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ANOTACE  

 

           Předmětem diplomové práce je zpracování ekonomického a ekologického 

zhodnocení produkovaného odpadu ve městě Duchcov. V úvodní části diplomové práce 

je provedeno seznámení s odpadovým hospodářstvím jako novým oborem. Dále se 

zabývá současným stavem odpadového hospodářství a seznámením s pojmem 

komunální odpad, popis jeho sběru a třídění, problematikou nebezpečných látek 

v komunálních odpadech a možností využití a likvidace komunálního odpadu. 

Následuje analýza vývoje a současné realizace odpadového hospodářství města 

Duchova. V další části se diplomová práce zabývá ekonomickým a ekologickým 

zhodnocením produkovaného odpadu ve městě Duchcov. V závěru diplomové práce 

jsou stanoveny dílčí návrhy a doporučení k vytvoření ekonomicky výhodného a 

ekologicky přijatelného nakládání s odpady ve městě Duchcov.  

Klí čová slova: odpadové hospodářství, komunální odpad, třídění, využití a likvidace,  

ekologické zhodnocení,  environmentální vzdělávání. 

 

ANOTATION OF THESIS 

 

       The Diploma Thesis deals with issues related to waste management in municipality 

Duchcov. The first part of the thesis shows waste management in general as a new 

branch of business. The following points are present status of waste management, 

municipal waste, description of waste collecting, sorting and disposal and hazardous 

substances in municipal waste questions. The other part of the thesis contains analysis 

of waste management development and its contemporary implementation in 

municipality Duchcov. Following part of the thesis contains economical and ecological 

evaluation of produced waste. The final part of the thesis submits suggestions and 

recommendations for creation of economically beneficial and ecologically acceptable 

waste management in municipality Duchcov. 

 

Keywords: 

waste management, municipal waste, waste collecting, sorting and disposal,  ecological 

evaluation, environmental enlightenment 
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1.      Úvod, cíl práce 
 

Nakládání s odpady patří v současné době k nejpalčivějším problémům 

civilizace. Odpad vzniká, jak při veškeré výrobní, tak i nevýrobní činnosti dnešní 

společnosti. Vzhledem ke konzumnímu způsobu života, produkce odpadů narůstá a 

proto problematika zneškodňování nebo následné využití odpadů je dnes pro lidstvo 

stěžejním úkolem a to jak po stránce ochrany životního prostředí, tak i po stránce 

ekonomické. V současné době existuje několik způsobů, jak s odpadem nakládat. K 

jednomu z nejjednodušších a bohužel taky nejlacinějších způsobů nakládání s odpadem 

je jeho skládkování. Skládky slouží jako zařízení pro konečné uložení odpadů a 

v současné době by měly splňovat hygienické, geologické a hydrologické limity. Tyto 

předpisy však bývají ze strany provozovatelů skládek často porušovány. Další možností 

je odvoz odpadu do spaloven. Zde ze spáleného odpadu vzniká popel a struska, které 

mají další využití ve stavebnictví. Ve spalovnách se však nedá likvidovat všechen odpad 

a taktéž dochází k produkci látek znečišťujících životní prostředí. Nejlepší cestou, jak se 

zbavit odpadu je jeho třídění a recyklace, tedy znovu využití surovin obsažených 

v odpadu. V české republice je nejvíce vnímaným odpadem odpad komunální. Mnoho 

látek z domovních neboli komunálních odpadů by při jejich třídění mohlo být 

recyklováno a využito jako surovina pro další výrobu. 

 Roztřídění odpadu a jeho následné další využití v České republice není prozatím 

nijak významně rozvinuto. Po vstupu naší republiky do Evropské unie se konečně 

začaly objevovat kontejnery na tříděný odpad na mnoha místech, dokonce v malých 

městech a vesnicích. Za poslední dobu se právě problematika odpadů dostává do 

popředí zájmů i v České republice.  Začalo se s  propagací zaměřenou na důležitost 

třídění odpadů, na jejímž základě již velká část populace odpad třídí. Stále je však 

v tomto směru co zdokonalovat. Organizace sběru a třídění odpadů je u nás poměrně 

nedokonalá a investiční náročnost provozů využívajících tyto takzvané druhotné 

suroviny nebývá vždy dostatečně celospolečensky podpořená.  

Ekonomicky výhodné a současně ekologicky přijatelné nakládání s odpady 

vyžaduje nové přístupy u všech producentů odpadů, jak u průmyslových výrobců, tak i 

zejména u široké veřejnosti. K tomu je nutné vytvářet rozsáhle založenou osvětu, jenž 

by směřovala k tomu, aby se nebezpečí vyplývající z hromadění odpadů a  nezbytnost 
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jeho správného nakládání s nimi dostalo do podvědomí všech občanů. Ekonomicky 

výhodným a ekologicky přijatelným nakládáním s odpady ve městě Duchcov se zabývá 

tato práce, jejímž obsahem jsou dílčí návrhy a doporučení k zefektivnění současného 

systému a k upřednostnění materiálového a energetického využívání odpadů před jejich 

odstraněním.  
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2. Odpadové hospodá řství 
 

Odpadové hospodářství je relativně novým technologickým odvětvím, které se 

dotýká nejen výrobního sektoru, ale i sektoru spotřebitelského. Je dynamicky se 

rozvíjející oblastí národního hospodářství. Dá se tedy říci, že odpadové hospodářství je 

oborem, který se dotýká výrobního a spotřebního cyklu již od těžby surovin přes 

výrobu, dopravu a spotřebu produktů až po jejich zneškodnění, kdy po uplynutí doby 

jejich životnosti se z nich stávají odpady.   

Na formování odpadového hospodářství byl postupně vyvíjen tlak aktivitami 

celosvětových vládních i nevládních organizací.  První kongres organizace ISWA se 

konal v roce 1972 za významného podílu českých odborníků a představitelů v Praze [2].   

2.1 Odpadové hospodá řství jako nový obor  
 
 

Průmyslově a ekonomicky vyspělé země se začaly odpadovým hospodářstvím 

intenzivně zabývat teprve v posledních 20-30 letech. V České republice vznikl první 

zákon o odpadech až v roce 1991. Před rokem 1991 nebylo nakládání s odpady v ČR na 

legislativní úrovni nijak kontrolováno ani řízeno a s výjimkou druhotných surovin 

nebylo ošetřeno žádným složkovým předpisem.  

           Odpady představují nejčastější a nejsledovanější vedlejší produkt lidské 

společnosti. Zejména komunální odpady a kaly z čistíren odpadních vod jsou 

produktem prakticky všech obyvatel. Denně také dochází k produkci odpadů 

průmyslových, stavebních, biologicky rozložitelných, nebezpečných a řady dalších. 

Kvůli svým specifickým vlastnostem různému riziku ohrožení našeho životního 

prostředí vyžaduje každý tok odpadů specifické nakládání [12]. Základní pravidla pro 

nakládání s odpady jsou stanoveny zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně 

některých dalších zákonů a jeho prováděcími právními předpisy [16]. Cíle pro různé 

způsoby nakládání s odpady a optimální způsoby pro jejich dosažení jsou stanoveny 

Plánem odpadového hospodářství České republiky na roky 2003-2013, který byl 

v souladu se zákonem o odpadech vydán formou nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o 

Plánu odpadového hospodářství české republiky. Jeho plnění je každoročně 

vyhodnocováno prostřednictvím Hodnotící zprávy, která je zveřejňována na stránkách 
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ministerstva životního prostředí [25]. S Plánem odpadového hospodářství ČR musí být 

v souladu také plány odpadového hospodářství krajů a plány odpadového hospodářství 

původců odpadů v celé ČR.  

Mezi hlavní cíle odpadového hospodářství především patří předcházení nebo 

omezování vzniku odpadů. Pokud již odpady vzniknou, nakládat s nimi tak, aby byly 

maximálně využity jako druhotné suroviny v původní nebo upravené formě a aby 

minimálně narušovaly životní prostředí. 

           V následující tabulce je uveden přehled produkce odpadů v České republice za 

rok 2008 z podniků a obcí. U obcí je uveden i podíl komunálního odpadu. Komunální 

odpad, jak je z tabulky patrné, tvoří valnou většinu odpadu pocházejícího z obcí. 

Produkce odpadů z podniků a obcí je dále v tabulce rozdělena na odpady nebezpečné a 

ostatní. 

 

Tabulka  č. 1 –  přehled  produkce odpadů v České republice za rok 2008 (v tis. tunách)   
[Zdroj: www.czso.cz] 

           

                     odpady Produkce odpadů         celkem 

nebezpečné ostatní 

celkem 25869 1 518 24 351 

z podniků 22 244 1 505 20 739 

z obcí 

z toho komunální odpad 

3 625 

3 176 

13 

6 

3 612 

3 170 

 

2.1.1      Současný stav odpadového hospodá řství 

 
           Odpadové hospodářství představuje v celosvětovém měřítku komplex faktorů, 

které odrážejí především úroveň využívání surovinových vstupů a péči o životní 

prostředí. Některé otázky, které byly dříve považovány pouze za lokální záležitost, jsou 

v současnosti otázkami mezinárodního a globálního charakteru [11]. Vzhledem 

k uvedenému je odpadové hospodářství v současnosti vnímáno jako celek zastřešující 

činnosti zaměřené na předcházení a omezování vzniku odpadů, snižování jejich 

nebezpečnosti pro životní prostředí a nakládání s nimi dle platné legislativy. I když se 
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situace v oblasti odpadového hospodářství výrazně změnila, stále přetrvávají v rámci 

tohoto odvětví problémy, kdy se jedná zejména o: 

• relativně vysokou měrnou produkci odpadů,  

• nedostatečné prosazování nástrojů podporujících prevenci vzniku odpadů na 

úrovni původců, 

• nedostatečné stimulování využívání jiných forem nakládání s odpady 

prostřednictvím poplatků za skládkování, 

• problémy spojené rovněž se sanací a rekultivací černých skládek, 

• převahu nevhodných způsobů nakládání s odpady. 

 

Jen velmi malý podíl odpadů je recyklován nebo energeticky využit. V České 

republice nadále převažuje způsob skládkování, přičemž na skládkách končí zejména 

vysoký podíl komunálních odpadů. V současnosti se v české republice ukládají na 

skládky téměř tři čtvrtiny všech odpadů. Na neudržitelnost tohoto nakládání s odpady 

naléhavě upozorňuje Evropská unie. Z jejího podnětu má proto v České republice do 

roku 2020 dojít ke snížení ukládání odpadu na skládky na 25% ze současného stavu. Je 

to záměr, na který musí již nyní reagovat zvláště velká města a v zájmu menších obcí 

též politické reprezentace krajů [26]. 

            Pozitivně lze vnímat podstatné zvýšení využívání odpadů jako druhotných 

surovin, a to zejména zaváděním separovaného sběru využitelných složek komunálních 

odpadů, ale i nebezpečných složek těchto odpadů. Problémem však stále zůstává 

využitelnost některých takto shromážděných komodit.             

 

2.2 Komunální odpad 
 
 

           Komunální odpad je významným pojmem v oblasti odpadového hospodářství. 

V zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, je komunální 

odpad definován jako veškerý odpad vznikající na území obce činností fyzických osob, 

pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, 

s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo osob oprávněných 

k podnikání [20].  
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          V následujícím grafickém provedení je znázorněna produkce komunálních 

odpadů v České republice v letech 2002-2008 s vyznačením odděleně sbíraných složek 

komunálního odpadu a ostatního komunálního odpadu bez odděleně sbíraných složek.  

 

Graf 2  Produkce komunálních odpad ů 
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2.2.1      Třídění a sběr komunálních odpad ů  
 

Komunální odpad je velmi heterogenní směs, která obsahuje například papír, 

sklo, plasty, nápojové kartony, kovy tedy materiály, které jako druhotné suroviny lze 

dále zpracovávat, recyklovat na nové výrobky. Je však zapotřebí tyto látky správně 

vytřídit a následně je včlenit do systému sběru. Znovuzískání těchto materiálů nebo 

některého z nich je založeno na ekonomickém vyhodnocení a místních podmínkách. 

Zodpovědným tříděním se dá objem odpadu snížit o polovinu [25].     

Systémy sběru a třídění komunálního odpadu lze obecně charakterizovat podle 

dostupnosti sběrového místa, kdy se rozlišují způsoby sběru na: 

• odvozový – odpad je odvážen přímo od domů,  

• donáškový – v tomto případě se jedná způsob, kdy občané donáší odpad do      

oddělených nádob k tomu určených nebo do kontejnerů,  

  

 

 

 Graf č.1:  Produkce komunálních odpadů v České republice v letech 2002-2008 
 [Zdroj: www.mzp.cz] 
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• sběrný dvůr – obce zřizují sběrné dvory na své náklady a odpad se zde odkládá  

bezplatně,   

Dále je možné systém rozčlenit podle stupně třídění, který lze dělit na:  

• sběr směsného komunálního odpadu- v tomto případě se jedná o netříděný 

odpad, 

• sběr vícedruhového odpadu - jedná se o spalitelný odpad, 

• sběr jednodruhového odpadu- dochází k oddělenému sběru jednotlivých 

komodit, jedná se například o sklo, papír, plast atd.   

 

Způsoby jakými dochází ke sběru odpadu se rozdělují na: 

• stacionární – trvale umístěné sběrné nádoby,  

• mobilní – například velkoobjemové kontejnery, které se přistavují na různá 

místa v obcích. 

 

Přestože existují a jsou již v provozu zařízení na třídění odpadů, stále větší část 

recyklace se provádí separovaným sběrem, jehož základem a podmínkou úspěšnosti je 

uskutečnění odděleného sběru již v domácnostech, což vyžaduje kromě nádoby na 

běžné kuchyňské odpady i sběrné nádoby na další druhy odpadů.  V obcích a městech v 

České republice stále převládá donáškový způsob sběru do sběrných nádob, které jsou 

umístěny na sběrných stanovištích a jsou barevně odlišeny [14]. Občané musí při 

odevzdání vytříděných složek překonat určitou vzdálenost. Výtěžnost odděleného sběru 

komunálního odpadu ovlivňuje vybavenost území a dostupnost sběrné sítě pro občany.  

          V následující tabulce je uveden přehled celkové produkce komunálních odpadů 

v České republice v letech 2005-2008. Dále je produkce odpadů rozdělena dle způsobu 

sběru odpadů na běžný svoz, svoz objemného dopadu, odděleně sbírané položky a 

odpady z komunálních služeb. Z uvedených údajů je patrné, že v České republice se 

oproti ostatním položkám uvedeným v tabulce výrazněji zvyšuje produkce odděleně 

sbíraných složek odpadu. Toto je velmi důležité vzhledem k dalšímu nakládaní 

s odpady. Takto odděleně sbírané složky odpadu se následně dají použít k dalšímu 

využití. Z níže uvedené tabulky je dále zřejmé, že dochází ke každoročnímu poklesu 

v případě produkce odpadu z komunálních služeb a to od roku 2005 do roku 2008 téměř 

o polovinu.  
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Tabulka  č. 2 –  přehled  produkce komunálních odpadů v České republice v letech 

2005 -2008 (v tunách) [Zdroj: www.czso.cz] 
 

 2005 2006 2007 2008 

Produkce odpadů celkem 2 953 679 3 038 702 3 024 781 3 175 934 

Běžný svoz 2 260 222 2 305 070 2 273 836 2 282 866 

Svoz objemného odpadu    282 158    283 971    303 014    361 054 

Odděleně sbírané složky    300 435    327 023    386 479    454 210 

Odpady z komunálních služeb    121 527    110 864      61 451      76 804 

 

2.2.2    Nebezpečné látky v komunálních odpadech 
 

         Využitelnost komunálního odpadu se zvyšuje tím, že z něj lze odstranit 

nebezpečné látky, které tvoří v komunálních odpadech přibližně 1%.  Tyto odpady jsou 

hlavně problematické svým složením, protože obsahují řadu škodlivých látek, jako jsou 

zejména zbytky chemikálií, barev, olejů, leků nebo autobaterie či bateriové 

monočlánky. I když se jedná o malé množství, je velmi důležité a zároveň však obtížné 

jejich oddělené podchycení. Obce a tedy i občané jsou ze zákona povinni nebezpečné 

odpady odděleně shromažďovat a poté odevzdat ke zpracování. K tomuto účelu obce 

zřizují na vlastní náklady sběrné dvory, kde bezplatně přijímají od obyvatel nebezpečné 

i nadměrné odpady, mezi které patří například televize, ledničky, autobaterie. 

V současné době je možné také odevzdat například použité bateriové monočlánky 

v obchodních centrech, kde se zřizují sběrná místa. Vše se však odvíjí od přístupu 

občanů k třídění odpadů. Je zapotřebí občany přesvědčit, aby se třídění odpadů stalo pro 

každého občana samozřejmostí. Jedním z předpokladů pro aktivní spolupráci 

obyvatelstva je co nejširší informovanost o této problematice.  

         Se zvyšujícím se nárůstem poptávky po různých produktech a se snižováním 

jejich životnosti narůstá množství vznikajících nebezpečných odpadů a to jak z těchto 

produktů v průběhu jejich spotřeby, tak z procesu jejich výroby. Řada výrob pracuje 

s nebezpečnými látkami a některé výrobky také tato látky obsahují. Po odložení 

použitých výrobků se tyto stávají nebezpečnými odpady, které mají značný dopad na 

životní prostředí.  



Bronislav Procházka: Odpadové hospodářství města Duchcova 
 

2010                                                                                                                                 9 
 

2.2.3   Využití a likvidace komunálních odpad ů 
 

Komunální odpady lze výhodně využívat několika způsoby: 

• jako zdroje surovin pro průmysl, 

• pro výrobu energie – přímým použitím tepla ze spalování nebo přeměnou 

odpadů na palivo, 

• pro rekultivaci půdy, což však vyžaduje téměř vždy úpravu tuhého domácího 

odpadu tříděním, aby se omezil obsah nežádoucích látek v kompostu. 

Mezi nejčastější způsoby likvidace komunálních odpadů v  České republice patří 

především skládkování, což je jedna z nejstarších a nejpoužívanějších technologií při 

nakládání s odpadem. S největší pravděpodobností bude skládkování i v nejbližší 

budoucnosti nezbytnou součástí nakládání s odpady. Množství komunálního odpadu 

takto ukládaného by se však mělo postupně snižovat. V zemích Evropské unie dochází 

v současné době k omezování ukládání komunálního odpadu na skládky a zvyšuje se 

tak podíl využití materiálů z odpadů recyklací a kompostováním před skládkováním [3]. 

K dalším způsobům nakládání s odpady patří spalování, které je však jako 

metoda zneškodňování odpadů proti skládkování velmi drahé a proto je jím v České 

republice zneškodňováno jen malé procento celkové produkce odpadů. Spalují se 

především odpady kapalné a odpady s vysokým energetickým obsahem.  Vzhledem 

k druhu spalovaných odpadů lze spalovny rozdělit na dvě základní skupiny: 

spalovny komunálních odpadů, 

spalovny průmyslových odpadů. 

Významným způsobem nakládání s odpady je také kompostování. Využívají se odpady 

zejména ze zpracování dřeva a papíru, které se následně zpracovávají v zařízeních 

určených ke kompostování odpadů. 

            Další možností využití komunálního odpadu je výroba alternativního paliva, 

jelikož komunální odpady obsahují významný podíl organické hořlavé fáze a tento podíl 

se navíc stále zvyšuje. Vytříděním vhodných složek z komunálního odpadu a 

provedením jejich mechanické úpravy drcením a tříděním, lze získat alternativní palivo, 

pro které se začal používat název ekopalivo. Ekopalivo má vysokou výhřevnost 

převyšující výhřevnost hnědého uhlí.  
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            V níže uvedeném grafu je uveden přehled způsobů nakládání s odpady v České 

republice v letech 2002-2008 se znázorněním využívání, odstranění nebo jiného 

způsobu nakládání s odpady.  

Graf 3  Způsoby nakládání s odpady  2002 - 2008
          Ways of waste management; 2002 - 2008 
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3. Charakteristika m ěsta Duchova 
 

Město Duchcov se nachází v severních Čechách, v Ústeckém kraji nedaleko 

lázeňského města Teplice. Město leží v údolí mezi Českým Středohořím a Krušnými 

horami, které tvoří přírodní hranici s Německem. Krušné hory v okolí města Duchcov 

dosahují nadmořské výšky více jak 850 metrů nad mořem, samotné město leží ve výšce 

201 metrů nad mořem.  

3.1 Popis m ěsta Duchcova 
 

Nejstarší písemný záznam o městě Duchcov je z roku 1240, kdy byl ještě 

nazýván  Tockczaw, později přechází název města na Duchczow a poté na německou 

 

 
 

 

 

Graf č. 2 – způsoby nakládání s odpady v České republice v letech 2002-2008 
 [Zdroj:  www.mzp.cz ] 
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verzi Dux. V blízkém okolí města se již od roku 1763 těžilo hnědé uhlí, což spolu 

s rozvojem železniční dopravy v 19 století, kdy se Duchcov stal významnou dopravní 

křižovatkou výrazně přispělo k rozvoji průmyslu ve městě a jeho okolí.   S výše 

uvedeným rozvojem dochází také k značným přírůstkům obyvatel ve městě. Od roku 

1857, kdy byl počet obyvatel 2470, se jejich počet do roku 1914 zvýšil na 13200.  

V současné době žije ve městě Duchcov 9 144 obyvatel. Průměrný věk obyvatel je 37,7 

let a obyvatel v produktivním věku je asi 5500.  

V následujícím grafickém znázornění je zaznamenán demografický vývoj počtu 

obyvatel města Duchcova ve vybraných letech v rozmezí roku 1996 až 2010. Uvedené 

údaje o počtu obyvatel jsou platné vždy  k 1. lednu uvedeného roku. 
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9144
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 Graf č. 3 – demografický vývoj počtu obyvatel města Duchcova 

[Zdroj: podklady z evidence obyvatel MÚ Duchcov] 

 

Pro město Duchcov se však těžba uhlí málem stala osudná, kdy v polovině 20. 

století mělo být město z velké části zbouráno, aby mohly být vytěženy zásoby hnědého 

uhlí, které se údajně nacházejí pod městem a v jeho blízkosti. Těžbě uhlí nakonec 

musely ustoupit obce, které se nacházely v blízkém okolí Duchcova. V samotném městě 

bylo odstraněno několik významných památek, další však zůstaly zachovány do 

současné doby. Jedná se především o barokní zámek, který je součástí duchcovského 

náměstí a je spjat s osobou Giacoma Casanovy, který jako valdštejnský knihovník prožil 

na zámku posledních třináct let svého života. 
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Obrázek č. 1 – pohled na státní zámek a duchcovské náměstí 
[Zdroj: vlastní tvorba] 

 
 

Hlavním faktorem, který ovlivňuje celé město je těžba uhlí z přilehlých 

povrchových dolů, která se však v současnosti vzdaluje od města samotného za 

současně probíhající rekultivace krajiny, která byla těžební činností narušena. V městě 

sídlí gymnázium, průmyslová škola, Střední škola stavební, dvě základní školy a také 

základní umělecká škola. V Duchcově je nemocnice, knihovna, Muzeum města 

Duchcova, které nabízí zájemcům seznámení s bohatou a slavnou historií města, 

Městské informační centrum a také Kulturní centrum. Největší společnosti, které působí 

na území města Duchcov jsou Vitrablok,a.s., zabývající se výrobou a prodejem 

skleněných tvárnic pro stavební průmysl a Porcelánová manufaktura Royal Dux 

Bohemia, a.s. vyrábějící figurální a ozdobný porcelán.   

Městem Duchcov prochází dvě silnice III. třídy. Město má železniční spojení 

díky železniční trati Ústí nad Labem – Chomutov a také autobusové spojení s ostatními 

obcemi. Ve městě je rovněž provozována jedna linka městské hromadné dopravy.    
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4.     Vývoj a sou časná realizace odpadového  
        hospodá řství m ěsta Duchcova 
 

Na území města Duchcova před zavedením centrálního sběrného dvora pro 

vytříděný komunální odpad, nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad byla 

problematika těchto odpadů řešena formou přistavování velkoobjemových kontejnerů. 

Nebezpečný odpad byl sbírán dvakrát ročně. Sběr byl organizován Technickými 

službami města Duchcova, s.r.o. v jejich areálu. Kontejnery přistavovala a sběru se 

účastnila společnost Celio a.s., která pak odpad odvezla. Na sběr nebezpečného odpadu 

byli občané města upozorněni formou letáků. Velkoobjemový odpad bylo možné 

odkládat současně při sběru nebezpečného odpadu. Dále bylo možné velkoobjemový 

odpad odkládat do jednoho z pěti kontejnerů, které byly vždy na víkend přistavovány do 

různých částí města. Občané o tomto byli informováni v místním tisku. Odpad následně 

přebírali Technické služby města Duchcova, s.r.o. a odváželi jej na skládku interního 

odpadu Nelson II. Vlastníkem skládky bylo město Duchcov. Skládka měla kapacitu 420 

00 tun odpadu. Povolení k provozu bylo vystaveno do 31.12.2005 a poté byl provoz 

skládky ukončen.  Rekultivaci skládky dle dohody provedl původní majitel Severočeské 

doly Chomutov a.s., přesypem výsypkou Dolů Bílina.  

Tento způsob sběru velkoobjemových odpadů, však přinášel i problémy, jelikož 

do přistavených velkoobjemových kontejnerů vyváželi odpad nejen občané města 

Duchcova, ale i občané z přilehlých obcí. Dalším problémem byla různorodost odpadu, 

který občané do sběrných velkoobjemových kontejnerů odkládali. V kontejnerech se tak 

nacházel společně například odpad komunální, nebezpečný a velkoobjemový. Sběr a 

třídění odpadů ve městě Duchcov byl z hlediska čistoty takto sesbíraných odpadů 

nedostačující.  

Vzhledem k výše uvedenému se dne 14.5.2002 Rada města Duchcova na svém 

zasedání zabývala stavem  likvidace nebezpečného a objemného odpadu ve městě. Na 

uvedeném zasedání bylo vydáno Usnesení č. 124/2, v kterém se Rada města Duchcova 

rozhodla pro realizaci centrálního sběrného dvora pro vytříděný komunální odpad, 

nebezpečný dopad a velkoobjemový odpad, včetně stavebního a demoličního odpadu.  

V roce 2004 proto vydal odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu 

Duchcov stavební povolení na jehož základě byl areál Technických služeb města 
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Duchcova, s.r.o., rozšířen o další panelovou plochu, na které společně se stávající 

plochou byl zřízen centrální sběrný dvůr. Centrální sběrný dvůr Duchcov byl zřízen 

v celkovém finančním nákladu 6 641 000Kč a byl uveden do provozu v roce 2007.  

         Na ploše byly rozmístěny kovové kontejnery s příslušným označením odpadu, 

který je v nich shromažďován. Nebezpečný odpad je shromažďován samostatně ve 

speciálním EKO SKLADU, který má charakter oplechované buňky a podlaha je 

konstruována jako záchytná vana s roštem. Je zde shromažďován odpad, jako jsou 

minerální motorové oleje, obaly se zbytky barev, ředidel a rozpouštědel, laboratorní 

chemikálie, olejové filtry, oděvy a tkaniny znečištěné nebezpečnými látkami, 

akumulátory, baterie, zářivky, vyřazené elektrické a elektronické zařízení. 

          Centrální sběrný dvůr tak v současnosti slouží jako doplněk nádobového sběru, 

sběru využitelných kovů. Taktéž slouží jako místo k zajištění zpětného odběru 

vybraných výrobků, sběru využitelných složek odpadu, sběru komunálního bioodpadu. 

Zajišťuje zvýšenou míru materiálového využití recyklovatelných složek stavebního a 

demoličního odpadu a odběr vyřazených elektrických a elektronických zařízení.  

 

4.1    Právní ošet ření odpadového hospodá řství m ěsta Duchcov 
             

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů vznikajících na území  města Duchcova, včetně nakládání se 

stavebním odpadem je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Duchcov č. 3/2007, 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Duchcova, 

kterou se Zastupitelstvo města Duchcova na svém zasedání dne 18.9.2007 usneslo vydat 

na základě ust. § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů. Město na jejím základě tak rozhoduje například o přidělování sběrných nádob 

fyzickým osobám, provádí kontroly nakládání s odpadem u právnických osob, nařizuje 

likvidaci černých skládek a podobně. Vyhláška také určuje systém třídění komunálního 

odpadu na:  

• tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, výrobky z PET, kovy, 
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            objemný odpad, 

• nebezpečné složky komunálního odpadu, 

• směsný odpad. 

 

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Zvláštní sběrné 

nádoby jsou umístěny na vybraných místech ve městě. Informace o aktuálním 

rozmístění sběrných nádob ve městě podává odbor výstavby a životního prostředí 

Městského úřadu Duchcov, nebo Technické služby města Duchcova s.r.o.   

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 

papír – barva modrá 

sklo – barva zelená a bílá 

výrobky z PET – barva žlutá 

             

              

    

 

 
Obrázek č. 2 –  zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad  

[Zdroj:  www.ekokom.cz] 
 

Výrobky z PET a nápojové kartony lze shromažďovat v určené dny také před rodinnými 

domy ve speciálních pytlích, které jsou občanům města vydávány proti podpisu 

v podatelně Městského úřadu Duchcov.  

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů a objemného odpadu je 

zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných 

stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o 

sběru jsou zveřejňovány na úřední desce městského úřadu, výlepových plochách, v 
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Duchcovských novinách, v rozhlase. Nebezpečné složky komunálního odpadu a 

objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře. 

Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. 

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob, které jsou rozmístěny na území 

města, a to typizovaných nádob o objemu 110 litrů a 1100 litrů určených ke 

shromažďování směsného komunálního odpadu, přičemž pro obyvatele rodinných 

domů platí, že jedna sběrná nádoba o objemu 110 litrů s týdenním vyvážením odpadu je 

určena až pro pět osob, které jsou v domě trvale hlášeny. 

 Odpadkové koše sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu jsou 

umístěny na veřejných prostranstvích ve městě. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 3 – odpadkové koše umístěné na veřejném prostranství ve městě 

[Zdroj: vlastní tvorba] 
 

4.2      Realizátor odpadového hospodá řství m ěsta Duchcov 
             

Záležitostmi odpadové hospodářství, včetně agendy a svozu odpadu, byly na 

základě smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb, schválené 24. září 2009 na 
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32. zasedání Zastupitelstva města Duchcova pověřeny Technické služby města 

Duchcova s.r.o.. 

Technické služby v Duchcově vznikly v polovině 20.století původně jako 

Veřejná údržba města. Později se přejmenovaly na Technické služby Duchcov – 

rozpočtová organizace a od 1.1.2000 se pak transformovaly v obchodní společnost do 

současné podoby pod názvem Technické služby města Duchcova, s.r.o.. 

Hlavní náplní Technických služeb města Duchcova je mimo svozu odpadů a 

provozování sběrného dvora též údržba a oprava místních komunikací, čištění města, 

údržba veřejného osvětlení, údržba veřejné zeleně.  

Středisko Technických služeb města Duchcova zajišťuje provoz sběrného dvora, 

evidenci přijímaných odpadů a také odbornou likvidaci odpadů. Mezi poskytované 

služby tak patří: 

• příjem schválených odpadů dle provozního řádu 

• evidence odpadů 

• zajištění následné likvidace odpadů odbornými firmami 

• odvoz nebezpečných odpadů od občanů a organizací 

• zpracování podkladů pro statistická hlášení  

Středisko Technických služeb města Duchcova zajišťuje svoz odpadových nádob ve 

městě a pěti okolních obcích. Dále pak zajišťuje vývoz nádob na separovaný odpad a 

jejich výměnu. 

 

4.2.1      Sběrný dv ůr odpad ů Duchcov 
 

Provozovatelem sběrného dvora Duchcov jsou Technické služby města 

Duchcova, s.r.o. a vlastníkem je město Duchcov. Souhlas k provozování sběrného dvora 

vydal Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 402 00 Ústí nad Labem, 

odbor životního prostředí a zemědělství. 

Sběrný dvůr odpadů se nachází na volné oplocené ploše v Duchcově v ulici 

Bezručova č.p. 28 v areálu Technických služeb města Duchcova. Sběrný dvůr je 

vybaven velkoobjemovými, maloobjemovými a speciálními kontejnery, označenými 

pro odkládání jednotlivých druhů přijímaných odpadů. Část volné plochy slouží 

k shromažďování odpadů kusových a objemných.  
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Obrázek č. 4 – sběrný dvůr Duchcov [Zdroj:  Technické  služby města Duchcova, s.r.o]  
 

 
Sběrný dvůr je určen pro sběr, třídění a dočasné odkládání vybraných druhů 

komunálního odpadu včetně jeho nebezpečných složek, stavebního a demoličního 

odpadu od původců. Do sběrného dvora jsou přijímány pouze odpady vyjmenované 

v provozním řádu. Odpady nashromážděné v sběrných nádobách – kontejnerech jsou 

předávány oprávněným osobám k dalšímu nakládání s nimi. Upřednostňuje se předání 

odpadů k dalšímu využití.  

Provoz (obsluhu) sběrného dvora zajišťují vedoucí sběrného dvora a pracovník – 

obsluha sběrného dvora. Na informační tabuli u vjezdu do sběrného dvora je zveřejněn 

seznam odpadů, které lze do sběrného dvora odložit, včetně ceníku.  

Ukládání odpadů je zpoplatněno: 

• za odpad z podnikatelské činnosti fyzické osoby 

• za odpad od právnické osoby 

• za odpad od fyzické osoby, která nemá trvalé bydliště v městě Duchcově 

Provozní doba: 

Pondělí až pátek od 7 do 17 hodin 

Sobota  - 10 až 14 hodin 

Neděle  - zavřeno 
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Každá dodávka odpadu do sběrného dvora je obsluhou zapsána do Knihy příjmů 

odpadů, s uvedením data příjmu odpadu, jeho druhu, množství a původce (fyzická 

osoba, právnická osoba, fyzická osoba podnikající a podobně). Evidence odpadů 

předávaných k dalšímu nakládání s nimi je vedena v Knize předání odpadů k dalšímu 

nakládání s uvedením data předání, druhu a množství předávaného odpadu a přejímající 

osoby. 

Souhrnná evidence převzatých a předaných odpadů za každý den, spolu s 

dalšími důležitými údaji o provozu sběrného dvora je zaznamenána do Deníku o 

provozu sběrného dvora. V následující tabulce jsou uvedeny údaje o vývozu odpadů ze 

sběrného dvora Duchcov. Počty jsou uváděny za jednotlivé čtvrtletí roku 2009 a 

následně celkem za tento rok.  V tabulce jsou uvedeny údaje o celkovém množství 

vyvezeného odpadu ze sběrného dvora a následně také údaje o vyvezeném množství 

vybraných složek odpadu. V tomto případě se jedná o směsný komunální odpad, sklo, 

papír a plasty.  

 

Tabulka  č. 3 – vývoz celkem a vybraných odpadů ze sběrného dvora Duchcov v roce 2009  (v tunách) 
[Zdroj: Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Duchcov] 

 

 

rok  2009 

I. 

čtvrtletí 

II. 

čtvrtletí 

III. 

čtvrtletí 

IV. 

čtvrtletí 

 

celkem 

Odpad celkem 313,27 476,08 418,51 287,71 1492,57 

Směsný komunální 
odpad 

122,8 142,76 76,66 81,01 423,23 

Sklo 3,08 11,2 10,76 4,86 29,9 

Papír 6,88 9,36  6,82 6,9 29,96 

plasty 4,78 12,42 8,92 8,48 34,6 

 

Domnívám se, že odpad, který na území nejen města Duchova, ale celého 

našeho státu, stále narůstá, se týká oproti ostatním složkám odpadů především plastů. 

Toto moje tvrzení je patrné z výše uvedené tabulky a je potvrzeno i z níže provedených 

průzkumů. Procentuální podíl plastů z celkové hmotnosti domovního odpadu je totiž 

vzhledem k ostatním složkám odpadu v tomto případě skla a papíru největší. Je to 

ovlivněno stoupajícím rozvojem životní úrovně a konzumního stylu života. Význam 
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plastů jako materiálu, který nahrazuje tradiční materiály, je trvanlivější a odolnější, 

neustále roste. Plast jako takový obsahuje velké procento znečišťujících příměsí. Co se 

týče materiálového zpracování, je v současné době trend využívat plast jako 

energetického potenciálu ve spalovacích procesech. 

V níže uvedené tabulce jsou zaznamenány údaje o provedeném zpětném odběru 

ve sběrném dvoře Duchcov. Počty jsou taktéž jako v předchozí tabulce uváděny za 

jednotlivé čtvrtletí roku 2009 a následně celkem za tento rok. V tomto případě se 

nejedná o odpad a údaje tudíž nejsou zaznamenány ve výše uvedené tabulce v údaji o 

množství celkově vyvezeného odpadu ze sběrného dvora Duchcov. 

 

Tabulka  č. 4- zpětný odběr ve sběrném dvoře Duchcov v roce 2009  (v tunách a v kusech) 
[Zdroj: Odbor  výstavby a životního prostředí MÚ Duchcov] 

 

 

rok  2009 

I. 

čtvrtletí 

II. 

čtvrtletí 

III. 

čtvrtletí 

IV. 

čtvrtletí 

 

celkem 

Olej 0 0,5 t 0 0,6 t 1,1 t 

Televize, 
monitor, pc, 

0 294 ks 215 ks 128 ks 637 ks 

Lednice, pračky, 
mikrovlné trouby 

0 11,7 t 12,54 t 8,4 t 32,64 t 

Zářivky 0 0  0,18 t 0 0,18 t 

          

4.3      Environmentální vzd ělávání, výchova a osv ěta ve m ěstě   
           Duchcov 
 

Ve městě Duchcov se do systému environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty zapojuje Městský úřad Duchcov a to především prostřednictvím místního tisku 

(Duchcovské noviny) a dále na svých internetových stránkách formou uveřejněných 

výzev odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Duchcov k právnickým a 

fyzickým osobám k dodržení ustanovení zákona a zejména povinností nakládání 

s odpady a zbavování se jich pouze způsobem stanoveným zákonem. Smyslem osvěty a 

prevence je také, aby nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství a životního 

prostředí a k neoprávněnému nakládání s odpady, to znamená vytváření tak zvaných 

černých skládek na území města Duchova.  
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Do environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jsou ve městě Duchcov 

zapojeny i obě duchcovské základní školy, jejichž hlavním cílem je mimo přípravy žáků 

na středoškolské vzdělávání, také rozvíjet logické myšlení, naučit žáky orientaci v 

problémech života společnosti a také podporovat u žáků environmentální cítění a smysl 

pro zdravý životní styl. V souvislosti s tím, jsou školy zapojeny do projektů Zdravá 

škola a Ekologie a my. V rámci ochrany přírody třídí odpad, účastní se ekologických 

soutěží a plní v průběhu roku úkoly vyplývající z problematiky ekologie a zdravého 

životního stylu 

Veřejná správa je jedním z rozhodujících článků systému, který může sehrát 

v rozvoji a v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty významnou 

úlohu. Obce mají možnost vyčlenit na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu 

vhodné prostory a také finanční prostředky na provoz subjektům, které se 

environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou budou zabývat.  

 

5. Ekologické a ekonomické zhodnocení  
        produkovaného odpadu ve m ěstě Duchcov 
 

Obec je podle zákona o odpadech vznikajících na území obce, které mají původ 

v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, původcem 

komunálního odpadu a tudíž se na ni vztahují i obecné povinnosti původců odpadů [20]. 

Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady 

odloží na místě k tomu určeném, a tím se stává rovněž vlastníkem těchto odpadů. Jedná 

se o odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob 

nepodnikajících. Zákon pro obce sice stanovuje speciální podrobnosti ve vztahu 

k možnosti stanovit povinnosti občanům, kteří sice komunální odpad produkují, ale dle 

zákona nejsou původci tohoto odpadu s právními důsledky. Základním hlediskem po 

určení, zda se jedná o komunální odpad, je subjekt produkce odpadu. Pokud je 

producentem odpadu občan, respektive obec, pak se jedná vždy o komunální odpad. 

Existují různé způsoby, jak odpady využívat a zneškodňovat. Je zde třeba rovněž 

brát na zřetel dva vzájemně se prolínající aspekty – ekonomické a ekologické. Znamená 

to využít energetické a surovinné hodnoty odpadů tak, aby docházelo k minimálnímu 
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narušení životního prostředí. Trvalým trendem musí být proto jednak minimalizace 

objemu odpadů ještě dříve než vzniknou a jednak recyklace odpadů již vzniklých, 

popřípadě bezpečné zneškodňování odpadů. 

 

5.1    Sběr a shromaž ďování odpad ů na území m ěsta Duchcov 
 

Sběrné nádoby používané na území města Duchcov jsou typizované nádoby 

určené k odkládání složek odpadu (tak zvané popelnice a kontejnery) s vnitřním 

objemem do 1100 litrů a velkoobjemové kontejnery s objemem nad 1100 litrů. Ve 

sběrné nádobě se složky odpadu shromažďují do doby svozu. Vlastníkem nádob jsou 

technické služby města Duchova, s.r.o.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 – Sběrné nádoby na odpad ve městě Duchcov - kontejnery společně se sběrnými nádobami 
na tříděný odpad [Zdroj: vlastní tvorba] 

 

• Směsný komunální odpad - popelnice 110 litrů ( celkem 1.226 ks) a 1100 

litrů (130 ks) -  pro zbytkový odpad po vytřídění, to je smetí, popel, saze, 

nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady. Pro obyvatele 

rodinných domů platí, že jedna sběrná nádoba o objemu 110 litrů je 

určena až pro pět osob trvale hlášených v rodinném domě – tento stav je 
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však nedostačující, což naznačují i pytle s odpadky vyskytující se kolem 

kontejnerů. 

• Velkoobjemový odpad - z domácností lze uložit ve sběrném dvoře nebo 

zajistit přistavení velkoobjemového kontejneru. 

• Separovaný sběr - na tříděný odpad – speciální kontejnery vyčleněné 

pouze na papír (kontejnery na kolečkách 1100 litrů 22 ks) PET láhve 

(kontejnery na kolečkách 1100 litrů 36 ks a sklo (kontejnery typu iglú 

1100 litrů 24 ks). 

• Nebezpečný odpad - vyskytující se v komunálním odpadu, mobilní sběr a 

svoz nebezpečných složek komunálního odpadů a objemného odpadu je 

zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených 

přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto 

sběru určených. Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také 

odevzdávat ve sběrném dvoře. 

• Monočlánky – kontejnery k ukládání monočlánků jsou umístěny ve 

vybraných prodejnách sortimentu elektro a elektronika například 

TAMAT elektro s.r.o. Teplická ulice, č.p. 507 Duchcov a Jaroslav 

Karásek prodej domácí elektroniky a elektrotechniky náměstí Republiky 

č.p. 48. 

• Vyřazené léky – kontejnery jsou umístěny ve vybraných lékárnách 

například v lékárně Alfa Teplická ulice č.p. 223, v lékárně Cyanus, s.r.o., 

Bednářská ulice 70 a v lékárně Farmakion,s.r.o. Nemocniční ulice č.p. 

264. 

• Bioodpad – kompostování bioodpadu je možné jen na vlastním nebo 

pronajatém pozemku, pokud nedochází k obtěžování vlastníků nebo 

uživatelů sousedních nemovitostí nebo je možný odvoz do sběrného 

dvora.  

• Stavební odpad – lze zajistit přistavení velkoobjemových kontejnerů, do 

kterých lze stavební odpad odkládat. Velkoobjemové kontejnery budou 

následně odvezeny na skládku tomu určenou, na náklady fyzické nebo 

právnické osoby. Odvoz může být zajištěn též vlastními prostředky. 

Může být také proveden odvoz do sběrného dvora.  
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5.2      Produkce sb ěru odpad ů ve sběrném dvo ře Duchcov 
 
 

Sběrný dvůr ve městě Duchcov slouží jako doplněk nádobového sběru, sběru 

využitelných kovů, místo k zajištění zpětného odběru vybraných výrobků, zajištění 

sběru využitelného odpadu, sběru komunálního odpadu. Dále by měl zajistit zvýšenou 

míru materiálového využití recyklovatelných složek stavebního a demoličního odpadu a 

odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení a tím zvyšování úrovně sběru  

odpadního elektrického a elektronického zařízení.  

V následujícím grafu je znázorněno časové hledisko sběru odpadů ve sběrném 

dvoře Duchcov v jednotlivých měsících v roce 2009. Z uvedeného průzkumu vyplývá, 

že k nárůstu sběru odpadů ve sběrném dvoře Duchcov dochází v jarních měsících. 

V těchto měsících je sběr odpadů téměř trojnásobně vyšší než v měsících zimních, kdy 

je sběr odpadů ve sběrném dvoře Duchcov na nejnižší úrovni. 
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Graf č. 4 - časový snímek sběru odpadů ve sběrném dvoře Duchcov za rok 2009 
[Zdroj: Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Duchcov] 

 
 
 

V níže uvedeném grafickém znázornění je provedeno druhové srovnání sběru 

odpadů ve sběrném dvoře Duchcov v jednotlivých měsících v roce 2009.   
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V grafu je znázorněn druhový snímek sběru odpadů se zaměřením na vytříděné 

složky odpadu (sklo, papír, plasty a objemný odpad). Z provedeného průzkumu je 

zřejmé, že na sběru odpadů ve sběrném dvoře Duchcov se z výše uvedených, 

vytříděných složek odpadu největší měrou podílí objemný odpad. K prudkému nárůstu 

sběru objemného odpadu dochází, což je zřetelně patrné z uvedeného grafu v letních 

měsících, což má přímou souvislost s prováděním stavebních prácí, které jsou v zimních 

měsících v útlumu. Vzhledem k uvedenému je následně sběr objemného odpadu 

v zimních měsících  naopak na nejnižší úrovni. Taktéž sběr ostatních složek vytříděného 

odpadu je v zimních měsících na nižší úrovni než sběr těchto složek v ostatních 

měsících v kalendářním roce. 

 

 

Graf č. 5 - druhový snímek sběru odpadů ve sběrném dvoře Duchcov za rok 2009 
             [Zdroj: Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Duchcov] 
 

 

V následujícím grafu je znázorněn sběr směsného komunálního odpadu. Sběr 

směsného komunálního odpadu je znázorněn samostatně z důvodu několikanásobně 

vyššího množství sběru tohoto odpadu vzhledem uvedeným vytříděným složkám 

odpadu. Podíl sběru ostatních složek odpadu, které jsou uvedeny ve výše znázorněném 

grafickém znázornění je vzhledem ke sběru směsného komunálního odpadu na 

celkovém množství sběru odpadu ve sběrném dvoře Duchcov nepatrný.   
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Graf č. 6 - druhový snímek sběru odpadů ve sběrném dvoře Duchcov za rok 2009 
[Zdroj: Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Duchcov] 

 
 

Z provedeného průzkumu zaměřeného na srovnání druhového sběru odpadů ve 

sběrném dvoře bylo zjištěno, že sběr směsného komunálního odpadu výrazně převyšuje 

sběr vytříděných složek odpadů zejména skla, papíru a plastů. Toto je zřetelně patrné 

v následujícím grafickém znázornění, v kterém je provedeno druhové srovnání sběru 

odpadů ve sběrném dvoře Duchcov. 
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Graf č. 7  – druhové srovnání sběru odpadů ve sběrném dvoře Duchcov v roce 2009 (v %) 

[Zdroj: Odboru výstavby a životního prostředí MÚ Duchcov] 
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5.3 Produkce odpad ů ve městě Duchcov 
 

          Směsný komunální odpad má největší produkci dle evidencí odpadů města 

Duchcov. Z následujícího grafu je zřejmé, že produkce směsného odpadu se každým 

rokem jeví jako lehce rostoucí trend. Z tohoto potom můžeme usoudit, že produkce 

směsného komunálního odpadu se bude i nadále zvyšovat s postupným rozvojem města, 

jeho výstavbou, s rostoucím počtem obyvatelstva, které se do našeho regionu nastěhuje 

za účelem získání nových pracovních příležitostí, a to v nově vznikajících našich či 

zahraničních firmách.  
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Graf č. 8 – srovnání produkce směsného a komunálního odpadu ve městě Duchcov v letech 2004 -2008 
[Zdroj: Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Duchcov] 

 
 

Taktéž dochází k nárůstu produkce separovaného odpadu, ať již se jedná o 

plasty, sklo či papír. K nárůstu produkce dochází i u biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu. Z níže uvedeného grafu vyplývá, že k nárůstu produkce dochází i 
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8 
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v případě nebezpečného odpadu, jehož produkce se ve městě Duchcov zvýšila za 

posledních pět let dvojnásobně.  

V případě otázky nebezpečného odpadu jsem dospěl k jednoznačnému závěru. 

Toto je v současné době problém, který musí naše společnost řešit. Vždyť nebezpečný 

odpad může zcela znehodnotit např. složení komunálního odpadu z hlediska dalšího 

využití, ohrozit kvalitu podzemních vod, ovzduší a půdy. Produkce nebezpečného 

odpadu by se však mohla přesto snížit, a to tehdy, bude-li důsledně uplatňován 

požadavek o zpětném odběru. 
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Graf č. 9 – produkce nebezpečného odpadu ve městě Duchcov v letech 2004 -2008 

[Zdroj: Odbor  výstavby a životního prostředí MÚ Duchcov] 
 

5.4 Nakládání s odpady ve m ěstě Duchcov 
 

Odpady typu „ostatní“ z území města Duchcov v současné době sváží Technické 

služby města Duchcova s.r.o. Směsný komunální odpad je svážen zpravidla 1x týdně 

(týká se všech 110 litrových nádob a 20 kusů 1100 litrových nádob), někde i 2x týdně 

(týká se 110 kusů 1100 litrových nádob z panelové zástavby) Technické služby vozí 

komunální odpad na skládku Celio a tam je předáván společnosti Celio a.s., Litvínov.  
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Skládka Celio je umístěna v katastrálním území obce Růžodol ve skládkovém 

komplexu. Separovaný odpad (sklo, papír, PET láhve) je svážen 1x za čtrnáct dní. 

Nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad je sbírán 2x ročně na předem vyhlášených 

přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. 

Nebezpečné složky komunálního odpadu a objemný odpad lze také odevzdávat ve 

sběrném dvoře. 

V následující tabulce je uveden přehled celkové produkce a také nakládání 

s odpady ve městě Duchcov. Celková produkce odpadů je v tabulce rozdělena na ostatní 

odpady a nebezpečné odpady. Dále jsou v  tabulce uvedeny údaje kolik odpadu 

z celkové produkce je následně použito k úpravě nebo dalšímu využití a taktéž kolik 

odpadů je poté uložených na skládku. Údaje jsou uváděny v tunách za rok a následně 

také v procentuálním vyjádření. Z tohoto přehledu vyplývá, že z celkové produkce 

odpadů ve městě Duchcov je pouze 21,8% odpadů použito k úpravě nebo dalšímu 

využití. Většina odpadů  78,20% z celkové produkce odpadů ve městě Duchcov, se 

ukládá na skládku. Metody spalování odpadů se při nakládání s odpady ve městě 

Duchcov nevyužívá. 

 

 
Tabulka č.5 - celková produkce a nakládání s odpady ve městě Duchcov v roce 2008 

[Zdroj: Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Duchcov] 
 

Ostatní odpady Nebezpečné odpady Odpady celkem Popis 

(t/rok) (%) (t/rok) (%) (t/rok) (%) 

Produkce 
celkem 

4 270,696 99,84 6,670 0,16 4 277,639 100,00 

Úprava nebo 
využití 

927,980 21,73 4,480 67,17 932,460 21,80 

Skládkování 3 342,990 78,27 2,190 32,83 3 345,179 78,20 

Spalování 0 0 0 0 0 0 

 

 

V níže uvedené tabulce je přehled celkové produkce a nakládání s komunálními 

odpady ve městě Duchcov. Celková produkce komunálních odpadů je v tabulce 

rozdělena na ostatní odpady, z toho je samostatně uveden údaj biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu a poté nebezpečné odpady. Dále jsou v  tabulce 
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uvedeny údaje kolik z celkové produkce komunálních odpadů je  použito k úpravě nebo 

dalšímu využití a kolik komunálních odpadů je uložených na skládku. Údaje jsou 

uváděny v tunách za rok a následně v procentuálním vyjádření. Z této tabulky, 

obsahující přehled celkové produkce a nakládání s komunálními odpady ve městě 

Duchcov je zřejmé, že podobně jako ve výše uvedeném případě nakládání s odpady ve 

městě Duchcov, je pouze malé množství komunálních odpadů 19,66 % z  celkové 

produkce komunálních odpadů ve městě Duchcov dále použito k úpravě nebo dalšímu 

využití. Značný podíl komunálních odpadů 80,33  %  z celkové produkce komunálních 

odpadů ve městě Duchcov se ukládá na skládku.  Metody spalování se při nakládání 

s komunálními odpady jako ve výše uvedeném případě nakládání s odpady ve městě 

Duchcov nevyužívá.    

 

Tabulka č.6 - celková produkce a nakládání s komunálními odpady ve městě Duchcov v roce 2008 
[Zdroj: Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Duchcov] 

 

Ostatní  
odpady 

zOO  
BRKO 

Nebezpečné 
odpady 

KO celkem  

Popis 
 (t/rok) (%) (t/rok) (%) (t/rok) (%) (t/rok) (%) 

Produkce 
celkem 

3 578,949 14,66 3 053,380 85,19 5,4 0,15 3 584,349 100,00 

Úprava 
nebo využití 

701,400 19,60 604,400 19,80 3,21 59,45 704,61 19,66 

Skládkování 2 877,55 80,40 2 448,979 80,20 2,19 40,55 2 879,739 80,33 

Spalování 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
  
        

           Za rozhodující faktory ovlivňující produkci komunálních dopadů jsou 

považovány vývoj počtu obyvatelstva, vývoj ekonomického růstu HDP, a spotřeby 

domácností a vývoj způsobu vytápění. 

V následující tabulce je uvedeno množství jednotlivých druhů vytříděného 

odpadu ze vznikajících odpadů ve městě Duchcov. Z tabulky je patrné, že množství 

vytříděného odpadu z celkového počtu vznikajících odpadů ve městě Duchcov je nízké. 

V roce 2008 došlo oproti roku 2007 k poklesu podílu vytříděného odpadu z celkového 

množství vznikajících odpadu ve městě Duchcov. V roce 2007 bylo z celkového 

produkce vznikajících odpadů ve městě Duchcov vytříděno 20,43% odpadů a 

v následujícím roce pouze 14,69% odpadů. Toto však bylo zapříčiněno z důvodu 
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nižšího množství vytříděného objemného odpadu, který ve srovnání s ostatními 

složkami vytříděného odpadu zaujímá největší podíl. Naopak u ostatních složek 

vytříděného odpadu skla, plastů, nebezpečného odpadu a zejména v případě vytříděného 

papíru došlo v roce 2008 ke zvýšení vytříděného množství.   

 

Tabulka č.7 - množství vytříděného odpadu ze vznikajících odpadů ve městě Duchcov v období 2007 – 
2008 [Zdroj: Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Duchcov] 

 
 
 

2007 2008 Druh 
vytříděného 
odpadu 

 (t/rok) (%) Převažující 
způsob sběru 
(kg/obyvatel)  

(t/rok) (%) Převažující 
způsob sběru 
 (kg/obyvatel) 

Papír 13,400 0,33 SN (1,52) 57,950 1,36 SN (6,48) 

Plasty 55,951 1,39 SN (6,33) 72,810 1,70 SN (8,15) 
Sklo 34,872 0,87 SN (3,94) 43,400 1,02 SN (4,86) 
Nebezpečný 
odpad 

5,060 0,13 MS (0,57) 6,67 0,16 MS (0,75) 

Objemný 
odpad 

713,302 17,71 MS (80,67) 447,300 10,46 MS (50,05) 

Celkem 
vytříděno 

822,59 20,43 - 628,13 14,69 - 

Celkem 
odpadu 

4 026,748 100,00 - 4 277,639 100,00 - 

 

  

Z provedeného průzkumu zaměřeného na nakládání s odpady ve městě Duchcov 

vyplývá, že z pohledu ekologického zhodnocení produkovaného odpadu ve městě, je 

nakládání s produkovanými odpady na nízké úrovni. V roce 2008 bylo ve městě 

Duchcov vytříděno na jednoho obyvatele 19,49 kg využitelného odpadu, z čehož 6,48 

kg tvoří papír, 8,15 kg plasty a 4,86 kg sklo. Průměrný občan České republiky v roce 

2008 vytřídil 36 kg využitelného odpadu, z toho 17 kg papíru, 8 kg plastu a 11 kg skla 

[27].   

Ve městě Duchcov se při  nakládaní s odpady v  malé míře využívá odpadů 

s upřednostněním recyklace a taktéž je malé materiálové využití komunálního odpadu. 

Velké množství odpadu produkovaného ve městě Duchcov se následně ukládá na 

skládku. K tomuto řešení by se s ohledem na problematiku ochrany životního prostředí 

mělo přistupovat až v poslední řadě, jelikož skládky jsou zařízení pro konečné uložení 
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odpadů v přírodě. Tato metoda je sice relativně levná, ale je třeba zvážit, že dochází 

k přesunutí nutnosti řešit daný problém na další generace lidstva. Řešení skládek není 

zdaleka ideální, jelikož i běžný odpad obsahuje látky, které se těžko rozkládají a mohou 

tak pod zemí zůstat dlouhou dobu. Navíc ze skládek uniká tak zvaný skládkový plyn, 

který obsahuje přirozeně se tvořící metan a oxid uhličitý. Z těchto důvodů je nutné, aby 

docházelo ke snižování množství odpadů, ukládaného na skládky, které jsou trvalou 

zátěží přírody a krajiny. Obec by měla upřednostnit materiálové využití odpadů před 

jiným využitím. To znamená, že přednost má recyklace odpadů, využití odpadů jako 

druhotné suroviny, kompostování. Ukládání na skládky by mělo patřit až na úplný 

konec možností při nakládání s odpady. 

        Do budoucna je ve městě Duchcov důležité z ekologického hlediska zvýšit:  

• opětovné využívaní odpadů – využití výrobku nebo jeho části za stejným nebo 

podobným účelem recyklace  

• zpracování odpadů, tak aby bylo možno použít surovinu pro výrobu stejného 

nebo jiného výrobku 

• využití zhodnocení odpadu kompostováním nebo získáním energie  

 

Je zřejmé, že jednou z  nejnáročnějších oblastí nakládání s komunálním 

odpadem bude rozšiřování odděleného sběru využitelných složek za účelem zajištění 

míry materiálového využití komunálních odpadů. Vývoj produkce vybraných složek 

odděleného sběru bude významně ovlivněn zejména působením ekonomických nástrojů 

v odpadovém hospodářství. S ohledem na stávající stav a očekávaný vývoj v obalových 

technologiích, lze očekávat nárůst produkce papíru a plastu a naopak pokles u skla a 

kovů. 

 

5.5 Příjmy z místního poplatku za sb ěr komunálního odpadu 
ve městě Duchcov 
 

          Podmínkou vyhlášení místního poplatku podle § 84 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a zákona č.556/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů 

je stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů na území obce. Zákon o místních poplatcích je novelizován tak, že 
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se zavádí nový místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obec musí dotyčný systém 

nejprve stanovit a se zahájením jeho provozování může uplatnit své právo vybírat nový 

místní poplatek, který též stanoví obecně závaznou vyhláškou. Poplatky jsou příjmem 

obce a to bez účelové vazby. Znamená to, že vybrané poplatky se stávají součástí 

obecních příjmů a vynaložení těchto finančních prostředků je určeno skladbou obecního 

rozpočtu a jeho tvorba patří do samostatné působnosti obce. Vyhláškou o místním 

poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem vydává obec 

v samostatné působnosti a podle ustanovení o místních poplatcích.  

V případě místního poplatku je zákonem stanovená horní hranice, která je 

maximálně 500 Kč za osobu a kalendářní rok podle zákona o místních poplatcích platí 

místní poplatek fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být 

poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo 

správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které 

poplatek odvádějí. V roce 2009 činil poplatek za provoz shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů za fyzickou osobu ve 

městě Duchcov 460,- Kč. 

     

Tabulka  č. 8 -  příjmy z místního poplatku za sběr komunálního odpadu 
[Zdroj: Ekonomický odboru MÚ Duchcov] 

 

 

rok   

 

Sazba poplatku 

 

Na poplatku vybráno 

2002 300 2 124 020,00 

2003 330 2 552 859.50 

2004 350 2 593 283.50 

2005 400 2 906 545,50 

2006 400 2 929 881,00 

2007 430 3 149 710,00 

2008 430 3 012 178,00 

2009 460 3 427 734,00 
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Výpočet sazby poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů pro fyzickou osobu ve městě Duchcov 

v roce 2009 se prováděl následovně: 

Sazba poplatku v roce pro fyzickou osobu činila 460 Kč a tvořila ji: 

• částka 210,- Kč za poplatníka a kalendářní rok 

• částka 250,- Kč stanovená na základě skutečných nákladů města za předchozí 

rok  na sběr a svoz netříděného odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

Skutečné náklady za rok 2007 činily 6 343 922,- Kč a byly rozúčtovány takto: 

6 343 922 : 9 001 = 704,80,-Kč (9 001 je počet obyvatel k 1.1.2008). 

Poplatek za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů pro fyzickou osobu ve městě Duchcov byl právně ošetřen obecně 

závaznou vyhláškou č.5/2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2006 o místním  

poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů.  

Z výše uvedené tabulky, kde jsou stanoveny příjmy z místního poplatku za sběr 

komunálního odpadu vyplývá, že město Duchcov za provoz shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2007 vybíralo 

na poplatku za každou fyzickou osobu 430,- Kč. Skutečné náklady v tomto roce, které 

jsou uvedeny v příkladu výpočtu sazby poplatku za provoz shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro fyzickou osobu ve 

městě Duchcov v roce 2007činily 6 343 922,- Kč. Počet obyvatel byl ke dni 1.1.2008 

dle evidence osob města Duchcov 9001, což znamenalo, že  náklady města na každou 

fyzickou osobu činily 704,80,-Kč. Z tohoto výpočtu je patrné, že město Duchcov v roce 

2007 doplácelo za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů částku 274,80,-Kč za každou fyzickou osobu. 

Vzhledem k tomu, že v případě místního poplatku za provoz shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je zákonem 

stanovená horní hranice maximálně 500,- Kč za každou fyzickou osobu a kalendářní 

rok, je z výše uvedeného výpočtu  sazby poplatku ve městě Duchcov zřejmé, že město 

by i při navýšení poplatku na maximální výši nestačilo z těchto příjmů pokrýt skutečné 

náklady za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 
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Graf č. 10- sazba poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů pro fyzickou osobu v Duchcově v letech 2002 – 2009 
[Zdroj: Ekonomický odbor MÚ Duchcov] 

 

5.6 Výdaje na odpadové hospodá řství ve m ěstě Duchcov 

 

Celkové náklady na odpadové hospodářství města Duchcova jsou stanoveny 

jako součet veškerých výdajů na odpadové hospodářství, což jsou náklady na sběr a 

svoz směsného komunálního odpadu, náklady na sběr a svoz využitelných složek 

sbíraných odděleně, náklady na sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu, 

náklady na provoz sběrného dvora, náklady na odpadkové koše a v minulosti též 

náklady na provozování skládky Nelson.  

V následující tabulce jsou uvedeny výdaje na odpadové hospodářství města 

Duchcov  v letech 2002 až 2009. Kromě celkových výdajů jsou v tabulce uvedeny i 

výdaje za sběrné nádoby, kontejnery, tříděný odpad, sběrný dvůr a do roku 2005 také 

výdaje za provozování skládky Nelson. Z tabulky je zřejmé, že jednotlivé výdaje se 

každým rokem stále zvyšují. 
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Tabulka  č. 9 - výdaje na odpadové hospodářství města Duchcov 

[Zdroj: Ekonomický odbor MÚ Duchcov] 
 
 

druh 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sběrné 
nádoby 

 2433420  2535383  2888960  3382545  3460145  3624450  3866747  4264526 

Kontejnery  355000  407295  479900  517900  1999916  2719472  1549312  1764283 

Tříděný 
odpad 

 180000  180000  254600  272800  381000  595439  812638  782515 

Sběrný 
dvůr 

 0  0   0  0  0  332627  2 771822  3525701 

Skládka 
Nelson 

 962385  740000  843 000  887 400  0  0  0  0 

Výdaje 
celkem 

 3930805  3862678  3986560  5060645  5841061  7271988  9000519  10337025 

 

V následujícím grafu je znázorněn růst celkových výdajů na odpadové 

hospodářství ve městě Duchcov. Z grafu patrné, že celkové výdaje na odpadové 

hospodářství ve městě Duchcov se prudce zvyšují a v současné době jsou oproti roku 

2005 dvojnásobné.          
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Graf č. 11- celkové výdaje na odpadové hospodářství ve městě Duchcov v letech 2002-2009 

[Zdroj: Ekonomický odbor MÚ Duchcov] 
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Celkové náklady na odpadové hospodářství ve městě Duchcov se stále zvyšují a 

je velmi pravděpodobné, že tyto náklady se budou i do budoucna zvyšovat, protože 

množství odpadu narůstá. 

Vzhledem ke stále se zvyšujícím nákladům na odpadové hospodářství ve městě 

Duchcov, také dochází k navyšování poplatku za provoz shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za fyzickou osobu ve 

městě. Přesto však výdaje na odpadové hospodářství výrazně převyšují příjmy. 

Vzhledem k výše uvedenému bude nutné zvážit, kde je možné ušetřit, případně kde je 

možné ještě zvýšit vybírané částky.  

 

6. Návrhy a doporu čení 
 

        Z hlediska ekologického zhodnocení produkovaného odpadu ve městě Duchcov je 

nezbytné vytvořit podmínky ke zvýšení výtěžnosti separovaného sběru využitelných 

složek komunálního odpadu z domácností (papír, sklo, plasty, kovy) na území města..  

V současné době jsou na území města sbírány odděleně tyto komodity : PET láhve, 

papír a sklo. Je rozmístěno celkem 22 kusů kontejnerů na papír, 36 kusů kontejnerů na 

PET láhve a 24 kusů kontejnerů na sklo. Kompletních hnízd, kdy jsou všechny tři 

kontejnery na jednom stanovišti je nyní celkem 20.  Pro zvýšení výtěžnosti sběru 

separovaného opadu je nezbytné rozšířit počet kompletních hnízd a optimalizovat 

svozové oblasti na separovaný odpad. V současné době se kompletní hnízda nacházejí 

především v panelákové výstavbě. Do budoucna je nutné vytvořit podmínky pro 

rozmístění tak zvaných kompletních hnízd pro sběr separovaného odpadu i v dalších 

lokalitách a okrajových částech města, například u městského koupaliště a v oblasti 

Nové Sady, kde jsou nově postaveny rodinné domy a tím pádem dochází v těchto 

okrajových oblastech k nárůstu obyvatel. Dále by bylo možné umístit kompletní hnízda 

ke všem šesti základním a středním školám ve městě a apelovat na rozvíjení 

environmentálního cítění a smysl pro zdravý životní styl u žáků ve všech školách ve 

městě Duchcov.  Je nezbytné ve městě rozšířit separovaný sběr o další komodity 

(například o kompozitní obaly).  Účelem je zajistit důsledné třídění využitelných 

komunálních odpadů a jejich následné využití s ohledem na environmentální a 

ekonomické podmínky především materiálově a energeticky.  Je rovněž potřebné zvýšit 
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účast obyvatel na uvědomělém nakládání s komunálním odpadem a především jeho 

využitelnými složkami. Základem je pak optimalizace svozové oblasti se společným 

řešením pro sběr a následnou úpravu sebraných využitelných odpadů. Dojde ke zvýšení 

cen za převzetí odpadů za „nové“ komodity, avšak toto bude alespoň částečně 

kompenzováno dotacemi z EKO-KOMu. Hledat cesty racionalizace nakládání 

v odpadovém hospodářství u realizátora, snažit se porovnávat případné ceny za realizaci 

odpadového hospodářství u ostatních subjektů. Dále je nutné intenzivně oslovovat 

konečné zpracovatele odpadů, u nichž lze řešit další využitelnost.  

          Z hlediska nebezpečných odpadů ve městě Duchcov bylo zjištěno, že produkce 

nebezpečných odpadů je rostoucí. Obecně se očekává snižování produkce nebezpečných 

odpadů v důsledku realizace preventivních opatření, přenášení odpovědnosti za výrobek 

po celou dobu jeho životního cyklu na výrobce, preference třídění odpadů a jejich 

materiálové využití. Produkce nebezpečného odpadu by se mohla snížit, pokud bude 

uplatňován požadavek o zpětném odběru. V tomto případě je nutné usilovat o vytvoření 

dostatečně husté sítě míst zapojených do systému povinností zpětného odběru provádět 

důslednou osvětou obyvatel. Lze však předpokládat určité výkyvy v produkci 

nebezpečných odpadů, zejména ve skupině „stavební a demoliční odpady“, která 

souvisí s rekonstrukcí objektů. Tento odpad však není pro město Duchcov významný, 

přesto by bylo vhodné dále využívat 75% hmotnosti vznikajících stavebních a 

demoličních odpadů. Produkce odpadů chladniček s ohledem na předpoklad rychlejší 

obměny zařízení domácností bude mít vzestupnou tendenci, avšak podíl chladniček 

s obsahem nebezpečných látek zaznamenává výrazný pokles. Podobně tak i odpad 

elektrických a elektronických zařízení. Taktéž se výhledově předpokládá nárůst počtu 

akumulátorů a baterií uváděných na trh a tedy i odpadů z těchto výrobků s ohledem na 

vývoj stupně motorizace.     

Z ekologického hlediska v případě nakládání s odpady ve městě Duchcov je dále 

nutné omezení množství neupravených komunálních odpadů odstraňovaných 

skládkováním. Předpokladem je dodržování legislativy a naplňování cílů zákona o 

obalech v integrovaném systému nakládání s komunálními a obalovými odpady 

založeném na spolupráci s obcemi. Je důležité také snížit maximální množství 

biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky, tak aby podíl 

této složky činil nejvíce 50% hmotnosti z celkového množství biologicky rozložitelných 
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komunálních odpadů. Účelem je zajistit snížení biologicky rozložitelných komunálních 

odpadů ukládaných na skládky s cílem omezení plynných emisí (globální dopady na 

atmosféru) a kapalných emisí (lokální dopady na kvalitu vod), současně s omezením 

skládkování neupravených odpadů. Vzhledem k uvedenému dojde také k zabezpečení 

návratu organické hmoty do oběhu a tím snížení deficitu organických látek v půdě, 

zejména v oblastech zasažených důlní a výsypkovou činností, což je právě případ města 

Duchcova, které se v této oblasti nachází. Zlepšení nakládání s  bioodpady je jedním 

z pilířů environmentální strategie zemí Evropského unie. V tomto případě musí město 

Duchcov vytvořit podmínky pro oddělený sběr bioodpadu, který tím vyloučí ze 

směsného komunálního odpadu a bude tak odkloněn ze skládek. I v tomto případě hraje 

důležitou roli osvěta obyvatelstva. Je nutné podporovat rozvoj domácího a komunitního 

kompostování zejména v příměstské výstavbě. Město by mělo podporovat všechny 

aktivity vedoucí k uplatnění kompostů vzniklých z biologicky rozložitelných odpadů 

například při rekultivaci skládek, důlních děl, bývalých průmyslových zón výsypek a 

podobně. Podporovat výstavbu centrálních zařízení k úpravě a využití směsného 

komunálního odpadu potřebné kapacity, v případě nezájmu soukromých investorů 

prosadit jejich výstavbu z veřejných prostředků. Dále je nutné vytvořit integrované 

systémy nakládání s odpady na regionální úrovni jejich propojení do celostátní sítě 

zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území. Město Duchcov využívá 

zařízení regionální úrovně ke zneškodnění ostatních i nebezpečných odpadů – skládku 

společnosti Celio a.s.. 

Je nezbytné prosazovat důsledné dodržování hierarchie nakládání s odpady: 

prevence vzniku – materiálové využití – energetické využití - odstraňování. V tomto 

případě by se mělo město Duchcov do budoucna soustředit vzhledem ke svým 

možnostem především na prevenci vzniku odpadů a jejich materiálové využití. 

V oblasti hospodářské optimalizovat příjmy a výdaje obce za poskytované služby a za 

využívání odděleně sebraných složek odpadu. Zvyšovat množství složek odpadu, které 

budou materiálově a energeticky využity a dále snižovat množství netříděného odpadu a 

tím uspořit finanční prostředky potřebné k jeho odstranění 

Z hlediska osvěty a práce s veřejností je klíčovým předpokladem efektivního 

fungování moderního systému nakládání s odpady ve městě Duchcov dostatek 

relevantních informací u dospělé populace a fungující systém ekologického vzdělávání, 
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výchovy a osvěty. V potaz by měla být brána problematika rómské menšiny ve městě 

Duchcov. V tomto případě je potřeba trvalého komunikačního spojení úředníků 

městského úřadu a občanů města, poskytování relevantních informací a akceptaci 

navrhovaných opatření občany při spolurozhodování o systému sběru odpadů ve městě. 

Vzdělávání nedospělé populace v tomto případě zabezpečují školy, kdy se jedná o ZŠ 

Jaroslava Pešaty, ZŠ Antonína Sochora, Speciální školy Duchcov, Gymnázium 

Duchcov, Střední průmyslovou školu a Střední školu stavební. Je nutné trvale působit 

na chování veřejnosti za účelem odklonění co největšího podílu nebezpečných složek 

z netříděné části komunálního odpadu a v tomto případě i zintenzívnit osvětu.  V oblasti 

správní a výchovné zapojovat občany o účelnosti předcházení vzniku odpadu. 

Přesvědčovat občany o nutnosti odděleného sběru nebezpečných druhů odpadů 

z důvodu ochrany přírody a zlepšení životního prostředí. 

 

7. Závěr  
 

Stávající návrhy a doporučení v oblasti odpadového hospodářství města 

Duchcov reagují především na nepříznivou situaci v oblasti ekonomického a 

ekologického zhodnocení produkovaného odpadu ve městě Duchcov. Dále je na základě 

zjištěných poznatků a následném porovnání systému nakládání s odpady ve městě 

Duchcov navržen model zefektivnění tohoto systému a upřednostnění materiálového a 

energeticky využitelného nakládání s odpady před jejich odstraněním. V tomto případě 

je uveden návrh, kterým by se dospělo ke zvýšení výtěžnosti sběru separovaného opadu, 

kdy je zdůrazněn požadavek nezbytného rozšíření počtu kompletních hnízd a 

optimalizování svozové oblasti na separovaný odpad. Vzhledem k poloze města 

Duchcov, jehož okolí je významně zasaženo důlní a výsypkovou činností je v práci 

navržena možnost návratu organické hmoty do oběhu a tím snížení deficitu organických 

látek v půdě. V tomto případě dochází z ekologického pohledu i k pomoci při obnově 

krajiny v blízkosti města Duchcova, narušené těžbou hnědého uhlí. 
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