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ANOTACE 

V diplomové práci je uvedena legislativa týkající se zřízení a provozování sběrného dvora, 

který je možné zřídit dvěma způsoby spolu s bilancí jednotlivých pro a proti. Součástí 

diplomové práce je také analýza efektivity sběrných nádob na separovaný sběr vybraných 

komodit, které jsou v současné době dle názoru autora nevhodně rozmístěny  

v katastru obce a mohou tak být příčinou malého zájmu občanů třídit odpad. V práci je 

dále popsán komplexní návrh odpadového hospodářství obce zaměřený na sběrný dvůr 

spolu s lokací místa jeho zřízení, technického vybavení a návrh rovnoměrného rozložení 

sběrných míst na separovaný sběr odpadu. 

Klíčová slova: Komunální odpad, Sběrný dvůr, Nakládání s odpady 

 

SUMMARY 

In the thesis is presented legislation regarding the establishment and operation of the 

collecting yard, which can be operated in two ways, along with the balance of the various 

pros and cons. The thesis also analyzes the efficiency of collection containers for separate 

collection of selected commodities which are currently the author's opinion inappropriately 

deployed in the village and can be the cause of the low interest of citizens to sort waste. 

There follows a comprehensive proposal to the municipality waste management focused on 

collecting yard, along with the location of his place of establishment, technical equipment 

and a draft uniform distribution of collection points for separate waste collection. 

Keywords: Municipal waste, Collection points, Waste management   
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1. ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Problematika nakládání s odpady je v dnešní době často diskutované téma. Jedním 

z předních problémů odpadového hospodářství je klesající kapacita skládkovacích zařízení. 

Vzhledem k tomu, že ukládání odpadu na skládky je v České republice dominantní způsob 

nakládání s odpady, je nutné postupné zavádění legislativních a finančních opatření, které 

budou tuto problematiku řešit. V minulém roce vešel v platnost nový Plán odpadového 

hospodářství České republiky, který nastavil jasné mantinely, pomocí kterých se bude 

odpadové hospodářství naší země řídit. 

V souvislosti s novým Plánem odpadového hospodářství a dalšími legislativními 

dokumenty naší země, je problematika této práce zaměřená na systém nakládání 

s komunálními odpady na území města Třebenice. Město samotné leží na okraji Chráněné 

krajinné oblasti Českého středohoří v Ústeckém kraji.  

Jedním z cílů této diplomové práce je provedení analýzy systému nakládání s odpady 

v obci Třebenice se zaměřením na posouzení současného stavu nakládání s odpady, 

lokalizace a dostupnost sběrných míst na separovaný odpad pro občany města. Dalším 

cílem této diplomové práce je zaměření se na legislativní problematiku zřízení sběrného 

dvora, technické zabezpečení a technologické vybavení sběrného dvora, který by obec 

Třebenice mohla zřídit jako doplňkový systém nakládání s odpady na svém území. 

Ke splnění stanovených cílů této diplomové práce je nutné seznámit se s řešením 

dané problematiky v okolních obcích podobného typu a aplikovat jejich praktické 

zkušenosti na systém nakládání s komunálními odpady v obci Třebenice.  
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2. CHARAKTERISTIKA OBCE A ANALÝZA SOUČASNÉHO 

SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY 

Třebenice jsou malé malebné městečko ležící několik málo kilometrů od města 

Lovosice na jihovýchodním okraji Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Katastrální 

území města (viz Obrázek 1) se rozkládá na půdě 633 ha v nadmořské výšce 228 m. 

Součástí města Třebenice jsou i místní části – obec Kocourov, Kololeč, Sutom, Mrsklesy, 

Medvědice, Teplá, Lipá a Lhota. V intravilánu města se nachází základní urbanistické 

vybavení v podobě zdravotního střediska, základní školy, mateřské školy, fotbalového 

hřiště, kryté sportovní haly a venkovního koupaliště. 

 

Obrázek 1 - obec Třebenice [1] 

Z demografického hlediska se jedná o obec venkovského typu s několika menšími 

panelovými domy a hustotou osídlení 233 obyvatel/km2, přičemž tento údaj byl uveden 

jako aktuální k 1. 1. 2015. Populační vývoj je v obci řadu let stabilní. V roce 1991 bylo 

v Třebenicích evidováno 1 396 obyvatel, od té doby došlo k mírnému nárůstu na 

1 476 obyvatel.  

Vzhledem ke specifičnosti struktury obyvatel v posledních letech jsou v následující 

Tabulce 1 uvedeny pouze poslední statistické údaje k 1. 1. 2015, které jsou důležitým 

kritériem při vyhodnocování efektivity nakládání s komunálním odpadem v obci. [2] 
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Tabulka 1 - Počet obyvatel v obci Třebenice včetně přilehlých obcí [2] 

 
Počet bydlících obyvatel 

k 1. 1. 2015 

Počet obyvatel ve věku 

0 – 14 let 15 – 59 let 60 – 64 let 65 a více let 

Muži 1078 160 673 73 172 

Ženy 951 144 548 66 193 

Celkem 2029 304 1221 139 365 

Z výše uvedené Tabulky 1 vyplývá, že většina obyvatel je v produktivním věku, 

bohužel vzhledem k velikosti obce a nedostatkem pracovních příležitostí musejí lidé za 

prací cestovat do větších měst vzdálených několik kilometrů. [2] 

2.1. Analýza současného stavu nakládání s odpady 

V rámci zpracované analýzy byly vyhodnocovány údaje o nakládání s komunálními 

odpady v obci za období posledních tří let. Všechny získané, níže uvedené údaje byly 

poskytnuty Městským úřadem v Třebenicích. 

Analýza odpadů, které obec Třebenice vyprodukovala, byla provedena na základě 

řady dokumentů, které obec vytváří v souvislosti s nakládáním s odpady. Statistická data 

vycházejí z hlášení o produkci a nakládání s odpady města za období od 1. 1. 2009 do 

31. 12. 2014, které bylo zpracováno pro Ministerstvo životního prostředí. V následujícím 

Grafu 1 je zprvu vidět tendence postupného klesání množství produkovaného odpadu, 

avšak od roku 2011 dochází opět k postupnému zvyšování celkového produkovaného 

množství odpadů.  

 

Graf 1 - Množství produkce odpadů města Třebenice [3] 
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Z analyzovaných dokumentů také vyplývá, že díky postupnému navyšování 

množství produkovaného odpadu na území obce, dochází také k vytřídění většího objemu 

jednotlivých složek odpadů. Mezi odpady, které jsou v obci produkovány, tříděny, sbírány 

a shromažďovány, patří zejména: obaly obsahující zbytky nebezpečných složek; adsorpční 

činidla, filtrační materiály; nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné složky; stavební 

materiály obsahující azbest; pesticidy; olej a tuk neuvedený pod číslem 200125; barvy, 

tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice; jiná nepoužitá léčiva neuvedená po číslem 200131; 

izolační materiál s obsahem azbestu; rozpouštědla; kyseliny; baterie a akumulátory; 

pneumatiky; beton; cihly; směsi nebo oddělené frakce betonu; zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 170503; izolační materiály neuvedené pod číslem 1706 01 a 03; sklo; plasty; 

biologicky rozložitelný odpad; směsný komunální odpad. 

Tyto odpady pocházejí od občanů dotčené obce. Typ, množství a charakter odpadů 

odpovídá drobným pěstitelským a kutilským pracím, renovacím domů či bytů, drobným 

opravám automobilů apod.  

Veškerý nebezpečný odpad uvedený ve výčtu odpadů, které byly v minulosti 

vyprodukovány ve městě Třebenice, byl od občanů odebrán tzv. mobilním sběrem. [3] 

2.2. Charakteristika vybraných odpadů vznikajících na území obce 

Hlavním a stěžejním dokumentem o nakládání s odpady v České republice je zákon 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění. V tomto zákoně jsou definovány 

povinnosti původců odpadů, osoby oprávněné pro nakládání s odpady a také samotná 

definice odpadu, které říká, že odpad je „každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má 

úmysl nebo povinnost se jí zbavit“. [4] 

Dalším významným dokumentem při nakládání s odpady je Plán odpadového 

hospodářství České republiky, který v roce 2015 pro roky 2015 – 2024. Plánem 

odpadového hospodářství se Česká republika zavázala k těmto hlavním cílům [5]: 

 předcházení vzniku odpadů a snižování jejich měrné produkce, 

 minimalizace nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí při vzniku a 

nakládání s odpady, 

 udržitelný společenský rozvoj a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“, 

 maximální využívání odpadů jako náhrady za primární zdroje a přechod na 

oběhový systém hospodářství. 
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Pro splnění cílů Plánu odpadového hospodářství je nutné, aby byla dodržována 

hierarchie nakládání s odpady, což pro občany znamená povinnost předcházet jejich 

vzniku, připravit je k opětovnému použití, recyklovat, energeticky využít a pokud není jiná 

možnost, příslušným a vhodným způsobem je odstranit (např. skládkováním).  

Strategií odpadového hospodářství v České republice je uplatňování stanovené 

posloupnosti nakládání s odpady a vytvoření komplexního celku zaručujícího co možná 

nejmenší vlivy na životní prostředí a lidské zdraví. Především se jedná o podporu 

možností, které mohou přinést nejlepší výsledek z hlediska životního prostředí, jako 

například nahrazení primárních zdrojů surovin, dále pak podpora nakládání s odpady, které 

vedou k hospodářské využitelnosti a naopak omezování skládkování a spalování 

recyklovatelných odpadů. [5] 

Komunální odpady 

Česká republika se zavázala v oblasti komunálních odpadů ke splnění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech. [6] Tato směrnice stanovila 

nejenom zavedení a provozování systému tříděného sběru kovů, plastů, skla a papíru do 

roku 2015, ale i zvýšení celkové hmotnosti připravovaných surovin z komunálních odpadů 

k opětovnému použití a recyklaci (kovy, plasty, sklo a papír) a to na minimální úroveň  

50 % z celkového objemu. Hlavními zásadami pro plnění této směrnice jsou: 

 podpora a rozvíjení komoditního sběru, 

 zachování a rozšíření sítě sběrných míst v obcích, 

 upřednostňování environmentálně přínosné, sociálně a ekonomicky únosné 

technologie zpracování různých složek komunálních odpadů, 

 rozvíjení spolupráce a spoluúčasti producentů obalů a dalších výrobců dle 

principu, že „znečišťovatel platí“, a přenesení odpovědnosti zpětnému sběru  

a využití příslušných složek komunálních odpadů na výrobce. 

Jako opatření pro zajištění cílů vyplývající z výše uvedeného dokumentu je nutné 

legislativně zakotvit přesné povinnosti obcí v oblasti odpadového hospodářství pro 

nakládání, třídění a sběr komunálních odpadů, a to včetně zajištění vhodných podmínek ze 

strany státní správy. Dále pak je nutno důsledně kontrolovat nejenom zajištění tříděného 

sběru využitelných složek komunálních odpadů v obcích, ale rovněž i naplňování zásad 

hierarchie nakládání s odpadem. Při nakládání s odpady je potřeba vymezit podmínky 
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odchýlení od hierarchie nakládání s odpady, které by měly sledovat ochranu životního 

prostředí a zdraví obyvatel, životní cyklus odpadů, technickou proveditelnost, 

ekonomickou výhodnost používaných technologií a potenciální sociální následky. Velice 

významným nástrojem pro řádné fungování odpadového hospodářství v obci je kvalitní 

informovanost obyvatelstva dané obce o možnostech a způsobech nakládání s odpady. 

Obyvatelé by rovněž měli být informováni o možnostech prevence vzniku odpadů a 

minimalizace jejich vzniku v obci. [5] [6] 

Směsný komunální odpad  

Směsný komunální odpad je odpad zařazený v Katalogu odpadů pod číslem 20 03 

01. [7] Jedná se o zbylý odpad po vytřídění materiálově využitelných složek, biologicky 

rozložitelných odpadů a nebezpečných složek. 

Cílem platného Plánu odpadového hospodářství České republiky je především 

energetické využití přetříděného směsného odpadu v zařízení tomu určených dle platné 

legislativy, a tím výrazná eliminace skládkování odpadu. V rámci podpory vize o 

nakládání s odpady plánuje Česká republika průběžně upravit poplatek za skládkování 

směsných komunálních odpadů a znevýhodnit tak jej, oproti jiným způsobům nakládání s 

odpady. [5] [6] 

Živnostenský odpad 

Živnostenské odpady vznikají při činnosti právnických a podnikajících fyzických 

osob na území obce. Druhové složení tohoto odpadu je z velké části podobné skladbě 

komunálních odpadů. Pro snížení množství živnostenských odpadů mohou obce 

živnostníkům poskytnout zapojení do svého systému nakládání s odpady (pokud tento 

systém v obci již existuje). Zapojení podnikatelských subjektů do systému nakládání 

s odpady obce by však mělo být zpoplatněno a mělo by být přihlédnuto k možnostem dané 

obce.[5] [6] 

Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady 

Biologicky rozložitelné odpady podléhají anaerobní či aerobní procesům biologické 

degradace. Po uskutečnění biologického rozkladu je biologicky rozložitelný odpad 

považován za stabilizovaný. Cílem České republiky je do roku 2020 snížit hmotnostní 
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množství skládkovaného biologicky rozložitelného odpadu na 35 % vztažených k objemu 

odpadu produkovaného roku 1995.  

Nástrojů, kterými je možno snížit skládkování biologicky rozložitelných odpadů je 

celá řada, přičemž mezi nejvýznamnější patří povinný systém odděleného sběru biologicky 

rozložitelných odpadů rostlinného původu. V současné době platí pro obce povinnost tento 

systém zavést a stanovit zásady shromažďování a sběru biologicky rozložitelných odpadů 

formou obecně závazné vyhlášky. [5] [6] 

Stavební a demoliční odpady 

Stavební a demoliční odpad není sice naprosto přesně a jasně definován v zákoně 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění, je však zahrnut pod skupinou  

17 v Katalogu odpadů. [4] [7] Obecně lze říci, že jde o materiál vznikající při zřizování, 

rekonstrukci, údržbě a demolici staveb. Do této kategorie patří zejména výkopová zemina, 

materiál z demolice vozovek, demoliční minerální suť a odpady ze stavenišť. 

Cílem České republiky je až 70% navýšení recyklace či opětovného použití 

stavebních a demoličních odpadů do roku 2020. Nástroje, kterými chce dosáhnout 

stanovených cílů, jsou především regulace vzniku stavebních a demoličních odpadů, 

následné maximální využití upravených odpadů včetně recyklátu. Uvedených cílů bude 

možné dosáhnout potřebnou úpravou legislativy a zjednodušení pravidel pro nakládání 

se stavebními a demoličními odpady. [5] [6] 

Nebezpečné odpady 

Za nebezpečný odpad je považován odpad, „vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o 

nebezpečných vlastnostech odpadů“. Tento předpis je uveden v „Nařízení komise (EU) č. 

1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic“. [8] 

Vzhledem k tomu, že Česká republika podporuje minimalizaci vzniku nebezpečných 

odpadů, je nutná maximální podpora materiálové využitelnosti nebezpečných odpadů a 

snížení na minimální úroveň negativních účinků na člověka. Hlavní prioritou České 

republiky je odstranění starých ekologických zátěží vyskytujících se na jejím území. [5] 
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Výrobky s ukončenou životností a povinností zpětného odběru 

Výrobky s ukončenou životností jsou zpravidla ty, které je žádoucí dále recyklovat či 

materiálově využít. Jejich odložení na skládky by znamenalo možné ohrožení životního 

prostředí a také marnivost s vyrobeným materiálem, jehož cena je v porovnání s novou 

surovinou zlomková. Mezi tyto výrobky s ukončenou životností patří odpady ze 

zdravotnické a veterinární péče, odpadní oleje, kaly z čistíren odpadních vod, odpadní 

pneumatiky, autovraky, odpadní baterie a akumulátory, odpadní elektrická a elektronická 

zařízení, obaly a obalové odpady. [5] [6] 

Složky komunálního odpadu 

Za složky komunálního odpadu jsou považovány veškeré odpady vznikající na území 

obce činností fyzických osob. V Katalogu odpadů je komunálním odpadům přiřazena 

dvacátá skupina pod názvem „Komunální odpady (odpady z domácností a podobné 

živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru“. 

[7] Komunální odpad je velmi různorodý a často se skládá z biologicky rozložitelného 

odpadu, oděvů, papíru, lepidla, léků, baterií, skla, chemikálií, barev, drobných elektrických 

zařízení, dřeva, plastů, kovů a odpadu ze zahrad. Za složku komunálního odpadu je také 

považován odpad plynoucí z čištění pozemních komunikací a veřejných prostranství. [4] 

Skladba domovního odpadu 

Znalost složení domovního odpadu je velmi důležitý faktor pro rozhodování obcí a 

měst o způsobu třídění využitelných složek odpadů a nakládání se zbytkovým komunálním 

odpadem. V praxi však bývá složité určit jednoznačné ukazatele o složení domovních 

odpadů, které se liší podle typů zástavby a jsou závislé na životním stylu, věkovém složení 

obyvatel, způsobu bydlení (rodinný dům, byt) či vlastnictví zahrady. Při odhadu složení 

odpadu v obci je nejvhodnější určit podíly v jednotlivých typech zástavby a následně 

provést výpočet skladby s ohledem na jednotlivé ukazatele.  

Dalším důležitým ukazatelem pro nakládání s domovním odpadem je objemová 

hmotnost neboli tzv. „hustota odpadů”. Jedná se o objem odpadů měřený za určitých 

podmínek. Objemová hmotnost se v jednotlivých fázích nakládání s odpady liší, přičemž 

největší objem mají odpady při samotném sběru. Následným svozem dochází k lisování 

odpadu ve svozovém voze a objem se tak zmenšuje. Znalost hodnot objemu jednotlivých 

http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=164305Výrobky
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druhů odpadů pomáhá při tvorbě sběrné sítě. Je totiž možné dosti přesně určit 

předpokládané množství sběrných nádob, kapacitu třídicí linky nebo dalších zařízení pro 

využití nebo odstranění odpadů. 

Je však potřeba zohlednit rovněž skutečnost, že hmotnost různých druhů odpadů při 

sběru, přímo závisí na stupni stlačení plastových lahví, papírových krabic a rozbití 

skleněných lahví. Díky stlačení plastů lze výrazně ušetřit prostor sběrového kontejneru. 

Následující Graf 2 popisuje hmotnostní složení domovního odpadu ve smíšené 

zástavbě. [9] 

 

Graf 2 - Složení komunálních odpadů ve smíšené zástavbě [9] 

2.3. Způsoby odstraňování odpadů 

Směsný komunální odpad je velmi důležitým zdrojem druhotných surovin. Kvalita 

těchto surovin je závislá na míře jejich znečištění a také na míře znečištění ostatních 

komunálních odpadů. Pokud bude striktně dodržováno znění zákona o odpadech o 

hierarchii nakládání s nimi, nemělo by docházet k tomu, že druhotné suroviny budou 

skládkovány.  

V současné době však existují v podstatě pouze dvě možnosti odstraňování směsného 

komunálního odpadu; jde o: 

I. Uložení směsného komunálního odpadu na skládku. 

II. Energetické využití směsného komunálního odpadu ve spalovně 

Uložení odpadu na skládku 

Skládky jsou dle zákona o odpadech, „zařízení zřízené v souladu se zvláštním 

právním předpisem 21) a provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích 

provozu, včetně zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování 
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vlastních odpadů a zařízení určeného pro skladování odpadů s výjimkou skladování 

odpadů“. [4] 

V současné době je nejrozšířenějším způsobem odstranění odpadů jeho ukládání na 

skládky odpadů, kterých je v České republice provozováno kolem 180. K této skutečnosti 

také přispívá skutečnost, že uložení odpadu na skládky je ekonomicky vhodným řešením. 

Závažnými nevýhodami skládkování odpadů je například narušení krajinného rázu  

a zabrání poměrně velké části území. Vzhledem k tomu, že uvnitř tělesa skládky probíhá 

celá řada chemických a mikrobiálních procesů, dochází k emisi škodlivých látek do 

ovzduší a tvorbě zápachu v okolí skládky. Nejčastěji emitující látky jsou čpavek, 

sirovodík, dioxiny, sloučeniny těžkých kovů a chlorobenzen. Dalším nepříznivým vlivem 

skládkování odpadu na životní prostředí je dlouhodobé (desítky let trvající) riziko 

kontaminace spodních vod a okolní půdy skládkovými a průsakovými vodami.  Toto riziko 

vzniká porušením těsnící vrstvy tělesa skládky či špatným technologickým postupem při 

tvorbě tělesa skládky. V současné době se v naší legislativě rozlišují tři skupiny skládek 

z hlediska technického zabezpečení: 

 Skupina S – inertní odpad, označována S-IO 

 Skupina S – ostatní odpad, rozlišení na tři podskupiny S-OO1, S-OO2 a S-OO3 

 Skupina S – nebezpečný odpad, označována S-NO 

Výstavba skládky je poměrně náročný proces přesně vymezený zákony č. 39/2015 

Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákonem č. 69/2013 Sb., kterým se 

mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 

prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a zákonem č. 350/2012 Sb., 

kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. [10] [11] [12] 

Obec Třebenice je členem sdružení obcí pro nakládání s odpady – „SONO“. 

Sdružení vzniklo na počátku 90. let 20. století jako reakce na zvyšující se náklady za 

zneškodnění odpadů v tehdy litoměřickém okrese. Součástí aktivit tohoto sdružení obcí pro 

nakládání s odpady, bylo také vybudování nového tělesa skládky, do kterého mohou 

členské obce moci za příznivých finančních podmínek ukládat odpad. Jako vhodný prostor 
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pro umístění nového tělesa skládky byla vybrána těžební jáma pocházející z těžby vápence 

pro nedalekou cementárnu u obce Úpohlavy. V současné době čítá sdružení SONO 

devadesát členských obcí. [13] 

Energetické využití komunálních odpadů 

Spalování komunálních odpadů je řazeno mezi termické způsoby odstraňování 

odpadů. V současné době jsou v České republice provozovány tři spalovny komunálních 

odpadů a to v Brně, Liberci a Praze. Všechny tři spalovny jsou vybaveny kogeneračními 

jednotkami k výrobě elektrické energie a tepla. Roční kapacita odstranění odpadů v těchto 

zařízeních je přibližně 646 000 t, což splňuje současné požadavky České republiky.  

Výstavba nových spaloven je velmi nákladná a jedná se o realizačně mnohaletý 

záměr, který se neobejde bez financování z Evropské unie. Výstavba i následný provoz 

jsou oproti skládkování finančně velmi náročné. Mezi vytipované lokality výstavby 

spaloven patří Komořany, Cheb či Chotíkov. Lokalita Komořany má v současné době již 

všechna potřebná povolení a brzy se zde zahájí vlastní výstavba. [14] 

2.4. Současný systém sběru, svozu a nakládání s odpady v Třebenicích 

Směsný komunální odpad vznikající na území obce je občany odkládán do sběrných 

nádob, které si musejí pořídit a spravovat na vlastní náklady. Svoz komunálních odpadů je 

zajištěn právnickým subjektem společností BEC odpady s.r.o., která jej provádí ve městě 

Třebenice s týdenním intervalem. V místních částech obce, tj. Kocourov, Kololeč, Lhota, 

Medvědice, Mrsklesy, Sutom a Teplá je četnost svozu ve čtrnáctidenním intervalu. [15] 

Systém odděleného sběru 

V současné době platí v obci Třebenice obecně závazná vyhláška č. 2/2015, která 

stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. V této vyhlášce, účinné od 1. 1. 2016, jsou jasně popsána sběrná 

místa, respektive sběrné nádoby na určené druhy odpadů, kterými jsou plasty, papír, bílé 

sklo, barevné sklo, kovové obaly, nápojové kartony, elektroodpady, nebezpečné odpady, 

biologicky rozložitelné odpady a objemné odpady. [15] 
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Plastové odpady 

Plastové obaly a odpady jsou v obci shromažďovány na čtyřech místech s frekvencí 

dvou svozů v týdnu. Obec si tuto komoditu vyváží vlastními prostředky, kterými 

disponuje. Sběrné nádoby určené k odkládání odpadu jsou tvořeny šesti velkoobjemovými 

textilními vaky o objemu 1 m3 a jedním kontejnerem o objemu 1 100 litrů (plnění a výsyp 

horní). [15] 

Papírové odpady 

Papírové obaly a odpady jsou v obci shromažďovány pouze na jednom místě v těsné 

blízkosti základní školy do jednoho kontejneru o objemu 1 100 litrů (plnění a výsyp horní). 

Svoz tohoto odpadu je zajišťován pracovníky smluvní firmy ve čtrnáctidenním intervalu. 

Barevné a bílé sklo 

Barevné a bílé sklo je v obci tříděno na třech místech do šesti plastových kontejnerů 

o objemu 1 100 litrů (plnění a výsyp horní) s četností svozu v týdenním intervalu. Z tohoto 

množství jsou dva kontejnery použity na barevné sklo a čtyři kontejnery na sklo bílé. [15] 

Kovové obaly 

Kovové obaly jsou v obci shromažďovány ve čtyřech sběrných nádobách o objemu 

240 litrů a jsou situovány na třech sběrných místech. Svoz těchto odpadů zajišťuje smluvní 

soukromý podnikatelský subjekt ve čtrnáctidenním intervalu. [15] 

Nakládání s elektroodpady 

Nakládání s elektroodpadem je v obci řešeno možností odložení starých, nefunkčních 

elektrospotřebičů po předchozí domluvě v prostorách městského úřadu, kde je umístěný 

skladovací kontejner. Četnost svozu je proměnlivá v závislosti na množství odpadu a 

skladovacích kapacitách zařízení. Svoz tohoto odpadu rovněž zajišťuje soukromá 

společnost. [15] 

Nakládání s nebezpečnými odpady 

Nebezpečný odpad není možné v obci během roku odložit do určených sběrných 

nádob či vyhrazených prostor v majetku města. Za účelem splnění podmínek daných 
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zákonem, pořádá město svoz nebezpečných odpadů s půl roční frekvencí. Svoz tohoto 

odpadu zajišťuje soukromý subjekt. [15] 

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 

Biologicky rozložitelný odpad je obcí umožněno svážet do prostor čistírny 

odpadních vod na okraji města Třebenice. Biologicky rozložitelný odpad je zde nechán 

volně ložený, bez dalších zásahů či řízené kompostárny. Na vyžádání občana město zapůjčí 

velkoobjemové vaky, které jsou následně pouze za cenu dopravy, odvezeny od občanů na 

místní shromaždiště biologicky rozložitelných odpadů. [15] 

Objemný odpad 

Objemný odpad je svážen jednou ročně a je zajišťován prostředky města. Během 

roku je pak v prostorách městského úřadu nahodile umísťován kontejner, kam je možné 

tento druh odpadu rovněž odložit. [15] 

Dalšími podnikatelskými subjekty realizujícími odpadové hospodářství obce 

Třebenice jsou společnosti Ekolamp, s.r.o. (trubicové a úsporné zářivky a výbojky), 

Revenge (textil a obuv), Elektrowin (drobný elektroodpad) a Asekol (baterie), které mají 

v obci rozmístěné vlastní plechové kontejnery a jejich svoz zajišťují svými pracovníky.  

 

Obrázek 2 - Současný stav rozmístění sběrných nádob v Třebenicích [1] 

Legenda: Jednotlivé barevné body obrázku vyznačují sběrné místo na plasty, sklo, papír, BRO a ostatní 

nádoby. 
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Na předchozím Obrázku 2 je zobrazena situační mapa rozmístění sběrných nádob, ze které 

jasně vyplývá, že i když obec má velké objemové množství kontejnerů, nejsou rovnoměrně 

rozmístěny v katastrálním území obce, čímž může být nežádoucím způsobem ovlivněn 

sběr a třídění odpadů. [15] 

Produkce využitelných složek komunálních odpadů 

V rámci ročního hlášení v roce 2014 obec Třebenice evidovala 41,018 t vytříděných 

odpadů ze skla a plastů. Pokud je proveden přepočet tohoto množství na jednoho občana, 

pak vyjde 20,21 kg na osobu za rok, což je republikově podprůměrná hodnota. 

Město Třebenice v současné době disponuje 13 velkoobjemovými kontejnery na 

sklo, 1 kontejnerem a 10 velkoobjemnými vaky na plasty, 1 velkoobjemovým kontejnerem 

na papír, 10 popelnicemi o objemu 240 litrů na kovové obaly a jedním ISO kontejnerem na 

skladování zpětně odebraných elektrozařízení. 

2.5.  Ekonomické vyhodnocení současného stavu nakládání s odpady 

v Třebenicích 

Vyhláška o odpadech 

Jak již bylo zmíněno výše, systém shromažďování a nakládání s odpady se ve městě 

Třebenice řídí obecně závaznou vyhláškou č. 2/2015, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění odpadů, která je 

účinná od 1. 1. 2016. Touto vyhláškou město stanovilo poplatkové období jeden rok,  

přičemž sazba činí 700 Kč na jednoho obyvatele města. Pro seniory starší 70 let město 

stanovilo slevu na poplatku 50 %, to znamená, že tito občané zaplatí jen 350 Kč ročně. 

Stejnou slevu také město poskytuje i dětem mladším deseti let. [16] 

Příjmy a výdaje obce 

Vzhledem k tomu, že město dosud nemá statistické údaje o nakládání s odpady za 

rok 2015 kompletní, bude v této práci analyzován rok 2014. Skutečné náklady města 

včetně spádových obcí se za svoz a sběr netříděného komunálního odpadu v roce 2014 

vyšplhaly na 1 784 131 Kč. Vzhledem k tomu, že celkový počet obyvatel obce je 2 131, 

pak jako náklad na odstranění odpadů v obci vychází v průměru 837 Kč na osobu za 

rok. [3] 
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Finanční bilance nakládání s odpady v Třebenicích 

Finanční analýza byla provedena na základě ročních hlášení obce Třebenice pro 

společnost EKO-KOM za roky 2012, 2013 a 2014. Sledovanými parametry byla cena 

skládkování jedné tuny odpadu, výdaje za nakládání s odpady celkem, příjmy obce 

v podobě poplatku za komunální služby a poplatky za využívání systému nakládání 

s odpady obce. [3] 

Zhodnocení za rok 2012 

V roce 2012 bylo vyprodukováno na území obce celkem 856,66 t odpadu, z toho 

614,69 t směsného komunálního odpadu, 1,5 t velkoobjemového odpadu, 118,01 t 

biologicky rozložitelných odpadů a 2,1 t nebezpečných odpadů. Celkové náklady na 

odstranění odpadů činily 1 738 471 Kč. Z této částky bylo vynaloženo 1 613 393 Kč pouze 

na směsný komunální odpad. Příjmy obce činily v daném roce celkem 744 545 Kč. Pokud 

je provedeno porovnání příjmů a výdajů, je zřetelně patrno, že město Třebenice muselo ze 

svých zdrojů dotovat systém nakládání s odpady na svém území částkou 993 926 Kč. Cena 

za skládkování komunálního odpadu v tomto roce činila 1 070 Kč/t odpadu. [3] 

Zhodnocení za rok 2013 

V roce 2013 bylo na území obce vyprodukováno 1080,79 t odpadu, z toho 609,25 t 

směsného komunálního odpadu, 0,02 t objemného odpadu, 168,72 t biologicky 

rozložitelného odpadu a 1,26 t nebezpečných odpadů. Celkové náklady obce na odstranění 

odpadů činily 1 763 734 Kč. Z této částky obec vynaložila 1 640 854 Kč za směsný 

komunální odpad. Příjmy obce činily v daném roce celkem 1 153 094 Kč. Z porovnání 

příjmů a výdajů je patrný rozdíl oproti údajům z roku 2012, neboť došlo k poklesu 

dotování systému nakládání s odpady na 610 640 Kč. Skládkování 1 t komunálního odpadu 

včetně poplatku činilo 1 000 Kč. [3] 

Zhodnocení za rok 2014 

V roce 2014 bylo na území obce vyprodukováno 1285,37 t odpadu, z toho 585,75 t 

směsného komunálního odpadu, 388,07 t zeminy a kamení, 126,87 biologicky 

rozložitelných odpadů a 3,412 t nebezpečných odpadů. Celkové náklady na odstranění 

odpadů činily 1 753 954 Kč. Z této částky bylo vynaloženo 1 687 278 Kč na odstranění 
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směsného komunálního odpadu. Příjmy obce v tomto roce činily 1 216 441 Kč. 

Porovnáním příjmů a výdajů je patrné, že obec musela systém nakládání s odpady na svém 

území dotovat částkou 537 513 Kč. Cena skládkování jedné tuny odpadu v tomto roce 

činila 1 000 Kč. [3] 

V následující Tabulce 2 jsou výše popsaná data přehledně rozdělena pro lepší 

orientaci. Z uvedených dat je patrné, že obec jako původce odpadu produkuje každoročně 

přibližně stejné množství odpadů, které odstraňuje skládkováním, avšak příjmy do 

obecního rozpočtu rostou. 

Tabulka 2 - Přehled příjmů a výdajů obce spolu s množstvím nakládaných odpadů 

Položka 2012 2013 2014 

Celkové množství odpadu 856,66 t 1080,79 t 1285,37 t 

Výdaje obce za nakládání 

s odpady celkem 
1 738 471 Kč 1 763 734 Kč 1 753 954 Kč 

Příjmy obce z místního 

poplatku 
744 545 Kč 1 153 094 Kč 1 216 441 Kč 

Dotace systému nakládání 

s odpady z obecního rozpočtu 
993 926 Kč 610 640 Kč 537 513 Kč 

Cena za uložení jedné tuny 

kom. odpadů na skládku 
1070 Kč 1000 Kč 1000 Kč 

 

Po provedené konzultaci s místostarostkou obce Ing. Evou Hajnou, je cílem obce 

minimalizace dotování systému nakládání s odpady z rozpočtu města. [17] Z toho důvodu 

se vedení obce snaží přimět občany k třídění využitelných složek komunálních odpadů 

různými nástroji. Jedním z nich je zvyšování místního poplatku za odstraňování směsného 

komunálního odpadu. Pokud by došlo k aplikaci komplexního systému nakládání 

s odpady, který si občané budou plně hradit formou místního poplatku, činil by tento 

poplatek 864 Kč na osobu za rok. 

2.6. Sběrný dvůr 

Sběrný dvůr je vhodným doplňkem systému nakládání s odpady vznikajícími na 

území obce. Pojem sběrný dvůr není v legislativě odpadového hospodářství jasně 

definován. Obecně však lze říci, že sběrný dvůr je obcí určené místo ke shromažďování, 

sběru a krátkodobému skladování některých (vybraných) složek odpadů.  

Vznik a vývoj sběrných dvorů byl postupný. První podoby sběrných dvorů začaly 

vznikat především jako náhrada velkoobjemových kontejnerů, které byly v obcích 
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rozmístěné a volně přístupné pro každého občana, tedy i pro toho, který pocházel z jiné 

obce či pro podnikající právnické a fyzické osoby a sloužil jako bezplatný koncový prvek 

jejich odpadového hospodářství. Sběrné dvory se postupně vyvíjely a rozšiřovaly své 

služby až do dnešní podoby. Sběrné dvory jsou zpravidla oplocené objekty (zastřešené, 

nezastřešené, budovy) s patřičným vybavením ke shromažďování různých druhů odpadů. 

Sběrné dvory musejí odpovídat standardům maximální ochrany životního prostředí a 

zdraví obyvatel. V současné době jsou provozovány čtyři stupně sběrných dvorů, které 

jsou charakterizovány v následujícím textu.  

 1. stupeň – sběrný dvůr je vybaven nádobami pro běžný separovaný sběr odpadů 

(papír, sklo, plasty, železo, neželezné kovy a bioodpad), přičemž takovéto sběrné 

dvory disponují pouze administrativním a sociálním zázemím. 

 2. stupeň – umožňuje oproti 1. stupni i příjem vybraných nebezpečných odpadů 

z komunálních odpadů a disponuje zastřešenými skladovacími prostory. 

 3. stupeň – navíc disponuje (oproti 1. a 2. stupni) mnohem většími skladovacími 

plochami a potřebnou mechanizací pro nakládání s odpady (vysokozdvižné vozíky, 

objemové lisy). 

 4. stupeň – tvoří místo, kam občané mohou odložit všechen vytříděný odpad, 

včetně nebezpečných složek odpadů. Součástí technického vybavení sběrného 

dvora jsou i třídicí a drticí linky, které odpad dále separují a připravují k dalšímu 

využití, například k recyklaci nebo kompostování. 

Volba správného stupně sběrného dvora je závislá na celé řadě faktorů, přičemž mezi 

nejzásadnější patří velikost katastru obce, počet obyvatel v obci spolu s jejich věkovou 

skladbou, zájem podnikajících subjektů spolupracovat s obcí, typ zástavby (městská, 

vesnická), zájem o získané (vytříděné) suroviny apod. [18] [19] 
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3. NÁVRH A OPATŘENÍ NA ZLEPŠENÍ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S 

KOMUNÁLNÍMI ODPADY V OBCI 

Návrh a opatření systému nakládání s odpady ve městě spočívá ve vybudování 

sběrného dvora a vypracování systému rovnoměrného rozmístění sběrných nádob na území 

města. 

3.1. Zřízení sběrného dvora 

Mezi přednosti sběrného dvora patří zejména snížení rizika vzniku černých skládek, 

protože pokud občané mají místo, kde mohou bezplatně odložit odpad jakéhokoliv druhu, 

nemají potřebu se jej zbavovat formou černých skládek na okraji obce. Další výhodou 

sběrného dvora je zlepšení efektivity sběru tříděného odpadu – větší čistota separovaného 

odpadu, zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení v „neporušeném stavu“ a možnost 

odevzdání nebezpečných odpadů ihned po jejich vzniku (nemusí se skladovat, 

shromažďovat a čekat na svoz, který je v půlročním intervalu). 

Sběrné dvory mohou být zřizovány a provozovány dvěma způsoby. Tyto způsoby 

mají zásadní rozdíl v nesení právní odpovědnosti za poskytované služby, politice řízení 

sběrného dvora a v neposlední řadě také finanční náročnost zřízení sběrného dvora.  

Prvním situace vzniká, pokud je provozovatelem sběrného dvora sama obec. K tomu, 

aby obec mohla sběrný dvůr v rámci svého katastru provozovat, jí postačí obecně závazná 

vyhláška, kterou vydá příslušný obecní úřad. Značnou výhodou tohoto způsobu je 

absolutní kontrola vedení obce nad hospodařením s odpady v obci a možnost získání 

finančních dotací na vybudování sběrného dvora. Oproti tomu nevýhodou je, že obec musí 

v takovémto zařízení nakládat pouze s odpady uvedenými v Katalogu odpadů pod číslem 

20. Obec pak jako původce odpadu musí zajistit na základě § 5 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech kategorizování vzniklých (odložených) odpadů podle Katalogu odpadů. Další 

nevýhodou systému provozování sběrného dvora obcí je nesení všech legislativních rizik 

spojených s jeho provozem, které vycházejí rovněž ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném a účinném 

znění. [4] [20] 
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Pokud by obec měla zájem ve sběrném dvoře shromažďovat i jiné druhy odpadu než 

pod katalogovým číslem 20, např. nebezpečné odpady v podobě automobilových olejů od 

občanů, autobaterií apod., musí požádat krajský úřad o povolení k provozování zařízení 

určeného ke sběru a shromažďování odpadu stejně jako soukromé subjekty. 

Druhou možností provozování sběrného dvora je uzavření smlouvy mezi obcí a 

právnickou osobou, která bude zodpovědná za nakládání s odpady ve sběrném dvoře, 

popřípadě v celé obci. Tento způsob je pro obec zajímavý především tím, že všechna 

legislativní rizika ponese právnický subjekt, stejně tak náklady na vybudování a provoz 

sběrného dvora. Značnou nevýhodou tohoto způsobu jsou však vyšší provozní náklady 

spojené především se smluvní paušální sazbou, která by samozřejmě měla být na počátku 

smluvena. Na základě provedeného výzkumu u deseti obcí podobného typu jako město 

Třebenice bylo zjištěno, že obce o přibližném počtu 1 500 obyvatel volí jednak způsob 

smluvního vztahu s podnikajícím subjektem, ale také si sběrný dvůr obhospodařují sami. 

Procentuální vyjádření poměru mezi provozovateli (obce vs. soukromý subjekt) je na 

následujícím Grafu 3. 

 

Graf 3 - Procentuální znázornění způsobu provozu sběrného dvora 

Porovnání již provozovaných sběrných dvorů 

Za účelem objektivního posouzení odpadů, které budou ve sběrném dvoře 

v Třebenicích možné odevzdat, byla provedena analýza obcí, které již sběrný dvůr mají. 

Vytipovány byly obce podobného typu v okolí 30 km od města Třebenice. Na základě 

získaných dat (viz Tabulka 3) je patrné, že separovaný sběr je v těchto obcích podporován 

a spektrum odebíraných odpadů je téměř kompletní. 

60%
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Tabulka 3 - Analýza shromažďovaných odpadů 
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Krabčice 
Právnický 

subjekt 
X X X X X X X X X X X 

Vědomice Obec X X X X X X X X X X  

Čížkovice 
Právnický 

subjekt 
X X X    X X  X  

Malé 

Žernoseky 

Právnický 

subjekt 
X X X X X X X X X X  

Peruc Obec X X X X X X X X X X X 

Třebívlice 
Právnický 

subjekt 
X X X X X X X X X X X 

Velemín Obec X X X X X X X X X X  

Slavětín Obec X X  X X X X X  X  

Dobroměřice Obec X X X X X X X X X X  

Brozany n/O Obec X X X X X X X X X X  

 

3.1.1. Metodika zřízení a provozování sběrného dvora obcí 

Obec jako původce odpadu má dle § 16 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

v platném a účinném znění, povinnost zařazovat odpad podle jeho druhu, zajistit jeho 

přednostní využití, případně jej i odstranit. [4] Za tímto účelem může zřídit sběrný dvůr, 

který bude sloužit jako shromaždiště separovaných složek komunálních odpadů. Obec má 

rovněž povinnost zabezpečit, aby byl shromažďovaný odpad zabezpečen proti odcizení, 

manipulaci neoprávněnými osobami, znehodnocení či únikem do životního prostředí. 

Na základě § 1 vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného 

soustřeďování složek komunálních odpadů, v platném a účinném znění, může obec 

provádět shromažďování odpadů prostřednictvím sběrných dvorů. [21] Jedním z prvních 

legislativních kroků ke zřízení sběrného dvora na území obce je vydání obecně závazné 

vyhlášky o způsobu sběru, shromažďování a nakládání s odpadem na území obce dle 

§ 17 odst. 2 zákona o odpadech, v platném a účinném znění, kde bude podána 

charakteristika sběrného dvora, včetně výpisu těch druhů odpadů, které bude možné v něm 

odevzdat. Odevzdaný odpad musí obsluhovatel sběrného dvora zařadit dle Katalogu 
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odpadů, k zařazování byl ministerstvem životního prostředí vytvořen metodický pokyn 

ZP06/2007 pro zpracování základního popisu odpadů. [4] [22] 

Při zřizování a provozování sběrného dvora je nutné se řídit rovněž vyhláškou 

č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady, ve znění pozdějších předpisů, která v § 3 až 8 stanovuje technické požadavky na 

zařízení pro sběr, shromažďování odpadů a seznam odpadů, při jejichž odběru či výkupu je 

provozovatel zařízení ke sběru odpadů povinen vést evidenci osob, od kterých odpady 

odebral. [23] V této části vyhlášky jsou popsány technické a technologické prvky, které 

musejí sběrné dvory obsahovat. Jedná se zejména o manipulační techniku, rozlišení 

jednotlivých odpadů, zabezpečení sběrného dvora před manipulací s odpadem 

neoprávněnými osobami apod.  

Je nutno také zohlednit ustanovení § 4 až § 9 vyhlášky č. 93/2016, o Katalogu 

odpadů, v němž zákonodárce uvádí postup zařazování odpadů dle druhu a kategorie do 

Katalogu odpadů. [7] 

Mezi další legislativní předpisy, jejichž ustanovení je při záměru zřízení a dalšího 

provozu sběrného dvora, patří především zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon) ve znění zákona č. 273/2010 Sb., v platném a účinném 

znění, dále zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném a účinném znění, jakož i zákon č. 87/2014 Sb., kterým se mění zákon 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném a účinném znění. [20] [24] [25] 

3.1.2. Metodika zřízení a provozování sběrného dvora právnickou 

osobou 

Právnické osoby mohou zařízení ke sběru, využívání a výkupu odpadů provozovat 

jen se souhlasem krajského úřadu. Základní vymezení souhlasu s provozováním zařízení 

ke sběru, využívání a výkupu odpadů je uvedeno v § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, v platném a účinném znění. Základní údaje a požadavky potřebné k získání 

povolení krajského úřadu jsou uvedeny ve vyhlášce č. 83/2016 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů. [4] [23] 

Součástí jednání týkajících se udělení souhlasu k provozování zařízení je také obec, 

na jejímž území by zařízení mělo vzniknout a být provozováno, dále pak také orgány 
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veřejného zdraví (účastníci řízení jsou uvedeni v § 27 zákona č. 500/2004 Sb., o správním 

řádu, v platném a úplném znění). Další legislativní kroky jsou již uvedeny výše v kapitole 

zřízení sběrného dvora obcí. Nutné je podotknout, že pokud bude obec nakládat s jinými 

odpady, než jsou uvedeny v Katalogu odpadů pod číslem 20, musí žádat o povolení krajský 

úřad stejně jako právnická osoba. [26] 

3.1.3. Stavební a technické zabezpečení sběrného dvora 

Stavební a technické zabezpečení každého jednotlivého sběrného dvora je velmi 

specifické podle podmínek dotčené obce. Nejdůležitějším kritériem při budování nového 

sběrného dvora je skutečnost, zdali obec vybuduje sběrný dvůr na zelené louce a bude zde 

nutné vybudovat i sociální zázemí pro obsluhu nebo sběrný dvůr umístí do nevyužívaného 

objektu, který odpovídá místním požadavků na sběrný dvůr (lokalita, zázemí, prostor).  

Uvažuje-li obec o vybudování sběrného dvora na svém území, musí jeho realizaci 

zahrnout do svého územního plánu. Hlavní parametry sběrného dvora vycházejí z jasně 

stanovených představ obce o zamýšlených kapacitách tohoto zařízení, včetně jeho 

vybavení a zpracovávaných odpadech. Všechny tyto údaje, je vhodné maximalisticky 

pojmout – tzn., že pokud obec zamýšlí určitou formu zpracování odpadů (např. třídící a 

drtící linku) v místě sběrného dvora, měl by s tím územní plán obce počítat, aby bylo 

možné v této návaznosti vhodně navrhnout plochy určené k rodinné výstavbě, průmyslu 

apod. 

Projektová dokumentace, která je prováděna v souladu s vyhláškou č. 63/2013 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, je nedílnou součástí 

vybudování sběrného dvora a to jednak z důvodů stavebních úprav, které musí být 

podstoupeny stavebnímu úřadu, tak i technického nákresu pro povolení krajským úřadem. 

Projektovou dokumentaci smějí vypracovávat jen akreditovaní projektanti, kteří by měli 

být znalí daného oboru. [27] 

Projektová dokumentace sběrného dvora 

Pro sběrný dvůr v obci Třebenice byl vybrán pozemek obdélníkového tvaru o rozloze 

900 m2, nacházející se na jižním okraji města v blízkosti stávající čistírny odpadních vod. 

Lokalita je situována mimo bytovou zástavbu na okraji obce a pozemky jsou ve vlastnictví 
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města (viz Obrázek 3). Příjezdová komunikace je zde zpevněná, vhodná pro dopravu 

nákladních vozidel. 

 

Obrázek 3 - situování sběrného dvora v extravilánu města 

Před započetím výstavby je nutné vypracovat projektovou dokumentaci a absolvovat 

stavební řízení dle § 108 zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

některé související zákony. [11] Průměrná cena projektové dokumentace sběrného dvora se 

pohybuje kolem 600 000 Kč. Zpracování projektové dokumentace se provádí k územnímu 

řízení včetně inženýrské činnosti, zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení, administrace projektu dle podmínek Státního fondu životního prostředí a  

organizace zadávacích řízení na výběr zhotovitele stavby a dodavatele vybavení sběrného 

dvora. Součástí dokumentace také bývá podání žádosti o poskytnutí finanční podpory v 

rámci operačního programu životního prostředí. V současné době je spuštěn operativní 

program s názvem – „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“. Doba 

zpracování takovéto dokumentace se pohybuje kolem 4 – 5 měsíců od zadání  

investorem. [28] 

Fyzická ochrana objektu 

Z legislativních opatření vyplývá, že původce odpadu (obec) musí shromaždiště 

odpadu zabezpečit před odcizením, neoprávněnou manipulací či vandalismem. Za tímto 

účelem je vhodné celý objekt po jeho obvodu oplotit. Způsob provedení a typ oplocení 
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není v zákoně jasně specifikován, důležitým faktorem volby a provedení zabezpečení 

sběrného dvora bude jistě finanční nákladnost.  

Pro sběrný dvůr budovaný v obci Třebenice bude dostačující oplocení čtyřhranným 

pletivem s oky 50 krát 50 mm a síle drátu 2,5 mm. Pletivo bude opatřeno PVC ochranou 

před korozí. K oplocení zamýšleného pozemku je třeba cca 120 běžných metrů pletiva, 

přičemž výška plotu bude činit 200 cm. K uchycení pletiva bude zapotřebí přibližně 

64 sloupků. Materiálová cena za oplocení pozemku činí přibližně 30 000 Kč včetně 

vjezdových ručně otvíraných vrat. 

Stavební vybavení objektu 

Stavební vybavení takového zařízení není nikterak náročné, neboť kompletní 

technické zajištění je vhodné vybudovat formou mobilních kontejnerů a sběrných nádob. 

Plocha sběrného dvora by měla být pokryta štěrkovou drtí o tloušťce vrstvy 10 cm. Tato 

vrstva zajistí dopravní obslužnost sběrného dvora i za nepříznivého počasí. Při rozměrech 

pozemku 30 krát 30 m a tloušťce vrstvy 0,15 m bude zapotřebí 135 m3 štěrkové drti, jejíž 

nákupní cena se pohybuje kolem 70 000 Kč bez dopravy. Dopravu materiálu na místo je 

město schopné zajistit samo z vlastních zdrojů. 

Důležitým stavebním prvkem sběrného dvora je zázemí obsluhy. Za zázemí je 

považován prostor, kde bude moci obsluha trávit přestávky, nasvačit se či v zimních 

měsících se ohřát. Součástí zázemí sběrného dvora jsou rovněž toalety a možnost umytí 

rukou při náhodné kontaminaci pokožky či oděvu nebezpečným odpadem. Toto sociální 

zázemí je možné realizovat formou obytného kontejneru, jenž se umístí pouze na zpevněný 

povrch bez nutnosti stavebního povolení. Cena takovýchto kontejnerů se pohybuje od 

200 000 Kč za starší, použité modely až po 1 000 000 Kč za nové. Rozhodující je obytná 

plocha a vybavenost kontejneru. Vodovodní přípojku lze realizovat napojením na vodovod 

vedoucí do čistírny odpadních vod, která je vzdálena cca 50 m od zamýšleného místa 

vybudování sběrného dvora. 

Technické vybavení sběrného dvora v Třebenicích 

Technické vybavení je nezbytnou součástí sběrného dvora. Vyhláška č. 83/2016 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů, stanovuje technické požadavky na zabezpečení a provoz sběrného 

dvora jakožto místa určeného ke shromažďování odpadů. Na základě výše uvedeného 
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legislativního dokumentu a provedeném průzkumu okolních sběrných dvorů, bylo 

navrženo následující technické vybavení pro sběrný dvůr v Třebenicích. [23] 

Velkoobjemový kontejner s víkem 

Tento druh kontejneru bude ve sběrném dvoře používán k odložení a soustřeďování 

objemných odpadů a odpadů podobné povahy. Konstrukčně se kontejner vyrábí 

z uzavřených ocelových profilů, přičemž jeho opláštění je tvořeno plechem o síle 3 mm. 

Samotné dno kontejneru je vyráběno z plechu o síle 5 mm. Tento typ kontejneru je možné 

vyrobit v různých rozměrech a provedeních. V okolních sběrných dvorech využívají 

zpravidla kontejner o objemu 36,9 m3 s instalovaným horním poklopem, který je otvírán 

pomocí hydraulického heveru. Vstup do kontejneru je možný zadními vraty, jejichž smysl 

otvírání může být v několika různých provedeních. Cena takovéhoto typu kontejneru se 

pohybuje na hranici 120 000 Kč v základním vybavení, tj. bez víka a s výklopnými 

zadními vraty. [23] 

 

Obrázek 4 - Velkoobjemový kontejner s víkem 

Kontejner na stavební a demoliční odpad 

Tento typ kontejneru je specifický tím, že má záměrně malý objem ložné plochy, 

který je zpravidla kolem 3 – 6 m3 dle typu používaného svozového vozidla. Důvodem 

tohoto je předpoklad, že stavební a demoliční odpad má vysokou měrnou hmotnost, tudíž 

zaplnění tohoto objemu přibližně odpovídá hmotnostní kapacitě vozidla. Kontejnery jsou 

vybaveny oky pro instalaci ochranné sítě a vyrábí se v provedení s výklopnými či 
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dvoukřídlými zadními vraty. Cena těchto typů kontejnerů se pohybuje na hranici 

30 000 Kč. [23] 

 

Obrázek 5 - Kontejner na demoliční odpad 

Kontejner na bioodpad 

Typ kontejneru pro biologicky rozložitelné odpady (viz Obrázek 6) je specifický tím, 

že musí umožňovat jednoduché a účinné očištění – tzv. sanitaci a zároveň musí uchránit 

obsah před hlodavci a jinými škůdci. Sanitace je zpravidla prováděna vysokotlakým 

čističem, kde hlavním mycím médiem je teplá voda. 

 

Obrázek 6 - Pohled do kontejneru na bioodpad 
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Důležitým kritériem je pak instalace kontejneru o dostatečném objemu tak, aby poměr 

svozu a kapacity byl ekonomicky příznivý. Jedná se o klasický natahovací kontejner o 

objemu ložné ploch od 3 do 9 m3 s výklopnou horní bočnicí, která umožní snadnější 

odložení odpadu do kontejneru. Cena těchto typů kontejneru se pohybuje na hranici 

40 000 Kč. [23] 

Ekosklad 

Kontejner v podobě tzv. Ekoskladu, je vhodným skladovacím kontejnerem na 

nebezpečné odpady, který je možné umístit na zpevněnou plochu bez nutnosti dalších 

povolení ze strany vodoprávního úřadu (ochrana vod), stavebního povolení apod. Ekosklad 

se vyrábí v základním provedení o rozměrech 2 × 2 × 1 m (šířka × výška × délka), jeho šíře 

a délka jsou proměnlivé až do velikosti standartních ISO kontejnerů tj. délky 12 m a šíře 

2,31 m. Hlavní podstatou ekoskladu je ochrana před únikem nebezpečných složek ze 

skladovaných odpadů díky dvojitému plášti podlahy, ve kterém je instalována záchytná 

vana. Do kontejneru je možné dále dovybavit různé policové a regálové systémy pro 

drobné nádoby, nájezdové rampy, či další vstupní otvor pro obsluhu. Další možností 

zvýšení použitelnosti je instalace osvětlení, které bude splňovat požadované technické 

normy pro provoz v daném prostředí. Cena takovéhoto typu kontejneru se pohybuje 

v rozmezí 45 000 Kč až 300 000 Kč dle velikosti a vybavení. [23] 

 

Obrázek 7 - Ekosklad 
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Box plastový s víkem 

Tato nádoba je vhodná pro uložení různých drobných odpadů a to včetně odpadů 

nebezpečných. Předností boxu je možnost jeho uzavření a stohování na sebe, čímž dojde 

k úspoře skladovacího místa. Box je vyrobený z polyethylenu a odolává UV záření, proto 

je možné jeho skladování i ve venkovním prostředí. [23] 

 

Obrázek 8 - Box s víkem 

Plastová popelnice s rámem pro upevnění pytle o objemu 240 l 

Tento druh sběrné nádoby je určen k shromažďování různých druhů odpadů. Jeho 

výhodou je instalace pytlů (viz Obrázek 9) dovnitř nádoby, čímž je zajištěna ochrana před 

znečištěním jejího vnitřního pláště a také její snazší vyprazdňování. 

 

Obrázek 9 - Plastové pytle z popelnice o objemu 240 l 
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Nádoba je určena k specifickému dotřídění požadované komodity, přičemž její 

použití je individuální podle potřeby. Nádoba je vyrobena z odolného HDPE (vysoko 

hustotního polyethylenu), který zaručuje její stálost i po dlouhodobém vystavení ÚV 

záření. [23] 

Kovový sud o objemu 200 l 

Kovový sud je určen ke sběru nebezpečných látek v podobě odpadních olejů apod. 

Konstrukce sudu je vyrobena z profilovaného plechu, který zpevňuje jeho konstrukci. Dno 

a víko sudu jsou s pláštěm spojeny několika násobným zadrábkováním, které zaručuje 

100% těsnost sudu. Ve víku samotném je umístěn plnící otvor, kterým je možné sud 

rovněž i vyprázdnit. Umístění sudu by mělo být v záchytné vaně, pakliže je využíván 

k jímání nebezpečných látek (viz Obrázek 10). [23] 

 

Obrázek 10 - Sud na nebezpečné látky 

Záchytná nádoba (vana) 

Záchytná vana slouží jako určitý stupeň ochrany před nežádoucí kontaminací půdy či 

skladovacího povrchu a následným průnikem škodlivých látek do podzemní vody. Jejich 

konstrukce a provedení je různé. Obecně lze říci, že jejich objem se zpravidla pohybuje od 

50 do 500 l. Umísťovány jsou pod sudy či nádoby, ve kterých se vyskytuje nebezpečný 

odpad. Konstrukčně se jedná o nádobu určitého rozměru a tvaru, který by měl 

z bezpečnostních důvodů odpovídat alespoň 0,25 objemu skladované látky. Záchytné 

nádoby se vyrábějí v konstrukčním provedení bez roštu a s roštem (viz Obrázek 11). [23] 
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Obrázek 11 - Záchytná vana [30] 

Nádoba na zpětný odběr zářivek 

Jedná se o nádobu o rozměrech 1 600 × 500 × 800, která je určena k přepravě a 

odložení starých zářivkových trubic a výbojek. Nádoba není nikterak specifická, kromě 

možnosti zabezpečeného uzavření proti případnému zneužití jejího obsahu. [23] 

 

Obrázek 12 - Nádoba na odložené zářivky 

Nádoba na baterie a akumulátory 

Jedná se o nádobu kovové konstrukce, která je uzpůsobená pro vidlicovou anebo 

závěsnou manipulaci. Vnitřní prostor nádoby má objem 500 l a je potažen 

kyselinovzdornou pryží, díky čemuž je vhodná k přepravě a skladování vysloužilých 
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akumulátorů a baterií. Cena takovéto speciální nádoby se pohybuje na hranici 20 000 Kč 

(viz Obrázek 13). [23] 

 

Obrázek 13 - Nádoba na odložené akumulátory 

Velkoobjemový kontejner o objemu 1100 l 

Velkoobjemový kontejner o objemu 1 100 litrů se běžně používá k separovanému 

sběru plastů, skla, papíru a biologicky rozložitelných odpadů. Kvalitní kontejnery jsou 

vyráběny z HDPE, jejíž cena se pohybuje na hranici 7 000 Kč (viz Obrázek 14). 

 

Obrázek 14 - Velkoobjemové kontejnery na separovaný sběr 
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Návrh rozmístění technického vybavení sběrného dvora 

Návrh na rozmístění technického vybavení v prostoru sběrného dvora vychází ze 

zkušeností pracovníků sběrných dvorů, od kterých byla čerpána celá řada výše uvedených 

dat. Na následujícím Obrázku 15 je vidět schématické uspořádání jednotlivých prvků 

vybavení zamýšleného sběrného dvora v Třebenicích. 

 

Obrázek 15 - Schematické uspořádání sběrného dvora v Třebenicích 

Legenda: 1. Plastový box s víkem; 2. Plastová popelnice (6 ks); 3. Kovový sud (2 ks); Záchytná vana; 

Nádoba na odložené zářivky; Nádoba na odložené akumulátory; Velkoobjemový kontejner 1100 l (3ks). 

3.1.4. Cenová kalkulace zřízení sběrného dvora 

Cenová kalkulace v případě zřízení a výstavby sběrného dvora vychází z běžných 

maloobchodních cen, uvedených na webových stránkách několika různých společností. 

Tato cenová data jsou pro lepší přehlednost zaokrouhlena na celé tisíce korun. V cenové 

kalkulaci nejsou započítány náklady spojené se stavebními pracemi, mzdami pracovníků a 

marží pro stavební společnosti. 
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Tabulka 4 - Cenový odhad nákladů na vybudování sběrného dvora 

Druh materiálu/nádoby 
Počet kusů 

nádob 

Cenové náklady na 

pořízení v Kč 

Projektová dokumentace  600 000 

Fyzická ochrana objektu – oplocení 30 000 

Vytvoření podloží ze štěrkové drti 70 000 

Mobilní kontejner se sociálním zázemím pro obsluhu 500 000 

Velkoobjemový kontejner s víkem 1 120 000 

Kontejner na stavební a demoliční odpad 1  30 000 

Kontejner na BIOODPAD 1 40 000 

Ekosklad 1 150 000 

Plastový box s víkem 1  

Plastová popelnice o objemu 240l 6 1 000 

Kovový sud na odpadní oleje o objemu 200 l 2 1 000 

Záchytná vana o objemu 100 l 1 7000 

Nádoba na odložené zářivky 1 7000 

Nádoba na odložené autobaterie 1 20 000 

Velkoobjemový ISO kontejner na elektroodpad 1  

Velkoobjemový kontejner o objemu 1100 l 3 7000 

Materiální náklady na zřízení sběrného dvora  1 603 000 

Legenda: velkoobjemový ISO kontejner a plastový box s víkem – pořizovací cena neuvedena, zařízení je již ve 

vlastnictví zřizovatele sběrného dvora 

3.2. Návrh rozmístění sběrných nádob na odpady v obci Třebenice 

Návrh nového rozmístění sběrných nádob v obci je nutný pro vytvoření efektivní 

sběrné sítě vybraných druhů odpadů. Za vybrané druhy odpadů jsou považovány plasty, 

sklo, papír a biologicky rozložitelné odpady. Současný stav je popsán o několik kapitol 

výše, avšak jejich geografické rozmístění je nedostačující a nepodněcuje obyvatele města 

třídit odpad. 

Základem tohoto návrhu je provedená analýza vyprodukovaného množství odpadu 

v litrech na jednoho obyvatele po určité období. Pro prováděnou analýzu byl stanovený 

systém sběru dat, který trval po dobu 4 měsíců (2 měsíce v letním a 2 měsíce v zimní 

období) u 10 domácností dotčené obce. Sledované domácnosti byly vybrány z okruhu 

známých a přátel autorky diplomové práce, přičemž byly zohledněny jejich sociálně 

ekonomické poměry a typ bydlení (rodinné domy, byty). Cílem analýzy bylo získání 

reprezentativních údajů o množství produkovaných odpadů a následný výpočet 

průměrných hodnot těchto odpadů přepočtených na jednoho obyvatel města Třebenice. 

Tyto průměrné hodnoty představují nezbytné informace potřebné k určení počtu 

jednotlivých typů nádob v obci, frekvenci jejich svozu a finanční náročnost svozu. 
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Charakteristika sledovaných domácností 

Domácnost č. 1 je tvořena tříčlennou rodinou (2 dospělí, 1 dítě), přičemž oba dospělí 

jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé do třiceti let věku. Dítě je do tří let věku. Bydlí v bytě o 

rozloze 80 m2; muž pracuje jako úředník a žena je na mateřské dovolené. Domácí zvíře ani 

zahradu nemají. 

Domácnost č. 2 je tvořena jednou osobou, která žije sama v bytě o rozloze 90 m2; 

jedná se o ženu v důchodu ve věku 65 let, která vlastní zahradu cca 1 km od místa bydliště. 

Domácí zvíře nemá. 

Domácnost č. 3 je tvořena tříčlennou rodinou, oba dospělí jsou středoškolsky 

vzdělaní lidé do čtyřiceti let věku mající dítě ve věku 5 let. Bydlí v rodinném domě o 

rozloze 120 m2, domácí zvíře nemají, vlastní zahrádku také ne. 

Domácnost č. 4 je tvořena tříčlennou rodinou (3 dospělí lidé), jedná se o vyučeného  

50 letého muže, který žije se svými rodiči, jež jsou důchodci. Rodina bydlí v rodinném 

domě, kolem kterého je velká zahrada o rozloze cca 3 000 m2. Součástí domácího 

hospodářství je pes a několik slepic. 

Domácnost č. 5 je tvořena dvěma dospělými osobami ve věku do 25 let. Bydlí v nově 

postaveném rodinném domě s vlastní zahradou. Muž vyučený s výučním listem, žena 

vysokoškolsky vzdělaná. Domácí zvíře nemají. 

Domácnost č. 6 je čtyřčlenná rodina bydlící v rodinném domě s vlastní zahradou. 

Dospělí jsou ve věku kolem 40 let. Muž vyučený, žena vysokoškolsky vzdělaná na 

rodičovské dovolené. Děti ve věku 4 a 8 let. Domácí zvíře nemají. 

Domácnost č. 7 je tříčlenná rodina bydlící v pronajatém bytě. Oba dospělí mají 

výuční list a pracují jako dělníci. Dítě ve věku 13 let. Domácím zvířetem je kočka. 

Domácnost č. 8 je dvoučlenná rodina bez dětí. Oba dospělí jsou středoškolsky 

vzdělaní lidé ve věku kolem 45 let bydlící v bytě. Domácí zvíře ani zahrádku nemají. 

Domácnost č. 9 – dospělí středoškolsky vzdělaný muž, který bydlí ve vlastním bytě. 

Domácí zvíře ani zahradu nemá. 
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Domácnost č. 10 – pětičlenná rodina bydlící v rodinném domě se zahradou. Rodinu 

tvoří tři dospělí a dvě děti. Dva dospělí jsou ve věku kolem třiceti let, třetí dospělí je 

důchodce. Děti jsou ve věku 5 a 7 let. Domácím zvířetem je pes a kočka. 

V následující Tabulce 5 a Tabulce 6 jsou uvedeny získané hodnoty od výše 

popsaných sledovaných domácností. Měření objemu jednotlivých odpadů probíhalo 

mechanickým způsobem za pomoci cejchovaného 10 litrového džberu. Do každé 

domácnosti byl zakoupen jeden 10 litrový džber spolu s igelitovými pytli. Rodiny byly 

poučeny, aby vždy po 7 dnech provedly odměření vyprodukovaného odpadu (každého 

druhu zvlášť) a zapsaly si získaný údaj. Po 4 týdnech byly rodiny osloveny, aby odevzdaly 

svá měření, ze kterých poté bylo možno vypočítat průměrné hodnoty množství 

produkovaného odpadu na území obce po určitou dobu. Měření probíhalo v měsících 

červen, červenec roku 2015 a leden, únor v roce 2016. Vzhledem k tomu, že získaná data 

jsou velmi rozsáhlá, jsou v textu této práce uvedeny pouze průměrné hodnoty za příslušný 

kalendářní měsíc. Tabulka je rovněž pro lepší přehlednost rozdělena do dvou částí. 

Tabulka 5 - Prezentace získaných dat, část 1 

 Období 
Papír  

(l) 

Plast  

(l) 

Sklo  

(l) 

Bioodpad  

(l) 

Domácnost č. 1 

Červen 2015 52 60 8 32 

Červenec 2015 44 72 2 24 

Leden 2016 48 56 12 36 

Únor 2016 40 60 6 28 

Domácnost č. 2 

Červen 2015 8 12 4 4 

Červenec 2015 12 8 0 4 

Leden 2016 4 16 0 4 

Únor 2016 8 20 8 8 

Domácnost č. 3 

Červen 2015 52 56 16 28 

Červenec 2015 42 60 16 24 

Leden 2016 8 48 12 27 

Únor 2016 12 53 4 28 

Domácnost č. 4 

Červen 2015 4 40 12 2 

Červenec 2015 8 48 4 1 

Leden 2016 0 32 12 0 

Únor 2016 0 54 4 0 

Domácnost č. 5 

Červen 2015 32 40 12 20 

Červenec 2015 36 56 22 24 

Leden 2016 32 49 16 17 

Únor 2016 28 68 20 20 
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Tabulka 6 - Prezentace získaných dat, část 2 

 Období 
Papír  

(l) 

Plast  

(1) 

Sklo  

(1) 

Bioodpad  

(1) 

Domácnost č. 6 

Červen 2015 68 80 12 40 

Červenec 2015 68 76 20 48 

Leden 2016 70 84 16 44 

Únor 2016 59 80 15 45 

Domácnost č. 7 

Červen 2015 42 58 12 12 

Červenec 2015 42 59 8 8 

Leden 2016 48 60 20 20 

Únor 2016 54 56 4 8 

Domácnost č. 8 

Červen 2015 20 32 12 12 

Červenec 2015 24 36 20 12 

Leden 2016 29 24 2 17 

Únor 2016 20 28 8 12 

Domácnost č. 9 

Červen 2015 13 15 4 8 

Červenec 2015 16 20 1 4 

Leden 2016 13 16 0 8 

Únor 2016 15 24 4 8 

Domácnost č. 10 

Červen 2015 80 100 13 52 

Červenec 2015 84 96 20 49 

Leden 2016 84 112 20 61 

Únor 2016 100 120 16 44 

 

Na základě získaných, výše uvedených dat, byl vytvořen Graf 4, který znázorňuje 

vzájemný poměr průměrných množství vyprodukovaných odpadů u sledovaných 

domácností. 

 

Graf 4 - Vyprodukované, průměrné týdenní množství jednotlivých odpadů (l) 

Legenda: data uvedená v grafu jsou průměrné hodnoty v litrech za dobu jednoho týdne, vycházející z 

produkce odpadů domácností v letních a zimních měsících 
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Ze získaných dat je dále možné objektivně dopočítat objem odpadu vzniklého na 

území obce za jeden týden. Je vycházeno z podmínky, že v katastru obce včetně přilehlých 

obcí žije 2 029 obyvatel, sledované období je jeden týden a množství vyprodukovaných 

plastů, papíru, skla a bioodpadu je uvedeno v následující Tabulce 7. 

Tabulka 7 - Výpočty množství produkovaného odpadu za jednotlivá časová období 

Sledovaný parametr Vypočítané hodnoty 

Průměrná hodnota odpovídající produkci odpadů 

všech domácností za čtyři týdny (l) 
354,75 521 104,25 210,75 

Průměrná hodnota odpovídající produkci odpadů 

jedné osoby v domácnosti za čtyři týdny (l) 
13,13 19,29 3,86 7,80 

Průměrná hodnota odpovídající produkci odpadů 

jedné osoby v domácnosti za jeden týden (l) 
3,28 4,82 0,96 1,95 

Průměrná hodnota odpovídající produkci odpadů 

v celém katastru obce za jeden týden (l) 
6655,12 9779,78 1947,84 3956,55 

Vyprodukované množství jednotlivých odpadů za 

dobu jednoho týdne (m3) 
6,65 9,77 1,94 3,956 

 

Na základě porovnaných údajů uvedených v Tabulce 7 spolu s místní obecně 

závaznou vyhláškou č. 2/2015, ve které jsou definovány počty a rozmístění nádob vychází, 

že množství nádob na plasty a sklo jsou v katastru obce dostatečné.  

Naopak však sběrných nádob na papír a bioodpad je v obci kritický nedostatek. Teoretická 

týdenní produkce papíru a bioodpadu převyšuje jejich kapacitu rozmístěných kontejnerů až 

šestkrát! 

Dalším nedostatkem v systému nakládání s odpady je svoz plastových odpadů 

dopravními prostředky města. Město Třebenice vlastní nákladní automobil Avia 

s objemem ložné plochy 5 m3, kterým je pravidelně svážen plastový odpad na třídící linku 

do 11 km vzdálené obce. Průměrná spotřeba tohoto druhu vozidla je 15 l na 100 km, cena 

za 1 ujetý km dle průměrných cen na trhu je 18 Kč. Při jednom svozu odpadu ujede 

vozidlo přibližně 35 km, což finančně odpovídá částce cca 600 Kč. Je-li uvažováno, že 

týdenní produkce plastových odpadů v obci je 10 m3, pak město vynaloží na tento svoz cca  

4 800 Kč měsíčně. Pokud by obec investovala do pořízení sběrných nádob (kontejnery o 

objemu 1100 l) a nechala odpad svážet soukromý subjekt, který vlastní speciální vozy 

s integrovaným lisovacím zařízením, mohla by náklady za dopravu vlastními prostředky 

ušetřit, neboť hodnota separovaných plastů v současné době pokryje náklady na jejich 
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svoz. Svozy těchto odpadů ovšem musejí být zefektivněny jejich vhodnou četností tak, aby 

byly nádoby alespoň ze 75 % zaplněné.  

Stejný model je možné aplikovat i na další komodity, např. sklo a papír. 

Separovaným sběrem výše uvedených komodit je možné výrazným způsobem snížit 

množství směsných komunálních odpadů a odpovědným přístupem občanů pak i snížení 

četnosti jejich svozu a následné skládkování. 

Samotný návrh rozmístění sběrných nádoby byl vytvořen na základě získaných dat a 

jejich provedené analýzy. Tento návrh počítá s vybudováním sběrných stanovišť, ve 

kterých budou umístěny čtyři sběrné nádoby o objemu 1 100 l (papír, plast, sklo a 

bioodpad). Tato sběrná stanoviště budou rovnoměrně rozložena v celém katastru města, 

přičemž v každé přičleněné obci bude vybudováno vždy jedno stanoviště. 

V samotných Třebenicích bude nutné vytvořit sběrných stanovišť devět, a to 

především z důvodů maximální vzdálenosti 200 m od jednotlivých obytných domů. Nové 

rozložení sběrných stanovišť by mělo obyvatelstvo motivovat k třídění odpadu a 

případnému snížení místního poplatku za komunální služby. Rozmístění sběrných míst je 

uvedené v následujícím Obrázku 16. 

 

Obrázek 16 - Nové rozmístění sběrných nádob 

Legenda: v průsečíku červených kružnic je místo vhodné pro zřízení stanoviště na tříděný sběr. Kružnice jsou 

umístěny tak, aby každý občan uvnitř kruhové výseče měl nejvzdálenější sběrné místo 200 m. 
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Výpočet finančních nákladů na pořízení sběrných nádob 

Na základě údajů a návrhů na rozmístění sběrných nádob v katastru města Třebenice, 

které jsou uvedeny v předcházející textu, a s přihlédnutím k průměrným maloobchodním 

cenám nádob na odpady (dostupné na mnoha webových stránkách výrobců), byly 

vytvořeny cenové kalkulace, kterou jsou uvedeny v následující Tabulce 8. 

Tabulka 8 - Cenový výpočet pořízení sběrných nádob 

Sledovaný parametr Cena / množství 

Cena kontejneru o objemu 1100 l 7000 Kč 

Počet sběrných stanovišť v katastru obce 16 ks 

Počet sběrných nádob v jednom stanovišti 4 ks 

Celkový počet nádob pro katastr obce 64 ks 

Počet nádob, které již obec vlastní 15 ks 

Počet nádob k pořízení pro katastr obce 49 ks 

Náklady na pořízení sběrných nádob 343 000 Kč 

Legenda: ceny kontejnerů o objemu 1 100 l jsou pro jednotlivé složky stejné. 

Z uvedených výpočtů vyplývá, že obec by na pokrytí územního katastru vhodnými 

nádobami na svoz separovaných složek odpadů potřebovala přibližně 345 000 Kč.  
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4. EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ 

Ekonomické zhodnocení návrhu zlepšení systému nakládání s odpady v obci 

Třebenice vychází výše vypočítaných a uvedených dat. Pro rok 2016 má obec schválený 

rozpočet ve výši příjmů 27 431 000 Kč, ze kterých jsou plánované výdaje výši 26 063 000 

Kč. Z navrhovaného rozpočtu má obec finanční rezervu ve výši cca 1 368 000 Kč. 

Náklady na vybudování sběrného dvora byly vypočteny v materiálové hodnotě 

1 603 000 Kč. K těmto nákladům je nutné počítat s dalšími výdaji za stavební řízení a 

stavební práce. Lze očekávat, že reálná cena včetně všech výdajů může být na hranici 

3 000 000 Kč. Vzhledem k finančním poměrům obce tedy není možné vybudovat sběrný 

dvůr pouze z vlastních zdrojů a je vhodné požádat o dotační podporu z výše uvedeného 

operačního programu životního prostředí. Zde je však nutná podmínka, aby si obec 

provozovala sběrný dvůr sama. Pokud by obec rozhodla o poskytnutí pouze prostor pro 

sběrný dvůr a sjednala si jako provozovatele soukromý subjekt, pak by platila smluvenou 

paušální sazbu za poskytnuté služby a ostatní náklady na vybudování sběrného by nesl 

soukromý subjekt. Výše obvyklé částky za poskytování těchto služeb se nepodařilo zjistit. 

Dalším navrhovaným opatřením je nové rozmístění sběrných nádob na plasty, sklo, 

papír a bioodpad. Vzhledem k tomu, že opatření počítá s vybudováním sběrných míst, 

v  nichž budou čtyři kontejnery o objemu 1 100 litrů na jednotlivé odpady, musí město 

pořídit nové sběrné nádoby, jejichž pořizovací cena se pohybuje kolem 343 000 Kč. Tuto 

částku si město může dovolit z vlastních zdrojů prakticky ihned. Cílem nového rozmístění 

sběrných nádob je budoucí snížení četnosti svozu komunálních odpadů a snížení nákladů 

na nakládání s odpady v obci. Důležitým kritériem je cena separovaných plastů, skla a 

papíru, která by měla pokrýt náklady na dopravu při jejich svozu. Biologicky rozložitelný 

odpad nebude zbytečně skládkován, ale bude dále zpracován např. v kompostárně. 
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5. ZÁVĚR 

V předložené diplomové práci byly vypracovány návrhy na zlepšení systému 

odpadového hospodářství města Třebenice. K naplnění stanovených cílů této práce, bylo 

nutné provést analýzu celkového systému nakládání s odpady na území města Třebenice a 

následně ji vyhodnotit spolu s navrhovanými výstupy.  

Práce je za tímto účelem dělena do tří hlavních kapitol, které na sebe vzájemně 

navazují. V úvodu práce je řešena analýza odpadového hospodářství, ze které celkem jasně 

vyplívá, že ačkoliv město disponuje dostatečnou kapacitou sběrných nádoba na plastové a 

skleněné odpady, jsou tyto nádoby nevhodně rozmístěné a tudíž neefektivně využívané. 

Dalším významným nedostatkem byla kapacita sběrných nádob na papírové odpady, které 

je možné v celé obci odložit pouze do jediné sběrné nádoby. V závislosti na získaných 

vstupních datech byla následně provedena praktická analýza množství vyprodukovaného 

odpadu v obci za období jednoho týdne, která potvrdila zmíněné nedostatky v úvodu práce. 

Na zjištěné nedostatky bylo vypracováno řešení, které spočívá ve vybudování rovnoměrně 

rozložených sběrných stanovišť na separovaný odpad v katastrálním území města. 

K doplnění tohoto systému byl navržen způsob zřízení sběrného dvora, který obec plánuje 

v následujícím časovém horizontu realizovat. Závěr diplomové práce je věnován 

ekonomickému zhodnocení jednotlivých návrhů změn v odpadového hospodářství města 

Třebenice. Vzhledem k finančním možnostem města je vhodné nejprve aplikovat nový 

systém separovaného sběru jednotlivých komodit, který by měl přinést finanční úspory 

v rozpočtu města. Spolu s tímto systémem je nutné seznámit opakovaně občany 

s informací o výhodách důsledného třídění odpadů. Oproti tomu, vybudování sběrného 

dvora jako doplňku odpadového hospodářství města je finančně velmi nákladné a neobejde 

se bez dotační podpory. Proto by tento krok měl být pečlivě zvážen orgány města, neboť 

zřízením sběrného dvora přináší rovněž i nemalé náklady na jeho provoz. 
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