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1. Úvod

Technické služby vznikly 26.5.1958, v té době se nazývaly "Vnější úpravy města

Mostu". Sídlo organizace bylo v budově Okresního soudu na Mírovém náměstí č. 1 ve

starém  Mostě.  Prvotním  úkolem  bylo  zajišťovat  čistotu  města,  údržbu  osvětlení,

veřejných záchodků a zvelebování městských parků a sadů.

V roce 1963 se změnil název na Technické služby města Mostu. Provozy v ul.

Lužické a Obloukově ul. byly později přestěhovány do ul. Janovské. Většina provozů

byla v souvislosti s likvidací starého Mostu přestěhována v r. 1974. V roce 1976 byl

předán do užívání areál zahradnictví a v r. 1984 administrativní budova v ul. Dělnické.

V ulici Dělnické a Zahradní sídlí technické služby dodnes.

Po roce 1989 se rozpočtová organizace města změnila v příspěvkovou organizaci

města.  K  1.1.1996  byla  příspěvková  organizace  přetransformována  na  akciovou

společnost na Technické služby města Mostu a.s.

Záměrem společnosti TSmM a.s. je poskytovat služby takovým způsobem, aby

byly optimálně uspokojeny potřeby a požadavky stávajících i budoucích zákazníků na

shodu, spolehlivost, bezpečnost, dále na jakost, ceny, termíny dodání, na rozsah služeb,

záručního a pozáručního servisu a v neposlední řadě na minimalizaci dopadů činnosti

společnosti na životní prostředí. Tyto požadavky chce společnost TSmM a.s. naplňovat

s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, zkušenosti zákazníků

a dodavatelů, za využití nových poznatků vědy a techniky.

1.1. Vztah k systému managementu integrovaného systému řízení

Snahou  společnosti  je  dosáhnout  souladu  s  požadavky  normy ČSN EN ISO

9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005 a tím plnit požadavky systému managementu

integrovaného systému řízení. 

Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému. 

Procesy a výstupy z nich neustále prověřujeme, monitorujeme a zlepšujeme tak,

aby dopady činnosti společnosti na životní prostředí byly minimální možné. 
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1.2. Přístup k okolí a životnímu prostředí

•Společnost se zavazuje plánovaně a cílevědomě zlepšovat pracovní prostředí ve všech

činnostech společnosti. 

•Chce udržovat životní prostředí a své okolí na takové úrovni, která bude nejen splňovat

požadavky předpisů, ale i oprávněné požadavky zájmových skupin. 

•Procesy a výstupy z nich neustále společnost prověřuje, monitoruje a zlepšuje tak, aby

dopady činnosti na životní prostředí byly minimální možné. 

•V práci  klade  důraz  na  předcházení  vzniku  neúměrné  zátěže  před  odstraňováním

následků práce společnosti na životní prostředí. 

•Dodržování legislativních požadavků kladených na činnost společnosti je považováno

za základní pravidlo práce společnosti. 

•Všemi dostupnými prostředky se společnost snaží naplňovat očekávání zákazníků a

veřejnosti v oblasti dopadu činnosti společnosti na životní prostředí. 

•Společnost  stanovuje  environmentální  cíle  a  cílové  hodnoty,  které  pravidelně

prověřuje. 

•Postupy  společnosti  v  oblasti  životního  prostředí  pravidelně  společnost  sděluje

vlastním zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a veřejnosti. 

Na  základě  uvedených  indicií  a  stanovených  pravidel  v rámci  zákonných

možností - výběrového řízení, které bylo pro společnost Technické služby města Mostu

a.s.  úspěšné  a  společnost  plně  vyhověla  požadavkům  zadavatele.  Po  vyhodnocení

výběrového  řízení  byla  uzavřena  Smlouva  o  poskytování  služeb  ve  znění  dalších

několika  dodatků  se  statutárním  městem  Most.  Hlavním  předmětem  smlouvy  je

obhospodařování a očista intravilánu města Mostu. Bližší specifikace je vždy uvedena

v předmětu  smlouvy,  ze  které  je  vždy  patrno,  kdo  konkrétně  za  uvedenou  činnost

odpovídá a vždy je zde dohledán odpovědný pracovník za plnění předmětu smlouvy.

Vzhledem k takto zákonem ošetřeném právním vztahu nejsou po dobu existence

tohoto stavu mezi oběma právními subjekty žádné větší nesrovnalosti v předmětu plnění

a je zcela a vždy bezpečně zajištěna zejména ochrana obyvatelstva v rámci zajištění bez

problémového stavu v oblasti očisty a údržby intravilánu města Mostu.

Na  rozdíl  od  sousedního  města  Litvínova  kdy  tento  stav  zde  byl  „narušen“

prodejem tehdy TS soukromému subjektu,  který  však  s městem Litvínov  neuzavřel
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takto konkrétně specifikovanou, dobře právně ošetřenou a zajištěnou Smlouvu na očistu

intravilánu  města  Litvínova,  zde  následně  vznikl  dosti  velký  problém  s očistou  a

údržbou města. 

Město  Litvínov  bylo  nuceno  dle  zákona  o  veřejných  zakázkách,  vyhlašovat

soutěže o veřejné zakázky, kdy tyto soutěže byly téměř vždy velice zdlouhavé vzhledem

k zákonným termínům práva odvolání a proto docházelo k oddalování plnění povinnosti

města např. s očistou a údržbou intravilánu města. 

V neposlední řadě, zde bylo tímto stavem věci vytvářeno i velice dobré zázemí

pro korupční jednání zúčastněných osob ze strany zadavatele veřejných soutěží i  ze

strany soutěžitelů - dodavatelů prací.

Na závěr  bych  zdůraznil  dobrý právní  stav,  který byl  nastolen  již  od počátku

vzniku  TSmM  a.s.  a  vzájemné  spolupráce  s vedením  magistrátu  města  Mostu,

transparentně uzavřeného obchodním vztahu, čímž je dobře zabezpečeno ošetřování a

očista intravilánu města Mostu k plné spokojenosti obyvatelstva.
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2. Struktura firmy, vznik odpad ů, jejich likvidace, třídění a
další využití

/zejména poukázání na příkladnost firmy pro ostatní subjekty v teritoriu města/ 

V posledních  letech  prošla  společnost  mnoha změnami.  K 1.7.2002 byla  část

společnosti (divize čištění) převedena do dceřiné společnosti Mostecké odpady, spol. s

r.o. K 1.1.2005 proběhly další změny ze tří divizí vznikly divize dvě - divize zeleň a

divize účelových zařízení.

2.1. Divize zeleň

Divize zeleň sídlí v areálu ul. Zahradní čp. 104. Technicky je úsek vybaven vlastní

opravárenskou dílnou, jejíž zařízení odpovídá potřebám středně těžkých oprav včetně

soustružnických prací, kovárnou, skladovými prostory, garážemi, kancelářemi, šatnami

pro zaměstnance a zásobní zahradou.

Činnost divize se dá specifikovat ve pěti oblastech:

1.údržba městské zeleně, parků a příměstských lesů 

2.provoz prodejen 

3.provoz skleníků a zásobní zahrady 

4.rekultivace 

5.deratizace, desinfekce, dezinsekce 

6.strojní a ruční čištění komunikací 

Hlavní náplní divize je údržba městské zeleně, parků a příměstských lesů, strojní a

ruční čištění města a rekultivace.

Ve svých  třech prodejnách nabízí  svým zákazníkům řezané,  hrnkové  i  umělé

květiny,  zahradnické  nářadí,  drobnou  keramiku  a  dárkové  předměty.  V  sezóně  je

nabídka rozšiřována o  prodej  semen a  sadbového materiálu,  ovocných a  okrasných

dřevin. V souvislosti s prodejem květin provádí květinové vazby a květinovou výzdobu

slavnostních tabulí, sálů apod.

Provoz  zásobní  zahrady  a  skleníků  zajišťuje  materiál  pro  realizace  sadových

úprav a rekultivačních činností a úzce souvisí s činností prodejen.
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Od června roku 1996 rozšířila divize svoji nabídku o práce v oboru deratizace

(hubení hlodavců),  desinfekce a dezinsekce (postřik  proti  hmyzu).  Nabízí  pokládání

nástrah  proti  hlodavcům,  postřiky  průmyslových  objektů  i  bytových  a  nebytových

jednotek apod.

2.1.1.Úsek městské zeleně

Komplexní  údržba  zeleně  města  Mostu  je  původní  pracovní  náplní  v  rámci

činností divize. Hlavní náplní tohoto úseku je celoroční péče o zeleň města Mostu a

realizace sadovnických zakázek v těchto základních činnostech:

•jarní vyhrabávání travnatých ploch 

•seče travnatých ploch okrasných, sídlištní zeleně a ploch příměstských 

•terénní úpravy, zakládání, opravy a obnovy trávníků 

•podzimní vyhrabání listí 

•zakládání a údržba okrasných záhonů letniček, trvalek, růží 

•údržba živých plotů 

•výsadby keřů a stromů včetně následné pěstební péče 

•chemická ochrana rostlin a ploch proti škůdcům a plevelům 

•prořezávky dřevin a kácení 

•asanace ruderálních porostů, nežádoucích keřů a stromů 

•zakládání nových okrasných výsadeb dle individuálních přání zákazníka. 

Roční objem výkonů  zahradnických prací  se v jednotlivých letech pohybuje v

rozpětí 24-27 mil. Kč. Pro jejich zajištění je provozovna vybavena příslušným strojním

vybavením, pracovní kapacitou a technickým zázemím. Všechny odborné práce jsou

prováděny pod dohledem pracovníků s odpovídajícím vzděláním v oboru.

2.1.2.Úsek rekultivačních činností

Úsek  rekultivačních  činností  vznikl  začátkem roku  1996,  jako  výraz  celkové

konjunktury společnosti. Vytvořil se odštěpením části pracovních a technických kapacit

v  rámci  divize  zeleň  a  společnosti  se  tak  otevřel  prostor  pro  další  rozvoj.  Velkou

výhodou  byla  podobnost  rekultivačních  prací  s  údržbou  městské  zeleně  a  dobré

technické zázemí. 
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Po prvotních potížích se zvládnutím nárazově  vysokých objemů  rekultivačních

prací se po prvním roce činnosti ustálil stav stálých zaměstnanců na 50 - 60 a finanční

objem prací mezi 30 - 40 mil Kč. Tato skutečnost velmi příznivě ovlivnila chod celé

společnosti. V rámci divize zeleň pak přinesla podstatné zlepšení ve využití původního

potenciálu a v souvislosti s nutností pořízení silnějších strojů i usnadnění a urychlení

některých  postupů  při  údržbě  městské  zeleně.  Hlavní  podíl  činností  úseku  tvoří

rekultivace ploch dotčených těžbou hnědého uhlí:

V rámci těchto činností dále divize provádí:

•kácení stromů, odstraňování náletových a nežádoucích rostlin 

•prořezávky v lesních porostech 

•chemické ošetření porostů, ochranu kultur proti hlodavcům 

•opravy, zpevňování obslužných komunikací 

•terénní úpravy menších rozsahů 

•likvidace černých skládek 

graf č.1 – komentář příloha č.1
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2.2. Divize účelových zařízení:

Služby  poskytované  divizí  účelových  zařízení  jsou  co  do  druhů  činnosti

nejrozsáhlejší.

•údržba a provoz 3 městských hřbitovů 

•provoz krematoria 

•provoz Aquadromu 

•provoz nového zimního stadiónu 

•provoz halových garáží 

•provoz parkovacích automatů, hlídaných parkovišť 

•provoz skládky odpadů na Střimické výsypce 

•opravy a údržba komunikací, bazénů a drobné městské architektury 

•opravy a údržba dětských hřišť a pískovišť 

2.2.1.Pohřebnictví

•zpopelnění 

•pronájem obřadní síně 

•pronájem kolombárního okénka 

•pronájem urnového místa (10 let) 

•pronájem hrobového místa (10 let) 

•vystavení květinové dekorace 

•vsyp na vsypové loučce 

•uložení urny do hrobu 

•demontáž hrobového příslušenství 

•vykopání hrobu 

2.2.2.Provozování a údržba sportovních a rekreačních zařízení

•sportovní areál Benedikt 

•Aquadrom 

•zimní stadion 

•zámečnické, zednické a natěračské práce menšího rozsahu 

•provoz parkovacích automatů, hlídaných parkovišť 
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Divize  účelových  zařízení  spravuje  a  provozuje  nový zimní  stadión  v  Mostě.

Stadión  byl  dostavěn  v  roce  1998  jako  náhrada  za  zimní  stadión  stávající  a  jeho

dostavba byla financována městem Most ve výši více než 100 mil. Kč. Původní zimní

stadión byl v roce 1999 přebudován na centrum netradičních sportů.

Na novém zimním stadiónu provozuje své aktivity společnost HC MOST s.r.o.,

která  zastřešuje  činnost  všech  hokejových  oddílů  v  Mostě.  Sportovci  sdružení  v

hokejovém oddíle založili tuto společnost za účelem získávání finančních prostředků na

financování  mosteckého  hokeje.  Vzhledem  k  ekonomickým  obtížím  stávajícího

generálního  sponzora  vstupují  postupně  na  scénu  mosteckého  ledního  hokeje  i

Technické služby města Mostu a.s.

V roce 2005 bylo dostavěno zázemí pro hráče i širokou veřejnost a zahájen provoz

fitness centra.

2.2.3.Opravy a údržba komunikací

Na úseku údržby komunikací nabízí divize zákazníkům:

•pokládku AB studené, AB drti, chodníkové dlažby, silničních a sadových obrubníků 

•opravy, instalaci a zapůjčování svislého dopravního značení 

•vodorovné dopravní značení, vyhrazené parkovací místo 

•řezání živičných krytů 

•zemní práce - strojem UNC 060, UNC 053 

•sekání kompresorem 

•hutnění podkladů vibračním strojem 

•zvedání kanálových vpustí a kanálů do nivelity vozovky 

•zhotovení parkovišť či odstavných ploch 

•zajištění vánoční i velikonoční výzdoby v obci 

•vyblokování (uzávěra) parkovišť a komunikací 

•opravy a údržba dětských hřišť a pískovišť 
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graf č.4 – komentář příloha č.4
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3. Vznik odpadů v   intravilánu města, působnost TSmM a.s.
a fy. Mostecké odpady při vzniku a likvidaci odpadů /svoz
TDO, třídění, sběrný dvůr, skládka/

V intravilánu města Mostu zajišťuje svoz veškerého odpadu, který je produkován

obyvatelstvem  dceřiná  společnost  ,  které  byla  vyčleněna  z Technických  služeb  a.s.

Most. Společnost Mostecké odpady, spol.  s r.  o.  je jednou z nejvýznamnějších firem

v oblasti  odpadového  hospodářství  v Mostecké  pánvi.  Společnost  zahájila  provoz

1.7.2002 spojením firmy PBO s. r. o. v Litvínově a vyčleněním střediska svozu odpadu

Technických služeb města Mostu, a. s. Společnost provádí sběr,  svoz a zneškodnění

odpadu  včetně  nebezpečného  odpadu,  třídění  využitelných  složek,  provozování

sběrných dvorů. Mostecké odpady, spol. s r. o. zajišťují kompletní nakládání s odpady

pro cca 100 tis. obyvatel z oblasti města Mostu a Litvínova a nabízí kompletní služby

pro obce, firmy a živnostníky. Např. Město Most, Litvínov, cca 30 obcí v okolí, z firem

např. Česká Rafinérská či United Energy, Mostecká uhelná a.s., Nemocnice Most, AIR

PRODUCTS spol. s r. o., SaS Most, spol. s r. o. a další.   Cílem společnosti Mostecké

odpady,  spol.  s  r.o.  je  poskytovat  služby  takovým  způsobem,  aby  byly  optimálně

uspokojeny  potřeby  a  požadavky  stávajících  i  budoucích  zákazníků  na  shodu,

spolehlivost, bezpečnost, dále na kvalitu, ceny, termíny dodání, na rozsah prací a služeb,

záručního a pozáručního servisu a v neposlední řadě na minimalizaci dopadů činnosti

společnosti  na životní  prostředí.  Tyto  požadavky chce společnost  Mostecké odpady,

spol. s r.o. naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých zaměstnanců,

zkušenosti zákazníků a dodavatelů, za využití nových poznatků vědy a techniky.

V souladu s tímto cílem si  společnost  Mostecké odpady,  spol.  s r.o.  stanovuje

následující politiku ISŘ:

•dosahovat stabilní kvality dodávaných služeb a produktů z činnosti v oblasti nakládání

s odpady, 

•přijímat  a  vyhodnocovat  konkrétní  cíle  jakosti  jednotlivých  úseků  společnosti  pro

zlepšování systému jakosti služeb a jakosti dodávaných finálních dodávek, 

•plnit  současné  i  budoucí  požadavky,  potřeby  a  očekávání  zákazníků,  konečných

uživatelů a zainteresovaných stran a tím přispívat k udržování okruhu stálých zákazníků

a rozšiřovat počet nových, 
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•udržovat a zlepšovat efektivní a účinný systém managementu jakosti  tak, aby plnil

požadavky na něj kladené, 

•zvyšovat kvalifikaci,  odbornou způsobilost a angažovanost zaměstnanců  společnosti

pro  zabezpečení  shody,  spolehlivosti,  bezpečnosti  a  jakosti  dodávaných  služeb  a

produktů, 

•zlepšovat  dodavatelsko-odběratelské  vztahy  a  zapojit  zákazníky  i  dodavatele

společnosti  Mostecké  odpady,  spol.  s r.o.  do  procesu  neustálého  zlepšování  jakosti

dodávaných služeb a finálních produktů Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke

zlepšení  jakosti  produkce společnosti.  Zlepšování  ISŘ  chápeme jako  proces  stálý a

systematický. 

oSpolečnost se zavazuje plánovaně a cílevědomě zlepšovat pracovní prostředí ve všech

činnostech společnosti. 

oChce  udržovat  životní  prostředí  a  své  okolí  na  takové  úrovni,  která  bude  nejen

splňovat požadavky předpisů, ale i oprávněné požadavky zájmových skupin. 

oStanovuje enviromentální cíle a cílové hodnoty, které pravidelně prověřuje. 

oPostupy  v oblasti  ŽP  společnost  pravidelně  sděluje  zaměstnancům,  zákazníkům,

dodavatelům a veřejnosti. 

 

graf č.5 – komentář příloha č.5
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3.1. Nakládání s odpady 
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Nakládání  s odpady  zahrnuje  jejich  sběr,  svoz,  přepravu,  třídění  a  odstranění

případně  jejich  další  využití.  Pro  nakládání  s  odpady společnost  nabízí  komplexní

řešení.  Zajišťuje  poradenskou  činnost,  která  zahrnuje  posouzení  stavu  odpadového

hospodářství na místě  u zákazníka, navržení řešení včetně  pronájmu vhodného typu

nádoby či kontejneru.

graf č.6 – komentář příloha č.6
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Společnost Mostecké odpady, spol. s r.o. provozuje speciální vozidla pro svoz

komunálního a separovaného odpadu a kontejnerové nosiče na svoz velkokapacitních

kontejnerů od 3 t do 18 t. Dále nabízí různé typy a velikosti nádob dle druhu nabízené

služby.
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Svoz komunálního odpadu - systém odpadových nádob plechových a plastových

černé barvy, od popelnic o objemu 70, 110, 120 a 240 l a středních kontejnerů o objemu

1 100 l, a dále eurokontejnery o objemu 2,5 a 5 m3. 

Svoz separovaného odpadu - nádoby pro tříděný separovaný odpad o objemu 1

100 l jsou rozlišeny barevně podle druhu separovaného odpadu, tj. žlutá - plast, modrá -

papír, bílá - sklo. 

Svoz velkokapacitních kontejnerů  - systém velkoobjemových kontejnerů vozidly

typu Avia, Tatra, Man, o objemech od 3 do 7 tun a novější typ Abroll schopný odvézt až

18 t materiálu - hákový a řetězový (ramenový) systém.
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Provoz  sběrných  dvorů  -  Most,  Litvínov  -  sběrné  dvory  slouží  k ukládání

vybraných druhů odpadů od občanů (zdarma) i živnostníků (za poplatek). Mobilní svoz

nebezpečných odpadů - zejména pro města a obce.

Provoz  třídící  linky a  výkupny železného šrotu  a  barevných  kovů je  v Litvínově.  

Město Most  v  rámci  zapojení  do  systému EKO-KOM zajišťuje  sběr  základních  tří

komodity tříděného odpadu – sklo, papír, plast. 

SKLO  -  nádoba  bílé  barvy

-    na  lahve  od  nápojů,  skleněné  nádoby,  skleněné  střepy  –  tabulkové  sklo.

-   nevhodné na: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

PAPÍR  -  nádoba  modré  barvy

-   na noviny,  časopisy,  kancelářský papír,  reklamní letáky,  knihy,  sešity,  krabice,

lepenka,  kartón,  papírové  obaly  –  sáčky.

-   nevhodné na: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskový papír,

hygienické potřeby – např. pleny.

PLAST  -  nádoby  žluté  barvy

-    na  PET  lahve,  kelímky,  sáčky.

-  nevhodné na: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek – např. chemikálie,

barvy, motorové oleje.

3.2. Komu a jak slouží sběrný dvůr v Mostě – Rudolicích 

Sběrný  dvůr  je  místo,  kde  jsou  ZDARMA přijímány a  skladovány odpady z

domácností fyzických osob s trvalým pobytem v Mostě, které nelze odložit do popelnic

nebo středních kontejnerů, a to z důvodu větších rozměrů nebo z důvodu nebezpečnosti

odpadů. V žádném případě toto místo neslouží k odkládání odpadů z činnosti fyzických

nebo právnických osob oprávněných k podnikání nebo fyzickým osobám provádějící

stavební úpravy popř. stavby podléhající stavebnímu zákonu. Tyto osoby si musí zajistit

likvidaci veškerých svých odpadů na své náklady.

Na základě zákona o odpadech musí být převzatý odpad zkontrolován, zvážen a

zaevidován  do  provozního  evidenčního  deníku  (jméno,  příjmení,  datum  narození,

adresa  –  dle  občanského  průkazu  předávající  osoby,  druh  a  množství  odpadu)

přebírajícím  pracovníkem.  Přebírající  pracovník  vystaví  (na  požádání)  potvrzení o

převzatém odpadu. 
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Druhy jednotlivých  složek komunálního odpadu,  které lze ukládat  ve sběrném
dvoře:

papír a lepenka, sklo, textilní materiál, rozpouštědla, zářivky, jedlý olej a tuky, barvy,

lepidla, baterie a akumulátory, elektrické a elektronické zařízení, plasty, kovy, objemný

odpad,  pneumatiky,  obaly  obsahující  zbytky  nebezpečných  látek  nebo  obaly

nebezpečnými  látkami  znečištěné,  kyseliny,  zásady,  fotochemikálie,  pesticidy,  ostré

předměty, biologicky rozložitelný odpad (listí).

Výrobky zpětného odběru dle zákona o odpadech (ledničky, mrazničky, pračky, sušičky,

myčky,  pečící  zařízení,  sporáky,  mikrovlnné  trouby,  elektrické  radiátory,  elektrické

ventilátory, vysavače, šicí stroje, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, váhy, hodiny,

kávovary,  televizní  přijímače,  videa,  DVD,  radiopřijímače,  hifi-věže,  reproduktory,

ovladače, domácí kina, sluchátka, videokamery,  fotoaparáty včetně  příslušenství, PC,

PC monitory, notebooky, telefonní přístroje, faxy, tiskárny, kopírky, kalkulačky, herní

konzole, videohry, elektrické hračky, zářivky a ostatní osvětlovací zařízení, aj.). 

graf č.7 – komentář příloha č.7
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graf č.8 – komentář příloha č.8
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4. Ohleduplnost  vůči  životnímu  prostředí  při  úklidových
pracích  -  blokové,  strojní  čištění  /používání  různých
chemických prostředků pro likvidaci/

Další  stěžejní  činností  divize  je  úklid  veřejných  prostranství,  komunikací,

parkovišť  a  průmyslových  areálů.  K  zajištění  těchto  prací  má  naše  společnost  k

dispozici  velké  množství  mechanizmů.  Chodníkové  samosběry  Johnston,  silniční

samosběr Johnston a kropicí vozy. Speciální vozidlo JUROP umožňuje čištění vpustí,

kanalizačního potrubí, odvoz fekálií, tlakové mytí apod.

Pracovnice ručního čištění zajišťují úklid autobusových zastávek a dalších ploch

špatně přístupných pro specializovanou mechanizaci. Od dubna do října se provádí tzv.

blokové čištění města. Při této práci se komplexně čistí celé ulice včetně kanalizačních

vpustí. Komunikace jsou vyklizeny od automobilů, takže tento způsob úklidu je velice

efektivní, lze totiž využít výkonnou moderní techniku. Harmonogram blokového čištění

komunikací je zveřejněn zveřejňován v aktualitách na našich webových stránkách.

4.1. Blokové a strojní čištění komunikací

Nejúčinnějším zajištěním čistoty veřejných prostranství ve městě je provedení tak

zvaného blokového čištění města.

Blokové čištění komunikací probíhá od jarních do podzimních měsíců. V letošním

roce je připraveno v období od 01. 05. 2008 do 15. 09. 2008. 

Co to vlastně je „blokové čištění“?

V rámci  blokového  čištění  je  prováděno  vyčištění  silnic,  chodníků,  parků,

kanálových vpustí, odvodňovacích příkopů, parků, nehlídaných parkovišť, kruhových

objezdů, podchodů, schodů, autobusových zastávek MHD, stanovišť odpadových nádob

a ostatních souvisejících zpevněných i nezpevněných ploch včetně trávníků a keřových

porostů. Blokové čištění je prováděno ručním čištěním (zametání, okopávky) a strojním

čištěním. Následně pomocí kropícího vozu je zajištěno snížení prašnosti komunikací.

Aby  čištění  mělo  svůj  řád,  co  nejméně  omezovalo  občany  města,  je  město

rozděleno do 16 lokalit, ve kterých postupně probíhá čištění dle předem vypracovaného

harmonogram čištění v jednotlivých ulicích, který zohledňuje jednak efektivnost práce
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firmy, aby nedocházelo ke zbytečnému přesouvání techniky i pracovních sil z jednoho

konce města na druhý v průběhu pracovního dne, ale také aby byla zajištěna možnost

parkování pro obyvatele v blízkosti svého bydliště, to znamená nemohou se vyčlenit

k čištění  v jednom  dni  všechny  komunikace  v určité  lokalitě.  Komplexní  zajištění

čistoty je prováděno při vyblokování komunikace, kdy příslušné komunikace jsou před

blokovým  čištěním  označeny  v souladu  se  zákonem  č.  13/1997  Sb.,  o  pozemních

komunikacích 7 dní předem přenosnými dopravními značkami zákaz stání s dodatkovou

tabulí, kde je uveden datum a čas čištění příslušné komunikace. 

Aby nedocházelo ke zbytečným střetům mezi obyvateli a firmou, je velmi důležitá

informovanost obyvatel. Občané jsou o blokovém čištění informováni prostřednictvím

masmédií, kdy jsou nejen zveřejňovány kompletní harmonogramy čištění, ale následně

každý  den  místní  rádio  upozorňuje,  kde  z důvodu  čištění  komunikací  konkrétně

neparkovat. Pro občany je také vytvořena mapa, kde jsou jednotlivé lokality blokového

čištění zvýrazněny. 

Další  účinné  čistění,  které  je  zajišťováno  v průběhu  roku  je  strojní  čištění

komunikací. Strojní čištění je prováděno pravidelně (2 x do měsíce jsou čištěny velké

křižovatky ve městě) a operativně, dle potřeby města. Speciálním čištěním je tak zvané

strojní čištění komunikací po zimní údržbě, které je povinné ze zákona č. 13/1997 Sb., o

pozemních komunikacích. Pro letošní rok probíhá strojní čištění od 01. 04. 2008 do 30.

04.  2008.  Cílem  je  odstranění  zbytků  zdrsňovacích  materiálů  použitých  při  zimní

údržbě.  Čištění  je  prováděno  pouze  na  vybraných  komunikacích  opět  dle

harmonogramu  a  čištěné  komunikace  jsou  7  dní  předem  označeny  přenosnými

dopravními  značkami  zákaz  stání  s dodatkovou tabulí,  kde je  uveden datum čištění

příslušné komunikace. 
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5. Ohleduplnost  vůči  životnímu  prostředí  při  provádění  -
zimní údržby komunikací 

Životní prostředí je jen aplikovanou částí ekologie a zahrnuje soubor vnějších

faktorů prostředí, ve kterém člověk žije a které na něho působí"

Životní  prostředí  –  přesněji  životní  prostředí  člověka  (uvažováno

antropocentricky)  je chápáno z různých aspektů,  a  proto neexistuje dosud jednotná,

všeobecně platná a uznávaná definice.  Nejlépe pojem životního prostředí vystihuje již

uvedená legislativní definice našeho prvního zákona o životním prostředí č. 17/1991

Sb., která zní následovně:¨

Životní  prostředí  je  vše,  co  vytváří  přirozené  podmínky  existence  organismů

včetně  člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména

ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.

5.1. Základní ustanovení

Zimní  údržbou  se  podle  pořadí  důležitosti  zmírňují  závady  vznikající

povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve

schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

Zimní  údržba  se provádí  podle  plánu  zimní  údržby.  V obvyklé  zimní  situaci

vlastník  (správce)  komunikace  odstraní  nebo  alespoň  zmírní  závady  ve  sjízdnosti

(schůdnosti) komunikace v časových lhůtách stanovených plánem zimní údržby.

Pro účely vyhlášky   č.104/97 Sb. je zimním obdobím doba od 1. listopadu do

31.března následujícího roku.  V tomto období se provádí zimní  údržba podle plánu

zimní údržby. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se

závady ve sjízdnosti  (schůdnosti)  komunikace bez zbytečných odkladů  přiměřeně  k

vzniklé situaci.

5.2. Vlastní koncepce zimní údržby komunikací 

Zimní  údržba  komunikací  je  soubor  činností,  zajišťujících  v  zimním  období

odstranění,  nebo  alespoň  zmírnění  závad  ve  sjízdnosti  (schůdnosti)  komunikací  v

určených časových lhůtách. 
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Předmětem  zimní  údržby  jsou  dopravní  pruhy  a  pásy  místních  komunikací,

chodníky, schodiště, podchody, mosty, zastávky MHD, přechody a veřejná prostranství

na území města.

Zimní údržba dle tohoto operačního plánu se ale nevztahuje na plochy pronajaté,

prodané,  v  soukromém vlastnictví  nebo  ty,  které  jsou  ze  zákona  povinni  udržovat

majitelé přilehlých nemovitostí. Plán je stavěn na základě vyhlášky 104/97 Sb., kterou

se provádí zákon o pozemních komunikacích č.13/97 Sb.Plán zimní údržby komunikací

stanovuje  povinnosti  pro  správce  místních  komunikací  i  pro  uživatele  místních

komunikací, dle zákona 13/97 Sb., vyhlášky č.104/97 Sb. Kalamitou pro účely tohoto

plánu zimní údržby komunikací se rozumí: mrznoucí déšť, popřípadě déšť se sněhem,

závěje,  tvořící  se náledí,  sněhové srážky nad 100 mm, prudký nárazový vítr  tvořící

náledí nebo závěje. Kalamitní situaci vyhlašuje Magistrát města Mostu prostřednictvím

pověřeného zástupce, sdělovacími prostředky (rádio, televize).

Základní povinnosti.Správce místních komunikací zajišťuje odstraňování a zmírňování

závad  ve  sjízdnosti  (schůdnosti)  místních  komunikací  v  určených  lhůtách  a  pořadí

důležitosti  Správce  místních  komunikací  vede  dokumentaci  o  zimní  údržbě  jako

samostatný deník, ve kterém chronologicky zaznamenává všechna zjištění a činnost tak,

aby do deníku nemohlo být nic dodatečně vpisováno, ani z něj dodatečně vypuštěno.

Opatření před zahájení zimy:V přípravě na zimní údržbu provedou správci silnic rozbor

minulého zimního období a zajistí zejména:

-  připravenost  mechanismů  pro  zimní  údržbu,  prověření  znalostí  pracovníků

vykonávající zimní údržbu (technologie, předpisy pro obsluhu mechanismů, pravidla

o bezpečnosti práce apod.) do 15. října

-   projednání smluv o výpomoci do 31. října

Stavění  zásněžek:V místech  opakovaného nebezpečí  zavátí  komunikace se umisťují

zásněžky v  bezpečné vzdálenosti  od  hrany koruny komunikace na návětrné  straně,

pokud  možno  kolmo  na  směr  převládajících  větrů,  souběžně  s  komunikací  ve

vzdálenosti 12 - 18 násobku jejich výšky, a to dle místních podmínek. Když návěj a

závěj dosáhnou plné výšky zásněžek a povrch sněhu se pak nad jejich horní hranou
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úplně  vyrovná,  postaví  se další  řada zásněžek  před první  řadu proti  převládajícímu

směru větru na vzdálenost 12 až 25 metrů, a to podle hloubky zářezu.

Správce komunikace postupuje při umisťování zásněžek tak, aby nevznikly škody

na dotčených pozemcích a aby zásněžky byly dostatečně zajištěny proti účinkům větru.

Orientační  sněhové tyče.V oblastech  s  nadměrnými  sněhovými  srážkami  se  osazují

orientační  sněhové  tyče  sloužící  k  lepší  orientaci  při  pluhování.  Tyče  opatřené

odrazkami nebo černožlutě natřené mají průměr cca 5 cm. Jejich délka je 1 - 3 m v

závislosti na výšce sněhové pokrývky v dané oblasti. Osazují se 50 cm vně od čištěné

plochy ve vzdálenostech cca po 5 m. Tato vzdálenost se přiměřeně zkracuje v obloucích

nebo v místech s častým výskytem mlh.

Označení  neudržovaných  komunikací:Komunikace,  jejichž  sjízdnost  se  v  zimním

období  nezajišťuje,  musí  být  před  začátkem  zimního  období  označeny  dopravní

značkou A 22 "Jiné nebezpečí" s doplňkovou tabulkou "Silnice se v zimě neudržuje".

Označení  změny technologie:Tam, kde v  jedné trase komunikace dochází  ke změně

technologie  posypu,  musí  být  osazena  dopravní  značka  A 22  "Jiné  nebezpečí"  s

doplňkovou tabulkou, např. "Konec chemického posypu".

Uzavření  smluv:  S  dostatečným předstihem uzavře  správce  komunikace  smlouvy o

výpomoci  v  kalamitních  situacích,  smlouvy  o  vzájemné  výměně  udržovaných

komunikací a dohody o jednotné údržbě silnic procházejících územími více správců tak,

aby jejich sjízdnost byla zajišťována pokud možno stejnou technologií.  Nedojde-li k

dohodě  nebo  není-li  to  technicky  možné,  musí  být  použitá  technologie  schválena

silničními správními úřady. 

Školení osob provádějící zimní údržbu.Všechny osoby provádějící zimní údržbu musí

být řádně a prokazatelně proškoleny (i osoby provádějící zimní údržbu dodavatelsky).

Osnova  školení  musí  obsahovat  kromě  technických  a  organizačních  pokynů  také

pravidla bezpečné práce v zimní údržbě a zásady ochrany životního prostředí.
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5.3. Povinnosti nepřetržité služby a technologie zimní údržby

V mimopracovní době sledovat stav počasí, přijímat zprávy a hlášení, týkající se

zimní  údržby a  provádět  vlastní  posyp a odkliz  sněhu v rozsahu daném vyhláškou

č.104/97 Sb.

Odklízení  sněhu se provádí  především mechanicky.  Provádět  posyp či  postřik

chemickými rozmrazovacími materiály do vrstvy čerstvě napadaného sněhu vyšší než

3cm bez předchozího pluhování je neúčinné, a proto nepřípustné. Sníh je za obvyklé

zimní situace třeba odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem a přimrznutí k

povrchu vozovky. Sněhovou břečku je třeba z vozovky odstranit.

K odklízení  sněhu se běžně  používají  sněhové radlice.  Při  trvalém sněžení se

pluhování  periodicky  opakuje.  Na  dopravně  důležitých  komunikacích  nemá  po

skončeném pluhování zbytková vrstva sněhu přesáhnout 3cm.

Odklízení  sněhu  s  použitím  chemických  rozmrazovacích  prostředků  se  užívá

pouze na komunikacích určených plánem zimní údržby. Posyp solí se zahajuje pokud

výška sněhu nepřesáhne 3 cm. Do sněhové vrstvy vyšší než 3 cm se nesmí provádět.

Dávkování při posypu chloridem sodným nebo chloridem vápenatým se provádí v

závislosti na intenzitě sněžení. Při malé intenzitě (1 - 1,5 cm za hodinu) se sype dávkou

10g/m-2,  při  větší  intenzitě  20g/m-2.  Při  mimořádně  dlouhém  sněžení  nebo  při

mimořádné intenzitě spadu lze v průběhu sněžení posyp dávkou 10g/m-2 opakovat, ale

vždy až po provedeném pluhování, aby se sůl dostala na povrch vozovky. 

Chemické rozmrazovací  materiály se zásadně  aplikují  až  na zbytkovou vrstvu

sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Těmito materiály

lze účinně a rychle odstraňovat vrstvy uježděného sněhu do tloušťky 1 - 2 cm nebo

náledí  do tloušťky 2 mm. Na vyšší  vrstvy je  nutný opakovaný posyp a součinnost

mechanických  prostředků.  Při  teplotách  kolem -5  Co se  použije  chlorid  sodný,  při

teplotách kolem -15 Co se použije chlorid vápenatý - v mezilehlém intervalu teplot může

být  použita směs obou chloridů.  Níže uvedené dávkování  platí  pro chlorid  sodný i

chlorid vápenatý a uvedené maximální dávky nesmí být překročeny.

26



Minimální technologicky dostačující dávka pro tento typ posypu je 20g/m2. Při

likvidaci  vyšších  vrstev  náledí  je  zpravidla  nutno  použít  vyšších  dávek,  celková

spotřeba posypových solí však při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g/m2. Jen

ve  zcela  výjimečných  případech,  kdy  je  nezbytné  obnovit  rychle  úplnou  sjízdnost

komunikace lze použít dávku vyšší než 60 g/m2. Dávky vyšší než 20 g/m2 se nesmí

používat na úsecích silnic vystavených silným větrům, pokud není na sypači  použito

skrápěcí zařízení.

Na tenké vrstvy náledí se nechá posyp působit cca 2 hodiny. Na silnější vrstvy

náledí se nechá posyp působit 2 - 5 hodin. Pokud se za tuto dobu vrstva od povrchu

zcela neuvolní, zpluhuje se uvolněná povrchová vrstva radlicí s ocelovým břitem a celý

postup  se  opakuje.  Celková  spotřeba  posypové  soli  přitom nesmí  přesáhnout  výše

uvedené povolené dávky.

Jen v mimořádných případech (při mrznoucím dešti nebo mrznoucím mrholení)

lze výjimečně  použít  posypu směsí zdrsňovacího a chemického materiálu. Dávka se

přitom volí  tak,  aby celkové  množství  chemické složky nepřesáhlo  výše  uvedenou

maximální dávku - např. Maximálně 240 g/m2 směsi s poměrem 1:5. 

Posyp  zdrsňovacími  materiály  se  používá  na  komunikacích,  které nejsou

udržovány pomocí chemických rozmrazovacích materiálů.  Může být prováděn pouze

občasným posypem na dopravně důležitých místech nebo na místech, kde to vyžaduje

dopravně  technický  stav  komunikace  (křižovatky,  velká  stoupání,  ostré  směrové

oblouky,  zastávky  osobní  linkové  dopravy).  Na  těchto  místech  je  vhodné  zřídit  i

samoobslužné skládky zdrsňovacích materiálů. Pro posyp náledí je vhodný jemnozrnný

materiál (zrna menší než 2 mm). Pro posyp nezledovatělých ujetých sněhových vrstev

by měl být použit materiál s větším obsahem hrubých frakcí (zrn větších než 4mm). V

zastavěných oblastech se nesmí používat materiál se zrny nad 8 mm. 

Posyp  zdrsňovacími  materiály  se  provádí  po  celé  šířce  dopravního  pruhu,  tj.

minimálně 3,5 m v jednom směru.

K odstraňování sněhu a náledí  na místních komunikacích IV.  třídy k zajištění

jejich schůdnosti rozhodují obce. Schůdnost těchto komunikací se zajišťuje odmetením

nebo  odhrnutím  sněhu,  oškrábáním  zmrazků  a  posypem  zdrsňovacími  materiály.
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Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve

kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt a jsou odděleny od

zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný

roztok). 

K  posypu  silnic,  dálnic  a  místních  komunikací  s  výjimkou  nemotoristických

komunikací lze používat následující chemické rozmrazovací materiály:

• chlorid sodný

• chlorid vápenatý

• směsi chloridů

Chlorid sodný - (sůl kamenná, sůl kuchyňská) NaCl - je účinný pro odstraňování náledí

a sněhových vrstev při teplotách do -5 Co a za určitých podmínek i

nižších.

Chlorid vápenatý - CaCl - je účinný pro odstraňování náledí a sněhových vrstev pod -

15 Co .

Z hlediska péče o životní prostředí se dává přednost čistým materiálům - pískům a

drtím. Z ekonomického hlediska je možné používat sypké materiály z místních zdrojů,

jako je struska a škvára. Použité strusky a škváry nesmí obsahovat toxické nebo jinak

škodlivé  látky,  mají  mít  přiměřené  zrnění  a  jejich  zrna  mají  být  ostrohranná.

Nezávadnost těchto materiálů musí jejich dodavatel každoročně doložit atestem. Hmoty

pro posyp nesmí obsahovat hlinité částice - písek má být ostrý, tvrdý a bez větších zrn. 

Zrnitost zdrsňovacích posypových materiálů má být v rozmezí 0,5 až 8 mm. V

žádném případě nemá zdrsňovací materiál obsahovat částice menší než 0,3 mm nebo

větší  než  16  mm.  Pro  řadu  negativních  vlastností  je  použití  směsných  materiálů

přípustné  pouze  za  mimořádných  okolností,  kdy  selhává  posyp  těmito  materiály

jednotlivě. 

K přípravě směsového materiálu se použije vhodný písek nebo drť, do kterého se

rovnoměrně  promísí  chlorid  sodný v  poměru  1  díl  chloridu  na 3  až  6  dílů  písku.

Průběžně v daném období je kontrolováno množství sypaného posypového materiálu v
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závislosti na použité technologii. U strojů vybavených k tomuto účelu PC je sledováno

sypané množství  a  posypové  kilometry,  u  ostatních  se  orientačně  provádí  přepočty

sypaného množství na m2 s výchozím parametrem objemové zkoušky.

5.4. Mechanismy pro zimní údržbu

Sypače chemických rozmrazovacích materiálů mají splňovat tyto techn. požadavky:

-  dávka chemického rozmrazovacího materiálu v g.m2 na pruhu požadované šířky má

být nastavitelná v mezích 10 - 60 g/m2, a to nejlépe plynule,

-   při stupňovité regulaci posypové dávky se požaduje možnost nastavení 10, 20, 30, 40

a 60 g/m2, nejméně však 10, 20 a 40 g/m2,

-   nastavené  dávkování  má  být  automaticky  dodržováno  i  při  změnách  pracovní

rychlosti sypače v mezích 10 až 60 km/h,

-   šířka posypu má být nastavitelná minimálně v mezích 2-9 m, u sypačů s konstantní

šířkou posypu má být minimálně 2 m, maximálně 3,5 m,

-   příčná a podélná rovnoměrnost posypu v závislosti na jakosti posypové soli má být

uvedena v technických podmínkách sypače,

-  sypače, u nichž je instalováno zkrápěcí zařízení, mají umožňovat dodržení poměru

suchého materiálu a solanky 7:3 při dávkování 5 - 20 g/m2. 

Doporučená koncentrace chloridu sodného v solance je 18 - 21 %. Před zimním

obdobím je  nutno přezkoušet  skutečné dávkování  v g/m2 používaným materiálem a

podle výsledků korigovat nastavení dávkovacího ústrojí tak, aby skutečné dávky byly v

souladu s požadovanými hodnotami.

Sypače zdrsňovacích materiálů mají splňovat tyto tech. požadavky:

-  dávka zdrsňovacího posypového materiálu má být nastavitelná v mezích 70 - 500

g/m2 (minimálně do 300 g/m2), což odpovídá 0,05 - 0,33 l/m2 kameniva při sypné

hmotnosti 1500 kg/m3,
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-   při stupňovité regulaci posypové dávky se požaduje možnost nastavení dávky 70,

100, 200, 300 (500) g/m2 při použití zdrsňovacích materiálů se zrnem max. 18 mm,

přednostně se však požaduje plynulé nastavování,

-  nastavená dávka má být  automaticky udržována i  při  změnách pracovní rychlosti

sypače v mezích 10 - 40 km/h,

-  šířka posypu (u sypačů s nastavitelnou šířkou posypu) má být nastavitelná v mezích

2,5 - 10 m (minimálně 2,4 - 5 m)

- šířka posypu u sypačů s konstantní šířkou má být v mezích 2,5 až 3,5 m

Zdrsňovací posypové materiály

Z hlediska péče o životní prostředí se dává přednost čistým materiálům - pískům a

drtím. Z ekonomického hlediska je možné používat sypké materály z místních zdrojů,

jako je struska a škvára. Použité strusky a škváry nesmí obsahovat toxické nebo jinak

škodlivé  látky,  mají  mít  přiměřené  zrnění  a  jejich  zrna  mají  být  ostrohranná.

Nezávadnost těchto materiálů musí jejich dodavatel každoročně doložit atestem. Hmoty

pro posyp nesmí obsahovat hlinité částice - písek má být ostrý, tvrdý a bez větších zrn.

Zrnitost zdrsňovacích posypových materiálů má být v rozmezí 0,5 až 0,8 mm. V

žádném případě nemá zdrsňovací materiál obsahovat částice menší než 0,3 mm nebo

větší než 16 mm.

Podobně  lze  charakterizovat  užití  posypového  materiálu  ze  skladu.  Graf  č.10

znázorňuje  spotřebované množství  posypového materiálu  v  jednotlivých  měsících  v

porovnání  tří  po  sobě  jdoucích  obdobích.  Logicky  došlo  s  ohledem na  klimatické

podmínky  k  poklesu  množství  posypového  materiálu  u  soli  z 1.287  tun  508,2  t

meziročně. Bylo vykázáno sypání směsí pouze v množství 13 t. V grafickém vyjádření

je zřejmé dominantní postavení soli, písek jako sólo posypový materiál nebyl použit

vůbec, směs byla vykázána jak je dále uvedeno pouze na 70 km komunikací.

Dalším kvantitativním ukazatelem, který vyplývá z této  analýzy je zastoupení

jednotlivých  technologií  při  ošetření  komunikací.  Tento  ukazatel  je  vztažen  jako

parametr  ke  vzdálenosti  v  kilometrech.  Jedná  se  o  ošetření  solí,  směsí,  pískem  a

plužením. Znázornění v jednotlivých měsících je v období 2004-2007 v grafu č.11. 
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Pokud  porovnáme  roční  stavy  zimní  sezóny  2005-2006  a  2006-2007  v

procentuální proporcionalitě technologické zastoupení je vyjádřeno grafem č.12.

Z  grafu  vyplývá  zcela  nulové  ošetření  pískem.  Jak  už  bylo  konstatováno

dominantní postavení je ošetření solí, přičemž v zimním období 2006-2007 je oproti

předchozím obdobím opět zaznamenán nárůst technologie plužení, toto je zřejmě dán

specifikou klimatických podmínek. Z tohoto aspektu je nutné do budoucna klást větší

důraz na dodržování technologií zejména u chodníků. 

Celkově bylo ošetřeno v sezoně 2005-2006  13 363,5 km, v sezoně 2006-2007 potom

pouze 4890  km tj. 33,6 % meziroční pokles. 
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5.5. Závěr vyhodnocení ZÚK

Pokud chceme rychle a účinně zmírnit závady vznikající povětrnostními vlivy a

podmínkami  za  zimních  situací  ve  sjízdnosti  komunikací  a  ve  schůdnosti  místních

komunikací  a  průjezdních  úseků  silnic,  jeví  se,   tam  kde  to  situace  dovolí,  jako

nejúčinnější prostředek posypová sůl – chlorid sodný resp. chlorit vápenatý, i když

je tento materiál  škodlivý vzhledem k životnímu prostředí  zejména pak rostlinstvo,

stromy, keře i ke zdraví drobných živočichů.

V rámci možností ekonomického rozpočtu objednatele by používání ekologických

materiálů (např. ekogrit), kdy jejich cena  je mnohonásobně vyšší, v takovém množství,

které  je  zapotřebí  při  zimní  údržbě  komunikací,  nereálné  a  proto  se  jeví  jako

nejúčinnější prostředek posypová sůl – chlorid sodný resp. chlorit vápenatý.
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6. Používání  a  zacházení  s  chemickými  látkami  při
provozování  sportovních  zařízení  -  zimní  stadion,
Aquadrom 

Technické služby města Mostu a.s. při svém členění mají na starosti mimo jiné i

objekty a zařízení, které slouží k plnohodnotnému využití sociálních potřeb veškerých

vrstev  obyvatelstva.  Mezi  nejvýznamnější  zařízení  tohoto  druhu bezpochyby patří  i

Aguadrom Most a Zimní stadion Most.

6.1. Aquadrom

Aquadrom je název nového vodního parku, který otevřel své brány v prostoru

bývalého termálního  koupaliště.  Původní  termální  koupaliště  v  ulici  Topolová bylo

postaveno v sedmdesátých letech minulého století. Venkovní bazény prošly rekonstrukcí

již v předchozích letech, ale stav budov, bazénů  a technologie si už vyžadoval další

velmi vysoké investiční náklady. Provozování otevřeného vytápěného koupaliště bylo

velmi  finančně  náročné  a  vyžadovalo  nové  řešení.  Rekonstrukce  představuje

nejrozsáhlejší  investici  v  nových  dějinách  Mostu  a  v  měsíci  květnu  2003  bylo

koupaliště  předáno  do  předčasného  užívání.  Koncem  června  2003  slavnostním

zahájením byl Aquadrom otevřen pro veřejnost.

Plavci v areálu již nenajdou dřívější padesátimetrový bazén, ten nahradil bazén

poloviční, nicméně se šesti drahami a všemi potřebnými závodními parametry. Během

rozsáhlých  stavebních prací  vyrostla  nad hlavním bazénem střecha z lehké dřevěné

konstrukce. Vznikla tak nová hala, která je propojena s halou "starou", jež prošla také

výraznou proměnou.

Do stávajícího bazénového tělesa je osazena nerezová bazénová vana. K vodním

hrátkám  budou  sloužit  dva  zakryté  tobogány  a  další  atrakce  jako  divoká  řeka,

samostatný dětský bazének se soustavou chrličů vody, dětský bazén pro výuku, masážní

trysky,  lůžka,  chrliče,  lezecká síť  nad vodou a  další.  V objektu je  místo  pro  parní

komoru, saunu, fitcentrum, kadeřnictví, masáže a solárium. Nově byl vybudován malý

cvičný bazén v podzemních prostorách.
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Pro  zdárný,  bezproblémový  a  zejména  zdraví  neohrožující  provoz  tohoto

sportovního zařízení je nezbytný velice dobrý chod celého vnitřního zázemí zejména

pak jeho moderní  technologie.  Zejména je  pak bráno na zřetel  bezpečné zacházení

s chemikáliemi,  bez  kterých  se  provoz  tohoto  komplexu  neobejde.  Jedná  se  o

zabezpečení  případné  havárie  chloru,  kdy  pro  tento  ohrožující  stav  je  zpracováno

„opatření pro případ havárie chloru“., kde je vše podrobně a do sebemenších detailů

rozpracováno.

graf č.14 – komentář v příloze č.9
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Odpady Aquadrom - rok 2007

Účel  havarijní  karty  -  pokyny  při  lokalizaci  havárie  chlorového  zařízení  a
odstraňování následků havárie.

Chlór – Cl 2 - kapalný - v maximálním množství 650 kg v ocelových lahvích po 65 kg

Charakter objektu:

koupaliště  pro veřejnost  –  budova  šaten,  sociálního zařízení,  restaurace,  tělocvična,
strojovna,

Ohrožení může nastat: 

únikem chlóru při výměně lahví, únikem při poškození zařízení.Chování látky-uvolněný

zkapalněný plyn přechází rychle do plynné fáze. Při  rozpínání plynu se rychle tvoří

velké množství chladné mlhy. Plyn a mlha jsou těžší než vzduch zůstávají při zemi a šíří

se do  daleka,  jsou jedovaté a žíravé.  Plyn  se jen nepatrně  rozpouští  ve  vodě.  Nad
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hladinou se tvoří směs plynu a páry se vzduchem. Chlor se slučuje bezprostředně téměř

se všemi prvky (nesnadno s uhlíkem, kyslíkem,vůbec ne se vzácnými plyny).

Doporučení pro zdolávání havárie a požáru

Zamezit rozlévání kapalného plynu. Pozor, plyn a mlhy se mohou shromažďovat

v prohlubních  terénu  a  vniknout  do  prostorů,  ležících  pod  úrovní  terénu  nebo  do

kanalizačních systémů.

Doporučení veliteli zásahu

• Příjezdová  komunikace  z ulice  Topolové  kolem  parkoviště  do  spodní  části

objektu.

• Osoby mohou být v prostoru Fitness centra (nejvyšší místo).

• Nejbezpečnější  je  úniková  cesta,  přes  parkoviště  do  Topolové  ulice,  další

možnost do svahu k hlavnímu vchodu na koupaliště – vyšší terén.

• Ostatní terén koupaliště je nevhodný pro techniku.

Plánek místa ohrožení při výronu amoniaku
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6.2. Zimní stadion

Mezi další významná zařízení a objekty, které jsou provozovány TSmM a.s. patří

mimo jiné i  Zimní stadion Most,  který slouží  pro širokou sportovní  i  společenskou

veřejnost. V areálu ZS mimo jiné nalezneme i významné fitcentrum, které opět slouží

široké veřejnosti a zejména sportovcům celého intravilánu města Mostu. 

V daném objektu nelze zapomínat na bezpečnost provozu tohoto zařízení, neboť i

zde se pracuje s nebezpečnými  látkami.  Zejména pak s amoniakem, kdy pro případ

havárie úniku amoniaku rovněž existuje studie „Opatření pro případ havárie amoniaku“.

Informa ční část 

Zimní stadion je umístěn v západní části na křížení tř.Budovatelů a ul.Rudolická.

Při jihovýchodní straně ZS je ponechán volný prostor, kde je postaveno parkoviště pro

200  vozů.  S příjezdem  ze  stávající  odbočky  z ul.Rudolické,  umožňující  příjezd  k

technologické části ZS a zásobování vlastního objektu. Pěší komunikace navazují na

pěší koridor tř. Budovatelů s napojením na podchody a zastávky MHD. Hlavní vstup

pro bruslící veřejnost, hokejisty a personál  je navržen ze severního rohu budovy od

křižovatky, zde je umístěna vrátnice s pokladnou. 

Charakteristika objektu 

Vlastní  dispoziční  řešení  vychází  z funkčních  požadavků  pro  provoz  zimního

stadionu,  ledová  plocha  28x59  m má po  delších  stranách  hlediště  místa  pro  1625

sedících diváků a po bočních stranách místa pro cca 220 stojících diváků. Přízemí je

v zásadě rozděleno na čtyři části - A, B, C, D. 

Část A – určená ke komerčním účelům 

Část B – technologie chlazení – rozvody elektro – výměník – obsluhující personál a byt

správce s vlastním vchodem

Část C – tvoří 13 šaten pro hokejisty, trenéry, rozhodčí a sociální vybavení

Část  D  –  hlavní  vstup  -  vrátnice,  pokladna  ,  bufet  a kanceláře  pro  správu  ZS  

Sítě  zimního stadionu tvoří  – přípojka vodovodu, el.energie,  horkovodu , kanalizace

/dvoudílná/ a veřejné osvětlení.
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7. Závěr

Cílem  bakalářské  práce  bylo  poukázat  na  zásadní  problém  při  řešení  očisty

intravilánu města Mostu, na rozdílnost mezi městy Litvínov a Most při tomto prvotním -

zásadním kroku.

Dále  jsem  chtěl  touto  prací  zdokumentovat  strukturu  společnosti  TsmM  a.s.,

zejména  poukázat  na různorodost  činností,  kterými  se  společnost  zabývá,  s bližším

zaměřením na zimní údržbu komunikací, která je velice často terčem někdy i oprávněné

kritiky.

V neposlední  řadě  je  z  této  práce  patrno,  jak  velké  množství  odpadů  naše  město

vyprodukuje za jeden rok a dále pak jak velkou finanční zátěží pro město je likvidace

odpadů  a  udržování sjízdnosti  a  schůdnosti  veškerých  komunikací  města Mostu při

zimní údržbě komunikací.
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