 došlo u odpadového papíru k několikaměsíčnímu převisu nabídky nad 

poptávkou na evropském trhu. Následoval krátkodobý propad výkupních cen za papír. 

Následná reakce trhu vedla k odstavení některých papírenských kapacit, což mělo za následek 

přebytek sběrového papíru na českém trhu. V letech 2009 a 2010 bylo naopak několik 

velkokapacitních papírenských výrobních závodů otevřeno v okolních státech, zatímco 

v České republice a na Slovensku bylo několik výrobních závodů trvale uzavřeno. Český trh 

je tedy aktuálně z pohledu uplatnění sběrového papíru pro recyklaci závislý na exportu 

především do Německa, Polska a Rakouska, jejichž trh s papírem pro recyklaci je naopak 

deficitní a vyžaduje stálý import ze zahraničí. Mimo v praxi nejčastěji aplikované materiálové 

recyklace, kdy je odpadní sběrový papír znovu využíván pro výrobu nového papíru, je 

odpadní papír využíván také pro výrobu izolačních hmot nebo kompostování 

Tab. č. 4 Výtěžnost sběru využitelných složek komunálního odpadu a produkce směsného komunálního 

odpadu z domácností v obcích Moravskoslezského kraje 2012 (kg/obyvatele/rok) 

2012 Papír Plasty Sklo 
Nápojový 

karton Kovy 

Směsný 
komunální 

odpad 

Moravskoslezský kraj 17,4 10,0 10,2 0,2 39,8 202,4 
Zdroj: EKO-KOM 

Papír a papírové obaly  mohou tvořit cca 18 % z celkového množství zbytkového směsného 

komunálního odpadu z domácností. Znamená to tedy, že při produkci cca 202 

kg/obyvatele/rok směsného komunálního odpadu z domácností v Moravskoslezském kraji lze 

odhadovat, že v případě papíru je >30 kg/obyvatele/rok obsaženo ve směsném komunálním 

odpadu. Při počtu obyvatel Moravskoslezského kraje 1 226 000 s převažujícím podílem 

městské zástavby se tak může jednat o více než 40 000 t papíru ročně. (viz tab. č. 4) 
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2.6.2 Plasty 

Plasty jsou vůbec nejčastěji sbíranou složkou v systémech odděleného sběru využitelných 

složek komunálního odpadu v ČR. Počet obcí, ve kterých jsou sbírány odpadní plasty je 

uveden v tabulce č. 5.  

Tab. č. 5 Počet obcí v ČR se zavedeným odděleným sběrem plastových odpadů 

Rok Počet obcí Počet obyvatel 

2008 5772 10 143 000 

2009 5843 10 305 000 

2010 5890 10 400 000 
Zdroj: EKO-KOM 

Plasty jsou vyráběny synteticky především z ropy, uhlí či plynu a na jejich výrobu se 

spotřebovává cca 4% světové spotřeby ropy a jejích derivátů. Počátky rozvoje výroby plastů 

se datují ke konci 19. století, v roce 1949 již světová výroba plastů překročila 1 000 000 tun. 

V současnosti se celosvětová výroba plastů pohybuje výrazně nad 200 000 000 tun ročně. 

V České republice se ročně vyrobí a spotřebuje cca 1 000 000 tun plastů, tedy necelých 100 

kg/obyvatele/rok. 

Odpadní plasty jsou z hlediska výskytu nejčastěji zastoupeny v komunálních odpadech 

(katalogové číslo 20 01 39 a 20 03 01), dále v obalových odpadech (kat. č. 15 01 02), 

v odpadech z výroby plastových výrobků, ve stavebních odpadech atd. 

Plasty lze rozdělit dle jejich struktury na tyto základní druhy: 

 termoplasty  

 

 reaktoplasty 

 

 bioplasty 

 

Termoplasty (lineární polymery) se dají při dodání tepelné energie tavit a znovu přetvářet, 

jsou tedy nejvhodnější pro materiálovou recyklaci. Nejvyznamnější typy termoplastů jsou:  

 PVC – polyvinylchlorid, všestranný materiál obsahující pouze 43% ropy. Velmi dobře 

recyklovatelný, energetické využití je problematické vzhledem k obsahu chloru. 

Používá se zejména ve stavebnictví např. na rámy oken, trubky pro kabely, je odolný 

vůči povětrnostním vlivům a velmi špatně hořlavý. Dalším příkladem je využití ve 

zdravotnictví, kde se používá na výrobu obalů pro farmacii a chirurgii, infuzní vaky, 
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dýchací masky nebo v autoprůmyslu, kde je typickým materiálem pro výrobu výplní 

dveří, podlahových krytin a ochranných částí. 

 HDPE – vysokohustotní polyethylen. Vysoce pevný a málo pružný materiál, nachází 

široké uplatnění při výrobě plastových lahví na kosmetiku, čisticí prostředky nebo 

mléko, plastových dóz na potraviny, potravinových fólií, plastových hraček, potrubí 

pro rozvod vody či plynu. Netoxický a velmi dobře recyklovatelný. 

 LDPE – nízkohustotní polyethylen. Měkký, pružný a odolný vůči vlhkosti. Nejčastěji 

se používá pro výrobu fólií pro balení potravin, krycích a ochranných fólií, plastových 

tašek a nádob. Patří k nejčastěji recyklovaným typům plastu. 

 PET – polyethylentereftalát. Lehký a transparentní materiál, odolný vůči nárazu. 

Materiál velmi odolný vůči mikroorganismům a nevykazující žádnou reakci 

s potravinami, proto je nejčastěji využíván pro výrobu obalů pro potraviny a nápoje. V 

celosvětovém měřítku nejvíce recyklovaný typ plastu, je recyklovatelný několikrát a 

využívaný pro výrobu obalů, oblečení nebo dílů v autoprůmyslu. 

 PP – polypropylen. Pevný, tepelně odolný a lehký materiál. Často se používá ve 

výrobcích vystavených chladu, jako jsou chladicí kontejnery, zahradní nábytek, 

obalový materiál (např. jogurtové kelímky), v automobilovém průmyslu a ve 

stavebnictví (např. drenážní potrubí).  

 PS – polystyren. Pevný, transparentní, snadno tvarovatelný typ plastu. Vyrábí se ve 

více modifikacích. Pěnový polystyren je využíván ve stavebnictví. Z polystyrenu se 

vyrábějí např. plastové kelímky, součásti domácích spotřebičů a elektroniky, izolační 

desky, trubky na agresivní kapaliny aj. 

 ABS – akrylonitril butadien styren. Vysoce pevný, tepelně a chemicky odolný, tvrdý, 

má samozhášecí schopnosti. Nejčastěji se používá pro výrobu lednic, malých 

kuchyňských spotřebičů, mobilních telefonů, hraček, hudebních nástrojů, 

v autoprůmyslu a v leteckém průmyslu. 

 PC – polykarbonát. Mechanicky a tepelně odolný, rozměrově stálý, téměř nerozbitný 

materiál. Používá se pro výrobu CD a DVD, jako ochranný plášť mobilních telefonů a 

notebooků, pro výrobu světlometů aut, čoček do slunečních brýlí aj. 
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Reaktoplasty neboli termosety jsou obtížně roztavitelné plasty a z toho důvodu je jejich 

materiálová recyklace omezená. Mezi nejvýznamnější reaktoplasty patří polyestery, 

polyuretan, silikony, silikonové kaučuky, syntetické kaučuky.  

Bioplasty (biopolymery) jsou plasty které obsahují přírodní aditiva např. z celulózy nebo 

škrobu. Dále to mohou být syntetické plasty, vyráběné z biomasy. Často je využívána např. 

kukuřice. Z celkové produkce plastů tvoří bioplasty zanedbatelné množství a i když jsou 

vyráběné z biomasy a biologicky odbouratelné, nemusí jejich používání v praxi nutně 

znamenat z pohledu ochrany životního prostředí výhodnější řešení, než plasty vyráběné 

syntézou z fosilních zdrojů. Zatímco plasty z fosilních zdrojů jsou zpravidla recyklovatelné, 

tak při výrobě přírodních složek bioplastů narůstá potřeba využití zemědělské půdy a vody na 

úkor např. pěstování potravin.  

Nejvýznamnějším zdrojem plastových odpadů k materiálovému využití jsou plasty sebrané 

v systémech odděleného sběru v obcích, v nichž převažují obalové odpady. Na základě údajů 

z evidence ISOH mohou tvořit více než 80% odpadních plastů určených k recyklaci.  

V České republice je oddělený sběr plastů v obcích zaveden již od 90. let. Nejčastěji se jedná 

o samostatný sběr do nádob nebo pytlů. Nejčastěji jsou sbírány plasty více druhové 

v některých případech jsou sbírány pouze jednodruhové plasty (PET). Samostatný sběr plastů 

je z hlediska čistoty a kvality vytříděných plastů zpravidla vhodnější než sběr tzv. lehkých 

obalů, kdy jsou plasty sbírány s dalšími komoditami (kovové obaly, nápojové kartony).  

Výtěžnost odděleného sběru plastů v obcích Moravskoslezského kraje vykazuje v posledních 

letech setrvalý nárůst a patří mezi nadprůměrné v rámci ČR (viz obr. č. 6.) Pro sběr jsou 

používány nejčastěji nádoby s horním výsypem o objemu 1100 l, i když z hlediska čistoty 

vytříděných komunálních plastů jsou vhodnější nádoby se spodním výsypem. Pytlový sběr je 

využíván nejvíce v obcích s rozptýlenou zástavbou na Karvinsku či Opavsku. Nicméně 

pytlový sběr je poměrně obtížně použitelný v městské zástavbě z hlediska nároků na svoz a 

provozních nákladů. Sběr plastů ve sběrných dvorech, školní sběry a jiné způsoby sběru hrají 

z hlediska množství takto vytříděných plastových odpadů jen malou roli. Mezi jednotlivými 

okresy Moravskoslezského kraje existují ve výtěžnosti tříděného sběru plastů výrazné rozdíly. 

Ty mohou být dány kupní silou, ale také rozdílnou dostupností sběrných nádob pro oddělený 

sběr plastů v rámci jednotlivých ORP.  
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Obrázek č. 6 Srovnání krajů v roční výtěžnosti odděleného sběru plastů v roce 2012 

Úroveň recyklace plastových odpadů je v České republice poměrně vysoká, recyklováno je 

např. více než 50% plastových obalů uváděných každoročně na trh, což řadí Českou republiku 

na přední příčky v rámci Evropské unie. Potenciál odpadních plastů ve směsném komunálním 

odpadu z domácností pro materiálové a energetické využití je přesto značný.  

Plastové odpady, které jsou sbírány v systémech odděleného sběru komunálního odpadu 

v obcích obvykle v praxi obsahují značné množství příměsí složených z jiných než plastových 

odpadů a plastů, které nejsou technologicky znovu zpracovatelné. Z tohoto důvodu je nutné 

po provedení sběru provést dotřídění plastů dle druhů a odstranění nevyužitelných složek. 

V České republice se dotřídění provádí na poloautomatických linkách s výrazným podílem 

ručního dotřídění. V České republice existuje v současnosti 112 zařízení pro dotřídění 

využitelných složek komunálního odpadu, v převážné většině tato zařízení dotřiďují papír a 

plasty. V Moravskoslezském kraji je umístěno 12 takovýchto zařízení k dotřídění plastových 

odpadů. Ve vyspělých evropských zemích se již prosazují plně automatizované technologické 

linky většinou na bázi NIR (Near Infra Red) optických separátorů, které dokážou roztřídit 

jednotlivé plasty dle druhů a barev na základě jejich specifických spektrálních vlastností 

v odraženém světle viz obrázek č. 7. 

Nejčastěji se  dotřiďují PET lahve podle barev, přičemž trvale nejvyšší poptávka na trhu je po 

čirých PET lahvích. PET lahve se dále třídí na modré, zelené, hnědé a ostatní. Zpravidla se 

expedují slisované v balících, některá dotřiďovací zařízení jsou vybavena technologií na 

drcení PET lahví do vloček, tzv. flake. PET lahve určené k recyklaci mohou obsahovat víčka, 

která se v procesu dalšího zpracování oddělí zpravidla ve vodní lázni na základě odlišné 

hustoty materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, nejčastěji z PP. Obsah vlhkosti musí být max. do 
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5% a PET lahve nesmí obsahovat jiné příměsi (směsný komunální odpad, papír, dřevo, kovy, 

textil aj.) nebo být znečištěny např. nebezpečnými odpady. Nejčastější komplikací při 

recyklaci PET lahví způsobují PVC etikety,  které negativně ovlivňují kvalitu výstupního 

materiálu. V České republice jsou vyvíjeny špičkové technologie pro recyklaci PET, jejichž 

výstupem je regranulát z recyklovaného PET kvalitativně srovnatelný s primární surovinou 

(společnost Plastic Technologies and Products s. r. o. v Jílovém u Prahy). 

 

Obrázek č. 7 Schéma technologické linky pro třídění plastů s optickým separátorem 

Dále jsou z komunálních plastových odpadů dotřiďovány fólie čiré a barevné, většinou na 

bázi LDPE, HDPE a PP. Recyklaci fólií mohou komplikovat různé druhy kompozitních 

(vícevrstvých) obalových materiálů, jejichž součástí fólie jsou. Fólie jsou předávány 

k recyklaci v balících obsahujících minimálně 96% fólií dle popisu, které obsahují maximálně 

2% ostatních plastových výrobků vyjma termosetů a PVC, které nesmí fólie obsahovat vůbec. 

Fólie nesmí být znečištěné nebezpečným odpadem a obsahovat jiné příměsi. 

Duté plastové obaly jsou další frakcí, která je dotřiďována z komunálních plastových odpadů. 

Jedná se převážně o lahve či kanystry od kosmetiky a pracích, mycích či avivážních 

přípravků, nápojů a pochutin, nejčastěji na bázi HDPE nebo PP. Podobně jako u fólií jsou 

předávány k recyklaci v balících obsahujících minimálně 96% dutých obalů, bez obsahu PVC 

a termosetů a nesmí obsahovat jiné příměsi nebo být znečištěné nebezpečným odpadem. 

Polystyren je v posledních letech dalším plastovým materiálem, který je poptáván pro 

materiálovou recyklaci. Musí být roztříděn podle druhu, např. pěnový polystyren, 

extrudovaný polystyren. K recyklaci musí být předán čistý bez jakýchkoliv příměsí. 

1. Nevytříděný odpad 
2. Spektrofotometrický separátor 

3. Vytříděné druhotné suroviny 
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Směsné plasty jsou dotřiďovány jako velkorozměrové a jako drobná frakce. V případě 

velkorozměrových plastů se jedná o plastové výrobky nad 40 cm, např. plastové palety, 

přepravky, trubky, obaly. Tyto musí být předávány k recyklaci v balících obsahujících 

minimálně 98% plastových předmětů dle popisu s maximálně 2% obsahu jiných příměsí. 

Drobná frakce směsných plastů obsahuje především kelímky, vědra,  stolní a kuchyňské 

náčiní z plastů, plastové části hraček, domácích spotřebičů, přepravek a jiných výrobků. 

Ekonomicky efektivní recyklace odpadních směsných plastů je v praxi poměrně obtížná, 

především pokud se jedná o směsné plasty pocházející ze systému odděleného sběru 

komunálních odpadů. Přesto mohou být tyto materiály díky výhřevnosti plastů s výhodou 

využívány k výrobě alternativních paliv z odpadů určených k použití např. v cementárnách. 

Použití primárních plastů vyráběných zpracováním ropy je z hlediska dostupnosti a kvality 

pro výrobce plastů často vhodnější alternativou než upravené odpadní plasty. Evropský trh 

s odpadními plasty je do značné míry závislý na exportu do asijských zemí. Celosvětová 

spotřeba plastů přitom dle všech ukazatelů neustále roste. Poptávka po některých odpadních 

plastech na evropském trhu je tedy podmíněna spíše dotační politikou, kdy je použití 

odpadních plastů cenově výhodnější, než použití primární suroviny. 

V České republice není v současnosti spotřeba upravených odpadních plastů ze strany státu 

žádným způsobem legislativně podporována a lze konstatovat, že trvalou poptávku po 

odpadních plastech je v případě plastů z komunálního odpadu možné zaznamenat pouze v 

případě PET a některých druhů fólií. Ostatní druhy odpadních plastů podléhají cyklickým 

výkyvům trhu. Dále je poptávka po jednodruhových odpadních plastech z výroby. Praktické 

využití výrobků z recyklovaných směsných plastů není ze strany veřejného sektoru nijak 

zajištěno (protihlukové bariéry či gabiony u dopravních staveb, komunální mobiliář apod.) 

Náklady na oddělený sběr plastů a jejich následnou úpravu na kvalitu druhotné suroviny jsou 

vůbec nejvyšší ze všech odděleně sbíraných komodit. [9] Náklady na sběr a úpravu 

komunálního plastového odpadu jsou hrazeny z obecních rozpočtů a na spolufinancování se 

v rámci podílu obalové složky, která činí u odděleně sebraných plastů cca 80%, podílí výrobci 

a importéři plastových obalů prostřednictvím systému EKO-KOM. 

Některé evropské státy se rozhodly zavádět oddělený systém sběru pouze pro ty druhy plastů, 

u kterých je reálný předpoklad uplatnění na trhu. Např. v Rakousku jsou v rámci systému 

odděleného sběru komunálního odpadu v obcích sbírány v některých spolkových zemích 

pouze PET lahve, případně fólie a duté plasty. Ostatní plastové odpady z domácností jsou 
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využívány energeticky v zařízeních na energetické využití komunálního odpadu jako součást 

směsného komunálního odpadu. [15] Tento model podporuje především vysoká energetická 

výhřevnost plastových odpadů, která může činit až 20 MJkg
-1

, ovšem v současnosti je v České 

republice obtížně uplatnitelný v praxi z důvodu chybějících kapacit zařízení pro energetické 

využití komunálního odpadu ve většině regionů. 

V Moravskoslezském kraji činí podíl odděleného sběru plastového odpadu cca 26% z 

celkového množství odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu (bez kovů). 

Nevytříděné plastové obaly a ostatní plastový odpad mohou tvořit více než 14% hmotnosti 

směsného komunálního odpadu z domácností, což znamená, že při produkci cca 202 

kg/obyvatele/rok může být v Moravskoslezském kraji každoročně na skládkách bez využití 

uloženo více než 30 000 tun plastového odpadu z domácností.  

2.6.3 Sklo 

Odpadní sklo je dalším významnou složkou směsného komunálního odpadu. Sklo je 

taveninou sklářského písku, sody, potaše a vápence a je to stálý, mechanicky a teplotně velmi 

odolný a vůči okolnímu prostředí chemicky inertní materiál, jehož výroba je energeticky 

poměrně náročná. Asi 85% celkové výroby skla tvoří výroba skleněných obalů, dále je 

používáno pro výrobu bižuterie, plochého skla pro stavebnictví, autoskel a izolačních hmot. 

Sklářský kmen se taví při teplotě 1420 – 1470°C. Při použití střepů z odpadního skla tavba 

trvá při nižší teplotě kratší dobu, což má pozitivní vliv na spotřebu energie při tavicím 

procesu, kdy tak dochází ke značným úsporám. Zároveň použité střepy zlepšují proces tavby 

a zajišťují kvalitnější sklovinu. [16] 

Pro odpadní sklo nejsou stanoveny technické normy, které by určovaly jeho složení či jiné 

vlastnosti. V praxi se nejčastěji používají pro určení druhu odpadního skla tyto pojmy: 

 Nezpracované střepy – směs skleněných střepů z různých systémů sběru, která může 

obsahovat nežádoucí příměsi, má různé složení, není nikterak mechanicky upravena. 

 Upravované střepy – skleněné střepy upravené dle požadavků zpracovatele, zbavené 

nečistot a nežádoucích příměsí, připravené ke vsázce do tavícího procesu u 

zpracovatele. 

 Vratné skleněné obaly – v ČR jeden z mála druhů vratných obalů. Především jsou to 

zálohované pivní lahve. 
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Sklo je materiál, který lze recyklovat v podstatě bez omezení. Používání odpadních 

skleněných střepů při jeho výrobě má za následek především úsporu primárních surovin. 

Sklářské písky se v ČR těží pouze ve třech lokalitách, potaš se získává z popelu spáleného 

dřeva, ¾ úspor na primárních surovinách ale tvoří při použití odpadních skleněných střepů 

náklady na uměle vyrobenou sodu. Nezanedbatelná je pak úspora energie, jejíž spotřeba při 

použití odpadních skleněných střepů klesá. Přidáním 10% odpadních skleněných střepů do 

vsázky při tavení skla se ušetří 3% energie. Při použití 100% skleněných střepů do vsázky lze 

ušetřit až 25% tepelné energie spotřebované při tavícím procesu. Mezi další výhody používání 

odpadních skleněných střepů patří nižší produkce CO2 při sklářské výrobě a tedy snížení emisí 

skleníkových plynů. Díky nižším teplotám při tavicím procesu je také teoreticky možné 

prodloužit životnost tavicího zařízení v důsledku jeho menšího opotřebení.  

V České republice existují dva zpracovatelé upravených sklářských střepů, ke kterým směřuje 

drtivá většina skla sebraného v rámci odděleného sběru využitelných složek komunálního 

odpadu. Jedná se o sklárny společnosti Vetropack Moravia Glass v Kyjově a AMT s. r. o. 

v Příbrami. Obě sklárny využívají moderní technologické linky pro dotřídění odpadních 

střepů na kvalitu vhodnou pro vsázku do tavicího procesu. Nejvíce odpadních skleněných 

střepů se obecně používá při výrobě obalového skla a při výrobě skelných izolačních vláken. 

U zeleného skla může podíl střepů z odpadního skla činit až 80%. Při výrobě hnědého skla se 

používá cca 50% vsázky střepů a nejnižší podíl odpadních třepů se používá při výrobě skla 

čirého, obvykle cca 30%, kde je požadavek na kvalitu a barevnou čistotu střepu nejvyšší. 

Využitelnost odpadních skleněných střepů pro výrobu skla závisí především na jejich čistotě. 

Střepy pocházející z výroby ve zpracovatelském průmyslu (pivovary, sodovkárny, 

konzervárny  apod.) mají zpravidla homogenní složení a jejich okamžité použití pro sklářskou 

výrobu je bez větších problémů možné. Problémem je ovšem jejich nedostatek na trhu 

z důvodu omezených zdrojů. Např. sklárny společnosti Vetropack Glass a. s. zpracují ročně 

cca 80 000 t odpadních skleněných střepů. Sklárny nakupují střepy ze zpracovatelského 

průmyslu od svých odběratelů a od dodavatelů střepů pocházejících z odděleného sběru 

využitelných složek komunálního odpadu v obcích, což jsou zpravidla svozové firmy, které 

provádějí svoz nádob s vytříděným sklem v obcích. Trvalý nedostatek střepů z čirého skla na 

tuzemském trhu pak řeší sklárny importem ze zahraničí. 

Střepy z odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu obsahují různé 

nežádoucí příměsi. Jedná se především o kovy, anorganické a organické látky. 
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Obrázek č. 8 Nádoby se spodním výsypem pro oddělený sběr skla v Bohumíně 

Kovy, především hliník a ocel, ze kterých jsou vyráběny uzávěry lahví, komplikují proces 

tavby skla a způsobují v něm např. nežádoucí praskliny. Anorganické látky (keramika, 

porcelán, popel, kamení apod.) vytvářejí ve skleněných výrobcích tzv. kamínky. Relativně 

nejméně problematické jsou organické příměsi, zpravidla zbytky etiket, karton, korek apod. 

přesto ani jejich podíl není žádoucí, protože mohou ovlivnit zabarvení skla. 

Odpadní skleněné střepy je z výše uvedených důvodu nutno před výrobou sklo vhodně 

upravit. K úpravě se využívají technologické linky. V rámci procesu úpravy se střepy 

nakládají na pásový dopravník, kde jsou vlhčeny, aby se zamezilo prášení. Následně je 

instalován magnetický separátor za účelem oddělení železných kovů. Poté jsou střepy nebo 

celé lahve zpravidla ještě ručně přetříděny, odstraňují se nežádoucí příměsi typu plasty, dřevo, 

textil a ze směsného skla se vytřídí čiré sklo. Takto vytříděné střepy procházejí v dalším 

kroku drcením v drtiči a rozdrcené střepy procházejí vibračními síty, která oddělují hrubou 

frakci >25 mm a zpravidla i jemnou frakci <5 mm, do které se nejvíce usazují nečistoty 

(prach, papír z etiket, hliník). Tyto nečistoty jsou následně odsávány proudem vzduchu do 

cyklónu. Podrcené a vyčištěné střepy procházejí druhým magnetickým separátorem za účelem 

oddělení zbytkové frakce kovů. Vzhledem k rostoucímu podílu hliníkových uzávěrů lahví se 
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v posledním kroku zpravidlla provádí ještě separace neželezných kovů. Používají se 

separátory na bázi vířivých proudů nebo indukční detektory kovů. Následně jsou takto 

upravené střepy připravené k použití pro výrobu skla.  

Ze strany sklářského průmyslu je dlouhodobá poptávka po odpadních střepech z čirého skla. 

Sklárny Vetropack Moravia Glass v Kyjově mají svůj výrobní program založen z velké části 

na produkci výrobků z čirého skla. V posledních letech je proto v obcích rozvíjen oddělený 

system sběru směsného (barevného) a čirého skla. Sklo se nejčastěji sbírá do zelených a 

bílých nádob se spodním výsypem o objemu 1 300 až 1 550 l viz obr. č. 8. Tento typ nádob je 

z hlediska kvality vytřídněého skla pro oddělený sběr nejvhodnější a to především z důvodu 

zachování vyšší čistoty střepů. Dále je sklo sbíráno v některých oblastech i do nádob s horním 

výsypem o objemu 1 100 l. Oddělený způsob sběru čirého a směsného skla je z hlediska 

organizace sběru náročnější, na druhou stranu zaručuje setrvalou kvalitu vytříděných střepů a 

tudíž i poptávku po odpadních skleněných střepech ze strany sklářského průmyslu.  

V Moravskoslezském kraji činila v roce 2012 výtěžnost odděleného sběru skla v obcích 10,2 

kg/obyvatele/rok viz obr. č. 9. Podobně jako u komodit papír a plasty existují mezi 

jednotlivými ORP výrazné rozdíly v úrovni sběru skla.  

 

Obrázek č. 9 Srovnání krajů v roční výtěžnosti odděleného sběru skla v roce 2012 
  

Oddělený sběr směsného skla je zaveden ve všech obcích Moravskoslezského kraje. Sběr skla 

má historickou tradici a je obyvatelstvem široce akceptován. Sklo je vnímáno jako tradiční 

materiál pro recyklaci. Pro zvýšení výtěžnosti sběru skla hraje největší roli dostupnost 

sběrných nádob, jejichž síť je trvale rozvíjena obcemi díky výrazné podpoře výrobců obalů, 

kteří prostřednictvím systému EKO-KOM instalují nádoby na sběr směsného i čirého skla v 
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obcích a formou finančních odměn příspívají na náklady spojené se svozem a využitím 

obalového skla, které tvoří 99% odpadního skla sbíraného v systémech odděleného sběru 

využitelných složek komunálního odpadu. V roce 2012 takto bylo v Moravskoslezském kraji 

sesbíráno a předáno k využití více než 12 500 t skla.  

Sklo tvoří cca 27% hmotnosti vytříděných komunálních odpadů sesbíraných v rámci 

odděleného systému sběru v obcích Moravskoslezského kraje (bez kovů). Lze odhadovat, že 

ve směsném komunálním odpadu, jehož 8% tvoří nevytříděné sklo je ročně v rámci 

Moravskoslezského kraje ukládáno na skládkách cca 20 000 t skla, které by mohlo být 

předáno k recyklaci a následnému využití ve sklářském průmyslu při výrobě nového skla. 

Sklo má jakžto obal oproti jiným typům obalů řadu výhod. Přesto jej v poslední době 

nahrazovují zejména výrobci nealkoholických nápojů a piva plastovými obaly. Zatímco 

zajištění recyklace a materiálového využití plastových obalů sebou nese určité problémy, sklo 

je z hlediska ochrany životního prostředí velmi vhodný obalový material. Je možné ho 

neustále a bez omezení recyklovat a po odpadních skleněných střepech je trvalá poptávka ze 

strany tuzemských zpracovatelů. Recyklace skla přináší řadu výhod, jako jsou úspora 

primárních zdrojů, úspora spotřeby energií a snížení emisí CO2. 

2.6.4 Biologicky rozložitelný komunální odpad 

Podmínky pro nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (BRKO) v České 

republice výrazně ovlivňuje evropská směrnice 1999/31/ES, o skládkách odpadů. Jedním z 

požadavků této směrnice je postupné snižování množství biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů ukládaných na skládky ve srovnání s celkovým množstvím 

vyprodukovaného biologicky rozložitelného odpadu v roce 1995. Odklon biologicky 

rozložitelných odpadů ze skládek by dle směrnice měl být realizován recyklací, materiálovým 

či energetickým využitím těchto odpadů. Směrnice je závazná pro všechny členské země 

Evropské unie a postupně má být v členských zemích dosaženo: 

 snížení množství biologicky rozložitelných odpadů odstraněných skládkováním o 25% 

ve srovnání s celkovou produkcí v roce 1995 do pěti let od implementace směrnice do 

právního řádu příslušné členské země 

 snížení množství biologicky rozložitelných odpadů odstraněných skládkováním o 50% 

ve srovnání s celkovou produkcí v roce 1995 do osmi let od implementace směrnice 

do právního řádu příslušné členské země 
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 snížení množství biologicky rozložitelných odpadů odstraněných skládkováním o 75% 

ve srovnání s celkovou produkcí v roce 1995 do patnácti let od implementace 

směrnice do právního řádu příslušné členské země 

Do českého právního řádu byly požadavky směrnice implementovány po vstupu do Evropské 

unie v roce 2005 vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky. 

Vzhledem k cílům stanoveným ve směrnici, k jejichž plnění se Česká republika zavázala, 

bylo nutné začít hledat také jiné možnosti využití BRKO, než bylo do té doby nejvíce 

rozšířené ukládání BRKO na skládky. 

Z hlediska praktických možností využití BRKO patří mezi nejčastěji využívané tyto způsoby: 

 kompostování 

 anaerobní fermentace se získáváním bioplynu 

 mechanicko-biologická úprava odpadů 

 přímé energetické využití BRKO jako součásti komunálního odpadu 

Biologicky rozložitelný odpad je odpad, který je možné aerobně nebo anaerobně rozkládat. 

Během rozkladných procesů vznikají skleníkové plyny, zejména metan CH4 a z tohoto 

důvodu je jejich skládkování v Evropě cíleně omezováno. Jedná se o různorodé odpady např. 

z údržby zeleně, papírenské výroby, ze zpracování dřeva, čistírenské a vodárenské kaly, 

odpady z potravinářského průmyslu, z restaurací a jídelen a v neposlední řadě o biologicky 

rozložitelné odpady z domácností. 

Z hlediska komunálního odpadu je nejdůležitější nakládání se směsným komunálním 

odpadem a v něm obsaženou složkou BRKO. Dalším významným zdrojem BRKO v 

komunálním odpadu jsou odpady z údržby veřejné zeleně.  

V Moravskoslezském kraji jsou zaváděny systémy odděleného sběru BRKO od roku 2006. V 

praxi nejčastěji využívanou metodou nakládání s BRKO, pocházejícími z odděleného sběru v 

obcích Moravskoslezského kraje, je kompostování. V kraji je v současnosti provozováno více 

než 20 kompostáren, dále jsou v některých obcích zavedeny systémy komunitního 

kompostování nebo poskytování kompostérů domácnostem v rodinné zástavbě se zahradami. 

Výše uvedené aktivity jsou často finančně podporovány z dotací Operačního programu 

životního prostředí. Nejčastěji kompostovaným druhem BRKO jsou odpady z údržby veřejné 

zeleně (tráva, listí, dřevní odpad z údržby dřevin a keřů apod.), zatímco kompostování BRKO 
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z domácností (např. kuchyňské odpady) není příliš rozšířeno, s vyjímkou odpadů z údržby 

zeleně ze zahrad v rodinné zástavbě. 

Kompostování je process aerobního biologického rozkladu degradovatelného organického 

materiálu, pro jehož průběh je nutné zabezpečit optimální vlhkost materiálu (50-70%) a 

dostatečný přísun kyslíku (pravidelné provzdušňování). Dále je pro výrobu kompostu nutné 

zabezpečit: 

 správný poměr uhlíku a dusíku C:N, který by měl činit 30 – 35:1 

 regulaci teploty, kvalitní promíchání vstupních surovin 

 minimální množství fosforu (0,2% v sušině) 

Proces kompostování je možné rozdělit na tři fáze. První rozkladná fáze trvá cca tři týdny, 

dochází k nárůstu teploty v kompostu na 50 – 70°C. Druhá fáze přeměny trvá zhruba čtyři 

týdny a dochází k poklesu teplot až na teplotu okolního prostředí, kompost poté přechází do 

třetí fáze zrání, která nastává kolem osmého týdne od začátku kompostování. V tabulce č. 6 

jsou uvedeny vlastnosti některých biologicky rozložitelných komunálních odpadů. 

Tab. č. 6 Vlastnosti biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

 
Poměr C:N 

Vlhkost  
(%) 

Obsah P2O5  

(% v sušině) 

Tráva - krátká seč 22-30:1 70-85 0,4-0,9 

Listí 40-60:1 15-40 0,1-0,2 

Kuchyňské odpady 20-30:1 65-80 0,3-0,7 

Piliny 500:1 40-70 0-0,1 

Hobliny 120-200:1 20-30 0,1-0,2 

Sláma 60-100:1 10-20 0,3-0,5 

Zelená štěpka 70-90:1 40-60 0,2-0,5 
Zdroj: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Průmyslové kompostování má v České republice velmi dlouhou tradici, první kompostárna s 

řízenou technologií byla u nás zprovozněna již v roce 1915. Jednalo se o řízené kompostování 

čistírenských kalů, popele, uličních smetků a rašeliny v rámci provozu pražské čistírny 

odpadních vod. Od té doby byl rozvoj kompostování na našem území dynamický a v roce 

1987 bylo zaznamenána maximální roční produkce kompostu ve výši přes 2 500 000 t. 

Komposty se vyráběly z komunálních a průmyslových biologických odpadů a čistírenských 

kalů. Výroba kompostu byla státem intenzivně podporována od roku 1955 do roku 1989 za 

účelem zabezpečení obnovy úrodnosti zemědělské půdy. 
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Průmyslové komposty vyráběné dnes z komunálního odpadu často obsahují nadlimitní 

množství škodlivin a jejich využití v zemědělství při pěstování potravinářských plodin je 

problematické. [17] Častým případem je nadlimitní obsah těžkých kovů, především zinku dle 

ČSN 46 5735. Paradoxně, některé zemědělské půdy v České republice trpí naopak 

nedostatkem zinku, který je významnou minerální živinou v půdě. Použití průmyslových 

kompostů v zemědělství upravuje Vyhláška ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb. "o 

stanovení požadavků na hnojiva" ve znění pozdějších předpisů, podle které jsou průmyslové 

komposty považovány za organická hnojiva. Ztráta živin v půdě je v současnosti řešena 

především používáním průmyslově vyrobených syntetických hnojiv, jejichž výroba sebou 

nese značnou zátěž pro životní prostředí z důvodu spotřeby primárních surovin a vysoké 

energetické náročnosti při výrobě a distribuci. Přestože využíváním kompostů jakožto 

organického hnojiva by bylo možné nahradit značnou část spotřeby průmyslových hnojiv a 

zároveň zajistit využití biologicky rozložitelných odpadů, neexistuje pro tento způsob 

nakládání s komposty ze strany státu žádná podpora. Naopak je využití kompostů vyráběných 

z biologicky rozložitelných odpadů v zemědělství komplikováno legislativou. Na druhé straně 

jsou z Operačního programu životní prostředí masivně dotovány projekty na výstavbu 

obecních kompostáren a vytváření systémů odděleného sběru biologicky využitelných 

komunálních odpadů. Výsledkem je pak často obtížné uplatnění vyrobených kompostů na 

trhu, což může mít v budoucnosti za následek sníženou motivací obcí a svozových firem 

k zavádění a dalšímu rozvoji systémů odděleného sběru BRKO. 

V České republice se komposty vyrobené z BRKO v současnosti nejčastěji využívají pro 

rekultivaci skládek ve formě tzv. zeminového substrátu. Další formou využívání kompostů 

vyrobených z odpadů z údržby veřejné zeleně je také jejich využití při zakládání a údržbě 

veřejné zeleně. Dále je kompost prodáván či bezúplatně poskytován občanům a zájemcům 

z podnikatelského sektoru. Pro dlouhodobé zajištění funkce systému nakládání s BRKO 

formou kompostování je tedy rozhodující, aby byl zajištěn odbyt kompostu a tato forma 

nakládání s BRKO byla ze strany státu cíleně podporována. Možností jsou především dotace 

zemědělským podnikům na nákup kompostu vyrobených z BRKO, zjednodušení příslušné 

legislativy při certifikaci kompostu jako výrobku - hnojiva a také zvýšení skládkovacího 

poplatku pro odpady obsahující BRKO, především směsný komunální odpad. Dalším 

důležitým faktorem je umísťování zařízení pro výrobu kompostu prioritně v oblastech, kde je 

dostatek orné půdy. Podpora výroby kompostu v oblastech, kde mohou být z důvodu málo 

http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/474-2000-sb
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intenzivní zemědělské činnosti obtížně využitelné jako hnojivo v zemědělské výrobě, 

znamená spíše vytváření dalšího problému s odbytem a využitím takto vyrobeného kompostu. 

V Moravskoslezském kraji je výměra zemědělské půdy 0,22 ha/obyvatele. Průměrná výměra 

zemědělské půdy v České republice je 0,42 ha/obyvatele. Moravskoslezský kraj tedy 

disponuje k zemědělské výrobě pouze polovinou rozlohy zemědělské půdy než je průměrně 

v ČR. Ještě větší rozdíl je pak v podílu orné půdy na obyvatele. Ve srovnání se sousedním 

Olomouckým krajem je výměra orné půdy na obyvatele v Moravskoslezském kraji o více než 

polovinu menší viz tab. č. 7.  Nejmenší % podíl orné půdy pak mají okresy Karviná a 

Ostrava-město, díky svému výrazně průmyslovému charakteru a vysoké hustotě zalidnění viz 

tab. č. 1. Výměra orné půdy na obyvatele je v Moravskoslezkém kraji nejnižší ze všech krajů 

v České republice. [18] Kromě zmíněné charakteristiky okresů Ostrava a Karviná je to 

způsobeno především vyšším zatravněním zemědělské půdy v podhorských oblastech okresů 

Bruntál a Frýdek-Místek. Mezi jednotlivými ORP existují výrazné rozdíly v % zastoupení 

zemědělské půdy. Největší % podíl zemědělské půdy mají ORP: Kravaře (79,1%), Bílovec 

(72,1%) a Nový Jičín (68,5 %). S ohledem na výše uvedená fakta lze konstatovat, že potenciál 

pro uplatnění průmyslových kompostů vyrobených z BRKO v zemědělské výrobě je 

v Moravskoslezském kraji nejnižší ze všech krajů v České republice. 

 Tab. č. 7 Výměra zemědělské a orné půdy na obyvatele 

Kraj 

Výměra zemědělské 
půdy na 1 obyvatele  

(ha) 

Výměra orné půdy  
na 1 obyvatele                  

(ha) Počet obyvatel 

Moravskoslezský 0,22 0,14 1230613 

Olomoucký 0,44 0,32 638638 

Zlínský 0,33 0,21 589030 
Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální 

Celková projektovaná kapacita kompostáren pro biologicky rozložitelné odpady v České 

republice činí 1 421 000 t, z toho využívaná kapacita je 1 090 000 t biologicky rozložitelných 

odpadů. V roce 2009 bylo vyprodukováno 2 328 000 t biologicky rozložitelných odpadů, 

z toho na skládky bylo uloženo 1 502 000 t. [19] Z celkové produkce biologicky 

rozložitelných odpadů v České republice je tedy stále převážná část ukládána na skládky. 

Kvalita produkce kompostu je do značné míry závislá nejen na správném poměru vstupního 

materiálu, ale také na technologickém vybavení kompostáren. Jak již bylo uvedeno, materiál 



Lubomír Janda: Nakládání s komunálním odpadem v Moravskoslezském kraji 

44 
 

pro výrobu kompostu vyžaduje drcení, prosévání a trvalé provzdušňování. To je v případě 

zpracování většího množství kompostu možné pouze za použití speciálních strojů, jejichž 

pořízení je finančně náročně a zásadně ovlivňuje ekonomickou bilanci provozu kompostárny. 

 

Obrázek č. 10 Strojní zařízení pro překopávání kompostu 

Z těchto důvodů je z pohledu obcí vhodné řešit nakládání s BRKO společně ve větších 

územních celcích a zaměřit se spíše na spolupráci s místními zemědělskými podniky, než na 

provozování vlastních kompostáren. Zemědělské podniky disponují často potřebnou 

manipulační technikou. Zároveň mají možnost, v případě kvalitního výstupu z kompostárny, 

využít vyprodukovaný kompost na vlastní zemědělské půdě. Řešení nakládání s BRKO 

formou kompostování je tedy možné doporučit především v oblastech s dostatkem orné půdy 

a intenzivní zemědělskou produkcí. V rámci Moravskoslezského kraje se jedná především o 

ORP Opava, Kravaře, Hlučín, Bílovec a Nový Jičín. Další možností je provozování zařízení 

na výrobu kompostu z BRKO v areálech skládek odpadů, kde je možnost využití kompostu 

pro rekultivace skládek. V ostatních částech Moravskoslezského kraje by bylo vhodnější 

hledat jiné možnosti využití BRKO. 

Technologie anaerobní fermentace biologických odpadů je v praxi provozována za účelem 

jímání vzniklého plynu, který je využíván pro výrobu tepla a elektrické energie. Nejčastěji se 

jedná o zemědělské bioplynové stanice, kam je směřován odpad ze zemědělské výroby (kejda, 

kukuřičná a travní siláž, řízky apod.) V současné době je v provozu v ČR pouze 8 
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bioplynových stanic, které zpracovávají i jiné než zemědělské odpady. Z toho žádná z těchto 

stanic není v provozu v Moravskoslezském kraji. Problémem pro větší využití BRKO v těchto 

bioplynových stanicích je zpravidla vysoký obsah vlhkosti v odpadu (např. odpady z údržby 

zeleně) a jeho nestálé složení, které snižují účinnost jímání bioplynu. Zemědělské podniky 

provozující bioplynové stanice se tedy zaměřují zejména na využití vlastní produkce pro 

fermentaci vhodných biologických odpadů, jelikož jsou motivovány generováním 

maximálního množství bioplynu pro výrobu tepla a elektřiny.  

 

Obrázek č. 11 Schéma bioplynové stanice 

Biologicky rozložitelné odpady jsou považovány za biomasu – tedy obnovitelný zdroj energie 

(OZE). Výroba elektřiny z OZE je státem výrazně dotována. V Německu nebo v Rakousku 

jsou s úspěchem provozována zařízení na anaerobní fermentaci biologických odpadů, která 

přijímají i biologické odpady z jiných zdrojů než ze zemědělské výroby. Jedná se především o 

prošlé potraviny a odpady z veřejného stravování, tzv. gastroodpad. Zatímco v Německu je 

evidována produkce odpadů ze stravování cca 7 kg/obyv./rok, tak roční produkce 

gastroodpadu v České republice je necelých 15 000 t, což přepočteno činí cca 

1,5kg/obyvatele/rok. Prošlé potraviny ze supermarketů a odpady z veřejného stravování jsou 

v Německu materiálově či energeticky využívány, zatímco v České republice jsou tyto 

odpady součástí směsného komunálního odpadu a jsou ve většině případů odstraňovány na 
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skládkách. Důvodem je mimo jiné, že řada původců těchto odpadů nemá ze zákona 

ohlašovací povinnost (restaurace, bistra) nebo není nakládání s těmito biologicky 

rozložitelnými odpady dostatečně kontrolováno ze strany příslušných orgánů státní správy 

(např. v obchodních řetězcích). Pokud bychom uvažovali skutečnou produkci odpadů 

z veřejného stravování (kat. č. 20 01 08) v České republice cca 5 kg/obyvatele/rok, tak 

v případě Moravskoslezského kraje hovoříme roční produkci nejméně 6 000 t využitelného 

biologicky rozložitelného odpadu, který je bez využití odstraňován na skládkách. 

Mechanicko-biologická úprava odpadu (MBÚ) je další možností pro nakládání s BRKO. 

V principu se jedná o soubor separačních postupů, kdy je zpravidla v rámci jedné 

technologické linky drcením a následným proséváním na bubnových a vibračních sítech a 

gravitačních a odstředivých separátorech oddělena ze směsného komunálního odpadu tzv. 

lehká neboli nadsítná frakce, která obsahuje výhřevné složky jako papír, plasty, dřevo, pryž 

nebo textil. Tuto výhřevnou frakci lze pak po úpravě využít jako tuhé alternativní palivo 

(TAP) např. v teplárnách nebo v cementárnách. Problémem takto vyrobených alternativních 

paliv ze směsného komunálního odpadu bývá jejich různorodá kvalita a výhřevnost, proto 

jsou možnosti jejich uplatnění na trhu v praxi často omezené. Tzv. podsítná neboli těžká 

frakce je pak tvořena z inertních odpadů (popel, škvára, sklo, kamenivo) a organické frakce - 

mokrých biologických odpadů. Tato organická frakce ovšem může obsahovat např. i 

nebezpečný odpad a je často nutné ji stabilizovat a ukládat na skládku jako odpad. A proto i 

substrát podobný kompostu, vyrobený z této organické frakce je v praxi využitelný zpravidla 

pouze pro  rekultivace skládek. Naopak výhodou je při tomto způsobu nakládání s BRKO 

fakt, že není potřeba zavádět rozsáhlé a nákladné systémy odděleného sběru biologicky 

rozložitelných odpadů z obcí a měst. 

Technologie MBÚ se rozvíjely jako alternativa k přímému energetickému využití směsného 

komunálního odpadu zejména v 90. letech v Německu, ale vzhledem ke kolísavé kvalitě 

výstupní lehké výhřevné frakce (RDF) a problémech s využitím organické složky (kompostu) 

je využití technologie v případě směsného komunálního odpadu spíše diskutabilní. Známé 

případy nelegálního dovozu odpadu z Německa do České republiky se často týkaly právě 

výhřevné nadsítné frakce z výstupu MBÚ technologie, pro kterou nebylo možné najít 

uplatnění na německém trhu. V Německu je zakázáno skládkovat odpad upravený technologií 

MBÚ s výhřevností >6 000 kJkg
-1

 v sušině [21]. 
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S technologickým vývojem ovšem dochází k postupnému zlepšování kvality  výhřevné frakce 

na výstupu z MBÚ, kdy kvalitativním parametrem je zejména obsah chloru, vlhkost, 

výhřevnost a zrnitost vyrobeného paliva. 

 

Obrázek č. 12 Schéma mechanicko-biologické úpravy odpadů 

Spoluspalování TAP je technologicky možné jak v kotlech s roštovým, tak fluidním ohništěm. 

V obou případech platí, že TAP je možné používat až do poměru cca 30% k základnímu 

palivu,  např. uhlí. Podmínkou je, aby při použití směsi základního paliva a TAP neklesla 

provozní teplota ve spalovacím zařízení na méně než 850°C a zároveň nebyly překročeny 

platné emisní limity, které jsou stanoveny pro TZL, NOx, HCl, CO2, SO2, HF a TOC. 

Z podsítné organické frakce je po důkladném odseparování inertních materiálů možné za užití 

technologie anaerobní fermentace jímat bioplyn a tím snížit emise skleníkových plynů (CH4, 

CO2) na minimum a zároveň využít vzniklé teplo pro výrobu elektrické energie. 

Přímé energetické využití směsného komunálního odpadu za současné výroby tepla a 

elektrické energie je poslední alternativou pro zajištění požadavků evropské směrnice na 

odklonění BRKO ze skládek. BRKO je považován za obnovitelný zdroj energie a výroba 
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energie z tohoto odpadu může České republice pomoci zajistit splnění závazku pokrýt 13% 

celkové spotřeby energie z OZE dle požadavků evropské směrnice 2009/28/ES. 

Stejně jako v případě již zmíněné mechanicko-biologické úpravy je možné při přímém 

energetickém využití BRKO obsaženého ve směsném komunálním odpadu výrazně redukovat 

náklady na svoz a sběrné systémy, které jsou nutností při odděleném sběru BRKO v obcích. 

Průměrné náklady obcí v České republice na oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů 

činí 27 Kč/obyvatele/rok. [22] Možná úspora finančních nákladů na sběr a svoz BRKO by pro 

obce v Moravskoslezském kraji při nakládání s částí produkce BRKO formou přímého 

energetického využití směsného komunálního odpadu nebo formou jeho mechanicko-

biologické úpravy mohla být značná. 

V současnosti je ročně pouze ve směsném komunálním odpadu ukládáno na skládky v 

Moravskoslezském kraji  >150 000 t BRKO viz. tab. č. 10, což komplikuje plnění závazku 

České republiky ke snižování množství BRKO ukládaných na skládky a zároveň tento způsob 

nakládání s BRKO přispívá k nežádoucí tvorbě skleníkových plynů při rozkladných 

procesech ve skládkách a také zbytečně snižuje volnou kapacitu skládek do budoucna. 

3. Zhodnocení plánu odpadového hospodářství 
Moravskoslezského kraje 

V roce 2004 byl krajským zastupitelstvem v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. schválen 

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje a Obecně závaznou vyhláškou 

Moravskoslezského kraje č. 2/2004 byla zároveň vyhlášena jeho závazná část. 

Cílem Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje bylo vytvoření vhodných 

podmínek pro předcházení vzniku odpadů a pro odpovídající nakládání se vznikajícími 

odpady dle požadavků platné legislativy. Plán odpadového hospodářství byl vypracován na 10 

let, jeho platnost tedy končí v letošním roce. Závazná část Plánu odpadového hospodářství je 

závazným podkladem pro zpracování příslušných plánů odpadového hospodářství a je 

koncepčním dokumentem pro rozhodování příslušných správních úřadu v oblasti odpadového 

hospodářství, včetně obcí a měst v Moravskoslezském kraji. [23] 

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (POH MSK) je rozdělen na 6 částí, 

přičemž pro nakládání s komunálními odpady je důležitá koncepce navržená v bodě 4.1.5. 

směrné části POH MSK. [24] Ze čtyř navržených variant koncepce pro nakládání s odpady 

byla řídícím a poradním týmem POH MSK zvolena v roce 2004 k realizaci varianta V 4: 
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 Separace využitelných složek komunálního odpadu minimálně na úrovni požadavků 

zákona o obalech (papír, plast, sklo a kovy) 

 Separace nebezpečných složek komunálního odpadu, zpětný odběr vybraných 

výrobků 

 Separace BRKO z veřejné a soukromé zeleně, domácí kompostování 

 Využívání zbytkových směsných komunálních odpadů: 

1. Předúprava zbytkových směsných komunálních odpadů s cílem jejich využití 

(modifikace MBÚ) 

2. Materiálové využití kovů 

3. Organickou složku a inertní materiál využívat fermentací a pro rekultivace nebo 

zabezpečení skládek 

4. Spalitelnou složku využívat jako palivo v rámci kraje 

5. Nespalitelnou složku ukládat na skládky 

6. Skládkování zbývající nevyužitelné části zbytkového směsného komunálního odpadu 

K realizaci navržená varianta V4  je modifikací varianty V1, která předpokládala energetické 

využití nevyužitelné části zbytkového směsného komunálního odpadu zejména ze smíšené a 

sídlištní zástavby velkých měst. Varianta V2 pak upřednostňovala maximální separaci včetně 

separace kuchyňského odpadu z domácností tak, aby celkové materiálové využití 

komunálního odpadu bylo >50%. Varianta V3 navrhovala preferovat MBÚ pro směsný 

komunální odpad s tím, že výstupní výhřevná frakce bude využivána v zařízeních pro 

energetické využití mimo kraj, alternativně v cementárnách nebo ve vysokých pecích a 

organická složka bude využívána kompostováním. 

Z dnešního pohledu se navržená varianta V4 jeví poněkud obtížně proveditelná. V České 

republice v roce 2004 především neexistovalo žádné zařízení MBÚ na úpravu směsných 

komunálních odpadů. Takové zařízení ostatně není v České republice v provozu dodnes. 

Materiálové využití kovů jednoznačně závisí na poptávce zpracovatelského průmyslu po 

odpadních kovech jakožto celosvětově obchodovatelné komoditě a možnost ovlivnění tržní 

poptávky po kovech je z hlediska POH zanedbatelná. Využívání organické složky 

komunálního odpadu (BRKO) anaerobní fermentací je v zásadě proveditelná strategie, 
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nicméně dodnes k ní nejsou v České republice nastaveny vhodné podmínky viz problematické 

využití bioplynových stanic pro komunální odpady popsané v předchozí kapitole.  

Zásadním nedostatkem varianty V4 je ovšem navržené využití spalitelné složky směsného 

komunálního odpadu, tedy předpokládejme nadsítné frakce z MBÚ, jakožto paliva v rámci 

kraje. V roce 2004 nebylo ze strany řídícího a poradního týmu POH MSK zřejmě nijak 

relevantně ověřeno, zda v rámci kraje existuje poptávka po takovýchto palivech z odpadů a 

zda jsou v provozu energetická zařízení s dostatečnou kapacitou pro využívání těchto paliv a 

vhodnou technologií pro spoluspalování těchto paliv např. s uhlím. Nebyly provedeny 

příslušné testy složení takovýchto paliv, které v té době nikdo nevyráběl a tudíž nemohly být 

provedeny ani příslušné spalovací zkoušky pro předmětná paliva. 

Dále bylo navrženo, aby těžká frakce (nespalitelný odpad) z výstupu MBÚ byla ukládána na 

skládky, což je v přímém rozporu s předchozím návrhem na využívání organické složky 

BRKO anaerobní fermentací a inertní materiály využívat pro rekultivace. Těžká frakce z 

MBÚ je složena právě z organické složky a inertních materiálů.  

Lze tedy konstatovat, že z hlediska dlouhodobé koncepce byla zvolená varianta V4 pro 

zajištění snížení množství BRKO ukládaného na skládky a zajištění většího využití 

komunálních odpadů prakticky nerealizovatelná. Nebyly dostatečně specifikovány způsoby 

realizace navržených opatření a vhodné technologie. 

V rámci závazné části POH MSK byly stanoveny pro komunální odpady tyto závazné cíle:  

 snižovat měrnou produkci komunálních odpadů nezávisle na ekonomickém růstu  

 dosáhnout v roce 2010 zvýšení materiálového využití komunálních odpadů o 50% ve 

srovnání s rokem 2000. 

 snížit do roku 2010 hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20% ve srovnání s 

rokem 2000 s výhledem dalšího postupného snižování. 

 snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na 

skládky tak, aby podíl této složky činil: 

a) v roce 2010 maximálně 75 % hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v 

roce 1995 

b) v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 

1995 
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c) výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO 

vzniklého v roce 1995 [25] 

Pro rok 2010 bylo bilančním propočtem v rámci směrné části POH MSK stanoveno potřebné 

maximální množství BRKO, které mohlo být uloženo na skládkách na 133 500 t. Toto 

množství byl maximální odhadovaný roční limit pro zajištění snížení množství BRKO 

odstraněného skládkováním o 25% oproti množství BRKO odstraněného skládkováním v 

referenčním roce 1995. Pro splnění cíle bylo stanoveno, že by maximální množství směsného 

komunálního odpadu odstraněného skládkováním v roce 2010 mohlo činit 262 648 t. 

Dále bylo ve směrné části POH MSK navrženo vytvoření Integrovaného systému nakládání s 

komunálními odpady a jako jeden ze základních prostředků pro splnění tohoto cíle bylo 

navrženo vybudování Krajského integrovaného centra pro využívání komunálních odpadů. 

Pro umístění byly vybrány lokality v Ostravě-Kunčicích a v lokalitě bývalého dolu Barbora v 

Karviné-Dolech. Návrh předpokládal vybudování linky MBÚ v jedné z navržených lokalit s 

možností využití vzniklého paliva v energetickém zdroji, který by využíval cca 86 000 t 

paliva vzniklého úpravou směsného komunálního odpadu, případně 160 000 t směsných 

komunálních odpadů pokud se ukáže ekonomická nevýhodnost MBÚ. [24]  

Zároveň byla např. lokalita Karviná-Doly doporučena pro blízkost skládky v Horní Suché, 

která by nabízela možnost využití organické složky podsítné frakce z MBÚ pro rekultivaci 

skládky. Vzhledem k výše uvedenému je evidentní, že v roce 2004 nebyla zvolena 

jednoznačná strategie pro nakládání se směsným komunálním odpadem v kraji a možnosti 

řešení zůstaly v podstatě otevřené. Byla navržena výroba paliv, aniž by bylo předem jasné, že 

tato paliva budou mít uplatnění na trhu. Již v té době přitom byly odborné veřejnosti známy 

problémy s odbytem několika milionů tun produktů MBÚ technologie v Německu, kde se 

hledaly různé cesty pro jeho využití, včetně exportu do zahraničí. [12] 

Vyhodnocení POH MSK v roce 2010 pak přineslo v hodnocení zásady 2.7 Komunální odpady 

mimo jiné tato zjištění: 

1) od roku 2004 do roku 2010 nedošlo ke snížení produkce komunálních odpadů 

v Moravskoslezském kraji. V roce 2010 byla roční produkce o 37 938 t vyšší než v roce 2004. 

Podíl komunálních odpadů na celkové produkci odpadů v Moravskoslezském kraji tak 

v období 2004-2010 pozvolna vzrůstal viz tabulka č. 8 

 



Lubomír Janda: Nakládání s komunálním odpadem v Moravskoslezském kraji 

52 
 

Tab. č. 8 Produkce komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji 2004-2010 

 

 

rok 

 

Celková produkce 
komunálních odpadů 

Podíl komunálních 
odpadů na celkové 
produkci odpadů 

 

Produkce komunálních 
odpadů na obyvatele 

t % kg/obyv/rok 

2004 633 000 10 50
5 

2005 493 966 9,4 394,
9 

2006 460 798 7,9 36
9 

2007 440 588 10,2 35
3 

2008 530 405 10,25 424,
2 

2009 583 259 12,78 466,
6 

2010 670 398 13,1 539,
2 

Zdroj: Vyhodnocení POH MSK za rok 2010 

2) v roce 2010  nebylo dosaženo plnění závazného cíle POH MSK dosažení 50% zvýšení 

materiálového využití komunálních odpadů ve srovnání s rokem 2000 viz tabulka č. 9 

Tab. č. 9 Míra využití komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji 2004-2010 

 

 

 

 

rok 

 

Podíl využitých odpadů  
z celkové produkce 

komunálních odpadů  

Podíl materiálově 
využitých odpadů  

z celkové produkce 
komunálních odpadů  

Podíl energeticky 
využitých odpadů  

z celkové produkce 
komunálních odpadů 

% % % 
2004 6 6 0 

2010 43,7 43,6 0,07 

Zdroj: Vyhodnocení POH MSK za rok 2010 

3) závazný cíl POH MSK snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do 

roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování nebyl v roce 

2010 splněn. Komunálního odpadu (skupina 20 00 00) bylo v roce 2000 na skládky uloženo  

390 409 t. V roce 2010 pak bylo odstraněno skládkováním 415 057 t. V roce 2010 tedy 

došlo naopak k nárůstu množství komunálních odpadů odstraněných skládkováním o 

více než 6% ve srovnání s rokem 2000. 

4) závazný cíl POH MSK skládkovat v roce 2010 maximálně 75 % hmotnostních z 

celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995 se v roce 2010 také nepodařilo splnit. V 

roce 1995 bylo na skládkách v Moravskoslezském kraji odstraněno 178 000 t BRKO. V 

roce 2010 pak bylo na skládkách v Moravskoslezském kraji odstraněno 185 816 t BRKO. 

Podíl BRKO odstraněného na skládkách tak činil 104 % z celkového množství BRKO 
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odstraněného v roce 1995. Místo poklesu množství skládkovaného BRKO tak došlo k jeho 

nárůstu viz tabulka č. 10, což úzce souvisí s nárůstem množství skládkovaných komunálních 

odpadů, jejichž významnou složkou je právě BRKO viz bod 3). 

Tab. č. 10 % podíl BRKO odstraněného skládkováním v MSK ve srovnání s rokem 1995 

 

 

rok 

Podíl BRKO ukládaného na skládky vzhledem k roku 
1995 (178 000 t) 

% 

2005 128,6 

2006 140 

2007 142,4 

2008 106,8 

2009 108,4 

2010 101 
Zdroj: Vyhodnocení POH MSK za rok 2010 

Celková produkce odpadu v Moravskoslezském kraji  poklesla z 6 586 800 t v roce 2004 na 

5 115 091 t v roce 2010, stejně jako celkové množství odpadů ukládané na skládky, jehož 

množství pokleslo mezi lety 2000 a 2010 o 33%, avšak u produkce směsných komunálních 

odpadů můžeme pozorovat trend opačný, množství naopak spíše narůstá, stejně jako 

množství těchto odpadů odstraněných na skládce. [25] 

Hlavní indikátory pro komunální odpad stanovené v závazné části POH MSK naznačují 

nepříliš vhodně zvolenou výchozí strategii pro nakládání s komunálním odpadem v rámci 

POH MSK, jelikož většinu závazných cílů týkající se produkce komunálního odpadu se 

nepodařilo do roku 2010 splnit.  

4. Návrh řešení pro nakládání s komunálním odpadem 
v Moravskoslezském kraji v letech 2014-2020 

4.1 Nakládání s komunálním odpadem v ČR 

Vytvoření dlouhodobé funkční strategie pro nakládání s komunálním odpadem je v 

současnosti jedním z nejpalčivějších problemů odpadového hospodářství v České republice. 

Přestože celková produkce odpadů v posledních 10 letech výrazně klesla, stejně jako celkové 

množství odpadů odstraněné na skládkách, tak produkce komunálních odpadů je víceméně 

konstantní s mírnými meziročními výkyvy v závislosti na aktuální ekonomické situaci a 

skládkování zůstává dominantním způsobem nakládání se směsným komunálním odpadem v 
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České republice viz obr. č. 13. Česká republika tak nadále výrazně zaostává za vyspělými 

státy západní Evropy v míře materiálového a energetického využití komunálního odpadu.  

V odborné veřejnosti v posledních letech probíhá debata o tom, jakým směrem by se 

nakládání s komunálním odpadem mělo v budoucnu v České republice ubírat. Obecná shoda 

panuje na postupném znevýhodnění skládkování směsného komunálního odpadu s cílem 

výrazně omezit či zcela zakázat skládkování neupraveného komunálního odpadu v horizontu 

cca 10 let a na podpoře energetického a materiálového využití komunálního odpadu jako 

hlavních způsobů nakládání s komunálním odpadem.  

 

Obrázek č. 13 Způsoby nakládání s komunálními odpady v zemích EU, 2010    

4.1 Nakládání s komunálním odpadem v zemích EU 

Některé vyspělé evropské země se rozhodly již v průběhu předchozího desetiletí přistoupit k 

omezení skládkování neupraveného komunálního odpadu. Rakousko, jehož odpadové 

hospodářství bylo vyhodnoceno v roce 2012 v rámci studie Evropské komise jako 

nejrozvinutější ze všech zemí Evropské unie [27], oznámilo již v roce 2004 zákaz skládkování 

jakéhokoliv odpadu se celkových obsahem organického uhlíku TOC >5%, s platností od roku 

2008. [28] Výsledkem je mimo jiné, že Rakousko dnes bez problémů plní cíle evropské 

směrnice o snížení množství BRKO ukládaného na skládky. Mezi ostatní evropské země, 

které již směsný komunální odpad neskládkují vůbec patří Německo, Dánsko, Belgie, 
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Lucembursko a Švýcarsko. Tyto země, stejně jako Rakousko, legislativně zakázaly 

skládkování odpadu s určitou výhřevností či obsahem TOC. Švédsko a Nizozemsko, které 

také legislativně omezily a výrazně ekonomicky znevýhodnily skládkování jakéhokoliv 

výhřevného odpadu dnes skládkují <10% BRKO. Výše uvedené země také dosahují nejvyšší 

míry využití komunálního odpadu v rámci EU. [27] 

Česká republika patří společně s Řeckem, Maltou, Litvou, Lotyšskem, Portugalskem a 

Slovenskem do skupiny zemí s nízkou mírou využití komunálního odpadu v rámci EU 

(<19%) a zároveň do skupiny zemí, které vůbec nijak legislativně neomezily skládkování 

komunálního odpadu.  

Naopak v míře využití obalových odpadů se ČR řadí na čelní místa v rámci EU viz obrázek č. 

14. Zvyšování míry využití komunálního odpadu v ČR tříděním obalových odpadů je jistě 

žádoucí, ale klíčovým problémem komunálního odpadového hospodářství ČR je odstraňování 

směsného komunálního odpadu a jeho biologicky rozložitelné složky na skládkách. 

 

Obrázek č. 14 Míra využití obalových odpadů v zemích EU 

4.2 SWOT analýza pro nakládání s komunálním odpadem 
v Moravskoslezském kraji 

Na základě poznatků zjištěných v předchozích kapitolách bylo přistoupeno ke SWOT analýze 

nakládání s jednotlivými složkami komunálního odpadu v Moravskoslezském kraji 

SWOT analýza je metoda, za pomoci které lze určit silné stránky (Strenghts), slabé stránky 

(Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) spojené s nakládáním s danou 

složkou komunálního odpadu. 
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4.2.1 Papír 

Silné stránky Slabé stránky 

 Trvalá poptávka po odpadním 

sběrovém papíru pro recyklaci na 

světovém trhu 

 Setrvalý meziroční nárůst množství 

odděleně sebraného papíru v obcích 

Moravskoslezského kraje  

 Vysoký podíl papíru a papírových 

obalů ve směsném komunálním 

odpadu odstraňovaném na skládkách 

 Nízký podíl nádobového sběru 

papíru v obcích v kraji, nízká hustota 

sběrné sítě 

Příležitosti Hrozby 

 Papír je biologicky rozložitelný 

odpad s vysokou výhřevností 

 Úspora nákladů pro obce v případě 

zvýšení míry odděleného sběru 

 Nedostatečná kapacita recyklačních 

zařízení v ČR 

 Výkup odpadního papíru od 

fyzických osob komerčními subjekty 

Papír je složkou směsného komunálního odpadu, jehož oddělený sběr je v rámci nakládání s 

komunálními odpady přínosný. Setrvalá poptávka po vytříděném odpadovém papíru, který je 

druhotnou surovinou pro recyklaci, zajišťuje ekonomický přínos pro obce, jakožto původce 

odpadu. Odstraňování papíru skládkováním, jakožto nevytříděné součásti směsného 

komunálního odpadu, je tedy ve všech směrech nežádoucí způsob nakládání s tímto druhem 

komunálního odpadu. 

Pro zajištění ekonomicky efektivního odděleného sběru a nárůstu míry využití papíru z 

komunálního odpadu v rámci Moravskoslezského kraje lze doporučit následující opatření: 

1) Zvyšování dostupnosti nádob pro oddělený sběr papíru v obcích 

2) Legislativní omezení komerčního výkupu papíru od fyzických osob 

3) Zahrnutí příjmu za prodej vytříděného papíru, jakožto druhotné suroviny z odděleného 

sběru, do nákladů na služby pro obce 

4) Zvýšení skládkovacího poplatku pro znevýhodnění odstraňování papíru na skládkách 

5) Cílená podpora státu pro vybudování nových papírenských kapacit v ČR 
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4.2.2 Plasty 

Silné stránky Slabé stránky 

 Nadprůměrná výtěžnost odděleného 

sběru plastů v Moravskoslezském 

kraji 

 Trvalá poptávka po PET, fóliích a 

dutých plastech  pro recyklaci 

 Kolísavá poptávka po ostatních 

druzích plastů z komunálních 

odpadů  

 Vysoké měrné náklady na zajištění 

odděleného sběru plastů v obcích 

Příležitosti Hrozby 

 Vysoká výhřevnost plastů 

 Přímé energetické využití nebo 

výroba alternativních paliv 

 Větší míra podpory používání  

recyklovaných plastových výrobků 

 Neustálý nárůst produkce plastových 

obalů v celovětovém měřítku 

 Obsah chloru 

 Neexistence zařízení pro energetické 

využití komunálních plastových 

odpadů v Moravskoslezském kraji 

Potřeba zvyšování míry odděleného sběru plastů pro recyklaci a materiálové využití v 

Moravskoslezském kraji je diskutabilní. Na jedné straně neustále narůstá spotřeba plastových 

obalů a ostatních plastových výrobků, na straně druhé je sběr plastů díky jejich nízké měrné 

hmotnosti velmi nákladný. Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšší 

mírou recyklace odpadních plastových obalů, které tvoří více než 80% komunálních 

plastových odpadů. Komunální plastové odpady musí být vzhledem k množství nežádoucích 

příměsí dotřiďovány, přičemž po některých druzích odpadních plastů pro recyklaci a 

materiálové využití není na trhu stabilní poptávka.  

Na druhé straně jsou plasty vysoce výhřevný materiál a jejich % podíl ve směsném 

komunálním odpadu zvyšuje jeho výhřevnost. Obsah chloru je ovšem zpravidla limitujícím 

faktorem pro výrobu paliv z plastových odpadů. 

Pro zajištění přiměřené míry využití plastového odpadu lze doporučit tato opatření: 

1) Zajistit podmínky pro zvýšení energetického využití komunálních plastových odpadů 

2) Výhledově omezit oddělený sběr plastových odpadů na druhy plastů, které lze bez 

technologických problémů a s ekonomickou efektivitou recyklovat (PET, fólie, duté plasty) 

3) Cílená státní podpora pro zajištění využití plastových výrobků vyrobených 

z recyklovaného plastového odpadu (veřejné zakázky) 
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4) Striktní legislativně stanovené složení vyráběných a dovážených plastových obalů, tak aby 

mohlo být zajištěno jejich maximální materiálové využití 

4.2.3 Sklo 

Silné stránky Slabé stránky 

 Sklo je druhotná surovina, kterou lze 

efektivně materiálově využívat 

prakticky bez omezení 

 Trvalá poptávka po střepech 

odpadního skla od tuzemských 

zpracovatelů 

 Podprůměrná úroveň odděleného 

sběru skla v Moravskoslezském kraji 

 Nežádoucí příměsi ve střepech 

odpadního skla negativně ovlivňují 

náklady na jeho využití 

Příležitosti Hrozby 

 Podpora výroby obalového skla jako 

enviromentálně šetrného materiálu 

 Vybudování sběrné sítě pro sběr 

čirého skla pro trvalé zajištění 

odbytu střepů odpadního skla 

 Vysoká měrná hmotnost skla 

obsaženého ve směsném 

komunálním odpadu zvyšuje 

množství skládkovaných odpadů 

 Snížení produkce skleněných obalů  

Sklo je složkou komunálního odpadu, jehož materiálové využití má jednoznačně smysl. 

Recyklací skla dochází k výrazným úsporám energie a primárních zdrojů při výrobě. 

Poptávka tuzemských zpracovatelů po střepech odpadního skla dlouhodobě převyšuje 

nabídku na trhu. Odpadní skleněné střepy jsou importovány i ze zahraničí. Zároveň vysoká 

měrná hmotnost skla zvyšuje hmotnost směsného komunálního odpadu, pokud není sklo ze 

směsného komunálního odpadu vytříděno. Sklo je inertní material, jehož přímé energetické 

využití je prakticky nemožné, materiálové využití je tudíž jedinou smysluplnou variantou. Pro 

rozvoj odděleného sběru skla v rámci nakládání s komunálním odpadem v Moravskoslezském 

kraji lze doporučit tato opatření: 

1) Zvyšování dostupnosti nádob pro zajištění odděleného sběru skla v obcích, optimálně volit 

nádoby se spodním výsypem pro omezení obsahu nežádoucích příměsí 

2) Zvýšení poplatku za uložení směsného komunálního odpadu na skládku pro znevýhodnění 

odstraňování skla skládkováním 

3) Daňové zvýhodnění či jiná forma podpory státu pro výrobu skleněných obalů 

4) Zvýšení míry odděleného sběru čirého skla za účelem zajištění trvalé poptávky tuzemských 

zpracovatelů skla po střepech odpadního skla 
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4.2.4 Biologicky rozložitelný komunální odpad 

Silné stránky Slabé stránky 

 BRKO je považováno za biomasu, je 

tedy obnovitelným zdrojem energie 

 BRKO je využitelné materiálově i 

energeticky 

 Výstavba zařízení pro kompostování 

BRKO je výrazně dotována 

 

 V Moravskoslezském kraji 

nedochází ke snižování množství 

BRKO ukládaného na skládky 

 Malá míra využití kompostu z 

BRKO v zemědělství 

Příležitosti Hrozby 

 Využití kvalitního kompostu z 

BRKO jako organického hnojiva 

 Přímé energetické využití BRKO s 

kogenerační výrobou tepla a 

elektřiny 

 Anaerobní fermentace BRKO v 

rámci provozu bioplynových stanic 

 Vysoká měrná hmotnost BRKO 

obsaženého ve směsném 

komunálním odpadu zvyšuje % 

skládkovaných odpadů a podporuje 

vývin skleníkových plynů na 

skládkách 

 Nízký podíl orné půdy v oblastech s 

nejvyšší celkovu produkcí směsného 

komunálního odpadu v kraji 

Z poznatků zjištěných v předchozích kapitolách lze pro návrh opatření pro nakládání s BRKO 

v Moravskoslezském kraji vyvodit následující závěry: 

 BRKO se výrazně podílí na celkové produkci směsného komunálního odpadu 

 v městské zástavbě může tvořit podíl BRKO v komunálním odpadu cca 20% 

 využití kompostu vyrobeného z BRKO jakožto organického hnojiva v zemědělství je 

v praxi omezené z důvodu nevyhovující kvality a legislativního omezení MZe, které 

vyžaduje certifikaci kompostu jako organického hnojiva 

 používání kompostů v zemědělství není státem nijak podporováno, zemědělci 

upřednostňují průmyslově vyráběná hnojiva=eroze půdy, ztráta živin v půdě 

 nejnižší výměra orné půdy ze všech krajů neposkytuje v Moravskoslezském kraji 

vhodné výchozí podmínky pro rozsáhlé a dlouhodobé uplatnění kompostů z BRKO v 

zemědělské výrobě 
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 snižování množství BRKO ukládaného na skládky dle požadavků směrnice 

1999/31/ES v Moravskoslezském kraji není dosahováno, naopak množství BRKO 

odstraněného na skládkách v Moravskoslezském kraji roste 

 v kraji neexistuje zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu nebo přímé nergetické 

využití BRKO obsaženého ve směsném komunálním odpadu 

Na základě výše uvedených skutečností lze jako opatření pro nakládání s BRKO v 

Moravskoslezském kraji doporučit: 

1) Urychlenou výstavbu zařízení pro energetické využití směsného komunálního odpadu pro 

spádovou oblast okresů Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek, kde oddělený sběr BRKO a 

výroba kompostu pro možné využití v zemědělství naráží na nedostatek orné půdy, z důvodu 

vysoké hustoty zalidnění v okresech Ostrava a Karviná a vyššího zatravnění zemědělské půdy 

v podhorských oblastech okresu Frýdek-Místek. 

2) Úzce koordinovaný postup MŽP a MZe v oblasti systematické podpory využití kompostů 

vyráběných z BRKO v zemědělské výrobě s cílem legislativně požadovat zajištění hnojení 

organickým hnojivem zejména v oblastech s vyšší mírou půdní eroze.  

3) Podporu zavádění odděleného sběru BRKO a výstavby kompostáren provozovaných pro 

větší územní celky (ORP) optimálně ve spolupráci se zemědělskými podniky v okresech 

Opava a Nový Jičín, zejména v ORP Bílovec, Kravaře, Nový Jičín, Opava a Hlučín. 

4.2.5 Kovy 

Silné stránky Slabé stránky 

 Stabilní poptávka po kovových 

odpadech pro recyklaci 

 Tradice a široká akceptace 

odděleného sběru kovů v 

Moravskoslezském kraji 

 Dominantním způsobem nakládání s 

kovy  je komerční výkup od 

fyzických osob 

Příležitosti Hrozby 

 Zákaz výkupu kovů od fyzických 

osob 

 Zvýšení příjmů obcí za prodej 

odděleně sebraných kovových 

odpadů od fyzických osob 

 Bezpečnostní rizika a významné 

finační ztráty spojené s krádežemi 

kovů v obcíh a městech 

 Neochota obyvatelstva třídit kovový 

odpad bez přímé finanční odměny 
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V Rakousku i v Německu je výkup kovového odpadu od fyzických osob přísně zakázán, 

kovový odpad nemůže fyzická osoba ani darovat. Za kovový odpad vznikající na území obce, 

mimo podnikatelskou činnost, je zcela v souladu s legislativou zodpovědná obec, jakožto 

původce. Občané mohou kovový odpad zdarma odevzdávat ve sběrných dvorech nebo 

odkládat do příslušných nádob pro oddělený sběr kovů a kovových obalů. 

Neexistuje žádný relevantní důvod k tomu, proč by to tento system nemohl být zaveden i v 

České republice, tím spíše, že zcela odpovídá platné legislativě, která jakožto původce odpadů 

vzniklých na území obce mimo podnikatelskou činnost určuje obec. Pro omezení krádeží a 

další trestné činnosti spojené s komerčním výkupem kovových odpadů od fyzických osob lze 

navrhnout: 

1) Urychlený legislativní zákaz výkupu kovových odpadů od fyzických osob 

2) Přenesení kompetence k povolení provozu zařízení pro sběr a výkup kovových odpadů v 

obcích z krajských úřadů přímo na obec, na jejímž katastru je dané zařízení provozováno 

3) Možnost odevzdání kovových odpadů zdarma na sběrných dvorech pro občany z celého 

území daného okresu nebo kraje 

4.2.6 Zbytkový směsný komunální odpad 

Silné stránky Slabé stránky 

 Aktuální kapacita skládek pro 

odstranění směsného komunálního 

odpadu v Moravskoslezském kraji 

 Skládky v Moravskoslezském kraji 

jsou až na vyjímky přímo v majetku 

obcí nebo společností s převažující 

majetkovou účastí obcí 

 

 Veškerý směsný komunální odpad v 

Moravskoslezském kraji je 

odstraňován skládkováním 

 V kraji nedochází ke snižování 

množství BRKO ukládaného na 

skládkách  

 Absence dlouhodobé strategie pro 

nakládání se směsným komunálním 

odpadem v ČR 

Příležitosti Hrozby 

 Výhřevnost směsného komunálního 

odpadu činí 8-12 MJkg
-1

 

 Energetické využití zbytkového 

směsného komunálního odpadu 

 Snižující se volná kapacita skládek 

 Nejsou plněny strategické cíle a 

závazky ČR v odpadovém 

hospodářství 
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Skládkování je v České republice převažujícím způsobem nakládání se směsným komunálním 

odpadem. V Moravskoslezském kraji se dokonce jedná o jediný způsob nakládání z důvodu 

neexistence jiných zařízení pro využití směsného komunálního odpadu.  

Skládky komunálních odpadů jsou technickými zařízeními určenými k odstraňování 

směsných komunálních odpadů trvalým uložením na zemi nebo do země a to řízeným, 

kontrolovaným a dlouhodobě monitorovaným způsobem. [9] 

Při skládkování komunálních odpadů je typickým jevem vývin skládkového plynu. 

Díky přítomnosti organických látek v komunálním odpadu dochází k rozkladnému procesu za 

vzniku plynu obsahujícího silný skleníkový plyn CH4.  

 

Obrázek č. 15 Skládkování směsného komunálního odpadu 

 

K základním technickým prvkům skládek směsných komunálních odpadů patří: 

 vstupní administrativní objekt s váhou a sociálním zařízením, 

 oplocení, osvětlení a kontrola pohybu v areálu skládky, 

 technické bariéry k zabezpečení podloží (kombinace minerálního a fóliového těsnění), 

 sklad pro nebezpečné odpady a materiály, 

 přídavné technologie (např. kompostování, úprava stavebních odpadů), 

 systém monitoringu, sběru a jímání srážkových a průsakových vod, 

 systém řízeného jímání, filtrace a využívání skládkových plynů, 

 průběžná rekultivace uzavřených částí skládky a celé skládky po skončení provozu. 
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Již v roce 2004 bylo ve směrné části POH MSK navrženo vybudování zařízení pro využití 

směsného komunálního odpadu. Původní úvaha o zařízení MBÚ, zpracovávajícím cca 

160 000 t směsného komunálního odpadu za rok, uvedená ve směrné části POH MSK byla v 

změněna na záměr vybudování Krajského Integrovaného Centra (KIC) pro nakládání s 

odpady. Hlavním cílem projektu je vybudování moderního zařízení na energetické využivání 

komunálního odpadu o kapacitě cca 190 000 t/rok v lokalitě Karviná-Doly. Projekt se 

doposud nepodařilo zrealizovat a to mimo jiné i z důvodů současného stavu platné legislativy 

České republiky, která žádným účinným způsobem nepodporuje energetické využívání 

komunálních odpadů v praxi. 

Energetické využití směsného komunálního odpadu přináší řadu výhod a je dominantním 

způsobem nakládání se směsným komunálním odpadem ve vyspělých evropských zemích. 

Např. ve Švýcarsku, jehož populace má cca 8 000 000 obyvatel bylo v roce 2010 v provozu 

29 zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu (ZEVO) a skládkování 

komunálního odpadu je v této zemi zakázáno již od roku 2000. Výsledkem je mimo jiné, že 

ve Švýcarsku je recyklováno 82% papíru, 95% skla, 78% PET lahví, 91% hliníkových 

plechovek nebo 70% baterií. Dále je ročně odděleným sběrem získáno 121 kg/obyvatele 

biologicky rozložitelných odpadů. [29] 

Sousední Rakousko s obdobně velkou populací disponuje 12 zařízeními na energetické 

využití komunálního odpadu z celkovou roční kapacitou cca 2 000 000 t komunálního 

odpadu, včetně jednoho z největších zařízení v Evropě MVA Zwentendorf/Dürnrohr s roční 

kapacitou cca 525 000 t komunálního odpadu, další kapacity se plánují. 

Realizace projektu KIC se v Moravskoslezském kraji setkala mimo jiné s odporem veřejnosti 

a nevládních organizací a to z především z důvodu obav o zvýšení míry znečištění ovzduší a 

snížení míry recyklace komunálního odpadu. Zařízení pro energetické využití odpadů přitom 

patří mezi zdroje znečištění ovzduší s nejpřísnějšími limity pro množství emisí škodlivých 

látek v m
3
 spalin. Nejsledovanějším polutantem jsou polychlorované dibenzodioxiny a 

dibenzofurany (PCDD a PCDF), tzv. dioxiny. Jedná se o látky, které jsou produktem každého 

spalovacího procesu a zjednodušeně lze říci, že čím méně účinný je spalovací proces, tím 

větší mohou být emise dioxinů. Ve spalovací technologii ZEVO musí být instalovány účinné 

systémy čištění spalin, kromě dioxinů také pro oxidy dusíku (NOx), oxidy síry (SOx), tuhé 

znečišťující látky a další látky. Emisní limity pro ZEVO (spalovny odpadů) jsou výrazně nižší 

než v případě jiných zdrojů. Emisní limity pro energetické využití komunálních odpadů 



Lubomír Janda: Nakládání s komunálním odpadem v Moravskoslezském kraji 

64 
 

odpadů stanovuje evropská směrnice 76/2000/EC, do české legislativy byla tato směrnice 

transponovaná Nařízením vlády č. 354/2002 Sb., které stanovuje emisní limity a další 

podmínky pro spalování odpadu. V tabulce č. 11 jsou uvedeny emisní limity pro spalovny 

odpadu ve srovnání s dalšími zdroji. Emisní limity pro PCDD/PCDF jsou legislativně 

stanoveny v nanogramech/m
3
. 

Ve srovnání s ostatními tepelnými zdroji má spalování odpadů emisní limity obdobné jako 

plynové zdroje, které jsou obecně považovány za velmi ekologické. Kotle na dřevo nebo uhlí 

tak mohou být mnohem větším zdrojem znečištění ovzduší, než zařízení pro energetické 

využití odpadu. 

Tab. č. 11 Srovnání emisních limitů tepelných zdrojů (mg/m
3
) 

  
Spalovny 
odpadů 

Uhelné 
kotle 

Kotle na 
dřevo 

Kotle na 
mazut 

Plynové 
kotle 

Fluidní 
kotle 

Tuhé znečišťující látky 10 100 250 55 28 67 

Organický uhlík 10   50       

Oxidy síry (jako SO2) 50 1667 2500 945 19 533 

Oxidy dusíku (jako NO2) 200 435 650 250 111 267 

NH3             

Oxid dusný             

Oxid uhelnatý 50 267 650 97 55 167 

Chlorovodík 10           

Fluorovodík 1           

PCDD/PCDF(ng TE/Nm3) 0,1           

Rtuť 0,05           

Kadmium 0,05           

Ostatní těžké kovy 0,5           
Zdroj: Vyhláška č. 405/2012 Sb. 

Ve srovnání s ostatními tepelnými zdroji má spalování odpadů emisní limity obdobné jako 

plynové zdroje, které jsou obecně považovány za velmi ekologické. Kotle na dřevo nebo uhlí 

jsou mnohem větším zdrojem znečištění ovzduší, než zařízení pro energetické využití odpadu. 

V případě dioxinů hovoří různé odborné studie o faktu, že produkce dioxinů z antropogenní 

činnosti je tvořena z největší části emisemi z výroby železa a oceli, které představují cca 40% 

emisí z antropogenní činnosti, dále cca 10% emisí dioxinů pochází z lokálních topenišť. V 

případě emisí dioxinů ze spalování odpadu se jedná o méně než 1% z antropogenní produkce 

dioxinů.  Lidská činnost obecně tvoří celkově necelých 20% emisí dioxinů, největším zdrojem 
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emisí dioxinů jsou lesní požáry, dále pak vulkanická  činnost apod. Dle údajů Spolkového 

ministertva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost z roku 2005 činila 

celková roční produkce dioxinů ze spalování odpadu z celkem 66 zařízení na energetické 

využití komunálního odpadu v Německu cca 0,5g. Elektrárny vyprodukovaly 3g emisí 

dioxinů, domácí topeniště byla zdrojem emisí cca 10 g dioxinů. Výroba železa, oceli a dalších 

kovů pak vyprodukovala 40 g emisí dioxinů. [30]  

Zařízení pro energetické využití komunálního odpadu tedy zcela jistě nelze považovat za 

významný zdroj znečištění ovzduší, naopak energetické využití odpadu může při výrobě 

elektrické energie ve srovnání například s konvečními uhelnými elektrárnami přinést úspory 

emisí škodlivých látek do ovzduší. 

Dalším argumentem odpůrců energetického využití odpadu je údajný negativní vliv tohoto 

způsobu nakládání s komunálním odpadem na úroveň třídění odpadů a jejich materiálového 

využití. Jak již bylo uvedeno, ve Švýcarsku, které pro nakládání se směsným komunálním 

odpadem prakticky využívá pouze energetické využití, je úroveň odděleného sběru 

využitelných složek komunálního odpadu velmi vysoká a také Rakousko či Německo patří 

mezi země s nejvyšším mírou využití komunálního odpadu v Evropě. Lze tedy usuzovat, že 

na celkovou míru materiálového využití komunálního odpadu nemá energetické využití 

směsného komunálního odpadu žádný negativní vliv. Výhřevnost směsného komunálního 

odpadu činí dle složení 8-12 MJkg
-1

.  

Výhody energetického využití odpadu jsou následující:  

 Úspory primárních zdrojů paliv (např. hnědé uhlí) 

 Z hlediska emisí nejčistší výroba tepla a elektrické energie 

 Recyklace železných i neželezných kovů  úpravou zbytkových materiálů  

 Snížení hmotnosti odstraněného komunálního odpadu na cca 30% (popel, škvára) 

 Snížení objemu odstraněného komunálního odpadu na cca 10% 

 Inertní vlastnosti zbytkových materiálů ze spalovacího procesu  

 Eliminace emisí skleníkových plynů vznikajících při skládkování 

 Energetické využívání odpadů je z hlediska životního prostředí neutrální ve vztahu k 

oxidu uhličitému, který vnikne oxidací organického uhlíku 

 Úspora kapacity skládek pro odstraňování materiálově a energeticky nevyužitelných 

odpadů v budoucnosti 

 Energetické využití BRKO jako přirozené složky směsného komunálního odpadu 
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V současnosti jsou v České republice provozovány tři zařízení pro energetické využití 

komunálního odpadu s celkovou kapacitou cca 600 000 t/rok (Praha, Brno, Liberec) 

Vybudování zařízení pro energetické využití směsného komunálního odpadu z ostravsko-

karvinské aglomerace a přilehlých oblastí okresu Frýdek-Místek by pro Moravskoslezský 

kraj přineslo z dlouhodobého hlediska řešení problémů s narůstajícím množstvím BRKO 

ukládaného na skládky. BRKO lze, jak již bylo uvedeno, v této oblasti pouze obtížně 

využívat jako compost a to z důvodu nedostatku orné půdy a tedy omezené poptávce po 

kompostech. Vybudování ZEVO by umožnilo take zachování kapacity stávajících skládek 

pro skládkování materiálově a energeticky nevyužitelných odpadů do budoucna a zároveň 

by zajistilo využití komunálního odpadu v souladu s platnou legislativou a mezinárodními 

závazky ČR. Vzhledem k velmi nízké úrovni emisí ze spalovacího procesu by zařízení na 

energetické využití odpadu nijak negativně neovlivnilo úroveň znečištění ovzduší v regionu.   

Při produkci směsného komunálního odpadu z domácností v množství 202 kg/obyvatele/rok 

činí pro spádovou oblast okresů Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek odhadovaná produkce 

pouze komunálního odpadu z domácností cca 160 000 t/rok, dále je nutno uvažovat s 

produkcí odpadů podobných komunálním od podnikatelských subjektů v minimálně stejném 

množství. Celková kapacita plánovaného zařízení na energetické využití směsného 

komunálního odpadu by tak měla činit minimálně 350 000 t/rok.   

Nedílnou součástí systému pro zajištění energetického využití komunálního odpadu v 

Moravskoslezském kraji by měla být také síť překládacích stanic. Komunální odpad by zde 

byl ze svozových vozidel překládán na kontejnerové soupravy nebo na železniční vagony. V 

jedné z navržených lokalit pro ZEVO (Karviná-Doly) je k dispozici železniční vlečka. 

 

Obrázek č. 16 Přeprava komunálního odpadu po železnici v Rakousku  
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Přeprava komunálních odpadů k energetickému využití po železnici je zcela běžně 

využívána ve vyspělých státech (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Dánsko,). Tímto 

způsobem lze mimo jiné dosáhnout významných úspor emisí CO2 při přepravě. Ve spolkové 

zemi Dolní Rakousko je ročně k energetickému využití po železnici přepraveno cca 90% 

všech směsných komunálních odpadů z domácností. Tímto způsobem bylo od roku 2004 

přepraveno k využití více než 1 300 000 t směsného komunálního odpadu. Přepravou 

odpadu po železnici tak bylo uspořeno 11 000 000 km silniční nákladní dopravy, což činí 

úsporu 3 300 000 l motorové nafty. Pokles emisí skleníkových plynů, způsobených 

přepravou komunálních odpadů, tak činí oproti období před rokem 2004 cca 75%. 

Energetickým využitím komunálních odpadů se navíc ve spolkové zemi Dolní Rakousko 

ročně uspoří významné množství fosilních paliv - cca 15 000 000 m
3
 zemního plynu, 50 000 

t hnědého uhlí  a 5 000 t lehkých topných olejů. [31] 

4.2.7 Popis technologie zařízení na energetické využití komunálního 
odpadu 

Technologické schéma zařízení na energetické využití komunálního odpadu včetně systémů 

čištění spalin v bavorském Schwandorfu s celkovou kapacitou 450 000 t/rok je zobrazeno na 

obrázku č. 17. 

 

Obrázek č. 17 Technologické schéma ZEVO Schwandorf 

1. Vykládka odpadů přepravených po železnici 2. Vykládka odpadů přepravených po silnici 

3. Bunkr odpadů sloužící k uskladnění odpadů před zpracováním 4. Obsluha manipulačního 

jeřábu 5. Drapák pro uchopení odpadu 6. Odpadová šachta s násypkou 7. Hydraulický 

podavač 8. Rošt válcující odpad ve spalovací komoře 9. Dmychadlo přivádějící potřebný 

spalovací vzduch předehřátý na 120-160°C 10. Vstřikování sekundárního vzduchu 11. 

Zapalovací a podpůrné hořáky 12. Spalovací komora 13. Výměníky tepla pro ochlazení 

kouřového plynu 14. Zachytávání podílu pevných látek – popílku 15. Nádrž z vodou pro 

ochlazení strusky 16. První stupeň čištění kouřových plynů – chlazení vodou a vstřikování 

vápenné suspenze pro zachycení HCl a SO2 17. Tkaninový filtr pro zachycení prachových 



Lubomír Janda: Nakládání s komunálním odpadem v Moravskoslezském kraji 

68 
 

částic, které jsou následně odvedeny do sila 18. Dmychadlo odvádějící kouřové plyny 

zbavené popela k dalšímu čištění 19. Redukce NOx a PCDD/PCDF 20. Komín 80 m 

4.2.8 Popis překládací stanice odpadu 

V rámci systému pro energetické využití odpadů je vhodné používat pro efektivní logistiku 

překládací stanice odpadu. Do těchto stanic je komunální odpad svážen svozovými 

společnostmi z jednotlivých obcí a měst. Ekonomicky efektivní přeprava komunálního 

odpadu je možná pouze ve větších objemech. Běžné svozové vozidlo pojme dle velikosti 

nástavby cca 6-12 t směsného komunálního odpadu a přeprava tohoto množství na větší 

vzdálenost je nákladná. V současnosti se ceny za 1 km přepravy svozovým vozidlem pro 

svoz komunálního odpadu pohybují od 60 Kč/km. 

Překládací stanice by tak měly být umístěny v oblastech s dobrou návazností na další 

přepravu odpadu k energetickému využití po železnici nebo po silnici. Nabízí se také 

možnost umístění některých překládacích stanic v areálech současných skládek 

komunálního odpadu. Do ZEVO Schwandorf je v současnosti svážen odpad z 9 

překládacích stanic, takto je ročně přepraveno cca 390 000 t směsného komunálního odpadu 

z obcí. Pouze cca 20% z uvedeného množství směsného komunálního odpadu je do ZEVO 

Schwandorf přepravováno po silnici. Komunální odpady jsou do překládacích stanic 

sváženy z okolních obcí a měst. Odpady jsou na vstupu zváženy, následně jsou po vysypání 

do násypky  objemově upraveny lisováním do přistavených velkoobjemových kontejnerů, 

které jsou jeřábem nakládány na železnici viz obr. č. 18 

 
Obrázek č. 18 Schéma překládací stanice odpadu 

Množství potřebných překládacích stanic k vybudování bude záviset od množství směsných 

komunálních odpadů z domácností. Pokud budou tyto odpady převažovat, bude nutné 

vybudovat více takovýchto překládacích stanic v rámci komplexního systému pro zajištění 
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energetického využití komunálního odpadu. Odpady podobné komunálnímu odpadu jsou ve 

větší míře sváženy soukromými svozovými společnostmi, které mohou pro přepravu k 

energetickému využití či odstranění využívat vlastní svozovou techniku.  

Pro zajištění energetického využití komunálního odpadu v Moravskoslezském kraji by bylo 

vhodné vybudovat překládací stanice odpadu minimálně v lokalitách: Ostrava, Frýdek-

Místek, Třinec , Jablunkov, Bohumín, Český Těšín a Frýdlant nad Ostravicí. Dále případně 

Kopřivnice (spádová oblast Příbor, Frenštát p. R., Nový Jičín), Studénka (Bílovec). 

Ve vyspělých evropských zemích je běžné, že města a obce řeší nakládání s komunálními 

odpady společně, formou účelových svazků. Principem svazku je dobrovolné sdružení měst 

a obcí v určité geografické oblasti, které zajišťuje pro sdružená města a obce komplexně 

systém nakládání s komunálním odpadem. V některých zemích je dokonce vytváření 

účelových svazků pro komunální odpadové hospodářství nařízeno přímo legislativou. 

Svazky jsou veřejnoprávní korporace se statutem obce. Svazky pro obce zajišťují systém 

sběru, přepravy a využití odpadu, vybírají poplatky za komunální odpad od občanů a 

podnikatelů. Svazky take uzavírají smlouvy s dodavateli služeb jako jsou svozové firmy, 

recyklační společnosti apod. Svazky také vlastní překládací stanice a sběrné dvory nebo 

zajišťují pro obce jejich pronájem od soukromých společností. Např. ve spolkové zemi 

Dolní Rakousko existuje 23 účelových svazků obcí pro odpadové hospodářství. Průměrná 

velikost svazku je cca 30 obcí s 50 000 obyvateli. Obce tak v rámci svazku získávají mimo 

jiné silnou vyjednávací pozici ve vztahu k ostatním subjektům na trhu odpadového 

hospodářství. Svazek obcí, který disponuje cca 50 000 obyvateli a s roční produkcí cca 

10 000 t směsného komunálního odpadu z domácností může na trhu získat zcela jiné cenové 

podmínky než samostatná obec s 1 000 obyvatel, která produkuje 200 t směsného 

komunálního odpadu. Všechny obce sdružené ve svazku mají stejný poplatek za komunální 

odpad pro občany bez ohledu na velikost obce či vzdálenost k překládací stanici nebo k 

zařízení pro energetické využití. Samotné svazky jsou pak vlastníkem servisní organizace, 

která pro ně zajišťuje komplexní systém přepravy směsného komunálního odpadu k 

energetickému využití. Tato organizace má pak smlouvy s vlastníkem zařízení pro 

energetické využití odpadu, což je energetická společnost EVN Energie, jejímž většinovým 

vlastníkem je spolková země Dolní Rakousko. Celý systém svazků obcí pak ve spolkové 

zemi Dolní Rakousko zastřešuje Dolnorakouský svaz pro odpadové hospodářství, který pro 

svazky zajišťuje odborné poradenství, kontakty se státní správou atd. 

Účelový svazek obcí ZMS Schwandorf ve spolkové zemi Bavorsko spravuje oblast cca 

15 000 km
2
 a je přímo vlastníkem zařízení pro energetické využití komunálního odpadu. 

Zatímco v České republice se obce zpravidla nijak nepodílí na organizaci a parametrech 

systému nakládání s komunálními odpady mimo obec, v zahraničí je zcela samozřejmé, že 
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obce řídí prostřednictvím svazků tok komunálních odpadů od sběru, přes přepravu až ke 

koncovému zařízení pro využití či odstranění odpadu. Tato forma řešení komunálního 

odpadového hospodářství přináší obcím a městům nejen úspory finančních prostředků, ale 

také pravomoci ke stanovení dlouhodobě udržitelných a z hlediska ochrany životního 

prostředí příznivých podmínek k zajištění systému nakládání s komunálními odpady. 

4.2.9 Jednotky ZEVO malých kapacit 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, převážná většina populace 

Moravskoslezského kraje je soustředěna v ostravsko-karvinské aglomeraci a přilehlých 

oblastech okresu Frýdek-Místek. V této části Moravskoslezského kraje, která tvoří zhruba 

1/3 z jeho celkové rozlohy žije více než 800 000 obyvatel, tedy 2/3 z celkové populace kraje. 

Průměrná hustota osídlení činí v okresech Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek více než 

630 obyvatel/km
2
. Značná část obyvatelstva je pak koncentrována do velkých měst jako 

Ostrava, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, Orlová, Český Těšín, Třinec atd. Z hlediska 

energetického využití odpadu je tato hustota osídlení poměrně výhodná neboť umožňuje 

přepravovat velké množství komunálního odpadu na relativně krátké vzdálenosti. Přeprava 

komunálního odpadu z obcí k energetickému využití v ZEVO v okrese Karviná by tak v 

uvažované oblasti neměla ve většině případů překročit vzdálenost 30 km. Také výhřevnost 

komunálního odpadu by díky převažující městské zástavbě sídlištního typu měla být v této 

oblasti dostatečná. 

Ve zbývajících částech kraje je ovšem hustota osídlení výrazně nižší. V okresech Opava, 

Nový Jičín a Bruntál žije na 2/3 celkové rozlohy kraje pouze 425 000 obyvatel a hustota 

osídlení činí průměrně pouze 130 obyvatel/km
2
. Přeprava odpadu z těchto okresů do ZEVO 

v lokalitě v okrese Karviná by ve většině případů znamenala vzdálenost 50 km a více. 

Náklady na přepravu by tak výrazně ovlivnily celkové náklady na zajištění energetického 

využití směsného komunálního odpadu a zároveň by bylo potřeba výrazně zvýšit kapacitu 

ZEVO v okrese Karviná, což by mělo dopad na výši investičních nákladů. Okresy Bruntál, 

Opava a Nová Jičín produkují zhruba poloviční množství komunálního odpadu ve srovnání s 

okresy Ostrava-město, Frýdek-Místek a Karviná a navíc většina jeho produkce není 

koncentrována do velkých měst, jako je tomu v případě ostravsko-karvinské aglomerace. 

Výhřevnost komunálního odpadu bude zřejmě ve venkovských oblastech nižší díky většímu 

podílu rodinné zástavby viz. tabulka č. 2 (větší množství popela, méně papíru, plastu, 

biologicky rozložitelných odpadů). 

Výstavba ZEVO o velké kapacitě nad 100 000 t/rok by v této oblasti znamenala investici, 

která by vzhledem k přepravním nákladům měla diskutabilní přínos. Jako zajímavá 

alternativa se jeví moderní jednotky ZEVO s malou kapacitou do cca 30 000 t/rok. 
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Investiční náklady těchto jednotek moho být řádově na ¼ nákladů než v případě jednotek 

nad 100 000 t/rok. [32] 

Jedná se o jednotky tuzemské výroby, vybavené spalovací komorou s vratisuvným 

spalovacím roštem, parní turbínou pro generování elektrické energie a systémem čištění 

spalin tzv. suchou metodou. Jedná se o systém čištění spalin pomocí tzv. 4D filtrace, kdy se 

více operací sjednotí do jednoho aparátu. Jádrem technologie čištění spalin tvoří filtry z 

mikroporézní keramiky s katalyzátorem na bázi V2O5/TiO2. Takto je možno v rámci jednoho 

kroku zajistit rozklad PCDD/F, těkavých uhlovodíků i redukci NOx. Mokrá vypírka je 

uvažována pouze jako jednoduchá protiproudně skrápěná kolona pro odstranění těžkých 

kovů a zajištění pufrace kyselých polutantů. Sila sorbentů mohou být nahrazena 

jednoduchými přepravními prostředky typu big-bag.  

 

Obrázek č. 19 Zařízení pro energetické využití odpadu malé kapacity <30 000 t/rok 

Jedním ze základních předpokladů pro úpěšné nasazení podobné jednotky je, aby jednotka 

tohoto typu byla schopna v praxi dosahovat prodeje maximálního množství vyrobeného tepla 

a to i v letním období (např. ohřev teplé užitkové vody). Ve městech Moravskoslezského 

kraje je významný podíl sídlištní zástavby, která je z hlediska dodávek energií úzce navázána 

právě na centrální zásobování teplem a teplou užitkovou vodou. Potřebná infrastruktura 

(horkovody, předávací stanice apod.) je již vybudována a odbyt tepla a teplé užitkové vody je 

tedy zajištěn. Jednotky tohoto typu by tedy mohly v budoucnu najít uplatnění ve spádových 

oblastech s cca 30-50 000 obyvateli,  jejichž součástí je např. větší výrobní podnik nebo 

sídliště. Jednotky tohoto typu dosud nejsou v České republice instalovány, proto by jejich 

praktická využitelnost měla být podrobena příslušným analýzám. 
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Další možností je pak vybudování sítě zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu 

komunálních odpadů v těchto oblastech. Podmínkou pak je dlouhodobě garantované uplatnění 

alternativního paliva vyrobeného z výhřevné frakce na trhu a využití anaerobní fermentace 

organické složky za účelem jímání bioplynu nebo aerobní stabilizace za pomoci intenzivního 

provzdušňování v uzavřených boxech pro získání paliva z výhřevností 15-18MJkg
-1

. [12] 

5. Ekonomické zhodnocení návrhu 

5.1 Ekonomické nástroje v odpadovém hospodářství 

Mezi využívané ekonomické nástroje komunálního odpadového hospodářství v České 

republice patří: 

 Poplatky za uložení odpadu na skládky 

 Platby za komunální odpad 

 Podpora z veřejných zdrojů (dotace, garance a zvýhodněné půjčky) 

 Platby za zajištění využití obalových odpadů v obcích 

1) Poplatky za uložení odpadu na skládky jsou stanoveny zákonem o odpadech a jeho 

prováděcími předpisy a jejich výše výrazně ovlivňuje způsob nakládání s komunálními 

odpady. Základní poplatek za skládkování odpadů kategorie komunální a ostatní, do které 

spadá  směsný komunální odpad, je stanoven Přílohou č. 6 zákona 185/2001 Sb., o odpadech 

na 500 Kč/t. Poplatek je příjmem obce, na jejímž katastru se skládka nachází. Výše poplatku v 

ČR patří mezi nejnižší mezi zeměmi EU, které nezakázaly či alespoň legislativně neomezily 

skládkování komunálního odpadu. [33] Průměrné náklady na skládkování komunálního 

odpadu v ČR jsou tak zpravidla nižší než průměrné náklady na ostatní způsoby nakládání s 

odpady (materiálové využití, energetické využití), což vede v praxi k preferenci skládkování. 

2) Způsob platby za komunální odpad za zajištění systému nakládání s komunálními odpady 

definuje také Zákon 185/2001 Sb. a obce mohou zvolit jednu ze tří variant: 

a) platba dle § 10b zákona č. 174/2012 Sb., o místních poplatcích - místní poplatek 

b) platba dle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech – poplatek za komunální odpad 

c) platba dle § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech – smluvní cena 

Nejčastěji využívanou formou platby za komunální odpad je místní poplatek, který využívá 

cca 80% obcí v ČR. [9] Místní poplatek je složen z platby: a) maximálně 250 Kč za osobu 
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uvedenou v odst. 1a §10 b zákona a b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce 

předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za 

osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví 

rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu. [34] 

Místní poplatek jednoznačně definuje poplatníka, na druhou stranu kritériem je místo trvalého 

pobytu poplatníka, které nemusí odpovídat místu produkce odpadu poplatníka. Poplatek za 

komunální odpad umožňuje převézt povinnosti plátce na majitele nemovitosti a zároveň není 

stanovena horní hranice platby. Nicméně je obtížné prokázat v jaké výši poplatník odpad 

produkuje. Smluvní cena pak nejlépe odráží reálné náklady spojené se zajištěním systému 

nakládání s komunálním odpadem, na druhou stranu je pro obce a města velmi 

administrativně náročné uzavírat smluvní ceny s fyzickými osobami – občany. [35] 

Dalším ekonomickým nástrojem v komunálním odpadovém hospodářství jsou dotace a 

obecně veřejná finanční podpora projektů v oblasti nakládání s odpady. Obce a firmy v 

Moravskoslezském kraji nakládající s komunálním odpadem byly v letech 2007-2013 

nejčastějí příjemci evropských dotací z Operačního programu životní prostředí, oblast 

podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. Přestože bylo z OPŽP podpořeno mnoho 

projektů v komunálním odpadovém hospodářství, nelze s jistotou konstatovat, že zmíněná 

forma veřejné finanční podpory přinesla komunálnímu odpadovému hospodářství v kraji 

očekáváný efekt. Většinu z klíčových ukazatelů stanovených v POH Moravskoslezského 

kraje v oblasti nakládání s komunálními odpady se nepodařilo splnit (viz kapitola 3) a alokace 

finačních zdrojů z OPŽP pro nakládání s komunálním odpadem v dalším období by měla 

podrobena analýze v rámci celé ČR. Např. dotační podpora výstavby kompostáren nepřinesla 

očekáváný efekt ve snížení množství BRKO ukládaného na skládky. Vzhledem k tomu, že 

Česká republika nemá aktuálně platný Plán odpadového hospodářství, je možné očekávat i 

problematické čerpání evropských dotací v této oblasti.  

Platby za zajištění využití obalových odpadů jsou dalším významným ekonomickým 

nástrojem komunálního odpadového hospodářství. Obce mají jako původci ze zákona 

povinnost třídit komunální odpad a jeho využitelné složky předávat k využití. Většina obcí v 

ČR má zaveden systém odděleného sběru papíru, plastu a skla. Obce získávají za zajištění 

využití obalové složky těchto odpadů finanční platby od systému EKO-KOM, který zajišťuje 

system sběru a recyklace obalových odpadů. Platby jsou účelově vázány na úhradu nákladů 

spojených se zajištěním odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu, které 



Lubomír Janda: Nakládání s komunálním odpadem v Moravskoslezském kraji 

74 
 

obsahují obalovou složku (papír, plast, sklo, nápojový karton, kovy). V roce 2012 činily 

průměrné náklady na zajištění tříděného sběru komunálních odpadů v obcích 149 

Kč/obyvatele, přičemž odměna za zajištění využití obalových odpadů činila průměrně 93 

Kč/obyvatele. [22] 

5.1 Ekonomické zhodnocení navržených opatření pro systém 
odděleného sběru papíru v obcích 

Ceny za svoz a další využití odděleného sběru papíru v obcích se v České republice pohybují 

v rozmezí 1 900 – 3 600 Kč/t. Ceny za svoz a odstranění směsného komunálního odpadu se 

pohybují v rozmezí 2200 – 2 600 Kč/t. [9]  Ceny se liší v závislosti na typu a frekvenci svozu, 

přepravních vzdálenostech, velikosti sídel atd. Odhadované průměrné náklady na svoz a 

odstranění směsného komunálního odpadu tedy byly stanoveny na 2 400 Kč/t a průměrné 

náklady na svoz a využití odděleně sbíraného papíru byly stanoveny na 2 750 Kč/t. Papír se 

po svozu dále dotřiďuje na třídicích linkách na různé obchodovatelné frakce: karton a 

lepenka, grafické papíry, kancelářský papír, noviny, časopisy a nápojové kartony. 

V současnosti se cena za výkup netříděného papíru pohybuje kolem 1 500 Kč/t. Po vytřídění 

je zpravidla dosahováno vyšších jednotkových prodejních cen za daný druh papíru. Zároveň 

obce získávají finanční odměnu za zajištění využití obalové složky papíru ze systému EKO-

KOM. Papírové obaly tvoří 34% z celkového množství odděleně sebraného papíru v obcích. 

[36] Sazba odměny se liší dle velikostní kategorie obcí. V Moravskoslezském kraji žijí více 

než 2/3 populace v městech nad 20 000 obyvatel. Je tedy uvažována sazba pro obce velikostní 

kategorie 10 000 – 80 000 obyvatel včetně, která v současnosti činí 2 612 Kč/t.  Při započítání 

34% z této částky činí odměna 888 Kč/t, což bylo zaokrouhleno na 900 Kč, jelikož sazby a % 

podíl obalů se mohou měnit. Celkové náklady obcí vztažené na množství odděleně sbíraného 

papíru jsou v praxi nižší, protože značnou část tvoří papír sbíraný komerčními subjekty ve 

výkupnách, s jehož sběrem nemají obce zpravidla přímé finanční náklady. Z uvedených údajů 

lze odhadnout přibližné náklady na oddělený sběr papíru ve srovnání s náklady na směsný 

komunální odpad viz tabulka č. 12. 

Tab. č. 12 Orientační srovnání nákladů na oddělený sběr papíru v obcích 

  Náklady Kč/t 

Prodej 
druhotné 
suroviny 

Platba za 
zajištění 
využití 

obalových 
odpadů 

Průměrné 
odhadované 

náklady 
Kč/t 

Průměrné  
odhadované 

výnosy 
Kč/t Celkem 

Papír 1900-3600 1500 900 2750 1200 1550 

Směsný kom. odpad 2200-2600 0 0 2400 0 2400 



Lubomír Janda: Nakládání s komunálním odpadem v Moravskoslezském kraji 

75 
 

Odhadované náklady obcí na oddělený sběr papíru tedy mohou činit cca 60-65% nákladů na 

svoz a odstranění směsného komunálního odpadu. Současná výtěžnosti odděleného sběru 

papíru činí 17,4 kg/obyvatele/rok. Od roku 2009 do roku 2012 se výtěžnost odděleného sběru 

papíru v obcích v Moravskoslezském kraji zvýšila o 35% viz obr. č. 5. Pokud by se cílenou 

podporou  odděleného sběru papíru dosáhlo dalšího zvýšení výtěžnosti sběru papíru o alespoň 

25 % na cca 22 kg/obyvatele/rok, znamenalo by to úsporu finančních nákladů na odpadové 

hospodářství pro obce a města v Moravskoslezském kraji, které by takto ročně mohly 

odstraňovat o cca 5 000 t směsného komunálního odpadu méně. Dále existuje předpoklad, že 

v budoucnu bude legislativně zvýšen poplatek za uložení komunálního odpadu na skládce, 

což by mělo za následek další ekonomické zvýhodnění pro oddělený sběr papíru. Zvýšení 

míry odděleného sběru papíru by v neposlední řadě také znamenalo snížení % podílu 

biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky. 

5.1 Ekonomické zhodnocení navržených opatření pro systém 
odděleného sběru plastů v obcích 

Cena za svoz a další využití odděleně sbíraných komunálních odpadních plastů v obcích se 

v České republice průměrně pohybuje kolem 7 500 Kč/t viz tabulka č. 13. Plasty jsou tak 

jednoznačně nejvíce nákladným odpadem sbíráným v rámci systémů odděleného sběru 

komunálních odpadů v obcích. Zároveň jsou plasty nejčastěji odděleně sbíranou komoditou. 

Velký rozptyl jednotkových nákladů je dán jednak nízkou měrnou hmotností plastů, která 

zvyšuje měrné náklady na dopravu v případě svozu v rozptýlené zástavbě,  jednak vzdáleností 

příslušné třídicí linky, na kterou jsou odpadní komunální plasty po svozu předávány k úpravě. 

Zároveň tržní ceny za vytříděné komodity podléhají výrazným výkyvům především 

v závislosti na ceně ropy na světových trzích, od které se odvozuje cena primární suroviny. 

Tab. č. 13 Orientační srovnání nákladů na oddělený sběr plastů v obcích ČR v roce 2012 

Velikost obce kg/obyv. Kč/obyv. Kč/t 

do 500 11,7 95,6 8201,0 

501 - 1000 11,4 88,1 7746,0 

1001- 4000 10,9 74,8 7841,0 

4001-10000 9,7 69,5 6156,0 

10001-20000 9,2 60,6 6556,0 

20001-50000 8,1 46,4 5725,0 

50001-100000 6,1 58,1 9473,0 

100001-1 000 000 7,2 22,9 3190,0 

nad 1 000 000 9,5 117,5 12413,0 

Celkem 9,3 70,4 7477,9 

.                                        Zdroj: Odpadové fórum, č. 7-8, 2013 
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Stejně jako v případě papíru jsou obce příjemci plateb ze systému EKO-KOM za zajištění 

sběru a využití plastových obalů z komunálního odpadu. Obalová složka tvoří 81% z 

celkového množství plastů sbíraných v systému odděleného sběru v obcích. [36]  

Opět je uvažována sazba pro obce velikostní kategorie 10 000 – 80 000 obyvatel včetně, která 

v současnosti činí 5 136 Kč/t.  Při započítání 81% z této částky činí odměna za zajištění sběru 

a využití odpadních plastových obalů 4 160 Kč za tunu odděleně sebraných plastů. 

Pokud bychom stanovili na základě údajů v tab. č. 12 průměrnou cenu za svoz a využití 

odděleně sbíraných plastů v obcích velikostní kategorie 10 – 80 000 obyvatel na 7 250 Kč/t, 

pak by rozdíl jednotkových nákladů, který obce doplácí ze svého rozpočtu, činil 3 090 Kč/t. 

Při průměrné výtěžnosti 10 kg/obyvatele/rok v Moravskoslezském kraji tak obec může na 

zajištění svozu a dalšího využití odpadních komunálních plastů doplácet cca 30 

Kč/obyvatele/rok. Jak již bylo uvedeno, místní poplatek, který je nejčastější formou úhrady 

od občanů na zajištění systému nakládání s komunálním odpady, je složen z fixní částky 250 

Kč na občana a volitelné částky do maximálně 750 Kč za systém nakládání s netříděným 

komunálním odpadem, částka stanovena na základě skutečných nákladů obce z předchozího 

kalendářního roku. Průměrný odhadovaný doplatek na zajištění odděleného sběru plastů by 

tedy činil v případě měst nad 20 000 obyvatel, ve kterých žije většina obyvatelstva 

Moravskoslezského kraje, pouze cca 12% z příjmů obcí, které získávájí od občanů na 

zajištění systému nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu (250 Kč/rok). 

Ve druhé kapitole byl popsán proces třídění a materiálové recyklace komunálních plastových 

odpadů. Bylo uvedeno, že s trvalou poptávkou trhu po upravených plastových odpadech je 

možné počítat pouze v případě PET lahví, fólií a případně tzv. dutých plastů (HDPE, LDPE, 

PP). Zbývající komunální plastové odpady jsou z hlediska materiálového využití 

problematické a jejich oddělený sběr zvyšuje náklady na zajištění systému odděleného sběru. 

Pokud bychom uvažovali jako vhodnou variantu pro nakládání s těmito odpadními plasty 

energetické využití těchto plastových odpadů, bylo by řešením ponechat tyto obtížně 

využitelné odpady jako součást směsného komunálního odpadu. Toto řešení je ovšem možné 

pouze v případě, že je k dispozici zařízení na energetické využití komunálních odpadů. Tímto 

by došlo ke zvýšení výhřevnosti směsného komunálního odpadu, což by se mělo 

odpovídajícím způsobem projevit na snížení ceny za energetické využití. Zároveň by bylo 

možnou realizovat úsporu nákladů za zajištění odděleného sběru plastových odpadů v obcích. 

Pokud by takto byla energeticky využita 1/3 z celkového množství komunálních plastových 
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odpadů, teoretická úspora by pro obce mohla činit cca 10 Kč/obyvatele/rok v závislosti na 

ceně za příjem odpadů k energetickému využití a ceně za přepravu odpadů. 

5.3 Ekonomické zhodnocení navržených opatření pro systém 
odděleného sběru skla v obcích 

Oddělený sběr odpadního skla je z hlediska provozních nákladů jednoznačně nejvhodnější 

metodou nakládání s tímto druhem odpadu. Náklady na svoz skla v obcích se pohybují od 800 

– 2 600 Kč/t. [9]  Odhadovaná průměrná cena tedy byla stanovena na 1 700 Kč/t. 

Cena za svoz je ovlivněna několika faktory. Stejně jako v případě ostatních komodit jsou to 

přepravní náklady, typ svozových nádob, kdy použití nádob se spodním výsypem je zpravidla 

nákladnější než použití nádob s horním výsypem, ale kvalita vytříděného skla je u nádob se 

spodním výsypem výrazně vyšší a takto sesbírané sklo nemusí být zpravidla následně 

dotříděno před předáním k dalšímu využití. Použitím nádob se spodním výsypem umožňuje 

také větší variabilitu svozu, kdy je možné volit různé objemy nádob. 

Odpadní sklo z odděleného sběru v obcích je z 99% tvořeno skleněnými obaly. Obce 

velikostní kategorie 10 000 – 80 000 obyvatel pak získávají za zajištění sběru a využití 

skleněných obalů odměnu ze systému EKO-KOM ve výši 1066 Kč/t. [37] 

Dlouhodobá poptávka po upravených střepech odpadního skla ze strany tuzemských 

zpracovatelů pak vytváří předpoklad k dalšímu rozvoji systému odděleného sběru skla 

v Moravskoslezském kraji, který zatím dosahuje pouze podprůměrné výtěžnosti sběru skla ve 

srovnání s otatními kraji.  

Zpracovatelé platí dodavatelům za dodané sklo 200-400 Kč/t dle kvality střepu, to je ovšem 

podmíněno stabilními dodávkami a garancí většího množství střepů z čirého skla, které 

mohou zajistit pouze dodavatelé disponující objemy skla v řádech minimálně stovek tun. 

Celkové jednotkové náklady na tunu vytříděného skla jsou pro obce tedy o cca 70% nižší, než 

náklady na směsný komunální odpad viz tabulka č. 14.  

Tab. č. 14 Orientační srovnání nákladů na oddělený sběr skla v obcích 

  Náklady Kč/t 

Platba za 
zajištění 

využití obal. 
odpadů 

Kč/t 

Průměrné 
odhadované 

náklady 
Kč/t 

Průměrné  
odhadované 

výnosy 
Kč/t Celkem 

Sklo 800-2600 1000 1700 1000 700 

Směsný komunál. odpad 2200-2600 0 2400 0 2400 



Lubomír Janda: Nakládání s komunálním odpadem v Moravskoslezském kraji 

78 
 

Vysoká objemová hmotnost skla, která může činit až 300 kg/m
3
 zároveň zvyšuje hmotnost 

směsného komunálního odpadu, pokud sklo není tříděno v rámci systému odděleného sběru 

v obcích. Pokud by se cílenou podporou odděleného sběru skla v obcích v Moravskoslezském 

kraji podařilo zvýšit výtěžnost o 15% na alespoň 12 kg/obyvatele/rok, došlo by k celkové 

přímé finanční úspoře obcí v odhadované výši cca 5 000 000 Kč/rok. Při uvažovaném 

navýšení poplatku za uložení odpadu na skládky by úspora nákladů byla ještě  vyšší. 

Významné úspory jsou pak spojené s náklady na energie při výrobě skla z upravených 

odpadních střepů. Odborné zdroje uvádějí, že při 10% podílu střepů z odpadního skla se sníží 

potřeba energie o 3% a úspora emisí CO2 činí 7%. V současnosti se jako vstupní surovina pro 

výrobu skla v českých sklárnách používají z 50-60% upravené střepy z odpadního skla. [38] 

Ve srovnání s použitím primárních surovin (soda, písek, potaš) tak dochází při použití 

upravených střepů z odpadního skla k úspoře cca 15% nákladů na energie a 35% emisí CO2. 

5.3 Ekonomické zhodnocení navržených opatření pro systém 
nakládání se směsným komunálním odpadem a BRKO 

V rámci zhodnocení stávajícího systému nakládání se směsným komunálním odpadem bylo 

navrženo vybudování zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu (ZEVO) 

pro spádovou oblast ostravsko-karvinské aglomerace. Toto zařízení by zároveň zajistilo 

energetické využití biologicky rozložitelné složky obsažené ve směsném komunálním 

odpadu. Vzhledem ke složení směsného komunálního odpadu a typu zástavby, která je 

převažující v uvažované oblasti lze odhadovat, že % podíl BRKO ve směsném komunálním 

odpadu bude činit nejméně 20%.  

5.3.1 Investiční náklady na výstavbu ZEVO 

Investiční náklady v případě stavby velkých investičních celků jsou vždy specifické pro 

danou investici. Cena investice je ovlivňována mnoha lokálními faktory, v případě ZEVO se 

jedná zejména o možnost napojení na inženýrské sítě (elektrická energie, horkovody atd.), 

stavební připravenost dané lokality (vlastnictví pozemků, podloží), míra automatizace 

provozu a v neposlední řadě vliv veřejnosti a požadavky samospráv, veřejnosti nebo 

nevládních organizací. 

V České republice existují v současnosti tři ZEVO umístěné v Praze, Brně a v Liberci. 

Nejstarší zařízení firmy SAKO v Brně bylo uvedeno do provozu v roce 1984. V nedávné době 

prošlo výraznou modernizací a v současnosti má roční kapacitu cca 220 000 t ve dvou 
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spalovacích linkách. Slouží pro energetické využití především komunálního odpadu z 

domácností v aglomeraci Brna, ale komunální odpad je do brněnského ZEVO svážen i ze 

vzdálenějších oblastí, například z Olomoucka, které se již dnes potýká s nedostatkem kapacit 

pro skládkování.  

Pražské zařízení ZEVO Malešice bylo uvedeno do provozu v roce 1998 po více než desetileté 

výstavbě, takto dlouhou dobu výstavby zapříčinily mimo jiné politické a společenské změny 

po roce 1989 a z hlediska dnešních investičních nákladů je tudíž obtížně porovnatelné. Jeho 

současná kapacita činí cca 300 000 t/rok a je tedy kapacitně největším zařízením svého druhu 

v České republice. Jsou zde využívány především směsné komunální odpady z domácností 

hlavního města Prahy, nicméně velká část komunálních odpadů z produkce právnických osob 

a živnostníků (odpad podobný komunálnímu odpadu) je nadále ukládána na skládkách v okolí 

Prahy, především na skládce v Praze-Ďáblicích, která měla být již v roce 2013 uzavřena a 

kam bylo uloženo již více než 5 000 000 t odpadu. Existují proto úvahy o vybudování dalšího 

ZEVO v blízkosti Prahy, nejčastěji je zmiňována lokalita u Mělníka, vzhledem k existenci 

uhelné elektrárny s napojením na teplovody, jejíž technologické zázemí by mohlo být využito. 

Jako referenční jednotka pro zhodnocení investičních nákladů na stavbu uvažovaného zařízení 

na energetické využití směsného komunálního odpadu v Moravskoslezském kraji bylo 

vybráno ZEVO společnosti Termizo, a. s., vybudované v Liberci v roce 1999. Jedná se o při 

kapacitě cca 100 000 t/rok o nejmenší ZEVO v ČR, ale jeho výstavba proběhla v bez potíží 

relativně nedávno a investiční náklady je tudíž možné použít alespoň jako orientační. Známé 

investiční náklady pro vybudování ZEVO v Liberci v roce 1999 činily 1 341 000 000 Kč.  

V rámci srovnání nákladů na výstavbu jednotek pro energetické využití směsného 

komunálního odpadu byly v roce 2010 v disertační práci Ing. Vladimíra Ucekaje odhadnuty 

současné investiční náklady na ZEVO s kapacitou 300 000 t/rok na 3 167 000 000 Kč viz 

tabulka č. 15. [39] 

Tab. č. 15 Orientační srovnání nákladů na výstavbu ZEVO dle roční kapacity 

kapacita kt/rok 20 35 80 96 220 300 

investiční náklady 450 813 1493 1750 2604 3167 

Z tabulky lze odvodit, že s rostoucí kapacitou zařízení klesají měrné náklady na investici ve 

vztahu k množství zpracovávaných odpadů za rok. Lze tedy předpokládat, že náklady na 

výstavbu ZEVO o kapacitě 350 000 – 400 000 t rok se mohou pohybovat kolem 



Lubomír Janda: Nakládání s komunálním odpadem v Moravskoslezském kraji 

80 
 

3 500 000 000 Kč. Při očekávané životnosti technologie zařízení nejméně 25 let a 350 000 t 

odpadů zpracovávaných ročně by tedy investiční náklady zařízení vztažené k tuně energeticky 

využitých směsných komunálních odpadů mohly činit cca 400 Kč/t. ZEVO v Brně bylo 

uvedeno do provozu v roce 1984 a po nedávné modernizaci slouží bez jakýchkoliv problemů 

nadále. Také např. ZEVO Schwandorf v Německu je v provozu již od začátku 80. let, 

podobně jako ZEVO Spittelau ve Vídni. V praxi lze tedy očekávat výrazně delší dobu 

provozu nově vybudovaného ZEVO v ostravsko-karvinské aglomeraci, což bude mít pozitivní 

vliv na celkové investiční náklady vztažené k množství zpracovaného odpadu v zařízení. 

5.3.2 Provozní náklady ZEVO 

Z hlediska provozních nákladů ZEVO hrají největší roli náklady na samotný proces 

energetického využití. Pražské ZEVO Malešice mělo v roce 2009 při tržbách 394 000 000 Kč 

provozní náklady 372 000 000 Kč, přičemž náklady na energetické využití odpadu činily 

1788 Kč/t a příjmy z energetického využití odpadu činily 1894 Kč/t. Struktura nákladů a 

příjmů ZEVO Malešice je uvedena v tabulce č. 16. 

ZEVO Malešice vyrobí cca 1000 TJ tepla a 70 000 MWh elektrické energie za rok. Navíc 

zcela pokrývá svou vlastní spotřebu elektrické energie, která činí 30 000 MWh/rok. Vyrobené 

teplo je dostačující pro cca 20 000 domácností. [40] 

Tab. č. 16 Přehled provozních nákladů a výnosů ZEVO Malešice 2009 

Provozní náklady (mil. Kč/rok) 372 

Odpady 43% 

Ostatní 14% 

Provozní látky 1% 

Materiálové náklady 2% 

Energie 14% 

Opravy 7% 

Skládkování 7% 

Personální 12% 

Provozní výnosy (mil. Kč/rok) 394 

Prodej kovů 1% 

Ostatní 1% 

Výroba páry 28% 

Příjem odpadu 70% 

Ve zmiňované disertační práci Ing. Ucekaje byly zkoumány i celkové provozní náklady 

ZEVO v souvislosti s náklady na přepravu odpadu do zařízení. Měrné náklady na přepravu 

odpadu do ZEVO tvoří významnou část celkových provozních nákladů na energetické využití 
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odpadu. Bylo uvažováno se dvěma modely přepravy odpadů. První variantou je provádění 

přepravy odpadů do zařízení nezávisle na samotném procesu zpracování odpadu v zařízení. 

To je v České republice obecně rozšířený model, který je praktikován většinou subjektů, které 

působí v odpadovém hospodářství. Původce odpadu (obec) poptá dodavatele služby pro svoz 

a odstranění nebo využití komunálního odpadu. Dodavatel služby nadále zodpovídá za další 

nakládání s odpadem. Subjekt provádějící svoz si tedy, na základě vlastní úvahy, zvolí 

zařízení pro koncové využití či odstranění odpadu, zpravidla bez jakékoliv účasti původce. 

Tento model se jeví z hlediska nákladů jako efektivní, jelikož existuje předpoklad, že 

dodavatel služby volí za účelem dosažení zisku vždy nejméně nákladné řešení pro přepravu 

odpadů k využití či odstranění a je také zachována volná soutěž subjektů působících na trhu. 

Na druhou stranu jsou takto výrazně znevýhodněni původci (obce), jejichž geografická poloha 

zvyšuje vzdálenost od koncových zařízení pro využití nebo odstranění odpadu (skládky, 

ZEVO, kompostárny, recyklační linky apod.) Zároveň není možné tímto způsobem získat 

úspory z rozsahu, protože každá zakázka na svoz a odstranění či využití komunálního odpadu 

v dané obci je prováděna jako samostatná. To může být jeden z důvodů, proč dnes existují v 

České republice poměrně výrazné rozdíly mezi jednotlivými obcemi v nákladech na 

odpadové hospodářství. [41] Na obr. č. 21 je znázorněna závislost celkových měrných 

nákladů ZEVO na roční zpracovatelské kapacitě s vlivem dopravy. Měrné náklady na dopravu 

jsou stanoveny v Kč na tunokilometr, což je parametr úzce související právě s přepravní 

vzdáleností od místa vzniku odpadu do koncového zařízení.  

 

Obrázek č. 20 Závislost měrných nákladů na zpracování tuny odpadu v souvislosti s roční zpracovatelskou 
kapacitou ZEVO s vlivem dopravy 
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Při tomto “českém” modelu zajištění nakládání s komunálními odpady pak dopravní 

dostupnost ke koncovému zařízení k využití či odstranění komunálního odpadu hraje klíčovou 

roli pro odhad měrných nákladů v souvislosti s plánovanou kapacitou zařízení. 

Obecně platí, že čím více odpadu je přepraveno v rámci jedné přepravy, tím nižší náklady na 

přepravu 1 tuny odpadu na danou vzdálenost je možné získat. 

Z grafu na obrázku č. 20 vyplývá, že nejnižších celkových nákladů při započtení vlivu 

dopravy by dosáhlo ZEVO s kapacitou 650 000 – 750 000  t/rok. Stavbu takto velkých 

zařízení je ovšem obtížné si v našich podmínkách představit, pokud dnes narážejí na odpor 

veřejnosti zařízení o cca 1/3 této kapacity.  

5.3.3 Centrální svoz odpadu 

Výše uvedený model přepravy komunálních odpadů byl ve vyspělých zemích (Německo, 

Rakousko, Švýcarsko, Belgie, Nizozemsko, Švédsko aj.) opuštěn již v 80. letech a komunální 

odpadové hospodářství je řešeno téměř výhradně formou účelových sdružení (svazků obcí), v 

rámci kterých se obce sdružují za účelem sdílení nákladů na svoz, přepravu a další využití či 

odstranění komunálních odpadů. V některých případech jsou svazky obcí přímo vlastníkem 

koncového zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO Schwandorf) nebo je vlastníkem 

ZEVO např. energetická firma s majetkovou účastí státu. Při tomto řešení komunálního 

odpadového hospodářství je zcela zásadní, že obce prostřednictvím svazků stanovují 

podmínky pro přepravu odpadů do koncového zařízení tak, aby cena za přepravu a využití 

odpadu byla stejná pro všechny původce (obce) nacházející se v dané svozové oblasti. Tedy 

žádný původce odpadu není zvýhodněn vůči ostatním původcům, bez ohledu na velikost obce 

či vzdálenost od koncového zařízení. Obce jsou tedy motivovány společným cílem k dosažení 

co největší míry efektivity při nakládání s komunálním odpadem. Tento způsob, tzv. centrální 

svoz odpadu, je v praxi prováděn tak, že svazek obcí vyjednává za všechny sdružené obce s 

dodavateli služeb, svozovými firmami, které musí v rámci kontraktu zaručit, že komunální 

odpady z obcí po svozu dodají na určené místo, nejčastěji překládací stanici, odkud je pak 

odpad přepravován ve velkokapacitních kontejnerech po železnici nebo po silnici k 

energetickému využití do ZEVO. Původce odpadu (obec) vzdálený od koncového zařízení 10 

km tedy platí stejnou cenu za přepravu a energetické využití odpadu jako např. původce 

vzdálený 40 km. Cena za dopravu je tedy zprůměrována pro danou svozovou oblast a 

zahrnuta v celkového poplatku za odvoz a zpracování odpadu. Pokud by náklady na přepravu 

daného množství odpadu nesl v plné výši pouze původce daného odpadu, je zřejmé, že se 
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vždy bude rozhodovat pro přepravu na co nejkratší vzdálenost, tedy do zařízení, které sice 

může mít samotný poplatek za zpracování odpadu vyšší, ale přepravní náklady budou nižší a 

původce tedy v součtu zaplatí za svoz a zpracování odpadu méně.   

V disertační práci Ing. Ucekaje byla srovnána závislost celkových měrných nákladů na 

kapacitě ZEVO při použití popsaného modelu centrálního svozu (jednotný poplatek za 

přepravu a zpracování odpadu) viz. obr. č. 21. Pro každou měrnou cenu dopravy je určena 

jednotka ZEVO s nejvyšší kapacitou a zároveň nejnižšími měrnými náklady při zahrnutí 

nákladů na dopravu do konečné ceny za zpracování odpadu (centrální svoz odpadu). Do 

provozních nákladů ZEVO byly zahrnuty všechny položky včetně personálních nákladů a 

zároveň byly zahrnuty i příjmy z prodeje tepla, elektrické energie a kovového odpadu. 

 

Obrázek č. 21 Závislot měrných nákladů na zpracování tuny odpadu v souvislosti s roční kapacitou ZEVO při 
modelu tzv. centrálního svozu odpadu 
 

Přeprava odpadu do ZEVO v lokalitě Karviná-Doly se spádovou oblastí okresů Karviná, 

Ostrava a Frýdek-Místek by byla prováděna z překládacích stanic v jednotlivých ORP za 

použití standardních nákladních souprav skládajících se z 2 velkobjemových kontejnerů 30 

m
3
, což by přineslo relativně nízkou měrnou cenu dopravy cca 2 Kč/t.km viz tabulka č. 17. 

Cena za přepravu po železnici by musela být vyjednána jako dlouhodobý kontrakt s 

provozovatelem železniční dopravy a její reálné stanovení není momentálně možné. K tomu 

je nutno přičíst náklady na samotný svoz prováděný v obcích, kde za použití různé svozové 
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techniky můžeme kalkulovat v průměru s cenou 5-6 Kč/t.km. Výsledná měrná cena dopravy 

při centrálním svozu odpadu ke zpracování do ZEVO by tedy činila maximálně  8 Kč/t.km. Z 

grafu na obrázku č. 21 vyplývá, že při měrné ceně dopravy 8 Kč/t.km by měrné celkové 

náklady na zajištění přepravy a zpracování směsného komunálního odpadu byly nejnižší v 

zařízení ZEVO o celkové roční kapacitě cca 380 000 t (při centrálním svozu odpadu, tedy s 

vyloučením vlivu přepravní vzdálenosti na konečnou cenu). 

Takto kapacitně dimenzované zařízení zcela koresponduje s navrženým zařízením ZEVO pro 

spádovou oblast okresů Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. Výsledná cena za převzetí odpadu 

ke zpracování zahrnující dopravu a energetické využití odpadu by tak činila pro všechny obce 

cca 1 900 Kč/t. Zavedením centrálního svozu odpadu je tedy možno docílit přijatelné ceny 

pro všechny původce v dané svozové oblasti a zároveň zajistit využití směsného komunálního 

odpadu v souladu s platnou hierarchií nakládání s odpady. V neposlední řadě by nebylo nutno 

ve spádové oblasti budovat nákladné systémy odděleného sběru BRKO s cílem zajistit plnění 

evropské směrnice o snížení množství BRKO ukládaného na skládky. 

Tab. č. 17. Přehled předpokládaných přepravních nákladů z obcí a překládacích stanic do ZEVO Karviná 

ORP 

Přepravní 
vzdálenost 

(km) 

Přepravené 
množství 

(t) 

Měrná 
cena za 

km 

Měrná 
cena 

Kč/t.km 

Přepravní 
náklady Kč/t 
odpadu bez 
centrálního 

svozu 

Přepravní 
náklady Kč/t 

centrální svoz 

Bohumín 20 25 40 2 32 39 

Český Těšín 20 25 40 2 32 39 

Frýdek- Místek 30 25 40 2 48 39 

Frýdlant n. O. 40 25 40 2 64 39 

Havířov 10 25 40 2 16 39 

Jablunkov 50 25 40 2 80 39 

Karviná 10 25 40 2 16 39 

Orlová 10 25 40 2 16 39 

Ostrava 20 25 40 2 32 39 

Třinec 35 25 40 2 56 39 

Průměr 25           

 

5.3.4 Ekonomické zhodnocení technologie kompostování 

Bylo navržena podpora výstavby kompostáren v ORP Bílovec, Hlučín, Kravaře, Opava a 

Nový Jičín. Náklady na výstavbu kompostárny s kapacitou do 1 000 t/rok se pohybují mezi 

4 000 000 – 5 000 000 Kč. [9] S rostoucí kapacitou kompostárny je obdobně jako u ZEVO 

možno pozorovat pokles investičních nákladů vztažených k tuně zpracovávaného odpadu. Při 
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realizaci projektů na vybudování kompostáren je nezbytné mít dlouhodobě zajištěn odbyt 

vyrobeného kompostu, v opačném případě je účelnost investice diskutabilní. V uvedených 

ORP existuje předpoklad pro využití vyrobeného kompostu při zemědělské činnosti vzhledem 

k % podílu orné půdy. V ostatních ORP Moravskoslezského kraje je podpora výstavby 

kompostáren z hlediska investičních a provozních nákladů spíše kotraproduktivní. 

5.3.5 Ekonomické zhodnocení technologie mechanicko-biologické 
úpravy odpadů  

Technologie mechanicko-biologické úpravy směsných komunálních odpadů nebyla z hlediska 

nákladů na investice a provoz podrobněji zkoumána. V České republice neexistuje referenční 

zařízení tohoto typu a není tedy možné relevantně srovnat příslušná data. Ze zahraničních 

zkušeností vyplývá, že technologie MBÚ se v praxi příliš neosvědčily a znamenají pouze 

určitý stupeň předúpravy směsného komunálního odpadu, aniž by zajistily jeho využití v 

souladu s požadavky platné legislativy. Přestože investiční a provozní náklady na MBÚ jsou 

nižší než v případě ZEVO, tak vyspělé evropské země zvolily energetické využití jako 

základní způsob pro nakládání se zbytkovým směsným komunálním odpadem, který již nelze 

materiálově využít. Využití MBÚ pro nakládání se směsným komunálním odpadem je možné 

doporučit pouze v případě zajištění trvalé poptávky po palivech vyrobených touto technologií 

a zároveň dostatečné kapacitě zařízení určených ke spoluspalování těchto paliv.  

 

Obrázek č. 22 Zařízení na energetické využití odpadu MVA Spittelau, Vídeň, Rakousko 
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6. Závěr 

Současný systém nakládání s komunálními odpady v Moravskoslezském kraji vykazuje při 

podrobnějším zkoumání některé nedostatky. Celková produkce komunálních odpadů v 

Moravskoslezském kraji neklesá, na rozdíl od produkce ostatních odpadů. Veškeré směsné 

komunální odpady v Moravskoslezském kraji jsou odstraňovány ukládáním na skládky, což je 

v rozporu s hierarchií nakládání s odpady a směsný komunální odpad, který je dle platné 

legislativy považován za biomasu, je takto trvale odstraněn bez jakéhokoliv využití.  

Zároveň se díky skládkování směsného komunálního odpadu nedaří plnit cíle evropské 

směrnice o snižování množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky, k 

čemuž se Česká republika zavázala v rámci svého členství v Evropské unii. Pro rozsáhlejší 

zavádění systémů odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů a jeho 

úpravu kompostováním nejsou v Moravskoslezském kraji vhodné výchozí podmínky a to 

především z důvodu nízkého % podílu orné půdy v kraji. Využitelnost kompostů vyrobených 

z biologicky rozložitelných komunálních odpadů  naráží na nedostatečnou poptávku ze strany 

zemědělských podniků, které navíc nejsou nijak motivovány upřednostnit k hnojení půdy 

komposty před např. syntetickými hnojivy. 

Míra materiálového využití komunálního odpadu je v Moravskoslezském kraji na průměrné 

úrovni ve srovnání s ostatními kraji v České republice. Nadprůměrná je pouze úroveň 

odděleného sběru plastů, ve sběru papíru a skla Moravskoslezský kraj dosahuje zatím spíše 

podprůměrných hodnot.  Problémem je také nakládání s komunálním kovovým odpadem, kdy 

stávající systém výkupu kovů od fyzických osob ve sběrnách sebou nese výrazné problémy s 

kriminalitou a škodami na veřejném majetku. V práci byla doporučena opatření pro zajištění 

větší míry sběru materiálově využitelných složek komunálního odpadu v návaznosti na 

náklady obcí, jakožto původců komunálního odpadu. 

Moravskoslezský kraj má velmi dobré výchozí podmínky pro energetické využití 

komunálního odpadu. Díky hustotě zalidnění v ostravsko-karvinské aglomeraci a faktu, že 

více než 60% obyvatelstva kraje žije ve městech nad 20 000 obyvatel je produkce 

komunálního odpadu koncentrována do geograficky blízkých lokalit, které zároveň disponují 

potřebnou energetickou infrastrukturou (centrální zásobování teplem). Znečištení ovzduší je 

při použití moderních technologií při energetickém využití odpadu zanedbatelné, naopak 

zařízení pro energetické využití odpadu má legislativně nastaveny mnohem přísnější emisní 

limity než konvenční teplárny či elektrárny. Pro efektivní přepravu komunálního odpadu do 
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zařízení na energetické využití lze s výhodou použít v zahraničí ověřený systém překládacích 

stanic za účelem úspory finančních nákladů a omezení emisí CO2 při přepravě odpadu. Pro 

přepravu se nabízí take možnost využití železnice, jelikož uvažovaná lokalita pro výstavbu 

zařízení na energetické využití komunálního odpadu disponuje železniční vlečkou. 

Vybudování navrženého zařízení pro energetické využití komunálního odpadu v 

Moravskoslezském kraji by zajistilo, kromě zásobování teplem a elektrickou energií pro cca 

30 000 domácností, také výrazné snížení množství biologicky rozložitelných odpadů 

ukládaných na skládkách a tedy plnění závazků České republiky v oblasti nakládání s odpady.  

Poplatek za uložení odpadu na skládky je v podmínkách České republiky základní 

ekonomický nástroj pro rozhodnutí původce komunálního odpadu jakým způsobem bude s 

tímto odpadem nakládat. Jeho současná výše 500 Kč/t není motivační pro volbu jiného 

způsobu nakládání s komunálním odpadem a převažujícím způsobem nakládání tak v České 

republice zůstává odstraňování tohoto odpadu na skládkách.  

Většina vyspělých evropských zemí skládkování směsného komunálního odpadu buď přímo 

legislativně zakázala nebo významně ekonomicky znevýhodnila. Bohaté evropské státy 

nahlížejí dnes na směsný komunální odpad jako na obnovitelný zdroj energie, jehož 

energetické využití zajišťuje úsporu primárních zdrojů a zároveň přináší významné omezení 

emisí skleníkových plynů. Zatímco např. Norsko, které patří mezi nejbohatší státy na světě a 

disponuje rozsáhlými zásobami ropy a zemního plynu, směsný komunální odpad ze zahraničí 

dováží do svých zařízení pro energetické využití, v České republice je energetický potenciál 

komunálního odpadu bez využití skládkován.  

V rámci práce byla navržena výstavba zařízení na energetické využití komunálního odpadu s 

roční kapacitou cca 350 000 t a zároveň byl doporučen systém tzv. centrálního svozu odpadu, 

který by při dané kapacitě zajistil přijatelnou cenu za zpracování komunálního odpadu pro 

všechny obce. Tento model je široce aplikován ve vyspělých zemích a zaručuje dlouhodobou 

stabilitu a ekonomickou udržitelnost pro systém nakládání s komunálními odpady.  

Technologie mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu nemůže být primárním 

řešením pro nakládání s komunálními odpady. Lze ji doporučit jako doplňkovou pouze v 

příapadě zajištění trvalé a spolehlivé možnosti spoluspalování výhřevné frakce. 

Česká republika a Moravskoslezský kraj stojí na rozcestí. Musí se rozhodnout, zda bude 

nadále hledat tzv. třetí cesty nebo přijme dlouhodobě funkční strategii pro nakládání s 

komunálními odpady, ověřenou vyspělými evropskými zeměmi. 
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