
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

TŘÍDĚNÍ BIOODPADU V RÁMCI  

MĚSTA BÍLINA 

 

diplomová práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:        Bc. Luboš Macek 

Vedoucí diplomové práce:     Ing. Alena Straková  

 

 

 

 

 

Ostrava 2011 

 



  

 

 



  

 

 

 



  

 

Anotace  

Diplomová práce se zabývá nakládáním s odpady na území města Bílina, se 

zaměřením na separaci bioodpadu ze směsného komunálního odpadu a jeho zpracování. 

Práci tvoří dvě části, teoretická a praktická. 

Teoretická část se zabývá biologickým odpadem, jeho charakteristikou, klasifikací 

a moţnostmi jeho vyuţití. Teoretická část přechází postupně v praktickou, která popisuje 

současný systém sběru bioodpadu na území města Bílina, analyzuje náklady na odpadové 

hospodářství města Bílina v letech 2008 aţ 2010, dále se zabývá přístupem obyvatel města 

k separaci bioodpadu a vyhodnocuje současný stav systému nakládání s odpady na území 

města. V závěrečné části je pak podrobně popsán návrh moţné racionalizace současného 

systému nakládání s bioodpadem ve městě. 

Cílem této práce bylo zjistit klady a zápory stávajícího systému nakládání 

s biologickým odpadem ve městě Bílina a navrhnout řešení zhospodárnění nakládání 

s bioodpadem na území města. 

 

Klíčová slova: Bioodpad, biologicky rozloţitelný odpad, kompostárna, separace, směsný 

komunální odpad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Summary  

This thesis deals with waste management in the city Bilina, focusing on the 

separation of biological waste from mixed municipal waste and its treatment. The work 

consists of two parts, theoretical and practical. 

The theoretical part deals with the biological waste, its characteristics, classification 

and the usage. The theoretical part passes gradually into practical, which describes the 

current system of collection of biological waste in the city Bilina, the costs of the waste 

management town Bilina between 2008 and 2010, also deals with access to the inhabitants 

of the separation of biowaste and assess the current state of waste management system in 

the city. 

The aim of this study was to determine the pros and cons of the current system of 

bio-waste management in Bilina and propose solutions to rationalize the management of 

biological waste in the city. 

 

Keywords: biowaste,  biodegradable waste, composting, separation, mixed municipal 

waste. 

 

 

 

 



 

 

 

OBSAH 

1.   ÚVOD  ............................................................................................................................. 1 

2.   NAKLÁDÁNÍ S BIOLOGICKÝM ODPADEM .......................................................... 2 

        2.1.   CHARAKTERISTIKA ODPADU .................................................................................................................. 2 

        2.2.   CHARAKTERISTIKA BIOLOGICKÉHO ODPADU ......................................................................................... 3 

               2.2.1.   Biologicky rozloţitelný odpad (BRO) ...................................................................................... 4 

               2.2.2.   Biologicky rozloţitelný komunální odpad (BRKO) ................................................................. 4 

        2.3.   TŘÍDĚNÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU .......................................................................................................... 5 

        2.4.   ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU ................................................................................... 8 

               2.4.1.   Kompostování ........................................................................................................................... 9 

               2.4.2.   Anaerobní digesce ..................................................................................................................... 14 

               2.4.3.   Mechanicko-biologická úprava (MBÚ) .................................................................................... 16 

3.   ANALÝZA PŘÍSTUPU VEŘEJNOSTI K TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE    

      MĚSTĚ BÍLINA .............................................................................................................. 16 

         3.1.    MĚSTO BÍLINA ..................................................................................................................................... 17 

         3.2.    NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM VE MĚSTĚ BÍLINA .......................................................................................... 17 

         3.3.    PRODUKCE A LIKVIDACE SKO VE MĚSTĚ BÍLINA ................................................................................. 21 

         3.4.    PRODUKCE A LIKVIDACE BRO VE MĚSTĚ BÍLINA ................................................................................. 22 

         3.5.    NÁKLADY NA SVOZ A LIKVIDACI ODPADŮ SVÁŢENÝCH MTSB V LETECH 2008-2010 .......................... 24 

         3.6.    PŘÍJMY OBCE V RÁMCI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V LETECH 2008-2010................................................... 27 

         3.7.    ANALÝZA PŘÍSTUPU OBYVATEL K TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BÍLINA ........................................... 28 

                 3.7.1.   Vyhodnocení dotazníkové šetření ........................................................................................... 28 

4.   NÁVRH ŘEŠENÍ TŘÍDĚNÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU ....................................... 33 

5.   ZÁVĚR ............................................................................................................................. 42 

LITERATURA 

SEZNAM GRAFŮ 

SEZNAM TABULEK 

SEZNAM PŘÍLOH 

 



 

 

 

SEZNAM ZKRATEK 

BRKO  - Biologicky rozloţitelný komunální odpad 

BRO  - Biologicky rozloţitelný odpad 

EKO-KOM - Systém zpětného odběru odpadů z obalů 

EU  - Evropská unie 

MBÚ  - Mechanicko-biologická úprava 

MTSB  - Městské technické sluţby Bílina 

MŢP  - Ministerstvo ţivotního prostředí 

OH  - Odpadové hospodářství 

POH  - Plán odpadového hospodářství 

SKO  - Směsný komunální odpad 

TKO  - Tuhý komunální odpad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Luboš Macek: Třídění bioodpadu v Bílině 

2011  1 

 

1. ÚVOD 

Obsahem této diplomové práce je pohled na odpadové hospodářství města Bíliny, 

který je zaměřen zejména na separaci a likvidaci biologicky rozloţitelného komunálního 

odpadu (BRKO). Toto téma jsem vybral proto, ţe jsem občanem tohoto města, zajímá 

mne, v jakém prostředí ţiju a jak bude vypadat budoucnost města. Město Bílina se zapojilo 

mezi prvními v ČR k pilotním projektům v třídění biologického odpadu z domácností jiţ 

v roce 2004. Dalo by se předpokládat, ţe v současné době bude nakládání s biologickým 

odpadem ve městě Bílina jiţ na úrovni přibliţující se evropským standardům, ale dle mého 

názoru se nachází stále na počátku.  

V současné době je odpadové hospodářství nedílným a zároveň velmi důleţitým 

odvětvím nejen našeho národního hospodářství. Současná politika odpadového 

hospodářství v ČR se přizpůsobuje trendům odpadové politiky EU. Fungování dnešní 

společnosti je úzce spjato s produkcí odpadů a problémy spojené se vznikem a následnou 

likvidací odpadů jsou stěţejními tématy dnešní doby. Znečišťování ţivotního prostředí 

v dnešní době úzce souvisí zejména s neustále narůstajícím mnoţstvím odpadů, coţ není 

zrovna nejlepší a ţádoucí vizitkou současné moderní společnosti. Prioritou pro nás všechny 

by mělo být zejména předcházení produkci odpadů a zároveň s tím i sníţení nákladů na 

jejich likvidaci. Společnost by si měla uvědomit, ţe se vzniklými odpady musí nakládat 

v souladu s trvale udrţitelným rozvojem a dále takovým způsobem, aby co nejméně 

zatěţoval společnost hlavně v oblasti ţivotního prostředí, zdraví lidí a samozřejmě 

v neposlední řadě i po ekonomické stránce. 

V závěrečné kapitole je vytvořena predikce moţného dalšího budoucího vývoje 

spolu s doporučením, jakým směrem by se mohl vývoj odpadového hospodářství města 

Bílina ubírat. 
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2. NAKLÁDÁNÍ S BIOLOGICKÝM ODPADEM 

2.1.  Charakteristika odpadu 

Odpad jako takový je definován zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdější předpisů, platného od 01. 01. 2002, kde se v § 3 odst. 1 tohoto zákona uvádí, ţe 

odpadem je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se 

takové věci zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 

zákona č. 185/2001 sb., o odpadech. 

Odpad dělíme podle různých hledisek na: 

1) Odpady podle vlivu na ţivotní prostředí 

 nebezpečné 

 ostatní 

2) Odpady podle strategie boje proti znečištění ţivotního prostředí 

 rozloţitelné 

 nerozloţitelné 

3) Odpady podle základních fyzikálních vlastností 

 tuhé 

 plynné 

 kapalné 

 směsné 

4) Odpady podle zdroje vzniku 

 odpady komunální 

 odpady radioaktivní 

 odpady z průmyslu 

 odpady ze stavební činnosti 

 odpady ze zemědělství 

 odpady z těţby nerostných surovin 

 odpady z těţby, dopravy, zpracování a vyuţití ropy [1 ].  

Legislativa odpadového hospodářství je upravena zejména v zákoně č. 185/2001 

Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ale problematiku odpadů upravují i další 

zákony, vyhlášky, nařízení vlády a směrnice EU, které jsou uvedeny v příloze č. 1. 
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Nakládání s bioodpady se týká zejména těchto dvou směrnic, respektive nařízení: 

 směrnice Rady Evropské unie 1999/31/ES o skládkách odpadu 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 1774/2002o 

vedlejších ţivočišných produktech 

V České republice jsou implementovány do: 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství 

 vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich vyuţívání na povrchu terénu  

 vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozloţitelnými odpady [12 ].  

Nakládání s biologicky rozloţitelným komunálním odpadem by mělo být předně 

zaměřeno na podporu domácího a místního či komunitního kompostování, dále zaváděním 

a zdokonalováním systémů separovaného sběru a zpracování bioodpadu anaerobním i 

aerobním způsobem a vyuţitím energie se zaměřením na odpad ze zeleně, potravin 

z restaurací a jídelen, biologicky rozloţitelný odpad z obchodů a ţivností a bioodpadu 

z domácností [1 ]. 

2.2.  Charakteristika biologického odpadu 

Pro nás obyčejné lidi je nejvíce vnímaným odpadem komunální odpad, který vzniká 

na území obce při činnosti fyzických osob s výjimkou odpadů vznikajících u právnických 

osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Za původce komunálního odpadu je povaţována obec, na jejímţ území odpad 

vznikl a pochází z nepodnikatelské činnosti fyzických osob. Obec se stává původcem 

komunálního odpadu poté, co fyzická osoba odpad odloţí na místě, které je k tomu určené, 

a zároveň se obec stává vlastníkem tohoto odpadu [19 ].   

Bioodpad tvoří významnou část komunálních odpadů a podle zákona o 

odpadech[19 ], je to jakýkoliv odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu 

rozkladu a je specifikován v příloze č. 1 vyhlášky č. 314/2008 Sb., o podrobnostech 

nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady. Dochází u něho k přirozenému rozkladu 
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látek, který je doprovázen uvolňováním ţivin a rozkladem na oxid uhličitý CO2 a vodu 

H2O. Po biologickém rozkladu odpadu se tento odpad mění na tzv. stabilizovaný odpad, 

který prošel mechanicko-biologickou úpravou a není jiţ dále biologicky rozloţitelný. 

Některé typy odpadu zařaditelné do této kategorie však třídíme úplně zvlášť, například 

papír, nábytek, atd., protoţe pro tento druh odpadu máme jiné vyuţití. Bioodpady nebo 

také kompostovatelné odpady můţeme rozdělit na dvě hlavní skupiny: 

 Biologicky rozloţitelný odpad (BRO) 

 Biologicky rozloţitelný komunální odpad (BRKO) [8 ]. 

2.2.1. Biologicky rozloţitelný odpad (BRO) 

Do skupiny BRO můţeme zařadit odpady pocházející z prvovýroby v zemědělství, 

rybářství, lesnictví, zahradnictví a potravinářství, dále odpady ze zpracování dřeva, odpady 

z koţedělného, koţešnického a textilního průmyslu, papírové, lepenkové a dřevěné obaly, 

stavební a demoliční odpady a odpady z čištění odpadních vod. Tato skupina odpadů 

představuje 23% celkové produkce odpadů a v současné době je u nás sběr tohoto druhu 

odpadu realizován z 50% prostřednictvím sběrných dvorů měst a obcí. Nakládání s BRO si 

ve většině případů řeší firmy, které tento odpad produkují, samostatně a města nebo obce 

pouze provádí kontrolu. BRO se prozatím převáţně ukládá na skládkách s výhledem na 

jeho budoucí vyuţití při jejich rekultivacích. V kompostárnách se zpracovává zatím jen 

část tohoto odpadu [5 ].   

2.2.2. Biologicky rozloţitelný komunální odpad (BRKO) 

Tuto skupinu odpadů tvoří odpady z domácností a jim podobné odpady z ţivností, 

úřadů, z veřejného stravování a školních jídelen, rovněţ sem patří i odpad ze zahrad, 

z veřejné zeleně a trţišť. Je důleţitou částí BRO.     

BRKO obsahuje rostlinné ţiviny a organickou hmotu, kterou je moţno stabilizovat 

a následně výhodně uvádět do přírodního koloběhu jako organické hnojivo – kompost. 

V současné době se jedná o velmi cennou surovinu a to především díky celosvětovému 

úbytku ţivin z půdy. V dnešní době tento druh odpadu tvoří kvantitativně významnou 

skupinu tzv. směsných odpadů, jejichţ podíl je v závislosti na oblasti v současné době 

kolem 54%. BRKO mají i negativní vliv na ţivotní prostředí, zejména při tvorbě 
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skleníkových plynů a kyselých výluhů při hydrologických procesech. Ţivotní prostředí 

můţe výrazně ovlivnit i způsob nakládání s těmito odpady, a to jak negativně, tak 

pozitivně. Sám o sobě je ve většině případů bioodpad obsaţený ve SKO neškodná látka, 

ale jeho smícháním s ostatními druhy odpadů přispívá ke zvýšení škodlivých a 

nekontrolovatelných reakcí na skládkách. Některé druhy odpadů, které jsou vykazovány 

jako BRKO, mají však pouze určitý podíl biologicky rozloţitelné sloţky, jak je uvedeno 

v tabulce č. 1 [5 ]. 

Tab. 1 – Druhy odpadů tvořící BRKO, dle Katalogu odpadů [5 ] 

Kód 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Koeficient biologického 

rozkladu 

20 01 01 Papír a lepenka 1 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 1 

20 01 10 Oděvy 0,60 

20 01 11 Textilní materiály 0,50 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod č. 20 01 37 1 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  1 

20 03 01 Směsný komunální odpad 0,54 

20 03 02 Odpad z tržišť 0,80 

20 03 07 Objemný odpad (započteno koeficientem dle 1) 0,50 

 

2.3.  Třídění biologického odpadu 

Nakládání s komunálním odpadem je komplikovaný proces vyznačující se 

kombinací různých postupů a metod v rámci jednotlivých etap tohoto procesu. 

Jednotlivými fázemi procesu nakládání s komunálním odpadem rozumíme shromaţďování, 

soustřeďování, sběr, třídění, úpravy a přepravu komunálního odpadu.  

Bioodpad z celkového mnoţství SKO, který končí v běţných kontejnerech na 

směsný odpad, představuje přibliţně 45%. Tyto kontejnery jsou následně vyváţeny na 

skládky, kde se bioodpad rozkládá bez přístupu kyslíku, kdy při tomto procesu vzniká 

skládkový plyn, ve kterém je v největší míře zastoupen metan (CH4), který je jedním 

z hlavních příčin vzniku skleníkového efektu a přispívá ke globálnímu oteplování.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biodegradace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biodegradace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/palivove-drivi-vyroba-prodej-a-perspektiva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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BRKO představuje nejvýznamnější podíl rozloţitelné části směsného komunálního 

odpadu. Dnešní poţadavky a normy vyţadují sníţení mnoţství této části odpadu 

ukládaného na skládky, a to z důvodu redukce skleníkových plynů, které vznikají při jeho 

rozkladu, vzhledem k tomu, ţe se tak děje v anaerobních podmínkách, při kterých 

vznikající skládkový plyn obsahuje vysoký podíl metanu, který ke skleníkovému efektu 

přispívá přibliţně 21 násobně více neţ hlavní skleníkový plyn oxid uhličitý, vznikající při 

aerobním rozkladu. Cílem je sníţit mnoţství biologickým rozkladem uvolnitelného uhlíku 

ukládaného na skládky a tento prvek přeměnit na oxid uhličitý a z části ho vrátit zpět do 

půdy formou stabilního humusu, který je zárukou, ţe uhlík zůstane dlouhodobě uloţen 

v půdě a nebude přispívat ke skleníkovému efektu [6 ]. 

BRKO můţeme rozdělit podle původu a sloţení na bioodpad z domácností – 

kuchyňský odpad, a odpad ze zeleně – tráva, větve.  

Do bioodpadu z domácnosti řadíme zbytky ovoce a zeleniny, kávové a čajové 

zbytky, zbytky pečiva, skořápky z vajíček a ořechů, zvadlé květiny a zeminu z květináčů, 

zbytky vařených jídel, novinový papír, lepenku, papírové kapesníky a ubrousky, a 

podestýlku domácích býloţravých zvířat. 

Mezi bioodpad ze zahrad můţeme zařadit posekanou trávu, listí, větvičky, plevele, 

zbytky ovoce a zeleniny, piliny, hobliny, kůru, popel ze dřeva, trus býloţravých 

hospodářských zvířat, peří, chlupy a starou zeminu.  

S BRKO je moţno nakládat v zásadě dvěma hlavními způsoby: 

a) Odpad lze zpracovávat jako materiál na zahradách rodinných domů a v 

zahrádkářských osadách, a jedná se vlastně o domácí nebo komunitní způsob 

kompostování. Tento odpad nemůţe být a ani nikde není vykazován jako odpad, 

jelikoţ jeho produkce nemůţe být zváţena, a podle zákona o odpadech fakticky 

jako odpad neexistuje, a to z jednoduchého důvodu, ţe vlastník nemá v úmyslu se 

jej zbavit a svým způsobem jde o prevenci vzniku skutečného odpadu. 

b) Odpad je odkládán na vyhrazené sběrné místo a není brán jiţ jako materiál. V 

tomto případě se jiţ však navyšuje produkce komunálního odpadu obce nebo 

města, a to o mnoţství hmoty, která vznikla pouze tím, ţe vzniklo místo určené 

k jejímu sběru. Jde o tzv. separovaný sběr BRKO, který lze provozovat buď jako 

odvozový nebo donáškový systém sběru. Rozdíl v systémech sběru odpadu je 
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v podstatě ve vzdálenosti a umístění nádob na separovaný sběr [5 ]. 

Ke sníţení podílu BRKO ve směsném komunálním odpadu lze pouţít tyto metody: 

 spalování - metoda čistě likvidační a ekonomicky velmi náročná, 

 mechanicko-biologická úprava - vhodný doplněk systémů odpadového 

hospodářství s vysokou mírou odděleného sběru, 

 oddělený sběr bioodpadu u zdroje 

 domovní a komunitní kompostování - metoda nejméně zatěţující ţivotní 

prostředí.  

Systémy odděleného sběru BRKO je moţné rozdělit podle následujících moţností: 

 Dle sbíraného bioodpadu 

o zahradní + kuchyňský odpad 

o zahradní odpad 

o kuchyňský odpad 

 Dle vzdáleností od domovních dveří 

o sběrné dvory 

o donáškový systém 

o sběr na prahu 

 Dle frekvence svozu 

o intenzivní (> 1 > týdně) 

o standardní (1-2x za 14 dní) 

o extenzivní (< 1 x za 14 dní) 

 Dle sběrného prostředku 

o sběrné nádoby 

o pytlové systémy 

o kontejnery 

o kbelíky 

o mobilní sběr [5 ]. 
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2.4.  Způsoby zpracování biologického odpadu 

Z pohledu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech jsou způsoby vyuţití i likvidace 

odpadů uvedeny v přílohách tohoto zákona. Pro likvidaci a zpracování odpadů existuje 

několik technologií. Některé z technologií lze pouţít jak pro odstranění, tak i pro vyuţití 

odpadů.  

Způsoby nakládání s odpady lze rozdělit pro lepší přehlednost do pěti základních 

skupin: 

- Recyklace 

- Skládkování 

- Biologické způsoby 

- Tepelné zpracování 

- Fyzikálně chemické způsoby 

První čtyři způsoby jsou pouţitelné v podstatě pro všechny druhy odpadů, zatím co 

fyzikálně chemické způsoby jsou vhodné pro průmyslové odpady chemického charakteru. 

Hlavními způsoby zpracování a likvidace bioodpadu, které se uplatňují v rámci EU 

a tedy i v České republice, jsou biologické způsoby: 

 kompostování (aerobní procesy)  

 anaerobní digesce 

 mechanicko-biologická úprava 

V praxi se biologická úprava odpadů vyuţívá jen u omezeného mnoţství odpadů, a 

to přesto, ţe laboratorně byla vyvinuta celá řada biologických procesů pro různé typy 

odpadů. Jedním z hlavních důvodů, proč se biologický způsob zpracování odpadů vyuţívá 

jen u omezeného mnoţství odpadů, jsou ekonomické parametry procesů a proveditelnost 

ve velkém měřítku, citlivost procesů na změny ve sloţení vstupních látek a nízká účinnost, 

která má za následek neúměrné zvyšování investičních nákladů, například velikost nádrţí a 

dalších zařízení. I přes tyto nedostatky a překáţky má biologická úprava odpadů mnoho 

pozitivních technologických vlastností a někdy je schopna řešit problémy, které jsou 

jinými technickými prostředky těţko řešitelné nebo neřešitelné. U některých biologických 

technologií je hlavní výhodou, ţe rozkládají neţádoucí a nebezpečné organické látky na 

neškodné produkty nebo přeměňují toxické sloučeniny nebo ionty na netoxické. Tím 
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vlastně pracují bezodpadově, protoţe není třeba dalších úprav či jiných zákroků pro 

odstranění vzniklých produktů. Biologické způsoby se v podstatě vyuţívají hlavně pro 

kompostování odpadů, úpravu odpadů obsahujících ropné uhlovodíky, při anaerobní 

digesci odpadů s cílem získávání bioplynu a při mechanicko-biologické před-úpravě 

odpadů [1 ].  

2.4.1 Kompostování 

Kompostování je biologický rozklad organické hmoty za přístupu vzduchu – 

aerobní proces. Při tomto procesu se za kontrolovatelných podmínek aerobních procesů a 

činností mikroorganismů přeměňuje biologicky rozloţitelný odpad na kompost. Při tvorbě 

kompostu probíhá aerobní rozklad podle vzorce: 

C6H12O6 + 6 O2 =>  6 CO2 + 6 H2O  

glukóza + kyslík => oxid uhličitý + voda [7 ] 

Cílem kompostování je zpětné uvedení organických zbytků do koloběhu látek 

v přírodě. Kompost vytváří mimořádně stabilní, vysoce hodnotnou organickou strukturu 

půdy. Obsahuje všechny důleţité hlavní a stopové ţiviny, je hygienicky nezávadný. 

Kvalitní kompost je zcela zbaven klíčivých semen a oddenků plevelů. Uvolňování ţivin 

z kompostu probíhá pozvolna. Výţivná hodnota kompostu můţe rovněţ nahradit značnou 

část průmyslových hnojiv. Nahrazení průmyslových hnojiv kompostem má kromě přímého 

ekonomického efektu rovněţ i významný přinos ekologický. Přehled kompostovatelných 

odpadů s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu je uveden v příloze 

č. 2 [18 ]. 

Technologie kompostování je technicky poměrně jednoduše realizovatelná, můţe 

značně podpořit zvýšení úrodnosti půdy náhradou za úbytek produkce organických hnojiv 

v důsledku sníţení stavu skotu a je schopna zhodnotit podstatnou část jakýchkoliv 

biologických odpadů. Dochází k přirozené recyklaci, kdy se biologický materiál opět vrací 

na začátek biologického řetězce. Při kompostování probíhá přeměna na organické látky 

stejným způsobem jako v půdě, ale lze ji technologicky ovládat. Proto lze kompostování 

definovat jako řízený proces, který zabezpečuje optimální podmínky potřebné pro rozvoj 

ţádoucích mikroorganismů a kterým lze získat humusové látky rychleji a produktivněji 

oproti polním podmínkám [7 ]. 
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Při kompostování probíhá přeměna organických látek ve třech etapách – rozklad, 

přeměna, dozrávání.  

1. Při rozkladu se uvolňuje teplo a dochází k zahřívání substrátu na teplotu 60 aţ 70°C. 

V této fázi se dýcháním aerobních mikroorganismů během doby, kdy rozkládají 

celulózu, škrob, hemicelulózu, bílkoviny a tuky na niţší látky, tvoří oxid uhličitý. 

Mikroorganismy ke svému metabolismu vyuţívají ţiviny, které se během tohoto 

procesu uvolní.  Při nadbytku dusíku se v kompostu uvolňuje čpavek. Během fáze 

rozkladu se redukuje velká část objemu substrátu a vytváří se základní kameny ke 

stavbě humusových látek. Doba trvání této fáze při kompostování můţe být 2 – 3 týdny 

při intenzivním provzdušňování nebo můţe třeba trvat i 2 měsíce v případě, ţe substrát 

obsahuje značný podíl dřevní štěpky. 

2. Při přeměně teplota klesá na 40 aţ 45°C a mění se sloţení mikroorganismů. Kompost 

začíná měnit svůj vzhled, původní hmoty odpadů jsou jiţ nerozpoznatelné. V této fázi 

nastupují ţíţaly a jiní drobní ţivočichové, kteří substrát přeměňují na drobtovitou 

strukturu. Kompost získává stejnoměrnou hnědou barvu a slabou vůni po lesní zemině. 

Při této fázi kompostování je důleţité udrţovat dobré aerobní podmínky, aby kompost 

nezkysl, ale aerace uţ nemusí být tak intenzivní jako na počátku celé proměny. 

3. V poslední fázi dozrávání se zvyšuje stabilita kompostu, tvoří se nové humusové látky, 

a to především huminové kyseliny, a molekulová hmotnost humusových látek se 

zvyšuje. Ţiviny se spojují do organických vazeb a kyselost substrátu se opět sniţuje. 

Čpavek a fytotoxické látky by se jiţ ve fázi dozrávání v substrátu neměly vyskytovat. 

Struktura substrátu by měla být drobtovitá a měl by mít výrazný zápach po zahradní 

nebo lesní zemině. Teplota kompostu v této etapě postupně klesá na teplotu okolí [1 ]. 

Z obrázku č. 1 je patrno, ţe při kompostování dochází k poklesu hmotnosti 

kompostovaného materiálu přibliţně na polovinu původní hmotnosti zakládané hmoty. Při 

rozkladné části ztrácí 20% původní hmotnosti, během přeměnné fáze ztrácí dalších 10% 

své hmotnosti a při dozrávání dochází k úbytku dalších 10% hmotnosti a zároveň dochází 

přibliţně k úbytku 10% hmotnosti substrátu během zpracovávání substrátu. Výsledný 

substrát – hotový kompost má 40% hmotnosti původní zakládky bioodpadu. 
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Obr. 1 - Senkeyův diagram [1 ] 

Při kompostování se musí dodrţovat určité podmínky. Materiál určený ke 

kompostování je před samotným kompostováním drcen a tříděn s cílem odstranění maxima 

cizorodých látek, které by zhoršovaly kvalitu nebo omezovaly, aţ vylučovaly pouţitelnost 

kompostu. Během drcení se materiál zároveň promíchává a homogenizuje. Optimální 

poměr mezi uhlíkem a dusíkem (C:N) v substrátu by měl být 30 : 1. Vlhkost materiálu 

musí být 50 aţ 60% H2O. Dále je důleţité, aby materiál obsahoval další biogenní prvky 

včetně stopových. Tím se urychlí růst mikrobiálních kultur a biochemický rozklad 

kompostovaného materiálu a zároveň je zajištěna vyšší kvalita produkovaného kompostu. 

Bioodpad 60 – 80 % 

Ostatní materiál 10 – 20 % 

 

    Hmotnostní ztráta cca 20 % 

 

Hmotnostní ztráta 

cca 10 % 

Hmotnostní ztráta  

cca 10 %  

ztráty zpracováním  

cca 10 % 

Hotový kompost 

cca 40 % 
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Teplota surového kompostu nesmí klesnout pod 19°C, při niţších teplotách se zpomalují, 

aţ zastavují, metabolické procesy mikroorganismů. Při kompostování teplota substrátu 

postupně vzrůstá aţ na 60 – 70°C. Výluh surového kompostu má pH neutrální, v mezofilní 

fázi pH klesá na hodnoty 4 aţ 5 v důsledku vzniku karboxylových kyselin. Po jejich 

rozkladu v termofilní fázi pak pH výluhu stoupá aţ na hodnotu 8,5, coţ je příznivé hlavně 

při pouţití kompostů v kyselých půdách [1 ]. 

Při kompostování rozlišujeme několik druhů kompostů: 

 Surový - rozdrcený materiál připravený ke zpracování 

 Čerstvý – materiál po termofilní fázi rozkladu 

 Vyzrálý – po ukončení zrání 

 Speciální – s přídavkem např. minerálních ţivin, statkových hnojiv 

Pro zlepšení vlastností a kvality surového kompostu se mohou pouţívat přísady 

vybraných kmenů mikroorganismů, které urychlují aerobní i anaerobní procesy a 

přednostně rozkládají obtíţně rozloţitelné sloţky surového kompostu [13 ]. 

Negativní vliv na kvalitu kompostů a zároveň i provozování kompostáren má hned 

několik faktorů: 

 zbytky plevelů (kořeny, oddenky, semena) – špatně se rozkládají a mohou dále 

růst, 

 hmyz a jeho larvy, které můţe do kompostu naklást, 

 fytopatogenní houby a plísně – jimi produkované mykotoxiny, 

 hlodavci a jejich výkaly, 

 cizorodé látky (např. střepy, kovy, popeloviny z uhlí, zbytky plastů), 

 zvýšený obsah sloučenin těţkých kovů, ropných látek, nebo jejich derivátů a 

toxických látek, 

 zápach pocházející z karboxylových kyselin (octová, máselná) vznikajících 

v první fázi rozkladu, který se šíří a obtěţuje okolí, 

 nezájem potenciálních odběratelů kompostu pro jeho kvalitu a cenu, vysokých 

dopravních nákladů. 

Těmto negativním faktorům a vlivům lze předejít kvalitním tříděním u původců 

biologicky rozloţitelného kompostovatelného materiálu, aby se do materiálu dostalo co 
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nejméně neţádoucích látek, dále uzavřením a odsáváním prostor kompostáren přes 

biofiltry, kde se biochemicky rozkládá i stopové mnoţství páchnoucích organických látek, 

dodrţováním teplot během procesu kompostování s plným vyuţitím metabolismu 

mikroorganismů, čímţ je dosaţeno vysokého stupně rozkladu organické hmoty, a zároveň 

hygienizace a mineralizace produkovaného kompostu. V případě, ţe by se do 

kompostovatelného materiálu přece jen dostalo stopové mnoţství sloučenin těţkých kovů, 

budou dobře absorbovány huminovými kyselinami, které jsou obsaţeny v humusu. Tím se 

potlačí šíření těchto sloučenin v půdě působením vody. Ochranou před hmyzem je 

ozařování kompostovaného materiálu UV lampami, při kterém jsou ničeny patogenní 

zárodky, vajíčka a larvy hmyzu. Výstavba průmyslových kompostáren by se měla 

realizovat zejména v blízkosti zdrojů produkujících kompostovatelný odpad například 

velká města, průmyslové provozy a stálých odběratelů kompostu jako jsou zemědělské 

oblasti, velkoplošně rekultivovaná a revitalizovaná území [13 ]. 

Komposty produkované k prodeji podléhají registraci Výzkumného ústavu 

rostlinné výţivy v Praze – Ruzyni. Komposty produkované pro vlastní potřebu musí mít 

provozní řád schválený příslušným krajským úřadem. Kvalitou musí produkce kompostu 

k prodeji i pro vlastní potřebu vyhovovat stanoveným hodnotám a poţadavkům, které jsou 

uvedeny v tabulkách č. 2 a 3 [9 ].   

Tab. 2 - Nejvyšší přípustná množství rizikových prvků v surovinách a kompostech [9 ] 

Sledovaná látka 
Surovina  

[mg.kg sušiny] 
Kompost I. Třídy 
[mg.kg sušiny] 

Kompost II. Třídy 
[mg.kg sušiny] 

Arsen 50 10 20 

Kadmium 13 2 4 

Chrom 1000 100 300 

Měď 1200 100 400 

Rtuť 10 1,0 1,5 

Molybden 25 5,0 20 

Nikl 200 50 70 

Olovo 500 100 300 

Zinek 3000 300 600 
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Tab. 3 - Požadavky na jakost kompostu [9 ] 

ZNAK JAKOSTI  HODNOTA 

Spalitelné látky v sušině (% hm.) min. 25 

N celkový v sušině (% hm.) min. 0,60 

Poměr C: N  max. 30 : 1 

pH  od 6,0 do 8,5 

Nerozložitelné příměsi (% hm.) max. 2,0 

Homogenita celku (% relat.) + 30 

2.4.2. Anaerobní digesce 

 Proces rozkladu bez přístupu kyslíku (O2), kdy se na rozkladu podílejí především 

anaerobní bakterie. Při hnilobných procesech je vedle organické hmoty významným 

produktem rozkladu skleníkový plyn metan (CH4). Jedná se o vůbec nejjednodušší 

uhlovodík, je hořlavý, výbušný a má mimořádnou schopnost pohlcovat ultrafialové záření. 

Je výrazně účinnější neţ oxid uhličitý. Jak oxid uhličitý, tak i metan jsou skleníkovými 

plyny. Na skládkách, kde převáţně anaerobní digesce probíhá, vzniká více metanu, který 

má přibliţně 21 krát větší vliv na skleníkový efekt, a proto patří k významným 

skleníkovým plynům. Výhody kompostování oproti anaerobní digesci jsou jednoznačné. 

Anaerobní digescí lze řešit efektivní vyuţívání biologicky rozloţitelných odpadů 

z různých odvětví, například komunální odpady, stravovací zařízení, zemědělství, průmysl, 

za zisku tří hlavních produktů: 

 Bioplyn - směs několika plynů schopna hoření, je vyuţitelný jako energeticky 

bohaté palivo. Jedná se o směs CH4, CO2, H2, N2, H2S s největším zastoupením 

metanu, a to s 55-70%. 

 Digestát - tuhý stabilizovaný vyhnilý kal, nerozloţené organické látky vláknitého 

charakteru vyuţitelné jako organické hnojivo. 

 Perkolát - tekutina obsahující základní ţiviny vzniklá při procesu, která se pouţívá 

jako tekuté hnojivo v zemědělství.    

Podmínkou vyuţití digestátu a perkolátu jako organických hnojiv je nepřekročení 

limitních hodnot obsahu rizikových látek podle platné legislativy. Digestát lze vyuţívat 

jako organické hnojivo, pokud obsahuje min. 25% spalitelných látek a 0,6% dusíku 

v sušině, nebo můţe být pouţit jako surovina k výrobě kompostů. Poţadavky a kritéria pro 
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hodnocení a kontrolu digestátu uvádí vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozloţitelnými odpady v příloze č. 5 [6 ].  
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1 - hydrolyzační a fermentační mikroorganismy způsobující hydrolýzu a acidogenezi, 

2 - acetogenní bakterie fermentující kyseliny (propionovou, máselnou) na kyselinu octovou 

     a vodík – acetogeneze, 

3 - metanogenní bakterie produkující metan - metanogeneze  
 

Obr. 2 – Schéma anaerobního rozkladu [10 ] 

Proces anaerobní digesce se skládá ze čtyř na sobě závislých fází, které se liší nejen 

podílejícími se mikroorganismy a vznikajícími produkty, ale i podmínkami pro jejich 

existenci. 

V prvním stadiu rozkladu - hydrolýze - jsou rozkládány makromolekulární 

rozpuštěné i nerozpuštěné organické látky (polysacharidy, lipidy, proteiny) na 

nízkomolekulární látky rozpustné ve vodě pomocí extracelulárních hydrolytických 

enzymů, produkovaných hlavně fermentačními bakteriemi.  

Produkty hydrolýzy jsou během druhé fáze - acidogeneze - rozkládány dále na 

jednodušší organické látky (těkavé organické kyseliny, alkoholy, CO2, H2). Fermentací 

těchto látek se tvoří řada konečných redukovaných produktů. Při nízkém parciálním tlaku 

vodíku jsou produkovány kyselina octová, H2 a CO2, při vyšším jsou tvořeny vyšší 

KOMPLEXNÍ POLYMÉRY 

(polysacharidy, proteiny, lipidy) 

MONOMERY 

(monosacharidy, aminokyseliny, vyšší mastné kyseliny) 

NIŢŠÍ MASTNÉ 

KYSELINY 

(C>2) Kyseliny H2+CO2 

CH4 + CO2 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_octov%C3%A1
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organické kyseliny, mléčná kyselina, valerová, etanol apod.  

V dalším stadiu rozkladu - acetogenezi - probíhá oxidace těchto látek na H2, CO2 a 

kyselinu octovou.  

V posledním stadiu - metanogenezi - dochází k tvorbě metanu pomocí 

metanogenních mikroorganismů, jejichţ substrátem jsou jednouhlíkaté látky - metanol, 

kyselina mravenčí, methylaminy, CO2, CO, H2 a kyselina octová [3 ].  

Anaerobní digesci ovlivňuje řada faktorů, které buď ovlivňují prostředí 

mikroorganismů, nebo hrají roli při návrhu reaktoru.  

2.4.3. Mechanicko-biologická úprava (MBÚ) 

 MBÚ je především určena na zpracování zbytkového komunálního odpadu. 

V našich podmínkách se jedná o komunální odpad, který byl jiţ vytříděn na jednotlivé 

komodity (papír, plasty, sklo apod.)  

Hlavním cílem MBÚ je předúprava odpadů před uloţením na skládky a částečně 

vyuţití některé sloţky těchto odpadů. Na lince MBÚ jsou odpady nejprve mechanicky 

roztříděny pomocí sít, magnetických separátorů apod. 

Podsítná část obsahuje především biodegradabilní materiály. Tato frakce je 

stabilizována biologickými metodami – většinou aerobně, případně kombinací aerobních a 

anaerobních metod. Takto stabilizované odpady jiţ na skládce, kam jsou odváţeny, 

nepodléhají biologické degradaci – tím je sníţena tvorba skleníkových plynů, zápachu a 

nebezpečných výluhů [1 ]. 

Výstupem MBÚ jsou: 

 lehká frakce – palivo (vysoká výhřevnost, nízký obsah popela, nízký obsah 

Cl – musí být vyloučeno PVC) upravováno do briket nebo pelet 

 stabilizovaný bioodpad 

 kovy 

 těţké materiály (kamínky, sklo) [1 ]. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_octov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methanogeneze
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methanol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_mraven%C4%8D%C3%AD


Bc. Luboš Macek: Třídění bioodpadu v Bílině 

2011  17 

 

3. ANALÝZA PŘÍSTUPU VEŘEJNOSTI K TŘÍDĚNÍ 

BIOODPADU VE MĚSTĚ BÍLINA 

3.1.  Město Bílina 

Město Bílina leţí v severních Čechách, v Ústeckém kraji v okrese Teplice. Město 

leţí v nadmořské výšce 207 m. n. m., na území o rozloze 32,41 km
2
 a protéká jím 

stejnojmenná řeka Bílina. Ve městě ţije 15 959 obyvatel, stav k 31. 12. 2010, z toho 

většina bydlí ve vystavěných sídlištích Za Chlumem, Panelovém sídlišti, Sídlišti u nového 

nádraţí, Praţském předměstí I a II, která jsou zobrazena na mapě města v příloze č. 4. 

Město Bílina i samotný ţivot v něm je dnes poznamenán negativně tím, ţe se v blízkém 

okolí města nachází jeden z největších povrchových hnědouhelných dolů a řada 

průmyslových podniků. Kromě historického jádra město neustále vývojem doby mění svůj 

ráz, přesto se zde udrţelo přibliţně 211 ha ošetřované zeleně v podobě zámeckého parku, 

lesoparku Kyselka, Ţiţkova údolí, údolí Bezovka a městské zeleně [4 ].    

 

Obr. 3  - Znak města Bílina [4 ] 

3.2.  Nakládání s odpadem ve městě Bílina 

V Bílině mají na starosti svoz odpadu Městské technické sluţby města Bílina, 

příspěvková organizace (MTSB). Zřizovatelem MTSB je Město Bílina. Statutárním 

orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada města. Odpadové 

hospodářství města má na starosti odpadový hospodář, který je zaměstnancem MTSB.  

Odpadový hospodář odpovídá za zajištění odborného nakládání s odpady. 

Zastupuje původce nebo oprávněnou osobu při jednání s orgány veřejné správy v oblasti 

odpadového hospodářství, zejména při výkonu jejich kontrolní činnosti. Jedná se o 

preventivní nástroj pozitivní stimulace; má zajistit sníţení nákladů původce nebo úsporu 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/B%C3%ADlina_m%C4%9Bsto_znak.png
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výdajů z rozpočtu obce na sanace škod na ţivotním prostředí způsobené špatným 

nakládáním s odpady. 

  

 

Obr. 4 - Organizační schéma MTSB [20 ]  

Nejpodstatnějším posláním organizace je vykonávání činností na základě 

rozhodnutí zřizovatele Města Bílina ve prospěch rozvoje území, ochrany ţivotního 

prostředí a potřeb obyvatel města, které jsou hrazené plně nebo částečně z příspěvků 

zřizovatele. V současné době MTSB sváţí odpady jen z území města Bíliny.  

 

Obr. 5  - Logo MTSB [14 ] 

Hlavní činnosti Městských technických sluţeb města Bílina jsou uvedeny ve 

zřizovací listině [14 ] a patří k nim: 

 obnova, opravy a údrţba silnic, místních komunikací a ostatních součástí 

pozemních komunikací evidovaných na listu vlastnictví pro město Bílina, 
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 čištění silnic, místních komunikací a ostatních pozemních komunikací 

evidovaných na listu vlastnictví města Bílina, 

 zimní údrţba silnic, místních komunikací, ostatních součástí pozemních 

komunikací a účelových komunikací evidovaných na listu vlastnictví města 

Bílina, 

 sběr, přeprava, vyuţití, nakládání a zneškodňování komunálního a 

stavebního odpadu na území města, a to i formou zřízení sběrného dvora, 

 ukládání odpadů a provozování skládky ostatních odpadů tř. II, 

 zajištění svozu separovaného sběru odpadů na území města, 

 monitoring a odběry vzorků na skládce ostatních odpadů. 

Kromě těchto hlavních činností vykonává organizace také např. údrţbu, opravy a 

obnovu veřejné zeleně, obnovu, opravy a údrţbu veřejného osvětlení, provozování 

veřejných WC a dalších jiných.
 

Krajský úřad v Ústí nad Labem, odbor ţivotního prostředí a zemědělství dne 14. 

12. 2003 vydal rozhodnutí, kterým udělil MTSB souhlas k provozu zařízení k vyuţívání, 

sběru a výkupu odpadů, které jsou mobilními prostředky přechodně shromaţďovány a 

tříděny podle jednotlivých druhů odpadů před jejich předáním k dalšímu vyuţití nebo 

likvidaci oprávněným osobám. Tento souhlas byl udělen na dobu určitou do 31. 12. 2012.  

Komunální odpady vzniklé ve městě jsou odkládány do kontejnerů, jejichţ stání 

jsou dána vyhláškou č. 2/2006 o systému nakládání s komunálním odpadem a stavebním 

odpadem na území města Bíliny. 

Z komunálního odpadu vytříděné nebezpečné sloţky je občanům umoţněno 

odkládat ve sběrném dvoře, mobilní svoz tohoto druhu odpadu se neprovádí. Dalším 

vytříděným komunálním odpadem produkovaným obyvateli města jsou  papírové, plastové 

a skleněné obaly. Na území města je celkem 65 stanovišť vybavených plastovými barevně 

rozlišenými kontejnery na tento druh odpadu. Občané a ostatní původci odpadů napojení 

na systém nakládání s odpady ve městě do nich mohou tyto sloţky odkládat. 

Další nakládání s takto sbíranými separovanými odpady má město legislativně 

vyřešeno smlouvou uzavřenou s autorizovanou společností EKO-KOM, a.s., se sídlem v 

Praze, která vytvořeným kolektivním systémem zajišťuje: 
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 sdruţené plnění povinností zpětného odběru a vyuţití odpadů z obalů, 

 výzkum, osvětu a propagační činnosti v oblasti třídění odpadů, 

 evidenci a informační povinnosti vyţadované MŢP, 

 odměňování zapojených obcí podle docílených výsledků v separaci odpadů 

z obalů. 

S kolektivním systémem EKO-KOM spolupracují na základě uzavřené smlouvy i 

Městské technické sluţby Bílina, které pro město další nakládání se zmíněným odpadem 

zabezpečují. V dohodnutých pravidelných intervalech separovaný odpad za úplatu sváţí a 

předávají k dalšímu nakládání s ním firmě Marius Pedersen, a.s., provozovna Teplice. Ta 

předkládá MTSB evidenci svezených odpadů, která je jedním z podkladů pro MTSB 

ke zpracování výkaznictví, které je podle smlouvy mezi městem a společnosti EKO-KOM, 

a.s. poţadované. 

Dohled na úseku odpadového hospodářství vykonává Odbor ţivotního prostředního 

při Městském úřadu Bílina. Tímto odborem jsou přijímány ţádosti firem o souhlas 

k nakládání s nebezpečným odpadem, ţádosti firem o upuštění od třídění a odděleného 

shromaţďování odpadů, dále je kontrolováno, zda jsou ze strany původců odpadů 

dodrţovány platné právní předpisy. Častým předmětem činnosti na tomto úseku je také 

řešení nepovolených, tzv. černých  skládek.  Firmy i fyzické osoby oprávněné k podnikání 

mají v souladu se zákonem  č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, při dosaţení 

limitu 50 kg nebezpečných či 50 t ostatních odpadů povinnost podávat kaţdoročně do 15. 

února  ke zdejšímu Odboru ţivotního prostředí hlášení o produkci a nakládání s odpady.  

Za hlavní nástroje odpadového hospodářství v oblasti komunálních odpadů jsou 

povaţovány: 

 administrativní nástroje – právní, institucionální a jiné normativní nástroje, 

 ekonomické nástroje – poplatky, daně, sankce, dotace, 

 ostatní nástroje – informační nástroje, dobrovolné dohody atd. [2 ]. 

Hlavními administrativními nástroji upravujícími nakládání s biologickým 

odpadem na území města Bílina jsou:  

 obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o systému nakládání s komunálním odpadem a 

stavebním odpadem na území města Bíliny 
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 obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému 

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

odpadů 

Mezi ekonomické nástroje uplatňovanými v rámci nakládání s odpady na území 

města patří zejména poplatek za komunální odpad, který je příjmem obce a ovlivňuje 

rozpočty jednotlivých domácností. Jeho cílem je ovlivnění chování původců odpadů 

směrem ke sníţení produkce odpadů nebo ke zvýšení mnoţství tříděného odpadu [2 ]. 

Shromaţďování, soustřeďování a sběr bioodpadu ve městě Bílina jsou z hlediska 

technického vybavení a dostupnosti sběrných míst realizovány nádobovým sběrem, kdy na 

jednotlivých stanovištích jsou rozmístěny plastové nádoby o objemu 120 a 240 l, označené 

informačním letákem s popisem, co vše je moţno do nádoby odloţit. Vzorový leták je 

přiloţen v příloze č. 5.  

3.3.  Produkce a likvidace SKO ve městě Bílina 

Svoz směsného komunálního odpadu je prováděn podle městem odsouhlaseného 

harmonogramu sběru, s minimální frekvencí 1x týdně. Ke svozu odpadu vyuţívají MTSB 

vlastní vozový park, který je vybaven jak na svoz směsného komunálního odpadu vozy 

s lineárním stlačováním odpadu pro svoz kontejnerů o objemu 1 100 l, tak vozy s rotačním 

lisováním odpadu pro svoz nádob o objemu 110 l. V roce 2010 bylo po městě rozmístěno 

pro svoz směsného komunálního odpadu 581 ks kontejnerů o objemu 1 100 l, z toho 281 

ks s frekvencí svozu 1x týdně a 300 ks s frekvencí svozu 2x týdně, dále 1 395 ks popelnic 

o objemu 110 l s frekvencí svozu 1x týdně a 60 ks plastových nádob o objemu 240 l 

s frekvencí svozu 1x týdně.  Při celkovém počtu 2.036 ks různých druhů nádob je moţné 

najednou vyprodukovat během jednoho týdne při současném harmonogramu svozu SKO 

celkem 1 136 950 litrů SKO, tedy 1 136,95 m
3 

směsného komunálního odpadu, jak je 

patrno z tabulky č. 4 [20 ].  

Tab. 4 -Počet svážených nádob na SKO [vlastní] 

 
počet nádob 

[ks] 
Objem celkem 

[l] 

Kontejner 1100 l 1xtýdně 281 309 100 

Kontejner 1100 l 2xtýdně 300 660 000 

Nádoba 110 l 1 395 153 450 

Nádoba 240 l 60 14 400 

Celkem 2 036 1 136 950 
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Přehled vyprodukovaného směsného komunálního odpadu na území města Bílina je 

uveden v tabulce č. 5.   

Tab. 5 – Produkce SKO městem Bílina [vlastní]. 

 SKO [t] Celkem TKO [t] 

2008 4 680,00 7 472 

2009 4 579,08 7 534 

2010 4 477,37 7 594 

 

Likvidace neseparovaného SKO vyprodukovaného na území města Bílina se 

provádí metodou skládkování. V roce 2010 sváţely Městské technické sluţby Bílina 

komunální odpad na skládku Modlany, kterou provozuje společnost Marius Pedersen. 

Provozovna skládky Modlany je od sídla Městských technických sluţeb Bílina vzdálena 21 

km a odpad je na skládku odváţen ihned po svozu. Podle ceníku platného od 1. 1. 2009, 

který platil i v roce 2010, stálo město Bílina uloţení 1 t směsného komunálního odpadu na 

skládku Modlany částku 1 150,- Kč bez DPH, jak je uvedeno v tabulce č. 6. Celkový ceník 

uloţení odpadu na skládce Modlany je uveden v příloze č. 6.  

Tab. 6 - Ceník za uložení komunálního odpadu na skládce Modlany [14 ] 

Katalogové 
číslo 

Název odpadu 
Základní 
cena bez 
DPH [Kč] 

Poplatek [Kč] 
Celkem cena 

za 1 t [Kč] 

200301 Směsný komunální odpad 650,- 500,- 1 150,- 

200303 Uliční smetky 550,- 500,- 1 050,- 

200307 Objemný odpad 650,- 500,- 1 150,- 

 

V předchozích letech byl odpad sváţen postupně na skládky Chotovenka, Střimice, 

které jsou v současné době jiţ uzavřené, a hlavně na skládku CELIO v Litvínově, která 

byla vzdálena od města Bílina 26 km.     

3.4.  Produkce a likvidace BRO ve městě Bílina 

Město Bílina se jako jedno z prvních měst v polovině roku 2004 zapojilo do 

pilotního projektu separování bioodpadu. S tříděním bioodpadu se začalo v lokalitě Na 

Výsluní. Výsledky z těchto pilotních projektů byly zpracovány a vyhodnoceny společností 

EKODENDRA, a jsou volně dostupné na webových stránkách Kompostárny Pitterling[16 
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]. V roce 2005 se do třídění bioodpadu v Bílině zapojilo i sídliště Praţské předměstí I. 

V lokalitě Na Výsluní bylo rozmístěno celkem 40 ks nádob o objemu 120 l, na Praţském 

předměstí I 10 ks nádob o objemu 120 l a 9 ks nádob o objemu 240 l. Teprve v průběhu let 

2009 a 2010 byly rozmístěny kontejnery na bioodpad po celém území města. V současnosti 

je rozmístěno celkem 221 nádob na sběr separovaného BRKO ze směsného komunálního 

odpadu o celkovém objemu 35 400 l, tedy 35,4 m
3
. Seznam veřejných stanovišť na 

separovaný sběr bioodpadu ve městě Bílina je uveden v příloze č. 3 [20 ]. 

Tab. 7 - Přehled nádob BIO v roce 2010 [vlastní] 

Nádoby Počet nádob [ks] Objem celkem [l] 

Nádoba na 120 l 147 17 640 

Nádoba na 240 l 74 17 760 

Celkem 221 35 400 

Nádoby na sběr separovaného biologicky rozloţitelného odpadu, tzv. 

Compostainery, jsou dodávány firmami ISS Schäfer nebo SULO.  Jedná se o intenzivně 

provětrávané nádoby pro sběr bioodpadu. Intenzivní provětrávání nádob zabezpečuje 

přívod velkého objemu kyslíku, podporujícího činnost mikroorganizmů, které zajišťují 

materiálovou přeměnu biologického materiálu, a zároveň je zamezen proces hnití 

bioodpadu a s ním spojený vznik zápachu. Intenzivním provětráváním vloţený bioodpad 

vysychá a ztrácí tak na objemu během 14 dnů přibliţně 13% své hmotnosti viz obr. 6 [11 ]. 

 

 

Obr. 6  - Nádoba na bioodpad [11 ] 

 

1. Stříška proti dešti a vlhkosti 

2. Odpařovací a provětrávací otvory ve víku 

 
3. Vnitřní svislá ţebra  zabraňují přiléhání odpadu na stěny  

a umoţňují tak cirkulaci vzduchu 

 
4. Mříţka, pod kterou odkapává vlhkost z odpadu 

 

5. Horní a dolní provětrávací otvory v bočních stěnách 

nádoby 
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Svoz biologicky rozloţitelného odpadu se v rámci města Bílina provádí dle počasí, 

a to od dubna do června 1x týdně, od července do září 2x týdně a od října do listopadu 1x 

týdně. Přes zimu se bioodpad nesváţí. 

Bioodpad ve městě Bílina vzniká jednak údrţbou městské zeleně na ploše 211 ha, 

kterou provádí Městské technické sluţby Bílina, a to pravidelným sečením trávy, 

prořezáváním stromů a úklidem veřejných prostranství. Občané rovněţ tvoří část 

bioodpadu převáţně pracemi na svých zahradách a z části kuchyňským odpadem. Při 

těchto činnostech vznikne za rok určité mnoţství bioodpadu, jehoţ přehled je uveden 

v tabulce č. 8.  

Tab. 8 – Produkce bioodpadu ve městě Bílina [vlastní] 

Druh odpadu 2008 [t] 2009[t] 2010[t] 

Vyseparovaný bioodpad od občanů 
200108 

35,70 62,57 84,85 

Bioodpad z městské zeleně 200201 678,74 606,39 820,98 

CELKEM 714,44 668,96 905,83 

V současné době se bioodpad vyprodukovaný ve městě sváţí a likviduje 

v kompostárně Pitterling vzdálené od města Bílina 2,5 km, kde je bioodpad vykupován za 

ceny dle ceníku uvedeného v příloze č. 7. Odpady z městské zeleně, hlavně větve a dřevo, 

byly v roce 2010 rovněţ sváţeny na pilu do 11 km vzdálené obce Jeníkov u Oldřichova, 

kde firma KRONO SPAN ČR odebírá tento druh odpadu, který město Bílina vyprodukuje, 

zdarma. Tento odpad je firmou vyuţíván ve vlastním zařízení k dalšímu zpracování jako 

materiál splňující kvalitativní poţadavky na surovinu. Firma tedy neodebírá materiál jako 

odpad, ale jako surovinu, proto by nemusel být zahrnut do výkazů o odpadech [20 ]. 

3.5.  Náklady na svoz a likvidaci odpadů sváţených MTSB v letech 

2008-2010  

Náklady na odpadové hospodářství města Bílina v jednotlivých letech jsou uvedeny 

v nákladových poloţkách v tabulce č. 9 [20 ].  
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Tab. 9 – Přehled nákladů na odpadové hospodářství města Bílina [vlastní]  

 2008 [Kč] 2009 [Kč] 2010 [Kč] 

Sběrný dvůr nebo místo vč. nebezpečných odpadů 1 961 000,- 1 975 058,- 2 324 174,- 

Tříděný sběr BRKO 99 000,- 112 960,- 126 919,- 

Separovaný KO 750 000,- 560 254,- 217 262,- 

Objemné odpady 1 670 000,- 1 332 579,- 695 338,- 

SKO 8 726 000,- 8 502 850,- 8 154 000,- 

Odpadkové koše 302 000,- 379 499,- 537 998,- 

Odpady z údržby zeleně 221 000,- 301 349,- 587 548,- 

Černé skládky 2 262 000,- 1 253 996,- 236 990,- 

Úklid veřejného prostranství 2 621 000,- 1 620 200,- 1 150 000,- 

Administrativa OH 1 918 000,- 1 440 426,- 962 853,- 

Informování veřejnosti/ propagace 0,- 0,- 0,- 

CELKEM 20 530 000,- 17 479 171,- 14 993 082,- 

Z následujícího grafu č. 1 je rozdíl v nákladových poloţkách na odpadové 

hospodářství města Bíliny ještě markantnější. Nejvýraznější poloţkou jsou náklady na svoz 

a likvidaci směsného komunálního odpadu. Náklady na svoz a likvidaci SKO jednoznačně 

převyšují ostatní poloţky nákladů odpadového hospodářství města a naopak nákladové 

poloţky na svoz a likvidaci bioodpadu technickými sluţbami jsou nejniţší. 

 

Graf č. 1 – Přehled nákladů na OH města Bílina [vlastní] 
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Při znalosti svezeného a zlikvidovaného SKO a BRO Městskými technickými 

sluţbami města Bílina a nákladů na svoz a likvidaci tak můţeme vypočítat náklady města 

na svoz a likvidaci 1 tuny těchto druhů odpadů. 

Směsný komunální odpad: 

Rok 2008:  8 726 000 : 4 680,00 = 1 865,- Kč/t/rok 

Rok 2009:  8 502 850 : 4 579,08  = 1 857,- Kč/t/rok 

Rok 2010:  8 154 000 : 4 477,37  = 1 821,- Kč/t/rok 

Náklady města na svoz a likvidaci 1 tuny separovaného bioodpadu za rok 2010 

činily za bioodpad z veřejné zeleně 674,60 Kč a za bioodpad z domácností 1 495,80 Kč. V 

roce 2010 převáţnou většinu nákladů na svoz a likvidaci bioodpadu z domácností činily 

investice na nákup nových nádob na separovaný bioodpad, a to celkem 97 969,- Kč 

z celkových nákladů 126 919,- Kč. Z toho vyplývá, ţe samotné náklady na svoz a likvidaci 

separovaného bioodpadu z domácností činily pouze 28 950,- Kč, tedy 341,20 Kč za tunu a 

rok. Tyto náklady jsou nízké proto, ţe tento bioodpad je sváţen do kompostárny Pitterling, 

kde je jeho uloţení pro město Bílina zdarma a tyto náklady tvoří pouze přeprava. V případě 

nevyseparovaného bioodpadu a jeho likvidace spolu se SKO na skládce Modlany činí 

náklady na uloţení 1 tuny částku 1 150,- Kč bez dopravy a 1 821,- Kč s dopravou. Ze 

současných výzkumů vyplývá, ţe podíl bioodpadu na SKO je 54%. V případě důsledného 

třídění bioodpadu občany by ze 4 477,37 t SKO bylo moţno vytřídit 2 417,78 t bioodpadu. 

Při nákladech 341,20 Kč na likvidaci 1 t bioodpadu z domácností by náklady na jeho 

likvidaci činily částku ve výši 824 946,50 Kč. Při likvidaci tohoto odpadu na skládce 

Modlany tyto náklady činí částku ve výši 4 402 777,50 Kč. To představuje výrazně vyšší 

skutečné náklady a tento způsob likvidace není v souladu s platnou legislativou. Viz 

tabulka č. 10.   

Tab. 10 – Srovnání nákladů na likvidaci možného množství vyseparovaného BRKO [vlastní] 

 SKO [t] 
BRKO 54 % ze 

SKO [t] 

Náklady na 
likvidaci 1 t 
BRKO [Kč] 

Náklady na 
likvidaci BRKO 

[Kč] 

Možná úspora 
nákladů [Kč] 

2010 4 477,37 2 417,78 

341,20 824 946,50 

3  577 831,00 

1821,00 4 402 777,50 
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3.6.  Příjmy obce v rámci nakládání s odpady v letech 2008-2010. 

Náklady vynaloţené na svoz a likvidaci odpadů město Bílina částečně pokrylo 

z příjmů uvedených v tabulce č. 11 [20 ]. 

Tab. 11 – Příjmy města v rámci OH [vlastní] 

Příjmová položka 2008 [Kč] 2009 [Kč] 2010 [Kč] 

Poplatek za KO od občanů nebo 
místní poplatek 

6 780 603,00 6 672 646,00 6 659 335,00 

Poplatek za odpady od rekreantů 0 0 15 666,00 

Poplatek od ostatních původců 2 915 428,00 2 545 283,00 2 476 305,00 

Zisk z prodeje druhotných surovin 133 336,00 193 858,00 339 301,00 

Platby za zpětný odběr 
elektrozařízení 

155 633,00 115 446,00 75 258,00 

Odměna od EKO-KOM 359 781,00 423 428,00 765 443,00 

CELKEM 10 344 751,00 9 950 661,00 10 331 308,00 

 

Místní poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem vybíraný od občanů 

města byl stanoven v roce 2008 ve výši 470,- Kč, z toho je patrno, ţe v roce 2008 zaplatilo 

za svoz a likvidaci odpadů 14 426 obyvatel, tedy zhruba 92% obyvatel města. V roce 2009 

byl poplatek navýšen na částku ve výši 500,- Kč, z čehoţ vyplývá, ţe za svoz a likvidaci 

odpadu zaplatilo 13 345 obyvatel, zhruba 84% obyvatel města a v roce 2010 při stejné výši 

poplatku zaplatilo za svoz a likvidaci odpadu 13 318 obyvatel, zhruba 83% obyvatel města. 

Z těchto údajů je patrné, ţe čím je poplatek vyšší, tím jej hradí méně obyvatel města. 

V následujícím grafu je znázorněno porovnání příjmů a nákladů města v rámci 

odpadového hospodářství. 

 

Graf č. 2 – Porovnání příjmů a nákladů OH [vlastní] 
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3.7.  Analýza přístupu obyvatel k třídění bioodpadu ve městě Bílina  

Pro analýzu přístupu obyvatel města Bílina k třídění bioodpadu byla zvolena 

metoda kvantitativního dotazníkového šetření. Jedná se o vysoce efektivní metodu, kterou 

se dá oslovit poměrně značný počet respondentů při nízkých nákladech a v relativně 

krátkém časovém úseku. Oslovení velkého počtu respondentů pak předpokládá obdrţení 

vysoké validity šetření.   

Dotazník se skládá ze sedmi otázek, které byly sestaveny tak, aby bylo moţné 

vyhodnotit některá hlediska třídění bioodpadu ve městě. Toto šetření bylo provedeno 

pouze pro účely této práce. Mezi občany bylo rozdáno 200 dotazníků, z nichţ se vrátilo 

zpět 166, to je plných 83%.  

Základním souborem dotazníkového šetření byli všichni obyvatelé města Bíliny a 

to jak z řad fyzických osob, tak i právnických osob. Stav obyvatelstva k 31. 12. 2010 byl 

15 959. Selektivní soubor, který byl získán z průzkumu, obsahuje informace o 166 

obyvatelích města Bíliny. Vzorový dotazník je přiloţen v příloze č. 8. 

3.7.1. Vyhodnocení dotazníkové šetření 

Na otázku zda domovní odpad třídí, odpovědělo kladně 111 dotázaných, tedy 67% 

a 55 dotázaných, tedy 33%, uvedlo, ţe odpad netřídí. Ze 111 dotázaných, kteří odpověděli, 

ţe třídí odpad, jich však pouze 32 odpovědělo, ţe třídí i bioodpad, tedy necelých 29% 

dotázaných, kteří odpad třídí a pouze 19% všech dotázaných   

 

Graf č. 3 – Třídění odpadu [vlastní] 
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patrno, ţe ze 79 respondentů, kteří uvedli, ţe třídí odpad bez bioodpadu, jich je pouze 6, 

kteří nejsou ochotni třídit i bioodpad.  

 

 

Graf č. 4 – Zájem o třídění bioodpadu [vlastní] 

Spokojenost s kontejnery na bioodpad rozmístěnými po městě vyslovilo pouze 37 

dotázaných obyvatel města, tedy 22,29% z celkového počtu dotázaných. 

 

 

Graf č. 5 – Spokojenost s kontejnery [vlastní] 

Nespokojenost s kontejnery vyjádřilo 77,71% dotázaných. Jako hlavní důvod 

nespokojenosti byl uváděn zejména fakt, ţe ani netuší, ţe kontejnery na bioodpad jsou po 
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Graf č. 6 – Důvody nespokojenosti s kontejnery na bioodpad [vlastní] 

Následující otázka zjišťovala postoj k zavedení pytlového sběru tříděného 

bioodpadu. Kladně se k této moţnosti vyjádřilo 54% dotázaných, pytlový sběr by 

nevyuţívalo 46% dotázaných. Důvody, proč by pytlový sběr nevyuţili, jsou zejména 

uţívání stávajících kontejnerů a také nedostatek prostoru pro skladování pytlů.  

 

 

Graf č. 7 – Postoj k zavedení pytlového sběru bioodpadu [vlastní] 

V další otázce byla zjišťována spokojenost obyvatel se stávajícím systémem sběru 

odpadů ve městě. Spokojených je 60%, tento systém nevyhovuje 40% dotázaných.  

 

 

Graf č. 8 – Spokojenost se stávajícím systémem sběru odpadů [vlastní] 
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Důvod neuvedlo 54% nespokojených respondentů, 37 % jich uvedlo jako důvod 

nespokojenosti to, ţe jsou kontejnery malé a jejich málo, a 9% jich uvedlo, ţe si myslí, ţe 

jsou všechny odpady sváţeny jedním svozovým vozem a dojde k jejich opětovnému 

smísení. 

 

Graf č. 9 – Důvody nespokojenosti se stávajícím systémem sběru odpadů [vlastní] 

Spokojenost obyvatel se současnou výší platby za odpady, kterou je místní 

poplatek, byla zjišťována v další otázce, kde pouze 28% dotázaných je spokojeno s výší 

poplatku, 72% obyvatel není spokojeno s výší poplatku.  

 

 

Graf č. 10 – Spokojenost se stávající platbou za odpady [vlastní] 

Mezi hlavní důvody nespokojenosti s výší poplatků respondenti uváděli, ţe 

poplatek se jim zdá příliš vysoký, a to celým 39%, 17% dotázaných je nespokojeno s tím, 

ţe neplatí všichni, a 16% dotázaných, kteří byli nespokojení s výší poplatku, uvedlo jako 

důvod nedostatečné sluţby nebo by uvítalo tyto sluţby zdarma.  
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Graf č. 11 – Důvody nespokojenosti se stávající platbou za odpady [vlastní] 

Respondenti byli v poslední otázce dotazováni, jakým způsobem získávají 

informace o odpadovém hospodářství města. Plných 44% jich uvedlo, ţe ţádným 

způsobem, 22% získává informace z časopisu Bílinský zpravodaj, který vychází jednou za 

čtrnáct dní, 19% získává informace prostřednictvím internetu, 9% z úřední desky města a 

pouhých 6% z letáků, které dostává do schránky. 

 

Graf č. 12 – Informovanost o odpadovém hospodářství města [vlastní] 
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4. NÁVRH ŘEŠENÍ TŘÍDĚNÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU  

Z průzkumu veřejného mínění vyplynuly následující závěry. Alespoň částečně 

odpad v Bílině třídí kolem 67% obyvatel, z toho 29% jich třídí i bioodpad, coţ je však 

z celkového počtu obyvatel pouze 19%. Zároveň 90% z těch, kteří alespoň částečně třídí 

odpad, je ochotno třídit i bioodpad. Spokojenost s kontejnery na bioodpad je nízká, a to 

pouze 22%, kdy mezi hlavními důvody nespokojenosti je uváděna skutečnost, ţe lidé 

nejsou seznámeni s jejich rozmístěním po městě, a to celých 63%. Tento údaj ukazuje na 

to, ţe kontejnerový sběr separovaného bioodpadu v Bílině není dobře koncipován.  

Stávající systém nakládání s odpady v Bílině vyhovuje mírné většině obyvatel 

(60%). Nespokojenost se současným systémem vyslovilo 40% obyvatel, ale 54 % z nich 

neuvedlo ţádný důvod nespokojenosti a 37% jich uvedlo jako důvod malé mnoţství a malý 

objem kontejnerů.  Dále je patrné, ţe většině obyvatel vadí výše poplatku za odpady, který 

činí 500,- Kč na osobu a rok, a to 72% obyvatel, kdy 39% se zdá výše poplatku 

přemrštěná, 17% vadí hlavně to, ţe stejně neplatí všichni, a 16% by uvítalo, kdyby tato 

sluţba byla zdarma jako v jiných městech.  

Nakládání s odpady je náročná, zodpovědná a také nákladná záleţitost, bez které se 

dnes jiţ neobejdeme, a kterou budeme muset hradit vţdy. Řada obyvatel si klade otázku, 

proč má platit za něco, co vyhazuje? K tomu lze říci pouze to, ţe kaţdý z nás produkuje 

odpad a zároveň ţádá, aby ho odpad neobtěţoval a neleţel okolo domu, kde bydlí, a 

v okolí obcí a měst. Pro města a obce jsou sběr a likvidace odpadu nákladné, a proto je 

nutné, aby se na nich podíleli i občané, kteří odpad produkují. Poplatky pro obyvatelstvo se 

zvyšují, protoţe se zvyšuje mnoţství produkovaného netříděného odpadu a zároveň rostou 

poplatky za jeho uloţení na skládky. Připravovaná novela zákona o odpadech předpokládá 

razantní zvýšení poplatků, a to jak za ukládání odpadů na skládky, tak poplatků placených 

obyvateli, u kterých se předpokládá zvýšení aţ na 900,- Kč za osobu a rok. Ale na základě 

provedené analýzy lze předpokládat, ţe při zvýšení poplatku se sníţí počet obyvatel 

ochotných tento poplatek hradit, coţ navíc přinese zvýšení nákladů na vymáhání těchto 

neuhrazených poplatků.  

Ţádné informace o systému sběru a likvidaci odpadu ve městě nemá 44% obyvatel. 

Ostatní získávají informace z různých médií, a to 22% obyvatel z časopisu Bílinský 

zpravodaj vydávaného městem Bílina, 19% všeobecně prostřednictvím internetu a pouze 
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9% přímo od města a 6% z letáků. Tento údaj rovněţ poukazuje na fakt, ţe třídění 

bioodpadu ve městě Bílina není dostatečně propagováno. 

Městské technické sluţby Bílina, jako příspěvková organizace, hospodaří 

s finančními prostředky přidělenými městem Bílina, které je zároveň jejich zřizovatelem. 

Město by tak mělo dohlíţet na hospodaření s těmito finančními prostředky a 

vyhodnocovat, zda jsou vyuţívány efektivně. 

Se separací bioodpadu ve městě Bílina se začalo jiţ v roce 2004 pilotním projektem 

v lokalitě Na Výsluní, která je zastavěna rodinnými domy, a v následném roce zapojením i 

části sídlištní výstavby na Praţském předměstí I. Tento pilotní projekt však nebyl po další 

4 roky rozvíjen. Během roku 2009 bylo započato Městskými technickými sluţbami města 

Bílina rozmisťování nádob na separovaný sběr bioodpadu z domácností po celém území 

města. V roce 2010 pak bylo rozmístění dalších nádob na separovaný sběr bioodpadu ve 

městě dokončeno. Nádoby byly rozmístěny převáţně na veřejných stanovištích s ostatními 

nádobami na separovaný odpad. Tento proces byl zahájen a dále realizován bez jakékoliv 

propagace a informační kampaně mezi obyvateli města. Z tabulky č. 12 je patrné, ţe 

rozmístění nádob na separovaný sběr nemělo u obyvatel takový ohlas, jak se zřejmě ze 

strany města očekávalo. Procentní podíl vyseparovaného bioodpadu ze SKO zůstal na 

stejné úrovni jako před rozmístěním těchto dalších nádob. Mnoţství odpadu z veřejné 

zeleně je především závislé na počasí, které ovlivňuje její vegetaci, a tím i frekvenci její 

údrţby a produkci odpadu při této činnosti. 

Tab. 12 - Produkce SKO a BRO ve městě Bílina [vlastní] 

 

Počet 
obyvatel 

TKO [t] SKO [t] 
BRKO z 

domácností 
[t] 

BRKO 
z veř. 
zeleně 

[t] 

BRKO 
celkem 

[t] 

% podíl 
BRKO ve 

SKO 

2008 15 731 7 472,00 4 680,00 35,70 678,74 714,44 15,27 

2009 15 883 7 534,00 4 579,08 62,57 605,15 668,39 14,60 

2010 15 959 7 594,00 4 477,37 84,85 820,98 905,83 20,23 

Jak ukazují výsledky šetření a následná analýza, současný stav systému nakládání 

s bioodpadem ve městě Bílina je neuspokojivý viz tabulka č. 13 a grafy č. 13 a 14. 

V současné době v Bílině třídí bioodpad přibliţně 19 % obyvatel a ti za rok vytřídí 27,36 

kg na osobu, coţ v přepočtu na všechny obyvatele města činí pouhých 5,3 kg na osobu. 
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V přepočtu na peníze přineslo mnoţství vyseparovaného bioodpadu za rok 2010 úsporu ve 

výši 125 561,- Kč, coţ pokrylo náklady na pořízení nádob na bioodpad ve výši 97 969,- 

Kč. Z jednotlivých údajů v tabulce je mimo jiné také zřejmé, ţe kdyby byla provedena 

osvěta před rozmístěním nádob na bioodpad a účast na separaci byla aţ 60% obyvatel, tedy 

těch, kteří jsou dnes ochotni bioodpad třídit, tak by při stejném mnoţství vyseparovaného 

bioodpadu na jednu osobu činila úspora aţ 389 648,- Kč.   

Tab. č. 13 – Přehled třídění BRKO ze SKO při 27,36 kg/os./rok ze SKO v roce 2010 [vlastní] 

2010 

Počet obyvatel 

19% 30% 50% 60% 75% 100% 

3 101 4 788 7 980 9 623 11 970 15 959 

Separované BRKO - 
domácnosti [t] 

85 131 218 263 328 437 

SKO po separaci BRKO[t] 4 477 4 431 4 344 4 299 4 235 4 126 

Náklady na BRKO [Kč] 28 951 44 697 74 501 89 840 111 750 148 992 

Náklady na SKO [Kč] 8 154 000 8 070 044 7 910 187 7 828 224 7 711 389 7 512 536 

Náklady na nevytříděné 
BRKO ze SKO [Kč] 

154 512 238 551 397 615 479 488 596 414 795 176 

Úspory bez propagace [Kč] 125 561 193 854 323 114 389 648 484 664 646 184 

 V grafu č. 13 jsou graficky znázorněny hodnoty mnoţství separovaného BRKO 

v domácnostech a SKO po separaci BRKO v tunách za současných podmínek a v grafu č. 

14 jsou přehledně znázorněny náklady na separaci BRKO ze SKO a moţné úspory při 

současných podmínkách. 

 

      Graf č. 13 – Množství vytříděného BRKO ze SKO při množství 27,36 kg/os./rok v roce 2010 [vlastní] 
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Graf č. 14 – Přehled nákladů při třídění BRKO ze SKO v roce 2010 při množství 27,36 kg/os./rok [vlastní] 

Při ideálním průběhu třídění bioodpadu, kdy se v současné době dá vytřídit ze SKO 

151,5 kg/os./rok BRKO, by se dalo při produkci 4 477,37 t SKO v roce 2010 vytřídit 

mnoţství BRKO, které ukazuje tabulka č. 14. Tabulka zároveň znázorňuje moţné úspory 

finančních prostředků města. Jiţ při nejniţším počtu obyvatel, který odpovídá současnému 

počtu obyvatel podílejících se na třídění bioodpadu, by město ušetřilo částku ve výši 

695 210,- Kč. Kdyby se na třídění bioodpadu podílelo 60% obyvatel, coţ představuje dle 

provedeného šetření skupinu obyvatel, která je jiţ dnes ochotna bioodpad třídit, byla by 

úspora aţ 2 157 371,- Kč. V případě, ţe by se do třídění bioodpadu zapojili všichni 

obyvatelé města a vytřídili by ze SKO veškerý moţný bioodpad, tak by úspora mohla 

dosáhnout částky aţ 3 577 831,- Kč, coţ představuje v dnešních podmínkách přibliţně 

44% současných nákladů na svoz a likvidaci SKO. 

Tab. č. 14 – Přehled třídění BRKO ze SKO při 151,5 kg/os./rok ze SKO v roce 2010 [vlastní] 
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2010 

Počet obyvatel 

19% 30% 50% 60% 75% 100% 

3 101 4 788 7 980 9 623 11 970 15 959 

Separované BRKO - 
domácnosti [t] 

470 725 1 209 1 458 1 813 2 418 

SKO po separaci BRKO [t] 4 092 3 837 3 353 3 104 2 749 2 144 

Náklady na BRKO [Kč]   160 296 247 500 412 501 497 429 618 753 824 947 

Náklady na SKO [Kč]   7 452 297 6 986 886 6 106 268 5 653 003 5 005 492 3 905 025 

Náklady BRKO ze SKO [Kč]  855 506 1 320 917 2 201 534 2 654 799 3 302 311 4 402 777 

Ideální úspora [Kč] 695 210 1 073 417 1 789 034 2 157 371 2 683 558 3 577 831 
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V grafu č. 15 je znázorněno moţné mnoţství vyseparovaného BRKO ze SKO a 

mnoţství zbytkového SKO při produkci v roce 2010.  

 

Graf č. 15 - Separace BRKO ze SKO při ideálním průběhu [vlastní] 

V grafu č. 16 je vyjádřeno moţné sníţení nákladů na svoz a likvidaci SKO a moţné 

úspory při nakládání s bioodpady ze SKO při ideálním mnoţství vyseparovaného BRKO 

ze SKO.  

Graf č. 16 – Přehled nákladů při separaci BRKO ze SKO při ideálním průběhu a možné úspory [vlastní] 
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zaměřena i na třídění bioodpadu při dnešních průměrných hodnotách. Kdyby se městu 

podařilo docílit toho, ţe by občané města třídili bioodpad v mnoţství 45,45 kg na osobu a 

rok, coţ představovalo 30% ideálního stavu v roce 2010 při vytříděném mnoţství 151,5 kg 

na osobu a rok nebo v lepším případě kdyby se mnoţství vytříděného bioodpadu 

pohybovalo kolem 75,75 kg na osobu a rok, coţ by bylo 50% ideálního stavu v roce 2010, 

byly by úspory pro město značné, jak nám ukazuje tabulka č. 15.  

Tab. 15 – Přehled nákladů a možných úspor při separaci BRKO ze SKO při 30 % a 50 % výtěžnosti 

z vyprodukovaného množství SKO v roce 2010 [vlastní] 

2010 

Počet obyvatel 

19% 30% 50% 60% 75% 100% 

3 101 4 788 7 980 9 623 11 970 15 959 

Separace BRKO [t] 30% 141 218 363 437 544 725 

Separace BRKO [t] 50% 235 363 604 729 907 1 209 

Náklady na BRKO [Kč] 30% 48 089 74 250 123 750 149 229 185 625 247 485 

Náklady na BRKO [Kč] 50% 80 148 123 750 206 250 248 715 309 375 412 475 

SKO po separaci BRKO [t] 
30% 

4 421 4 345 4 200 4 125 4 018 3 837 

SKO po separaci BRKO [t] 
50% 

4 327 4 200 3 958 3 833 3 655 3 353 

Náklady na SKO [Kč] 30% 8 051 150 7 911 526 7 647 342 7 511 360 7 317 112 6 986 965 

Náklady na SKO [Kč] 50% 7 880 048 7 647 342 7 207 035 6 980 399 6 656 652 6 106 406 

Náklady na nevytříděné 
BRKO [Kč] 30% 

256 653 396 276 660 460 796 442 990 690 1 320 838 

Náklady na nevytříděné 
BRKO [Kč] 50% 

427 754 660 460 1 100 767 1 327 404 1 651 151 2 201 396 

Úspory při 30% výtěžnosti 
separace 

208 564 322 026 536 710 647 213 805 065 1 073 353 

Úspory při 50% výtěžnosti 
separace 

347 606 536 710 894 517 1 078 689 1 341 775 1 788 922 

 

V následujících grafech jsou pak postupně znázorněny jednotlivé poloţky 

upřesňující mnoţství vytříděného odpadu při účasti konkrétního počtu obyvatel města na 

třídění bioodpadu při výtěţnosti 30% a následně 50% mnoţství vyseparovaného BRKO ze 

SKO. Na těchto grafech je názorně vidět, jak se projeví úspora při nakládání s bioodpadem 

při zvyšujícím se vyseparovaném mnoţství BRKO ze SKO, jak je názorně vidět v grafu č. 

17.  
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Graf č. 17 – Přehled vytříděného BRKO při výtěžnosti 30 % a 50 % z ideálního množství [vlastní]   

 

V grafu č. 18 je naopak znázorněno, jaký je rozdíl mezi náklady při likvidaci 

BRKO v kompostárně Pitterling a při likvidaci nevytříděného BRKO na skládce Modlany. 

 

Graf č. 18 – Přehled nákladů na likvidaci BRKO a BRKO při skládkování jako SKO  při 30 % a 50 % 

výtěžnosti ze SKO [vlastní]  
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roku 2011 a v následujícím roce 2012 intenzivní informační kampaň a v této pokračovat i 

v dalších letech, dokud obyvatelé města nebudou brát separaci bioodpadu jako přirozenou 

součást ţivota. Výsledky šetření a následná analýza dokazují, ţe v oblasti nakládání 

s BRKO je nezbytné, aby se zástupci města soustředili na informování a vzdělávání 

obyvatel v této oblasti, neboť bez kvalitní informační kampaně je i sebelepší navrţení 

systému nakládání s BRKO neúčinné.  

Při komunikaci s veřejností o významu separace BRKO lze v rámci města Bílina 

vyuţívat následující komunikační nástroje, které by měly být vhodně vybrané a 

zkombinované, aby došlo k poţadovanému ovlivnění cílové skupiny obyvatel města:  

 vyuţití místního rozhlasu, zřízení internetového portálu, který by se 

zabýval danou problematikou ve městě, televizní spoty v regionální TV, 

 přímá komunikace s veřejností – přednášky, besedy, osobní návštěvy 

domácností a škol,  

 tištěné materiály – informační letáky, svozové kalendáře, broţury, 

vzdělávací materiál pro děti (např. pexeso, karty, omalovánky) 

 zavedení bezplatné telefonní linky pro dotazy obyvatel města 

 akce pro veřejnost – informační stánky na akcích pořádaných městem, 

soutěţe   

Pouze pravidelná a opakující se informační kampaň přinese úspěch. Nelze však 

jednoznačně stanovit, které komunikační nástroje budou v informační kampani účinnější. 

V Bílině vychází pravidelně místní zpravodaj vydávaný městem, v kterém by město mohlo 

pravidelně a soustavně nabádat občany k třídění bioodpadu a také je pravidelně informovat 

o systému třídění a jeho výsledcích. 

Město Bílina leţí v oblasti, kde nejdostupnějším zařízením na likvidaci bioodpadu 

je kompostárna Pitterling společnosti EKODENDRA, která se nachází ve vzdálenosti 

pouhých 2,5 km od města, coţ představuje minimální náklady na přepravu, a navíc má 

město Bílina má moţnost uloţení separovaného bioodpadu na kompostárně zdarma, coţ 

rovněţ výrazně sniţuje náklady na svoz a likvidaci tohoto druhu odpadu. Tato skutečnost 

představuje pro město moţnost výrazně sníţit náklady na svoz a likvidaci směsného 

komunálního odpadu, a tím ušetřit finanční prostředky města, coţ se však neobejde jiţ bez 

zmíněné aktivity odpovědných zástupců města.  
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Jako další moţnost, jak by město mohlo ušetřit finanční prostředky, se nabízí 

sníţení nákladů na přepravu odpadů z větví a dřeva na pilu KRONO SPAN ČR v obci 

Jeníkov, která je vzdálená od Bíliny 11 km. Přestoţe společnost odebírá tento odpad města 

zdarma, jsou náklady na jeho přepravu vyšší neţ jeho svoz na kompostárnu Pitterling, kde 

hradí za uloţení 1 t částku ve výši 250,- Kč bez DPH, a proto také sváţí město větší část 

tohoto odpadu tam. Vzhledem k tomu, ţe společnost KRONO SPAN ČR uvedený odpad 

přebírá k vyuţití ve vlastním zařízení a tento předávaný materiál splňuje pro firmu 

kvalitativní poţadavky na surovinu, nabízí se zde moţnost k obchodnímu jednání, zda by 

se společnost mohla podílet na svozu tohoto druhu odpadu vlastními nákladními vozidly ze 

sběrného dvora MTSB, kde by se tento odpad mohl shromaţďovat a odtud by si odpad jiţ 

sváţela společnost KRONO SPAN ČR dle sjednané obchodní smlouvy. V případě 

pozitivního výsledku obchodního jednání mezi společností a městem, by tak město mohlo 

odklonit svoz a likvidaci tohoto druhu bioodpadu z kompostárny Pitterling na sběrný dvůr 

MTSB. Město by tak mohlo docílit dalšího sníţení nákladů v rámci svozu a likvidace 

bioodpadu a ušetřit tak další finanční prostředky v částce minimálně 55.000,- Kč, které by 

mohly být vyuţity v rámci informační kampaně v oblasti třídění bioodpadu. 

Z ušetřených finančních prostředků by město mohlo financovat informační kampaň, 

zkvalitnění separace bioodpadu a údrţby veřejných prostranství. Obyvatelé Bíliny si za 

sluţby při svozu a likvidaci odpadů platí, tak by určitě uvítali moţnost bydlení v čistějším 

městě. 

Dalším moţným způsobem jak sníţit náklady na svoz a likvidaci SKO a zvýšit 

mnoţství vytříděného BRKO je zavedení odděleného systému třídění a svozu BRKO od 

provozoven veřejného stravování, restaurací a školních jídelen, který v současné době ve 

městě chybí a tento odpad je ukládán do kontejnerů na SKO. Zbytky ţivočišného odpadu 

je třeba nejdříve hygienizovat a poté je moţné tento materiál pouţít do kompostování. 

Tento oddělený systém svozu by bylo moţné podpořit motivačními aspekty pro ty 

právnické osoby a ţivnostníky, kteří by se do třídění zapojili, například slevy na poplatcích 

za odpady. 
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5. ZÁVĚR  

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, ţe město Bílina se 

v současném období nachází ve velice sloţité situaci. Jak je podrobněji uvedeno v kapitole 

4, separace bioodpadu ze SKO je na velice nízké úrovni. Současná situace by se dala 

přirovnat k situaci v letech 2004 aţ 2005, kdy se separací bioodpadu město započalo. 

Současný stav by měl zástupce města nutit k přijetí opatření, která by měla zlepšit vývoj 

současné situace v oblasti separace bioodpadu.  

Z výsledků analýzy je zřejmé, ţe město Bílina při svozu a likvidaci separovaného 

bioodpadu ze SKO zdaleka nedosahuje výsledků, jak ukládá Plán odpadového 

hospodářství ČR, podle něhoţ se v roce 2010 mělo mnoţství BRKO ukládaného na 

skládky sníţit na 112 kg/os./rok (75% ze 148 kg/os./rok v roce 1995). Při respektování 

koeficientů BRKO pro rok 2010 ve SKO byla stanovená hodnota překročena o 35,27%. 

Realita je taková, ţe město dle těchto předpokladů vyvezlo na skládku místo plánovaného 

mnoţství o 39,5 kg na osobu a rok více, tedy 151,5 kg na osobu a rok. 

Legislativa v oblasti nakládání s komunálním odpadem se stále zpřísňuje a je jen 

otázkou času, kdy bude ze strany státu pro nedodrţování legislativy přistoupeno 

k postihům, které pro města a obce přinesou další náklady spojené s touto oblastí. 

Z výsledků šetření a analýzy nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady ve 

městě Bílina bylo zjištěno, ţe v roce 2010 částečně třídilo odpad 10 693 obyvatel města, 

ale bioodpad třídilo pouze přibliţně 3 101 obyvatel, coţ představuje pouze 19% obyvatel 

města. Tato část obyvatel vytřídila celkem 84,57 t bioodpadu ze SKO, coţ představuje 

pouze 1,9% z vyprodukovaného mnoţství SKO. V převodu na celkový počet obyvatel 

město Bílina vytřídilo ze SKO odpadu 5,3 kg bioodpadu na osobu. V případě, ţe bude 

dodrţen navrţený postup v rámci nakládání s bioodpady, bylo by moţno ušetřit jiţ při 30% 

výtěţnosti bioodpadu, který je obsaţen ve SKO, při účasti 60% obyvatel města, kteří jsou 

jiţ v současné době ochotni třídit bioodpad přibliţně částku 647 213,- Kč a v případě stejné 

účasti obyvatel při výtěţnosti 50% bioodpadu, který je obsaţen ve SKO, by bylo moţno 

ušetřit aţ 1 078 689,- Kč.     
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Příloha č. 1 

Seznam předpisů v kategorii - Odpadové hospodářství [12 ] 

Zákony 

 31/2011 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 154/2010 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 297/2009 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 

Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona 

č. 307/1999 Sb. 

 157/2009 - ZÁKON o nakládání s těţebním odpadem a o změně některých zákonů 

 383/2008 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 

pozdějších předpisů 

 34/2008 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 314/2006 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 66/2006 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 

zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 

 106/2005 - Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 

 7/2005 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 317/2004 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 

půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém 

zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

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

předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 

zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a 

zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o 

zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 

 188/2004 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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 94/2004 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 

zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o 

potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské 

inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 275/2002 - ZÁKON, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 477/2001 - ZÁKON o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 

 185/2001 - ZÁKON o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Vyhlášky 

 285/2010 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech 

nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bliţších podmínkách financování 

nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění 

vyhlášky č. 65/2010 Sb. 

 170/2010 - VYHLÁŠKA o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

 65/2010 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech 

nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bliţších podmínkách financování 

nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) 

 61/2010 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

 54/2010 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a 

evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o 

informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s 

autovraky) 

 428/2009 - VYHLÁŠKA o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těţebním 

odpadem 

 478/2008 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

 374/2008 - VYHLÁŠKA o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

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

a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 

 352/2008 - VYHLÁŠKA o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných 

autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních 

ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných 

autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky) 

 351/2008 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
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 341/2008 - VYHLÁŠKA o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady a 

o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozloţitelnými odpady) 

 168/2007 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 

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

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

 124/2006 - VYHLÁŠKA, kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví 

seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. 

 353/2005 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech 

způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 

Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů 

 352/2005 - VYHLÁŠKA o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a 

o bliţších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s 

elektrozařízeními a elektroodpady) 

 300/2005 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 

Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních 

prostorech 

 294/2005 - VYHLÁŠKA o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 41/2005 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 641/2004 - VYHLÁŠKA o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z 

této evidence 

 505/2004 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 

237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 

 504/2004 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 

382/2001 Sb., o podmínkách pouţití upravených kalů na zemědělské půdě 

 503/2004 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 

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

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

 502/2004 - VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí a 

Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 237/2002 - VYHLÁŠKA Ministerstva ţivotního prostředí o podrobnostech způsobu 

provedení zpětného odběru některých výrobků 

 116/2002 - VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných 

zálohovaných obalů 

 384/2001 - VYHLÁŠKA Ministerstva ţivotního prostředí o nakládání s polychlorovanými 

bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, 

monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými 

směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší neţ 50 mg/kg (o 

nakládání s PCB) 
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 383/2001 - VYHLÁŠKA Ministerstva ţivotního prostředí o podrobnostech nakládání s 

odpady 

 382/2001 - VYHLÁŠKA Ministerstva ţivotního prostředí o podmínkách pouţití 

upravených kalů na zemědělské půdě 

 381/2001 - VYHLÁŠKA Ministerstva ţivotního prostředí, kterou se stanoví Katalog 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 

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

odpadů (Katalog odpadů) 

 376/2001 - VYHLÁŠKA Ministerstva ţivotního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 99/1992 - VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci 

zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 

Nařízení 

 250/2010 - NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 29. června 2010 ve věci návrhu na zrušení 

některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 1/2009 o místním 

poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

 209/2010 - NAŘÍZENÍ vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se 

stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů 

 473/2009 - NAŘÍZENÍ vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu 

odpadového hospodářství České republiky 

 341/2009 - NAŘÍZENÍ vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se 

stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet 

a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění nařízení vlády č. 

46/2005 Sb. 

 46/2005 - NAŘÍZENÍ vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se 

stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet 

a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování 

 197/2003 - NAŘÍZENÍ vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky 

 416/2002 - NAŘÍZENÍ vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení 

původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla 

jeho poskytování 

 184/2002 - NAŘÍZENÍ vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se 

stanoví seznam výrobků a obalů, na něţ se vztahuje povinnost zpětného odběru, a 

podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z pouţitých výrobků a obalů 

 111/2002 - NAŘÍZENÍ vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných 

zálohovaných obalů 

Sdělení 

 100/1994 - SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Basilejské úmluvy o 

kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování 
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Příloha č. 2 

Tabulka kompostovatelných odpadů s výjimkou kompostovatelných KO [18 ] 

02 01  Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 

02 01 01  Kaly z praní a z čištění 

02 01 02  Odpad ţivočišných tkání 

02 01 03  Odpad rostlinných pletiv 

02 01 06  Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované  

  odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku 

02 01 07  Odpady z lesnictví 

02 02  Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin ţivočišného původu 

02 02 01  Kaly z praní a z čistění 

02 02 02  Odpad ţivočišných tkání 

02 02 03  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 02 04  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 03  Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku,  

               odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droţdí a  kvasničného  

                            extraktu, z přípravy kvašení melasy 

02 03 01  Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace 

02 03 04  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 03 05  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 04  Odpady z výroby cukru 

02 04 01  Zemina z čištění a praní řepy 

02 04 02  Uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti 

02 04 03  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 05  Odpady z mlékárenského průmyslu 

02 05 01  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 05 02  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 06  Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

02 06 01  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 06 03  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

02 07  Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) 

02 07 01  Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin 

02 07 02  Odpad z destilace lihovin 

02 07 04  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

02 07 05  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

03 01  Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

03 01 01  Odpadní kůra a korek 

03 01 02  Piliny 

03 01 03  Hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod č. 03 01 04 

03 03  Odpad z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky 

03 03 01  Odpadní kůra a dřevo 

03 03 02  Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) 

03 03 05  Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru 

03 03 07  Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky 

03 03 08  Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci 

03 03 09  Odpadní kaustifikační kal 

03 03 10  Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a  

povrchové vrstvy z mechanického třídění 

03 03 11  Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 03 03 10 

04 01  Odpady z koţedělného a koţešnického průmyslu 

04 01 01  Odpadní klihovka a štípenka 

04 01 06  Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

04 01 07  Kaly neobsahující chrom, zejm. kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

04 02  Odpady z textilního průmyslu 

04 02 10  Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) 



 

 

04 02 20  Ostatní kaly z čištění odpad. vod v místě jejich vzniku neuvedené pod č. 04 02 19 

04 02 21  Odpady z nezpracovaných textilních vláken 

04 02 22  Odpady ze zpracovaných textilních vláken 

10 01  Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení 

10 01 03  Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva 

10 13  Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných 

10 13 04  Odpady z kalcinace a hašení vápna 

10 13 06  Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13) 

15 01  Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 

15 01 03  Dřevěné obaly 

17 02  Dřevo, sklo, plasty 

17 02 01  Dřevo 

19 05  Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů 

19 05 03  Kompost nevyhovující jakosti 

19 06  Odpady z anaerobního zpracování odpadu 

19 06 04  Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu 

19 06 05  Extrakty z anaerobního zpracování odpadů ţivočišného a rostlinného původu 

19 06 06  Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování ţivočišného a rostlinného odpadu 

19 08  Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

19 08 05  Kaly z čištění komunálních odpadních vod 

19 08 12  Kaly z biologického čistění průmyslových odpad. vod neuvedené pod č. 19 08 11 

19 08 14  Kaly z jiných způsobů čištění průmysl.odpad. vod neuvedené pod č. 19 08 13 

19 09  Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely 

19 09 01  Pevné odpady z primárního čištění 

19 09 02  Kaly z čiření vody 

19 12  Odpady z úpravy odp. jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) 

19 12 01  Papír a lepenka 

19 12 07  Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 

Město Bílina – přehled veřejných stanovišť separovaného sběru papíru, plastů, skla a 

BRKO [20 ] 

1. Oblast středu města 

Mírové náměstí – naproti restaurace „Na Náměstí“ 

Pivovarské náměstí – čp. 79 

Křiţovatka ul. Fišerova a Důlní – čp. 396 

Lidická ul. – čp. 31 

Břeţánská ul. – čp. 62 

Tyršova ul. – čp. 69 

 

2. Teplické předměstí – SUNN 

ul. kpt. Jaroše – čp. 678 

ul. kpt. Jaroše – čp. 683 

ul. kpt. Jaroše – čp. 712 

Teplická ul. – čp. 154 

Studentská ul. – čp. 473 

Studentská ul. – čp. 498 

Bílinská ul. – nádraţí ČD  

 

3. Teplické předměstí – Panelové sídliště 

 

Teplická ul. – čp. 832 

M. Švabinského – čp. 665 

Havířská ul. - čp. 583 

Havířská ul. – čp. 455 

Sběrný dvůr – areál MTS Bílina 

  

4. Teplické předměstí – Sídliště Za Chlumem 

Za Chlumem čp. 723 

Za Chlumem čp. 833 

Za Chlumem čp. 731 

Za Chlumem čp. 727 

Za Chlumem čp. 824 

Za Chlumem čp. 794 

Za Chlumem čp. 788 

Za Chlumem čp. 811 

Za Chlumem čp. 749 

Za Chlumem čp. 842 

Čapkova ul. – čp. 861 

Čapkova ul. – čp. 842 

Litoměřická ul. – čp. 904 

Čs. Armády – čp. 728 

Bezovka čp. 34 



 

 

5. Praţské předměstí a Újezdské předměstí 

Tř. 5. Května – čp. 277 

Tř. 5. Května – čp. 271 

Praţská ul. – čp. 206  

Praţská ul. – čp. 261 

Aléská ul. – čp. 269 

Aléská ul. – čp. 249 

Aléská ul. – čp. 270 

Kmochova ul. – čp. 187 

Mládeţnická ul. – čp. 284 

Zahradní ul. – čp. 310 

Zahradní ul. – čp. 347 

Síbova ul. – čp. 330 

Fügnerova ul. – čp. 254 

Fügnerova ul. – čp. 255 

Fügnerova ul. – čp. 256 

Jiţní ul. – čp. 313 

Tylova ul. – čp. 309 

Masarykova výšina čp. 120 

Bezručova ul. – čp. 87 

Jiráskova ul. – uprostřed 

Alšova ul. – čp. 222 

 

6. Mostecké předměstí 

Důlní ul. – čp. 171 

Na Větráku, Fišerova ul. – čp. 442 

Na Výsluní, Mostecká ul. – čp. 353 

Kyselská ul. - čp. 24 

 

7. Doly Bílina 

Doly Bílina – důl Maxim – paneláky 

Doly Bílina – skrývka 

Doly Bílina – šatny – dílny 

Doly Bílina – důl Jirásek u vrátnice 

Doly Bílina – Úpravna uhlí Ledvice 

Doly Bílina – sklad 

SD – 1. strojírenská 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4 

Mapa města Bílina s veřejnými stanovišti separovaného sběru 

 

 Vyznačená veřejná stanoviště s nádobami na separovaný sběr 



 

 

Příloha č. 5 

Leták lepený na sběrné nádoby určené na bioodpad z domácností [20 ]. 

 

 



 

 

Příloha č. 6 [15 ]

 



 

 

Příloha č. 7 [16 ] 

 



 

 

Příloha č. 8 

D O T A Z N Í K 

k třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve městě 

Bílina  

Váţení občané, 

prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku týkajícího se třídění a likvidace biologicky 

rozloţitelného komunálního odpadu ve městě Bílina, který bude slouţit jako podklad pro 

zpracování přehledu veřejného mínění.  

 

 Děkuji za ochotu a čas, který této anketě věnujete.  

 

1.  Třídíte odpad? 

 ANO 

 ANO i bioodpad 

 NE    

2. Jste ochoten/ochotna třídit bioodpad?  

 ANO 

 NE  

3. Spokojenost s kontejnery na bioodpad? 

 ANO 

 NE  důvod: ……………………………………………………………. 

4. Podpořil/a byste pytlový sběr bioodpadu ve městě? 

 ANO 

 NE  důvod: …………………………………………………………….  

5. Vyhovuje Vám současný systém sběru odpadů ve městě? 

 ANO 

 NE  důvod: ……………………………………………………………. 

6.  Jste spokojen/a se současnou výší poplatku za odvoz odpadu? 

 ANO 

 NE  důvod: …………………………………………………………….. 

7. Jakým způsobem získáváte informace o odpadech v obci? 

 Internet 

 Úřední deska obce  

 Leták do schránky 

 Zpravodaj obce 

 nijak 

 


