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Anotace 

Diplomová práce se zabývá částí logistiky odpadového hospodářství města Mostu. 

Současná praxe a statistika budoucí produkce komunálního odpadu ukazuje, ţe je nutno 

vytvořit předpoklady pro zefektivnění stávajícího systému sběru a třídění vyuţitelných sloţek 

komunálního odpadu.  

Pro odkládání směsného a vytříděného odpadu je nutné, aby občan dostal pevná pravidla. 

Stabilní plochy s dostatečnou kapacitou nádob, pravidelný odvoz a průběţnou informovanost a 

osvětu trvale bydlících obyvatel na území města. V souvislosti s častým výskytem objemného 

a nebezpečného odpadu je třeba občanům přiblíţit moţnost ukládání tohoto typu odpadu do 

příslušných nádob a zvýšit počet stanovišť pro jejich umístění.  

Tato práce předkládá řešení dané problematiky z hlediska technického a kapacitního. 

Klíčová slova: KO - komunální odpad; SKO - směsný komunální odpad NSKO - nebezpečné 

sloţky komunálního odpadu; VSKO - vyuţitelné sloţky komunálního odpadu; bioodpad 

Abstract 

The subject of diploma work is the logistic part of the waste management in the city of 

Most. Recent practices and statistics of future outturn of municipal waste show the need to 

create conditions which would allow making the existing system of collection and sorting 

recyclable parts of municipal waste more effective. 

For collecting and disposal it is crucial to provide Citizens with firm regulations. There 

should be enough designated places for disposal with bins of sufficient capacity, regular 

emptying of these and continuous information’s to keep the citizens living in urban area 

aware. In connection with frequent occurrence of extensive and dangerous waste there is a 

need to make the wide public acquainted with the option of disposing this kind of waste in 

appropriate bins and increase the amount of places designated for such disposal.  

This work submits the solutions for the issue raised above from the technical and 

capacitive point of view. 

Keywords: KO - municipal waste; SKO - municipal waste mixture; NSKO - hazardous 

wastes; VSKO - municipal waste, utilizable components; biologic waste 

 

 

http://slovnik.seznam.cz/?q=hazardous%20wastes&lang=en_cz
http://slovnik.seznam.cz/?q=hazardous%20wastes&lang=en_cz
http://slovnik.seznam.cz/?q=hazardous%20wastes&lang=en_cz
http://slovnik.seznam.cz/?q=benefit%20components&lang=en_cz
http://slovnik.seznam.cz/?q=biologic&lang=en_cz
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Seznam použitých zkratek 

BRKO  biologicky rozloţitelné komunální odpady 

CTZ   centrální zásobování teplem 

ČBÚ   Český báňský úřad 

ČR  Česká republika 

ES  Evropské společenství  

EU  Evropská unie 

ha  hektar 

kg  kilogram 

KO  komunální odpad  

kombin.ob. kombinovaný objemný odpad 

ks  kus 

l  litr 

m
3  

kubický metr 

MBÚ   mechanicko-biologická úprava 

mm  milimetr 

m. n. m. metrů nad mořem 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŢP  Ministerstvo ţivotního prostředí 

NSKO  nebezpečné sloţky komunálního odpadu 

Obyv.  obyvatel  

PET   polyetylentereftalát 

RD  rodinný dům 

Sb.  sbírka 

SKO  směsný komunální odpad 

SLDB   sčítání lidu, domů a bytů 

t  tuna 

VSKO  vyuţitelné sloţky komunálního odpadu 

Vyhl.  vyhláška 

%  procento 
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1. Úvod  

V kaţdém oboru lidské činnosti produkujeme odpady. Odpady vznikají v domácnostech, 

v obchodech, v továrnách, nemocnicích, v lesích, i na polích. Na začátku minulého století bylo 

v komunálním odpadu nejvíce popela z kamen, dnes je komunální odpad tvořen hlavně obaly 

od potravin a spotřebního zboţí. A mnoţství odpadů stále roste. V české republice je to jiţ 

kolem 200 kilogramů za rok na obyvatele. Klasické skládkování odpadů jiţ nestačí. Je nutné 

odpady třídit a recyklovat. Je třeba vytvořit co nejlepší podmínky pro hospodaření s touto 

komoditou, aby se komoditou stala. Je třeba optimalizovat stávající systém. 

Statistika současné a výhledové produkce a sloţení komunálního odpadu, současné 

výtěţnosti jeho vyuţitelných sloţek a výhledových poţadavků jejího zvýšení ukazují, ţe je 

nutno vytvořit předpoklady pro zefektivnění stávajícího systému třídění vyuţitelných sloţek 

komunálního odpadu.  

Zejména pro odkládání vytříděného odpadu je potřeba, aby občan dostal pevné místo se 

systémovými pravidly. Nádoby na odpad často stojí v zeleni, podél komunikace nebo 

v chodníku. Nejsou stabilní plochy s dostatečnou kapacitou nádob, často jen na smíšený 

odpad. Průběţná intenzivní informovanost a osvěta trvale bydlících obyvatel na území měst a 

obcí je nedílnou součástí optimalizace. Je třeba sjednotit typ pouţívaných nádob na sběr 

domovního odpadu. V souvislosti s častým výskytem objemného a stavebního odpadu je třeba 

občanům přiblíţit moţnost ukládání tohoto typu odpadu do příslušných nádob, tj. zvýšit počet 

stanovišť pro umístění velkokapacitních kontejnerů.  

Nutné je také upravit stávající systém sběru nebezpečných sloţek komunálního odpadu, 

kdy stávající stav, kterým je odkládání odpadů na předem určená místa v čase vyhlášení 

mobilního sběru, je jiţ nevyhovující a dlouhodobě neudrţitelný.  

 V návaznosti na  uplatňování směrnice Rady 99/31/ES pro skládkování odpadů, která 

razantně omezuje mnoţství biologicky rozloţitelných odpadů ukládaných na skládky a jejíţ 

ustanovení jsou jiţ promítnuta v zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb. a v navazujících 

předpisech, je nutno zváţit různá řešení a moţnosti sběru biologicky rozloţitelných 

komunálních odpadů (bioodpadu). 

2. Způsoby nakládání s komunálním odpadem 

2.1. Vlastní záměr 

Cílem diplomové práce je návrh univerzálního pozemního stanoviště pro umístění 

odpadních nádob na sběrných místech, a stanovení typu a počtu odpadních nádob při 

zachování svozových tras na území města Mostu. To znamená navrţení zpevněné plochy 

typových rozměrů jako stanoviště pro odpadní nádoby z hlediska kapacitního, estetického a 

praktického. Sběrná místa budou posouzena co do počtu sběrných míst, jejich velikosti a dále 
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způsob nakládání s vytříděným a směsným komunálním odpadem. Bude posouzeno hledisko 

dostupnosti a bezpečnosti místa pro občany i svozovou techniku.  

Dalším cílem bude návrh vybavení stanoviště sběrnými nádobami co do typu, objemu a 

počtu, posouzení svozových tras, jejich četnost a časový harmonogram v souladu s platnou 

legislativou.  

Návrh zohledňuje stávající kapacity vozového parku servisní organizace, dále vyuţití 

stávajících sběrných nádob, zejména kontejnerů 1100 litrů pro odkládání směsného KO, 

středních separačních kontejnerů 1100 litrů pro plast, papír a sklo, a velkokapacitních 

kontejnerů 9000 litrů pro sběr objemného odpadu. Součástí návrhu bylo také stanovit v rámci 

systému podmínky pro sběr a zpracování bioodpadu zejména v částech města s rodinnými 

domy.  

2.2. Charakteristika lokality 

Město Most je statutárním městem a je součástí vyššího územně správního celku 

Ústeckého kraje, který vznikl na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a tvoří jej okresy 

Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem. Kraj tvoří 16 správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností, mezi něţ náleţí také město Most. 

Statutární město Most se rozkládá na území 8.694 ha, v nadmořské výšce 233 m n. m. 

Město se nachází v Podkrušnohorské pánevní oblasti (v Severočeské hnědouhelné pánvi). 

Typická pro tuto oblast je koncentrace průmyslu s vysokou hustotou osídlení, se specializací 

hospodářství na energetiku, těţbu uhlí a chemickou výrobu. 

Město Most mělo k 1. 1. 2004 celkem 67.905 trvale bydlících obyvatel, z toho 72 %  

ve věku 15-64 let. Město je vybaveno nezbytnou infrastrukturou (zejména plyn, vodovod, 

kanalizace, dopravní spojení), výrazný je podíl bytových domů v sídlištní zástavbě města a 

počet bytů centrálně zásobovaných teplem. Na území města je 136 km místních komunikací, 

plocha veřejné zeleně představuje 2 mil. m2.  

Podle údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (dále jen SLDB) z celkového počtu  

trvale bydlících obyvatel je 53,5 % ekonomicky aktivních, z toho 30 % pracuje v průmyslu,  

24 % ve veřejných sluţbách, 9 % v obchodě, 7 % ve stavebnictví. Město Most má trvale 

vysokou nezaměstnanost, podle údajů ze SLDB v roce 2001 činila 18,6 %.  

Z hlediska dosaţeného vzdělání početně nejvyšší skupinou obyvatel starších 15 let je 

skupina obyvatel vyučených řemeslu nebo se středním odborným vzděláním bez maturity  

(38 %), dále skupina obyvatel se základním vzděláním (27 %) a následuje obyvatelstvo 

s úplným středním odborným vzděláním s maturitou (23 %).   
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Celkově je ve městě 2918 obydlených domů, z toho 1264 jsou rodinné domy (43 %) a 

1587 jsou bytové domy (54 %). V osobním vlastnictví je 44 % obydlených domů. Převáţná 

většina domů (57 %) je postavena po 2. světové válce v letech 1946-1980. Z celkového počtu 

trvale obydlených domů je 40 % domů pět a více podlaţních, téměř tolik 41 % domů je jedno 

aţ dvou podlaţních. V rodinných domech se nachází 1.468 bytů, tj. 5 % z celkového počtu 

trvale obydlených bytů, zbývající byty 94,5 % je v obydlených bytových domech. Z hlediska 

vlastnictví trvale obydlených bytů je 37 % bytů nájemních, 29 % v osobním vlastnictví a 21 % 

ve vlastnictví druţstevníků. U obydlených bytů převládá ústřední (97 %) a etáţové vytápění. 

V průměru připadá 2,36 osob na jeden obydlený byt.  

Dlouhodobě nepříznivé dopady hospodářské činnosti na ţivotní prostředí v mosteckém 

regionu vedly ke všeobecnému poklesu kvality ţivota. Ovlivněn byl zejména vzhled a vývoj 

krajiny, čistota ovzduší, vod a půd, zdravotní stav obyvatelstva a jeho estetické cítění.  

V posledních letech došlo k výrazným zlepšením především s ohledem na legislativu a 

zvýšení výdajů na ochranu ţivotního prostředí, pokles průmyslové výroby a vlivu zemědělské 

výroby, sníţení těţby nerostných surovin a podílu pevných paliv jako zdrojů vytápění a 

sníţení emisí v  důsledku technologických opatření. I přes výrazná zlepšení patří Mostecko 

z hlediska ţivotního prostředí mezi nejzatíţenější regiony v ČR. 

Zdroj: EKO-KOM  

2.3. Produkce a složení komunálních odpadů (KO)     

2.3.1. Současná produkce KO  

Celkově, podle údajů předaných Magistrátem města Most, se v posledním období ve 

městě vyprodukuje přibliţně: 

- 14.000 aţ 15.000 t/rok směsného komunálního odpadu (r. 2005 a r. 2006) 

- tj. 200 aţ 212 kg na obyvatele za rok a dále 

- 566 aţ 651 t/rok odděleně sebraných vyuţitelných sloţek (papír, plasty, sklo), 

- tj. 8 aţ 9,3 kg na obyvatele za rok. 

Zdroj: EKO-KOM  

Uváděná mnoţství komunálních odpadů jsou údaji o produkci komunálních odpadů podle 

§ 4 písm. b) zákona o odpadech, tj. o produkci odpadů od občanů, kde původcem je obec. 

Komunálním odpadům podobné odpady ţivnostenské, průmyslové a odpady z úřadů 

produkované na území města nejsou do této produkce zahrnuty. Podrobnější informace o 

produkci směsného a odděleně sebraných komunálních odpadů uvádí tabulka 1. 



      Diplomová práce: Optimalizace sběrných míst komunálního odpadu 

10 

 

Tabulka 1 – Produkce komunálních odpadů ve městě Most  

Druh odpadu 

(sloţky odpadů) 

Produkce KO 

(t/rok) 

Produkce KO 

(kg/obyvatele/rok) 

Produkce KO 

(t/rok) 

standard*) r. 2005 r. 2006 r. 2005 r. 2006 

Směsný komunální odpad 13 561 14 428 200 212 14 403 

Oddělený sběr: 

Papír a lepenka 318 320 4,68 4,71 584 

PET lahve 154 172 2,27 2,53 278 

Sklo směsné 94 159 1,38 2,34 428 

Celkem oddělený sběr 566 651 8,33 9,58  

Kovy – sběrný dvůr orientačně 6 7 0,23 0,03 665 

Zdroj: EKO-KOM  

V posledním sloupci tabulky 1 je uvedena produkce komunálních odpadů ve městě Most 

stanovená za pomoci standardních ukazatelů získaných na základě vyhodnocení analýz 

prováděných v rámci výzkumného projektu MŢP VaV/720/2/00 „Intenzifikace sběru, dopravy 

a třídění komunálních odpadů“ řešeném v letech 2000 – 2003 a jehoţ nositelem byla 

Univerzita Karlova v Praze. Výsledky uvedeného výzkumného projektu byly zveřejněny 

v podobě doporučených standardů produkce komunálních odpadů, které jsou uvedeny 

v tabulkách 3 (domovní odpad) a 4 (objemný odpad). Mnoţství domovního odpadu bylo 

stanoveno na 10.736 t/rok (156 kg/obyvatele za rok) a mnoţství objemného odpadu na 3.667 

t/rok (54 kg/obyvatele za rok). Směsný komunální odpad celkem pak je odhadován na 14.403 

t/rok (212 kg/ obyvatele za rok). 

Na základě těchto standardů bylo stanoveno mnoţství směsného komunálního odpadu na 

14.403 t/rok, coţ přibliţně odpovídá mnoţství evidovanému, tj. 14.428 t/rok (rok 2006).  

Tabulka 2 – Podíl obyvatel na produkci odpadu dle typu zástavby 

Druh zástavby V procentech 

sídlištní zástavba velkých měst 90 

smíšená zástavba 5 

venkovská zástavba 5 

C e l k e m  100 

Zdroj: EKO-KOM  
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Tabulka 3 – Ukazatele měrného množství domovního odpadu 

Typ obytné zástavby Měrné mnoţství domovního odpadu 

(kg/obyvatele a týden) (kg/obyv.a rok) 

Průměr Maximální 

hodnota 

Minimální 

hodnota 

Průměr 

Sídlištní zástavba velkých měst 

(zástavba bytových domů s CZT)  

 

3,0 

 

3,9 

 

1,4 

 

156 

Sídlištní zástavba menších měst 

(zástavba bytových domů s CZT) 

 

2,5 

 

3,2 

 

2,3 

 

130 

Smíšená zástavba měst 

(zástavba bytových a RD) 

 

3,0 

 

3,4 

 

2,5 

 

156 

Venkovská zástavba  

(zástavba rodinných domů)  

 

3,8 

 

4,7 

 

3,0 

 

198 

Zdroj: Výzkumný projekt MŽP VaV/720/2/00, Univerzita Karlova v Praze, 2003 

Tabulka 4 – Ukazatele měrného množství objemného odpadu 

Měrné mnoţství objemného odpadu 
Typ obytné zástavby 

Městská zástavba Venkovská zástavba 

 (kg/obyvatele a rok) 54 44 

Zdroj: Výzkumný projekt MŽP VaV/720/2/00, Univerzita Karlova v Praze, 2003 

Standardy produkce mnoţství jednotlivých odděleně sebraných sloţek komunálních 

odpadů jsou uvedeny v posledním sloupci tabulky 1. Jedná se o přepočtená roční mnoţství 

vytříděných sloţek na území města Most, pokud by takto vytříděná mnoţství měla odpovídat 

alespoň průměru v ČR. Hodnoty průměrné výtěţnosti (kg na obyvatele a rok) jednotlivých 

vyuţitelných sloţek v ČR uvádí tabulka 5.  

Tabulka 5 – Průměrná výtěžnost využitelných složek KO v ČR  

Vyuţitelná sloţka 
Výtěţnost 

(kg/obyvatele a rok) 

2005 r. 2006 

Papír a lepenka 8,6 9,7 

Plasty 4,1 4,9 

Sklo 5,8 6.7 

C e l k e m  18,5 21,3 

Zdroj: Výzkumný projekt MŽP VaV/720/2/00, Univerzita Karlova v Praze, 2003 
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Z porovnání skutečných hodnot odděleně sebraného mnoţství vyuţitelných sloţek 

komunálních odpadů na území města Most (tabulka 1) a průměrných hodnot v ČR (tabulka 5) 

je zřejmé, ţe na území města Most jsou dosahovány hodnoty: 

- u papíru o 48 % niţší neţ je průměr ČR, 

- u plastů o 53 % niţší neţ je průměr ČR, 

- u skla o 70 % niţší neţ je průměr ČR. 

Celkově z provedených srovnání vyplývá, ţe výtěţnost odděleného sběru vyuţitelných 

sloţek komunálních odpadů na území města Most je vysoce pod průměrem ČR. Pominou-li se 

z výše uvedených důvodů kovy a papír, pak sběr plastů odpovídá jedné polovině průměru ČR, 

a sběr skla nedosahuje ani jednu šestinu průměru ČR.      

2.3.2. Složení KO a míra separace  

Důleţitým ukazatelem úrovně odděleného sběru je ukazatel míry separace vyuţitelných 

sloţek komunálních odpadů. Ukazatel míry separace se stanoví jako podíl mnoţství skutečně 

sebraných (vytěţených) sloţek na celkovém mnoţství jejich výskytu v komunálním odpadu.   

Výskyt jednotlivých sloţek (papír, plasty, sklo, kovy) v běţném odpadu z domácností  

(v domovním odpadu) je dále stanoven za uţití standardů skladby komunálních odpadů. Tyto 

standardy skladby byly stanoveny na základě výsledných hodnot jiţ uvedených analýz 

komunálního odpadu prováděných v rámci VaV/720/2/00. Standardy skladby komunálního 

odpadu a propočtem stanovené hodnoty výskytu (zastoupení) vyuţitelných sloţek (papír, 

plasty, sklo) v komunálním odpadu uvádí tabulka 6. V tabulce jsou také obsaţeny hodnoty 

současných mnoţství vyseparovaných sloţek z komunálních odpadů a stanovena současná 

míra separace, tj. podíl skutečného mnoţství vyseparované sloţky k vyskytujícímu se 

mnoţství sloţky v komunálním respektive v domovním odpadu. 

Tabulka 6 – Ukazatele skladby domovního odpadu  

Látková skupina Podíl látkových skupin v domovním odpadu  

(% hmotnostní) 

Sídlištní zást. 

velkých měst 

Sídlištní zást. 

menších měst 

Smíšená 

zástavba měst 

Venkovská 

zástavba 

Papír, lepenka 22,7 22,2 25,6 7,6 

Plasty 13,8 16,8 18,0 9,0 

Sklo 8,7 6,7 7,6 8,9 

Kovy 3,4 3,0 3,1 4,5 

Bioodpad 18,2 19,6 17,3 6,3 

Textil 5,6 6,6 5,1 2,2 

Minerální odpad 1,9 0,8 2,3 4,0 
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Nebezpečný odpad 0,5 1,1 0,4 0,5 

Spalitelný odpad 12,4 6,7 7,0 6,2 

Zbytek 20-40 mm 3,1 8,4 5,4 5,0 

Frakce 8-20 mm 6,6 5,1 3,8 8,9 

Frakce menší neţ 8 mm 3,1 3,0 4,4 36,9 

C e l k e m 100,0 100,0 100,0 100,0 

Zdroj: Výzkumný projekt MŽP VaV/720/2/00, Univerzita Karlova v Praze, 2003 

2.3.3. Předpokládaný vývoj separace KO v ČR  

S ohledem na zákon o obalech stanovené limity recyklace a vyuţití obalového odpadu 

(zákon č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je poţadováno průběţně zvyšovat 

mnoţství sebraného obalového odpadu, a s tím souvisí i poţadavky na zvyšování mnoţství 

vyuţitelných sloţek vytříděných z komunálních odpadů. Výhled mnoţství sbíraných 

vyuţitelných sloţek KO, je uveden v průměrných hodnotách v ČR v kg/obyvatele a rok 

v tabulce 7. 

Tabulka 7 – Předpokládané množství sebraných využitelných složek KO 

Komodita Sebrané mnoţství z KO – průměr ČR (kg/obyv.a rok) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Papír 10,7 11,2 12,3 13,6 14,9 17,5 19,2 20,4 

Plasty 4,5 4,9 5,4 6,0 6,6 7,2 7,8 8,3 

Sklo 6,1 6,7 7,0 7,3 7,5 7,7 7,9 8,0 

Kovy 12,1 13,3 14,5 15,6 16,8 17,8 18,6 19,4 

Kombin.ob. 0,07 0,12 0,20 0,30 0,41 0,54 0,64 0,71 

Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 

C e l k e m 32,97 36,22 39,4 42,8 46,21 50,74 54,14 56,81 

Zdroj: EKO-KOM 

Výhled mnoţství uvedený v tabulce 7 se týká mnoţství sebraných vyuţitelných sloţek KO 

včetně v nich obsaţené obalové sloţky. Jedná se o sebrané komunální odpady a odpady 

podobné komunálním od podnikatelských subjektů v případě, ţe tyto subjekty jsou napojeny 

písemnou smlouvou na systém vyhlášený obcí.     

2.3.4. Očekávaný vývoj separace KO v lokalitě  

V tabulce 8 je stanoven výhled mnoţství sebraných vyuţitelných sloţek KO ve městě 

Most za předpokladu naplnění predikce poţadované v tabulce 7. Výhled je zpracován při 

predikci poklesu trvale bydlících obyvatel v Ústeckém kraji, vypracované ČSÚ (město Most: 

r. 2008 – 67512 obyvatel, r. 2010 – 67277 obyvatel, r. 2012 – 67009 obyvatel). 
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Tabulka 8 – Požadované množství sebraných využitelných složek KO pro město Most 

Komodita 

Skutečnost 

2003 

Plán 

2008 

Plán  

2010 

Plán  

2012 

Papír 132 918 1177 1367 

Plasty 133 425 521 604 

Sklo 59 493 518 536 

C e l k e m 324 1836 2216 2507 

Zdroj: EKO-KOM 

Z výsledků provedených propočtů obsaţených v tabulce 8 vyplývá, ţe do roku 2010 by 

město Most mělo zvýšit výtěţnost odděleného sběru vyuţitelných sloţek z KO ve srovnání 

s rokem 2003 přibliţně 4 násobně; u papíru a plastů 3-4 násobně, u skla téměř 7 násobně. 

Vzhledem k tomu, ţe na systém třídění KO ve městě nejsou napojeny výkupny druhotných 

surovin, jejichţ přínos k celkové výtěţnosti některých vyuţitelných sloţek KO není 

zanedbatelný, budou ve skutečnosti výtěţnosti vyšší, neţ uvádí evidovaná data.  

2.3.5. Současný systém nakládání s KO  

Systém shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních 

odpadů, vznikajících na území města Mostu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, 

má město Most upraven obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001. Vyhláška se vztahuje na 

všechny fyzické osoby na správním území města Mostu, při jejichţ činnosti vznikají odpady, a 

na které se nevztahují povinnosti původce odpadu. 

Podle této platné vyhlášky se komunální odpad třídí na následující sloţky: 

a) papír a lepenka, 

b) sklo, 

c) plasty, 

d) objemný odpad, 

e) nebezpečné sloţky komunálního odpadu, 

f) směsný odpad, 

g) kovy, 

h) další sloţky, určené městem. 

Na území města jsou určena následující místa k odkládání odpadu: 

- sběrné nádoby pro jednotlivé sloţky odpadu, 

- sběrný dvůr, 

- sběrná místa určená pro mobilní sběr odpadů, probíhající 2x ročně, 



      Diplomová práce: Optimalizace sběrných míst komunálního odpadu 

15 

 

- sběrny a výkupny odpadů, 

- jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých sloţek odpadu nebo jejich zpětný 

odběr. 

Místa určená k odkládání nebezpečných sloţek komunálního odpadu jsou: 

- sběrný dvůr, sběrny, výkupny odpadů, 

- sběrná místa určená pro mobilní sběr odpadů, probíhající 2x ročně, 

- lékárny, v nichţ je zajištěn sběr léků a rtuťových teploměrů, 

- jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých druhů odpadů nebo zpětný odběr 

nebezpečných odpadů. 

Umístění a četnost svozu sběrné nádoby určuje město. 

 

Obr. 1 - Současné stanoviště  

Sběrné nádoby se umisťují na stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby nepůsobily 

hygienické nebo estetické závady, překáţku na chodnících a komunikacích, byly dobře 

přístupné pro naplňování a vyprazdňování bez časových ztrát a zvláštních těţkostí. 

Fyzické osoby (občané) jsou v souladu s vyhláškou povinny: 

a) odpad třídit dle městem stanoveného a vyhlášeného systému; 
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b) vytříděný papír, sklo, plasty odkládat do separačních sběrných nádob; 

c) odděleně shromaţďovat, třídit nebezpečné sloţky komunálního odpadu a předávat je 

v určenou dobu do sběrného dvora a na městem určená místa. Přitom jsou povinny 

počínat si tak, aby nedošlo k ohroţení ţivota a zdraví lidí, zvířat či rostlin nebo aby 

nedošlo k ohroţení nebo poškození ţivotního prostředí; 

d) objemný odpad odkládat do sběrného dvora a velkokapacitních kontejnerů; 

e) směsný odpad odkládat do typizovaných sběrných nádob; 

f) do sběrných nádob odkládat pouze ty sloţky odpadu, pro které jsou určeny. Uţívání 

sběrných nádob pro jiné sloţky odpadu a k jinému účelu je zakázáno; 

g) naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo řádně uzavřít a aby manipulací s nimi z nich 

odpad nevypadával; 

h) udrţovat čistotu v okolí sběrných nádob. 

Fyzické nebo právnické osoby, které vlastní nemovitost, jsou jejími správci nebo mají k ní 

právo hospodaření či právo uţívání musí zajistit dostatečný počet funkčních sběrných nádob, 

nepřetrţitý přístup fyzickým osobám k těmto nádobám a udrţovat čistotu a pořádek  

na stanovištích sběrných nádob. 

Oprávněná osoba je pak v souladu s obecně závaznou vyhláškou města povinna zajistit 

přistavení sběrných nádob, odvoz a odstranění odpadů v souladu se smlouvou uzavřenou 

s městem. Provádět vyprazdňování sběrných nádob tak, aby nedocházelo k hygienickým 

závadám, škodám na majetku a úrazům; po vyprázdnění sběrných nádob je povinna tyto 

neprodleně vrátit na stálé stanoviště. Neprodleně odstranit nečistoty z okolí stanoviště 

sběrných nádob. V případě poruchy nebo jiné skutečnosti, která způsobila nesplnění sluţby, 

provést nejpozději do 24 hodin náhradní odvoz. Oprávněná osoba je také povinna zabezpečit 

přepravní prostředky tak, aby nedocházelo k úniku přepravovaného odpadu a k prašnosti 

během přepravy. 

Kontrolu a dozor nad dodrţováním obecně závazné vyhlášky vykonává Městská policie 

Most a pracovníci odboru dopravy, obchodu a ţivotního prostředí Magistrátu města Most. 

Porušení povinností je postihováno podle obecně závazných právních předpisů. 

Tabulka 9 – Přehled instalovaných nádob k 31. 1. 2005 

Ukazatel Domovní odpad Papír Sklo Plasty 

Typ nádoby 1100 litrů horní 

výsyp 

1100 litrů horní 

výsyp 

1100 litrů dolní 

výsyp 

1100 litrů horní 

výsyp 

Počet nádob 1052 208 148 212 

Frekvence 

vývozu 

1 x za 2 dny 1 x týdně 1 x týdně 1 x týdně 

Zdroj: EKO-KOM 
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 Při terénním průzkumu probíhajícím v prosinci 2004 a v lednu 2005, bylo zjištěno, ţe na 

území města Mostu je instalováno následující mnoţství sběrných nádob (tabulka 9) a dále 

nezjištěné mnoţství nádob o objemu 120 litrů, příp. 240 litrů pro sběr směsného domovního 

odpadu zejména v zástavbě rodinných domů s četností vývozu 1 x týdně. 

Z analýzy současné a výhledové produkce a sloţení KO, současné výtěţnosti vyuţitelných 

sloţek KO a výhledových poţadavků jejího zvýšení vyplývá, ţe je nutno vytvořit předpoklady 

pro zefektivnění stávající separace vyuţitelných sloţek KO.  

Jedná se především o zvýšení počtu nádob, o doplnění průběţné intenzivní informovanosti 

a osvěty trvale bydlících obyvatel na území města. Dále je třeba sjednotit typ pouţívaných 

nádob tak, aby bylo maximálně vyuţito nádob o objemu 1100 litrů pro sběr směsného 

domovního odpadu. V souvislosti s častým výskytem objemného a stavebního odpadu u 

kontejnerů na domovní odpad je třeba občanům přiblíţit moţnost ukládání tohoto typu odpadu 

do příslušných nádob, tj. zvýšit počet stanovišť pro umístění velkokapacitních kontejnerů. 

Jedním z opatření můţe být i úprava frekvence vývozu nádob na směsný domovní odpad.  

Nutné je také upravit stávající systém sběru nebezpečných sloţek komunálního odpadu, 

kdy stávající stav, kterým je odkládání odpadů na předem určená místa v čase vyhlášení 

mobilního sběru, je jiţ nevyhovující a dlouhodobě neudrţitelný.  

 V návaznosti na  uplatňování směrnice Rady 99/31/ES pro skládkování odpadů, která 

omezuje mnoţství biologicky rozloţitelných odpadů ukládaných na skládky a jejíţ ustanovení 

jsou jiţ promítnuta v zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb. a v navazujících předpisech, je nutno 

zváţit různá řešení a moţnosti sběru biologicky rozloţitelných komunálních odpadů (BRKO).  

3. Sběrná místa komunálního odpadu       

3.1. Zásady současného systému nakládání s KO 

Zavedení systému odděleného shromaţďování, třídění komunálního odpadu je pevně dáno 

platným zákonem o odpadech a patří mezi obecné povinnosti § 12 zákona, a dále mezi 

povinnosti původců (§ 16 zákona), kterým je podle zákona obec. V blízké budoucnosti se nedá 

očekávat změna tohoto pojetí zákonných povinností, proto je třídění odpadů a jejich 

přednostní vyuţívání nezbytným opatřením, ke splnění poţadavků zákona.  

V návaznosti na legislativní rámec odpadového hospodářství, který stanovuje pravidelný 

nárůst zákonných poplatků za odpady ukládané na skládky a tudíţ pravidelné zdraţování 

skládkování, dále pak průběţné zvyšování produkce odpadů o cca 2 % ročně, je důsledné 

třídění odpadů a jejich předávání k materiálovému vyuţití jednou z mála cest, jak udrţet 

náklady na odpadové hospodářství města v rozumných mezích. 
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Současný systém nakládání s komunálním odpadem pro fyzické osoby s trvalým pobytem 

na území města Mostu, zaměřený především na odkládání a sběr směsného a vytříděného 

komunálního odpadu, vychází z obecně závazné vyhlášky města. Odděleně sbírané sloţky 

komunálního odpadu jsou rozděleny v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. na tyto sloţky: 

- papír a lepenka, 

- plasty a nápojové kartony, 

- sklo, 

- bioodpad ze zahrad, bioodpad z domácností (zbytky potravin), 

- objemný odpad, 

- nebezpečné sloţky komunálního odpadu, 

- směsný (zbytkový) odpad. 

3.2. Využitelný směsný komunální odpad (VSKO) 

Papír a lepenka 

 Papír a lepenka jsou jednou ze základních sloţek komunálního odpadu.  Průměrný 

výskyt papíru v KO je cca 22 % hmotnostních, 30 % objemových.  

Mnoţství papíru uvedeného na trh, formou obalů, kancelářského papíru apod., se 

kaţdoročně zvyšuje, v korelaci s tímto jevem se zvyšuje i mnoţství papíru v KO. Jedná o 

dobře vyuţitelnou surovinu s dlouhou tradicí recyklace a stabilním odbytem, papír se na území 

města v současné době třídí do samostatných sběrných nádob o objemu 1100 litrů s horním 

výsypem barva modrá.  

Obr. 2 - Nádoba na papír 1100litrů 
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Plasty a nápojové kartony  

Plasty a nápojové kartony představují 14–18 % hmotnostní a aţ 50% objemový podíl na 

sloţení KO. Struktura plastových odpadů je velmi sloţitá, v odděleně sebraných vytříděných 

plastech jsou z přibliţně 95 % zastoupeny plastové obaly, mezi kterými dominují PET láhve 

od nápojů (50 – 70 %).  

Systém sběru plastů v obci je přímo závislý na technické úrovni navazujícího 

dotřiďovacího zařízení. V současné době je systém sběru plastů na území města Mostu 

stanoven vyhláškou, v praxi je však omezen pouze na sběr PET láhví (informační sdělení 

umístěná na nádobách), přestoţe jsou v ekonomicky únosné vzdálenosti umístěna tři 

technologicky vyspělá dotřiďovací zařízení, schopná upravovat veškeré plasty z domácností. 

Tato zařízení jiţ v současné době třídí ze směsi plastů i pouţité nápojové kartony. Do 

budoucna se dá předpokládat pouze budování zařízení, jejichţ technická vyspělost nebude 

niţší neţ v současnosti, proto není důvod omezovat systém sběru plastů pouze na PET láhve. 

Při srovnávání  oblastí, kde jsou programově sbírány všechny plasty, je výtěţnost sběru plastů 

v porovnání se sběrem PET láhví téměř o 40% vyšší.  

Obr. 3 - Nádoby na plast a nápojové kartóny 1100 litrů 

  

Plasty jsou sbírány do samostatných sběrných nádob o objemu 1100 litrů s horním 

výsypem, barva ţlutá. Nápojové kartony do samostatných sběrných nádob o objemu 1100 litrů 

s horním výsypem, barva oranţová. 

Sklo  

Sklo je v KO zastoupeno 7 – 9 % a jeho podíl dlouhodobě mírně klesá. Přesto se nedá 

v blízké době očekávat jeho vymizení. Ve většině případů se jedná o obalové sklo, případně o 

sklo tabulové. Sklo je tradičně sbíranou surovinou, která má poměrně stabilní odbytové 

podmínky.  
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V blízké budoucnosti se dá očekávat zvýšený tlak na zavedení odděleného sběru skla, 

vzhledem k dlouhodobému nedostatku čirého skla pouţitelnému pro recyklaci. Téţ je moţné 

očekávat finanční znevýhodnění směsného skla, a tím i zhoršení jeho uplatnění na trhu 

druhotných surovin.  

Sběrná místa jsou v současné době vybavena nádobami na sběr směsného skla. Sklo je 

sbíráno jako směsné do samostatných sběrných nádob o objemu 1100 litrů s dolním výsypem 

a hranatou základnou, barva zelená pro barevné sklo, barva bílá pro čiré sklo.  

 

Obr. 4 - Nádoby na vytříděné sklo 

 

Bioodpad  

Odpady biologického původu tvoří podle typu zástavby 6–20 % hmotnostní a aţ 20 % 

objemový podíl KO, přičemţ dolní hranice výskytu je typická pro zástavbu vesnického 

charakteru, kde je velká část bioodpadu vyuţita obyvateli, zejména na tvorbu kompostů, nebo 

jako krmivo pro hospodářská zvířata. Fyzikální a chemické vlastnosti bioodpadu způsobují 

značné komplikace při nakládání s nimi, počínaje zápachem sběrných nádob a konče produkcí 

skládkového plynu při jeho odstraňování na skládkách.  

Není však v současné době známa ţádná nádoba určená pro sběr bioodpadu s dostatečným 

objemem, která by splňovala poţadavky vyplývající z počtu obyvatel připadajících na nádobu, 

frekvenci vývozu a výskytu bioodpadu v KO. 

Rozměrný a objemný bioodpad z údrţby zahrad je v současné době sbírán do 

velkokapacitních kontejnerů o objemu 9000 litrů, které jsou periodicky přistavovány.  
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3.3. Směsný komunální odpad (SKO) 

Směsný zbytkový komunální odpad 

Směsný KO je odpadem, který zůstává po vytřídění v rámci stanoveného systému (obecně 

závaznou vyhláškou) odděleně sbíraných sloţek KO na území města. Směsný KO je 

v současné době sbírán do typizovaných sběrných nádob o objemu 110, 1100 a 2500 litrů.  

Obr. 5 - Nádoby na SKO 1100 a 2500 litrů 

  

Objemný odpad  

Objemný odpad představuje přibliţně jednu pětinu celkové hmotnosti komunálního 

odpadu produkovaného na území města. Jedná se o problematickou sloţku KO, jelikoţ jeho 

hlavními vlastnostmi je velká hmotnost, nebo rozměry a z toho vyplývající obtíţná 

manipulovatelnost. V současné době obyvatelé velmi často řeší nakládání s objemným 

odpadem pouze jako jeho odkládání k nádobám určeným pro sběr směsného komunálního 

odpadu. Dále je objemný odpad individuálně odváţen do sběrného dvora v okrajové části 

města.  

Nebezpečné složky komunálních odpadů  

Nakládání s nebezpečnými sloţkami KO (dále jen NSKO) je nedílnou součástí směsného 

komunálního odpadu. Při započtení zařízení, která obsahují nebezpečné látky a která se stanou 

součástí objemného komunálního odpadu, tj. vyřazených baterií a akumulátorů, chladniček a 

mrazniček, a jiných elektrozařízení z domácností, je mnoţství NSKO 4-6 kg 

na 1 obyvatele za rok, tj. 2,5 % z celkové produkce KO.  

Odkládání NSKO je moţné trvale ve stabilním sběrném dvoře. 
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4. Návrh stanoviště sběrného místa komunálního odpadu    

4.1. Stanoviště pro SKO a VSKO 

Stanoviště sběrných nádob pro vyuţitelné sloţky (dále jen VSKO) budou totoţná se 

stanovišti pro SKO  a pro bioodpad. Ke sloučení těchto stanovišť dochází v důsledku dalšího 

zahuštění sítě sběrných nádob na vyuţitelné sloţky a přechodu z donáškového způsobu na 

odvozový způsob sběru vyuţitelných sloţek v sídlištní zástavbě. 

Obr. 6 - Stanoviště příčné - příklad 

 

Principem zavedení tohoto systému je vytvoření jednoho místa pro občana, kde můţe 

odkládat  většinu sloţek domovního odpadu. Na tomto místě bude moci občan zároveň odloţit 

VSKO včetně bioodpadu a SKO. V tomto případě bude občan ochotný akceptovat i delší 

donáškovou vzdálenost, protoţe mu bude nabídnuta „komplexní sluţba“ v jednom místě. Toto 

opatření by mohlo mít i pozitivní vliv na zvýšení úrovně třídění VSKO, protoţe se sníţí 

donášková vzdálenost k nádobám na VSKO, budou na stejné úrovni jako nádoby na SKO.  

Další, velmi významnou funkcí takto zvoleného stanoviště je jeho flexibilita. V situaci, 

kdy nebude kapacita nádoby na SKO plně vyuţita, je moţné pouţít nádobu o menším objemu. 

V případě, kdy dojde naopak k přeplňování nádob, a zároveň nebude vyuţita kapacita některé 

nádoby na VSKO, je moţné tuto nádobu nahradit nádobou na SKO. 



      Diplomová práce: Optimalizace sběrných míst komunálního odpadu 

23 

 

Podle průzkumů veřejného mínění, (zdroj EKO-KOM), je velká donášková vzdálenost 

k nádobám jedním z hlavních důvodů, proč občané odmítají třídit odpad. Určitým rizikem 

tohoto postupu je moţnost sníţení kvality odděleně sbíraných sloţek při přeplnění nádob na 

směsný komunální odpad, coţ se můţe následně ovlivnit úpravou frekvence vývozu nádob na 

SKO, případně informační kampaní vysvětlující negativní důsledky odkládání SKO do nádob 

na VSKO.  

Obr. 7 - Stanoviště podélné - příklad 

 

Stanoviště pro jednotlivou nádobu je navrţeno jako ekvidistanta rozměru 1,4x1,5m, 

v podélném řazení. Situačně jsou stanoviště umístěna jednak plošně, jednak podélně souběţně 

s komunikací. Kryt stanoviště je navrţen z dlaţby v tl.60mm, v přírodní barvě, jednotlivá stání 
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jsou odděleny pruhem z dlaţby v barvě červené. Dlaţba bude osazena do betonových 

sadových obrubníků, nájezdy z doprovodné komunikace budou sníţeny na převýšení 0-2cm. 

Zemní práce se provedou v potřebném rozsahu v tl.270mm. Stanoviště pro objemný odpad je 

navrţeno o rozměrech 4x6m. Ve stísněných poměrech je stanoviště vyznačeno vodorovným 

dopravním značením. Při umístění sběrných nádob jsou preferována současná sběrná místa pro 

směsný komunální odpad, která splňují poţadavky vyplývající ze zásad navrhovaného 

systému. Sběrná místa (stanoviště sběrných nádob) budou situována výhradně na pozemcích 

ve vlastnictví města.  

4.2. Kritéria sběrných míst pro SKO a VSKO  

- Počet stanovišť  

Počet stanovišť je stanoven na základě výpočtu produkce SKO odpovídající příslušné 

frekvenci vývozu a počtu obyvatel v přilehlé oblasti. Výsledkem výpočtu je stanovení počtu 

obyvatel připadajících na jednu nádobu na SKO daného objemu. Stanovení frekvence vývozu 

nádob na SKO je zásadní pro stanovení počtu stanovišť. Nádoby na VSKO budou umístěny na 

stanovišti společně s nádobami na SKO v odpovídajícím počtu, např. 1nádoba SKO, 1nádoba 

na papír, 1nádoba na sklo, 1nádoba na plasty, 1nádoba na nápojové kartony, případně 1nádoba 

na bioodpad. Vzhledem k optimalizaci sítě sběrných míst v systému, jsou zde určité výjimky, 

kdy sběrná místa jsou vybavena pouze nádobami na SKO, nebo je stanoviště vybaveno jen 

nádobou na některý druh VSKO (zejména plasty, které mají srovnatelný objem s SKO). Toto 

řešení je pouţito v případech, kdy je osazení kompletního sortimentu nádob v souvislosti 

s niţší hustotou obyvatel v okolí stanoviště neefektivní, objem nádob by nebyl dostatečně 

vyuţit. Týká se zejména částí města se zástavbou rodinnými domy, kdy je absence některého 

typu nádoby v místě kompenzována přítomnosti nádoby v dostupné vzdálenosti od nádoby na 

SKO. Moţnost třídění odpadů je tak bez výjimky ponechána všem obyvatelům města, přičemţ 

v některých lokalitách převaţuje efektivní vyuţití nádoby nad komfortem občana. 

- Dostupnost pro svozovou techniku 

Dostupnost pro svozovou techniku je hlavním limitujícím faktorem pro určení sběrných 

míst. Nádoba, která nemůţe být obslouţena svozovou technikou, je pro odpadový systém 

bezcenná. Vzhledem k tomu, ţe se předpokládá vyuţití především nádob o objemu 1100 l, 

budou pro výběr stanovišť volena taková místa, která budou prostupná pro standardní 

svozovou techniku (limitující je šířka komunikace, parkování vozidel, směrová průjezdnost), 

dále místa, která budou umoţňovat bezpečnou manipulaci s nádobami jak pro posádku 

svozového automobilu, tak pro účastníky silničního provozu, tak pro chodce (mimo 

nepřehledné zatáčky, křiţovatky, přechody apod.)  

- Bezpečnost a kultura 

 Volena budou zejména taková stanoviště, která budou umoţňovat bezpečný přístup 

obyvatel k nádobám a manipulaci s nádobami na místě. Situace, kdy nádoba určená pro 
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obyvatele dané nemovitosti je umístěna na protější straně frekventované komunikace, je 

potenciálně nebezpečná a není proto ţádoucí. Výjimkou mohou být případy, kdy se jedná o 

jednosměrnou komunikaci s řídkým provozem. Podobně je tomu také s orientací nádob. Víko 

nádoby, nebo vhozové otvory musí být orientovány tak, aby občan při odkládání odpadů nebyl 

nucen stát na komunikaci, ale na chráněném místě. Sběrná místa budou navrhována tak, aby 

při manipulaci s odpady a s nádobami (odkládání odpadů, výsyp nádob) nevznikal nadměrný 

hluk, případně aby omezoval pokud moţno co nejmenší počet obyvatel. Dále budou stanoviště 

navrhována tak, aby nebyla umístěna v nepřehledných zákoutích, průchodech apod., na 

přístupových chodnících k domům, pod kvetoucími stromy, u schodišť, dětských hřišť, na 

nezpevněných plochách apod. 

- Donášková vzdálenost 

Donášková vzdálenost bude při navrhování stanovišť výsledkem kombinace výše 

uvedených kritérií, přičemţ její délka by neměla v případě stanovišť na SKO přesáhnout 100 

m. V případě nutnosti, kdy můţe být donášková vzdálenost limitujícím faktorem (invalidní 

občané, osoby se sníţenou pohyblivostí, senioři) bude donášková vzdálenost nadřazena 

ostatním kritériím. 

- Typ nádob 

Z důvodu sníţení nákladů na manipulaci s nádobami o menších objemech, zlepšení 

vzhledu města, zkrácení doby obsluhy nádob a tím i zkrácení doby pobytu svozového vozidla 

v místě a zlepšení dostupnosti pro svozovou techniku, dochází k přechodu z nádob na SKO o 

objemu 110 litrů na 1100 litrů. Odstraněním nádob malých objemů z obtíţně přístupných míst 

se zvýší průchodnost vozidla ulicemi. Jelikoţ nádoby o malých objemech jsou doposud 

instalovány v zástavbě rodinných domů, dojde změnou nádob k nárůstu donáškové vzdálenosti 

pro obyvatele. Tento nedostatek je kompenzován nabídkou komplexní sluţby v jednom místě 

a celkovým zvýšením počtu nádob na VSKO. Dalším přínosem je sníţení doby obsluhy nádob 

a pobytu svozového vozidla v oblasti, ve vztahu ke sníţení jejich počtu. Nádoby na sběr 

papíru a plastů budou v provedení s horním výsypem. Toto provedení umoţňuje v kombinaci 

s lisovací nástavbou svozového vozidla obslouţit větší počet nádob v porovnání s nádobami 

s dolním výsypem. 

V sídlištní zástavbě i v zástavbě rodinných domů budou uţity nádoby o objemu 1100 litrů, 

případně dalších objemů podle současného vybavení (např. eurokontejnery u vícepodlaţních 

domů o objemu 2500 litrů), a to podle moţností svozové firmy a prostoru na stanovišti. 

Nádoby na sklo budou v provedení s dolním výsypem a s hranatou základnou o objemu 

1100 litrů. Hranatá základna nádoby umoţňuje maximálně vyuţít místo na stanovišti. Typ 

výsypu byl zvolen na základě stávajícího stavu a na základě vývoje v oblasti odbytu 

vytříděného skla, kdy úpravci a zpracovatelé dávají jednoznačně přednost nádobám se 
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spodním výsypem, kdy nedochází k tříštění skla na drobné části. Rozdíly v mnoţství skla 

svezeného z nádob s horním výsypem vozidlem s lisovací nástavbou a mnoţstvím skla 

z nádob s dolním výsypem sebraného vozidlem s hydraulickou rukou jsou zanedbatelné.  

Rozměrný a objemný bioodpad z údrţby zahrad bude sbírán v zástavbě rodinných domů, 

kde budou přistavovány velkokapacitní kontejnery o objemu 9000 litrů.  

Pravidelný sběr bioodpadu bude realizován se zaměřením na nádoby o objemu 240 litrů, 

typu „Compostainer“, barva hnědá. Nádoby budou umístěny na stanovištích společně 

s nádobami na směsný komunální odpad (SKO) a vyuţitelné sloţky komunálních odpadů 

(VSKO). 

Obr. 8 - Nádoba 240 litrů na bioodpad 

 

- Frekvence vývozu 

Frekvence vývozu nádob SKO je zásadním parametrem pro určení počtu stanovišť na 

SKO a VSKO. Město se v současné době potýká s nadměrným výskytem objemných a 

stavebních odpadů okolo nádob na SKO, ze kterého vyplývají hygienická, bezpečnostní i 

estetická rizika. Z tohoto důvodu je navrţena frekvence vývozu SKO kaţdý den. Tento systém 

svoje výhody, zejména úklid stanovišť kaţdý den, sníţení zápachu sběrných nádob, má 

samozřejmě svoje úskalí, spočívající zejména v náročnosti systému na svozovou techniku, 

organizaci práce svozové firmy a ekonomiku provozu. Je nezbytné, aby město posoudilo i tyto 

dopady na celý systém.  

Faktem je, ţe v lokalitách se zástavbou s rodinnými domy budou při frekvenci výsypu 

kontejnerů 1100 litrů kaţdý den, nádoby značně nevyuţity, protoţe produkce SKO od občanů 

připadajících na nádobu, nemůţe plně vyuţít kapacitu nádoby a velmi často budou zneuţívány 

občany k ukládání jiných druhů odpadů, např. trávy apod. Stanoviště nádob byla v těchto 

lokalitách koncipována zejména s ohledem na únosnou docházkovou vzdálenost, a proto ve 

většině případů mají přebytek kapacity, zejména u nádob na SKO. 
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Obr. 9 - Svozový vůz 

 

Zvýšení počtu osob připadajících na nádobu tak, aby byla její kapacita plně vyţita 

v závislosti na frekvenci vývozu, by neúměrně zvýšilo donáškové vzdálenosti a dostupnost 

nádob. 

- Školská zařízení, dětské domovy a domovy důchodců 

Při určovaní stanovišť pro nakládání s odpady ve školských zařízeních, dětských 

domovech a domovech důchodců, byl určujícím faktorem počet osob navštěvující zařízení, 

případně trvale v něm ţijících, předpokládaná produkce odpadu vzhledem k charakteru 

činnosti osob. Dalším hlediskem pak byla existence stravovacího zařízení, které produkuje 

specifické odpady. Vzhledem k tomu, ţe předpokládáme zanedbatelnou produkci NSKO a 

objemných odpadů, nejsou v areálech výše uvedených zařízení navrhována stanoviště pro sběr 

objemného odpadu a zastávky mobilního sběru NSKO. 

Všechna stanoviště u školských zařízení, dětských domovů a domovech důchodců jsou 

vybaveny nádobami na sběr SKO, papír, plasty a bioodpad. 

 U základních a středních škol, které disponují jídelnou, jsou navrţeny nádoby na sběr 

bílého skla, produkce barevného se nepředpokládá. V případě, kdy bude provozován pouze 

systém směsného skla, budou tyto nádoby určeny pro sběr směsného skla. 

 U mateřských škol, nejsou nádoby na sklo navrhovány vůbec. U domovů důchodců, kdy 

se musí brát v potaz spotřebitelské chování obyvatel, jsou stanoviště vybavena nádobami na 

směsné i bílé sklo. 
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Frekvence vývozu všech nádob ve školských zařízeních, dětských domovech a domovech 

důchodců je totoţná s frekvencemi celého systému. 

4.3. Stanoviště pro objemný odpad  

Stanoviště sběrných nádob pro objemný odpad budou umístěna v blízkosti sběrných míst 

pro SKO. Důvodem tohoto postupu je posílení principu vytváření jednoho místa pro občana, 

kde můţe odkládat  většinu sloţek odpadu z domácností. Limitujícím faktorem pro tato 

stanoviště je dostupná plocha. Poţadavky na plochu stanoviště vyplývají jednak z velikosti 

sběrných nádob na objemný odpad, jednak z potřebného manipulačního prostoru pro svozovou 

techniku, manipulačního prostoru pro občany odkládající odpad, případně prostoru pro 

parkování vozidel občanů, kteří dopravují odpad na místo vlastními vozidly. Donášková 

vzdálenost pro tato stanoviště je mnohonásobně vyšší, neţ pro stanoviště SKO, stanoviště jsou 

opět typována na počet obyvatel a předpokládanou produkci odpadů. Optimální se jeví 

umístění velkokapacitního kontejneru o objemu 9000 litrů na kaţdé stanoviště 1 x za měsíc, 

s dobou pobytu na stanovišti 1 týden a s max. počtem 3 vývozů na celém území města. Další 

stanoviště jsou instalována ve sběrném dvoře. 

Obr. 10 - Nádoby 9000 litrů na objemný odpad  

   

V současné době má město k dispozici pouze jeden stabilní sběrný dvůr (pro daný počet 

obyvatel nedostatečné, doporučuje se  zřídit další dvory), a do budoucna není předpoklad 

k výstavbě dalších stabilních sběrných dvorů ve městě. Z tohoto důvodu budou vytvořena 

nová stálá stanoviště pro velkokapacitní kontejnery, a to zejména v sídlištní zástavbě, kde 

v současné době chybí. Aby došlo k přiblíţení sluţby občanům, zvýší se počet stanovišť ze 

současného počtu 16, na 61. I přes toto opatření se dá předpokládat, ţe se nepodaří odkládání 

odpadů mimo příslušné nádoby úplně vymýtit. Předpokládá se, ţe sběrný dvůr má pravidelnou 

provozní dobu, vyškolenou obsluhu, širokou provozní dobu a motivační systém, který občany 

motivuje k odkládání objemného odpadu do sběrného dvora.  

Dále by sběrný dvůr měl být vybaven nádobami na objemný a stavební odpad a objemný 

odpad ze zeleně. Měl by být schopen přijímat NSKO. Dále by měl být vybaven nádobami na 
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SKO a VSKO, včetně velkokapacitního kontejneru na kovový šrot. Obsluha sběrného dvora 

by měla vést občany k efektivnímu vyuţívání sběrných nádob, občan by měl na místě 

dovezený odpad roztřídit podle druhů a kategorií. Zvýšení motivace občanů k navštěvování 

sběrného dvora je moţné např. výkupem některých vyuţitelných odpadů, jako jsou papír, 

kovy apod. 

4.4. Stanoviště pro NSKO 

Sběrná místa NSKO budou reprezentována zastávkami mobilní sběrny. Odkládání NSKO 

na veřejná prostranství, byť jsou určena městem k odkládání odpadu, nelze povaţovat za 

vhodné, vzhledem k moţné kontaminaci prostředí, moţné manipulaci dětmi, zvířaty apod. 

NSKO je nutné předávat přímo do mobilní sběrny pod přímým dohledem vyškolené obsluhy. 

Zastávky mobilní sběrny NSKO budou společné se stanovišti pro umístění nádob pro objemný 

odpad, nebo SKO+VSKO, nebo v jejich blízkosti.  

Důvodem tohoto postupu je posílení principu vytváření jednoho místa pro občana, kde 

můţe odkládat  většinu sloţek odpadu z domácností. Limitujícím faktorem pro tato stanoviště 

je dostupná plocha, manipulační prostor pro svozovou techniku, manipulační prostor pro 

občany odkládající odpad. Donášková vzdálenost pro tato stanoviště je mnohonásobně vyšší, 

neţ pro stanoviště SKO, stanoviště jsou opět typována na počet obyvatel a předpokládanou 

produkci odpadů. 

Mobilní sběrny se budou pohybovat po předem stanovených trasách v určených časech, 

minimálně 2x do roka, max. 5x ročně. Obyvatelé budou moci NSKO předávat pouze obsluze 

mobilní sběrny. Pouze tak lze docílit řádného odkládání NSKO a zabránit tak 

nekontrolovanému odkládání NSKO na veřejná prostranství. Celkem bylo stanoveno 105 

zastávek mobilní sběrny v sedmi trasách. Odkládání NSKO bude moţné kromě předání do 

mobilních sběren, i trvale ve stabilním sběrném dvoře. 

4.5. Návrh počtu sběrných nádob  

Základní poţadavky na systém sběru jednotlivých sloţek a údaje o produkci a sloţení 

komunálních odpadů jsou určujícími pro definování parametrů sběrných míst uvedených 

v této kapitole a jejich optimalizaci. Svozové trasy jsou zachovány. 

4.5.1. Směsný komunální odpad 

Sídlištní zástavba  

Objem nádoby:    1100 litrů    

Frekvence vývozu:    denní     

Objemová hmotnost odpadu:   130 kg/m
3
    

Mnoţství odpadu v nádobě:   110 kg     
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Obslouţený objem:    30  l/obyvatele a týden (poţadavek) 

      4,3 l/obyvatele a den  

(156kg/obyv /rok /365 dní=0,43kg/obyv/den) 

(110kg/0,43=256) 

Počet obyvatel na nádobu:   256 osob a den    

Určený počet obyvatel na nádobu:   256 osob 

Celkem počet obyvatel:   67.905 

Sídliště 90%:     61.115 

Min. počet nádob:    239 ks 

Návrh 239x1,2 koeficient   287 ks 

Celkem umístěno nádob: sídliště 287 ks (tj. 213 osob na nádobu) 

Zástavba rodinných domů 

Objem nádoby:    1100 litrů    

Frekvence vývozu:    týdenní 

Objemová hmotnost odpadu:   130 kg/m
3
   

Mnoţství odpadu v nádobě:   110 kg    

Obslouţený objem:    30  l/obyv. a týden     

(156kg/obyv /rok /365 dní=0,43kg/obyv/denx7=3kg/týden)  

(110kg/3=37) 

Počet obyvatel na nádobu:   37 osob a týden    

Určený počet obyvatel na nádobu:   37 osob 

Celkem počet obyvatel:   67.905 

Rodinné domy 10%:    6.790 

Min. počet nádob:    184 ks 

Návrh 184x1,2 koeficient   221 ks     

Celkem umístěno nádob: rodinné domy 221 ks  (tj. 31 osob na nádobu) 

Při stanovení stanovišť v zástavbě rodinných domů byla pro výpočet počtu obyvatel uvažována 

frekvence vývozu 1 x týdně tak, aby bylo dosaženo optimální donáškové vzdálenosti pro 

obyvatele. Donášková vzdálenost je tak nadřazena efektivitě sběru, které by bylo dosaženo 

frekvencí 1 x týdně. 
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Školy a školky, domovy důchodců 

Celkem umístěno nádob: školy 41 ks, domovy důchodců 7 ks (nemění se) 

Celkem pro směsný komunální odpad umístěno: 556 ks sběrných nádob o objemu 1100 l 

4.5.2. Využitelné složky komunálního odpadu 

 Papír a lepenka 

Výskyt v KO:    35 kg/obyv.a rok 

Sběr v roce 2005:   4,7 kg/obyv.a rok respektive 0,09 kg/obyv.a týden   

Účinnost sběru 2005:    13 % hmotnostních 

Limity recyklace 2005:  45 %, tj. 16 kg/obyv.a rok; 0,30 kg/obyv.a týden 

Limity recyklace 2008:  40 %, tj. 14 kg/obyv.a rok; 0,27 kg/obyv.a týden 

 

Objem nádoby:   1100 litrů horní výsyp 

Frekvence vývozu:   1 x týdně   

Objemová hmotnost odpadu:  55 kg/m
3
  

Mnoţství odpadu v nádobě:  60 kg  

Obslouţený objem:   5,5  l/obyv.a týden   

     0,8  l/obyv.a den   

Počet obyvatel na nádobu při výtěţnosti: 

skutečné (13 %)   750 osob 

30 %     300 osob 

40 %     220 osob 

45 %     200 osob 

Určený počet obyvatel na nádobu:  200 osob  

Celkem počet obyvatel:  67.905 

Min. počet nádob:   340 ks 

Návrh 340x1,2 koeficient  408 ks    

Celkem umístěno nádob na papír: 408 ks  

 Plasty a nápojové kartony 

Výskyt v KO:    22 kg/obyv.a rok 

Sběr v roce 2005:   2 kg/obyv.a rok respektive 0,04 kg/obyv.a týden   

Účinnost sběru 2005:     9 % hmotnostních 

Limity recyklace 2005:  15 %, tj. 3 kg/obyv.a rok; 0,06 kg/obyv.a týden 

Limity recyklace 2008:  27 %, tj. 6 kg/obyv.a rok; 0,12 kg/obyv.a týden 
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Objem nádoby:   1100 litrů horní výsyp 

Frekvence vývozu:   1 x týdně   

Objemová hmotnost odpadu:  30 kg/m
3
  

Mnoţství odpadu v nádobě:  33 kg  

Obslouţený objem:   5,5  l/obyv.a týden   

     0,8  l/obyv.a den   

Počet obyvatel na nádobu při výtěţnosti: 

skutečné (9 %)   825 osob 

15 %     550 osob 

27 %     275 osob 

Určený počet obyvatel na nádobu:  275 osob 

Celkem počet obyvatel:  67.905 

Min. počet nádob:   247 ks 

Návrh 247x1,2 koeficient  296 ks   

Celkem umístěno nádob na plasty: 296 ks 

    Sklo směsné, čiré 

Výskyt v KO:    14 kg/obyv.a rok 

Sběr v roce 2005:   1 kg/obyv.a rok; 0,08 kg/obyv.a měsíc   

Účinnost sběru 2005:    7 % hmotnostních 

Limity recyklace 2005:  80 %, tj. 11 kg/obyv.a rok; 0,90 kg/obyv.a měsíc 

Limity recyklace 2008:  54 %, tj. 7,5 kg/obyv.a rok; 0,63 kg/obyv.a měsíc 

 

Objem nádoby:   1100 litrů dolní výsyp 

Frekvence vývozu:   1 x za měsíc   

Objemová hmotnost odpadu:  250 kg/m
3
  

Mnoţství odpadu v nádobě:  275 kg  

Obslouţený objem:   2,75  l/obyv.a týden   

     0,4    l/obyv.a den   

Počet obyvatel na nádobu při výtěţnosti: 

skutečné (7 %)   3440 osob 

35 %     690 osob 

55 %     360 osob 

Určený počet obyvatel na nádobu: 360 osob 

Celkem počet obyvatel:  67.905 

Min. počet nádob:   189 ks 
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Návrh 189x1,2 koeficient 226 ks   

Celkem umístěno nádob na sklo: bytová zástavba 226 ks 

 Objemný odpad ze zeleně (průklest dřevin) 

Zástavba rodinných domů 

Objem kontejneru:   9000 litrů  

Frekvence vývozu:   2 x do roka   

Objemová hmotnost odpadu:  100 kg/m
3
  

Mnoţství odpadu v kontejneru: 900 kg  

Počet obyvatel na nádobu:  100 osob (30 rodinných domů) 

Počet stanovišť kontejnerů:            19 stanovišť (sběrných míst), totoţná se stanovišti               

                                                      na objemný odpad 

 

Určený počet obyvatel na kontejner: 70 – 130 osob (průměr 100 osob)  

(20 – 40 rodinných domů, průměr 30 rodinných domů) 

Zahrádkářské kolonie 

Objem kontejneru:   9000 litrů  

Frekvence vývozu:   2 x do roka   

Objemová hmotnost odpadu:  100 kg/m
3
  

Mnoţství odpadu v kontejneru: 900 kg  

Počet stanovišť kontejnerů:            4 stanoviště (sběrných míst), odlišná od  

      stanovišť na objemný odpad 

 Běžný odpad ze zeleně (tráva, listí, zbytky rostlin) a bioodpad z domácností 

Zástavba rodinných domů 

Výskyt v KO:    50 kg/obyv.a rok 

     1 kg/obyv.a týden 

Objem nádoby:   240 litrů  

Frekvence vývozu:   denně 

Objemová hmotnost odpadu:  200 kg/m
3
 

Mnoţství odpadu v nádobě:  48 kg  

Počet obyvatel na nádobu:  48 osob  

Určený počet obyvatel na nádobu:   44 - 52 osob (průměr 48 osob)  
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Navrhovaná frekvence vývozu kaţdý den neumoţní plné vyuţití objemu nádoby, zejména 

v zimním období, kdyby postačovala frekvence 1 x týdně. 

 

Celkem umístěno nádob: 131 ks 

Sídlištní zástavba (bioodpad z domácností kromě zbytků jídel) 

Výskyt v KO:    30  kg/obyv.a rok 

     0,6 kg/obyv.a týden 

 

Objem nádoby:   240 litrů  

Frekvence vývozu:   denní 

Objemová hmotnost odpadu:  300 kg/m
3
 

Mnoţství odpadu v nádobě:  40 kg  

Počet obyvatel na nádobu:  60 osob 

Určený počet obyvatel na nádobu:   55–65 osob (průměr 60 osob)    

Celkem umístěno nádob:bytová zástavba 422 ks, školy 35 ks,  

 

Při stanovené frekvenci SKO kaţdý den a podle ní nastavené sítě stanovišť a při výskytu 

bioodpadu v SKO není pro sběr bioodpadu v sídlištích nádoba o objemu 240 l na stejném 

stanovišti jako SKO prakticky vyuţitelná, vzhledem k jejímu nedostatečnému objemu, a to ani 

v případě svozu kaţdý den. Zhotoviteli není v současné době známa ţádná nádoba, která by 

splňovala poţadavky na hygienický sběr bioodpadu a měla objem větší neţ 240 litrů. Při 

svozu kaţdý den navíc odpadá potřeba pouţít „compostainer,“ který řeší zejména 

dlouhodobější uchovávání bioodpadu.  

 

5. Zhodnocení navrženého systému nakládání s KO 

Cílem předkládané práce bylo vypracovat návrh optimálních sběrných míst na odkládání 

směsného a vytříděného komunálního odpadu na území města Mostu.  

Při návrhu změn stávajícího systému nakládání s komunálním odpadem byly zohledněny 

poţadavky na vyuţití stávajících sběrných nádob v návrhu úprav systému (kontejnerů 1100 

litrů pro odkládání směsného KO, středních separačních kontejnerů 1100 litrů pro plast, papír 

a sklo, velkokapacitních kontejnerů 9000 litrů pro sběr objemného odpadu). Součástí 

poţadavků bylo stanovení podmínek pro sběr bioodpadu, a stanovení podmínek sběru 

nápojového kartonu. Poţadovány jsou i některé dále uváděné změny současného způsobu 

shromaţďování a sběru komunálních odpadů související s optimalizací sběrných míst. 
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Navrţený systém sběru jednotlivých sloţek a druhů komunálních odpadů byl podrobně 

definován v kapitole 4. V návrhu optimálních stanovišť na odkládání směsného a vytříděného 

odpadu byla sledována zejména optimalizace počtu, umístění a dostupnosti (vzdálenosti) 

sběrných nádob pro fyzické osoby (trvale bydlící obyvatele). Tento postup bude mít za 

následek zahuštění sítě sběrných míst (nádob) především pro vyuţitelné sloţky KO a vytváří 

tak předpoklady pro zvýšení pohodlí daného systému pro občany, ale zejména pro zvýšení 

poţadované výtěţnosti odděleně sbíraných sloţek a druhů KO. 

Navrţeny jsou také některé změny v odděleně sbíraných, tříděných sloţkách komunálních 

odpadů. Vzhledem k tomu, ţe jsou v ekonomicky únosné vzdálenosti umístěna tři 

technologicky vyspělá dotřiďovací zařízení, schopná upravovat směsné plasty z domácností, 

doporučuje se rozšíření dosavadního sběru PET na sběr plastů. S přihlédnutím k prostorovým 

moţnostem, ekonomice svozu a ke zkušenostem se sběrem nápojových kartonů v jiných 

oblastech, se navrhuje sbírat společně se směsnými plasty nápojové kartony z domácností.  

Ve vztahu k dlouhodobému nedostatku čirého skla pouţitelného pro jeho recyklaci, se 

v blízké budoucnosti očekává zvýšený tlak na zavedení odděleného sběru skla do barev (čiré 

sklo a barevné sklo). Oddělený sběr skla zatím je pojímán v současném rozsahu třídění. 

Stanoviště sběrných nádob pro vyuţitelné sloţky KO budou dimenzována tak, aby výhledově 

bylo moţno rozšířit počet nádob určených pro sběrové sklo. Takto pak bude stávající 

stanoviště VSKO vybaveno zelenou nádobou, která je v současnosti určena pro sběr směsného 

skla a výhledově pro sběr barevného skla, výhledově bude stanoviště doplněno bílou nádobou 

pro sběr čirého skla. 

Při návrhu úprav stávajícího systému bylo také doporučeno rozšířit dosavadní počet 

sběrných dvorů na území města Mostu. Dosavadní zkušenosti s vybaveností obcí sběrnými 

dvory ukazují na to, ţe za optimální ve městech se povaţuje vybavení – jeden sběrný dvůr na 

10-20 tis. obyvatel. Na základě stanoviska zástupců magistrátu /zdroj Eko-kom/, v tom smyslu, 

ţe do budoucna není předpoklad k výstavbě stabilních sběrných dvorů ve městě, bylo od 

výběru vhodných míst pro výstavbu dalšího sběrného dvoru upuštěno. S ohledem na to byla 

navrţena rozšířená síť stálých míst velkokapacitních kontejnerů ve městě, konkrétně v sídlištní 

zástavbě bytových domů. 

Vzhledem k důsledné implementaci evropských směrnic do českého práva se očekává 

v blízké budoucnosti intenzivní tlak na zavedení odděleného sběru bioodpadu z domácností a 

současně přijetí takových opatření aby bylo zabráněno ukládání biologicky rozloţitelných 

odpadů na skládku. Proto bylo dohodnuto zavést na území města systém odděleného sběru 

bioodpadu. Avšak v sídlištní zástavbě není technicky moţné zabezpečit sběr bioodpadu do 

nádob o objemu 240 l na stejném stanovišti jako SKO při stanovené frekvenci SKO kaţdý den 

a podle ní nastavené sítě stanovišť a to ani v případě svozu kaţdý den. Objem 
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„compostaineru“ není dostatečný. Toto by bylo moţné v případě hustší sítě sběrných míst, 

nebo většího objemu „compostainerů“. 

 Bylo doporučeno zvaţovat i jiné varianty, které by pomohly vyřešit naplnění směrnice 

Rady 99/31/ES, např. vazbu na zařízení typu mechanicko-biologické úpravy (MBÚ) směsného 

komunálního odpadu, nebo na zařízení na energetické vyuţití KO. Dále by bylo vhodné 

podpořit domácí vyuţití bioodpadu v zástavbě rodinných domů, zejména formou domácího 

kompostování. 

Jednou z diskutovaných otázek je frekvence vývozu směsného (zbytkového) komunálního 

odpadu. V návrhu systému je zohledněn poţadavek na zajištění denního vývozu směsného KO 

v sídlištní zástavbě bytových domů. Při zohlednění tohoto poţadavku a poţadavku 

optimalizace vyuţití sběrných nádob, tj. poţadavku denního naplnění sběrných nádob, se 

vytváří poměrně řídká síť sběrných nádob na směsný KO.  

Při dodrţení podmínek vyuţití objemu nádob na směsný KO se jedná o nejméně 

zahuštěnou síť, jakou je moţné realizovat. V případě, ţe musí být také splněna podmínka 

přijatelné dostupnosti (vzdálenosti) sběrných nádob pro občany, pak při optimalizaci sběrných 

míst na území města vznikají určité odchylky. Odchylky se projevují jak v naplněnosti 

sběrných nádob odpady pro denní odvoz (v některých místech vznikají větší rezervy 

v nenaplnění nádob), tak v dostupnosti sběrných nádob (v některých místech je docházková 

vzdálenost ke sběrným nádobám větší neţ 100 m). Při zajištění denní frekvence vývozu 

odpadu připadají v průměru jednotlivá stanoviště sběrných nádob pro směsný KO v sídlištní 

zástavbě na území města na 260 obyvatel. Vzhledem k tomu, ţe při navrhování stanovišť bylo 

nutné přihlíţet k celé řadě parametrů, přičemţ na kaţdém stanovišti mohl převládat jiný 

faktor, je výsledná hustota větší. V případě, kdy nebude kapacita přistavených nádob na SKO 

dostatečná, navrhujeme umístit na stanoviště další nádobu na SKO na úkor nádoby na sklo 

(vzhledem k malému objemovému podílu v SKO). 

V následujících tabulkách 10 a 11 jsou vykalkulovány náklady shromaţďování a svozu 

směsného komunálního odpadu ze sběrných nádob o objemu 1100 litrů s aplikací na 

podmínky města Mostu. Z porovnání denní a 2 denní frekvence vývozu nádob v tabulce 10 

vychází příznivěji z hlediska provozních nákladů varianta s denní frekvencí vývozu odpadů. 

Tento rozdíl představuje 21 Kč/t sebraného odpadu respektive 5 Kč/obyv. a rok.  

Propočet v tabulce 10 je zaloţen na předpokladu rovnoměrného plnění a rozmístění nádob 

co do počtu obyvatel připadajících na jednu sběrnou nádobu ve vztahu k vyuţití přistaveného 

objemu nádob (objem nádob * počet dnů plnění nádob). S ohledem na to jsou pak logicky 

náklady na sběrné nádoby při denním vývozu odpadu minimálně poloviční neţ při vývozu 1x 

za 2 dny.   
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Měrné náklady svozu směsného komunálního odpadu byly pak v další tabulce 11 

stanoveny na 48 Kč na jeden vývoz sběrné nádoby. Z toho vychází celkové roční náklady 

svozu odpadu na území města shodně jak při denní, tak 2 denní frekvenci vývozu (obslouţený 

roční objem nádob na území města je v obou případech shodný).  

Ve skutečnosti v konkrétních podmínkách uspořádání bytové zástavby a infrastruktury na 

území města nelze takto jednoznačně stanovené podmínky pro výběr sběrných míst dodrţet. 

Stanovené ukazatele počtu obyvatel na sběrné místo byly orientační hodnotou při výběru 

optimálních stanovišť sběrných nádob pro směsný komunální odpad a v konečné podobě 

návrh těchto sběrných míst má určité odchylky. Tyto odchylky pak dovolují uvaţovat o 

moţnosti prodlouţení frekvence vývozu z denní na 1x za 2 dny bez navýšení počtu sběrných 

nádob. Při zachování navrţeného počtu nádob je pak naopak nákladově znevýhodněn denní 

vývoz směsného odpadu. Provozní náklady se takto mohou sníţit aţ na polovinu.     

Tabulka 10 - Výkony a náklady sběru směsného komunálního odpadu 

  

Ukazatel Měrná 

jednotka 

Shromaţďování v nádobách o objemu 

1100 dm3 s frekvencí vývozu 

denní 2 denní 

Počet obyvatel území počet obyv. 67 905 67 905 

Mnoţství odpadu t/rok 15 760 15 760 

 kg/obyv.rok-

1 

232 232 

Frekvence vývozu četnost/rok 365 183 

Počet obyv.na sběrnou nádobu osob/nádobu 250 125 

Počet sběrných nádob ks 272 543 

Hustota odpadu v nádobách kg/m3 130 130 

Počet nádob ke svozu ks/rok 99 280 99 369 

Počet nádob na 1 naloţení ks/cyklus 85 85 

Počet nakládek celkem cyklů/rok 1 168 1 169 

 

Náklady sběrných nádob 

 

Kč/rok 

 

340 000 

 

678 750 

 Kč/t 22 43 

Náklady svozu Kč/rok 4 765 440 4 769 712 

 Kč/t 302 302 

Náklady celkem Kč/t 324 345 

Zdroj: EKO-KOM 

Tabulka 11 - Kalkulace nákladů svozu směsného komunálního odpadu 
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Výchozí údaje Svozový automobil, lineární 

stlačování, nástavba 19 m3  

Počet směn za rok 240 

Počet nakládek (cyklů) za směnu 2 

Počet nakládek (cyklů) za rok 480 

Počet nádob 1100 dm3 na 1 nakládku (cyklus) 85 

Počet naloţených nádob za rok 40 800 

Počet ujetých km na 1 nakládku (cyklus) 15 

Počet ujetých km za rok 7 200 

Mnoţství svezeného odpadu na 1 nakládku (cyklus) 9 

Mnoţství svezeného odpadu za rok 4 320 

 

Poloţka 

Náklady svozu směsného domovního 

odpadu z nádob 1100 dm3 (Kč/rok) 

Spotřeba pohonných hmot (65 l/100 km, 19 Kč/l) 87 000 

Mzdové náklady (3 osoby) 480 000 

Sociální a zdravotní pojištění (35 % z mezd) 168 000 

Odpisy svozového automobilu (doba ţivotnosti 6 let) 835 000 

Silniční daň, zákonné pojištění 50 000 

Opravy a údrţba (3 % z pořizovací ceny) 150 000 

Reţijní náklady (10 % z provozních) 177 000 

Náklady celkem (Kč/rok) 

Mnoţství naloţených nádob (počet/rok) 

Měrné náklady (Kč/nádobu) 

1 947 000 

40 800 

48 

Zdroj: EKO-KOM 

6. Závěr 

Cílem předkládané práce bylo vypracovat návrh optimálních sběrných míst respektive 

stanovišť pro odkládání směsného a vytříděného komunálního odpadu na území města Mostu. 

Vlastnímu návrhu optimalizace sběrných míst předcházelo několik nezbytných kroků. Jednalo 

se o doplnění informací ke zmapování současného systému sběru KO, a zpracování podrobné 

analýzy systému, tj. způsobů nakládání s vytříděným a směsným komunálním odpadem na 

území města.  

Analýze byly podrobeny způsoby sběru jednotlivých sloţek komunálních odpadů, 

současné výtěţnosti odděleně sbíraných komodit, současná sběrná místa z hlediska 

docházkové vzdálenosti, dostupnosti a bezpečnosti místa pro občany i svozovou techniku. 

Dále bylo posouzeno vybavení sběrných míst sběrnými nádobami co do typu, objemu a počtu, 

posouzena frekvence vývozu odpadu.  
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Na základě provedené analýzy byly potvrzeny dosavadní způsoby sběru či navrţeny 

změny ve stávajícím systému odkládání směsného a vytříděného komunálního odpadu. Při 

návrhu nového systému byly zohledněny všechny poţadavky města Most. Součástí poţadavků 

bylo také stanovení podmínek pro sběr a zpracování bioodpadu, zejména v částech města 

s rodinnými domy, a stanovení podmínek sběru nápojového kartonu. Tento úkol byl splněn. 

Realizace systému, vzhledem k tomu, ţe zejména v lokalizaci sběrných míst pro odkládání 

směsného i tříděného KO se mění některé zaţité zvyklosti občanů, bude vyţadovat poměrně 

důkladnou informační a propagační podporu. Proto rozhodnutí o přechodu na nově navrţený 

systém uspořádání sběrných míst respektive sběrných nádob na území města by měla provázet 

cílená informační kampaň.  

Vzhledem k implementaci evropských směrnic do českého práva, se dají v budoucnu 

očekávat tlaky na zavedení odděleného sběru, zejména bioodpadu z domácností, případně 

přijetí takových opatření, aby bylo zabráněno ukládání bioodpadu na skládku. Proto zavedení 

systému sběru bioodpadu na území města nezbytné. V návaznosti na typ zástavby a s ním 

související odlišný charakter bioodpadu, bude v různých částech města různý systém sběru. 

Proto se doporučuje zvaţovat i jiné varianty, které by pomohly vyřešit naplnění směrnice 

Rady 99/31/ES, např. vazbu na zařízení typu MBÚ (mechanicko-biologické úpravy) směsného 

komunálního odpadu, nebo na zařízení na energetické vyuţití KO. Dále by bylo vhodné 

podpořit domácí vyuţití bioodpadu v zástavbě rodinných domů, například formou domácího 

kompostování.  
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