
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut Ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

RACIONALIZACE STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

 

 

diplomová práce 

 

 

 

 

Autor:        Bc. Ivana Krupičková 

Vedoucí diplomové práce:     Ing. Jaroslav Závada, Ph.D. 

 

Ostrava 2009 



Ivana Krupičková: Racionalizace stávajícího systému nakládání s odpady 

 

Prohlášení 

 

Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

Byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35- využití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a §60 – školní 

dílo. 

Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít  

(§ 35 odst. 3). 

Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové 

práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o závěrečné 

práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO. 

Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst.4 autorského zákona. 

Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

V Ostravě 28. 4. 2009      Bc. Ivana Krupičková 



Ivana Krupičková: Racionalizace stávajícího systému nakládání s odpady 

 

Anotace 

V předložené práci je zpracován přehled stávajícího systému nakládání 

s komunálním odpadem na Mostecku a na základě sběru dat vypracována jeho analýza. 

V první části jsou vysvětleny základní pojmy odpadového hospodářství a základní 

charakteristika nakládání s odpady. V teoretické části jsou uvedeny stručné informace 

vyplývající z legislativního rámce odpadového hospodářství. Je popsána společnost, 

zabývající se nakládání s odpady na Mostecku. Na základě vyhodnocení dat z plánu 

odpadového hospodářství města Most z let 2001-2004 byla provedena stručná analýza 

situace a porovnána se statistikou ČR. Z dat z let 2007-2008, činností prováděných TS 

a ekonomických parametrů skládek je hodnoceno uplynulé období, provedena prognóza 

očekávaného vývoje a je posouzen ekonomický přístup ke zneškodňování odpadu na 

jednotlivých skládkách. Zbývající léta nemohla být zpracována z důvodu neúplných 

podkladů. 

 

Klíčová slova: nakládání s komunálním odpadem, odpadové hospodářství, data, 

skládka komunálního odpadu 

 

Summary 

In this paper an actual municipal waste management system in selected Most region 

is analyzed. The basics of waste management system and processing are described in the 

first chapter. A legislation of the waste management is described in the theoretical part. 

A waste processing company operating in Most is introduced. This work uses the city Most 

municipal management system operational plan to collect and analyze data from period 

2001-2004. The output is compared with the statistics of the whole republic. The data from 

years 2007-2008, activities of the TS company and economical parameters of the waste 

disposal possibilities are used to evaluate the last period, make a future outlook and 

economical analysis of the waste disposal approach on individual landfills. It was not 

possible to analyze remaining periods due to the incomplete data. 

 

Key words: municipal waste processing, waste management system, data, 

municipal waste landfill. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

České zkratky 

KO  Komunální odpad 

OH  Odpadové hospodářství 

POH ÚK Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 

TS  společnost Technické služby města Mostu a.s. 
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Úvod 

Obyvatelstvo měst a obcí a s tím spojená produkce odpadů tvoří odjakživa 

neoddělitelnou součást života. I přes nebývalý rozvoj vědy a techniky patří likvidace 

odpadů z komunální sféry ve vazbě na ochranu životního prostředí značný problém. 

Nezanedbatelnou součástí tohoto procesu je i jeho stále rostoucí ekonomická náročnost. 

Jaká je aktuální situace v aglomeraci Statutárního města Most při nakládání 

s odpady z občanské sféry, jaké jsou trendy, výhled do budoucna a možná zlepšení je 

předmětem této diplomové práce. 

Práce analyzuje pouze nejbližší minulé období, tedy let 2007 a 2008 z důvodu 

nedostatku ucelených souborů konzistentních dat. 

Zaměření na komunální odpad (dále jen KO) a tříděné typy odpadů, které 

produkuje obyvatelstvo, se provádí z důvodu klíčových směrů v nakládání s odpady 

v dalších letech, kdy musí dojít k výraznému snížení odpadů deponovaných do skládek, 

musí dojít k růstu vytříděných odpadů, separaci biologicky rozložitelných odpadů z KO 

apod. 

Cílem práce je zmapovat situaci ohledně nakládání s komunálním odpadem na 

Mostecku, popsat ekonomickou efektivitu a navrhnout optimální řešení pro snížení 

komunálního odpadu či snížit ekonomickou náročnost na jeho nakládání. 
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1. Definice odpadového hospodářství 

1.1. Obecná charakteristika odpadového hospodářství 

Hlavním cílem odpadového hospodářství je redukce tvorby odpadu a zlepšení 

systému nakládání s odpady. Proto, aby tyto cíle byly naplněny, je povinností každého 

města, aby mělo zpracovaný Plán odpadového hospodářství.[1] V tomto dokumentu jsou 

upřesněny dílčí kroky při nakládání s odpady, odpovědnost producentů odpadu za využití 

či zneškodnění odpadu, zhodnocování a využití odpadů, další zpracování odpadu a návrh 

na jeho alternativní zneškodnění a tím snaha potlačit skládkování jako metodu zneškodnění 

odpadu.[2] 

Pro dostatečné pochopení celé problematiky odpadového hospodářství, je důležité 

si podrobně vysvětlit jednotlivé pojmy, které jsou součástí odpadového hospodářství 

a tvoří jeho celek.  

1.1.1. Odpad 

Dne 23. září 2008 došlo k novelizaci zákona o odpadech. Zákon č.185/2001 Sb., se 

mění zákonem č. 383/2008 Sb., o odpadech a o změněně některých dalších předpisů. 

Tento zákon přináší především tyto úpravy: 

- Povinnosti provozovatelů zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provádějící 

sběr nebo výkup odpadů stanovených prováděcím právním předpisem, 

- povinnosti při převzetí autovraku a při evidenci autovraků, 

- poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných 

autovlaků. 

Definice odpadu je přesně stanovena v zákoně o odpadech. Je to každá movitá věc, 

které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Ke zbavování se 

odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, k využití nebo k odstranění ve smyslu 

tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů bez ohledu 

na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází 

i tehdy, odstraní-li movitou věc osoba sama.[3] 
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Legislativní rámec celé problematiky odpadů a jejich nakládání je tvořen nejen 

zákonem o odpadech, ale jeho ucelený rámec je složen z další řady vyhlášek. Jedna z nich 

je Vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška stanovuje: 

- technické požadavky na zařízení a seznam odpadů, při jejichž odběru nebo 

výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen vést 

evidenci osob, od kterých odpady odebral nebo vykoupil.  

- náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, 

sběru nebo výkupu odpadů 

- technické požadavky na nakládání s odpadními oleji 

- náležitosti roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý 

kalendářní rok 

- způsob vedení evidence odpadů, vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí, 

evidence při přepravě nebezpečných odpadů a ohlašování odpadů, zařízení, 

shromažďovacích míst nebezpečného odpadu, sběrových míst a skladech 

odpadů 

- plán odpadového hospodářství původce[4] 

Další důležitá legislativa, která je nedílnou součástí uceleného systému je Vyhláška 

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

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Tato vyhláška 

stanovuje: 

- katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů 

- postup pro zařazování odpadů podle Katalogu odpadů 

- postup zařazování odpadů podle kategorií 

- náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení 

odpadů podle Katalogu odpadů[5] 

Tyto vyhlášky spolu se zákonem o odpadech jsou považovány za nejdůležitější 

legislativu při nakládání s komunálním odpadem. Další legislativa spojena s odpady neřeší 
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přímo problematiku nakládání s komunálním odpadem, z toho důvodu není předmětem 

této práce. 

Jelikož se produkuje široké spektrum (druhů) odpadu, v diplomové práci se budu 

zabývat jen vybranými druhy uvedenými v Tab. 1. 

Tab. 1  Vybrané druhy odpadů sledované v diplomové práci 

Katalogové číslo Název
150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150107 Skleněné obaly
200301 Komunální odpad
200307 Objemný odpad  

Zdroj: Technické služby města Mostu 

Komunální odpad se může rozdělit podle jednotlivých druhů a skupiny katalogu dle 

následujícího Obr. 1: 

Obr. 1  Schéma rozdělení komunálního odpadu na druhy 

Zdroj: Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb.,kterou se stanoví Katalog odpadů 

1.1.2. Nebezpečný odpad 

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech definuje druhy odpadů s důrazem na jasnou 

specifikaci nebezpečnosti odpadu. V Přílohách tohoto zákona jsou vyjmenovány složky, 

které činí odpad nebezpečným.[3] Dále zavádí klasifikaci odpadů podle nebezpečných 

vlastností obdobně jako zákon č.157/1998 Sb., o chemických látkách. Odpad se stává 

nebezpečným, pokud má jednu nebo více nebezpečných vlastností. Pro podrobnější 

popsání vlastnosti nebezpečného odpadu se jedná o zvláštní odpad, který svými 

vlastnostmi zejména toxicitou, infekčností, dráždivostí, výbušností, hořlavostí, 

20 03 Ostatní KO 20 02 Odpad ze zahrad a parků 20 01 Složky z odděleného sběru 

20 03 01 Směsný KO 
20 03 07 Objemný odpad 

20 02 01 Biologicky rozlož. odpad 20 01 01 Papír a lepenka 
20 01 02 Sklo 
20 01 39 Plasty 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady 
z úřadů), včetně složek z odděleného sběru 
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chemickými vlastnostmi, karcinogenními, teratogenními a mutagenními vlastnostmi 

a radioaktivitou je nebo může být nebezpečný pro zdraví obyvatelstva nebo životní 

prostředí. Ohrožení může být akutního nebo chronického charakteru[3],[6].  

1.1.3. Komunální odpad 

Je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, a který je 

uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů 

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Komunální odpad je velmi heterogenní a analyzovat jeho složení přímo je velmi 

obtížné, proto se používá nepřímá analýza pomocí toků látek. Při nepřímé analýze se 

analyzují pouze produkty spalování ve spalovacím zařízení.[6] 

1.1.4. Objemný odpad, kat. č. 200 307 

Objemný odpad zahrnuje ostatní nepotřebné věci, kterých se obyvatelstvo 

nezbavuje cestou KO nebo tříděného odpadu a které lze zařadit do ostatních odpadů (bez 

nebezpečných vlastností.[6] 

Jeho sběr je řešen prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů umístěných ve 

sběrném dvoře nebo umísťovaných ve svozových oblastech při mimořádně 

organizovaných sběrech. Obvyklý je i způsob individuálního objednávání fyzickými 

osobami.[7],[10] 

1.1.5. Separovaný odpad 

Do separovaného nebo-li tříděného odpadu patří především papír, který je uveden 

pod katalogovým číslem 150 101. Dále plast, katalogové číslo 150 102 a sklo pod 

katalogovým číslem 150 103. Sběr tříděného odpadu je zajišťován standardními postupy, 

tedy rozmístěním objemných kontejnerů pro jednotlivé druhy odpadů do míst 

s dostatečnou koncentrací obyvatelstva.[7],[8]  

1.2. Prognóza komunálního odpadu v ČR 

Vývoj produkce v jednotlivých komoditách byl stanoven na základě datových řad 

ze známých předešlých období se zohledněním očekávaného vývoje ekonomiky. V Tab. 2 
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je popsáno množství komunálního odpadu za jednotlivá léta. Je zde přesně vymezen 

komunální odpad, který pochází z obce a který je původem z živnosti. Hodnoty také 

ukazují, že množství KO se každým rokem zvyšuje a do blízké budoucnosti budou pořád 

narůstat. Po vyhodnocení těchto dat je zřejmé, že jakékoliv nakládání s KO bude velkým 

ekonomickým zatížením a samozřejmě i kapacita skládek je velice omezená.  

Tab. 2  Statistický přehled předpokládané produkce komunálního odpadu v ČR 

R ok 2007 2010 2013 2015 2020

K O c elkem 4 465 584 4 795 316 5 005 259 5 168 414 5 837 625

K O původem z  obc í 3 073 658 3 386 987 3 669 245 3 883 153 4 532 222

z toho:

domovní odpad 2 559 792 2 719 335 2 964 419 3 132 095 3 686 919

K O  z  činnosti obce 513 866 667 652 704 826 751 058 845 302

K O původem z  ž ivnos ti 1 391 926 1 408 329 1 336 014 1 285 261 1 305 404

P rodukce jednotlivých skupin komunálního odpadu (t/rok)  
Zdroj: Odpadové fórum, Prognóza produkce komunálních odpadů, 2008 

 

Z Tab. 4 je zřejmý mírný vzestup množství komunálního odpadu vyprodukovaného 

na území obcí za období 2010-2020. Hodnoty v této tabulce jsou brány jako možný 

předpoklad nárůstu množství odpadu a slouží k vytvoření preventivních opatření, které 

povedou k jejich stagnaci. [9] 

Pro grafické znázornění této tabulky byl vytvořen graf, kde je zřejmý mírný nárůst 

komunálního odpadu za jednotlivé roky na území obcí. 
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Obr. 2  Prognóza produkce komunálního odpadu v ČR 

Zdroj: Odpadové fórum, Prognóza produkce komunálních odpadů,2008 

 

V Obr. 2 je podrobně popsán komunální odpad vznikající na území obce. Tento 

odpad je rozdělen do dvou hlavních skupin dle původce odpadu. Komunální odpad 

původem z živnosti je veškerý odpad vznikající u fyzických či právnických osob 

vytvářející určitou činnost za účelem dosažení zisku a se sídlem na území dotčené obce. 

Dle grafu je zřejmé, že se předpokládá stagnující vývoj produkce odpadu. 

U komunálního odpadu původem z obcí čili vznikající v domácnostech bude mít 

stálý vzestup. Je to způsobeno především velkou materiálovou spotřebou obyvatelstva 

a odmítání domácností třídit a druhotně zpracovávat biologicky rozložitelný odpad.  

Tab. 3  Zaznamenává přepočítané množství komunálního odpadu na jednoho obyvatele. 

Hodnota je dána v tunách za rok. 

R ok 2 007 2 010 2 013 2 015 2 020

K O c elkem 430 460 476 489 546

K O původem z  obc í 296 325 349 367 424

z toho:

domovní odpad 247 261 282 296 345

K O  z  činnosti obce 50 64 67 71 79

K O původem z  ž ivnos ti 134 135 127 122 122

P rodukce jednotlivých skupin komunálního odpadu (kg/obyvatel/rok)  
Zdroj: Odpadové fórum, Prognóza produkce komunálních odpadů,2008 
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Domovní odpad je veškerý produkovaný komunální odpad vznikající 

v jednotlivých domácnostech. Komunální odpad z činnosti obce je především biologicky 

rozložitelný odpad vznikající především při úpravách veřejné zeleně v obci. 

 

Obr. 3  Prognóza produkce komunálního odpadu v ČR (kg/obyvatele/rok) 

Zdroj: Odpadové fórum, Prognóza produkce komunálních odpadů,2008 

Jak už bylo popsáno v textu výše prognóza vývoje komunálního odpadu stanovila 

navýšení odpadu především u domovního odpadu. Množství komunálního odpadu 

z činnosti obce je zanedbatelné oproti domovnímu odpadu a za příští období se 

nepředpokládá vyšší nárůst, spíše naopak bude poměrně rovnoměrný. 
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2. Popisná charakteristika odpadového hospodářství 

města 

2.1. Zájmová oblast a obyvatelstvo 

Plán odpadového hospodářství města Most je založen na skutečnostech zjištěných 

při statistickém zpracování dat z evidence odpadů města za období 2001-2004. Zájmová 

oblast města (obce) zaujímá plochu 8 694 ha a zahrnuje následující části obce: 

Most 

Starý Most 

Čepirohy 

Komořany 

Rudolice 

Souš 

Velebudice 

Vtelno 

 

Obr. 4  Mapa města Most s příměstskými částmi 

  Zdroj: http://www.mapy.cz 

 

Demografické údaje 

Počet obyvatel žijících v dané oblasti dokumentuje následující graf: 
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Obr. 5  Přehled počtu obyvatel v letech 2001-2004 

Zdroj:Plán odpadového hospodářství Statutárního města Most, srpen 2005 

Z Obr. 5 vyplývá, že ve vývoji počtu obyvatel je patrný mírný pokles. Z hlediska 

Plánu odpadového hospodářství je důležitý odhad vývoje počtu obyvatel v období příštích 

deseti let. Na základě místních a republikových souvislostí se předpokládá setrvalý stav ve 

vývoji počtu obyvatel.[7] 

Ve městě bylo 2 940 obytných domů, z toho 1 264 rodinných domů (43 %) a 1 587 

bytových domů (54 %), ostatní obytné stavby tvoří (3 %). 
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Přehled poměru obytných domů na Mostecku

ostatní obytné stavby

rodinné domy

bytové domy

Obr. 6  Struktura zástavby města Most 

Zdroj: Plán odpadového hospodářství Statutárního města Most, srpen 2005 

Na základě sčítání lidu v roce 2001 bylo 53,5 % obyvatel ekonomicky aktivních. 

2.2. Produkce vybraných odpadů v období 2001 – 2004 

Celková produkce vybraných druhů odpadů je uvedena v Tab. 4. Nevykázané údaje 

pro některé roky jsou způsobeny pravděpodobně špatným zařazením druhu odpadu pod 

katalogová čísla v souvislosti s podstatnou změnou legislativy.[7] 

Tab. 4  Statistický přehled produkce vybraných druhů odpadů 

Katalogové Měrná produkce
číslo 2001 2002 2003 2004 02/01 03/02 04/03 2004

odpadu t/r t/r t/r t/r % % % kg/obyv.
150101 - 102 132 319 - 129,65 241,54 4,68
150102 - 71 133 159 - 187,55 119,95 2,33
150107 - 64 59 76 - 93,32 127,4 1,11
200301 13 089 14 597 15 355 15 760 111,52 105,19 102,64 231,32
200307 - 1 193 1 662 1 213 - 139,38 72,97 17,81

Statistický údaj Změna produkce

 

Zdroj:Plán odpadového hospodářství Statutárního města Most, srpen 2005 

V Tab. 4 je zřejmý trvalý růst produkce komunálního odpadu kat.č. 200301 

(nejvýznamnější odpad produkovaný obyvatelstvem). 
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2.3. Prognóza vývoje produkce odpadů 

Následující Tab. 5 popisuje vývoj produkce komunálních odpadů k roku 2010. 

Prognóza byla provedena na základě zhodnocení předpokládaného vývoje 

rozhodujících faktorů, jako je vývoj ekonomického růstu, spotřeby domácností (prorůstový 

scénář) a celkové prognózy produkce odpadů v ČR. 

Tab. 5  Kvantifikovaný popis vývoje celkové produkce komunálních odpadů 

t/r % t/r %
Komunální odpady 23 893 100,00 26 000 100,00
Papír, plasty, sklo, kovy 556 2,33 700 2,70
Objemný odpad (200307) 1 213 5,08 1 600 6,00
KO (200301) 15 760 65,96 17 600 67,70

Celková produkce odpadů
2004 2010

 

Zdroj: Plán odpadového hospodářství Statutárního města Most 

V Tab. 5 hodnoty znázorňují, že v následujících dvou letech bude produkce 

komunálního odpadu mírně růst.  

Pro snadnější porovnání jsou hodnoty z Tab. 5 zakresleny v grafu na Obr. 7. 
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Obr. 7  Celková produkce odpadů za rok 2004 a stanovena prognóza pro rok 2010 

Zdroj: Plán odpadového hospodářství Statutárního směsta Mostu, srpen 2005 

2.4. Cíle v návaznosti na plán OH Ústeckého kraje 

Návrhová směrná část plánu OH Ústeckého kraje je závazný materiál pro všechny 

obce řízené krajem. V jaké fázi plnění se pohybuje město Most je zřejmé z Tab. 6 
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Tab. 6  Porovnání plánů OH ÚK a Mostu pro KO 

Ústecký kraj Soulad Most
s POH ÚK

Formulace opatření Komentář
V obcích vytvořit podmínky pro separovaný Standardní systém od roku 1999
sběr složek KO od 1.1.2007 minimálně ve soulad Zpracovává se studie "Optimální 
složení papír, plasty, sklo stanoviště pro odkládání odpadů"

Zvýšení výtěžnosti separovaného sběru z KO V roce 2004   8,16 kg/os./rok
domácností (papír, plasty, sklo, kovy apod.)
Cíl 2005    18 kg/os./rok
Cíl 2006   21 kg/os./rok
Cíl 2007   24 kg/os./rok nesoulad
Cíl 2008   27 kg/os.rok
Cíl 2009   30 kg/oss./rok
Cíl 2010   33 kg/os.rok

Separované odpady materiálově nebo soulad Smluvně zajištěno se subjekty 
energeticky využít mající zařízení pro další využití

Minimalizace biologicky rozložitelných složek část.soul. Týká se hlavně zeleně a zbytků rostlin
KO ukládaných na skládky. Podíl v roce 2010 nehodnoceno Cíl směrován k podnikatelským
min.25% hm.  obsahu subjektům (potraviny, služby)  

Zdroj: Plán odpadového hospodářství Statutárního města Mostu, srpen 2005 

2.5. Svozové oblasti a pokrytí sběrných míst 

Město Most a přilehlé obce jsou z hlediska optimálního svozu rozděleny do 4 

svozových rajonů. Jednotlivé svozové trasy jsou voleny tak, aby pokrývaly přibližné 

rovnoměrné rozdělení obyvatelstva, byly kompaktní z hlediska logistického. Tvoří tedy 

celky, které mají podstatnou část tvořenou hustou městkou zástavbou a na každou trasu 

navazuje několik příměstských částí nebo obcí. 

2.5.1. Charakteristika jednotlivých svozových rajónů 

I. rajon je charakteristický velkým počtem obytných budov a také zasahuje na dvě 

rozsáhlé sídliště. Součástí tohoto rajonu je příměstská část Čepirohy, která je složena 

z několika řad rodinných domků, které jsou známé pod názvem „okály“. 

II. rajon se nachází převážně ve vilové čtvrti. Najdou se zde také obytné domy 

a panelové domy v minimálním počtu. Součástí tohoto rajonu je příměstská část Souš. 

V Souši je možné nalézt pouze rodinné domky. 
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III. rajon je specifický rozsáhlým komplexem panelových domů. Do rajonu je 

zařazena i oblast Rudolice a Vtelno. Rudolice jsou tvořeny rozsáhlým sídlištěm a okolními 

rodinnými domky. Vtelno je malá příměstská čtvrť, kde se nachází několik řadových 

rodinných domků. 

IV. rajon je složen z městských částí, které se nacházejí v samotném středu města 

Most. Tento rajon je charakteristický svým rozmarným složením. Obsahuje obytné domy, 

panelákové komplexy, ale také rodinné domky. Součástí rajonu je i příměstská část 

Velebudice. Zde se nenacházejí žádné obytné budovy. Tato čtvrť je brána jako průmyslová 

zóna. 

V následující Tab. 7 jsou znázorněny sběrné oblasti města pro komunální odpad, 

které jsou rozděleny do 4 různých rajonů. Tabulka nám popisuje počet jednotlivých 

sběrných nádob na určených stanovištích v daném rajonu. 

Tab. 7  Charakteristika sběrných oblastí města pro komunální odpad 

počet ulic střední kontejner
popelnice 
110l-120l

popelnice 
240l papír plast sklo

I.RAJON
MOST                 17 212 11 1 44 61 23
ČEPIROHY          6 24 10 3 1 5 1
CELKEM            23 236 21 4 45 66 24

II.RAJON
MOST - CELKEM 77 297 645 346 71 113 40

III.RAJON
MOST                              20 235 19 36 52 67 31
RUDOLICE-CHANOV   9 13 89 16 1 3 1
VTELNO                                        10 30 2 0 3 5 3
CELKEM 39 278 110 52 56 75 35

IV.RAJON
MOST                       32 315 57 55 80 96 47
VELEBUDICE            1 1 1 0 0 1 0
CELKEM 33 316 58 55 80 97 47  

Zdroj: Technické služby města Mostu a.s. 

Z Tab. 7 je zřejmé, že nejvíce středních kontejnerů je ve IV. rajonu i přesto, že zde 

není největší počet ulic. Je to způsobeno skutečností, že ve středu města je největší hustota 

obyvatelstva.  

Po součtu sběrných nádob je možné zjistit, že nejvyšší počet popelnic (110 l-120 l, 

240 l) je soustředěno ve II. rajonu. Tento rajon je charakteristický převážnou částí 

rodinných domků a z této skutečnosti vychází i vyšší počet ulic než v ostatních rajonech. 

Každý domek má na žádost přidělenou jednu sběrnou nádobu ať o velikosti 110 l, 120 l 
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nebo 240 l. Je zde i nejvyšší počet ulic, což vychází z logistiky společnosti Technické 

služby města Mostu a.s. 

Pokud se bude analyzovat separovaný odpad, největší počet sběrných nádob je ve 

II. rajonu. Je to způsobeno tím, že v tomto rajonu bydlí nejvíce obyvatel starších 50 let. 

Tab. 8  Produkce komunálního odpadu v jednotlivých rajonech v období 2007 – 2008 

Rok Celkem
Měsíc I II III IV

t/měsíc t/měsíc t/měsíc t/měsíc t/měsíc
2007

1 288,1 294,4 304,5 319,2 1206,2
2 237,1 283,8 260,9 276,8 1058,6
3 284,4 315,2 354,0 309,5 1263,1
4 208,9 317,9 332,9 299,5 1159,2
5 276,5 290,9 254,4 231,4 1053,2
6 289,2 272,9 287,2 274,9 1124,2
7 290,9 250,7 284,2 279,4 1105,2
8 292,6 300,8 313,6 359,4 1266,4
9 295,2 292,0 315,1 312,4 1214,7

10 334,5 258,7 301,0 340,1 1234,3
11 293,2 277,9 296,2 299,3 1166,6
12 296,4 294,7 314,7 297,2 1203,0

2008
1 237,4 256,4 233,3 237,9 965,0

2 255,9 247,8 255,9 245,3 1004,9
3 261,3 286,3 312,8 248,2 1108,6
4 270,9 262,2 307,4 216,8 1057,3
5 518,7 484,2 100,5 80,2 1183,6
6 327,4 304,8 281,9 265,8 1179,9
7 244,2 257,3 198,2 240,6 940,3
8 350,0 288,3 260,1 210,5 1108,9
9 291,9 294,9 312,4 315,1 1214,3

10 334,5 258,7 301,1 304,1 1198,4
11 294,2 277,9 296,2 299,3 1167,6
12 293,8 296,4 297,2 314,2 1201,6

Rajon

 

Zdroj: Technické služby města Mostu 

V Tab. 8 je uvedeno množství komunálního odpadu sebrané v jednotlivých 

rajonech v jednotlivých měsících v období 2007-2008. 

Z tabulky je možné vyčíst, že nejvíce množství KO za rok 2007 bylo sebrané 

v měsíci srpnu. Může to být způsobeno několika faktory: 
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- děti mají prázdniny a lidé dovolenou, tím vzrůstá materiálová spotřeba; 

- zvýšený výskyt biologicky rozložitelného komunálního odpadu – úprava zahrad 

a okolí; 

V roce 2008 bylo nejvyšší množství KO v měsíci září. S největší pravděpodobností 

je to ovlivněno stejnými faktory jako v měsíci srpnu 2007. Může to být způsobeno také 

tím, že v posledním dni měsíce srpen nebyl proveden svoz KO a bylo tak učiněno až první 

den měsíce září. Jsou to však diskutabilní úvahy, které nejsou podložené přesnou analýzou. 

Technické služby využívají k uskladnění KO služeb dvou skládek. Jednu z nich 

provozuje firma Marius Pedersen a nachází se v Jirkově u Chomutova. Druhá skládka je 

provozována firmou Celio a.s., která je nedaleko Mostu. 

V Tab. 9 je uvedeno množství sebraného KO na Mostecku po jednotlivých 

měsících za období 2007-2008. Tento KO je přesně rozdělen dle množství, které bylo 

uloženo na skládce Celio, a které bylo uloženo na skládce Marius Pedersen. 
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Tab. 9  Předání komunálního odpadu na jednotlivé skládky 

Rok
Měsíc Celio Marius Pedersen

t/měsíc t/měsíc
2007

1 0,0 1206,2
2 0,0 1058,6
3 0,0 1263,1
4 0,0 1159,2
5 0,0 1053,2
6 0,0 1124,2
7 0,0 1105,2
8 0,0 1266,4
9 0,0 1214,7

10 0,0 1234,3
11 571,4 595,2
12 546,8 656,2

2008
1 514,1 450,9

2 630,2 374,7
3 1097,2 11,4
4 955,2 102,1
5 1177,1 6,5
6 1159,7 20,2
7 470,2 470,1
8 758,9 350,0
9 0,0 1214,3

10 0,0 1198,4
11 675,6 492,0
12 545,4 656,2

Skládka odpadů

 

Zdroj: Technické služby města Mostu 

Z Tab. 9 je zřejmé, že v období ledna až října 2007 společnost zajišťující svoz KO 

neukládala žádný odpad na skládku Celio a.s. Nejdůležitější faktory ovlivňující postoj 

města Mostu k ukládání KO na skládku Marius Pedersen: 

- vyšší poplatek za ukládání odpadu na skládku Celio a.s.; 

- byrokratický postoj města Most jakožto vlastník společnosti Technické služby 

města Mostu a.s. ke skládce Celio a.s.; 

- nižší kapacita skládkových prostor společnosti Celio a.s.; 



Ivana Krupičková: Racionalizace stávajícího systému nakládání s odpady 

2009  19 

2.6. Objemný a separovaný odpad 

2.6.1. Objemný odpad, kat.č. 200 307 

Bilanci těchto odpadů znázorňuje Tab. 10. V těchto číslech není zahrnut odpad 

odvezený samotnými občany na skládku nebo firmami, které zajišťují pro občany např. 

rekonstrukce domů. Nulové hodnoty odpadu v roce 2007 se odvíjejí z důvodu 

neekonomického ukládání tohoto odpadu na skládku Celio. 

Tab. 10  Bilance objemného odpadu v letech 2007-2008 

Rok

Měsíc Celio Marius Pedersen
t/měsíc t/měsíc

2007
1 0,0 31,3
2 0,0 34,3
3 0,0 71,8
4 0,0 88,3
5 0,0 80,1
6 0,0 40,2
7 0,0 72,1
8 0,0 85,0
9 0,0 77,3

10 0,0 53,3
11 0,0 54,4
12 0,0 43,4

Celkem 0,0 731,5

2008
1 20,5 57,3
2 32,5 71,6
3 43,7 74,5
4 28,7 54,8
5 42,1 73,2
6 77,4 81,1
7 32,8 57,8
8 29,8 65,2
9 0,0 77,3

10 0,0 53,3
11 0,0 50,9
12 26,5 43,4

Celkem 334,0 760,4

OBJEMNÝ ODPAD (200307)

 
Zdroj: Technické služby města Mostu a.s. 
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2.6.2. Tříděný (separovaný) odpad, kat.č. 150 001, 150 102, 150 

107 

Tab. 11  Bilance tříděných typů odpadů v letech 2007-2008 

Rok

Měsíc
papír 

(150101)
plast 

(150102) sklo (150107)

t/měsíc t/měsíc t/měsíc

2007
1 40,0 14,3 0,0
2 27,4 12,2 0,0
3 38,7 17,7 0,0
4 40,2 21,6 0,0
5 30,1 21,7 0,0
6 47,6 22,0 0,0
7 60,7 46,7 0,0
8 51,6 22,5 0,0
9 47,0 23,9 31,0

10 58,0 30,1 15,0
11 58,0 23,3 0,0

12 73,1 32,0 0,0
Celkem 572,4 288,1 46,0

2008
1 61,0 26,5 0,0
2 54,2 19,8 0,0
3 55,4 30,5 0,0
4 55,4 30,0 0,0
5 58,0 24,7 0,0
6 59,1 39,5 0,0
7 42,5 14,5 0,0
8 44,5 20,1 0,0
9 47,0 23,9 31,0

10 58,0 30,1 15,0
11 66,4 31,0 0,0

12 73,1 32,0 0,0

Celkem 674,6 322,6 46,0

SEPAROVANÝ ODPAD

 

Zdroj: Technické služby města Mostu a.s. 

Sběr a následné uplatnění těchto odpadů pro další zhodnocení je předmětem plánu 

odpadového hospodářství pro Ústecký kraj, resp. je taktéž předmětem plánu OH města 

Most. 
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Jeho sběr je zajišťován standardními postupy, tedy rozmístěním objemných 

kontejnerů pro jednotlivé druhy odpadů do míst s dostatečnou koncentrací obyvatelstva.  

V Tab. 11 je uvedena bilance tříděného odpadu (sklo, papír, plast), který je svážen 

dle stanoveného harmonogramu, avšak minimálně dvakrát v týdnu. 

Separované odpady jsou soustředěny v manipulačních prostorech Technických 

služeb. Po jejich zpracování do formy požadované odběrateli jsou předávány do 

zpracovatelského řetězce firem, které je využívají jako druhotné suroviny.  

V současné době je jejich odbyt velmi obtížný, a pokud je, tak zpravidla bez 

jakéhokoliv ekonomického profitu. 
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3. Technická vybavenost svozové firmy 

3.1. Charakteristika společnosti Technické služby města Mostu 

a.s. 

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

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

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

záchodků a zvelebování městských parků a sadů. 

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

Lužické a Obloukově ul. byly později přestěhovány do ul. Janovské a potom na ul. 

Vítězného února. Většina provozů byla v souvislosti s likvidací starého Mostu 

přestěhována v r. 1974. V roce 1976 byl předán do užívání areál zahradnictví a v r. 1984 

administrativní budova v ul. Dělnické. V ulici Dělnické a Zahradní sídlí Technické služby 

dodnes. 

Po roce 1989 se rozpočtová organizace města změnila v příspěvkovou organizaci 

města. K 1.1.1996 byla příspěvková organizace přetransformována na akciovou společnost 

na Technické služby města Mostu a.s.[11] 

Provoz TS je rozdělen na výrobní oddělení a účelová zařízení. 

3.2. Výrobní oddělení Technických služeb města Mostu a.s. 

Provoz Technických služeb města Mostu je rozdělen do dvou skupin. Jednu skupinu 

tvoří výrobní oddělení, které má na starosti především svoz komunálního odpadu a na 

druhé straně je oddělení, které se zabývá správou účelových zařízení. Podrobnější 

rozčlenění je zachyceno na Obr. 8. 
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Výrobní oddělení:     Účelová zařízení: 

Svoz KO      Provoz a údržba hřbitovů 

Údržba městské zeleně    Městské koupaliště 

Provoz prodejen     Provoz zimního stadionu 

Provoz skleníků a zahrad    Provoz halových garáží 

Rekultivace      Provoz hlídaných parkovišť 

Deratizace, desinfekce, dezinsekce   Provoz skládky Střimice 

Strojní a ruční čištění komunikace Opravy a údržba městských 
prostor 

   

Obr. 8  Schéma provozu Technických služeb města Most a.s. 

Zdroj: Technické služby města Mostu a.s. 

Hlavní náplní oddělení je svoz komunálního odpadu, tzn. směsný komunální odpad, 

separovaný komunální odpad jako je papír, plast, sklo a velkoobjemový komunální odpad. 

TS a.s. svážejí také biologicky rozložitelný odpad ze školních jídelen. 

Další důležitou náplní oddělení je údržba a ruční čištění veřejných prostranství, 

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

k dispozici velké množství mechanizmů. Chodníkové samosběry Johnston, silniční 

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

kanalizačního potrubí, odvoz fekálií, tlakové mytí apod. 

Pracovnice ručního čištění zajišťují úklid autobusových zastávek a dalších ploch 

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

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

Provoz Technických služeb města Most a.s. 

Výrobní oddělení Účelová zařízení 
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vpustí. Komunikace jsou vyklizeny od automobilů, takže tento způsob úklidu je velice 

efektivní, lze totiž využít výkonnou moderní techniku.  

V zimním období zajišťuje oddělení čištění města zimní údržbu komunikací. Od 

1.11. do 30.3. je držena zimní pohotovost. Údržba na komunikacích města Mostu je 

prováděna podle "Plánu zimní údržby komunikací" dle zákona o pozemních komunikacích, 

ale je taktéž nabízena jako služba i dalším zákazníkům. 

Od června roku 1996 rozšířilo oddělení svoji nabídku o práce v oboru deratizace 

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

nástrah proti hlodavcům, postřiky průmyslových objektů i bytových a nebytových jednotek 

apod. 

Úsek rekultivačních činností vznikl začátkem roku 1996, jako výraz celkové 

konjunktury společnosti. Vytvořil se odštěpením části pracovních a technických kapacit v 

rámci divize Zeleň a společnosti se tak otevřel prostor pro další rozvoj. Velkou výhodou 

byla podobnost rekultivačních prací s údržbou městské zeleně a dobré technické zázemí. 

Nejvýznamnějším zákazníkem Technických služeb v této oblasti je Mostecká uhelná 

společnost a.s. 

Hlavní podíl činností úseku tvoří rekultivace ploch dotčených těžbou hnědého uhlí: 

terénní úpravy, agrotechnická příprava ploch výsypek, zakládání travních a lesních 

porostů a následná pěstební péče.  

Společnost provádí dále tyto činnosti: 

� kácení stromů, odstraňování náletových a nežádoucích rostlin;  

� prořezávky v lesních porostech;  

� chemické ošetření porostů, ochranu kultur proti hlodavcům;  

� opravy, zpevňování obslužných komunikací;  

� terénní úpravy menších rozsahů;  

� likvidace černých skládek.  
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Obr. 9  Obrázek sídla divize zeleň 

Zdroj: Technické služby města Mostu a.s. 

Oddělení výroby sídlí mimo hlavní areál Technických služeb města Mostu a.s. v ul. 

Zahradní čp. 104. Zde se nachází i prodejna květin, kterou můžeme zařadit jako 

doplňkovou službu této společnosti. 

Technicky je oddělení vybaveno vlastní opravárenskou dílnou, jejíž zařízení 

odpovídá potřebám středně těžkých oprav včetně soustružnických prací, kovárnou, 

skladovými prostory, garážemi, kancelářemi, šatnami pro zaměstnance a zásobní zahradou. 

3.3. Účelová zařízení Technických služeb města Mostu a.s. 

Společnost zajišťuje provoz a údržbu třech hřbitovů, které se nachází na 

katastrálním území města Most. S tím je spojen i provoz městského krematoria. 

V roce 2003 bylo zrekonstruováno městské koupaliště, které bylo pojmenováno na 

Aquadrom, a jehož provoz zabezpečuje taktéž společnost Technické služby města Most 

a.s.  

TS nezajišťují pouze provoz účelových zařízení, ale starají se i o provoz skládky 

odpadu na Střimické výsypce , kde se od roku 2000 vyrábí průmyslový kompost a 

rekultivační substrát. 

Další účelová zařízení, které spravuje TS jsou uvedena v Obr. 8.  
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3.4. Technické vybavení Technických služeb města Mostu a.s. 

Společnost TS disponuje se speciální technikou, která je rozdělena dle požadované 

činnosti. Při svozu komunálního odpadu se používá speciální svozová technika v podobě 

automobilů či jiných speciálních zařízení. Tyto auta můžeme rozdělit na svozová auta 

s lineárním lisem a svozová auta s rotačním lisem. Další technika, která je používaná na 

svoz komunálního odpadu se rozlišuje dle hmotnosti či druhu daného odpadu. 
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4. Skládkové kapacity v zájmové oblasti 

Minulá doba, která byla brutálně bezohledná k životnímu prostředí, umožňovala 

provozovat nezabezpečené skládky odpadů. Tento přístup byl příjemný pro obecní kasy, 

ale důsledky tohoto barbarského počínání nese s mimořádně vysokými finančními nároky 

stávající generace. 

Celospolečenské změny, které nastaly po roce 1989, přinesly kvalitativně naprosto 

odlišný přístup k životnímu prostředí a nejinak tomu bylo a je v problematice skládek 

komunálních a ostatních odpadů. Původní skládkové lokality byly uzavírány a následně 

sanovány. V regionu vznikly postupně 3 velké kapacity, z nichž jedna je charakterizována 

jako velkokapacitní skládkový komplex.[7] 

 

Obr. 10  Situace skládek a příjezdové trasy 

Zdroj: http://www.mapy.cz 

4.1. Skládka odpadů „STŘIMICE“ 

Tato skládková kapacita určená pro uložení odpadů komunálního typu s kapacitou 

cca 252 000 m3 je vybudovaná na vrcholu Střimické výsypky. Byla vybudována především 
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z prostředků na rekultivaci těžebního území. Skládka má pouze minerální těsnění. 

Odplyňovací systém, který byl do tělesa skládky postupně realizován s postupujícím 

zaplňováním se v určité etapě zhroutil a již nebyl nikdy obnoven. Z toho důvodu došlo ke 

změně struktury odpadů, které mohly být do skládky deponovány s ohledem na budoucí 

tvorbu skládkových plynů. Problémem byly i výluhové vody, které se musely periodicky 

odvážet fekálními vozy do městské čistírny odpadních vod.[14] 

V současné době, resp. k datu 30.10.2007 je již životnost skládky ukončená. 

V rámci postupné rekultivace skládky jsou na jejím povrchu vytvořeny plochy se 

zařízením na využití odpadů s katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení neuvedené 

pod kódem 17 05 03). Další část plochy se využívá pro jednoduchý způsob kompostování 

lehce degradovatelných rostlinných částí (tráva, listí apod.).[11] 

4.2. Skládka odpadů „Marius-Pedersen“ 

Velkokapacitní skládka, nacházející se na západní straně vytěžené jámy dolu 

Československé armády byla vybudována především pro potřebu spádové oblasti Jirkov-

Chomutov a přilehlých obcí. Vlastní kazeta je vybavena pouze jednou těsnící vrstvou 

materiálu. Nesplňuje proto podmínky dle příslušného zákona. Tato skládka získala 

výjimku a statut tzv. experimentální skládky. Slouží k ukládání komunálních odpadů. 

Těleso je vybaveno odplyňovacím systémem. 

Dlouhodobý vlastník město Jirkov prodalo skládku dánské společnosti Marius-

Pedersen. Hlavním důvodem byla především končící životnost kazety s termínem jaro 

2010. Po tomto termínu bude možno na skládku ukládat pouze tříděný odpad. Na 

vybudování nové kazety, která již bude muset býti vybavena dvojitým těsněním 

z odlišného materiálu bude třeba vynaložit min. 30 mil.Kč. 

Provoz odplyňovacího systému skládky zatím není ekonomicky efektivní. 

Způsob provedení a náklady, za kterých byla skládka vybudována vytvořily 

v oblasti nerovné podmínky. Poplatky za uložení dosahovaly nesrovnatelně nižších hodnot 

než u ostatních skládek vybudovaných zákonem stanoveným a finančně náročnějším 

způsobem. 

Skládkový areál zahrnuje plochu 43,3 ha a stávající vlastník uvažuje mimo jiné 

i s výstavbou foto-voltaické elektrárny na volných plochách.[12],[14] 
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4.3. Skládkový komplex „CELIO“ 

Na jižních svazích Růžodolské výsypky vznikl projekt výstavby skládkového 

komplexu průmyslových odpadů pro Chemopetrol s předpokládanými investičními 

náklady 550 mil. Kč. Projekt se nikdy nerealizoval, ale byl prodán nově vzniklé 

společnosti CELIO s majoritním podílem Chemopetrolu. Původní záměr byl přepracován 

tak, aby vznikl univerzální a vysoce zabezpečený komplex na centrální likvidaci odpadů. 

Geologické podmínky na této lokalitě, díky mocným vrstvám šedých jílu 

s propustností vody max. 10-9 m/s vytvořily ideální podmínky pro výstavbu skládkových 

kapacit. 

Komplex od počátku poskytuje dostatečné kapacity pro likvidaci ostatních, 

komunálních a nebezpečných odpadů. Je vybaven halou na recyklaci elektroodpadu, sběr 

širokého spektra tříděných odpadů a biodegradační plochou. 

K vybavení komplexu patří vlastní čistírny odpadních vod ze skládky KO, 

odplyňovací systémy skládky KO s kogeneračním elektrogenerátorem na využitím 

skládkového plynu a další pomocné objekty s technologiemi, poskytujícími komfortní 

servis dodavatelům. 

Životnost komplexu je v řádu desítek let, přičemž jednotlivé kapacity jsou 

budovány postupně s končící životností stávajících kazet. V současné době je k dispozici 

kazeta na ostatní odpad s kapacitou 370 000 m3, na komunální odpad 320 000 m3 a 

nebezpečné odpady 60 000 m3 [13],[14] 
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5. Ekonomické zhodnocení stávajícího systému 

5.1. Předpoklady a podmínky v oblasti 

Nakládání s komunálními odpady není laciná záležitost. Kromě legislativně danými 

položkami, které jsou součástí koncové ceny za likvidaci odpadu, tvoří podstatnou část 

ceny interní náklad svozové firmy a poplatek za likvidaci odpadu (poplatek za uložení na 

skládku). 

Interní náklady firmy, které jsou promítány do ceny jsou tvořeny standardními 

kalkulačními položkami ( osobní náklady, odpisy, režijní položkou apod.). V detailu pak 

bude mít vliv počet vozů-techniky, její využitelnost, přepravní kapacita a její využití, 

poruchovost, optimalizace sběru po svozových trasách. Významnou položkou je tzv. 

tunokilometr, který definuje náklady související s přepravou sebraného odpadu od místa 

nakládky na místo předání koncovému zpracovateli odpadu-na skládku. Doba přepravy, 

počínající od ukončení vlastního sběru, až do zpětného návratu vozidle ze skládky, je 

mrtvým časem, při kterém není technika využita k vlastnímu sběru odpadu. V mrtvém čase 

je využit pouze šofér soupravy, ale ostatní posádka nevykonává žádnou činnost. 

Tab. 12  Dojezdová vzdálenost na skládky 

Skládka Dojezdová vzdálenost
km

Střimice 4

CELIO 12

Marius-Pedersen 27  

Zdroj: Technické služby města Mostu a.s. 

Dojezdová vzdálenost je volena z jednoho bodu – střed města Most. Tato volba 

vystihuje rozdílnost v dojezdu při provádění svozu a následném transportu odpadu na 

skládku z jednotlivých rajónů. 

Tab. 13  Poplatky za uložení odpadu na skládku 

Skládka Základní poplatek provozovatele skládky(Kč/t)
Rok 2007 2008 2009

CELIO 400 400 500
Marius-Pedersen 250 485 500  

Zdroj: společnost CELIO, společnost Marius-Pedersen 
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5.2. Výpočet jednicových nákladů 

Poslední sloupec v Tab. 14 definuje tzv. jednicový náklad. V této položce jsou 

obsaženy vlivy nelegislativních vstupů, tvořících v konci finanční náklad na jednu tunu 

KO až po jeho předání provozovateli skládky. 

V jednotlivých sloupcích se předpokládá následující použití konstant: 

Počet jízd je dán tonáží jednoho vozu s lineárním presem, který přepraví průměrně 

12 tun KO. Tabulkové číslo je pak podíl celkové hmoty KO dělený kapacitou vozidla. 

Odjeto prezentuje celkem najetých kilometrů jako součin počtu jízd a dojezdové 

vzdálenosti na skládku 

Dopravní náklady vzhledem k neodtajnění skutečné položky Technickými službami 

představují fiktivní náklad na jeden ujetý kilometr. Pro rok 2007 je to 30 Kč/km a pro rok 

2008 je to 35 Kč/km. Uvedená hodnota je pak součin ujetých kilometrů a fiktivního 

nákladu na jeden km. 

Poplatek zahrnuje sazba provozovatele skládky za převzetí odpadu (Kč/t odpadu 

dle Tab. 13. Celkové číslo je dáno součinem množstvím předaného KO a poplatkem. 

Celkové náklady pak zahrnují součet dopravních nákladů a nákladů na poplatek. 

Jednicové náklady pak definují kolik Kč je vynaloženo na transport a předání KO 

na jednotlivé skládky. Je dán podílem celkových nákladů a přepraveného množství KO 

Tab. 14  Kalkulace jednotkových nákladů na likvidaci KO 

Skládka Rok
množství jízd odjeto dopr.nákl. poplatek Celk.nákl. Jedn.nákl.

t km Kč Kč/t Kč Kč/t
CELIO 2007 1 118 93 1 118 33 540 447 200 480 740 430

2008 7 984 665 7 984 279 440 3 502 400 3 781 840 474
2009 8 700 725 8 700 304 500 4 350 000 4 654 500 535

Marius- 2007 12 937 1 078 29 108 873 248 3 234 250 4 107 498 318
Pedersen 2008 11 730 978 26 393 923 738 5 689 050 6 612 788 564

2009 4 300 358 9 675 338 625 2 150 000 2 488 625 579

200301

 

Zdroj: Technické služby města Mostu a.s. 
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6. Návrh optimalizačních opatření a jejich přínos 

6.1. Predikce množství KO a jeho statistické vyhodnocení 

Obyvatelstvo - Komunální odpad (t/měsíc)

 období 2007 - 2008
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Obr. 11  Produkce odpadů v období 2007-2008 

Zdroj: Technické služby města Mostu 

Na Obr. 11 je zřejmá produkce KO obyvatelstvem v jednotlivých měsících. Ze 

směrnice křivky lze predikovat, že v následujícím období (léta 2009 a výše) je možný 

mírný pokles celkové produkce KO. Tento kvalifikovaný odhad podporuje i dlouhodobě 

stabilizovaný počet obyvatel zájmové oblasti, trend v průmyslu obalové techniky a celkový 

pozitivní posun v myšlení obyvatel, jak se optimálně a v souladu se zákony chovat 

v odpadové problematice. 

Ze statistického vyhodnocení produkce komunálního odpadu v letech 2007-2008 

lze očekávat průměrnou produkci v jednotlivých měsících roku 2009 na hodnotě 1 300 t. 
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Obr. 12  Histogram měsíční tonáže KO 

Zdroj: Technické služby města Mostu 

Obr. 12 názorně ukazuje, že měsíční produkce odpadů ve svozové oblasti se nejvíce 

pohybuje v rozmezí 1 100 – 1 300 tun. Na tuto obvyklou tonáž musí být svozová firma 

vybavena potřebnou transportní technikou, kterou samozřejmě k dispozici má i s ohledem 

na fakt, že navíc sváží tento druh odpadu i s komerční sféry. 
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6.2. Separovaný odpad 
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Obr. 13  Produkce separovaného odpadu v letech 2007-2008 

Zdroj: Technické služby města Mostu 
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Obr. 14  Histogram produkce odpadu kat.č. 150 101 

Zdroj: Technické služby města Mostu a.s. 
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Obr. 15  Histogram produkce odpadu kat.č. 150 102 

Zdroj: Technické služby města Mostu a.s. 
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7. Závěr 

Oblast Mostecka, která byla v minulosti výkladní skříní všeho negativního ve vazbě 

na životní prostředí se může prezentovat celou řadou nebývaje náročných, ale účinných 

dlouhodobých opatření, které změnily k nepoznání prostředí a vylepšily ráz krajiny. 

Nejinak je tomu i v oblasti nakládání s odpady. V oblasti byly zlikvidovány a sanovány 

divoké, technicky nevyhovující a nezabezpečené skládky. Činnosti nakládání s odpady 

byly posunuty na úplně jinou kvalitativní úroveň. Místní samospráva a podnikatelské 

subjekty se důsledně řídí jak zákonnými normami, tak usnesením vyššího územně 

správního celku. 

Statutární město Most zabezpečuje veškeré povinnosti s potřebnou důsledností 

a kvalitou. Program odpadového hospodářství pro léta 2005 - 2010, stanovený vyšším 

územně správním celkem je ve všech hlavních ukazatelích plněn (viz. kap. 3.4). Mírné 

neplnění je patrné u tříděného odpadu, kde mělo být dosaženo hodnoty 27 kg/obyvatele. Za 

rok 2008 je ze statistik dosaženo hodnoty15,2 kg/osobu. Pokrok nastal i u odpadu 

biologicky rozložitelného, se zaměřením na rostlinný původ. Jeho sběr je mezi 

obyvatelstvem organizovaně zajišťován s následnou volnou kompostací v lokalitě skládky 

Střimice. 

Hlavní činnosti, související se sběrem odpadů a jeho následnou likvidací ve městě 

zajišťují Technické služby Most, a.s., vlastněné městem. Zabezpečování této činnosti se 

neliší od obvyklého způsobu provádění organizovaného sběru v jiných srovnatelných 

aglomeracích. 

Vlastní městská aglomerace je rozdělena do tzv. svozových oblastí, ve kterých je 

rozmístěno potřebné množství sběrných nádob a to podle druhu zástavby, koncentrace 

obyvatelstva a tomu odpovídajícímu cyklu sběru. 

Technické vybavení sběrové firmy vozy s lineárním presem je při stávající 

produkci odpadu, počtu vyvážených nádob a rozsahu svozových oblastí na hranici 

kapacitních možností, pokud bude zachován stávající cyklus svozu a nepřetržitá 

sedmidenní obslužnost. 



Ivana Krupičková: Racionalizace stávajícího systému nakládání s odpady 

2009  37 

Produkce komunálního odpadu za roky 2007 a 2008 se pohybuje pod 190 

kg/obyvatele, což je pod celorepublikovým průměrem. Odpovídá to i trendu v poklesu 

meziroční produkce odpadu. 

V oblasti sběru tříděného odpadu je snaha o dosažení maximálního efektu zatím ve 

fázi obecně nastartované činnosti se snahou vychovat obyvatelstvo k této jinde ve světě 

samozřejmé činnosti. Další zvýšení podílu tříděného odpadu bude možno docílit řadou 

opatření, jako: 

- Zvýšení počtu sběrných nádob a jejich celkové kvality 

- Další účinné výchovy obyvatelstva k této činnosti, včetně zpětné vazby 

- Nalezení hladového zpracovatelského řetězce, který bude tyto odpady efektivně 

využívat 

Významným faktorem, který ovlivňuje kteroukoliv stranu podílející se na produkci 

a likvidaci-sběru odpadu je ekonomická stránka věci.  

Na Mostecku je v posledním volebním období zbaveno obyvatelstvo placení 

poplatků za sběr komunálního odpadu. Pro obyvatele jistě příjemný benefit, ale mající 

nepochybně negativní vliv na jejich přístup k dané problematice. 

Problémem posledních let byl způsob ukládání odpadů u provozovatelů skládek. 

Laciná možnost ukládání komunálního odpadu na skládku Jirkov (dnes Marius Pedersen) 

byla plně využívána i přes podstatně delší dojezdovou vzdálenost. V posledním roce se 

však situace s nástupem nového vlastníka podstatně změnila, poplatek za zneškodnění se 

dostal na úroveň skládky Celio. S touto změnou se stává skládka Celio ekonomicky 

výhodnější lokalitou. 

Rozdíl v nákladu na zneškodnění tuny komunálního odpadu včetně transportu na 

skládku byl již v roce 2008 o 44 Kč nižší. Při předpokládané tvorbě 13 000 t odpadu v roce 

2009 to představuje roční úsporu nákladů ve výši 572 000 Kč.  

Nezanedbatelnou skutečností se stává i přibližně poloviční zkrácení doby nutné na 

jednu jízdu na skládku, čímž se získá volný čas pro využití svozových vozů pro vlastní 

sběrovou činnost. 
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Sběrný dvůr nehraje ve sběru komunálního odpadu téměř žádnou roli. Jeho význam 

je především pro zabezpečení sběru objemného a nebezpečného odpadu. 

 
Na základě zjištěných skutečností se doporučuje pro zlepšení situace ve sběru 
komunálního a tříděného odpadu od obyvatelstva zvážit uplatnění těchto opatření: 

Zajišťovat zneškodňování komunálního odpadu na skládce Celio z důvodu 

nejnižších nákladů na zneškodněnou tunu odpadu 

Zvážit zpětné zavedení poplatků za sběr odpadů a ušetřené prostředky z městského 

rozpočtu investovat do modernizace sběrového systému 

Nechat zpracovat podrobnou logistickou studii o pohybu sběrových vozů s pomocí 

satelitní navigační techniky s cílem optimalizace svozu ve vazbě na potřebný manipulační 

čas a množství odpadu 

Zpracovat studii na řešení velkokapacitního transportu sebraného odpadu s cílem 

minimalizace ztrátového času sběrových vozů na vlastní transport. Opatření by umožnilo 

snížení počtu svozových vozů, resp. maximalizaci jejich efektivního využití 

S ohledem na opatření snižování odpadů ukládaných na skládky v dalších letech 

věnovat maximální pozornost třídění odpadu a hledat možnost účasti na projektech řešících 

jiné využití komunálního odpadu než vlastní skládkování. 
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Příloha č.1 Mapa sídla Technických služeb města Most a.s. 
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Příloha č.2 Mapa Mostu a jeho příměstských částí se zakreslením jednotlivých 

svozových oblastí (rajonů) 

 


