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SUMMARY

In the presented work is processed issue of municipal waste with a focus on 

waste managment in the city Teplice. The first section gives the basic concepts that 

relate to waste and municipal waste characteristics. The subsequent part deals with 

legislation related to waste and obligations of the municipality as the producer. The next 

part describes the process of colecting the waste transportation and disposal. In other 

parts are introduced the main objectives of waste management and waste management 

analysis of the city Teplice. The folowing part is the address list of landfills, compost 

factories and collection yards in the district of Teplice and their description. In the last 

part is processed question of community control activities. Finally, the work included an 

assessment of the importance of the issue of municipal waste and the town of Teplice 

position in this matter.   

Keywords: waste, Teplice, compost, analysis, landfill

ANOTACE

V předložené práci je zpracována problematika komunálního odpadu, se 

zaměřením na odpadové hospodářství na území města Teplice. V první části jsou 

vysvětleny základní pojmy, které se týkají odpadů a charakteristika komunálního 

odpadu. Následná část pojednává o legislativní úpravě spojené s odpadem a 

povinnostech obce jako původce odpadu. Další část popisuje proces shromažďování 

odpadu jeho přepravy a zneškodňování. V další části jsou uvedeny hlavní cíle 

odpadového hospodářství, a dále analýza odpadového hospodářství města Teplice. 

Následující část se zabývá výčtem skládek, kompostáren a sběrných dvorů v okrese 

Teplice a jejich popisem. V poslední části je zpracována otázka kontrolní činnosti obce. 

Na závěr práce je zařazeno zhodnocení důležitosti problematiky komunálního odpadu a 

postoje města Teplice v této věci.  

Klíčová slova: odpad, Teplice, kompost, analýza, skládka
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

apod. - a podobně

atd.  - a tak dále         

BRKO - biologicky rozložitelný komunální odpad

ČR - Česká republika

DPH - daň z přidané hodnoty

ES - Evropské společenství

KO - komunální odpad

MHD - městská hromadná doprava

např. - na příklad

ODŽP - odbor dopravy a životního prostředí

PCB - polychlorované bifenyly, polychlorované terfenyly,     
monometyltetrachlordifenylmetan, monometyldichlordifenylmetan, 
monometyldibromdifenylmetan, veškeré směsi obsahující jednu nebo více 
z uvedených látek v celkové koncentraci těchto látek vyšší než 50 mg/kg

resp. - respektive

SKO - směsný komunální odpad

tzv. - tak zvaný
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1. ÚVOD

O problematice stavu životního prostředí, jeho příčinách a potřebě, o nutnosti 

ochrany životního prostředí bylo v minulosti řečeno a napsáno mnoho. Oteplením Země 

se mění klimatické podmínky, ozonová vrstva Země se oslabuje, lesy a jezera jsou 

ničeny kyselými dešti, ubývá zemědělské půdy, lesů, vody. To je jen několik důvodů, 

jež činí stav životního prostředí na Zemi alarmujícím. Jedním z mnoha produktů lidské 

společnosti nepříznivě ovlivňujících životní prostředí je odpad. Produkce a 

zneškodňování odpadů sahá do dob dávných, respektive je to věc stará jako lidstvo 

samo. Z prehistorických dob jsou známy odpadní jámy, do kterých se odhazovaly 

poškozené nástroje, různé odpady a další nepotřebné věci. Komunální služby existovaly 

již ve starém Řecku a Římě. Tyto služby vykonávaly především váleční zajatci a 

v Římě dokonce existovala forma občasného generálního úklidu, úpravy místních 

prostranství a silnic. Ve středověku došlo k úpadku činností spojených s životním 

prostředím, což mělo za následek nárůst nemocnosti a šíření epidemií spojených se 

znečištěným životním prostředím. Později, v 18. století a především v druhé polovině 

19. století, začala společnost přijímat opatření organizačního i technického charakteru 

za účelem zlepšení hygieny a čistoty životního prostředí. Začala se budovat kanalizace, 

vodovody, docházelo k čištění komunikací a byl nastolen řád v odvozu odpadků. 

Organizace a technologie se od té doby zkvalitňují, např. otevřené vozy na svoz odpadu 

nahradily vozy uzavřené. Zvládnutím technologie kompostování, spalování a řízeného 

skládkování odpadů se podařilo zavést hygienicky vyhovující zneškodňování tuhých 

komunálních odpadů. Na formování odpadového hospodářství byl postupně vyvíjen tlak 

celosvětových vládních i nevládních organizací. Politika odpadového hospodářství ČR 

se přizpůsobuje trendům odpadové politiky evropského společenství a její požadavky 

jsou definovány ve Státní politice životního prostředí.

Cílem této bakalářské práce je analýza odpadového hospodářství města Teplice. 

Obsah práce vychází z dostupné odborné literatury, hlášení o produkci odpadu na území 

města Teplice, z dostupných informací o skládkách, kompostárnách, sběrných dvorech 

v okrese Teplice, internetu a vlastních poznatků.   

Práce má celkem šest kapitol, kde je po úvodu v kapitole druhé možno nalézt 

definice důležitých pojmů v oblasti odpadů a charakteristiku komunálního odpadu. 
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Ve třetí kapitole je práce zaměřena na legislativu spojenou s problematikou nakládání 

s odpady a povinnosti obce jako původce odpadu. V následující je popsán proces 

shromažďování odpadu, jeho přepravy, třídění a zneškodňování. V páté kapitole jsou 

popsány hlavní cíle odpadového hospodářství a dále analýza odpadového hospodářství 

města Teplice. Šestá kapitola se zabývá popisem skládek, kompostáren a sběrnými 

dvory, které se nachází v okrese Teplice. V sedmé je pospána kontrolní činnost města 

Teplice a závěr je uveden v osmé, závěrečné kapitole.
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2. ODPAD – ZÁKLADNÍ POJMY

Základní pojmy související s problematikou komunálního odpadu jsou 

definovány zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Hlavním pojmem je slovo “odpad“, 

který je definován jako každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 

zákona o odpadech [6]. Odpadem může být jakákoliv movitá věc, protože okruh věcí 

vymezených v příloze není nijak vymezen. Seznam skupin odpadů má jen orientační 

charakter. Dalším významným pojmem je ”nebezpečný odpad“, což je odpad uvedený 

v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím předpise a jakýkoliv jiný 

odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 

zákona o odpadech [6]. “Komunální odpad“ je veškerý odpad vznikající na území 

obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím 

právním předpisu [6]. Tímto prováděcím právním předpisem je vyhláška Ministerstva 

životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou je stanoven Katalog odpadů, seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 

postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů.

“Původce odpadů“ je právnická osoba, jejíž činností vzniká odpad nebo též 

fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. 

Původcem odpadu, vzniklého na území obce z činnosti fyzických osob a nevztahují-li  

se na ně povinnosti původce, se považuje obec. Původcem a zároveň vlastníkem odpadu 

se obec stává ve chvíli, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. 

“Odpadové hospodářství“ je činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na 

nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a 

kontrola těchto činností [6].   

2.1 Charakteristika komunálních odpadů

Složení KO je z hlediska fyzikálně-chemických vlastností velmi různorodé. Jeho 

složení úzce souvisí s prostředím, ve kterém vzniká a to hlavně na druhu zástavby obcí, 

způsobu vytápění, životním stylu obyvatel. Jedná se o odpady vznikající na území měst 

a obcí, podléhající pravidelnému organizovanému svozu. Největší význam mají odpady 

shromažďované v normalizovaných nádobách, pravidelně odvážené firmami, které k 
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tomu mají speciální technické prostředky. KO podle katalogu odpadů náleží do skupiny 

č. 20, což jsou odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a 

odpady z úřadů, včetně složek z odděleného sběru.  

KO lze členit do skupin: - domovní odpad a obalový odpad

                                          - biologický odpad 

                                          - nebezpečný odpad

                                          - objemný odpad

                                          - kaly ze septiků a jiných zařízení

                                          - uliční smetky a jiných zařízení

                                          - živnostenský odpad

Skladba domovního odpadu (% hmotnosti)

22%

13%

9%
3%18%

35%

papír

plasty

sklo

nebezpečný odpad

bioodpad

zbytek

Graf č. 1 Skladba domovního odpadu

Zdroj: www.eko-kom.cz

2.1.1 Základní fyzikálně-chemické charakteristiky KO

Při zpracování odpadů je využíváno různých technických zařízení a různých 

technologií. Pro ekologické a ekonomické řízení provozu těchto zařízení, či pro 

optimalizaci svozu je nutno znát informace a charakteristiku odpadů. Zejména jejich 

průměrné a extrémní hodnoty, případně časové průběhy, které musí být zjištěny  

hodnověrně na základě kvalitních podkladových informací. Mezi základní 

charakteristiky patří údaje o množství, složení, fyzikálně-chemických, biologických, 
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hygienických aj. vlastnostech KO. Dalšími důležitými údaji jsou údaje ekonomické, 

právní nebo sociologické. 

Ke zkoumání a kvantitativnímu popisu vlastností slouží soubor základních 

fyzikálně-chemických charakteristik KO:

I. charakteristika množství - kterou je vyjádřena hmotnost odpadu nebo objem odpadu 

v příslušných jednotkách. Jedná se o tři způsoby měření: 

a) množství odpadu - hmotnost nebo objem odpadu vyjádřený v příslušných jednotkách

b) měrné množství odpadu  - hmotnost odpadu připadající na obyvatele a časový úsek  

c) celkové množství odpadu – hmotnost odpadu připadající na určitý časový úsek

II. charakteristika skladby - při které se odpad člení na zrnitostní frakce. Často je 

využíváno členění v rozmezích pod 8mm, 8 – 40 mm, nad 40 mm a dále je odpad 

členěn podle látkové skupiny (např. sklo, plasty, papír s lepenkou, kuchyňský odpad 

apod.)    

III. ostatní fyzikálně- chemické charakteristiky - objemová hmotnost udávaná v t/m3, 

jež se mění v průběhu shromažďování, přepravy, skladování, vlhkost odpadu, obsah 

spalitelných látek, spalné teplo odpadu, výhřevnost odpadu, obsah vybraných prvků s 

důrazem na těžké kovy [5].
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3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY DLE ZÁKONA O ODPADECH

V současné době se zvyšuje poptávka po různých produktech a jejich životnost 

se snižuje. V závislosti na tom pak roste množství vznikajících odpadů, ať už je to ze 

spotřeby produktů nebo z procesu jejich výroby. Některé produkty obsahují nebezpečné 

látky, které jsou používány při jejich výrobě. Odpad z takovýchto výrobků a jejich 

výroby se pak může stát nebezpečným odpadem s nepříznivým dopadem na lidské 

zdraví a životní prostředí. Dochází ke stále častějším zásahům člověka do přírody, 

přičemž se člověk nachází téměř na vrcholu únosnosti, proto vznikají stále častěji obavy 

jak se každý další, třeba i dobře míněný zásah, dotkne přírody. K zneškodňování 

odpadů je možné využít řady různých způsobů. K výběru toho nejefektivnějšího 

způsobu je třeba vzít v úvahu ekonomické a ekologické aspekty. Z toho vyplývá 

důležitost využití odpadu tak, aby docházelo k minimálnímu dopadu na životní 

prostředí a maximálnímu ekonomickému zisku. 

Způsoby nakládání s KO jsou převzaty z Programu odpadového hospodářství 

ČR. Jsou důkazem, že nejčastějším způsobem odstranění KO je skládkování. Činnost 

v této oblasti lez obecně rozdělit na základní manipulaci s KO a oblast úpravy, 

využívání a odstraňování odpadů. Nakládání s KO zásadně ovlivňuje směrnice Rady 

1999/31/ES o skládkách odpadů. Tato směrnice mimo jiné ukládá členským státům 

vypracovat národní strategii opatření k recyklaci, kompostování, produkci bioplynu  

nebo zhodnocení surovin a energie, jejíž realizace povede k omezení množství 

biologicky rozložitelného odpadu odcházejícího na skládky [5]. 

Naplňování cílů stanovených směrnicí ES je zakotveno v zákoně o odpadech, 

prováděcí vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady a také v  nařízení vlády o 

Plánu odpadového hospodářství České republiky. V tomto nařízení vyplývá pro oblast 

KO zvýšení materiální recyklace KO na 50 % do roku 2010 oproti 10 % v roce 2000. 

Snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládkách o 20 % do roku 2010 a snížit 

maximální množství biologicky rozložitelných odpadů (BRKO) ukládaných na skládky. 

Podíl ukládaných BRKO na skládky by měl činit v roce 2010 nejvíce 75% 

hmotnostních v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních a v roce 2020 výhledově nejvíce 

35% hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995 [5].
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3.1 Povinnosti obce jako hlavního původce KO

Základní povinností obce jako původce KO, která platí i pro ostatní původce KO  

je nakládat a zbavovat se odpadů pouze v souladu se zákonem o odpadech a dalšími 

právními předpisy sloužícími k ochraně životního prostředí. Výkon veřejné správy 

v oblasti komunálních odpadů je svěřen do samostatné působnosti obcí.  Zákon o obcích 

opravňuje obec ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou

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

odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se 

stavebním odpadem. Při nakládání s odpadem by mělo docházet k upřednostnění využití 

odpadu materiálového před jiným využitím. Přednost má tedy recyklace, kompostování 

a využití odpadu jako druhotné suroviny před energetickým využitím. Skládkování 

odpadu by mělo být poslední možností nakládání s odpady a lze je použít pro odpady, 

které již byly upraveny, a pokud uložení odpadu na skládku není přímo zakázáno.

Povinnosti původce komunálních odpadů

Pro původce KO, mezi které patří i obce vyplývají z právních předpisů 

následující povinnosti:

- zařazovat odpady podle Katalogu odpadů a kategorií odpadu

- zajistit přednostní využití odpadů před jejich odstraněním s preferencí materiálového 

využití

- převést odpady, které nemůže obec sama využít nebo odstranit v souladu se zákonem 

o odpadech a jeho prováděcími předpisy do vlastnictví oprávněné osoby. Oprávnění 

osoby je obec povinna zjistit a v případě, že se osoba neprokáže tímto oprávněním, 

nesmí jí být odpad předán.

- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností, k tomuto účelu původce nebo oprávněná osoba předloží osvědčení o 

vyloučení nebezpečných vlastností. Na základě osvědčení již není nutno dodržovat 

režim určený pro nakládání s nebezpečným odpadem. Četnost a způsob ověřování je 

dán v osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu pověřenou osobou.
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- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Pro tyto účely 

může obec vydat obecně závaznou vyhlášku obce. V této vyhlášce je pak určeno místo, 

kde jsou občané povinni odkládat komunální odpad, dále je ve vyhlášce zakotven 

systém nakládání s KO

- shromažďovat a skladovat odpady v takových objektech a místech, kde je zajištěno 

zabezpečení odpadu před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

- obec musí vést průběžnou evidenci odpadů a způsobu nakládání s nimi, předkládat ji 

příslušnému správnímu úřadu. Další údaje včetně evidencí a ohlašování zařízení a látek 

s obsahem PCB.Evidence je archivována po dobu pěti let.

- umožnit přístup pro kontrolní orgány  platí pro všechny původce odpadu. Původce 

musí na vyžádání podat úplné a pravdivé informace a předložit dokumentaci související 

s nakládáním s odpady. Musí umožnit přístup do objektů, prostorů a zařízení. 

- zpracovat plán odpadového hospodářství je povinna obec s produkcí větší než 1000 

tun KO nebo větší než 10 tun nebezpečných odpadů ročně. Plán musí být v souladu 

s plánem odpadového hospodářství kraje  a obec je povinna zajistit jeho plnění. 

- vykonávat kontrolu opatření a jejich realizací v souladu s plánem odpadového 

hospodářství a kontrolu vlivu nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí

- ustanovit odpadového hospodáře platí pro obce, u kterých došlo v posledních dvou 

letech k produkci více než 100 tun nebezpečných odpadů nebo je provozovatelem 

skládky komunálního odpadu či nebezpečného odpadu. Odpadový hospodář zajišťuje 

řádné nakládání s odpady. Svou funkci může vykonávat maximálně pro pět původců a 

oprávněných osob nebo pět samostatných provozoven. Musí splňovat předem stanovené 

požadavky a odbornou způsobilost.  

- platit poplatky za ukládání odpadů na skládky, to platí i pro původce odpadu, který je 

sám provozovatelem skládky na svém vlastním pozemku. Odvádění finančních rezerv 

na rekultivaci skládky je povinností provozovatele skládky nikoliv původce odpadu. 

Poplatek slouží jako stimulace pro původce odpadu a vede jej k preferenci jiného 

využití odpadu, dále pak jako kompenzační prvek pro obce, v jejichž katastru se skládka 

nachází a jako zdroj prostředků k financování zlepšování životního prostředí.  
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3.2 Dělení odpadů

Původci komunálního odpadu jsou povinni zařazovat odpady podle Katalogu 

odpadů a kategorií. Odpadu je přiřazen odpovídající číselný kód a jeho kategorie je 

určena v závislosti na technologii výroby, ve které odpad vzniká. Zařazování odpadů 

podle Katalogu odpadů slouží k evidenci a jednotné identifikaci odpadů a způsobů 

nakládání s nimi. 

Základním dělením odpadů je jejich rozdělení do kategorie ostatních O a 

nebezpečných odpadů N. Při nakládání s nebezpečným odpadem je nutno brát v úvahu 

přísnější pravidla a právní režim. Povinnost zařadit daný odpad do kategorie 

nebezpečný určuje zákon, s výjimkou směsného KO. Směsný KO by mohl být též 

znečištěn nebo kontaminován některým z nebezpečných odpadů či nebezpečnou 

složkou, přesto se však nezařazuje do kategorie nebezpečného odpadu a je vždy zařazen 

do kategorie ostatní.

Kritéria pro zařazení odpadu mezi nebezpečný:

a) odpad je uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím předpise, 

nebo

b) odpad je smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, 

které činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 zákona o odpadech, nebo

c) odpad je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu 

nebezpečných odpadů, nebo 

d) má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 

zákona o odpadech [6].

Splňuje-li odpad některou z podmínek, je nutné jej zařadit jako odpad 

nebezpečný a jako s nebezpečným s ním nakládat.

3.3 Druhy odpadů

Pro potřeby nakládání s odpady a pro studium problematiky odpadů dělíme 

odpady do různých skupin podle různých hledisek. Lze je dělit podle:

 chemického složení - na kyselé, zásadité, neutrální, organické, anorganické
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 skupenství - na pevné, kapalné, plynné, kaly

 původu komunálního odpadu - na komunální, průmyslové, zemědělské 

 nebezpečnosti - na neškodné, toxické, radioaktivní, hořlavé atd. [4]

K rozdělení odpadů do kategorií slouží více kritérií, přičemž hlavním hlediskem je 

původ a nebezpečnost odpadů.  Zpravidla je rozdělujeme na odpady  rostlinného a 

živočišného původu, minerálního původu, z chemických procesů, radioaktivní a z obcí 

(komunální).

3.4 Evidence odpadů

Každý původce je povinen vést průběžnou evidenci o produkci jednotlivých 

druhů odpadů a řádných způsobech nakládání s nimi. Tato povinnost tedy připadá i 

obcím jako původcům KO bez rozdílu množství či druhu odpadu. Každá produkce nebo 

nakládání s odpadem musí být zaznamenána v průběžné evidenci.

Evidence obsahují:

 množství vzniklého odpadu (název, katalogové číslo  kategorie odpadu),

 způsob naložení s odpadem (využití nebo odstranění vlastními prostředky, 

předání k využití nebo odstranění jiné oprávněné osobě),

 množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační  

údaje,  

 údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán, (obchodní firma nebo název,  

právní forma a sídlo, identifikační číslo oprávněné osoby),

 množství přijatého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu) a    

identifikační údaje původce nebo oprávněných osob, od nichž byl odpad přijat, 

 datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

Pokud dochází k nepřetržité produkci odpadu, je vedena průběžná evidence v 

týdenních intervalech a při periodickém svozu komunálního odpadu se produkce 

zapisuje v měsíčních intervalech. Povinnost zasílat hlášení o produkci odpadu za 

uplynulý rok,  obecnímu úřadu s rozšířenou působností,  mají pouze původci odpadu 

s produkcí více než 50 kg nebezpečných odpadů nebo více než 50 tun ostatních odpadů 

za rok nebo s takovým množstvím nakládají.
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4. ZPŮSOBY ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ

4.1 Shromažďování komunálního odpadu a separovaný sběr

KO je shromažďován v místě jeho vzniku, tedy v domácnostech, u fyzických 

osob, v administrativních centrech, místech rychlého občerstvení, průmyslu, 

zemědělství apod. Je shromažďován do nádob k tomu určených, kterých se vyrábí celá 

řada různých typů, tvarů a velikostí . Nahromaděný KO je soustřeďován v k tomu 

určených nádobách a kontejnerech, umístěných na vyhrazeném stanovišti. Pro netříděný 

KO jsou určeny plastové nebo plechové nádoby šedé nebo černé barvy s objemem od 

70 do 1100 l. K tříděnému sběru slouží nádoby různých barev, podle druhu odpadu, o 

objemu od 240 l do 3 m3 a k tomu se používají plastové popelnice, kontejnery 

s upraveným víkem, nebo zvony. Výběr záleží na tom, jaký svozový prostředek nádoby 

vyprazdňuje. Pro sběr objemných odpadů, které se nevejdou do běžných kontejnerů 

nebo popelnic, jsou určeny velkoobjemové kontejnery. Tyto kontejnery jsou umístěny 

ve sběrných dvorech nebo jsou přistavovány na vytipovaná místa v období jarního 

úklidu, podzimní sklizně nebo při rekonstrukcích domů. Objem kontejnerů je většinou 

od 5 do 30 m3, ale existují i větší. V oblastech se sníženou dostupností nebo 

s nedostatkem prostoru pro umístění nádob je využíván pro sběr směsného komunálního 

odpadu pytlový sběr. K tomu jsou využívány plastové pytle se silnějšími stěnami (cca 

80 mikronů). Mezi místa, kde je tento sběr využíván, patří lázeňská města, historická 

centra apod. Nejčastěji je prováděn sběr odvozný, kde jsou nádoby pro sběr před 

jednotlivými domy nebo donáškový, kde jsou nádoby pro sběr umístěny na jednom 

společném místě pro několik domů.

Obecně lze sběr a třídění komunálního odpadu rozdělit podle různých kritérií. 

Nejčastěji se používá dělení dle:

o dostupnosti sběrného místa  

o stupně třídění odpadů

o používané technologie sběru

o způsobu sběru
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4.1.1 Přeprava KO  

Přeprava odpadů zahrnuje nejen přepravu odpadu z místa  jeho vzniku na  místo 

soustřeďování, ale také přepravu odpadu z místa soustřeďování na místo odstraňování. 

Ke svozu KO jsou určeny svozové automobily vybavené nástavbami s výsypným 

zařízením a slouží k odvozu odpadů nahromaděných v normalizovaných nádobách 

k tomu určených. Za tímto účelem slouží i automobily s nosičem přepravníků, s tím 

rozdílem, že odpad je shromažďován v odpadových přepravnících. Pro dálkovou 

přepravu odpadů z překládacích stanic jsou využívány přepravní odpadové automobily. 

Pro sběr  naplněných pytlů se používá různých vozidel typu Pick Up nebo kontejnerový 

tahač. U tohoto typu sběru je nutno zajistit dostatečnou frekvenci svozu. Kromě 

uvedených typů přepravních vozidel na odpady existuje ještě celá řada dalších. 

Svoz odpadu je většinou prováděn v pravidelných intervalech, které čítají 

maximálně tři týdny. Zpravidla je svoz prováděn v kratších intervalech podle 

konkrétního prostředí.

4.2 Skládkování

Nejstarším, nejznámějším a stále nejrozsáhlejším způsobem odstraňování 

odpadů v ČR je ukládání odpadu na skládky. Na území České republiky existuje kolem 

230 řízených skládek odpadů. Roční množství uloženého odpadu na skládky je kolem 

80% domovních odpadů. Skládky jsou moderní zařízení s izolačními vrstvami, 

odplyněním a vodním hospodářstvím, řízené provozním řádem. Jejich součástí je 

monitorovací systém. Tato jednotlivá organizační a technická opatření maximálně 

snižují negativní vlivy skládky na své okolí. Umístění a technické provedení skládky 

odpadů musí zajistit po ukončení činnosti  podmínky pro rekultivaci skládky a následně 

využití prostoru v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Výhodou 

skládek je jednoduchost odvozu a ukládání a naopak nevýhodou je ztráta 

recyklovatelných surovin, znečištění průsakovými vodami, zápach v okolí nebo úlet 

lehkých materiálů, jako je papír nebo plast. 

Skládkovaný odpad je vždy vážen a evidován. Při jeho rozkladu dochází 

k chemicko-biologickým procesům, jež umožňují mineralizaci odpadů. Následným 

produktem je metan tzv. skládkový plyn, který může být energeticky využíván.  Plyn je 

možno dále využít v závislosti na složení odpadu, jeho celkovém množství a na stáří 
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skládky. Plyn je využitelný u skládek s roční kapacitou od cca 50 tis. tun odpadů. Doba 

činnosti skládky se pohybuje v rozmezí od 15 do 20 let. Za odpad uložený na skládce 

platí jeho původce poplatek, který je stanoven v příloze č. 6 zákona o odpadech. Podle 

této přílohy je pro rok 2009 sazba stanovena na částku 500 Kč za tunu  komunálního a 

ostatního odpadu a  1.700,- Kč za tunu nebezpečného odpadu. 

4.3 Spalování

Postup nakládání s KO, při kterém je využit jeho energetický potenciál a tím 

dosaženo úspor primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energií např. fosilních 

paliv. V České republice je ročně tímto způsobem odstraněno přibližně 5% tuhých 

komunálních odpadů . Spalování je velmi náročné na využívané technologie, protože 

spaliny musejí být čištěny. Teplota spalování musí být dostatečně vysoká, jinak by při 

nižších teplotách docházelo u některých plastů k uvolňování dioxinů, fosgenu a dalších 

jedovatých plynů. Výhodou spalování je zmenšení objemu  odpadu asi na 1/3 z 

původního objemu. Vzniklý popel je ukládán na skládky. Dále je to okamžité zmenšení 

objemu odpadů, koncentrace těžkých kovů v zachycovaném popílku a zneškodnění 

organických složek odpadů. Dalším pozitivním jevem spalování odpadů je využití 

vzniklého tepla pro výrobu páry, která poté slouží k ohřevu vody, vytápění nebo 

k výrobě elektrické energie. Mezi velké spalovny koncipované pro využití tepla mimo 

jiné patří spalovny v Brně, Praze a Liberci. Spalovna, stejně jako jiná zařízení na úpravu 

odpadů, není bezodpadová technologie. Při spalovacím procesu vzniká škvára, která 

může být využita třeba ve stavebnictví, neboť nevykazuje nebezpečné vlastnosti. Oproti 

tomu popílek vznikající při spalování obsahuje nebezpečné látky. Popílek je proto 

stabilizován a následně v nerozpustné formě ukládán na skládky nebezpečných odpadů. 

4.4 Třídění a recyklace

Dalším ze způsobů odstraňování odpadů je recyklace. Při recyklaci jsou 

zpracovány odpady na nové materiály. Pokud lidé odpad správně roztřídí, umožní tak 

jeho recyklaci a opětovné použití. Je-li odpad vyhozen bez jeho roztřídění, uloží se na 

skládce a není dále využit. Recyklace je jednou z možností jak se zbavit odpadu a ještě 

využít v něm skryté látky a energii k další spotřebě. Materiály užívané v současné době 

lidmi jsou velmi špatně recyklovatelné. Podmínkou pro recyklaci je co nejmenší obsah 
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přimíšenin v odpadní surovině, musí být snadno transportovatelná a co nejsnadněji 

zpracovatelná. Aby mohl být odpad recyklován, je tedy nutné ho třídit. Vzhledem ke 

značné technologické a finanční náročnosti  třídění smíšeného odpadu jsou vhodné pro 

recyklaci tradičně sbírané kovy, sklo a papír. Sběr plastů ve velkém je pro jejich 

různorodost a chemické složení téměř nemožný. Je však možné využít tříděného sběru 

plastů, které jsou vymezeny a patří sem  PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, 

výrobky a obaly z plastů a polystyrén. Třídění skla, papíru a plastů je prováděno občany  

do barevných kontejnerů a kov je vykupován ve sběrnách druhotných surovin. Odpady, 

které jsou svezeny z barevných kontejnerů je nutné dále dotřídit. Na tzv. dotřiďovací 

lince se odpady třídí na jednotlivé druhy podle jejich dalšího zpracování a zároveň se 

odstraňují nežádoucí příměsi, nečistoty a odpady. 

4.4.1 Dotřídění papíru 

Papírové odpady, které odložíte do speciálního modrého kontejneru, jsou z 

mnoha různých druhů papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je krabice od 

televize. Každý druh papíru se také jinak zpracovává. Proto je potřeba sběrový papír 

dotřídit na jednotlivé druhy. Na dotřiďovaní lince je pás, po kterém se směs papíru 

pohybuje. Pracovníci podél pásu z něj vybírají jednotlivé druhy papíru, někdy z něj 

musí vybírat i odpadky, které tam naházejí nezodpovědní občané. Dotříděný papír se 

lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papírny [9]. 

4.4.2 Dotřídění skla 

Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam 

nesmí dostat žádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd. Skleněné odpady ze 

zelených kontejnerů se nejprve předtřiďují ručně a jsou odstraněny největší kusy 

nečistot. Poté střepy putují na speciální automatickou linku řízenou počítačem, kde je 

směs pomocí soustavy drtičů a sít upravena na kvalitu požadovanou zpracovatelem. Ze 

směsi střepů jsou odstraněny drobné nečistoty jako víčka a další drobné předměty a jsou 

podrceny na požadovanou velikost. Směs z barevného nebo čirého skla se odváží ke 

zpracování do skláren [9]. 
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4.4.3 Dotřídění plastů 

Plasty, které byly odhozeny do žlutých kontejnerů, se dotřiďují na dotříďovací 

lince. Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový 

polystyren, které mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i 

nečistoty, které do plastů nepatří. Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových 

odpadů se lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky [9]. 

4.4.4 Recyklace papíru

Celková produkce papírových odpadů tvoří 25% domovního odpadu. 

V souvislosti s rozvojem obalové techniky dochází ke zvyšování podílu papíru 

v domovním odpadu. Z celkové produkce papírového odpadu tvoří obaly kolem 39%-

65%, zbylá část je tvořena novinami, časopisy a ostatním papírem. Sběr papíru od 

obyvatelstva zahrnuje papír všeho druhu. Vytříděný papír se vrací zpět do papíren a 

lepenkáren k regeneraci vláken, a tím k sekundárnímu využití papíru. Získaný papír se 

na třídících linkách třídí na jednotlivé skupiny. Takto vytříděný papír se dodává 

v lisovaných balících o hmotnosti až 800 kg. Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě 

nového papíru, stejně jako když se vyrábí ze dřeva, přidává se do směsi na výrobu 

papíru. Papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. Z recyklovaného papíru 

se vyrábí např. novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní 

papír apod. [9].

4.4.5 Recyklace plastů

Podíl plastového komunálního odpadu tvoří asi 9-18% z celkové produkce 

domovního odpadu. V závislosti na konzumním stylu života a rozvoji životní úrovně 

jeho podíl stoupá. V obcích je sběr plastů rozšířen v bezmála 97% obcí, zapojených do 

systému EKO-KOM. Plasty stále více nahrazují tradiční materiály, neboť jsou odolnější 

a trvanlivější.. Komunální plasty se většinou sbírají jako směsný plast bez rozlišení 

materiálu. Jedná se o směs s vysokým obsahem PET (Polyethylentereftalát)  a nižšími 

podíly PE (Polyethylén), PP (polypropylén), PS (polystyrén) a dalších materiálů. Každý 

druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. 

Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků 

nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií se vyrábějí opět fólie a různé pytle, 
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např. na odpady. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi plastů 

lze vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu, protihlukové stěny 

u dálnic apod. [9] Pravdou je, že v současné době je trend využití plastů jako 

energetického potenciálu ve spalovacích procesech. Energeticky se plasty využívají 

přímo ve spalovnách nebo cementárnách. Také jsou zpracovávány spolu s dalšími druhy 

odpadů na tzv. alternativní paliva, která jsou poté využívána rovněž ve spalovnách a 

cementárnách. V řadě případů je tento způsob využití ekonomicky výhodnější a 

mnohdy zatěžuje méně životní prostředí než nákladná a energeticky náročná 

materiálová recyklace. Méně kvalitní plasty nebo zbytek po vytřídění PET často končí 

na skládkách bez dalšího využití. 

4.4.6 Recyklace skla

Nejvýznamnějším materiálem podílejícím se na výrobě vratných obalů je sklo, 

které je 100% recyklovatelným materiálem. Do vsádky ve sklárně se dá použít podle 

technologie až 80% střepů. Z celkového množství domovního odpadu tvoří skleněný 

odpad asi 7-9% a průměrný občan vyprodukuje ročně 9-18kg skleněných odpadů. 

Skleněný odpad je sbírán ve více než 85% obcí zapojených do systému EKO-KOM. 

Největší část spotřebitelských obalů vyrobených v ČR tvoří nápojové láhve.  Výrobky 

s velkým objemem prodeje jsou zahrnuty v zálohových vratných systémech obchodních 

sítí. Zálohy jsou stanoveny vyhláškou pro sedm typů obalů. Jiné skleněné obaly jsou 

nevratné. Vykoupené a vytříděné sklo je prodáváno zpracovatelům, kteří upřednostňují 

sklo roztříděné podle barev. 

Upravená směs ze střepů se přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Ušetří 

se při tom jak energie, tak i množství primárních surovin, přičemž sklo se dá takto 

používat vlastně donekonečna. Nejčastěji se takto vyrábí opět skleněné obaly či jiné 

skleněné výrobky [9].

4.4.7 Recyklace kovu a nápojových kartonů

Kov jako součást domovního odpadu se vyskytuje v malé míře. Jeho podíl z 

celkového množství domovního odpadu je asi 3-5%. Je tvořen hlavně plechovkami, 

konzervami a případně úlomky železných a barevných kovů v podobě různých 

součástek přístrojů nebo odpadů z domácích dílen. Kovový odpad se ve větší míře 



Karel Macek: Komunální odpad na území města Teplice

2009 17

vyskytuje při sběru objemného odpadu ve sběrných dvorech nebo sběrnách druhotných 

surovin. Kovy železné i neželezné včetně jejich slitin jsou téměř 100% využitelnou 

druhotnou surovinou. Používají se zpět v hutích při výrobě. 

Kovové odpady putují ze sběren druhotných surovin nebo sběrných dvorů do 

hutí, kde se přetaví. Zbytky původního obsahu tak shoří při teplotě 1700°C. Z některých 

plechovek tak vznikne znovu stejný výrobek, nebo třeba různé odlitky, tyče a desky [9].

Nápojové kartony jsou obaly určené pro plnění tekutých potravin. Jedná se o 

kombinované obaly tvořené 70% papíru a zbytek je plastová nebo kovová fólie. 

Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby: 

V papírnách - papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně 

jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě 

páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat. 

Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které 

je možné použít např. jako stavební izolace. Taková linka funguje také v ČR [9].

4.5 Kompostování

Další metodou zpracování odpadu je kompostování. Touto metodou je 

zpracováván biodegradabilní odpad rostlinného a živočišného původu. Ve své podstatě 

nejde o zneškodňování odpadu, neboť se přitom využívá přirozených mikrobiálních a 

klimatických procesů. Organická hmota se tak rozloží na složky vhodné k obohacování 

půdy živinami, ke hnojení. Přeměnu látek lze technologicky ovládat, proto je možno 

kompostování definovat jako řízený proces, zajišťující potřebné podmínky pro rozvoj 

žádoucích mikroorganismů. Humusové látky lze získat rychleji a produktivněji oproti 

běžným přírodním podmínkám. Pro kompostování jsou nevhodné organické látky 

s choroboplodnými zárodky, s obsahem pesticidů nebo toxických kovů. Ty se mohou 

při použití kompostu v zemědělské výrobě dostat do potravin. Výhodou je zneškodnění 

celého objemu odpadní hmoty [4].

Popsané způsoby zneškodňování KO patří mezi nejvíce využívané. Existují ještě 

další způsoby jako např. vitrifikace nebo ředění odpadu. V případě vitrifikace je 

zpracováván nebezpečný odpad tak, že je zalitý ve sklovité hmotě. Formou ředění jsou 

zpracovány nejčastěji odpadní vody a plynné produkty spalování.   
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5. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE TEPLICE

5.1 Hlavní cíle hospodaření s odpady

Hlavní cíle hospodaření s odpady v obcích se dělí do tří oblastí:

1) oblast životního prostředí

- oddělit od KO jeho složky s nebezpečnými vlastnostmi a bezpečně je zpracovat

- přispět k omezení neobnovitelných přírodních zdrojů surovin a energie cestou 

využívání odpadu

- zlepšit čistotu obcí a prostředí, které ovlivňuje zdraví lidí a zvířat

- snížit množství odpadu ukládaného na skládky, které jsou trvalou zátěží přírody a 

krajiny 

2) oblast hospodářská

- zvýšit množství složek odpadu, které budou materiálově a energeticky využity

- snížit množství netříděného (směsného) odpadu a tím uspořit prostředky potřebné 

k jeho odstranění

- optimalizovat příjmy a výdaje obce za poskytované služby a za využívání odděleně 

sebraných složek odpadu

3) oblast správní a výchovná

- přesvědčit občany o účelnosti předcházení vzniku odpadu

- zapojit občany do hospodaření s využitelnými druhy odpadů

- přesvědčit občany o nutnosti odděleného sběru nebezpečných druhů odpadů z důvodů 

ochrany zdraví lidí a zvířat, zlepšení životního prostředí a ochrany přírody

- usnadnit činnost správních orgánů v oblasti čistoty obcí a nakládání s odpady [7].

K dosáhnutí těchto cílů obce využívají svých práv a povinností uložených jim zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech.

5.2 Odstraňování odpadu v Teplicích

Služby spojené se zajištěním svozu a odstraňováním odpadu jsou ve městě 

Teplice již od roku 1998 hrazené z městského rozpočtu a občanům tedy není za odpad 
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z domácností vyměřen žádný poplatek. Tím, že jsou lidé oproštěni od poplatků za 

služby spojené se svozem a odstraňováním odpadu chce obec dosáhnout větší 

spolupráce občanů hlavně v oblasti třídění odpadů, v oblasti znečištění veřejného 

prostranství a černých skládek. Pro občany města Teplice jsou tak zajištěny následující 

služby, které na základě platných smluv provádí společnost Marius Pedersen a.s., se 

sídlem Úprkova 1, 415 01 Teplice. 
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5.3 Svoz směsného komunálního odpadu SKO

Jedná se o zajištění pravidelného sběru, svozu, přepravy a odstranění odpadu ze 

svozových nádob. Jde o klasické popelnice a kontejnery, ale i kryté velkokapacitní 

kontejnery na vytipovaných stanovištích, včetně úklidu stání nádob podle 

odsouhlaseného harmonogramu. Přednostně jsou využívány nádoby na komunální

odpad v plastovém provedení a to o objemu 120, 240, 660, 770 a 1100 litrů. 



Karel Macek: Komunální odpad na území města Teplice

2009 20

V odůvodněných případech, kdy je do nádob ukládán např. popel, lze zajistit také 

nádoby kovové. Veškeré nádoby jsou označené nálepkou, kde je uveden název svozové 

společnosti a kontakt na ni, četnost vývozu dané nádoby a je zde také vyznačen den 

svozu.

Pro rok 2008 byla na tyto služby vyhrazena z městského rozpočtu částka 

23.817.266,- Kč vč. DPH, pro letošní rok 2009 tato částka činí 24.800.000,- Kč vč 

DPH. 

5.4 Odpadkové koše

Celkový počet odpadkových košů rozmístěných ve městě je 1 000 ks, z nichž 

cca 500 ks je vyváženo pětkrát týdně a v centru města a lázeňské oblasti šestkrát týdně. 

Zbylých cca 500 ks na méně frekventovaných místech třikrát týdně. Většina 

odpadkových košů je v majetku společnosti Marius Pedersen a.s. a součástí smlouvy je 

tedy kromě zajištění pravidelného vývozu i jejich dodání, pronájem, instalace a obměna 

v případě poškození. U většiny zastávek MHD jsou instalovány kovové odpadkové koše 

typu City Zig. V současné době již probíhá poslední etapa instalace těchto odpadkových 

košů. V parcích, především v lázeňské oblasti jsou instalovány ozdobné litinové koše na 

samostatném sloupku. V ostatních lokalitách jsou osazovány většinou koše keramické. 

Po velice neblahých zkušenostech s vandalstvím, kdy např. za jediný víkend bylo 

rozbito až 10 těchto košů, bylo nutno nahradit keramické koše betonovými, které vydrží 

větší silové zatížení ze strany vandalů. Bohužel však, ani beton vandaly neodradil a není 

zdaleka ojedinělou záležitostí vidět v ulicích města rozbitý betonový koš. Na některá 

dětská hřiště byly instalovány plastové odpadkové koše v podobě zvířátek (žába, 

medvěd, delfín) pro doplnění herního prostředí. Vzhledem k tomu, že tato dětská hřiště 

jsou v oplocených areálech pod uzamčením, koše se zatím osvědčily a nedoznaly 

zásadnějších poškození.   

Součástí smlouvy se společností Marius Pedersen, a.s. je nejen pravidelný vývoz 

odpadu z košů a obměna rozbitých či poškozených kusů, ale také pravidelný úklid okolí 

košů a dvakrát ročně jejich desinfekce.

Částka vyhrazená pro rok 2008 na zajištění těchto činností činila 2.251.722,- Kč 

vč. DPH, v letošním roce je to 2.650.000,- Kč vč. DPH.
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5.5 Sběrný dvůr 

Občané Teplic mohou na sběrný dvůr ukládat odpady též zdarma. Provozní doba 

je upravena na letní období od března do října a na zimní období od listopadu do února. 

Sběrný dvůr odpadu se nachází v areálu společnosti Marius Pedersen, a.s., Úprkova ul.

a provozuje ho tatáž společnost. Občané se zde mohou zbavit velkoobjemového odpadu, 

odpadu z údržby zeleně, stavební suti, pneumatik nebo odpadů nebezpečných jako jsou 

zářivky, oleje, léky, obaly od barev, akumulátory, televizory, ledničky atd..

Na provoz sběrného dvora byla pro rok 2008 z městského rozpočtu vyčleněna 

částka 1.507. 348,- Kč vč. DPH a pro rok 2009 tato částka zatím činí 1.450.000,- Kč vč. 

DPH. 

5.6 Mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Dvakrát ročně mohou občané města zdarma odevzdávat nebezpečné odpady na 

předem vytipovaných stanovištích při tzv. mobilním svozu nebezpečných složek 

komunálního odpadu. Místa jsou předem oznámena a označena barevnými letáky 

s přibližným časovým údajem o sběru. Aby nedošlo k ohrožení zdraví ostatních 

spoluobčanů, především dětí nebo k poškození životního prostředí, je nutné, aby občané 

odpad předávali na příslušných stanovištích, až v době příjezdu techniky se speciálně 

proškolenou obsluhou.

Jarní mobilní svoz nebezpečného odpadu je zpravidla připraven na poslední 

sobotu v březnu a podzimní svoz na poslední sobotu v září daného roku. Pro každý 

z těchto svozů je vytipováno 30 stanovišť. To je tedy celkem 60 míst ročně. Jarní svoz 

je vždy zaměřen na městské části Sobědruhy, Trnovany, Šanov, Prosetice a centrum 

Teplic, podzimní svoz je připraven pro Řetenice, Novou Ves a Bílou cestu.

Na zajištění této služby bylo pro rok 2008 vyčleněno z městského rozpočtu 

74.435,- Kč vč. DPH, pro rok 2009 tato částka činí 150.000,-Kč vč. DPH.

5.7 Likvidace odpadu prostřednictvím velkokapacitních kontejnerů

Jednou z dalších možností, jak se zbavit objemného odpadu z domácností nebo 

odpadu ze zeleně během celého roku, pokud nebereme v úvahu sběrný dvůr spočívá 
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v tom, že na vytipovaných stanovištích, kterých je na území celého města celkem 100, 

jsou opakovaně, v pravidelných intervalech, asi po pěti týdnech rozmísťovány 

velkokapacitní kontejnery. Stanoviště umístění kontejneru a termín pro jejich přistavení 

jsou zveřejňovány a lze je najít třeba na webových stránkách města. Každý týden je tedy 

do ulic města na různá stanoviště rozmístěno 20 velkokapacitních kontejnerů, které jsou 

na místě vždy čtyři dny a občané celého města je mohou využít pro odložení objemného 

odpadu z domácností.

V městském rozpočtu byla pro tuto službu vyčleněna pro rok 2008 částka  

2.297.773,- Kč vč. DPH a pro rok letošní je tato částka 2.380.000,- vč. DPH. 

5.8 Bioodpad

Jde o svoz bioodpadu a následné zajištění jeho využití v souladu s platnou 

legislativou ČR, z vytipovaných lokalit města Teplice. Svoz bioodpadu byl v Teplicích 

zaveden v roce 2005. Bioodpad je prozatím svážen z především domkových čtvrtí nebo 

spíše oblastí, kde jsou pro jednotlivé rodinné domky ke standardním nádobám na SKO, 

přistaveny navíc speciální nádoby na bioodpad, tzv. kompostainery o objemu 110 nebo 

240 litrů. Nádoby jsou hnědé barvy se speciálním odvětráváním zabezpečujícím přístup 

vzduchu, přičemž svoz je prováděn jednou za 14 dní. Zájem občanů o tuto službu je 

poměrně veliký, proto dochází k postupnému rozšiřování této služby do dalších lokalit.  

Množství sebraného bioodpadu od zavedení jeho svozu je také patrné z předchozí 

tabulky č. 1.

Pro rok 2008 bylo pro tuto službu vyhrazeno z městského rozpočtu 1.021.890,-

Kč vč. DPH, pro rok 2009 částka činí 1.600.000,-Kč vč. DPH.

5.9 Separace

Do roku 2000 bylo v Teplicích 35 separačních míst. Od roku 2001 byl jejich 

počet navýšen na 150 míst, přičemž na každém z těchto stanovišť byly umístěny 2 

kontejnery o objemu 1100 litrů na komodity papír, plast. Asi ze 70-ti stanovišť byl

prováděn vývoz jednou týdně, ostatní stanoviště byla vyvážena jednou za 14 dní. Od 

března 2005 bylo každé z těchto stanovišť doplněno ještě o další kontejner na sklo 

s četností svozu jednou za měsíc a průběžně dle potřeby jednotlivých stanovišť 
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navyšována četnost svozu komodit papír a plasty z jedenkrát za 14 dní na jednou týdně.

V roce 2006 bylo na žádost občanů nově zřízeno 12 separačních hnízd. Na území celého 

města je tedy v současné době rozmístěno celkem 162 separačních hnízd, vždy ve 

složení papír, plast - PET lahve a sklo. Zvýšený zájem o třídění odpadu nutí město 

k navýšení četností svozu.

Pro rok 2008 bylo pro tuto službu vyhrazeno 2.270.764,- Kč vč. DPH, pro rok 

2009 je to zatím 2. 250.000,- Kč.

Období
Separovaný odpad (množství uvedeno v tunách)

Papír
Plast (PET-

lahve)
Sklo Bioodpad

Rok 2000 79,00 47,20 0

Rok 2001 120,07 62,78 0

Rok 2002 120,77 57,94 0

Rok 2003 145,74 68,03 0

Rok 2004 248,99 83,35 0

Rok 2005 167,45 61,11 92,68 77,21

Rok 2006 267,68 72,21 149,15 159,88

Rok 2007 288,07 84,67 189,15 492,15

rok 2008 338,99 97,48 233,58 572,07

Tabulka č.1 Vývoj sběru separovaného odpadu města Teplice    

Zdroj: Magistrát města Teplice, ODŽP

5.10 Bílý týden

Jedná se o jednorázovou akci, prováděnou jedenkrát do roka, zaměřenou na sběr 

objemného odpadu z domácností. Akce probíhá vždy v termínu jediného týdne na 

území celého města v některém z jarních měsíců. V rámci této akce se mohou občané 

města Teplic zbavit objemného odpadu z domácností a odpadu ze zeleně. Akce však 
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není zaměřena na stavební či nebezpečný odpad. Odpad by měl být odkládán u stání 

kontejnerů či popelnic. Pokud to není možné, lze odpad odložit na chodník před 

domem, s ohledem na přístup k tomuto místu z vozovky, tak aby bylo možné odpad 

naložit a odvézt.

Částka za zajištění této služby byla pro rok 2008 vyčíslena na 1.122 655,- Kč 

vč. DPH a pro rok 2009 činí tato částka zatím 1.050.000,-Kč vč. DPH.

5.11 Černé skládky

Přestože veškeré služby spojené se svozem odpadu, popsané výše, jsou pro 

občany města Teplice zdarma, ani město Teplice se nevyhne likvidaci nepovolených 

skládek z pozemků ve vlastnictví Statutárního města Teplice. Pouze v mizivém počtu 

případů je prokazatelné, kdo skládku založil a odpovědnost pak nese vlastník pozemku. 

Na zajištění této služby byla pro rok 2008 v městském rozpočtu vyčleněna 

částka 1.255.935,- Kč vč. DPH, pro rok 2009 částka prozatím činí 1.000.000,-Kč vč. 

DPH, ale je pravděpodobné, že bude během roku navýšena.



Karel Macek: Komunální odpad na území města Teplice

2009 25

6. SKLÁDKY, SBĚRNÉ DVORY A KOMPOSTÁRNY 
V OKRESE TEPLICE

6.1 Řízená skládka Modlany II

Provozovatelem a vlastníkem řízené skládky Modlany II je společnost Esomo 

s.r.o., která je členem skupiny firem Marius Pedersen Group.  Skládka Modlany II je 

skládka technicky zabezpečená na úrovni skupiny SIII, tedy pro ukládku odpadů 

kategorie "ostatní odpad", jejichž přijetí nelze hodnotit na základě vodného výluhu a pro 

odpady, jejichž vodný výluh nepřekračuje limitní hodnoty dané vyhláškou Ministerstva 

pro životní prostředí. Skládka je provozována od roku 1993. Rozloha skládky je 9 

hektarů s plánovanou životností 85 let. Roční příjem do všech zařízení skládky je 

průměrně 165 000 tun odpadu, což znamená denní příjem kolem 200 aut s odpady. 

Ohraničení skládky je provedeno dva metry vysokým plotem. Skládka je vybavena 

vlastním monitorovacím systémem povrchových a skládkových vod. Veškeré vody 

z tělesa skládky jsou zachyceny  do bezodtokových retenčních nádrží a po kontrole 

jejich kvality jsou předávány čistírnám odpadních vod. Provozní podmínky umožňují 

bezproblémový a plynulý pohyb dopravních prostředků po skládkách. Je zajištěno 

přesné automatické vážení na váze, která je každé dva roky kalibrována. Pro úpravu 

sládkovaného odpadu slouží stroj kompaktor. Součástí je také recyklační plocha, která 

je přemístitelná. Pro úpravu odpadu, podle jeho druhu je v souvislosti s recyklací 

používána mobilní drtička, starý kompaktor a hruborošt.

Součástí skládky je odplyňovací systém pro sběr vznikajícího skládkového 

plynu. Jeho vlastnosti jsou nepřetržitě analyzovány a podle potřeby upravovány tak, aby 

skládkový plyn mohl sloužit jako alternativní zdroj energie. Na skládce v Modlanech 

jsou umístěny kogenerační jednotky TEDOM Quanto C1100 SP BIO a SDG 300. 

Jednotky včetně ostatního vybavení jsou v kontejnerovém provedení a byly spuštěny na 

přelomu roku 2002 a 2003. Skládka je odplyněna pomocí 32 jímacích studní a čerpací 

stanice, osazené dvěma dmýchadly. Provoz jednotky je kontinuální v průběhu roku a 

roční úspora emisí  CO2 je 10 652 t/rok.



Karel Macek: Komunální odpad na území města Teplice

2009 26

6.2 Kompostárny

V okrese Teplice jsou zavedeny dvě kompostárny a to kompostárna Pitterling 

v Bílině – Chudeřicích a kompostárna v Modlanech, která je součástí zdejší skládky 

ostatního odpadu. 

6.2.1 Kompostárna Pitterling

Kompostárna byla zřízena v roce 2000 a je určena ke zpracování veškerých 

bioodpadů pro výrobu kompostu a jejich následnou aplikaci na plochy zdevastované 

hornickou činností a pro použití při tvorbě okrasných zahrad a parků. Kompostárna je 

součástí středisek firmy Ekodendra. Na zdejší kompostárně o kapacitě až 50 000 t/rok je 

možno uložit ke zpracování biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné 

komunální odpady. Po technologické úpravě jsou zpracované bioodpady expedovány ve 

formě kompostu či substrátu. Do výbavy kompostárny patří silniční váha, technika pro 

promíchávání a překopávání zakládek, třídící a obohacovací haly, fermentační boxy a 

sociální zázemí. Pro zajištění hygienizace kuchyňského odpadu a biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu s příměsí kuchyňského odpadu z domácností byly v 

roce 2003 vybudovány biofermentační boxy s automatickým měřením teploty, vlhkosti 

a odvětráním do biofiltru. Pro rozšíření okruhu působnosti a přiblížení se zákazníkům 

byl na jaře roku 2005 otevřen sběrný dvůr bioodpadu v Kladrubech u Teplic [10].

6.2.2 Kompostárna Modlany 

Druhou kompostárnou je kompostárna v obci Modlany vzdálená od Teplic 3 km. 

Kompostárna je v provozu od roku 2005 a je součástí areálu řízené skládky Modlany 

provozované také společností Esomo s.r.o. Kompostárna je v areálu zvlášť ohraničená 

na těsněné ploše skládky a má svůj režim odpadních vod. Je oddělena od SKO 

technickou bariérou, kterou tvoří inertní materiál resp. zeminy a jíly, které jsou 

zhutněny na požadovaný parametr. Tvar je tvořen tak, aby voda odcházela do jímky. 

Kompostárna vede svou evidenci odpadu. Modlanská kompostárna zpracuje v průměru 

13000 tun bioodpadu, jako jsou kaly z čističky odpadních vod, tráva, listí a dřeviny. Pro 

práci jsou používány nakladače, štěpkovač a překopávač. Tyto stroje slouží buď  
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k úpravě bioodpadu nebo k manipulaci s ním a k jeho zpracování. Předpokládané 

ukončení provozu kompostárny v Modlanech je v roce 2041.   

6.3 Sběrné dvory

Sběrný dvůr je místo, kde je možné odevzdat objemný odpad, který se nevejde 

do běžných kontejnerů. Pro sběr využitelných složek je většinou jen doplňkový. 

V malých obcích však může být použit jako hlavní systém tříděného sběru. Sběrný dvůr 

má stanovenu provozní dobu a vymezené druhy sbíraných odpadů, které musí být 

uvedeny na viditelném místě. Sběrné dvory by měly být zřizovány v obcích s počtem 

obyvatel od 2000, v případě menších obcí se sběrný dvůr umisťuje do centra oblasti.  

Na sběrný dvůr je možné odvážet většinou tyto druhy odpadů:

- kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.

- kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce 

a zeleniny, slupky apod.

- objemné odpady: starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, toalety, nefunkční 

sporáky,

- elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky, pračky apod.

- stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí bytů a rodinných domů

- nebezpečné odpady: jsou sbírány na dvorech vybavených speciálními ekosklady, kde 

musí být zabezpečen naprosto bezpečný sběr, manipulace a skladování nebezpečných 

odpadů. Nejčastěji jde o léky, barvy, akumulátory, galvanické články, ledničky apod. 

[5].

V okrese Teplice je občanům k dispozici celkem šest sběrných dvorů. Sběrné 

dvory se nachází v jednotlivých obcích konkrétně pak v Teplicích, Dubí, Krupce,

Oseku, Duchcově a Bílině. Služba sběrného dvora je poskytována bezplatně. Odevzdat 

odpad zde mohou občané města, po předložení občanského průkazu. Sběrný dvůr tvoří

váha a velkokapacitní kontejnery. Obsluha po zvážení odpadu a vyplnění dokladů určí, 

do kterého kontejneru se má dovezený odpad uložit a tím je zajištěno jeho třídění.
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7. KONTROLNÍ ČINNOST OBCE

Mezi základní povinnosti obce jako původce odpadu patří výkon kontroly vlivu 

nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními 

předpisy a plánem odpadového hospodářství. Zajišťuje tedy dostatečnou kontrolu nad 

celým průběhem nakládání s odpady od okamžiku jejich vzniku po jejich využití či 

zneškodnění. Obec může provádět kontrolu právnických osob a fyzických osob

oprávněných k podnikání, které jsou zapojeny do systému obce nakládání s KO na 

základě písemných smluv a též občanů, zda odpady sami využívají v souladu se 

zákonem o odpadech, popř. zda dodržují obecně závaznou vyhlášku. Obec tedy může 

provést kontrolu u jakéhokoliv drobného živnostníka, ale také u významných 

průmyslových podniků se sídlem na území obce. Dále je obcí prováděna kontrola  

poplatků za ukládání odpadů na skládku, které vybírá provozovatel skládky.  Kontrolu 

plnění povinností obce jako původce KO kontrolují jiné orgány veřejné správy mezi 

které patří např. Česká inspekce životního prostředí, krajský úřad nebo obecní úřad 

s rozšířenou působností. 

Jestliže podnikatel využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s 

komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí nebo nezajistí odstranění či využití 

odpadů v souladu se zákonem, uloží obec v případě tohoto zjištění pokutu do výše 

300 000 Kč.

Pokud se občan zbaví autovraku v rozporu se zákonem o odpadech, dopouští se 

tak přestupku, za který mu je obcí uložena pokuta do výše 20 000 Kč.

Kontrolní činnost města Teplice

Kontrolní činnost na území města Teplice provádí pracovníci Magistrátu města 

Teplice, odbor dopravy a životního prostředí. Kontrola je rozdělena mezi několik 

pracovníků. Jejich činnost je zaměřena především na úklid po svozu KO firmou Marius 

Pedersen, a.s..Kontroly jsou prováděny pravidelně 1-2x týdně a pokud po svozu nádob 

nejsou kontejnerová stání v pořádku, je vyžádáno jejich dočištění. Mezi takto 

kontrolovaná místa patří i odpadkové koše, u kterých je postup stejný. Další činností je 

kontrola a převzetí místa, kde byla odstraněna černá skládka.  
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Další kontrolní činnost obce probíhá u provozoven sídlících ve městě se 

zaměřením na dodržování právních předpisů o odpadech a jak mají jednotlivé 

provozovny zajištěno využití nebo odstranění odpadu. Z každé kontroly odpadového 

hospodářství je sepsán protokol. Kontroly jsou prováděny  namátkově nebo na základě 

upozornění či stížnosti. Každý rok je provedeno kolem 100 kontrol. V případě zjištění 

nedostatku je dán termín k jejich odstranění, zpravidla o délce 14 dní. Jestliže nedojde 

k nápravě, je zahájeno správní řízení, ve kterém lze udělit přestupci pokutu v souladu se 

zákonem o odpadech. Toto jsou však ojedinělé případy, což dokazuje i četnost pokut 

v posledních třech letech. V roce 2006 byly uloženy tři pokuty, v roce 2007 jedna 

pokuta a v roce 2008 čtyři pokuty. 
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8. ZÁVĚR
Cílem této bakalářské práce bylo poukázat na problematiku odpadu, který je 

následkem činností lidské společnosti. V minulosti byla tomuto tématu věnována 

minimální pozornost. Je však zřejmé, že odpadu je nutno věnovat daleko větší 

pozornost, neboť je nesporné, že odpady mají řadu nepříznivých vlivů na životní 

prostředí a zdravé životní podmínky. Nepříznivé vlivy provází odpad od jeho vzniku až 

po jeho zneškodnění jakýmkoliv způsobem. Stále nejvyužívanějším způsobem 

zneškodňování odpadů je skládkování, což je zároveň nejméně ekologický způsob 

nakládání s odpadem. Trvalým trendem by měla být minimalizace objemu odpadů ještě 

dříve než vzniknou a jednak recyklace odpadů již vzniklých, popřípadě bezpečné 

zneškodňování odpadů různých typů a kategorií. Veškerá činnost obsažená v 

hospodaření s odpady je spojena s dodržováním zákona o odpadech a  jeho prováděcích 

předpisů a dalšími zákony vztahujícími se k ochraně životního prostředí.

Představitelé obcí jsou nuceni, ať už na základě právních předpisů nebo spíše 

z potřeb běžného života obce a jejích občanů, zajistit hospodaření s odpady. Obce 

mohou využít zákona o odpadech k efektivnímu a systémovému nakládání s KO. Svou 

práci jsem zaměřil na odpadové hospodářství města Teplice, které je oproti většině 

ostatních měst odlišné v tom, že za svoz a následné zpracování odpadů občané města 

neplatí. Zavedením této bezplatné služby chce donutit obyvatele města k ukládání 

odpadu do k tomu určených nádob, na stanovených místech a zamezit tak vzniku 

černých skládek a přimět je k třídění odpadu. Pro stejný účel jsou zřizovány sběrné 

dvory, kde mají občané města Teplice možnost odevzdat objemný odpad. Zároveň je 

zde tento odpad tříděn. Ve městě jsou činěny další kroky k tomu, aby byl odpad 

odkládán na určených místech, čehož jsou důkazem  tzv. bílé týdny. Jednou ročně, po 

dobu bílého týdne, se mohou obyvatelé Teplic zbavit objemného odpadu a odpadu ze 

zeleně, který odloží u kontejnerových stání. Následně je proveden svoz odloženého 

odpadu. Dalším pozitivním krokem je nárůst počtu kontejnerů na separovaný sběr a 

zvýšení počtu nádob na sběr bioodpadu. Smutnou skutečností však je fakt, že i přes tyto 

bezplatné možnosti se najdou jedinci, kteří stejně založí černou skládku nebo odpad jen 

tak pohodí na ulici města, ve kterém žijí. Pro zlepšení stavu životního prostředí je proto 

nutné přispět aktivním přístupem lidské společnosti nejen v oblasti nakládání s odpady.
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