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Anotace 

Produkce odpadů je pevně spjata s fungováním naší společnosti. Odpady 

a veškeré problémy spojené s jejich vznikem a nakládání s nimi jsou ožehavými 

tématy dnešní doby.  

Cílem mé diplomové práce je analýza a zhodnocení systému odpadového 

hospodářství Most. Rozborem nakládání s komunálními odpady stanovím 

problémy v této oblasti a v závěru diplomové práce navrhnu příslušná opatření 

a potřebná řešení. 

 

Klíčová slova: odpadové hospodářství, odpady, komunální odpad, plán 

odpadového hospodářství, separovaný sběr, produkce, recyklace, svoz, sběrný 

dvůr, nakládání 

 

 

Summary 

Production of waste is strongly connected to the function of our society. 

Waste and all risks associated with creation and waste management are a 

delicate subject of our time.    

Analysis and post-implementation review of a Most waste management 

system are the goal of my graduation theses. I will designate deficiencies 

ensuing my analysis of communal waste management and I will propose 

proceeding and necessary measures at the end of my graduation theses.  

   

Keywords: waste management, wastes, communal waste, plan of the waste 

management, separation of collection, production, recycling, cartage, collective 

yard, disposal 
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1. Úvod 

Jako téma diplomové práce jsem si zvolila Analýzu hospodaření s odpady 

města Most. Toto téma jsem si nevybrala zcela náhodou. Od roku 2008 se 

město Most stalo mým domovem a problematika odpadového hospodářství se 

mě bezprostředně týká.  

Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. V první části představím 

základní pojmy a právní předpisy odpadového hospodářství. Druhá část se 

bude věnovat charakteristice města Mostu z hlediska odpadového 

hospodářství. Ve třetí části provedu samotnou analýzu odpadového 

hospodářství ve městě Most. Uvedu právní normy, které vydal Magistrát města 

Mostu k zajištění nakládání s odpady a představím některé společnosti, které 

se starají na území města Mostu o svoz komunálního odpadu. Provedu rozbor 

produkce odpadů. Porovnám příjmy a výdaje na odpadové hospodářství. Ze 

zjištěných údajů provedu SWOT analýzu. Pro přesnější vytipování problémů 

v odpadovém hospodářství také provedu dotazníkový průzkum. V závěrečné 

části bude objasněn návrh a doporučení na zlepšení odpadového hospodářství.   

Pro zjištění situace v oblasti nakládání s komunálními odpady města Most 

budu čerpat z materiálu „Plán odpadového hospodářství města Most“, který byl 

zpracován v roce 2006. Produkce odpadů je za sledované období 2005 až 

2008. Dalším dokumentem, který souvisí s problematikou odpadového 

hospodářství města, je „Obecně závazná vyhláška města Mostu č. 4/2001 o 

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

odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na správním území města 

Mostu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem“.  

Odpadové hospodářství je jednou ze základních a nejrozsáhlejších oblastí 

ochrany životního prostředí z hlediska zákonných povinností obce. Odpovídá 

tomu i výše finančních prostředků, které obec v tomto směru ze svého rozpočtu 

vynakládá.   

Produkci odpadů se nelze vyhnout, ale lze ji minimalizovat ve formě 

recyklace. Hlavní prioritou by však mělo být omezení vzniku odpadu, který není 

pro společnost nutný. 
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2. Metodický postup 

2.1 Co je komunální odpad 

Česká republika každoročně produkuje asi 4,4 milionů tun komunálního 

odpadu. Největší část bezmála polovinu tvoří tzv. biologicky rozložitelný odpad, 

především kuchyňské zbytky a listí či tráva. Ostatní je hlavně papír, plasty, sklo 

a kovy. Komunální odpad je tedy veškerý odpad, který vzniká na území obce při 

činnosti fyzických osob. Komunální odpad je v pozornosti i ze strany politických 

představitelů, částečně proto, že sběr a úprava KO je obecně odpovědností 

veřejných orgánů a dále proto, že se jedná o odpad náročný na logistiku svozu 

a třídění a zpracování pro svoji různorodost a rozptýlení. KO sice nejsou 

největším ani nejproblematičtějším tokem odpadů z hlediska životního 

prostředí, vzhledem k tomu, že jen malá část odpadů z domácností je 

nebezpečných. Odpady z domácností tvoří jen asi 1 % celkového množství 

nebezpečných odpadů. Nesprávné nakládání s těmito odpady však může 

způsobit vážné hygienické a neposlední řadě i estetické problémy ve městech i 

v krajině.  

2.1.1 Právní úprava - pojmy 

Odpadové hospodářství se řadí mezi obory s dynamickým rozvojem. 

V České republice byl vývoj oboru značně urychlen v souvislosti se vstupem do 

EU. V českém právním řádu jsou v oblasti odpadů přijaty dva stěžejní zákony, 

které nabyly účinnosti 1.1.2002 a byly již několikrát novelizovány a jsou v plném 

souladu s právními předpisy ES v oblasti odpadového hospodářství: 

� Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

Tento zákon stanovuje:  

1. Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 

dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a 

trvale udržitelného rozvoje. 

2. Práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství. 
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3. Působnost orgánů veřejné správy. 

� Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku 

odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů 

a chemických látek v těchto obalech obsažených v souladu s právem 

Evropských společenství. Tento zákon stanovuje práva a povinnosti 

podnikajících právnických a fyzických osob a působnost správních úřadů při 

nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, 

při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů a stanoví poplatky a ochranná 

opatření, opatření k nápravě a pokuty. [4] 

Dalšími právními předpisy v odpadovém hospodářství jsou vyhlášky: 

� Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

� Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrhu terénu 

� Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a 

další seznamy odpadů 

� Vyhláška č. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání 

s elektrozařízeními a elektroodpady 

Dále sem patří také Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu 

odpadového hospodářství ČR. 

 Klíčové slovo celého odpadového hospodářství je pojem „odpad“. V § 3 

odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů je pojem definován:  

„Odpad je 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 k tomuto zákonu“ [1] 

Osobou se rozumí každý člověk, který má příslušnou movitou věc ve své 

moci tzn. je jejím vlastníkem nebo nájemcem či držitelem, ať již oprávněným 

nebo neoprávněným. 
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Považuji za důležité zdůraznit další pojmy vyplývající ze zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. [1] 

Nebezpečný odpad – je to odpad, který je uvedený v Seznamu 

nebezpečných odpadů v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad 

vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností viz. příloha č. 1 diplomové 

práce. 

Odpadové hospodářství – 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. 

Původcem odpadů je ve smyslu zákona o odpadech právnická nebo 

fyzická osoba, která podniká a při její podnikatelské činnosti vznikají odpady. 

Komunální odpady, které mají původ v činnosti nepodnikajících fyzických osob, 

se za původce odpadů považuje obec a současně se stává vlastníkem, takto 

odloženého odpadu na určeném místě obcí.  

Oprávněnou osobou je každá osoba, která je oprávněna podle zákona o 

odpadech nakládat s odpady. 

Nakládáním s odpady se rozumí:  

Shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava 

skladování, úprava, využívání a odstraňování odpadů. 

Povinnosti obce jako původce odpadu: 

a) zajistit využití odpadů 

b) zařazovat odpady podle druhů a kategorií 

c) určit místa na odkládání komunálních odpadů 

d) určit místa na odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu 

e) zabezpečit odpady před nežádoucím zhodnocením, odcizením nebo 

únikem 

f) vést průběžnou evidenci o odpadech 

g) zpracovat plán odpadového hospodářství 
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h) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní 

prostředí 

i) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky. 

2.1.2 Složky komunálního odpadu 

Složky komunálního odpadu jsou upraveny ve vyhlášce MŽP č. 381/2001 

Sb., (Katalog odpadů) ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., kde ve skupině 20 

jsou uvedeny Komunální odpady, kterými jsou odpady z domácností, podobné 

živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů, včetně složek 

z odděleného sběru. Odpadem podobným komunálnímu odpadu se rozumí 

odpad podobného složení, který vzniká při nevýrobní činnosti právnických a 

fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Komunální odpad se zařazuje do 3 podskupin:  

20 01 Složky z odděleného sběru  

(kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 03 Ostatní komunální odpady 

 Směsný komunální odpad jako samostatný druh (20 03 01) a rovněž 

objemný odpad (20 30 07) jsou zařazeny do podskupiny 20 03 ostatní 

komunální odpady. [5] 

2.1.3 Sběr a třídění komunálního odpadu 

Pokud nahlédneme doma do odpadkového koše, tak uvidíme různorodou 

směs, kterou sypeme do kontejneru. Zamysleme se nad každým odpadem, 

který vyhazujeme a zjistíme, že odpady můžeme rozdělit na:  

1. Využitelné – jsou to odpady, které je možno dále zpracovat. 

Tyto druhy odpadů by se měli třídit a ukládat do barevných 

kontejnerů. 

- papír: papírové obaly, papírové utěrky, kartóny, noviny, 

časopisy, jiný papír 
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- plast: igelitové a mikrotenové pytle a tašky, sáčky a drobné 

obaly, plastové kelímky, pryž, PET láhve, hračky, jiné plasty 

- sklo: skleněné obaly, střepy, jiné sklo 

- kovy: kovové obaly, kovové folie, kovové předměty či jejich 

součásti 

- kompostovatelný odpad: listí, rostliny, odřezky zeleniny a ovoce, 

zbytky jídla,  

2. Objemné – jsou to odpady, které se nevejdou do popelnice. Tyto 

odpady patří na sběrný dvůr. V některých obcích jsou připraveny 

i velké sběrné kontejnery. 

- starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské 

linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad 

3. Nebezpečné – tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti a nesmí 

se vyhazovat do popelnice. Patří pouze na sběrný dvůr. Léky se 

mohou také odevzdat přímo v lékárně.  

- léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), 

ledničky – mrazničky, barvy, lepidla, oleje.  

4. Ostatní – odpady, které zbudou po veškerém vytřídění a není 

zde možnost dalšího využití. V podstatě to jsou jedině druhy 

odpadů, které jsou určeny do koše na odpadky a poté do 

popelnice. 

- znečištěné (mastné) obaly od potravin, voskovaný papír, textil, 

porcelán, popel, zbytky masa a kostí. [9] 

Jen správně roztříděný odpad je možné dále zpracovávat. 

2.1.4 Využití komunálního odpadu 

S odpady je možno nakládat několika způsoby. Možnosti jak nakládat 

s odpadem rozdělujeme dle priorit vzhledem k jejich účinku na životní prostředí: 

Materiálové využití – jako zdroje surovin pro průmysl. 
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a) Recyklace – opětovné zpracování odpadových materiálů, které 

jsou pak použity pro výrobu stejného nebo jiného výrobku. 

Recyklací se odpady zpracovávají na nové materiály. Důležité je 

třídit přímo u zdroje tj. u domácností. Některý vytříděný odpad se 

ještě dotřiďuje na třídících linkách za účelem získání kvalitní 

suroviny k další recyklaci. V současné době přecházejí třídící linky 

od ručního třídění k automatickému.  

b) Opětovné využívání – opětovné využití výrobků nebo jejich částí 

za stejným nebo jiným účelem. 

c) Kompostování – používá se pro rekultivaci půdy. Tříděním se 

musí odstranit nežádoucí látky z kompostu. Vzhledem 

k možnostem výskytu ekologicky nežádoucích látek je proto 

účelné používat pro výrobu kompostů předem upravené odpady. 

V dnešní době zaznamenáváme neustálý pokles obsahu 

organických materiálů v půdách, a proto je žádoucí využít 

organické materiály z odpadů v zemědělství a lesnictví. Tento 

způsob využívání odpadu nepatří ve vyspělých státech 

k nejrozšířenějšímu a to z důvodu možného obsahu nežádoucích 

látek v kompostu. [3] 

Energetické využití – použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako 

paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným 

způsobem k výrobě energie.  

a) Přímým použitím tepla ze spalování – ekologicky čisté včetně nižších 

emisí skleníkových plynů ve srovnání se skládkováním a 

kompostováním. Tepelné zpracování vyhovuje nejlépe zbytkovým 

odpadům po ostatních způsobech jejich zpracování (část, která 

obsahuje nejvíce škodlivin). Umožňuje využití zbytků po spalování a 

nerecyklovatelných součástí z třídění.  

b) Výroba paliv – přeměna odpadů na palivo, které je možno skladovat 

nebo přepravovat na větší vzdálenosti. Požadavky na přímé využití 

odpadu pro výrobu tepla nejsou obvykle tak striktní, jako specifikace 

odpadů pro výrobu paliva. 
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2.2 Charakteristika města Mostu z hlediska odpadového 

hospodářství  

2.2.1 Historie 

Prvotní záznamy o osídlení území se datuji k 10. století, kdy přes 

močálovitou krajinu vedla kupecká stezka po dřevěných mostech, sloužící 

k přepravě zboží z Prahy do Freibergu a zpět. Na stezce založil Hněva z rodu 

Hrabišiců tvrz a osadu.  

Poslední z rodu Hrabišiců Kojata odkázal v roce 1227 svůj majetek 

klášteru Křižovníků Božího hrobu na Zderaze u Prahy. Od roku 1238 patřilo 

město Přemyslovcům. Z Mostu se stalo bohaté středověké město se všemi 

městskými právy. Práva byla udělena Přemyslem Otakarem II., Janem 

Lucemburským a Karlem IV. Koncem 14. století se kolem města zakládají 

vinice. 

V letech 1455 – 1515 postihlo město Most několik velkých požárů. Během 

třicetileté války bylo město několikrát dobyto švédskými vojsky.  

Po třicetileté válce ztratil Most svůj hospodářský i politický význam. Až 

v druhé polovině 19. století vstupuje do města průmysl a hornictví. Most změnil 

svou tvář, zažil populační a stavební explozi. V roce 1895 postihla město Most 

přírodní katastrofa – kuřavka, tj. tekuté písky. Průvalem zmizelo několik domů. 

Druhá světová válka přinesla zkázu. V padesátých letech probíhala 

obnova města a výstavba sídlišť pod Hněvínem. V důsledku důlní činnosti a 

otevírání nových ložisek těžby uhlí začíná v roce 1964 „přemísťování“ města. 

Současné město vzniklo doslova na zelené louce. Likvidací starého Mostu 

byly porušeny všechny stavebně historické vazby. Nové město se neustále 

vyvíjí a hledá svou tvář. [6] 

 

2.2.2 Geografická poloha a přírodní poměry 

Statutární město Most se rozkládá na území 8 694 ha. Město se nachází 

v Podkrušnohorské pánevní oblasti (v Severočeské hnědouhelné pánvi). 
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Typická pro tuto oblast je koncentrace průmyslu s vysokou hustotou osídlení, se 

specializací na energetiku, těžbu uhlí a chemickou výrobu. 

Krajinné celky Mostecka jsou velmi různorodé. Krajinný ráz je 

charakteristický mimořádnou pestrostí a rozmanitostí několika typů krajin.  

Most je bohatý na nerostné suroviny. Nejvýznamnější je hnědé a černé 

uhlí. Těžba těchto surovin ovlivnila celou krajinu jak po stránce jejího vzhledu, 

tak po stránce skladby obyvatelstva. Černé uhlí se těží na Mostecku v jediném 

ložisku, kterým je Brandovská pánvička. Hnědé uhlí je nejvýznamnější 

surovinou Mostecka. Je zde dobýváno již od 15. století. Velkolomová těžba jako 

hlavní způsob dobývání hnědého uhlí postupně nahradila malé povrchové lomy 

i hlubinou těžbu. Dále se na Mostecku těží stavební hmoty, jako jsou písky, 

štěrkopísky, spraše a jíly pro cihlářskou i keramickou výrobu a kamenivo.  

Hydrologické poměry jsou určovány značnými klimatickými a terénními 

rozdíly na malé ploše. Území města Mostu leží v povodí Bíliny, jehož dílčí 

součástí je i povodí Srpiny. Původní koryta toků na Mostecku byla z velké 

částky zlikvidována důlní těžbou. Vedle vodních toků na Mostecku existuje 

množství vodních ploch různého charakteru i účelu. Vedle nádrží pro 

průmyslové účely (zdroje vody, odkaliště, úložiště) jsou četné také nádrže 

s rekreační a krajinotvornou funkcí. Například vodní nádrž Benedikt (4,7 ha) a 

Matylda (38,7 ha). 

2.2.3 Demografické údaje 

Na území Statutárního města Most žije cca 68 000 trvale žijících obyvatel, 

z toho zhruba 72% ve věku 15 – 64 let. Hustota osídlení se pohybuje okolo 820 

obyvatel na km2. Největší procento obyvatel žije v centrálních částech města. 

2.2.4 Členění obce 

Most je statutárním městem a je součástí vyššího územně správního celku 

Ústeckého kraje, který vznikl na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Kraj 

tvoří 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, mezi něž náleží také 

Statutární město Most. Magistrát města Mostu vykonává určité oblasti agendy 

státní správy, které nemohou pro jejich náročnost zajistit všechny malé obce. 

Jedná se např. o oblasti živnostenského úřadu a sociální péče.  
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 Ve Statutárním městě Most je v současné době evidováno 8 částí obce: 

Most, Starý Most, Čepirohy, Komořany, Rudolice, Souš, Velebudice a Vtelno 

viz. příloha č. 2 diplomové práce. Z hlediska územního členění je město 

rozděleno na 18 katastrálních území a celkové katastrální ploše 8 694 ha.  
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3. Analýza odpadového hospodářství 

3.1 Plán odpadového hospodářství města Most 

Hlavním dokumentem, které město Most zpracovalo, v oblasti odpadového 

hospodářství je „Plán odpadového hospodářství města Most“. Plán byl 

zpracován v roce 2006. Tento dokument je pro město závazný. 

Plán odpadového hospodářství byl zpracován na základě ustanovení části 

sedmé zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zpracovává se za účelem vytvoření podmínek pro předcházení vzniku 

odpadů, omezování jejich množství a nakládání s nimi podle platných zákonů. 

Plán odpadového hospodářství Statutárního města Most vychází ze závazné 

části POH Ústeckého kraje a je závazným podkladem pro činnosti související 

s nakládáním s odpady na území města. POH je závazný pro všechny části 

obce, které jsou: Most, Starý Most, Čepirohy, Komořany, Rudolice, Souš, 

Velebudice a Vtelno. Plánovací období je stanoveno na dobu 5 let a změna 

plánu musí být provedena do 3 měsíců od změny podmínek, na jejichž základě 

byl plán zpracován. POH se zaměřuje na odpady, které vyprodukuje obec jako 

původce. 

Metodický postup při schvalování POH:  

� Obec má povinnost předložit kopii návrhu POH 

příslušnému krajskému úřadu dle sídla původce odpadu 

(město Most předkládá návrh Krajskému úřadu 

Ústeckého kraje). Termín předložení je do 3 měsíců od 

zpracování POH. 

� Jestliže návrh POH nebude obsahovat náležitosti 

stanovené zákonem nebo nebude v souladu se 

závaznou části POH kraje, příslušný kraj do 3 měsíců 

ode dne obdržení návrhu POH sdělí obci své 

připomínky. 
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� Obec je povinna do 3 měsíců sdělit, jak jeho připomínky 

zapracovala do svého POH.  

� Obec může POH nebo jeho cíle vyhlásit obecní 

vyhláškou. [11]   

3.2 Obecní právní úprava související s odpadovým 

hospodářstvím 

Ve městě Most jsou v současné době v platnosti 2 vnitřní dokumenty, 

které souvisí s problematikou odpadového hospodářství. Jedná se o tyto 

vyhlášky:  

1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 ze dne 26.4.2007 o  

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

odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města 

Mostu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Tato vyhláška 

upravuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 

vznikajícím na území města Mostu. Ve vyhlášce jsou uvedeny jednotlivé složky 

komunálního odpadu, které jsou vytřídění na území města. Dále jsou zde 

uvedena místa určená pro ukládání odpadu a povinnosti fyzických osob při 

nakládání s odpadem.  

2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 ze dne 31.5.2007  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Touto vyhláškou se 

zrušil místní poplatek. Občané města Mostu od 1.7.2007 neplatí žádný poplatek 

za svoz komunálního odpadu.   

3.3 Řízení odpadového hospodářství města Most 

V rámci činnosti Magistrátu města Mostu zabezpečuje provozně – 

administrativní činnosti související s problematikou odpadového hospodářství 

na území města „ÚSEK KOMUNÁLNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ“. Tento úsek má ve 

své kompetenci tyto činnosti:  
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� Zajišťuje výkon samosprávy na úseku čistoty města, komunálního 

odpadu, veřejné zeleně, městského mobiliáře, místních komunikací, 

zimní údržby místních komunikací, služeb veřejného svícení, 

správy veřejných pohřebišť, správy veřejného WC, správy 

příměstských rekreačních areálů, poskytování služeb a provozování 

účelových zařízení, zajištění údržby stavby most – RICO na 

základě smluv uzavřených s Technickými službami města Mostu 

a.s.  

� Zajišťuje veškerý styk mezi Magistrátem města Mostu a společností 

Technické služby města Mostu a.s. v rámci plnění příslušných 

uzavřených smluv. 

� Vyřizuje předávání požadavků, návrhů, podnětů a stížností od 

občanů od Magistrátu města Mostu na Technické služby města 

Mostu a.s.  

� Vyřizuje předávání požadavků a návrhu od společnosti Technické 

služby města Mostu a.s. na Magistrát města Mostu. 

� Účastní se denních operativních porad Technických služeb města 

Mostu a.s.  

� Provádí namátkové kontroly služeb zajišťovaných společností 

Technické služby města Mostu a.s. dle uzavřených smluv. 

� Zajišťuje poskytování informací v souladu se zákonem číslo 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění. 

� Sledování plnění svých úkolů uložených Radou města Most a 

Zastupitelstvem města Most, event. zabezpečení zdůvodnění při 

jejich nesplnění, případně návrhu na revokaci či prodloužení 

termínu. 

� Kontroluje věcnou a finanční správnost faktur dle smluv a 

předávacích protokolů na úseku komunálního hospodářství. 

� Vede evidenci faktur na úseku komunálního hospodářství 
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� Zajišťuje realizaci příjmů a výdajů rozpočtu na úseku komunálního 

hospodářství. [12] 

Provozní činnosti související s vlastním nakládáním s odpady na území 

Statutárního města Mostu zajišťuje společnost „Technické služby města 

Mostu a.s.“ Smluvním vztahem je zajištěn svoz komunálního odpadu, svoz 

velkoobjemových kontejnerů, svoz separovaného odpadu. Tato společnost také 

zajišťuje údržbu zeleně, svoz rostlinného odpadu od rodinných domků, čištění 

města, likvidaci černých skládek. Četnost svozu komunálního odpadu je 

určována městem a informace jsou uvedeny na internetových stránkách města 

Mostu. Vývoz sběrných nádob na směsný komunální odpad je určen takto:  

� Střední kontejnery obden 

� Popelnice 1x týdně 

� Podzemní kontejnery 2x týdně 

K separaci využitelných složek město připravilo pro občany nádoby na 

určených stanovištích. Tyto nádoby jsou využívány ke sběru papíru, plastů a 

skla. Největší pokrytí nádobami je v centru města a v sídlištní zástavbě. 

V oblastech řádové zástavby a okrajových částech města je dostupnost nádob 

nižší. Statutární město Most je od roku 1999 zapojen do systému EKO-KOM, 

který zajišťuje zpětný odběr a recyklaci odpadů z obalů. Zapojení města do 

systému má výhodu v přísunu pravidelných finančních prostředků dle 

konkrétního množství vytříděných odpadů. Tyto prostředky tvoří příjem města 

v oblasti odpadového hospodářství. 

Společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale 

podílí se zejména s financováním nákladů spojených se sběrem, svozem, 

tříděním a využitím obalového odpadu. 

Vychází při tom ze dvou zákonných povinností:  

1. Dovozci, plniči, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh či do 

oběhu obaly nebo balené výrobky, mají dle zákona o obalech 

povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů. 

2. Obce a města mají dle zákona o odpadech, povinnost třídit a 

využívat komunální odpad, jehož součástí jsou také použité obaly. 
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Na jedné straně společnost EKO-KOM, a.s. uzavírá „Smlouvy o 

sdruženém plnění“ s osobami, které uvádějí obaly na trh či do oběhu. Na 

základě tohoto smluvního vztahu shromažďuje údaje o produkci obalů a přijímá 

platby, jejichž výše je závislá na výši vykazované produkce obalů. [10] 

Na straně druhé společnost EKO-KOM, a.s. uzavírá „Smlouvy o zajištění 

zpětného odběru a recyklaci odpadu z obalů“ s obcemi a osobami oprávněnými 

nakládat s odpadem. Tyto subjekty mají poté povinnost vést evidenci o 

množství zpětně odebraného a využitého odpadu z obalů, na základě které 

společnost EKO-KOM, a.s. přispívá finančními prostředky na systémy sběru, 

třídění a využití obalového odpadu. [10] 

Ve městě Most se separují 4 komodity – papír, sklo, plast a nápojový 

karton:  

� Sběrné nádoby na separovaný odpad – střední kontejnery o 

obsahu 1100 l barevně rozlišené dle sbírané komodity: 

- žlutá na plast a nápojový karton 

- modrá na papír 

- bílá nebo zelená na sklo 

� Sběrné nádoby na separovaný odpad – podzemní kontejnery o 

obsahu 3 m3 s barevně rozlišenými víky: 

- se žlutým víkem na plast a nápojový karton 

- s modrým víkem na papír 

- se zeleným víkem na sklo 

Sběrné nádoby na separovaný odpad jsou ve městě umístěny na 

stanovištích pro odpadové nádoby a jejich vývoz je určen takto:  

� U středních kontejnerů – papír, plast a nápojový karton 1 x týdně, 

sklo 1 x za 14 dní 

� U podzemních kontejnerů – papír, plast a nápojový karton 1 x za 14 

dní, sklo 1 x měsíčně 
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Do sběrné nádoby musí občané odkládat pouze vytříděnou komoditu, 

protože odložením např. směsného komunálního odpadu dojde k znehodnocení 

a celý obsah nádoby již nelze zařadit do řádného svozu využitelných složek 

odpadu. Do těchto nádob se také nesmí odkládat odpad, který je znečištěn 

nebezpečnými látkami.  

Do žlutých odpadových nádob patří pouze: 

� PET lahve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, krabičky od mléka, 

džusů, nápojů – tetrapaky. V žádném případě sem nepatří: linolea, 

novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (např. od 

chemikálií, barev, motorové oleje) 

 
Obr. 1 -  Odpadová nádoba na plasty 

Do modrých odpadových nádob patří pouze:  

� Noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, 

krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky). Nepatří sem: 

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskový papír, 

použité pleny a hygienické potřeby. 

 
Obr. 2 -  Odpadová nádoby na papír 
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Do bílých nebo zelených nádob patří pouze: 

� Láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo. 

Do nádoby nepatří: porcelán, keramika, drátěné sklo, zrcadla, 

autoskla. 

 
Obr. 3 -  Odpadová nádoba na sklo 

 

Problematiku objemného odpadu řeší velkokapacitní kontejnery, 

které jsou pravidelně přistavovány na předem určená stanoviště. Město Most 

má k dispozici 16 kusů velkokapacitních kontejnerů, které jsou přistavovány na 

61 určených stanovišť během pondělí dle uvedeného harmonogramu 

jednotlivých určených týdnů. Harmonogram stanovišť je přílohou č. 3 diplomové 

práce. Vývoz velkokapacitního kontejnerů je prováděn 1 x týdně. Do těchto 

velkokapacitních kontejnerů musí občané ukládat objemný odpad, který nelze 

pro své rozměry či hmotnost odkládat do běžných sběrných nádob. Jedná se 

např. o zbytky dřevěných obalů, nábytek, koberce, linolea, staré lyže, kola, 

umyvadla a WC mísy, textilní materiál aj. Také sem nepatří odpad, který vzniká 

např. na zahradách – listí, tráva. Tento bioodpad je možné přímo odkládat na 

určený sběrný dvůr města. Do velkokapacitních kontejnerů je zakázáno 

odkládat jakýkoliv stavební odpad, elektroniku (lednice, televizory a počítačové 

monitory, zářivky a výbojky), autobaterie a jiné nebezpečné odpady. [12] 

Jednou z klíčových součástí celého systému nakládání s odpady na území 

Statutárního města Most je Sběrný dvůr odpadů Most směrem na Rudolice, 

který je v ulici Šikmá 1496. Sběrný dvůr je provozován Technickými službami 

města Mostu a.s. Sběrný dvůr je určen pro občany trvale hlášené na katastru 

Statutárního města Most, kterým je zde umožněno zdarma předávat vybrané 

komunální odpady kategorie ostatní i nebezpečný. Právnickým osobám a 
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fyzických osobám oprávněných k podnikání není umožněno do tohoto zařízení 

předávat odpady zdarma, ale mají možnost uložit odpad za poplatek. Jednotlivé 

odpady jsou shromažďovány odděleně, v prostoru určeném a průběžně 

předávány k odstranění či využití oprávněným osobám. Při přebírání odpadů se 

každý občan musí prokázat občanských průkazem nebo jiným dokladem. Na 

požádání občana vystaví obsluha potvrzení o převzetí odpadu. Sběrný dvůr je 

vybaven záchytnou vanou pro skladování sudů s odpadními oleji, záchytnými 

vanami, ve kterých jsou umístěny nádoby pro skladování dalších druhů 

přebíraných odpadů a dalším povinným vybavením.  

Druhy jednotlivých složek komunálního odpadu, které lze odkládat ve 

sběrném dvoře:  

� Objemný odpad (nábytek, koberce, zbytky dřevěných obalů, kolo, 

lyže, aj.). 

� Odpad obsahující nebezpečné látky (barvy, lepidla, rozpouštědla, 

léčiva, baterie, akumulátory, aj.). 

� Biologický rozložitelný odpad (listí, tráva, aj.). 

� Výrobky podléhající zpětnému odběru elektrozařízení (televize, PC, 

ledničky, mrazničky, pračky, mobilní telefony, světelné zdroje, aj.). 

� Výrobky podléhající zpětnému odběru (pneumatiky, baterie, aj.). 

� Stavební odpad (v omezeném množství). 

Pravidla nakládání se stavebním odpadem jsou součástí vyhlášky č. 

1/2007 ze dne 26.4.2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na 

správním území města Mostu, včetně systému nakládání se stavebním 

odpadem. Fyzické osoby s trvalým pobytem na správním území města mohou 

bezplatně 1x měsíčně předat stavební odpad v maximálním množství 1 m3 na 

osobu. Při vzniku většího množství stavebního odpadu musí občané likvidaci 

tohoto odpadu zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy na vlastní 

náklady. Stavebním odpadem je odpad, který vzniká při výstavbě a demolicích 

staveb. Jedná se o všechny druhy odpadu vznikajících při stavební činnosti – 

např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, 
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asfalt, dehet, výrobky z dehtu, kovy včetně slitin, vytěžená zemina, izolační 

materiál a jiné stavební a demoliční odpady. 

Sběrný dvůr je zapojen do kolektivního systému pro zpětný odběr 

elektrozařízení společností ASEKOL s. r. o., EKOLAMP s. r. o. a ELEKTROWIN 

a.s. Odevzdané elektrozařízení občany je následně demontováno, recyklováno, 

případně vhodně ekologicky odstraněno a recyklovaný materiál je vrácen do 

výroby. Eletrozařízení, které bude dále využito, musí být kompletní – musí 

obsahovat všechny konstrukční části a součástky, aby bylo možné zajistit jeho 

ekologické zpracování, využití a odstranění. Nevhodná demontáž a manipulace 

má za následek únik nebezpečných látek z elektrozařízení.  

3.4 Produkce odpadů města Most 

Hlavním nástrojem odpadového hospodářství je produkce odpadů. 

Přehled celkového množství odpadů nám znázorňuje tabulka č. 1 za období od 

2005 – 2008. Tabulka nám uvádí celkové množství odpadů v jednotlivých 

letech.  Odděleně jsou uvedeny odpady kategorie N a odpady kategorie O. 

Tab. 1 - Přehled produkce odpadů města Most v letech 2005 - 2008 

Produkce [t/rok] 

Odpady 2005 2006 2007 2008 

Celkové množství odpadů 23 979 24 964 24 088 25 057 

- z toho nebezpečných 
odpadů 36 30 23 13 

-z toho ostatních odpadů 23 943 24 934 24 065 25 044 

                                                       Zdroj: Evidence odpadů Statutárního města Most 

Z uvedených údajů je zřejmé, že celková produkce odpadů má od roku 

2005 narůstající tendenci. U nebezpečných odpadů naopak došlo v roce 2008 k 

výraznému poklesu o 23 t oproti roku 2005. Nejmenší hodnotu celkové 

produkce vykazuje rok 2005 a je to z důvodu snížení produkce stavebního 

odpadu. Z celkového hlediska můžu říci, že produkce odpadů je celkem 

vyrovnaná. Mírný pokles byl zaznamenán v roce 2007. Když převedu produkci 

odpadů za rok na obyvatele pak např. v roce 2008 připadalo 371,56 kg na 1 

obyvatele za rok (Most měl ke dni 31.12.2008 – 67 438 trvale žijících obyvatel).  
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V tabulce č. 2 jsou uvedeny vybrané druhy odpadů vyprodukované na 

území města Mostu v letech 2003 až 2007. Pro analýzu jsem použila směsný 

komunální odpad a separovaný sběr (plast, papír a sklo). 

Tab. 2 - Přehled produkce komunálního odpadu  

Množství [[[[t/rok]]]] 
Název odpadu 

2003 2004 2005 2006 2007 

Směsný 
komunální odpad 15 355,19 15 760,21 13 561,41 14 342,16 14 309,68 

Separovaný sběr 
- papír 132,09 319,05 318,48 320,05 581,11 

Separovaný sběr 
- plast 132,56 159,01 154,18 171,01 278,93 

Separovaný sběr 
- sklo 59,26 75,5 93,88 159,72 188,99 

                                                                                                        Zdroj: Výkazy TSmM, a.s. 

V produkci komunálních odpadů tvoří největší položku směsný komunální 

odpad, který se ve sledovaném období drží na množství okolo 15 tis. tun ročně. 

Pokles byl zaznamenán pouze v roce 2005, kdy se produkce snížila na něco 

málo nad 13 tis. tun. Největší hodnoty jsou v letech 2003 – 2004. Po roce 2005 

má produkce komunálních odpadů opět narůstající tendenci. Separovaný sběr 

je oproti tomu velice nízký, což je signálem toho, že občané města třídí odpad 

pouze v malém množství. 
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3.5 Nakládání s odpady 

V tabulce č. 3 je popsána celková produkce a souhrnný způsob nakládání 

s komunálními odpady z pohledu ostatních a nebezpečných odpadů. 

Tab. 3 - Celková produkce a nakládání s komunálními odpady města Mostu 

Ostatní 
odpady/2008 

Nebezpečné 
odpady/2008 

Odpady 
celkem/2008 Popis 

[t/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] 

Produkce celkem 25 044 100 13 100 25 057 100 

Úprava nebo využití 
(mimo R12), včetně 
N1, N2 2107,72 8,42 12,89 99,15 2120,61 8,46 

Skládkování 22936,28 91,58 0,11 0,85 22936,39 91,54 

Spalování - - - - - - 

                                                                      Zdroj: Evidence odpadů Statutárního města Most 

Z uvedených údajů je zřejmé, že veškerá produkce komunálních odpadů 

byla předána oprávněné osobě. Největší složku z celkové produkce tvoří 

odpady kategorie „Ostatní“. Do této kategorie patří směsný komunální odpad, 

biologicky rozložitelný odpad, jiný biologicky nerozložitelný odpad a objemný 

odpad.  Z tabulky č. 3 vyplývá, že cca 91% z celkové produkce komunálních 

odpadů bylo předáno oprávněné osobě ke skládkování a cca 9% komunálních 

odpadů bylo předáno k následnému využití. Město Most by se mělo zaměřit na 

podstatné snížení podílu způsobu nakládání skládkováním.  
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Následující tabulka č. 4 vyjadřuje „Jak velké množství komunálního 

odpadu je tříděno za sledované období 2007 – 2008“.  

Tab. 4 - Množství vytříděné odpadu z komunálního odpadu 

2007 2008 
Druh vytříděného 

odpadu 

[t/rok] [%] [t/rok] [%] 

Převažující 
způsob 
sběru 

kg/obyv. 

Papír a lepenka (150101) 581,10 2,41 698,26 2,79 SN 

Plasty (150202) 278,93 1,16 291,65 1,16 SN 

Sklo (150107) 188,99 0,78 293,07 1,17 SN 

Biologicky rozložitelný 
odpad 4288,53 17,80 824,74 3,29 SD 

Komunální odpad 14309,68 59,41 13 554,3 54,09 SD, VOK 

Nebezpečný odpad (z 
KO) 23 0,10 13 0,05 MS 

Objemný odpad (200307) 1563,95 6,49 3080,85 12,30 MS, VOK 

Další komodity 2853,82 11,85 6301,13 25,15 MS, SD, VOK 

Celkem 24088 100 25057 100  

                                     Zdroj: Evidence odpadů Statutárního města Most 

Z tabulky je zřetelné, že v produkci vytříděných složek komunálního 

odpadu má město své podstatné rezervy, protože poměrná procentuální 

vyjádření množství tříděného odpadu je minimální. Nárůst v celkové produkci o 

0,38% je u papíru a lepenky a o 0,39% u skla. U plastu nedošlo k žádné změně. 

U objemného odpadu došlo oproti roku 2007 k navýšení o 5,81%. Výrazný 

pokles je také zaznamenán u biologicky rozložitelného odpadu tj. o 14,51%. 

Komunální odpad je nutné také shromažďovat. Pro tento účel jsou 

nejčastějším shromažďovacím prostředkem sběrné nádoby (SN), převážně pro 

papír, sklo a plasty. Nebezpečné složky komunálního odpadu a objemný odpad 

se přebírají od občanů města přímo ve sběrném dvoře (SD).  Statutární město 

Most zavedlo standardizovaný systém třídění a sběru využitelného 

komunálního odpadu od roku 1999. Tímto systémem je míněno třídění papíru, 
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skla a plastů, kde jsou stále pozorovány možnosti třídění a využití dalších 

složek komunálního odpadu. U biologicky rozložitelných odpadů se využívá 

předávání tohoto odpadu kompostárnám.  

3.6 Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny příjmy a výdaje za roky 2008 a 2009. 

Tab. 5 - Příjmy a výdaje na OH v období 2008 - 2009 

2008 2009 
Název nástroje 

Kč v tis.  [%] Kč v tis. [%] 

Příjmy 

Poplatky, ceny, hrazené 
občany 0 0 0 0 

Dotace EKO KOM 3 016 100 2 157 100 

Celkem příjmy 3 016 100 2 157 100 

Výdaje 

Výdaje na svoz a 
odstranění KO 24 485  42,68 25 853 54,65 

Výdaje na tříděný sběr, 
výdaje na sběr NO z KO, 
výdaje na sběrný dvůr 4 533 7,90 4 940 10,44 

Objemné odpady – mobilní 
svoz 4 301 7,50 4 462 9,43 

Odpady vzniklé z údržby 
zeleně 0 0 

2 003  4,23 

Jiné výdaje na OH – úklid 
košů na veřejných 
prostranství, úklid 
veřejných prostranství 23 267 40,56 9 346 19,76 

Černé skládky 777 1,36 702 1,49 

Celkem výdaje  57 363 100 47 306 100 

        Zdroj: Rozpočet Statutárního města Most 

Porovnání příjmů a výdajů za roky 2008 a 2009.  

Jediný příjem, který město má v oblasti odpadového hospodářství jsou 

dotace na zpětný odběr obalů a recyklaci odpadů z obalů od společnosti EKO-
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KOM, a.s. V roce 2008 tento příjem činil cca 3 016 tis. Kč. V roce 2009 došlo ke 

snížení příjmu na cca 2 157 tis. Kč. Což signalizuje nedostatečné třídění 

odpadů. Výdaje jsou tvořeny zejména výdaji na svoz a odstranění odpadu a 

výdaji na úklid veřejných prostranství. Celkové výdaje v roce 2008 byly cca 

57 363 tis. Kč a v roce 2009 cca 47 306 tis. Kč. Ze srovnání příjmů a výdajů 

vyplývá, že město musí systém dotovat z vlastního rozpočtu. Výdaje na svoz a 

odstranění KO tvořily v roce 2009 54,65% z celkových výdajů. Jsou to výdaje, 

které by mohly být v budoucnu pokryty z poplatků hrazených od občanů. 

Výrazný pokles výdajů v roce 2009 o 13 921 tis. Kč jsem zaznamenala u 

položky úklid veřejného prostranství. Tato výrazná úspora nákladů na odpadové 

hospodářství byla zapříčiněna tím, že v roce 2009 město využilo pro úklid 

veřejného prostranství dlouhodobě nezaměstnané občany, na které získalo 

dotaci od úřadu práce.  

3.7 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, pomocí které je možno charakterizovat silné a 

slabé stránky, příležitosti a hrozby, spojené s určitým projektem. Tato analýza 

byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech výzkumný 

projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od 500 

nejvýznamnějších amerických společností.  

Členění SWOT analýzy:  

Interní analýza 
SWOT – analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti 

Vývoj nových metod, které 

jsou vhodné pro rozvoj 

silných stránek projektu. 

Odstranění slabin pro vznik 

nových příležitostí. 

Externí 

analýza 

Hrozby 

Použití silných stránek pro 

zamezení hrozeb. 

Vývoj strategií, díky nímž je 

možné omezit hrozby, 

ohrožující naše slabé 

stránky. 

                                                                                           Zdroj: Wikipedia 
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Na základě zjištěných údajů jsem provedla zhodnocení problematiky 

v odpadovém hospodářství: 

Silné stránky 

� Zavedený systém separovaného sběru papíru, plastů a skla 

� Sběrný dvůr odpadů 

� Vyhláška města č. 1/2007 (specifikace odpadového hospodářství) 

Slabé stránky 

� Nedostatečné ekonomické mechanismy motivující občany ke 

třídění odpadů 

� Rostoucí produkce komunální odpadu 

� Nepořádek u veřejných kontejnerů 

Příležitosti 

� Soutěž „Skleněná popelnice“ umístění v první desítce finalistů 

� Vytváření podmínek motivující občany k vyššímu třídění odpadů 

� Možnost přesné evidence 

Ohrožení 

� Zvyšující se produkce odpadů a jejich nedostatečné materiálové 

využití 

� Nízká recyklace 

� Neochota občanů přizpůsobit se změně 
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4. Návrhy a doporučení 

4.1 Vyhodnocení dotazníku 

Pro přesnější vytipování problémů v odpadovém hospodářství jsem také 

provedla dotazníkový průzkum. Dotazník obsahuje 14 otázek. Otázky 

v dotazníku se týkají především oblasti třídění odpadů a jsou zde také zahrnuty 

demografické otázky. Dotazník je uvedený v příloze č. 4 diplomové práce a 

směřoval přímo k domácnostem, které jsou původci domovního odpadu ve 

Statutárním městě Most. Výběr občanů jsem provedla náhodně. Některé 

občany jsem oslovila osobně, některé dotazníky jsem rozeslala e-mailovou 

poštou a další dotazníky jsem předala předsedům samospráv panelových 

domů. Do oběhu jsem poskytla celkem 100 dotazníků, pro vyhodnocení se mi 

vrátilo zpět 70 vyplněných dotazníků.  

Zde jsou výsledky mého průzkumu: 

Demografické informace účastníků průzkumu. 

Průzkumu se zúčastnilo náhodně vybraných 70 domácností. Počet osob 

žijících v domácnosti byl nejčastěji v rozmezí 3 – 5 členů. Z dotázaných bylo 37 

žen a 33 mužů. Na dotazník odpovídaly různé věkové skupiny obyvatelstva. 

Z celkového počtu dotázaných bylo: 

� 2% dotázaných ve věkové skupině 0 – 18 

� 20% dotázaných ve věkové skupině 19 - 30 

� 35% dotázaných ve věkové skupině 31 – 50 

� 41% dotázaných ve věkové skupině 51 – 70 

� 2% dotázaných nad 70 let 

Dosažené vzdělání (počty osob):  

� Vysokoškolské – 4 

� Vyšší odborné – 6 

� Maturita – 43 (střední odborné s maturitou) 

� Vyučený – 15 (střední odborné bez maturity) 
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� Základní - 2 

Nejpočetnější skupinou byli středoškoláci, kteří tvoří více než polovinu 

vybraného vzorku osob.  

Získané informace z dotazníkového průzkumu. 

Třídíte odpad z Vaší domácnosti? 

Z vyhodnoceného průzkumu vyplynulo, že odpad třídí jen 44% 

dotázaných. Pokud domácnosti odpady třídí, tak největší podíl v třídění má 

plast (31%), papír (30%) a sklo (30%). Bioodpad třídí 6% dotázaných. Nápojové 

kartony třídí pouze 3 osoby z dotázaných. Překvapil mě výsledek u nápojových 

kartonů. Očekávala bych skoro stejné procento třídění jako u plastu. Město 

Most by se mělo zaměřit na zvýšení počtu domácností, které budou třídit 

odpad. Z výsledku usuzuji, že občané mají nedostatek informací k třídění 

odpadů.  

Třídění odpadů z domácnosti

56%

44%

ANO 31 ( 44% )
NE 39 ( 56% )

 
Graf 1 - Třídění odpadů z domácností 

                      

Druh tříděného odpadu

30%

30%

31%

3% 6%

PAPÍR 28 ( 30% ) SKLO 28 ( 30% )

PLAST 29 ( 31% ) NÁPOJOVÉ KARTONY 3 ( 3% )

BIOODPAD 6 ( 6% )

 
Graf 2 - Druh tříděného odpadu 
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Další otázku jsem zaměřila na likvidaci kuchyňských bioodpadů.  

Jak nakládáte s bioodpady v domácnosti (kuchyňský odpad)? 

91% domácího bioodpadu končí v popelnici, 7% na sběrném dvoře a 2% na 

kompostu. Výsledek mě příliš nepřekvapil, protože na dotazník z převážné 

většiny odpovídali občané panelových domů, kteří nemají možnost vlastního 

kompostování. Město Most má pouze jeden sběrný dvůr. Při zvýšení počtu 

sběrných dvorů a dostatečné propagaci by více občanů mohlo odkládat 

bioodpad na sběrný dvůr.  

Máte dostupnou možnost třídit odpad? 

87% dotázaných odpovědělo, že má dostupnou možnost třídit odpad. 

Z odpovědi je patrné, že občané mají stanoviště kontejnerů pro separovaný 

sběr, a přesto kladnou odpověď na první otázku, týkající se třídění odpadů 

odpovědělo jen 44% dotázaných.  

Dostupná možnost třídit odpad

13%

87%

ANO 61 ( 87% )
NE 9 ( 13% )

 
Graf 3 - Dostupná možnost třídit odpad 

 

Co Vám Vadí na třídění odpadu? 

Dotazník jsem také zaměřila na mapování problémů, které třídění odpadů 

mohou provázet. Získané odpovědi dotázaných: 

� 45% vadí nárok na prostor 

� 27% zápach 

� 18% odnos odpadu  

� 10% samotné třídění 
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Odpověď na tuto otázku byla jednoznačná. Občané vidí jako největší 

problém při třídění odpadů nárok na prostor. Problém s prostorem já osobně 

nevidím jako zásadní překážku v třídění odpadů.  

Myslíte si, že máte dostatek informací proč a jak třídit odpad? 

51% dotázaných si myslí, že má nedostatek informací proč a jak třídit odpad. 

Více jak polovina dotázaných považuje informace za nedostatečné. Příčina 

může být v neadresnosti podávaných informací městem. 

Informace k třídění odpadu

49%

51%

ANO 36 ( 51% )
NE 34 ( 49% )

 
Graf 4 - Informace k třídění odpadu 

 

Pociťujete motivaci k třídění odpadů ze strany města? 

Na tuto otázku odpovědělo ve vyplněných dotaznících záporně 79% občanů, 

21% občanů odpovědělo kladně. Hodnota 79% je poměrné vysoká a lze 

usuzovat, že v případě motivačních stimulů ze strany města by se počet 

domácností, kteří třídí odpad, rozrostl.  

Motivace k třídění odpadů

79%

21%

ANO: 15 ( 21% )
NE: 55 ( 79% )

 
Graf 5 - Motivace k třídění odpadů 
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Jakým způsobem chcete získávat informace o odpadu? 

Získané odpovědi dotázaných: 

� 49% chce být informována přímo do schránky 

� 25% prostřednictvím městských novin 

� 18% chce mít informace na internetu 

� 6% by uvítalo informace v regionálním tisku 

� 2 respondenti uvedli, že by uvítali informace formou plakátů a televize. 

O nakládání s odpady ve městě si většina respondentů přeje být informovaná 

prostřednictvím informací přímo do schránky a také městskými novinami. 

Úspěšným informačním kanálem se ukázal být také internet. Na tuto otázku 

odpověděli všichni respondenti, což ukazuje, že občané mají o informace 

zájem.  

Máte pocit, že jsou u Vás popelnice či kontejnery často přeplněné? 

63% má pocit, že jsou popelnice přeplněné. Toto docela vysoké číslo může 

také souviset se tříděním odpadů. Pokud by občané více třídili, tak by 

v kontejnerech končily jen ostatní odpady, které nelze dále využít pro další 

zpracování. Četnost svozu komunálního odpadu (střední kontejnery obden, 

popelnice 1x týdně a podzemní kontejnery 2x týdně) mi připadá pro město Most 

dostačující. 

Přeplněné kontejnery

37%

63%

ANO 44 ( 63% )
NE 26 ( 37% )

 
Graf 6 - Přeplněné kontejnery 
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Jste spokojeni s okolím kolem popelnic? 

81% dotázaných není spokojeno s okolím kolem popelnic, což představuje 57 

dotázaných. Dle mého názoru nepořádek kolem popelnic v některých částech 

města může být zapříčiněný např. vandalstvím a také při nepříznivých 

povětrnostních vlivech, kdy občané zapomenou zavřít kontejner.  

Spokojenost s okolím kolem popelnic

81%

19%

ANO 13 ( 19% )
NE 57 ( 81% )

 
Graf 7 - Spokojenost s okolím kolem popelnic 

Myslíte si, že jeden sběrný dvůr v Rudolicích je pro město optimální? 

Poslední otázka vztahující se k problematice odpadů měla získat odpověď, zda 

si občané města myslí, že jeden sběrný dvůr je pro město optimální. 

Respondenti jednoznačně odpověděli záporně (91%). S jedním sběrným 

dvorem je spokojeno 9% dotázaných.  

Shrnutí dotazníkového průzkumu.  

Je zajímavé, že většina dotázaných občanů odpověděla, že má dostupnou 

možnost třídit odpad (87%), a přesto odpad třídí jen 44%. Nejvíce se třídí plast, 

papír a sklo. Bohužel bioodpad ve velké míře končí v popelnicích na komunální 

odpad. Největší překážkou při třídění odpadů jsou pro občany nároky na prostor 

a zápach. 79% občanů nepociťuje žádnou motivaci ke třídění odpadů ze strany 

města. Většina občanů projevila zájem o podávání informací o odpadech 

prostřednictvím schránek. Občané nejsou moc spokojeni s okolím kolem 

popelnic. Občané nejsou spokojeni s jedním sběrným dvorem. Výsledky 

z dotazníkového šetření jsem využila pro návrhy na zlepšení podmínek 

v odpadovém hospodářství.  
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4.2 Vytipování problému 

Každé město má problémy s komunálním odpadem. Statutární město 

Most nechalo zavést standardní systém třídění a sběru využitelných složek 

komunálního odpadu. Tento systém má za cíl třídit složky jako plast (včetně 

PET), sklo a papír. Město se také snaží stávající systém třídění dále 

zkvalitňovat. Zásadní problém vidím ve třídění odpadů. Občané města stále 

neupřednostňují třídění komunálních odpadů, což mi i potvrdila provedená 

analýza produkce komunálních odpadů a dotazníkový průzkum. Občané města 

by si měli uvědomit, že čím vytřídíme více odpadu do využitelných složek, tím 

budeme mít méně komunálního odpadu a městu se tak budou snižovat 

poplatky za odvoz odpadu. Město platí pouze skutečné náklady na odvoz 

komunálního odpadu a náklady na odvoz tříděného odpadu platí společnost 

EKO-KOM. 

Město Most má pouze 1 sběrný dvůr, který není dostatečně dostupný 

všem obyvatelům a osobně si myslím, že na počet obyvatel města je tento 

počet nízký. Tuto skutečnost mi také potvrdil názor v dotazníkovém průzkumu.  

Občané města Mostu od roku 2007 neplatí žádné poplatky za likvidaci a 

svoz komunálního odpadu. Ze srovnání příjmů a výdajů vyplynulo, že město 

odpadové hospodářství dotuje z vlastního rozpočtu. V roce 2008 vynaložilo na 

odpadové hospodářství částku cca ve výši 54 347 000 Kč. Pokud by každý 

občan zaplatil poplatek např. ve výši 400 Kč/rok, při počtu 67 438 trvale žijících 

obyvatel k 31.12.2008, by příjem města byl 26 975 200 Kč, což by významně 

pokrylo náklady na odpadové hospodářství. 

4.3 Návrh na zlepšení podmínek 

1. Motivovat občany ke třídění odpadu. 

Jak jsem již uvedla, dle údajů získaných z dotazníkového průzkumu, 56% 

dotázaných odpad netřídí, a přitom 87% uvedlo, že má dostupnou možnost 

třídit odpad, a přesto odpad netřídí. Je bohužel zřejmé, že lidé potřebují i jinou 

motivaci ke třídění odpadů než jen podvědomí, že chrání životní prostředí. 79% 

dotázaných uvedlo, že nepociťují žádnou motivaci ke třídění odpadů ze strany 

města. Dle mého názoru motivace, která by s největší pravděpodobností mohla 
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být účinná u většiny obyvatel, je motivace finanční. Napadla mě myšlenka, že 

pokud občané budou třídit odpad, sníží se jim místní poplatky za nakládání 

s odpadem. Bohužel tuto myšlenku nemohu použít ve Statutárním městě Most, 

protože občané od roku 2007 žádný poplatek za svoz komunálního odpadu 

neplatí. Občan v tomto případě nemá žádnou stimulaci, která ho nabádá ke 

třídění. Město Most by mělo zvážit znovuzavedení místního poplatku za 

komunální odpady a část peněz investovat do zlepšení systému odpadového 

hospodářství. 

 Po prostudování materiálů, které jsem použila ke zpracování své 

diplomové práce, mě zaujala nabídka společnosti ICS Identifikační systémy, a. 

s. Tato nabídka spočívá ve třídění odpadů s využitím čárového kódu. Pro 

zavedení osobní motivovanosti občanů je nezbytným předpokladem zavedení 

jednoznačné identifikace jednotlivých občanů (např. domácnost) 

prostřednictvím klasického čárového kódu. Tento systém by spočíval 

v adresném svozu odpadu. První způsob spočívá v jedinečné identifikaci 

odpadové nádoby a jejího pevného přiřazení pro každého účastníka. Každý 

účastník má tedy vlastní odpadovou nádobu, kterou plní odpadem. Podle 

nastavených pravidel svozu ji v definovaném čase připraví k vysypání. Obsluha 

sběrného svozu by byla vybavena mobilním terminálem s příslušnou SW 

aplikací a v okamžiku vysypání příslušné sběrné nádoby sejme obsluha její 

identifikační kód. Takto probíhá celý svoz. Po skončení svozu se nasnímaná 

data přenesou do příslušného informačního systému k dalšímu zpracování. 

Tento způsob by byl vhodný uplatnit např. u rodinných domů, kdy každý rodinný 

dům by měl svou odpadovou nádobu.  

Druhý způsob spočívá v přidělení jedinečného čísla pro účastníka (např. 

domácnost) a vytištění tohoto čísla v podobě čárového kódu. Účastník dostane 

příslušný počet štítků s čárovým kódem a případné nádoby na odpad např. 

pytel. Vytříděný odpad shromažďuje do obdržených pytlů a v definovaném čase 

svozu naplněné pytle označí vlastním kódem a připraví je pro jejich naložení. 

Obsluha svozového vozu je opět vybavena terminálem pro snímání čárových 

kódů a snímá kódy z nakládaných pytlů s příslušným odpadem. Po skončení 

svozu se nasnímaná data přenesou do příslušného informačního systému 

k dalšímu zpracování.  
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Třetí způsob spočívá ve svozu tříděného odpadu samotným občanem. 

Tento způsob je určitě založen na ochotě občana dopravit tříděný odpad do 

sběrného dvora. Občan by se musel ve sběrném dvoře zaregistrovat. Bylo by 

mu přiděleno identifikační číslo a dostal by vlastní kartičku s čárovým kódem. 

Poté by obdržel nádoby na tříděný odpad např. pytel. Při odevzdání pytle se 

tříděním odpadem by se prokázal svou kartičkou s čárovým kódem. Obsluha by 

převzala odevzdaný odpad a zjistila jeho množství, případně správnost 

vytřídění. O odevzdaném množství a druhu odpadu by provedla záznam. To 

samozřejmě vše prostřednictvím čárových kódů s využitím mobilního terminálu 

s příslušným SW. Takto pořízena data se přenesou do speciálního SW, kde se 

uchovávají a na konci definovaného období vyhodnotí. Občan může obdržet i 

podrobný výpis, kolik jakého odpadu v daném období vytřídil.  

Město Most by mohlo zvážit, vedle klasického svozu separovaného 

odpadu, také zavedení svozu tříděného odpadu samotným občanem, 

způsobem, který popisuje uvedená třetí varianta adresného svozu odpadu. 

Nastává zde však problém s motivací občanů, jak jsem již uvedla, občané 

města Mostu neplatí žádný poplatek za svoz komunálního odpadu, tudíž 

nemohu navrhnout pro občany, kteří by využili možnosti samotného dopravení 

vytříděných odpadů do určeného místa např. slevu z poplatku za komunální 

odpad. Statutární město Most by mohlo pro občany, kteří se zapojí do 

uvedeného systému a vytřídí určité množství určeného odpadu, připravit určité 

bonusy. Bonus by mohl být např. ve formě poukázky, opravňující ke kulturnímu 

nebo sportovnímu využití. Poukázky by mohly být použity např. v Městském 

divadle v Mostě, v kině Kosmos, v Hvězdárně Most, v Aquadromu a v dalších 

vybraných kulturních střediscích sloužících k odpočinku, relaxaci a sportu. 

V dnešní uspěchané době je důležité, aby si lidé našli také čas na odpočinek, 

kulturu a sport.  

Nastává zde otázka: „Na jakou výši částky na poukázce bude mít občan 

ve formě bonusu nárok?“  Pro stanovení částky jsem se inspirovala systémem 

slev, které poskytuje město Mladá Boleslav při svozu tříděného odpadu 

samotným občanem. Každý druh vytříděného odpadu by měl svoje bodové 

ohodnocení, viz. níže uvedená tabulka.  
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Tab. 6 - Systém slev 

Druh vytříděného odpadu Body za 1 kg 

Papír  1,50 

Plast 7,50 

Sklo 0,39 

Kovový odpad 6,00 

Tetrapak 2,49 

Hodnocené období by bylo rozděleno na první a druhé pololetí. Pokud by 

občan v daném pololetí získal 1 až 24 bodů – byla by mu poskytnuta poukázka 

v hodnotě 20,- Kč. Při dosažení 25 až 49 bodů – poukázka v hodnotě 60,- Kč. 

50 – 99 bodů – poukázka v hodnotě 120,- Kč. Při získání 100 bodů a více – 

poukázka v hodnotě 180,- Kč.  

2. Zvážit oddělený sběr skla a nápojových kartonů a zapojit se do 

soutěže o Skleněnou popelnici.  

Ústecký kraj každoročně vyhlašuje soutěž měst a obcí „Skleněná 

popelnice“. Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce v kraji, které 

mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

se společností EKO-KOM, a.s. Hodnoceným obdobím je vždy kalendářní rok. 

Podmínkou do zařazení do finále je sběr pěti komodit v kategorii měst (papír, 

sklo bílé, sklo barevné, plasty, nápojové kartony). Bohužel město Most má dle 

pravidel soutěže zavedený sběr pouze tří komodit. Nemá oddělený sběr skla a 

nápojových kartonu. Druhým kritériem je výše výtěžnosti tříděného sběru 

nádobovým nebo pytlovým způsobem. V roce 2008 mělo město Most míru 

výtěžnosti separovaného sběru 20,97 kg/os/rok. Pro zajímavost uvádím míru 

výtěžnosti města Česká Kamenice, které vyhrálo soutěž o „Skleněnou 

popelnici“ v kategorii měst – 45,32 kg/os/rok. 

3. Jednou ročně informovat občany o výhodách třídění odpadů, 

prostřednictvím informačního letáku. 

Z provedeného dotazníkového šetření je zřejmé, že občané mají zájem o 

informace z oblasti odpadového hospodářství. Tento leták by mohl být dodaný 
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přímo do schránek domácností nebo jako příloha místního tisku, který je 

zdarma dodávaný do všech domácností. 

4. Získat veřejnost pro využití systému zpětného odběru. 

Systém zpětného odběru je jeden z efektivních nástrojů, který může 

přispět ke snížení produkce odpadů města a tudíž i k ušetření finančních 

prostředků, které město vynakládá na hospodaření s odpady. Odpovědnost za 

použité výrobky přebírají povinné osoby. Velké množství výrobků, které podle § 

38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, podléhají povinnosti zpětného odběru, však stále 

po skončení své životnosti neputují systémem zpětného odběru zpět k výrobci 

k využití, ale vstupují jako odpad do systému odpadového hospodářství města. 

Touto skutečností je negativně ovlivňován nárůst produkce odpadů města a tak 

se na odstranění těchto odpadů zcela zbytečně vydávají finanční prostředky 

města. Občan musí být dostatečně informován o problematice zpětného 

odběru. Navrhuji, aby město alespoň 1x ročně informovalo občany 

prostřednictvím informačního materiálu, který by obsahoval i seznam prodejen 

s povinností zpětného odběru vybraných výrobků, kam může občan výrobky 

bezplatně odevzdat. Dále by bylo vhodné, aby město Most zajistilo u všech 

prodejců s povinností zpětného odběru vybraných výrobků, aby pravidelně 

informovali zákazníky o této povinnosti. Tyto prodejny by měly mít pro 

zákazníky připravené informační letáky a viditelné označení provozovny.  

5. Zvýšit počet sběrných dvorů. 

Jednou z klíčových částí současného systému odpadového hospodářství 

Statutárního města Most je sběrný dvůr v Rudolicích, který je spolu s mobilním 

svozem jedinou možností, jak realizovat sběr nebezpečných odpadů. Sběrný 

dvůr není vzhledem ke své vzdálenosti docházkově dostupný všem občanům. 

Také si myslím, že vzhledem k počtu obyvatel města je jeden sběrný dvůr 

nedostačující, což mi i potvrdilo dotazníkové šetření, kde 91% dotázaných 

uvedlo, že jeden sběrný dvůr není pro město optimální. Město Most si toto 

uvědomuje a klade si zvýšení sběrných míst také ve svém POH. Minimální 

počet sběrných dvorů na území města byl stanoven na počet 2. Tento počet 
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považuji za dostatečně optimální, protože vyšší počet sběrných dvorů by byl pro 

město ekonomicky náročný a neefektivní pro cca 68 tisícové obyvatelstvo.  

6. Snažit se o zlepšení okolí kolem popelnic.  

Z dotazníkového průzkumu je zřejmé, že 81% není spokojeno s okolím 

kolem popelnic. Statutární město Most by po hlubší analýze mohlo u tzv. 

rizikových popelnic zvážit možnost vybudování kamerového systému. 

Samozřejmostí by bylo označení, že je dané místo sledováno. Z dalších metod, 

které mě napadají pro zajištění popelnic jsou např. zámky na popelnici nebo 

popelnice umístěná v prostoru nepřístupným jiným osobám, než obyvatelům 

jiného domu (např. popelnice umístěná v drátěné kleci).    
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5. Závěr 

Odpadové hospodářství je relativně mladou, avšak dynamicky se 

rozvíjející oblastí národního hospodářství. 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.  

Ve své diplomové práci jsem zpracovala téma „Analýza hospodaření s 

odpady města Most“. Nejprve jsem popsala základní pojmy a právní předpisy 

týkající se odpadového hospodářství a komunálních odpadů.  

V dalších částech práce jsem se věnovala charakteristice Statutárního 

města Most a samotné analýze odpadového hospodářství ve městě. Uvedla 

jsem právní normy, popsala organizaci a řízení v odpadovém hospodářství, 

provedla rozbor produkce odpadů a způsob nakládání s odpady, porovnala 

příjmy a výdaje na odpadové hospodářství. Ze zjištěných údajů provedla SWOT 

analýzu.  

V závěrečné části jsem vyhodnotila dotazníkový průzkum a na základě 

zjištěných poznatků jsem dospěla k doporučení na zlepšení odpadového 

hospodářství. 

Na základě získaných výsledků analýzy jsem vytipovala hlavní problémy 

odpadového hospodářství města Most a tím je nedostatečné třídění odpadů a 

nakládání s komunálními odpady, hlavně způsobem skládkováním a 

nevyužíváním do značné míry ostatních možností, které jsou možné. Další 

problém se prokázal v oblasti sběrných dvorů, kterých je ve městě nedostatek, 

ale tento problém město zohledňuje ve svém POH. 

Tato práce mi umožnila hlouběji proniknout do problematiky odpadového 

hospodářství Statutárního města Most a uvědomit si, že odpady představují 

nejčastější a nejsledovanější „vedlejší produkt“ lidské společnosti. Zejména 

komunální odpady jsou prakticky produktem všech obyvatel.  
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Příloha č. 1  Seznam nebezpečných vlastností odpadu 

SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTĺ ODPADU 

Kód      Nebezpečná vlastnost odpadu 

H1 Výbušnost 

H2 Oxidační schopnost 

H3-A Vysoká hořlavost 

H3-B Hořlavost 

H4 Dráždivost 

H5 Škodlivost zdraví 

H6 Toxicita 

H7 Karcinogenita 

H8 Žíravost 

H9 Infekčnost 

H10 Teratogenita 

H11 Mutagenita 

H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami 

H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při odstraňování 

H14 Ekotoxicita 

Příloha č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2  Rozdělení Statutárního města Most 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 

Stanoviště a termíny umístění velkokapacitních kontejnerů 2010 

týden: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 

číslo 

stanoviště 

ulice + orientační umístění 

1 Brněnská  bl. 410 

2 Josefa Ševčíka  bl. 723 

3 K. J. Erbena  bl. 560 

4 M. J. Husa  parkoviště bl. 612 

5 Maršála Rybalka  bl. 645 

6 Mladé gardy  bl. 372 

7 Hraniční u č.p. 102 (naproti motelu ASAS)  

8 Okrajová  č.p.1569 

9 Slovanská za garážemi 

10 U Města Chersonu  na konci ulice 

11 U Parku  bl. 523 

12 Vítězslava Nezvala  bl. 220 

13 V Zahrádkách  bl. 8 

14 W. A. Mozarta  bl.24  - parkoviště 

15 Zdeňka Fibicha  bl. 285 

týden: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 

číslo 

stanoviště 

ulice + orientační umístění 

16 Karla Marxe naproti bl. 634 

17 Jana Žižky uprostřed ulice  

18 Jaroslava Vrchlického  bl. 268 



 

 

19 Javorová  bl. 525 

20 Jiřího Wolkera  bl. 571 

21 Kpt. Jaroše  bl. 605  

22 K. H. Borovského  bl. 517 

23 Komořanská  bl. 702 

24 Konstantina Biebla  bl. 94 

25 Lomená  bl. 5 

26 Maršála Žukova křižovatka  

27 Pionýrů zahrádkářská kolonie 

28 Pod Resslem pod lesem 

29 Průběžná křižovatka ul. Sportovní  

30 Školní u psího útulku 

týden: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 

číslo 

stanoviště 

ulice + orientační umístění 

31 Antonína Dvořáka  bl. 67 

32 Bohuslava Vrbenského  bl. 726 

33 Česká  bl. 645 

34 K. H. Máchy  bl. 574 

35 Národního odboje  č.p. 28 

36 Petra Jilemnického  bl. 216 

37 Pionýrů  bl. 324 

38 Prokopa Holého  č.p. 1393 

39 Sportovní  křižovatka  ul. Zahrádkářská 

40 U Lesíka  zahrádkářská kolonie 

41 Václava Talicha  bl. 512 



 

 

42 Víta Nejedlého  za tržnicí 

43 Vítězslava Hálka  č.p. 1778 

44 Zahražanská  č.p. 1506 

45 Zlatnická  bl. 5 

61 W. A. Mozarta u bl. 99 – 100     

týden: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51 

číslo 

stanoviště 

ulice + orientační umístění 

46 Albrechtická  bl. 639 

47 Čepirohy  u hřiště 

48 Jana Kubelíka  bl. 507 

49 Jana Opletala  č.p. 589 

50 Ke Koupališti  bl. 586 

51 Komořanská  bl. 701 

52 Krátká  č.p. 2761 

53 Vladimíra Majakovského bl. 14 

54 Na Vyhlídce  křižovatka ul. Revoluční 

55 Svážná  č.p. 1492 

56 Šeříková  bl. 531 

57 U Stadionu  bl. 402 

58 U Špejcharu  č.p. 37 

59 V Zahrádkách  bl. 12 

60 Zdeňka Fibicha  bl. 300 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4  Dotazník 

DOTAZNÍK 

Odpad z domácností 

Dobrý den, jsem studentkou 3. ročníku fakulty Hornicko-geologické VŠB – 

Technická univerzita Ostrava. Ráda bych Vás požádala o spolupráci v rámci 

Diplomové práce prostřednictvím dotazníku, který právě čtete.  

 

Prosím Vás o vyplnění následujících otázek.  

Děkuji Vám za Váš čas a přeji příjemný den.  

 

1. Třídíte odpad z Vaší domácnosti? 

 

� ANO 

� NE 

Pokud ano, který:  

� PAPÍR 

� SKLO 

� PLAST 

� NÁPOJOVÉ KARTONY 

� BIOODPAD 

 

2. Jak nakládáte s bioodpady v domácnosti (kuchyňský odpad)? 

 

� POPELNICE S OSTATNÍMI ODPADY 

� SBĚRNÝ DVŮR 

� VLASTNÍ KOMPOSTOVÁNÍ 

 

3. Máte dostupnou možnost třídit odpad? 

� ANO 

� NE 

 



 

 

4. Co Vám Vadí na třídění odpadu? 

� ODNOS ODPADU 

� SAMOTNÉ TŘÍDĚNÍ (manipulace s odpadem) 

� ZÁPACH 

� NÁROKY NA PROSTOR 

 

5. Myslíte si, že máte dostatek informací proč a jak třídit odpad? 

� ANO 

� NE 

 

6. Pociťujete motivaci k třídění odpadů ze strany města? 

� ANO 

� NE 

 

7. Jakým způsobem chcete získávat informace o odpadech? 

� DO SCHRÁNKY  

� MĚSTSKÉ NOVINY 

� REGIONÁLNÍ TISK 

� INTERNET 

� JINAK………………………………..(dopište) 

 

8. Máte pocit, že jsou u Vás popelnice či kontejnery často přeplněné? 

� ANO 

� NE 

 

9. Jste spokojeni s okolím kolem popelnic? 

� ANO 

� NE 

 

10.  Myslíte si, že jeden sběrný dvůr v Rudolicích je pro město optimální? 

 

� ANO 

� NE 

 



 

 

11. Váš věk? 

� 0 - 18 

� 19 - 30 

� 31 - 50 

� 51 – 70 

� více než 71 

 

12. Pohlaví? 

� MUŽ 

� ŽENA 

 

13. Vzdělání? 

� VYSOKOŠKOLSKÉ 

� VYŠŠÍ ODBORNÉ 

� MATURITA 

� VYUČENÝ 

� ZÁKLADNÍ 

 

 

14. Kolik členů má Vaše domácnost? 

� 1 – 2 

� 3 - 5 

� více než 5 

 

 

 

 

 


