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Anotace 

 V předloţené práci je zpracováno téma nakládání s odpady na Mostecku, které se 

řídí Plánem odpadového hospodářství města Mostu. Je zde popsána činnost Technických 

sluţeb města Mostu, a.s., kterou koordinuje Úsek komunálního hospodářství Magistrátu 

města Mostu. V další části je popsána skladba komunálního odpadu, jeho legislativní 

zařazení a současný systém nakládání s komunálními odpady v Mostě. Následuje sběr 

odděleně sbíraných sloţek KO, míra separace a produkce KO. Dále se lze dočíst o cílích 

odpadového hospodářství města Mostu, společnosti Technické sluţby města Mostu, a.s.     

a jejich systému svozu. Závěrem je zpracováno vyhodnocení dotazníků a návrh řešení 

k danému tématu. 

 

Klíčová slova: odpadové hospodářství, komunální odpad, separace, svoz  

 

 

Summary 

 This presentation compiled information about trash services in Most region directed 

by the department of waste managment in Most. There are describe all activities of 

Technické sluţby města Mostu, a.s. coordinated by Úsek komunalního hospodařství 

Magistrátu města Mostu. The main part of the presentation describes trends of waste 

disposal by consumers, how it is controlled by waste management and how this process is 

governed in Most. Information about the goals and process of  waste collection of services 

of department of  waste management in Most and Technické sluţby města Mostu, a.s. can 

be found in the other part of this presentation. The end of the presentation states data 

evaluation gathered from question forms given to consumers.  
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ÚVOD 

 Odpadové hospodářství je moderní technologické odvětví, které prošlo ve            

20. století bouřlivým vývojem. Jeho úkolem je předcházet vzniku odpadů, omezovat vznik 

odpadů z pohledu kvantitativního, kvalitativního a nakládat s odpady (třídění, 

shromaţdování, přepravování, skladování, upravování, vyuţívaní a zneškodňování). 

 Hlavní motivy vývoje odpadového hospodářství je růst počtu obyvatel závislý na 

mnoţství a druhu odpadů, stav ţivotního prostředí ohroţený nevhodným ukládáním 

odpadů spojený s transportem nebezpečných látek do litosféry, hydrosféry, biosféry, 

omezené moţnosti získávání surovin z obnovitelných zdrojů a sniţující se zásoby 

neobnovitelných surovin.  

 Činnosti spojené s nakládáním s odpady se promítají jak do výroby, tak i spotřeby 

kaţdé společnosti, coţ vede ke vzniku určitého mnoţství omezeně pouţitelných aţ zcela 

nepouţitelných odpadních materiálů. Různá kvalita odpadu nemusí vykazovat negativní 

účinek na lidský organismus, ale můţe být také nebezpečná.   

 Legislativa odpadového hospodářství se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a 

o změně některých dalších zákonů a zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně 

některých zákonů, dále vyhláškami a nařízeními vlády [17]. 

 Cíle pro odpadové hospodářství České republiky, včetně cílů pro komunální 

odpady jsou stanoveny do roku 2012 Plánem odpadového hospodářství České republiky 

uvedené ve Věstníku MŢP Sdělením odboru odpadů č. 33/2003, včetně závazné části 

upravené nařízením vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR. 

V souladu s cíli a opatřeními plánu byly zpracovány plány odpadového hospodářství krajů 

a jsou postupně zpracovány plány původců [8]. 

 Vyhláška č. 381 MŢP, kterou je stanoven Katalog odpadů a Seznam nebezpečných 

látek, obsahuje členění odpadů dle původu a základních oborů hospodářské činnosti. Podle 

Katalogu odpadů náleţí do skupiny 20 Komunální odpady (odpady z domácností a 

podobné ţivnostenské odpady, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně sloţek 

z odděleného sběru. Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečného 

odpadu [3]. 



Monika Soukupová: Nakládání s odpady na Mostecku 

2 

2009 

 Výsledkem diplomové práce bude zjištění informovanosti občanů města Mostu      

o nakládání s odpady v jejich městě. 

  

1 CÍL PRÁCE 

 Cíl mé diplomové práce je zhodnotit odpadové hospodářství na Mostecku, 

konkrétně nakládání s komunálními odpady, za které zodpovídá Magistrát města Mostu. 

Zhodnocení je provedeno prostřednictvím dotazníku s 15 otázkami, na které odpovídali 

občané města Mostu. Výběr respondentů byl podle 6 věkových kategorií od 15 – 20 let,    

21 – 30 let, 31- 40 let, 41 – 50 let, 51 – 60 let, 60 a více. Celkový počet dotazovaných byl 

150.  Osobní sběr dat byl zaměřen na informovanost občanů o třídění odpadů, sběrném 

dvoře, ukládání jednotlivých druhů odpadů aj. Po vyhodnocení dotazníků navrhnu moţné 

řešení k danému tématu. 
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2 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA MOSTU 

 

2.1 Charakteristika města Mostu 

 Statutární město Most v Ústeckém kraji se nachází v  Podkrušnohorské pánevní 

oblasti, která je charakteristická vysokou koncentrací průmyslu, energetickým 

hospodářstvím, těţbou uhlí a chemickou výrobou. Most má přibliţně 70 000 trvale 

bydlících obyvatel, kteří ţijí převáţně v sídlištních zástavbách.  

 

2.2 Plán odpadového hospodářství města Mostu 

 Strategickým dokumentem města Mostu v oblasti odpadového hospodářství je Plán 

odpadového hospodářství, který vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství 

Ústeckého kraje. Byl zpracován na základě ustanovení části sedmé zákona č. 185/2001      

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů [14].  

 Plán odpadového hospodářství je závazným podkladem pro činnosti související 

s nakládáním s odpady na území města i jeho obcí: Starý Most, Čepirohy, Komořany, 

Rudolice, Souš, Velebudice, Vtelno. Je zpracován na dobu 5 let s horizontem do roku 

2010. Při kaţdé změně podmínek musí být aktualizován nejpozději do 3 měsíců. 

  Plán OH popisuje současný stav nakládání s komunálními a jinými odpady města 

Mostu, porovnává jej s poţadavky zákona o odpadech a cíli Plánu odpadového 

hospodářství Ústeckého kraje. Navrhuje, upřesňuje a hodnotí nezbytné změny současného 

nakládání s odpady, které povedou k dosaţení shody s platnými i výhledovými 

legislativními poţadavky a prioritami Ústeckého kraje v této oblasti.  

 Hlavním cílem Plánu OH statutárního města Mostu je zajistit efektivní hospodaření 

s odpady na území města zejména předcházením vzniku odpadů, omezováním jejich 

mnoţství, nakládáním s nimi a také zlepšit kvalitu ţivotního prostředí pro obyvatele.  

 Statutární město Most je zapojeno do systému EKO-KOM, který zajišťuje zpětný 

odběr a recyklaci odpadů z obalů. Systém EKO-KOM úspěšně funguje jiţ od roku 1999. 

Zapojení města do systému přináší pravidelný přísun finančních prostředků v objemu 
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stanoveném na základě uzavřené smlouvy a konkrétního mnoţství vytříděných odpadů. 

Tyto prostředky tvoří část celkových příjmů města v oblasti odpadového hospodářství [2].  

 

2.3 Organizační struktura odpadového hospodářství  

 Pravomoc Statutárního města Most v oblasti odpadového hospodářství jsou 

stanoveny na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákona              

č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a Statutem města Mostu [14]. 

 V současné době je v platnosti obecně závazná vyhláška č. 1/2007, ta stanovuje 

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

odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na správním území Statutárního města 

Most. Ve vyhlášce jsou uvedeny jednotlivé sloţky komunálního odpadu, které jsou tříděny 

na území města, místa určená pro ukládání odpadu, stanoviště sběrných nádob, povinnosti 

fyzických osob při nakládání s odpadem a další [12]. 

 Na Magistrátu města Mostu je pro provozně-administrativní činnost odpadového 

hospodářství na území města vyčleněn Odbor ţivotního prostředí a mimořádných událostí 

a Úsek komunálního hospodářství.  

 Odbor ţivotní prostředí a mimořádných událostí s oddělením ţivotního prostředí 

vykonává jako státní správa veškeré činnosti související s odpadovým hospodářstvím. 

Vede v elektronické formě průběţnou evidenci odpadů na základě smluvního vztahu pro 

Technické sluţby města Mostu, a.s. Zpracovává mj. roční hlášení o produkci odpadů, 

spolupracuje s Ministerstvem ţivotního prostředí a s Krajským úřadem v Ústí nad Labem.   

  Úsek komunálního hospodářství má v rámci své struktury vyčleněno oddělení 

komunálního hospodářství, které koordinuje veškerou činnost Technických sluţeb města 

Mostu, a.s., hlavně v oblastech údrţby a čistoty města, údrţby městské zeleně, svozu 

komunálních odpadů, separovaných sloţek komunálního odpadu a objemných odpadů.  
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2.4 Poplatek za komunální odpad 

 Ve městě Most byla dne 31. května 2007 zastupitelstvem zrušena vyhláška             

č. 10/2004 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, přepravy, třídění, 

vyuţívaní a odstraňování komunálních odpadů. Občané mající trvalé bydliště ve městě 

Most jiţ od toho data nemusí platit 41 Kč měsíčně. Místní poplatek byl upraven zákonem 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a byl ve správě 

Ministerstva financí [9]. 
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3 KOMUNÁLNÍ ODPAD 

3.1 Skladba komunálního odpadu 

 Komunální odpad je nehomogenní směs mnoha látek a věcí, které pro nás jiţ 

nemají hodnotu. Jeho fyzikálněchemické vlastnosti závisí na druhu zástavby obcí a 

ţivotním stylu obyvatel. Největší význam mají odpady shromaţďované v normalizovaných 

nádobách, které pravidelně sváţí specializovaná firma s odbornými technickými 

prostředky. Níţe uvedená tabulka 1 vyjadřuje skladbu komunálního odpadu v různých 

zástavbách. 

 

Tabulka 1 Podíl látkových skupin v domovním odpadu[2] 

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 

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 < 8 mm 3,1 3,0 4,4 36,9 

C e l k e m 100,0 100,0 100,0 100,0 
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 Jeho proměnlivé sloţení je spojené s infekčním ohroţením s choroboplodnými 

zárodky. Tato směs je nestabilní se schopností zahnívání určitých druhů odpadů a 

charakteristická pro její nepříjemný zápach z organické frakce.  

 

3.2 Legislativní zařazení komunálního odpadu 

 Komunálním odpadem je podle ustanovení § 4 písm. b) zákona o odpadech: 

„veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako 

komunální odpad v prováděcím právním předpisu11a) s výjimkou odpadů vznikajících       

u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,“[8]. 

 Prováděcím právním předpisem, ve kterém je uveden komunální odpad, je vyhláška 

č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. V její příloze č. 1 jsou 

komunální odpady uvedeny ve skupině 20, kterou tvoří jednotlivé druhy odpadů                 

s uvedenými katalogovými čísly, (např.: 20 01 01 Papír a lepenka; 20 01 02 Sklo; 20 01 39 

Plasty; 20 03 01 Směsný komunální odpad) [14]. 

 

3.3 Současný systém nakládání s KO v Mostě 

 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. 1/2007. 

Vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby na správním území města Mostu, při 

jejichţ činnosti vznikají odpady, na které se nevztahují povinnosti původce odpadu [2]. 

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

 papír a lepenka, 

 sklo, 

 plasty, 

 objemný odpad, 

 nebezpečné sloţky komunálního odpadu, 



Monika Soukupová: Nakládání s odpady na Mostecku 

8 

2009 

 směsný odpad, 

 kovy, 

 další sloţky, určené městem [12]. 

 

 

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, 

 sběrny a výkupny odpadů, 

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

jejich zpětný odběr [12]. 

 

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 [12]. 

 

 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. 

 

Občané jsou v souladu s vyhláškou povinni: 

 odpad třídit dle městem stanoveného a vyhlášeného systému; 

 vytříděný papír, sklo, plasty odkládat do separačních sběrných nádob; 

 odděleně shromaţďovat, třídit nebezpečné sloţky komunálního odpadu a 

předávat je v určenou dobu do sběrného dvora a na městem určená místa. 
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Přitom jsou povinni počínat si tak, aby nedošlo k ohroţení ţivota a zdraví 

lidí, zvířat či rostlin nebo aby nedošlo k ohroţení nebo poškození ţivotního 

prostředí; 

 objemný odpad odkládat do sběrného dvora a velkokapacitních kontejnerů; 

 směsný odpad odkládat do typizovaných sběrných nádob; 

 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; 

 naplňovat sběrné nádoby tak, aby je bylo řádně uzavřít a aby manipulací 

s nimi z nich odpad nevypadával; udrţovat čistotu v okolí sběrných nádob 

[12]. 

 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. 
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4 SEPAROVANÝ SBĚR 

4.1 Odděleně sbírané složky komunálního odpadu 

 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 

[14].  

Odděleně sbírané sloţky jsou: 

 papír a lepenka 

 plasty a nápojové kartony 

 sklo 

 bioodpad ze zahrad, bioodpad z domácností 

 objemný odpad 

 nebezpečné sloţky komunálního odpadu 

 směsný (zbytkový) odpad 

 

4.1.1 Papír a lepenka 

 Papír a lepenka je jednou ze základních sloţek komunálního odpadu (dále jen KO).  

Průměrný výskyt papíru v KO je cca 22% hmotnostních, 30% objemových [2].  

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

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

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o dobře vyuţitelnou surovinu s dlouhou tradicí recyklace a 

stabilním odbytem, není důvodu od tohoto systému ustupovat.   

 



Monika Soukupová: Nakládání s odpady na Mostecku 

11 

2009 

4.1.2 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%) [2].  

 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. 

 S přihlédnutím k prostorovým moţnostem, ekonomice svozu a zkušenostem se 

sběrem nápojových kartonů v jiných oblastech ČR se navrhuje zavést systém sběru všech 

plastů z domácností společně s nápojovými kartony.  

 

4.1.3 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 [2].  

 V současné době se na úrovni úpravců a zpracovatelů skla jedná o úpravách 

systémů sběru a svozu skla. Dá se totiţ v blízké budoucnosti 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.  
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 Sběrná místa jsou navrţena tak, aby mohla být primárně vybavena nádobami na 

sběr směsného skla, ale taky aby mohla být ve vybraných lokalitách výhledově rozšířena    

o nádobu pro sběr čirého skla. Doporučuje se prioritně takto vybavit sběrná místa 

s předpokládaným vyšším výskytem skla (např. školní jídelny) [20]. 

 

4.1.4 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 

bioodpadů způsobují značné komplikace při nakládání s nimi, počínaje zápachem sběrných 

nádob a konče produkcí skládkového plynu při jeho odstraňování na skládkách [2].  

 Vzhledem k implementaci evropských směrnic do českého práva, se dají 

v budoucnu očekávat tlaky na zavedení odděleného sběru bioodpadu z domácností, 

případně přijetí takových opatření, aby bylo zabráněno ukládání bioodpadů na skládku. 

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

Rady 99/31/ES, např. vazbu na zařízení typ mechanicko-biologické úpravy směsného 

komunálního odpadu, nebo na zařízení na energetické vyuţití KO. Podporuje se domácí 

vyuţití bioodpadů v zástavbě rodinných domů, zejména formou domácího kompostování 

[14]. 

 Rozměrný a objemný bioodpad z údrţby zahrad je sbírán v zástavbě rodinných 

domů, kde jsou přistavovány velkokapacitní kontejnery o objemu 9000 litrů [20]. 

 O pravidelném sběru bioodpadu v sídlištích se zatím pouze spekuluje se zaměřením 

na nádoby o objemu 240 litrů, typu „Compostainer“. Nádoby by byly umístěny na 

stanovištích společně s nádobami na směsný komunální odpad (SKO) a vyuţitelné sloţky 

komunálních odpadů (VSKO) [20]. 

 



Monika Soukupová: Nakládání s odpady na Mostecku 

13 

2009 

4.1.5 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. Cílem systému sběru je maximální moţná eliminace těchto negativních jevů [20].  

 Objemný odpad je určen pro ukládání do velkokapacitních kontejnerů viz obr. 1 

umístěných ve stabilním sběrném dvoře a do velkokapacitních kontejnerů umístěných na 

stanovištích ve městě v předem daných intervalech.  

 V současné době má město k dispozici pouze jeden stabilní sběrný dvůr 

v Rudolicích u Mostu a do budoucna se jiţ plánuje výstavba dalšího stabilního sběrného 

dvora ve městě. Kvůli odkládání odpadů mimo příslušné nádoby, se vytvoří nová stálá 

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

době chybí. Cílem je mít k dispozici více sběrných dvorů s pravidelnou provozní dobou, 

vyškolenou obsluhou a takovým motivačním systém, který by občany motivoval 

k odkládání objemného odpadu do sběrného dvora. 

 

 

Obr. 1 Velkokapacitní kontejner na objemný odpad 



Monika Soukupová: Nakládání s odpady na Mostecku 

14 

2009 

4.1.6 Nebezpečné složky komunálního odpadu 

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

celého systému. 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 /obyv./ rok, 

tj. 2,5% z celkové produkce KO [2].  

 Přesto ţe NSKO, představují pouze malý podíl celkové produkce běţného odpadu 

z domácností, je s ohledem na jejich vlastnosti nezbytně nutné provozovat takový systém, 

který minimalizuje moţnost nesprávného nakládání s NSKO, jejich odkládání mimo 

určená místa, jejich případný únik do prostředí, nebo kontakt s potravinami, vodou, nebo 

neţádoucí manipulaci dětmi či zvířaty.  

 Odkládání NSKO je moţné trvale ve stabilním sběrném dvoře a pak pouze při 

předání do mobilních sběren. Mobilní sběrny se pohybují po předem stanovených trasách 

v určených časech, minimálně 2x do roka, kde obyvatelé předávají NSKO pouze obsluze 

mobilní sběrny. Jde o způsob řádného odkládání NSKO a lze tak zabránit 

nekontrolovanému odkládání NSKO na veřejná prostranství. Celkem je stanoveno 105 

zastávek mobilní sběrny v sedmi trasách [20]. 

 

4.1.7 Směsný komunální odpad 

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

odděleně sbíraných sloţek KO na území města. Směsný KO je sbírán v typizovaných 

sběrných nádobách.  

 V sídlištní zástavbě i v zástavbě rodinných domů jsou uţity nádoby o objemu 1100 

litrů viz obr. 2, případně dalších objemů podle současného vybavení, a to podle moţností 

svozové firmy a prostoru na stanovišti. 

 Ve výjimečných případech např. pro invalidy, starší obyvatele můţou být na 

základě ţádosti, umístěny nádoby o objemu např. 110 litrů, a to pouze v zástavbě 

rodinných domů. Toto rozhodnutí je však plně v kompetenci města. 
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Obr. 2 Nádoba na papír, plast a směsný KO 

 

 

4.2 Míra separace 

 Cílem odděleného sběru je shromáţdění odpadů neznečištěných příměsemi, proto je 

důleţité, aby sběr začínal o svého původce. Pak je zaručeno kvantitativní mnoţství a počet 

druhů cizorodých látek ve shromáţděném odpadním materiálu minimální. Je to předpoklad 

efektivního zpracování na druhotnou surovinu.  

 Účinnost separovaného sběru frakcí z komunálního odpadu je posuzována 

v Evropské unii jako procentuální podíl vytříděné odpadové frakce ku celkovému mnoţství 

této frakce v komunálním odpadu viz tab. 2 na následující stránce. Cílové hodnoty jsou 

pouze doporučovány, protoţe skladba komunálního odpadu je variabilní. Optimální 

hodnoty byly stanoveny jako jiţ dosaţený průměr zemí s  nejpokročilejšími systémy 

odpadového hospodářství, jako je např. Francie, Irsko, Nizozemí aj. [2]. 
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Tab. 2 Doporučené cílové a optimální hodnoty separovaného sběru[2] 

Odpad. frakce Doporučené hodnoty odděleného sběru 

 Cílové hodnoty Optimální hodnoty 

 Hmot. % Kg/obyv./rok Hmot. % Kg/obyv./rok 

Papír a lepenka 45 50 74 83 

Sklo 50 22 69 30 

Plasty a kompozity 33 19 65 39 

Bioodpad 22 35 51 82 

 

 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. 

 

4.3 Produkce odpadů za uplynulé roky 

 V tabulce 3 na následující stránce je znázorněno vyprodukované mnoţství 

sebraných vyuţitelných sloţek KO a samotného KO ve městě Most od roku 2004 do 

minulého roku. Výtěţnost odděleného sběru ve srovnání s rokem 2004 je dvounásobný      

u papíru, u plastů téměř také, u skla skoro čtyř násobný [14].  

 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.  
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Tab. 3 Produkce odpadů za jednotlivé roky [20] 

Pořad. 

číslo 

Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu 

odpadu 

Mnoţství 

odpadu za 

rok 2004 

(tuny) 

Mnoţství 

odpadu za 

rok 2005  

(tuny) 

Mnoţství 

odpadu za 

rok 2006 

(tuny) 

Mnoţství 

odpadu za 

rok 2007 

(tuny) 

Mnoţství 

odpadu za 

rok 2008 

(tuny) 

1 150101 Papír 319,054 318,475 320,046 581,309 698,262 

2 150102 Plast. obaly 159,008 154,180 171891 279,616 291,653 

3 150107 Sklo 75,500 93,875 159,718 188,989 293,079 

4 200301 Směsný KO 15760,21 13561,413 14429,362 14696,412 13554,303 

5 200201 Bioodpad 1856,46 3418,630 3261,700 4293,010 5388,160 

 

 V evidenci Technických sluţeb, a.s. o produkci odpadů ve městě Most jsou také 

druhy odpadů jako obaly s nebezpečnými látkami, pneumatiky, ţelezo a ocel, zemina         

a kamení, izolační materiály, smíšené stavební a demoliční odpady, objemný odpad aj. 

[20].  

 

4.4   Cíle odpadového hospodářství města Mostu 

 V rámci odpadového hospodářství podporuje město Most své i krajské cíle, které 

vycházejí ze závazné části Plánu odpadového hospodářství města Mostu. Jedná se              

o maximální vyuţití stávajících systémů nakládání s odpady ve městě, které sledují 

odborní pracovníci magistrátu. V jejich povinnosti je také hlídat legislativní změny            

a začleňovat je v praxi.  

 Dalším cílem je zvýšit vyuţívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55% všech 

vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové vyuţití komunálních odpadů na     

50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 zkvalitněním podmínek sběru vyuţitelných 

sloţek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo). To chce realizovat navýšením 

optimálního počtu nádob na separovaný sběr a informováním občanů o problematice [8]. 

 Dále chce město Most sníţit maximální mnoţství biologicky rozloţitelných 

komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této sloţky činil v roce 2010 
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nejvíce 75% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních a výhledově v roce 

2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového mnoţství BRKO vzniklého v roce 1995. A to 

vytvořením podmínek, aby od 1. 1. 2010 byly na skládky ukládány pouze upravené 

komunální odpady obsahující max. 9% biologicky rozloţitelné sloţky. Je nutností 

informovat občany prostřednictvím místních komunikačních prostředků o moţnostech        

a místech odevzdání BRO, podporovat domovní kompostování a oddělený pytlový sběr ve 

vybraných lokalitách [14]. 

 V plánu je sníţit produkci nebezpečných odpadů o 20% do roku 2010 ve srovnání 

s rokem 2000 s předpokladem dalšího sniţování. Realizovat tento cíl lze pravidelným 

informováním o moţnostech předávání nebezpečných sloţek odpadů a optimalizace 

činnosti sběrného dvora vyhovující provozní dobou [8]. 

 Další podpora POH města Mostu je ve vyuţití 75% hmotnosti vznikajících 

stavebních a demoličních odpadů do 31. prosince 2012 analyzováním jejich způsobu sběru 

a separace. A to prověření moţnosti materiálového vyuţití těchto odpadů a posouzením 

podmínek provozu mobilního zařízení na vyuţití stavebních a demoličních odpadů. Jde      

o podporu veškeré aktivity směrující k materiálovému vyuţití a recyklaci těchto odpadů 

v rámci kompetencí města, s jejichţ podmínkami musí být občané seznámeni [2]. 

 Efektivním přístupem ke vzdělávání, informování a výchově občanů je moţno 

docílit mnoha pozitivních efektů v oblasti odpadového hospodářství ve městě. Tento efekt 

není sice okamţitý, avšak z hlediska moderního pojetí ochrany a tvorby jednotlivých 

sloţek ţivotního prostředí nesmírně důleţitý.  
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5 TECHNICKÉ SLUŢBY MĚSTA MOSTU, a. s.  A JEJICH 

ČINNOST 

5.1 Historie společnosti 

 Technické sluţby města Mostu, a.s. byly zaloţeny 26. 5. 1958, které měly původní 

název Vnější úpravy města Mostu se sídlem budově Okresního soudu ve starém Mostě. 

V průběhu let se z rozpočtové organizace stala příspěvková a dne 1. 1. 1996 se změnila na 

akciovou společnost Technické sluţby města Mostu, a.s., jejíţ sídlo je v ulici Dělnická 

164, Most – Velebudice viz obr. 3 [1].  

 

 

Obr. 3 Budova Technických služeb města Mostu, a. s. 

 

5.2 Činnosti společnosti 

 Technické sluţby města Mostu, a.s. smluvně zajišťují pro statutární město Most 

svoz komunálního odpadu, separovaného odpadu a svoz velkoobjemových kontejnerů. 

Zahrnují sluţby spojené s komplexním nakládáním ţivnostenských odpadů. Zabezpečují 

údrţbu městské zeleně a parků, rekultivaci výsypek, správu účelových zařízení, čištění 

města, likvidaci černých skládek, jsou provozovatelem sběrného dvora v Rudolicích           

a rekultivují bývalou skládku odpadů Střimice.  
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5.3 Systém svozu komunálního odpadu 

 Četnost svozu směsného a separovaného komunálního odpadu je určována městem 

na základě prováděných mnoţstevních bilancí a vyhodnocování naplnění sběrných nádob. 

Počet sběrných stanovišť je přesně 1495. Na území města je instalováno 1127 nádob na 

komunální odpad s objemem 1100 litrů, mající horní výsyp. Jedná se o černé plastové 

kontejnery s kolečky, které jsou sváţeny obden. Dále je zajišťován svoz plastových nádob 

o objemu 120 litrů, 240 litrů, plechových nádob s objemem 110 litrů, které jsou 

vyprazdňovány jeden krát týdně.  Tyto nádoby jsou typické pro přistavení u rodinných 

domů na území města, celkem jich je rozprostřeno v počtu 1291. Kontejnery určené pro 

separaci papíru, plastů a skla, které mají objem 110 l, jsou k dispozici celkem v počtu 748 

ks, z toho 252 ks pro třídění papíru, 351 ks pro plast a 145 ks pro sklo. Četnost svozu 

těchto nádob je stanovena na interval 1x týdně. 16 velkokapacitních kontejnerů je 

přistaveno občanům dle harmonogramu vţdy na týden [20]. 

 Svoz komunálního odpadu ve městě je rozvrţen do 4 tras, které zajišťují 3 vozy. 

Jsou v provozu sedm dní v týdnu i o svátky. Jedná se o 2 vozy značky Man a jeden vůz 

značky Mercedes. Komunální odpady jsou v nákladovém prostoru zhutňovány lineárním 

nebo rotačním lisováním, coţ sniţuje objem minimálně 3x [20].  

 Veškerý směsný komunální odpad sebraný ve městě je odvezen na skládku Celio, 

Růţodol v Litvínově, kde je řádně s ním naloţeno. Sklo se skladuje v dnešní době v hale, 

protoţe na něj není poptávka, ale vytříděný papír a plasty se odváţí do firmy Kovošrot 

Děčín [20]. 

 

5.4 Sběrný dvůr pro potřeby občanům 

 Pro potřeby občanů je k dispozici sběrný dvůr v Rudolicích u Mostu, v Šikmé ulici 

viz obr. 4, kde je bezplatný odběr různých druhů odpadů. Společnost Technické sluţby, 

a.s. se snaţí vyhovět občanům, proto v dnešní době je zde moţno uloţit přes 50 různých 

odpadních látek, a to od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin a o víkendu od 10 do 14 

hodin. Nejvíce je registrován odloţený nábytek, odpad stavebního charakteru                      

a elektroodpad jako jsou lednice, pračky televizory, radia a počítačové monitory. 



Monika Soukupová: Nakládání s odpady na Mostecku 

21 

2009 

V letošním roce má být zahájena výstavba nového dostupnějšího sběrného dvora v ulici 

Zahradní, která nahradí stávající dvůr.  

 

 

Obr. 4 Areál sběrného dvora v Rudolicích 

 

 

5.5 Zkvalitňování služeb 

 V rámci zkvalitňování sluţeb zřídily Technické sluţby města Mostu, a.s. 

bezplatnou telefonní linku s číslem 800 444 488, kde od 1. 10. 2008 je moţno objednávat 

sluţby, ale také podávat stíţnosti i připomínky k činnosti společnosti [1].  
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6 VLASTNÍ VÝZKUM 

6.1 Metodika ankety 

 Cílem mého sociologického průzkumu je zjištění informovanosti občanů města 

Mostu na téma nakládání s odpady, jejich spokojenost a připomínky. Důleţitým aspektem 

pro napsání této diplomové práce bylo zvýšení povědomí o odpadovém hospodářství, které 

v posledních několika letech procházelo bouřlivým vývojem, který není ani zdaleka 

ukončen. Zajímaly mě názory občanů na danou problematiku, proto jsem se rozhodla 

provést výzkum prostřednictvím dotazníku. 

 Dotazníky vyplňovalo 150 respondentů z 6 věkových skupin: 15 – 20, 21 – 30,     

31 – 40, 41 – 50, 51 – 60, 60 a více let, kteří odpovídali na 15 otázek. Jednotlivé okruhy 

otázek jsou z pohledu třídění odpadů, sběrného dvora, uloţení jednotlivých odpadů, 

spokojenosti a informovanosti o svozu odpadů společnosti Technické sluţby města Mostu, 

a.s. Průzkumu se zúčastnilo 47% muţů a 53% ţen, nejvyšší dokončené vzdělání 

nedokončené základní z nich mělo 4% dotazovaných, základní 9%, odborné (vyučen) 27%, 

středoškolské (maturita) 43%, vyšší odborné 2%, vysokoškolské 15%. Respondenti bydleli 

z 59% v panelových domech, z 33% v nízkopodlaţních domech a z 8% v rodinných 

domech, a to z 69% ve městě Most a z 31% na okraji města Mostu. 

 Formulaci dotazů můţeme rozdělit na otázky meritorní (otázka č. 1 - 15), které se 

týkali názorů a chování respondentů a na otázky analytické neboli                      

identifikační (otázka A aţ E). Otázky č. 1 aţ 14 byly navrţeny jako uzavřené otázky 

alternativní, kde respondentovi byly nabízeny 2 varianty odpovědí. Poslední otázka č. 15 

byla navrţena jako otevřená otázka, kde mohl respondent volně odpovědět bez moţnosti 

varianty odpovědí.  

 Jednotlivé otázky dotazníku jsem vyhodnocovala slovně, většinu jich také graficky 

výsečových grafem. Otázky č. 8, 11, 12 a 13 jsem vyhodnotila grafem sloupcovým, 

jednalo se o jednotlivé druhy odpadů. 

6.2 Vzor vyplněného dotazníku 

Na následující stránce je k nahlédnutí vyplněný dotazník od jednoho z respondentů viz  

obr 5. 
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Obr. 5 Vyplněný dotazník 
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6.3 Vyhodnocení průzkumu 

 

Otázka č. 1: „Třídíte odpad?“ 

 První tři otázky dotazníku jsou zaměřené na třídění odpadů. Ukázalo se z první 

otázky, ţe celkem třídí odpad 71% dotazovaných. Proč zbylých 29% je lhostejných 

k tomuto tématu jsem v mém průzkumu nezjišťovala. Nejmladší věková skupina             

(15 – 20 let) třídí odpad nejméně na rozdíl od 4. skupiny (41 – 50 let), která třídí dle 

průzkumu nejvíce viz graf 1.  

Třídíte odpad?

14,02%

14,95%

14,95%
20,56%

19,23%

15,89% 15 - 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 a více

 

Graf 1 Třídění odpadů dle jednotlivých skupin 

 

 

Otázka č. 2: „Víte, proč je důležité třídit odpad?“ 

 Je zajímavé, ţe povědomí o důleţitosti třídění odpadu je poměrně veliké. 93% 

dotazovaných ví, proč je důleţité odpad třídit. Celá 4. skupina 25 respondentů (41 – 50 let) 

zodpověděla na tuto otázku kladně. Nejhůře dopadla 5. skupina (51 – 60 let), kde jsem 

napočítala 3 osoby, které nevěděly, proč je důleţité třídit odpad. Následující graf 2 

zobrazuje, kolik procent z dané věkové skupiny odpovědělo kladně. 
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Víte, proč je důležité třídit odpad?

16,55%

16,55%

16,55%17,99%

15,83%

16,55% 15 - 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 a více

 

Graf 2 Důležitost třídění odpadů 

 

 

Otázka č. 3: „Máte v okolí vašeho bydliště kontejnery na tříděný odpad?“ 

 Kontejnery na tříděný odpad nemá v okolí 10 dotazovaných z celkového počtu 150. 

Zjistila jsem z identifikačních otázek, ţe se jedná vesměs o obyvatele, kteří bydlí na okraji 

města Mostu. Je dost moţné, ţe odpověď „NE“ mohla také znamenat, ţe v okolí bydliště 

nemají všechny kontejnery na odpad, který se dá v Mostě třídit. Kontejnerů na sklo lze 

vidět na stanovištích méně často. 

   

Otázka č. 4: „Víte, jaký odpad patří do sběrného dvora?“ 

 Následující tři otázky se týkají sběrného dvora. Je důleţité, aby Mostečané věděli           

o této moţnosti ukládaní odpadů, neboť lze zde uloţit jiţ přes 50 druhů odpadů. Technické 

sluţby města Mostu, a.s. se snaţí občanům vyhovět, proto odebírá více druhů odpadů neţ 

dříve. Z výzkumu vyplynulo, ţe 85% dotazovaných ví, jaký odpad patří do sběrného 

dvora. Mohu říci, ţe respondenti z první a druhé skupiny (15 – 20, 21 – 30 let) obstáli 

v dotazníku nejhůře viz graf 3. Občané z ostatních skupin nad 31 let věděli téměř všichni, 

jaký odpad patří do sběrného dvora.  
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Víte, jaký odpad patří do sběrného dvora?

10,16%14,06%

17,97%

19,53%
18,75%

19,53%

15 - 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 a více

 

Graf 3 Povědomí o ukládání odpadů do sběrného dvora 

 

 

Otázka č. 5: „Víte, kde je sběrný dvůr?“ 

 Vyhodnocení této otázky je takové, ţe 74% dotazovaných ví, kde se nachází sběrný 

dvůr. Nejmladší skupina (15 – 20 let) měla nejmenší přehled viz graf 4, coţ se dalo 

předpokládat. Nejlépe skončila 3. skupina (31 – 40 let), kde odpověděli všichni „ANO“, aţ 

na jednoho respondenta.   

Víte, kde je sběrný dvůr?

9,01%

15,32%

21,62%
18,02%

18,92%

17,12% 15 - 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 a více

 

Graf 4 Povědomí o lokalitě sběrného dvora 
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Otázka č. 6: „Využil/a jste někdy sběrný dvůr?“ 

 Je zajímavé, ţe podle výzkumu sběrný dvůr vyuţila pouze polovina respondentů. 

Kdyţ se zamyslíme nad tím, jaký všechen odpad lze zde uloţit, je to nízké číslo. Z grafu 5 

je zřejmé, ţe první skupina (15 – 20 let) ho spíše nevyuţila. Následuje jí skupina druhá  

(21 – 30 let). 

Využil/a jste někdy sběrný dvůr?

2,67% 16,00%

24,00%

21,33%

14,67%

21,33% 15 - 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 a více

 

Graf 5 Využití sběrného dvora 

 

 

Otázka č. 7: „Může se odkládat odpad na zem k popelnicím a kontejnerům?“ 

 Tato otázka byla poloţená záměrně. Chtěla jsem vědět, jestli jsou občané 

informovaní o tom, ţe se odpad na zem k popelnicím a kontejnerům odkládat nesmí, anebo 

to vědí, a i přesto to dělají. Na stanovištích je dost často vidět na zemi odpad, který patří do 

sběrného dvora nebo do velkokapacitního kontejneru, který je dle harmonogramu 

přistavován po celý rok v různých částech města. Podle výzkumu by 13% respondentů 

odpad na zem k popelnicím a kontejnerům odloţilo, mohou dostat pokutu od městské 

policie. Ukázalo se, ţe 3. a 6. skupina (31 – 40, 61 a více let) měly nejvíce správných 

odpovědí viz graf 6 znázorňující výsledky věkových skupin, které správně odpověděly.  
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Může se odkládat odpad na zem k popelnicím a kontejnerům?

15,27%

16,03%

18,32%16,03%

16,03%

18,32% 15 - 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 a více

 

Graf 6 Odkládání odpadů na stanoviště KO 

 

 

Otázka č. 8: „Víte, kam s nebezpečným odpadem?“  

 Nebezpečný odpad je jeden z mnoha druhů, který lze uloţit do sběrného dvora. 

V dotazníku byly poloţeny otázky kam s dalšími druhy odpadů, všechny 4 otázky včetně 

této jsem zobrazila do grafu 7, který nám ukazuje, ţe občané vědí nejvíce, kam uloţit 

nebezpečný odpad (81%), dále staré elektrozařízení (75%), následuje starý nábytek (73%) 

a stavební odpad po rekonstrukci bytu (70%). 
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Graf 7 Ukládání jednotlivých druhů odpadů 

 

Otázka č. 9: „Víte, jaká firma v Mostě sváží komunální odpad?“ 

 Překvapilo mě, ţe 25% respondentů neví, kdo v Mostě sváţí komunální odpad. 

Polovina respondentů ze skupin (15 – 20, 21 – 30 let) tuto informaci nevěděli, v ostatních 

skupinách se našlo jiţ jen pár jedinců. Můţu podotknout, ţe firma Technické sluţby města 

Mostu, a.s. je na vozech, které sváţí odpad, velkými písmeny napsána. Níţe uvedený graf 

8 znázorňuje jednotlivé skupiny, které měly největší povědomí na danou otázku.  
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Víte, jaká firma v Mostě sváží komunální odpad?

8,85%
13,27%

17,70%

19,47%

20,35%

20,35% 15 - 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 a více

 

Graf 8 Informovanost o firmě svážející KO ve městě Most 

 

 

Otázka č. 10: „Jste spokojeni se svozem komunálního odpadu v Mostě?“ 

 Spokojeno se svozem komunálního odpadu v Mostě je 58% dotazovaných. 

Nejspokojenější skupina byla poslední nejstarší skupina (61 a více let) viz graf 9 a nejméně 

spokojená byla 3. skupina (31 – 40 let) a hned po ní 1. skupina (15 – 20 let). Tato otázka 

úzce souvisí s poslední otázkou č. 15 z dotazníku, kde se mohli respondenti stručně 

vyjádřit, co by změnili z pohledu odpadového hospodářství. 

Jste spokojeni se svozem komunálního odpadu v Mostě?

11,49%

18,39%

10,34%
19,54%

17,24%

22,99% 15 - 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 a více

 

Graf 9 Spokojenost se svozem KO v Mostě 
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Otázka č. 11: „Víte, kam se starým nábytkem?“ 

 Kam by uloţili respondenti starý nábytek, vědělo 73% z celkového počtu. První 

skupina viz graf 10 měla nejmenší tušení o jeho uloţení jako v následujících dvou 

otázkách, které se týkají uloţení druhu odpadů. Ostatní skupiny měly podobné výsledky      

a jejich znalost byla 3x větší neţ u nejmladší skupiny. 

Víte, kam se starým nábytkem?

9,09%

17,27%

18,18%
17,27%

19,09%

19,09% 15 - 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 a více

 

Graf 10 Povědomí o odložení nábytku 

 

 

Otázka č. 12: „Víte, kam se stavebním odpadem po rekonstrukci bytu?“ 

 Ze všech druhů odpadů, na které se dotazník ptal, skončil stavební odpad po 

rekonstrukci bytu s nejniţší informovaností o tom, kde ho uloţit. Pouze 70% dotazovaných 

vědělo, kam s ním oproti nebezpečnému odpadu, který měl 81% informovaných. 

Nejmladší skupina měla nejmenší počet respondentů, kteří věděli, kam se stavebním 

odpadem viz graf 11 a 3. skupina (31 – 40 let) věděla celá aţ na jednoho člověka. 
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Víte, kam se stavebním odpadem po rekonstrukci bytu?

5,71%
16,19%

22,86%

17,14%

18,10%

20,00% 15 - 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 a více

 

Graf 11 Vyhodnocení informovanosti o odložení svatebního odpadu 

 

 

Otázka č. 13: „Víte, kam se starým elektrozařízením?“ 

 Respondenti v počtu 75% věděli, kam se starým elektrozařízením. Z grafu 12 je 

zřejmé, ţe nejniţší skupina měla nejméně procent z všech kladných odpovědí jednotlivých 

věkových skupin, dále druhá a těsně po ní třetí skupina. Ostatní skupiny mají podobné 

výsledky o informovanosti s ukládáním odpadu jako je elektrozařízení.  

Víte, kam se starým elektrozařízením?

10,62%

15,93%

18,58%
16,81%

18,58%

19,47% 15 - 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 a více

 

Graf 12 Povědomí o odložení elektrozařížení 
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Otázka č. 14: „Víte o bezplatné lince společnosti, která sváží odpad v Mostě?“ 

 Vyhodnocení této otázky dopadlo poměrně výrazně. Pouze 22% dotazovaných zná 

bezplatnou linku Technických sluţeb města Mostu, a.s., kde lze podávat připomínky 

k jejich činnosti, objednávat si sluţby aj. Je dost moţné, ţe mnoho respondentů neví o této 

lince, neboť je k dispozici občanům teprve od 1. 10. 2008. Vysoké číslo vyšlo u poslední 

skupiny (60 a více let), kde bylo informováno 20 lidí z celkového počtu 25. U ostatních 

skupin odpověď „ANO“ se vyskytovala pouze výjimečně, proto jsem tu to otázku 

nevyjadřovala grafem. 

 

Otázka č. 15: „Co byste změnil/a z pohledu odpadového hospodářství v Mostě?“ 

 V poslední otázce dotazníku se mohl dotazovaný vyjádřit. Odpověď zde nebyla 

„ANO“ a „NE“. Respondent se zde mohl stručně rozepsat, co by změnil z pohledu 

odpadového hospodářství v Mostě. Této otázce věnuju nejvíce pozornosti, protoţe zde 

projevím názory respondentů, které mají pro mne hodnotu.  Ze všech 150 dotazovaných by 

z pohledu odpadového hospodářství neměnilo nic 82 osob, coţ je 55%. Ze zbývajících 

45% dotazovaných byla nejaktivnější druhá skupina (21 – 30 let) a čtvrtá skupina (41 – 50 

let), naopak nejmladší skupina (15 – 20 let) a po ní hned nejstarší skupina (61 a více) byly 

spíše pasivnější k vyjádření svého názoru. 

 

Konkrétní odpovědi respondentů na téma z poslední otázky dle věkových skupin byly 

následující: 

1. skupina (15 – 20 let): změna vlády 2x, více popelnic, více informací občanům 

2. skupina (21 – 30 let): častější svoz v některých místech 4x, více kontejnerů na tříděný 

odpad 4x, více popelnic na KO, zápach, změna vlády, elegantnější provedení sběrného 

stanoviště, motivace občanů k třídění odpadů, úklid v centru města, úklid drobného odpadu 

na veřejných místech, vţdy je co změnit 

3. skupina (31 – 40): častější svoz 4x, větší informovanost 3x, větší osvěta, více apelovat 

na občany, vylepšit stav kontejnerů, více kontejnerů na tříděný odpad, více kontejnerů na 

sklo v okolních vesnicích spadající k městu Most, větší informovanost o umístění 

velkokapacitních kontejnerů, je toho hodně 
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4. skupina (41 – 50): důsledné třídění odpadů 2x (při nedodrţení rázné postihy jako 

v Itálii), více informací, častější svoz odpadu 2x, zvýšit frekvenci svozu tříděného odpadu 

2x, chybí častější svoz nebezpečného odpadu, více kontejnerů na objemný odpad, více 

kontejnerů na třídění odpadu 2x, nově zpoplatnit vývoz, aby byl pořádek, častější úklid 

ulic, zavedení podzemních kontejnerů, změnit lidi, změnit vše 

5. skupina (51 – 60): častější svoz 4x, změnit přístup lidí k danému tématu, více kontejnerů 

na tříděný odpad k důvodu jejich přeplněnosti 2x, větší informovanost s motivací 3x, 

zpříjemnit okolí kontejnerů (v teplých měsících doprovázeno zápachem) 2x, větší 

frekvence svozu malých odpadkových košů v centru města, změnit celé vedení magistrátu 

(kvůli celkové změně), nesváţet odpad o víkendu brzy ráno (kvůli odpočinku), potřeba 

změnit hodně 

6. skupina (61 a více): větší pořádek kolem domů 2x, větší informovanost 2x, více 

kontejnerů 2x, častější svoz, více odpadkových košů po městě 

 

 Následující tabulka 4 byla pouţita ke slovnímu vyhodnocení jednotlivých otázek 

v této kapitole. Znázorňuje počet kladných a záporných odpovědí z jednotlivých věkových 

skupin ke kaţdé pokládané otázce. 
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Tab. 4 Číselné vyhodnocení otázek 

Věk: 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61 a více 

Odpověď: ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE 

1.) Třídíte 

odpad? 
15 10 16 9 16 9 22 3 21 4 17 8 

2.) Víte, proč je 

důleţité třídit 

odpad? 

23 2 23 2 23 2 25 0 22 3 23 2 

3.) Máte v okolí 

vašeho bydliště 

kontejnery na 

tříděný odpad? 

24 1 24 1 25 0 23 2 21 4 23 2 

4.) Víte, jaký 

odpad patří na 

sběrný dvůr? 

13 12 18 7 23 2 25 0 24 1 25 0 

5.) Víte, kde je 

sběrný dvůr? 
10 15 17 8 24 1 20 5 21 4 19 6 

6.) Vyuţila jste 

někdy sběrný 

dvůr? 

2 23 12 13 18 7 16 9 11 14 16 9 

7.) Můţe se 

odkládat odpad 

na zem 

k popelnicím a 

kontejnerům? 

5 20 4 21 1 24 4 21 4 21 1 24 

8.) Víte, kam 

s nebezpečným 

odpadem? 

12 13 20 5 23 2 22 3 22 3 23 2 

9.) Víte, jaká 

firma v Mostě 

sváţí komunální 

odpad? 

10 15 15 10 20 5 22 3 23 2 23 2 

10.) Jste 

spokojeni se 

svozem 

komunálního 

odpadu v Mostě? 

10 15 16 9 9 16 17 8 15 10 20 5 

11.) Víte, kam se 

starým 

nábytkem? 

10 15 19 6 20 5 19 6 21 4 21 4 

12.) Víte, kam se 

stavebním 

odpadem po 

rekonstrukci 

bytu? 

6 19 17 8 24 1 18 7 19 6 21 4 

13.) Víte, kam se 

starým 

elektrozařízením? 

12 13 18 7 21 4 19 6 21 4 22 3 

14.) Víte o 

bezplatné lince 

společnosti, která 

sváţí odpad 

v Mostě? 

1 24 2 23 3 22 3 22 4 21 20 5 

15.) Co byste 

změnil/a 

z pohledu 

odpadového 

hospodářství 

v Mostě? 

Viz otázka č. 15 v textu 
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6.4 Návrh řešení 

 Na základě vyhodnocení dotazníku navrhuji větší informovanost občanů na téma 

nakládání s odpady na Mostecku pro větší efektivitu třídění odpadů a odkládání odpadů do 

sběrného dvora, která je spojená s motivací. Agitaci lze provést různými způsoby, ideálně 

vybrat moţnost, kterou zaregistruje největší počet obyvatel např. formou letáků. Pro 

zvýšení spokojenosti občanů se svozem směsného komunálního a tříděného odpadu 

navrhuji častější svoz v určitých oblastech města nebo zvýšení počtu kontejnerů. 

Z celkového pohledu na odpadové hospodářství navrhuji častější vyprazdňování malých 

odpadkových košů po městě spojené s úklidem. 

 

7 ZÁVĚR 

 Diplomová práce byla věnovaná nakládání s odpady na Mostecku. Ve výzkumné 

části se prokázalo, ţe jsou občané nedostatečně informováni v oblasti odpadového 

hospodářství. Proto navrhuji větší agitaci a motivaci obyvatel, aby se situace ve městě 

Most z toho pohledu zlepšila. Je nutné apelovat na třídění odpadů a vysvětlit, proč je 

důleţité odpad třídit. Je důleţité informovat o sběrném dvoře (jeho poloze a funkci), aby se  

zvýšilo povědomí o ukládání jednotlivých druhů odpadů na správné místo jako je např. 

elektroodpad, nebezpečný odpad, starý nábytek, stavební odpad, aj.  

 Jako zpětná vazba občanů, respondentů dotazníku, byla celá experimentální část na 

téma nakládání s odpady na Mostecku odeslána dne 5. května 2009 na adresu Magistrátu 

města Mostu, ul. Radniční 1, Most, 434 01 na Úsek komunálního hospodářství k rukám 

zodpovědné vedoucí paní Bc. Janě Bubeníkové jako návrh řešení k problematice 

odpadového hospodářství na Mostecku.  

 Ukáţe aţ čas, jestli se povědomí o tématu odpadového hospodářství rozšíří mezi 

občany města Mostu, zvýší se třídění odpadů ve městě Most, povědomí o ukládání různých 

druhů odpadů na příslušná místa a celková spokojenost s nakládáním s odpady na 

Mostecku. 
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