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Anotace 

Disertační práce se zabývá problematikou nakládání s komunálním odpadem na Ostravsku. 

Po teoretickém úvodu do problematiky odpadového hospodářství, představení základní 

struktury a základních pojmů používaných v rámci odpadového hospodářství České 

republiky, se tato práce zaměřuje na analýzu nakládání s odpady. Důraz je kladen i na 

ekonomické souvislosti dané problematiky, včetně místního poplatku za nakládání s 

komunálním odpadem v Ostravě. V závěrečné kapitole je zpracována  syntéza získaných 

poznatků, za pomocí dílčích SWOT analýz,  s cílem stanovit doporučení pro optimální 

použití nástrojů na podporu využívání komunálního odpadu a uplatnění jednotlivých 

způsobů  nakládání s komunálním odpadem v rámci podmínek odpadového hospodářství 

v Ostravě. 

Klíčová slova 
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komunálního odpadu, místní poplatek. 

 
 
Annotation 
 
Doctoral thesis focuses on dilemma of dealing with municipal waste in Ostrava region. The 

theoretical part presents problems of waste management, introduction of basic structure 

and basic conceptions used in terms of waste management in the Czech Republic. 

Thereafter the thesis focuses on analyzing waste disposal. The economical connection 

including local payments for waste disposal in Ostrava is also being emphasized. The final 

chapter includes elaborated synthesis of obtained facts with use of SWOT analysis, with 

the purpose to provide recommendation for optimal usage of instruments which support 

exploitation of municipal waste and for exercise of each method used to treat municipal 

waste in within the terms of waste management in Ostrava. 
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1 Úvod a cíl práce 
 

Téma ekologie - komunální odpady jsem si vybral proto, že toto téma mě jednak velice 

zajímá a jednak proto, že má a bude mít veliký význam pro budoucnost nejen města 

Ostravy, naší republiky, ale celé planety jako takové. Chtěl bych přimět další obyvatele, 

aby se alespoň zamysleli nad tím, jak je důležité se starat o naše životní prostředí a čím 

může každý jedinec přispět ke zlepšení stavu našeho životního prostředí. 

V České republice se spotřebuje asi 48 tun nejrůznějších materiálů na obyvatele a rok. 

Naše ekonomika na jednu vyrobenou korunu hrubého domácího produktu pohltí více 

surovin než ekonomika slovenská, maďarská či polská. 

Přesto každoročně končí na skládkách nebo se pálí milióny tun kvalitních, použitelných 

materiálů, jako jsou plasty, papír, biologicky rozložitelné zbytky a podobně. Každou 

vyhozenou tunu je potřeba nahradit přírodními surovinami. Musí se někde vytěžit a 

posléze průmyslově zpracovat, což způsobuje veliké ekologické škody, vytváří exhalace 

oxidu uhličitého a toxické odpady.  

Česká republika každoročně produkuje asi 28 miliónů tun všech odpadu. Největší část, 

téměř asi ½ tvoří biologicky rozložitelný odpad, především kuchyňské zbytky, listí a tráva. 

Komunálního odpadu se produkuje v České republice 3,2 miliony tun, ale pokud se 

podíváme na problematiku z hlediska spotřeby přírodních zdrojů obrázek se změní. Poměr 

mezi objemem konečného dopadu a množstvím surovin, ze kterých pochází, je daleko větší 

u komunálního odpadu než třeba u průmyslového, zemědělského nebo důlního odpadu. 

Komunální odpad obsahuje totiž propracované výrobky, ve kterých je více původního 

materiálu. Jako příklad lze uvést, že na každý kilogram vyrobeného a posléze vyhozeného 

hliníku připadají čtyři kilogramy těžebních odpadů a ještě další vznikají při další tovární 

výrobě zboží. 

Cílem mé disertační práce bude zkoumání problematiky komunálního odpadu a s tím 

související i vznik černých skládek na území města Ostravy. Po představení základní 

struktury a pojmů užívaných v rámci odpadového hospodářství se ve své práci zaměřím na 

detailní analýzu jednotlivých způsobů nakládání s odpady s důrazem zejména na jejich 

ekonomické souvislosti. V poslední části by měla být syntéza získaných poznatků za 

pomoci dílčích SWOT analýz s cílem stanovit doporučení pro optimální uplatnění 

jednotlivých způsobů v podmínkách odpadového hospodářství v Ostravě. 
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2 Vymezení základních pojmů 
 

2.1 Definice odpadů a jeho složek 

 

Odpady lze dělit z různých hledisek. Podle skupenství hmoty se dělí na pevné, plynné a 

kapalné. Podle původu na odpady z těžby, průmyslové odpady, zemědělské odpady a 

komunální odpady. Zbytkový komunální odpad je složka komunálního odpadu, která 

zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek a objemného odpadu. Specifickým 

druhem odpadu jsou odpady z výroby, například strojírenská výroba, kde vzniká odpad 

jako různé kovové třísky, zbytky materiálu po dělení normalizovaných profilů jsou ve 

skutečnosti neznečištěnou surovinou pro další výrobu. [1]    

 

V této kapitole budou definovány základní pojmy související s problematikou nakládání 

s odpady v obcích za účelem jejich jednotného výkladu. Vymezení pojmů vychází z platné 

legislativní úpravy odpadového hospodářství v podmínkách České republiky. Opírá se 

především o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o odpadech) a o zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon o obalech) a s nimi související prováděcí předpisy.  

 

 Alternativní palivo je směs spalitelných materiálů přírodního nebo umělého původu 

bez nebezpečných vlastností uvedených pod kódy H1, H4 až H14 v příloze č. 2 

zákona o odpadech. Skutečné složení alternativního paliva se ověřuje 

autorizovanou zkušebnou. Vlastnosti produktu spálení (plynných odpadních plynů 

a tuhých zbytků) jsou ověřovány autorizovanou osobou podle § 15 zákona o 

ochraně ovzduší na konkrétním zařízení zdroje znečišťování. Alternativní palivo 

lze spalovat jen v zařízení zvláště velkého, velkého nebo středního zdroje 

znečišťování, na kterém byla provedena spalovací zkouška včetně měření emisí a 

podmínky využití jeho spalování jsou uvedeny v souboru technickoprovozních 

parametrů a technickoorganizačních opatření daného zdroje. Na tato zařízení zdroje 

znečišťování se vztahují vybrané obecné emisní limity podle zvláštního právního 

předpisu. Definice a ustanovení z vyhlášky č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví 
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požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 Autovrak je každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno 

k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob nebo věcí a stalo se 

opadem. Vybraným autovrakem je pak každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo 

vymezené zvláštním právním předpisem jako vozidlo kategorie M1 nebo N1 anebo 

tříkolové motorové vozidlo s výjimkou motorové tříkolky, které se stalo odpadem.  

Zákon o odpadech § 36 písm. a) a b).  

 

 Biologicky rozložitelný komunální odpad (bioodpad komunální)  tvoří odpady, 

které jsou schopny anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad 

ze zeleně, papír). Ve vztahu ke komunálnímu odpadu se jedná  především o odpady 

z údržby sadů, parků a lesoparků, sídlištní a uliční zeleně, ale i travnatých hřišť a 

odpady ze hřbitovů ve vlastnictví případně ve správě měst a ze zahrad ve 

vlastnictví fyzických osob (občanů). Do této skupiny patří také odděleně sebrané 

biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven a z domácností, ale i odpady 

papíru, dřeva a přírodních textilií a z nich zhotovených oděvů. Pojem není 

v legislativě odpadového hospodářství vymezen. Druhotná surovina je pojem, který 

není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. Druhotnou surovinou se 

rozumí materiály, které jsou bezprostředně využívány ve výrobním procesu, tj. bez 

jakékoli úpravy či zpracování jsou určeny k materiálovému využití 

(recyklaci).  [14]  

 

 Kal ze septiků a žump je směs kapalných a tuhých odpadů z domácností 

oddělených z různých typů kapalin jako výsledek přírodních nebo umělých 

procesů. Kal všeobecně je odpadem, který sedimentací uvolňuje kapalnou fází. 

Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. 



Radomír Michniak: Problematika komunálního odpadu na Ostravsku 

2010                                                                                                                             - 10 - 

 Komunální odpad je významný pojem v oblasti odpadového hospodářství. 

V zákoně o odpadech ( §4, odst.1, písmeno b.) je definován jako veškerý odpad 

vznikající na území obce činností fyzických osob, pro kterou nejsou právními 

předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení. Výjimku tvoří odpady 

vznikající u právnických osob nebo osob oprávněných k podnikání. Komunálním 

odpadem se také rozumí odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a 

prostranství, při údržbě veřejné zeleně a to včetně i hřbitovů. [14] 

 

 Nebezpečný odpad je  složka komunálního odpadu jsou to druhy odpadů získané 

odděleným sběrem a označené v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad. 

Nebezpečný odpad (§ 4 a) zákona o odpadech) je odpad, uvedený v Seznamu 

nebezpečných odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) a jakýkoliv jiný odpad 

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

k zákonu o odpadech. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou v Katalogu 

odpadů vedeny ve skupině 20 01 (označené *) bez rozlišení zda se jedná o 

komunální respektive domovní odpad nebo živnostenský odpad. Nelze s ním 

nakládat jako například s komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné 

recyklaci. Nelze ho tedy ukládat do otevřených skládek, ani spalovat v běžných 

spalovnách. Likviduje se buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů 

nebo se dále recykluje ve specializovaných firmách. [14] 

 

 Obal (vratný obal) je výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k 

ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků 

určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, jestliže má zároveň funkci 

prodejního obalu, skupinového obalu nebo přepravního obalu. Vratným obalem je 

pak obal, pro který existuje zvláště pro něj vytvořený způsob vracení použitého 

obalu osobě, která jej uvedla do oběhu. Zákon o obalech § 2 písm. a) a h). 

 

 Objemný komunální odpad je domovním odpadem (respektive odpadem 

z domácností), který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat 
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do běžných sběrných nádob. Například nábytek, koberce, sanitární keramika, 

objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly apod. Pojem není 

v legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

 

 Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 

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

zákonu o odpadech. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá 

movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 

k zákonu o odpadech, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo 

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

ohledu na to, sjedná o úplatný nebo bezúplatný převod. [9] 

 

 Odpad ze zeleně je odpad rostlinného původu z údržby sadů a parků, sídlištní a 

uliční zeleně, travnatých hřišť, ze zahrad fyzických osob, ze hřbitovů apod. Jedná 

se zejména o větve stromů, trávu, listí, ale i piliny, odřezky a ostatní dřevo 

neošetřené prostředky s obsahem stopových toxických kovů nebo organických 

sloučenin. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

 

 Ostatní odpady z obcí jsou komunální odpady, které vznikají při užívání pozemních 

komunikací a veřejných prostranství převážně na území obcí fyzickými osobami 

(nepodnikatelskými subjekty). Patří sem uliční smetky, odpady z odpadkových 

košů, odpady z městských tržišť, ale i volně odhozené odpadky (littering). Pojem 

není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

 

 Směsný komunální odpad je odpad, který zůstává po oddělení využitelných složek 

a nebezpečných složek z komunálních odpadů. Někdy také je nazýván 
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„zbytkovým“ odpadem. Směsný odpad je v Katalogu odpadů veden pod druhovým 

označením 20 03 01 jako „směsný komunální odpad“. 

 

 Stavební a demoliční odpad je odpad vznikající při zřizování, údržbě, 

rekonstrukcích a odstraňování staveb, jeho materiálovou základnou jsou zejména 

zeminy, horniny a stavební výrobky (věci určené a užívané k zabudování do 

staveb). Metodický pokyn odboru odpadů MŽP č. 9 k nakládání s odpady ze 

stavební výroby a s odpady z konstrukcí a odstraňování staveb. Seznam stavebních 

a demoličních odpadů je uveden v příloze č. 1 metodického pokynu. [14] 

 

 Využitelné složky komunálního odpadu jsou druhy odpadů získané odděleným 

sběrem a které lze po úpravě nebo přímo využít většinou jako druhotnou surovinu. 

Využitelnou složkou komunálního odpadu jsou zejména: odděleně sebraný papír, 

sklo, plasty, železné a neželezné kovy a jejich slitiny, textil, biologický odpad. 

Odděleně sebrané využitelné složky jsou podle  v Katalogu odpadů vedeny 

v podskupinách 20 01 a 15 01. 

 

 Tuhý komunální odpad je komunální odpad, který si jako celek a nebo jako jeho 

jednotlivé části za normálních atmosférických podmínek uchovává svůj tvar a 

objem. Metodický pokyn odboru odpadů MŽP č. 9 k hodnocení vyluhovatelnosti 

odpadů.  [18] 

 

 Zbytkový komunální odpad je komunálním odpadem, který zůstane po realizaci 

činností spojených s minimalizací odpadů a s odděleným sběrem. Zbytkový 

komunální odpad je nutno upravit a odstraňovat. Metodický pokyn MŽP 

stanovující minimální kritéria pro projekty v oblasti nakládání se zbytkovým 

komunálním odpadem žádající o podporu z Fondu soudržnosti. [10] 
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 Živnostenský odpadem je odpad podobný domovnímu odpadu, vznikající při 

nevýrobní činnosti právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání 

(v úřadech, kancelářích apod.). Původcem tohoto odpadu není obec, ale jsou jím 

příslušné právnické a fyzické osoby. Živnostenským odpadem se z věcného 

hlediska rozumí odpad z obchodu a služeb a průmyslový odpad nesouvisející 

s výrobou. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. Vzhledem 

k tomu, že v mnoha případech se jedná o drobné podnikatelské subjekty a tedy i o 

malá množství tohoto odpadu, mají tito původci ze zákona možnost využít systému 

zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Na systém zavedený obcí 

se mohou napojit na základě písemné smlouvy s obcí a za úplatu. Podnikatelské 

subjekty můžou po dohodě s obcí tento odpad odkládat způsobem a na místech 

k tomu určených ze strany obce. Zákon o odpadech § 17 odst. 6. [14] 

 

 

2.2 Definice způsobů nakládání s odpady 

 

 Anaerobní digesce  je řízený a kontrolovaný mikrobiální rozklad organických látek 

bez přístupu vzduchu za vzniku bioplynu a digestátu. Pojem není v legislativě 

odpadového hospodářství vymezen. Návrh vyhlášky MŽP o podrobnostech 

nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. [14] 

 

 Energetické využití je použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva za 

účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě 

energie. Zákon o odpadech  § 4 písm. n). Spalování odpadů se považuje za 

energetické využití pouze tehdy, jestliže použitý odpad nepotřebuje po vlastním 

zapálení ke spalování podpůrné palivo a vznikající teplo se použije pro potřebu 

vlastní nebo dalších osob, nebo odpad se použije jako palivo nebo jako přídavné 
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palivo v zařízeních na výrobu energie nebo materiálů za podmínek stanovených 

právními předpisy o ochraně ovzduší. Zákon o odpadech  § 23 odst. 1 písm. a) a b).  

 

 Integrovaný systém - komunální odpad je jednoduchou strategií, která koordinuje 

prevenci, sběr, využití a odstranění komunálních odpadů v celém odpadovém toku, 

směřující k optimální činnosti při respektování ekonomických, sociálních a 

environmentálních požadavků. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství 

vymezen. [14] 

 

 Integrovaný systém - obaly je systém společného nakládání s komunálním 

odpadem a použitými obaly. Systém je jednou z možností zajištění povinnosti 

zpětného odběru, recyklace a využití odpadů z obalů podle zákona o obalech. 

Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen.  [14] 

 

 Kompostování odpadů je aerobní proces (za přístupu vzduchu), při němž se 

činností mikro a makro organismů využitelný biologicky rozložitelný odpad 

přeměňuje na stabilizovaný výstup – kompost.  Pojem není v legislativě 

odpadového hospodářství vymezen. Návrh vyhlášky MŽP o podrobnostech 

nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. [27] 

 

 Komunitní kompostování je systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků 

z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na 

zelený kompost. Zeleným kompostem pak je substrát vzniklý kompostováním 

rostlinných zbytků. Zákon o odpadech § 10a odst. 1 písm. a) a b). [27] 
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 Materiálové využití odpadů je náhrada prvotních surovin látkami získanými 

z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových 

vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou 

bezprostředního získání energie. Zákon o odpadech  § 4 písm. m). 

 

 Měrná produkce odpadů je množství vyprodukovaných odpadů vztažené na určitou 

měrnou jednotku. Ve spojení s komunálním odpadem je to nejčastěji množství 

odpadů vyprodukovaných „průměrným“ občanem za určité časové období např. kg 

na obyvatele za týden nebo kg na obyvatele za rok. Pojem není v legislativě 

odpadového hospodářství vymezen. 

 

 Místo určené ke shromažďování a sběru vybraných druhů odpadů vybavené 

různými druhy shromažďovacích prostředků (různé typy kontejnerů, sběrné boxy 

apod.). Na sběrném dvoře lze sbírat větší počet druhů odpadů, a to včetně 

nebezpečných složek. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen.  

 

 Množství odděleně sebraných a dále využitelných druhů odpadů za určité časové 

období. Vyjadřuje se obvykle v měrných jednotkách jako např. výtěžnost v kg na 

obyvatele a rok. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

 

 Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, 

přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání  a odstraňování. Je definováno v 

zákoně o odpadech,  §4 písm. d). 
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  Objemová hmotnost odpadů (hustota) je hmotnost odpadu v konkrétním úseku 

shodných činností jeho odpadového toku. Nejčastěji je uváděna u odpadu 

shromážděného ve sběrných nádobách, po vysypání ze svozového vozidla, po 

zhutnění na skládce a je vyjádřena v kg/m³ nebo také v t/m³. Pojem není 

v legislativě odpadového hospodářství vymezen. [30] 

 

 Oddělený sběr odpadů (separace, třídění) je činnost, při které dochází k oddělení 

vybraných složek a druhů odpadů, k jejich oddělenému soustřeďování za účelem 

předání k dalšímu využití nebo odstranění. Pojem je nejčastěji spojován 

s odděleným sběrem využitelných a nebezpečných složek komunálních odpadů. Pro 

oddělený sběr odpadů jsou také užívány  pojmy separace odpadů či tříděný sběr. 

Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen. [10] 

 

  Odpadové hospodářství je technologickým odvětvím, které se bezprostředně 

dotýká všech stupňů výrobního a spotřebního cyklu od těžby surovin přes výrobu, 

dopravu a spotřebu produktů až po jejich zneškodnění. Činnost je zaměřená na 

předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, 

kde jsou odpady trvale uloženy a kontrola těchto činností. (Zákon o odpadech §4 

písm. c). [2] 

 

 Odstraňování odpadů  je činnost uvedená v příloze č. 4 k zákonu o odpadech. Jedná 

se o ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (například skládkování); úprava 

půdními procesy (například rozklad kapalných odpadů nebo kalů v půdě); hlubinná 

injektáž (například injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor 

nebo prostor přírodního původu); ukládání do povrchových nádrží (například 

vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun); 

ukládání do speciálně technicky provedených skládek; vypouštění do vodních těles; 

vypouštění do moří a oceánů; biologická úprava; fyzikálně-chemická úprava; 

spalování na pevnině; spalování na moři; konečné či trvalé uložení (například 
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v kontejnerech do dolů); úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich 

odstraněním; úprava jiných vlastností odpadů před jejich odstraněním; skladování 

odpadů před jejich odstraněním. [5] 

 

 Opětovné použití je použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného výrobku 

nebo komponentů takového výrobku bez jejich dalšího přepracování ke stejnému 

účelu, pro který byly původně určeny. Opětovné použití elektrozařízení je 

definováno v § 37g písm. c) zákona o odpadech.   

 

 Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle 

zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů (např. živnostenský 

zákon, obchodní zákoník). Zákon o odpadech  § 4 písm. r). 

 

 Plán odpadového hospodářství (POH) je koncepční dokument, který je zpracován 

na úrovni města (POH statutárního města Ostravy) a je součástí kraje (POH 

Moravskoslezského kraje) a republiky (POH ČR). Tento dokument se týká 

komunálních odpadů a ostatních odpadů jejichž původcem je přímo město. [42] 

 

 

 Podíl množství odděleně sebraných odpadů daného druhu k celkové produkci 

těchto odpadů na daném území za určité časové období (udává se v %). Pojem není 

v legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

 

  Prevence v odpadovém hospodářství se rozumí činnosti zaměřené na předcházení 

vzniku odpadů a jejich nebezpečnosti. Například prevencí podle zákona o obalech 

se rozumí zajištění snižování hmotnosti a objemu obalu, osobami uvádějícími obal 
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na trh, a to při dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při zachování 

jeho přijatelnosti pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele, s cílem snížit 

množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit. Dále např. zajištění nepřekročení 

limitních hodnot součtu koncentrací olova, kadmia, rtuti a chromu s oxidačním 

číslem VI v obalu nebo v obalovém prostředku, uváděném na trh. Zákon o obalech 

§ 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 písm. b). 

 

 Původce odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo 

fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají 

odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ 

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

považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy 

fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane 

vlastníkem těchto odpadů. Zákon o odpadech  § 4 písm. p). [4] 

 

 Rekultivace je uvedení místa, zpravidla dotčeného lidskou činností, do souladu 

s okolím a obnovení funkčnosti povrchu terénu ve vztahu k jeho původnímu 

užívání nebo nově zamýšlenému užívání. Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 

změně vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 

znění pozdějších předpisů, § 2 písm. k). [29] 

 

  Sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou 

oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu 

využití nebo odstranění. Zákon o odpadech  § 4 písm. i). 
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 Sběrné nádoby jsou nádoby určené ke shromažďování a sběru odpadů. V obcích se 

jedná nejčastěji o sběrné nádoby objemů 80 až 3200 litrů, plastové nebo kovové 

anebo sklolaminátové, různého tvarového provedení s barevnou odlišností podle 

shromažďovaného druhu odpadu. Pojem není v legislativě odpadového 

hospodářství vymezen.  [39] 

 

 Shromažďováním odpadů se rozumí krátkodobé soustřeďování odpadů do 

shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním 

s odpady. Zákon o odpadech  § 4 písm. f). 

 

 Skládka odpadů je technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým 

a řízeným uložením na zemi nebo do země. 

 

 Skladování odpadů je přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny 

(shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich 

ponechání v něm. Zákon o odpadech  § 4 písm. g). 

 

 Soustřeďování odpadů je jejich shromažďování původcem, sběr a výkup k tomu 

oprávněnou osobou, skladování odpadů původci i oprávněnými osobami, ale i jiné 

soustřeďování než skladování převzatých odpadů osobami oprávněnými k jejich 

využití nebo odstranění před jejich využitím nebo odstraněním. Vyhláška MŽP č. 

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

3 písm. d). [39] 
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 Svoz odpadů představuje přepravu odpadů z různých míst dopravním prostředkem, 

který není mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů. Stanovisko odboru 

legislativního a odboru odpadů MŽP k §39 zákona o odpadech a k §21 až §23 

vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.  [3] 

 

 Svozová oblast je oblast, ve které osoba oprávněná k nakládání s odpady zajišťuje 

služby k nakládání s odpady. Konkrétně se jedná o území, ve kterém určitá firma 

provádí sběr a svoz odpadů do příslušného zařízení na úpravu, využití či odstranění 

odpadů. Pojem není v legislativě odpadového hospodářství vymezen.  

 

 Svozová firma je  oprávněná osoba k nakládání s odpady, která provádí sběr a svoz 

odpadů do příslušného zařízení na úpravu, využití či odstranění odpadů. Pojem není 

v legislativě odpadového hospodářství vymezen. 

 

 Třídění odpadů je postup, kterým se z jinak bezcenného materiálu získávají 

druhotné suroviny. Třídění odpadů začíná již v domácnostech a dokončuje se na 

dotříďovacích linkách. [10] 

 

 Úprava odpadů je každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických 

nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo 

usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich 

objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností. Zákon o odpadech § 4 

písm. k). [7] 
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 Úprava biologická  je  řízené působení biologicky aktivní složky na odpad za 

účelem změny vlastností odpadu spočívající např. ve snížení obsahu či uvolňování 

škodlivých látek obsažených v odpadu do roztoku, snížení objemu či hmotnosti 

odpadu nebo významné snížení patogenních biologických činitelů za účelem 

odstranění nebezpečné vlastnosti, kterou je infekčnost (H9). 

 

 Úprava fyzikálně-chemická je  například odpařování, sušení, kalcinace, změna 

reakce (změna pH – neutralizace), změna chemického složení, odvodnění, srážení, 

filtrace, zpevňování (solidifikace), zapouzdření (enkapsulace), zesklenění 

(vitrifikace), zatavení do skla (vitrifikace), zatavení do asfaltu (bitumenace), 

zatavení do síry, kombinace uvedených postupů. 

 

 Úprava mechanická  je např. úprava složení odpadu, která zahrnuje i třídění 

odpadu, tj. oddělení jednotlivých složek odpadu prováděné především za účelem 

jejich využití, s nimiž je zpravidla dále nakládáno rozdílným způsobem, přičemž 

nejméně jedna vytříděná složka je odstraňována uložením na skládku.Vyhláška 

MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

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

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 6. 

 

  Úprava mechanicko-biologická je úprava směsného komunálního odpadu případně 

pro tuto úpravu dalších vhodných odpadů, spočívající v  kombinaci mechanických, 

fyzikálních a biologických postupů, jejímž výsledkem je oddělení některých složek 

odpadu, stabilizace biologicky rozložitelných složek odpadu a případně další 

úprava oddělených složek odpadu. Pojem není v legislativě odpadového 

hospodářství vymezen. [14] 
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 Úprava směsného komunálního odpadu před jeho uložením na skládku se rozumí 

vytřídění nebezpečných složek komunálního odpadu, komodit určených ke 

zpětnému odběru podle § 38 odst. 1 zákona o odpadech a využitelných složek podle 

§ 16 odst. 1 písm. b), § 17 odst. 4 zákona, případně vytřídění dalších složek. 

Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, § 2 písm. f). [16] 

 

 Uvedení výrobku do oběhu je každé úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné 

osobě v České republice po jeho uvedení na trh. Zákon o odpadech  § 4 písm. t). 

 

 Uvedení výrobku na trh je první úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné 

osobě v České republice jeho výrobcem nebo osobou, která jej nabyla z jiné 

členské země Evropské unie. Za uvedení na trh se považuje též dovoz výrobku. 

Zákon o odpadech  § 4 písm. s). 

 

 Výkup odpadů je sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo 

fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu. Zákon o 

odpadech § 4 písm. j). 

 

 Využívání odpadů jsou činnosti uvedené v příloze č. 3 k zákonu o odpadech. Jedná 

se o využití odpadů způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem 

k výrobě energie; získání/regeneraci rozpouštědel; získání/regeneraci organických 

látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších 

biologických procesů); recyklaci kovů a kovových sloučenin; recyklaci ostatních 

anorganických materiálů; regeneraci kyselin nebo zásad; obnovu látek používaných 

ke snižování znečištění; získání složek katalyzátorů; rafinaci použitých olejů nebo 
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jiný způsob opětného použití olejů; aplikaci do půdy, která je přínosem pro 

zemědělství nebo zlepšuje ekologii; využití odpadů, které vznikly aplikací 

některého z již uvedených způsobů; skladování materiálů před aplikací některého 

z uvedených postupů. [14] 

 

 Využívání odpadů na povrchu terénu je využívání odpadů při uzavírání skládek 

k vytváření těsnicí vrstvy skládky a svrchní rekultivační vrstvy skládky, 

k rekultivaci vytěžených povrchových důlních děl (povrchové doly, lomy, 

pískovny), k terénním úpravám nebo k rekultivacím lidskou činností postižených 

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

skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky MŽP č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, hlava V. 

 

 Zařízení a mobilní zařízení. Zařízení je technické zařízení, místo, stavba nebo část 

stavby. Zákon o odpadech  § 4 písm. e). Mobilní zařízení je zařízení určené 

k nakládání s odpady schopné pohybu a samostatné funkce, které přemístěním tuto 

svou funkci neztratí. V souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, se rozlišují mobilní zařízení ke 

sběru nebo výkupu odpadů (§ 3 písm. b)) a mobilní zařízení k využívání nebo 

odstraňování odpadů (§ 3 písm. a)). [7] 

 

  Zpětný odběr je odebírání použitých výrobků povinnými osobami od spotřebitelů 

bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění. Zpětný odběr se 

nevztahuje na výrobky, se kterými bylo nakládáno jako s odpadem již před jejich 

předáním povinné osobě. Povinnost zpětného odběru v podmínkách ČR se vztahuje 

na použité oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a 

zářivky, pneumatiky, elektrozařízení pocházející z domácností, autovraky. Zákon o 

odpadech § 38 odst. 1 a § 37a odst. 1 písm. b). Vyhláška MŽP č. 237/2002 Sb., o 
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podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění 

pozdějších předpisů (§§ 1 a 2). [14] 

 

 Zpracování odpadů jsou operace prováděné za účelem úpravy, využití nebo 

odstranění odpadů. Např. zpracováním autovraků se rozumí operace prováděné po 

převzetí autovraku za účelem odstranění nebezpečných složek, demontáž, 

rozřezání, drcení (šrédrování), příprava na odstranění nebo využití odpadu z drcení 

a provádění všech dalších operací potřebných pro využití nebo odstranění 

autovraku a jeho částí. Zákon o odpadech § 36 písm. e). [14] 

 

  

2.3 Odpadové hospodářství 

 
Odpadové hospodářství je  technologickým odvětvím, které se bezprostředně dotýká všech 

stupňů výrobního a spotřebního cyklu od těžby surovin přes výrobu, dopravu a spotřebu 

produktů až po jejich zneškodnění, kdy po uplynutí doby jejich životnosti se z nich stávají 

odpady (tzv. spotřební odpady). Významný podíl odpadů tvoří vedlejší materiály, 

vznikající přímo při výrobě těchto produktů (tzv. výrobní odpady). Odpadové hospodářství 

tak ovlivňuje všechny složky národního hospodářství. Mezi hlavní cíle odpadového 

hospodářství především patří předcházení nebo omezování vzniku odpadů. Pokud již 

odpady vzniknou, musíme s nimi nakládat tak, aby byly maximálně využity jako druhotné 

suroviny v původní nebo upravené formě a aby minimálně narušovaly životní prostředí. 

 

 

 

 

 



Radomír Michniak: Problematika komunálního odpadu na Ostravsku 

2010                                                                                                                             - 25 - 

  
 
 
 
 
  
 
  
  
  
 

Obrázek č.  1:  Základní schéma odpadového hospodářství. 

 

 

 Odpadové hospodářství v uplynulých dvaceti letech prodělalo značné změny ve všech 

svých oblastech. Ve druhé polovině roku 1991 začala platit legislativa odpadového 

hospodářství, tj. zákon o odpadech, zákon o státní správě v odpadovém hospodářství, 

Katalog odpadů, nařízení vlády o evidenci odpadů. Zároveň byl vydán zbytek prováděcích 

vyhlášek ve formě nařízení vlády. Současně začala vznikat řada podnikatelských aktivit v 

oblasti nakládání s odpady a problematika odpadů se dostávala do širšího podvědomí 

veřejnosti. Z pohledu současnosti patří problematika odpadového hospodářství mezi obory, 

kde se prolínají znalosti a zkušenosti z celé řady jiných oborů a oblastí. Při řešení 

jakéhokoliv problému z oblasti odpadového hospodářství se vychází ze znalostí a 

zkušeností souvisejících vědních oborů a jeho názvosloví, které je uvedeno v 

předcházejících kapitolách 2.1. a v 2.2.. [1] 

Problematika odpadového hospodářství, je nedílnou složkou životního prostředí. Jedná se o 

komplexní pojetí problematiky odpadů, to znamená jejich vznik, nakládání s odpady a 

jejich využití nebo zneškodnění či odstranění. Nakládání s odpady představuje celou řadu 

činností a zahrnuje v podstatě jakoukoliv činnost, která se s odpady provádí, od vzniku 

odpadů, nakládání s nimi, shromažďování, třídění, přepravy a dopravy, skladování a 

využití až po zneškodňování nebo odstraňování. V oblasti využití odpadů, jsou 

specifikovány možnosti využití odpadů jako druhotných surovin, v rámci jejich recyklace, 

tak i využití v dalším zpracování, popřípadě jako možných zdrojů alternativní energie. 

Nedílnou součástí odpadového hospodářství  je odstraňování odpadů spalováním, včetně 

spalovacích procesů a technologií. Skládky a skládkování jsou v  naší republice 

ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ 

Předcházení a omezování 
vzniku odpadů 

Nakládání s odpady 
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nejrozšířenějším způsobem odstraňování odpadů.  V oblasti odpadového hospodářství musí 

být věnována velká pozornost vlivu  provozu skládky nebo spalovny na životní prostředí. 

Odpadové hospodářství představuje v celosvětovém měřítku komplex faktorů, které 

odrážejí především úroveň využívání surovinových vstupů a péče o životní prostředí. 

Každá moderní vyspělá společnost se stále ve větší míře potýká s problémem odpadů, 

zejména s jejich nakládáním. Komunální, ale i průmyslové odpady jsou produkovány v 

čím dál tím větších množstvích. V současnosti problematika celkového objemu odpadů 

narůstá ještě rychleji a opravdu začíná být vážný problém jejich vliv na životní prostředí 

celé planety. Řešení odstraňování odpadů není jednoduchou záležitostí a musí být 

předmětem systémového řešení v souvislosti s řešením jednotlivých oblastí či regionů 

(států, územně správních celků, měst, obcí). [14] 

Odpadové hospodářství a jeho problematika v  dynamicky se rozvíjející světové lidské 

společnosti  přerůstá hranice jednotlivých  států. Vyžaduje řešení složitých otázek, které 

mají v mnoha státech světa podobný charakter a převážně i stejné cíle. Většina evropských 

(někdy i světových) států se při řešení problémů s odpady a odpadového hospodářství řídí 

právními normami, které jsou  shodné, nebo podobné ve vztahu k životnímu prostředí. Se 

vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 (1.května) bylo nutné přizpůsobit 

a uvést do souladu stávající právní normy v oblasti odpadového hospodářství s právními 

normami EU a jsou zakotveny v posledním platném zákonu o odpadech. 

Většina evropských států jsou také signatáři Basilejské konvence, která je mimo jiné 

mezinárodní právní úmluvou o dovozu, vývozu a tranzitu nebezpečných látek, tedy i 

odpadů přes hranice jednotlivých států a nakládání s nimi. 

Vývoj evropského pojetí odpadového hospodářství, ke kterému došlo v uplynulých deseti – 

patnácti letech,  je možné obrazně přirovnat k průmyslové revoluci. Proti jiným oborům se 

dříve značně zaostalé odpadové hospodářství díky nově využitým možnostem, ale i 

značným vkládaným finančním prostředkům do této oblasti, se dostává rychle na vysokou 

technickou úroveň a začíná i v některých směrech  překonávat očekávání uživatelů těchto 

služeb. [4] 

 V některých rozvíjejících se zemích však zatím někdy chybí finanční prostředky na 

výstavbu moderních zařízení pro úpravu a nezávadné zpracování odpadů. To se do značné 

míry týká i České republiky. V současné době prochází odpadové hospodářství neustálými 

změnami, které jsou vyvolány zejména dynamickým vývojem výrobních a spotřebních 
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procesů v celém průmyslu. Celková produkce odpadů trvale narůstá a její vývoj v podstatě 

sleduje růstové křivky produkce výrobních odvětví, které se v průměru pohybují mezi 

jedním až pěti procenty ročního zvýšení. [2] 

Zatížené a někdy i poškozené životní prostředí se samozřejmě negativně projevuje i na 

obyvatelích dané lokality. Zásadní obrat k lepšímu není závislý na úrovni vybavení 

zdravotnických zařízení, ale především na tom, jak dovedeme definovat a analyzovat 

spektrum škodlivých faktorů na životní prostředí a jak dokážeme definovat mechanismus 

jejich působení. Získané poznatky jsou předpokladem efektivního řešení této  

problematiky. Odpadového hospodářství je samozřejmě do značné míry závislé na 

ekonomické situaci ve společnosti, která se projevuje v oblasti využití odpadů a následně i 

v úrovni řešení odpadového hospodářství jako celku.  

Na využití odpadů má značný vliv: 

 

 koncepce státní politiky v oblasti nakládání s odpady 

 podpora státu v této oblasti 

 úroveň podnikání v oblasti nakládání s odpady 

 existence moderních zpracovatelských technologií  

 úroveň zpracovatelských technologií 

 objem finančních prostředků investovaných do odpadového 

hospodářství 

 

Jedním z velkých zdrojů znečištění životního prostředí v České republice je vysoká 

produkce odpadů. Do doby platnosti zákona o odpadech a dalších souvisejících právních 

norem bylo zcela nesystematické nebo nebylo vůbec žádné hospodaření s odpady. Můžeme 

tedy s klidným svědomím konstatovat, že hospodaření s odpady bylo živelné, nahodilé, 

neřízené.  

 

Z oblasti odpadů můžou negativně působit na zdraví člověka všechny čtyři základní 

faktory:  

 

 fyzikální 

 chemické 



Radomír Michniak: Problematika komunálního odpadu na Ostravsku 

2010                                                                                                                             - 28 - 

 biologické 

 psychosociální 

 

Tyto shora uvedené základní faktory můžou působit přímým kontaktem, nebo následně 

přes půdu, vodu, potraviny, ovzduší. Rovněž tak důsledky nesprávného nakládání s 

odpady, zejména nebezpečnými, promítnuté do oblasti psychosociální, vedou ke 

stresujícím vlivům na zdraví člověka. Poškození životního prostředí nesprávným 

nakládáním s nebezpečnými odpady a následné odstraňování těchto škod představuje 

ohromné finanční prostředky, které stát musí vynakládat na jejich nápravu. 

Dodatečně byla k odpadovému hospodářství přiřazena část problematiky obalů a odpadů z 

obalů, problematika zpětného odběru vybraných výrobků, nakládání s autovraky a 

elektrošrotem a nakládání s chemickými látkami. [1] 

Legislativní normy platné v oblasti odpadovém hospodářství jsou první oblastí problémů 

týkajících se odpadového hospodářství, na kterou narazíme při seznámení se s 

problematikou odpadového hospodářství jako celku a jejím řešením. Právní úpravy 

odpadového hospodářství zahrnují základní ekonomická opatření, která stimulují 

producenty odpadů nejen ke komplexnímu zlepšení, ale i řešení hospodaření s odpady, 

především k jejich lepšímu využití, jako druhotných surovin, nebo k  bezodpadovým 

(maloodpadovým) technologiím a v neposlední řadě k bezpečnému nakládání s nimi. 

Úroveň řešení  hospodaření s odpady je odrazem úrovně, vyspělosti  společnosti. 

Po uplynulých létech platnosti zákona o odpadech můžeme již hodnotit jeho účinnost v 

praxi. Dopad účinnosti zákona o odpadech a další legislativy znamená v posledních létech 

zcela nový zásadní přístup k problematice odpadového hospodářství, jako celku. Na jedné 

straně je zaznamenán pozitivní přístup ze strany producentů odpadů, na druhé straně 

evidujeme nárůst výskytu černých skládek, který mají negativní (škodlivý) vliv na zdraví 

člověka a životní prostředí. Pozitivním jevem je snaha o využití odpadů jako druhotných 

surovin a snížení jejich produkce. [14] 

V poslední době se odpady   stávají všeobecným problémem, o který se začínají zajímat 

nejenom ti, kteří se s nimi běžně setkávají a proto musejí rozhodovat, jak s takovými 

odpady naložit. Při řešení problematiky odpadů  vnímáme problém komunálních odpadů 

především proto, že se s ním setkáváme v každodenní činnosti a to i přesto, že se 

komunálních odpadů tvoří (produkuje) z celospolečenského hlediska daleko menší 
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procento, než odpadů průmyslových, nebo z těžby uhlí, či nerostných surovin. Je proto 

velmi nutná, odpovědnost vůči životnímu prostředí, vyškolení  odborníků-specialistů v této 

problematice. Je potřebné, aby se management zabýval v této oblasti zejména technikou a 

technologiemi pro zpracování a především zhodnocováním vznikajících odpadů, zejména 

jejich využití jako druhotných surovin. Nemůžeme v této souvislosti opomenout na osvětu 

v hospodaření s odpady, která je velmi důležitá jako prevence, a u které je potřeba začínat 

již v raném školním věku, aby v blízké budoucnosti bylo dosaženo kýženého efektu. 

Řešení problematiky odpadového hospodářství, s důrazem na využití odpadů jako 

druhotných surovin, je odrazem úrovně vyspělosti společnosti a schopnosti se s danou 

problematikou vypořádat. Z tohoto řešení se potom odvíjí výběr různých činností v oblasti 

zneškodňování a odstraňování veškerých odpadů, použití a aplikace příslušných 

technologií. V poslední době ještě více roste úloha a důležitost obcí v oblasti služeb, ve 

věci údržby veřejné zeleně, čistoty veřejných ploch, ve sběru a svozu komunálních a 

velkoobjemových odpadů a při řešení  otázek životního prostředí. [5] 
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Obrázek č. 2:  Základní mezníky legislativního vývoje odpadového hospodářství v ČR. 
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být, že odpad je surovinou, kterou se my všichni musíme naučit zpracovávat a využívat 
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předcházení a omezování vzniku odpadů a nakládání s odpady. Druhotná surovina je 

materiál nebo surovina získaná z odpadu, která je způsobilá k dalšímu materiálovému nebo 

energetickému využití. Hranice systému odpadového hospodářství začíná v okamžiku 

vzniku (produkce) odpadu. [32] 

 

 

2.4 Zákon o odpadech 

 

Základní právní normou v České republice o nakládání s odpady je zákon č. 185/2001 Sb. 

o odpadech, který byl vyhlášen dne 15. 5. 2001, s účinností od 1. ledna 2002. Tento zákon 

znamenal zásadní změnu v legislativě České republiky v odpadovém hospodářství. Zákon 

stanoví v souladu s právem Evropského společenství povinnosti právnických i fyzických 

osob při nakládání s odpady. Rovněž stanoví  podmínky pro předcházení vzniku odpadů a 

při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného 

rozvoje. Dále stanoví pravomoce a působnosti jednotlivých orgánů veřejné správy. Pokud 

zvláštní zákon nestanoví jinak, vztahuje se tento zákon na všechny formy nakládání s 

odpady. Základní filozofie zákona je předcházení vzniku odpadů, využívání odpadů jako 

druhotných surovin a ochrana životního prostředí ve všech jeho složkách při nakládání 

s odpady. V kapitole V. tohoto zákona, je zvlášť upraveno nakládání s komunálním 

odpadem vznikajícím na území obce. [14] 

Zákon je rozdělen do 18 kapitol a 89 paragrafů a obsahuje 7 příloh a od vyhlášení v roce 

2001,  prošel celou řadou úprav a novel. Přílohy zákona o odpadech: 

 

Příloha č. 1: obsahuje celkem 16 skupin odpadů, označených Q1 až Q 16. Jedná se 

například o zůstatky z výrob a spotřeby, výrobky, které neodpovídají požadované jakosti 

nebo s prošlou lhůtou spotřeby, kontaminované materiály, zůstatky z průmyslových 

procesů apod. 

 

Příloha č. 2:  obsahuje seznam nebezpečných vlastností odpadů označených  H1 až H14 a 

poněkud se liší od nebezpečných vlastností vyjmenovaných v předchozím zákoně o 

odpadech ( č. 125/1997 Sb ). 
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Příloha č. 3: obsahuje způsoby využívání odpadů. Označeny jsou kódem R1 až R13. 

Uvedené způsoby zahrnují například využití odpadu jako paliva nebo energetického 

zdroje, získávání druhotné suroviny, recyklaci, regeneraci, rafinaci látek, přepravu odpadů, 

skladování apod. 

 

Příloha č. 4: obsahuje způsoby odstraňování odpadů, které jsou označeny kódem D1 až 

D15 a zahrnují například skládkování odpadů, biodegradaci, hlubinné ukládání, fyzikálně – 

chemické úpravy, spalování a jiné úpravy odpadů. 

 

Příloha č. 5: obsahuje seznam složek, které podle zákona o odpadech činí odpad 

nebezpečný. Jednotlivé složky jsou označeny kódem C1 až C51.  Jedná se především a 

těžké kovy a jejich sloučeniny, sirníky, kyanidy, azbesty, fosfor, chlorečnany, chloristany, 

azidy, PCB, farmaceutické nebo veterinární přípravky, infekční látky, halogenovaná 

rozpouštědla, látky výbušné povahy. 

 

Příloha č. 6: obsahuje sazbu základního poplatku za ukládání odpadů je rozdělena na 

poplatky za nebezpečný odpad a na poplatky za komunální a ostatní odpad. Dále obsahuje 

sazbu rizikového poplatku za ukládání nebezpečných odpadů 

 

Příloha č. 7:  obsahuje skupiny elektrozařízení, které jsou rozděleny na celkem 10 skupin 

jako jsou malé nebo velké domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií, elektrické 

a elektronické nástroje, hračky, výdejní automaty apod. 

 

Pokud jiný zvláštní právní předpis nestanoví jinak, vztahuje se zákon o odpadech i na 

nakládání s odpady, které nevznikly při hornické činnosti, na odkaliště a na nakládání s 

nepoužitelnými návykovými látkami,  přípravky  a nepoužitelnými léčivy. 

Zákon stanoví pravidla i pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 

dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného 

rozvoje, dále práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů 

veřejné správy. 

S nabytím účinnosti zákona o odpadech nabylo účinnost i pět prováděcích vyhlášek k 

tomuto zákonu. Všechny tyto vyhlášky byly rovněž novelizovány. Smyslem tohoto zákona 
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je stanovit závazný režim při nakládání s odpady, který je založen na ochraně životního 

prostředí. Zákon upravuje povinnosti nakládání s odpady a to jak ve formě všeobecné, tak 

konkrétní pro jednotlivé činnosti. 

Velmi podrobně jsou v tomto zákoně stanoveny povinnosti původců (producentů) odpadů, 

včetně obcí. Jednou z těchto povinností je například zařazení odpadů podle katalogu  

odpadů  (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.). [14] 

Zákon o odpadech, jak je v úvodu této kapitoly uvedeno, ve svých jednotlivých 

ustanoveních ukládá také povinnosti právnickým a fyzickým osobám a tyto povinnosti se 

vztahují na nakládání se všemi odpady. 

 

Výjimku tvoří pouze nakládání s: 

 odpadními vodami 

 odpady z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 

ukládaných v odvalech, výsypkách a odkalištích 

 odpady drahých kovů 

 odpady radioaktivní 

 mrtvými lidskými těly, včetně mrtvě narozených těl a potratů, části těl 

včetně amputovaných končetin, orgánů a ostatků 

 konfiskátů živočišného původu 

 nezachycenými emisemi znečišťujících ovzduší 

 odpady trhavin, výbušnin a munice, 

 vytěženou zeminou a hlušinou, včetně sedimentů z říčních toků a vodních 

nádrží, vyhovujícím limitům znečištění pro jejich využití v zemědělském 

půdním fondu, k zavážení podzemních prostor a k úpravám na povrchu 

terénu, stanoveným prováděcím právním předpisem. [14] 

 

2.4.1 Orgány veřejné správy 

 

Orgány výkonu veřejné správy v oblasti nakládání s odpady, stanoví zákon o odpadech 

v kapitole VI. V zákoně jsou upravena práva a povinnosti státní správy a  v zákoně o 

odpadech jsou přesně vymezeny jednotlivé stupně orgánů státní správy a stanovena jejich 

působnost.  
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Veřejnou správu v oblasti nakládání s odpady vykonávají: 

 Ministerstvo životního prostředí ČR 

 Ministerstvo zdravotnictví ČR  

 Ministerstvo zemědělství ČR 

 Policie ČR 

 Celní orgány 

 Inspekce 

 Orgány ochrany veřejného zdraví 

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

 Krajské úřady 

 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

 Újezdní úřady 

 

Ministerstvo životního prostředí ČR je ústředním orgánem státní správy v oblasti nakládání 

s odpady a vykonává v této oblasti vrchní státní dozor. Vykonává funkci kompetentního 

úřadu při dovozu, vývozu a tranzitní přepravě odpadů podle mezinárodní úmluvy a 

vykonává funkci ohniskového bodu Basilejské úmluvy. Pověřuje právnické nebo fyzické 

osoby k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, uděluje právnickým nebo fyzickým 

osobám oprávněným k podnikání autorizaci k nakládání s nebezpečným odpadem. Dále 

rozhoduje v  pochybnostech o zařazení odpadů a zpracovává a vede souhrnnou evidenci o 

druzích odpadů,  jejich množství a způsobu nakládání s nimi. Tato evidence je 

zpřístupněna občanům. Ministerstvo životního prostředí ČR zpracovává koncepci 

odpadového hospodářství České republiky. [14] 

Inspekce má oproti ministerstvu za úkol kontrolu, jak jsou právnickými a fyzickými 

osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a 

rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti nakládání s odpady. Dále 

kontroluje, zda je dodržován pověřenými osobami stanovený způsob hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů. Může pozastavit platnost osvědčení vydaného pověřenou 

osobou, nebo ho odebrat. Orgány inspekce ukládají právnickým nebo fyzickým osobám 

oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinností uzákoněných v příslušných 

ustanoveních a zároveň stanoví podmínky a lhůty pro zjednání nápravy. Inspekce 
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spolupracuje s ostatními orgány veřejné správy a s obcemi a poskytuje jim odbornou 

pomoc. Dává podněty Ministerstvu životního prostředí k uplatnění vrchního státního 

dozoru a krajskému úřadu k zákazu provozu zařízení k odstraňování odpadů. 

Celní orgány kontrolují při přechodu státní hranice zboží, které je deklarováno jako odpad 

k využití jako druhotné suroviny nebo pro jiné účely (ne však ke zneškodnění), Je-li tento 

odpad vybaven příslušnými doklady a zda odpovídá údajům uvedeným v průvodních 

dokladech. V případě porušení zákona, nebo v případě pochybností celní orgány 

deklarovaný odpad zadrží. Celní orgány mají rovněž povinnost vést evidenci všech zásilek 

odpadů propuštěných přes hranice našeho státu. [7] 

Orgány policie České republiky v rámci pohraničního odbavování a v pásmu do 25 km od 

státních hranic zaznamenávají a podle možnosti dokumentují podezřelé jevy a okolnosti 

nasvědčující nelegální  přepravě odpadů přes státní hranici do České republiky a další 

povinnosti a práva, které jsou v zákoně o odpadech uvedené. [14] 

Krajské úřady jsou v  nejvyšším orgánem státní správy v odpadovém hospodářství v kraji. 

Krajský úřad pro území své působnosti má ze zákona o odpadech stanoveny čtyři 

základní pravomoce: 

 Vydává souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem v množství 

větším než 100t, k upuštění od povinnosti třídit odpad původci nebo 

oprávněné osobě v odůvodněných případech, k provozování zařízení na 

odstraňování odpadů nebo zařízení na úpravu a využívání nebezpečných 

odpadů, souhlas k čerpání finanční rezervy, vytvořené provozovatelem 

skládky, pro rekultivační a asanační práce. Krajský úřad může tyto 

souhlasy v odůvodněných případech také odejmout. 

 Ukládá opatření k odstranění protiprávního stavu, provozovateli zařízení 

k odstranění odpadu povinnost zneškodnit odpad,  právnickým a 

fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokutu za porušení 

stanovených povinností. 

 Zakazuje  původci činnost, pokud tento nemá zajištěno využití nebo 

zneškodnění odpadů a pokud by vznikající odpady mohly poškozovat 

životní prostředí,  provoz zařízení ke zneškodňování odpadů, nesplňuje-

li jeho provozovatel povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech. 
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 Vydává vyjádření  ke zřízení zařízení ke zneškodňování odpadů,  v 

územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady,  k 

připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv 

na nakládání s odpady, k podnikání v oblasti nakládání s odpady pro 

potřeby živnostenského úřadu. [14] 

 

Obecní úřady s rozšířenou působností vykonávají veřejnou správu především v oblasti 

nakládání s komunálním odpadem, který vzniká na území obce. Obce vydávají souhlas k 

podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území obce. Vydávají rovněž 

obecně závaznou vyhlášku a za neplnění povinností v ní uvedených mohou ukládat 

právnickým osobám nebo fyzickým osobám pokuty podle tohoto zákona, nebo fyzickým 

osobám podle přestupkového zákona. Obecní úřad uděluje souhlas k nakládání s 

nebezpečným odpadem do produkce méně než 100 tun za běžný kalendářní rok. Vede a 

zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, evidenci autovraků a způsobů 

zpracování, využití  nebo odstranění elektrošrotu. [11] 

Ukládá pokuty za porušení zákona o odpadech v případě nevedení evidence odpadů, 

nezabezpečením odpadů vůči úniku nebo poškození. 

Obecní úřad (újezdní úřad) kontroluje zda právnické a fyzické osoby oprávněné k 

podnikání využívají systému zavedeného v obcí pro nakládání s komunálním odpadem a 

zda se fyzická osoba, která není podnikatelem,  zbavuje odpadu v souladu s tímto 

zákonem. Kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů. [14] 

 

2.4.2 Poplatky 

 

Zákon o odpadech stanoví výši poplatku za uložení odpadů, která je uvedena v příloze č. 6  

k tomuto zákonu. Výše poplatku závisí na množství a kategorii uložených odpadů. V 

zákoně je dále zakotvena povinnost tvorby finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o 

skládku a asanaci po ukončení jejího provozu. Čerpání z prostředků finanční rezervy smí 

provozovatel skládky provádět pouze se souhlasem příslušného krajského úřadu na práce 

související s přesně stanovenými činnostmi. 

Poplatky za ukládání odpadů jsou rozděleny na poplatky základní, poplatky rizikové  a 

poplatky za uložení nebezpečných odpadů. Obojí poplatky jsou od r. 2002  stanoveny 
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progresivním způsobem. Poplatky za uložené odpady platí provozovatel skládky obci, na 

jejímž katastrálním území se skládka nachází, jsou tedy příjmem obce. Rizikové poplatky 

jsou příjmem Státního fondu životního prostředí . [14] 

 

 

2.4.3 Sankce 

 

Sankce můžou být ukládány za takové nakládání s odpady, které je v rozporu se zákonem o 

odpadech a jeho prováděcími předpisy. Pokuty jsou zakotveny v kapitole deset zákona o 

odpadech, v ustanoveních §§ 66 až 70. Pokutu ukládá obec nebo inspekce. 

Výše pokuty je dána ve většině případů charakterem porušení zákona a je definována 

v několika rozmezích následovně: 

 

 do 20 000 Kč  ukládá obec fyzické osobě za to, že se zbaví autovraku nebo umístí 

vozidlo vyřazené z registru v rozporu s tímto zákonem, nebo odloží 

elektroinstalační zařízení mimo místa určená 

 do 300 000 Kč - pokutu ukládá obecní úřad právnické osobě nebo fyzické osobě 

oprávněné k podnikání za využívání systému nakládání s komunálním odpadem 

bez písemné smlouvy s obcí 

 do 1 000 000 Kč ukládá inspekce nebo obecní úřad s rozšířenou působností za 

porušení povinností, uvedených v § 66 odst. 2. 

 

Za další porušení zákona ukládá pokutu pouze inspekce: 

 

 do 1 000 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a převezme do svého 

vlastnictví odpad. 

 do 10 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání za 

porušení povinností uvedených v § 66 odst.3. 

 do 50 000 000 Kč při nakládání s nebezpečnými odpady, které představují 

mimořádné riziko pro životní prostředí a podléhají zpřísněnému režimu, 
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Pokutu ukládá, vybírá a vymáhá ten orgán veřejné správy, který jako první zahájil správní 

řízení o jejím uložení. Pokuty uložené inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního 

prostředí a pokuty uložené obecním úřadem jsou příjmem rozpočtu obce. 

Nápravné  opatření je ukládáno samostatně. [14] 

 

2.5 Plán odpadového hospodářství ČR 

Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) stanoví v souladu s principy 

udržitelného rozvoje cíle a opatření pro nakládání s odpady na území České republiky. 

POH ČR se vztahuje na nakládání se všemi produkovanými odpady s výjimkou odpadů 

vyjmenovaných v § 2 odst. 1 písmena a) až h) zákona o odpadech. POH ČR je podkladem 

pro zpracování plánů odpadového hospodářství krajů. Závazná část POH ČR je závazným 

podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v 

oblasti odpadového hospodářství (§ 42 odst. 5 zákona o odpadech). POH ČR je zpracován 

na dobu 10 let, to je období let 2003 až 2012 a bude změněn bezprostředně po každé 

zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. Struktura a obsah POH ČR 

jsou dány ustanovením §41 a §42 zákona o odpadech, § 26 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady, zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, včetně 

příslušných prováděcích předpisů a dále platnými směrnicemi Evropských společenství 

(ES), jejich návrhy a dalšími souvisejícími dokumenty. [40] 

POH ČR je členěn na 4 základní části s následujícím obsahem: 

 úvodní část 

 vyhodnocení stavu odpadového hospodářství ČR 

 závazná část 

 směrná část 

Úvodní část  POH ČR poskytuje základní informace o působnosti, platnosti, struktuře a 

obsahu POH ČR. Dále uvádí demografii a geografii ČR, stav hospodářství a vývoj 

plánování odpadového hospodářství na území ČR. 

Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství ČR podává přehled o současném způsobu 

nakládání s odpady na území ČR a dalších činnostech, které mají na oblast hospodaření s 
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odpady vliv, porovnání stavu odpadového hospodářství ČR s členskými státy EU atd. 

Kapitolu uzavírá přehled klíčových problémů odpadového hospodářství ČR. 

Závazná část je součástí právního řádu ČR a tvoří přílohu nařízení vlády o POH ČR. Řeší v 

obecné rovině předcházení vzniku odpadů, využívání odpadů a bezpečné odstraňování 

odpadů, dále stanoví specifické zásady, cíle a opatření k omezování množství odpadů a 

jejich nebezpečných vlastností; řešení je zaměřeno zejména na odpady a činnosti 

vyjmenované v § 42 zákona o odpadech. [14] 

 

 Závazná část POH ČR zahrnuje 8 bodů: 

 opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a 

nebezpečných vlastností 

 zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady 

 zásady pro nakládání s vybranými odpady a zařízeními podle části 

čtvrté zákona o odpadech 

 zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s 

odpady 

 zásady pro rozhodování ve věcech dovozu a vývozu odpadů 

 podíl recyklovaných odpadů 

 podíl odpadů ukládaných na skládky 

 maximální množství organické složky ve hmotě ukládané do skládek 

Směrná část uvádí přehled nástrojů pro splnění stanovených cílů, systém řízení změn v 

odpadovém hospodářství, zdůvodnění navržených opatření, přehled indikátorů ke 

sledování změn v odpadovém hospodářství, návrh na rozpracování POH ČR, včetně 

přehledu připravovaných směrnic ES z oblasti odpadového hospodářství, které budou pro 

ČR v pozici členského státu EU závazné. [40] 
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 Obrázek č. 3:   Schéma časové návazností plánu odpadového hospodářství v ČR na POH kraje a  POH      
                      města Ostravy. 
 
  
 

2.5.1 Plán odpadového hospodářství MSK 

 

 

Plány odpadového hospodářství krajů se zpracovávají na základě ustanovení §43 zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech.  Každý kraj v samostatné působnosti zpracovává plán 

odpadového hospodářství kraje, pro území, které spravuje.  POH kraje musí být v souladu 

se závaznou částí řešení plánu odpadového hospodářství České republiky a jejími 

změnami. 

Plán odpadového hospodářství kraje je podkladem pro koncepční činnosti uskutečňované 

na území kraje a pro zpracování navazujících plánů odpadového hospodářství původců 

odpadů. Závazná část řešení plánu odpadového hospodářství kraje je závazným podkladem 

pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti 

odpadového hospodářství. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 25. zasedání 
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dne 30. 9. 2004 usnesením č. 25/1120/1 schválilo Plán odpadového hospodářství 

Moravskoslezského kraje a vydalo Obecně závaznou vyhlášku Moravskoslezského kraje č. 

2/2004, kterou se vyhlašuje jeho závazná část. [42] 

Plán odpadového hospodářství obsahuje v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 zákona  o 

odpadech  závaznou a směrnou část.  

 

Z důvodu přehlednosti a praktického využití je členěn na šest částí:  

 úvod 

 vyhodnocení stavu odpadového hospodářství 

 závazná část 

 směrná část 

 řízení (management) odpadového hospodářství  

 přílohy 

 

Cílem Plánu odpadového hospodářství je vytvoření vhodných podmínek jak pro 

předcházení a minimalizaci vzniku odpadů, tak i pro adekvátní způsob nakládání s odpady. 

Plán odpadového hospodářství je zpracován na dobu 10 let a bude upravován při každé 

zásadní změně podmínek, z nichž jeho příprava vycházela. Závazná část POH je závazným 

podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství původců odpadů a pro 

rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, včetně obcí v kraji v oblasti 

odpadového hospodářství. 

Původce odpadů zasílá kopii návrhu svého POH nebo jeho změny krajskému úřadu, 

příslušnému podle sídla provozovny původce odpadů, a to nejpozději do 3 měsíců od jeho 

zpracování. V případě, že jsou mu sděleny připomínky krajského úřadu, původce je 

zapracuje do návrhu svého POH a upravený POH zašle do 3 měsíců ode dne doručení 

připomínek příslušného krajského úřadu zpět tomuto krajskému úřadu. Vzhledem k tomu, 

že krajský úřad POH neschvaluje, doporučuje se původci, datum odeslání POH se 

zapracovanými připomínkami krajského úřadu počítat jako den nabytí účinnosti POH. 

POH vypracovává na dobu nejdéle 5 let – tedy doba platnosti POH bude počítána 

následovně: den nabytí účinnosti + 5 let. Pokud krajský úřad připomínky nezašle, stane se 

dnem nabytí účinnosti POH datum  první odeslání kopie POH na krajský úřad. Pokud 
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krajský úřad vrátí POH s připomínkami původci vícekrát (což zákon nevylučuje), potom se 

stane dnem nabytí účinnosti datum posledního odeslání na krajský úřad. [42] 

Za zásadní změnu podmínek POH původců, kterým vznikají odpady při stavební činnosti 

(zhotovitelé staveb), na jejichž základě byl POH zpracován (viz §44 odst. 3 zákona o 

odpadech) se nepovažuje vznik odpadů na stavbách zahajovaných po termínu zpracování 

POH. Na těchto stavbách musí původce dodržovat zásady, cíle a opatření k jejich dosažení 

jak si je stanovil ve svém POH. Volbu zásad, cílů a opatření, které si původce stanovuje ve 

svém POH předurčuje požadavek na budoucí dodržování externích dokumentů příslušných 

pro realizaci každé stavby ( například územní rozhodnutí, stavební povolení) a požadavky 

obsažené v projektové dokumentaci příslušných staveb. 

 

 

2.5.2 Plán odpadového hospodářství SMO 

 

Plány odpadového hospodářství původců odpadů zpracovávají původci odpadů, kteří 

produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního 

odpadu, podle § 44 zákona o odpadech. Plán odpadového hospodářství původce musí být v 

souladu se závaznou částí řešení plánu odpadového hospodářství kraje a jejími změnami. 

Plán odpadového hospodářství původce odpadů se zpracovává na dobu nejméně 5 let a 

musí být změněn při každé změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, a to 

nejpozději do 3 měsíců od změny podmínek. [48] 

Původce odpadu, který ke dni vyhlášení závazné části plánu odpadového hospodářství 

kraje nebo její změny produkuje množství odpadů nad limit citovaný v úvodu této kapitoly 

je povinen zpracovat návrh plánu odpadového hospodářství do jednoho roku od vyhlášení 

závazné části plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny. Ostatní původci jsou 

povinni zpracovat návrh odpadového hospodářství do jednoho roku od dosažení produkce 

odpadů nad limit stanovený, který je uveden v úvodu této kapitoly. 

Původce odpadů je povinen kopii návrhu plánu odpadového hospodářství nebo jeho změny 

zaslat krajskému úřadu, příslušnému podle sídla provozovny původce odpadů, a to 

nejpozději do 3 měsíců od jeho zpracování. [48] 
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Hlavní zásady zpracování POH jsou: 

 

 připravit plánovací (řídící) dokument pro odpadové hospodářství původce 

vycházející z priorit předcházení vzniku odpadů, omezovaní jejich množství a 

nebezpečných vlastností, zvyšování podílu úpravy vznikajících odpadů s 

následným využitím (recyklací) takto upravených odpadů a optimalizace nakládání 

s odpady při všech činnostech původce 

 závazným podkladem je závazná část POH kraje vyhlášená obecně závaznou 

vyhláškou příslušného kraje 

 plánovací období je nejméně 5 let a změna plánu musí být provedena do 3 měsíců 

od změny podmínek, na jejichž základě byl plán zpracován 

 data využívaná pro přípravu POH původce jsou data z povinné evidence původců 

odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vykazovaná za období 2000 – 

2003 

 při využití dat je nutné uvádět vždy jejich zdroj 

 zvýšený, jednorázový vznik odpadů vlivem přírodní katastrofy nebo jiné 

mimořádné situace, kterou původce – obec nemohl ovlivnit se nepovažuje za 

produkci odpadů započítávanou pro výpočet limitů k vypracování POH 

 

Pro zpracování plánu odpadového hospodářství je doporučeno: 

 

 POH původce je zpracováván za účelem stanovení cílů a souboru opatření 

(programů) k jejich dosažení ve stanovených termínech. Vstupní analýza 

současného stavu odpadového hospodářství původce je nutnou podkladovou, nikoli 

však hlavní částí POH, má směřovat k odhalení slabých míst současného 

odpadového hospodářství původce a stanovit vstupní hodnoty vybraných 

indikátorů, které budou sloužit ke sledování změn odpadového hospodářství 

původce v plánovacím období 

 zajistit maximální provázanost POH původce s relevantními programovými 

dokumenty zpracovávanými v obci, kraji, ČR (například Realizační programy POH 

ČR, POH, programy snižování emisí, Krajské energetické koncepce apod.) 
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 pro jednotlivé (vybrané) skupiny odpadů stanovit v POH původce zásady pro 

předcházení a omezování vzniku odpadů, optimalizaci nakládání s nimi a cíle, 

nástroje a opatření (programy) pro dosažení cílů. Pro cíle definovat cílové hodnoty 

vybraných indikátorů, které je možné hodnotit (měřit). Cíle je doporučeno dělit na 

cíle dlouhodobé (5 a více let), střednědobé (2 - 5 let), krátkodobé (do 2 let) a 

operativní (ihned) 

 mezi cíle plánu zahrnout pouze takové, jejichž naplnění mohou původci v rámci 

svých kompetencí garantovat nebo ovlivnit použitím vhodných nástrojů řízení OH 

nebo realizací navržených opatření (programů) 

 kromě hlavních cílů POH původce, které musí být v souladu se závaznou částí 

POH kraje, resp. POH ČR, může původce stanovit další cíle a pro všechny takto 

stanovené cíle definovat nástroje a opatření (programy) k jejich dosažení, včetně 

odpovědnosti za jejich realizaci, nutné zdroje a termíny kontroly jejich dosažení 

 opatření a programy pro naplnění cílů POH sestavit do časového scénáře (v 

tabulkové formě) a rozčlenit je na opatření (programy) základní (podporující hlavní 

cíle vyplývající z právních předpisů, POH ČR, POH kraje nebo vyplývající z 

odkazu na významné odborné argumenty) a opatření (programy) individuální 

jejichž aplikace vychází ze specifických cílů a podmínek původce a povede 

prokazatelně k naplnění cílů POH ve smyslu předcházení vzniku odpadů, 

omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a optimalizace nakládání s 

nimi (např. vzdělávací programy, optimalizace rozhodovacích procesů řízení, 

zavedení systémů řízení zohledňujících vztah původce k životnímu prostředí – 

EMS, EMAS); 

 u všech navrhovaných základních opatření (programů) zvážit jejich dopad 

z hlediska ekonomické náročnosti, environmentální účinnosti a sociální 

akceptovatelnosti, uvést a posoudit možná rizika jejich realizace 

 

Plán odpadového hospodářství původce odpadů je závazným podkladem pro jeho činnosti. 

Města, obce, které k zabezpečení svých povinností při nakládání s komunálním odpadem 

vytvořily dobrovolný svazek obcí, mohou na základě písemné dohody zpracovat společný 

POH, který určí rozsah a způsob nakládání s komunálním odpadem. [14] 
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POH města Ostravy je rozpracováním POH ČR a POH MSK. Výchozími podklady pro 

zpracování  jsou informace Statutárního města Ostravy, evidence odpadů města a evidence 

odpadů společnosti OZO Ostrava s.r.o.. Osnova POH města Ostravy je realizována 

v souladu s „Metodickým návodem odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro 

zpracování POH obcí“.  POH Statutárního města Ostravy je rozpracován podle 

jednotlivých cílů a opatření, které se vztahují na všechny obce České republiky tak, aby 

bylo docíleno souladu s cíli stanovenými v POH vyšších stupňů (POHČR a POH MSK). 

POH Statutárního města Ostravy vychází ze zákona o odpadech a prováděcích předpisů a 

je rozpracován do konkrétních kroků včetně vyčíslení nákladů na jejich realizaci. [48] 
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3 SWOT analýza 
 

3.1 Charakteristika metody  

 
SWOT je zkratkou slov z angličtiny: Strengths (přednosti = silné stránky), Weaknesses 

(nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). SWOT analýza 

tedy představuje kombinaci dvou analýz, S - W a O - T. Tato analýza byla vyvinuta 

Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech výzkumný projekt na Stanfordově 

univerzitě, při němž byla využita data od 500 nejvýznamnějších amerických společností. 

Jedná se o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých relevantních stránek 

fungování firmy nebo problémů, řešení, projektů atd., a její současné pozice. Je silným 

nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších činitelů a v podstatě zahrnuje postupy 

technik strategické analýzy. Jádro metody spočívá v klasifikaci  a ohodnocení jednotlivých 

faktorů, které jsou rozděleny do 4 základních skupin (tj. faktory vyjadřující silné nebo 

slabé vnitřní stránky  a faktory vyjadřující příležitosti a nebezpečí jako vlastnosti vnějšího 

prostředí). 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
S-O strategie 
 

 Vývoj nových metod, které jsou 
vhodné pro rozvoj silných stránek 
projektu (společnosti) 

 

W-O strategie 
 

 Odstranění slabin pro vznik nových 
příležitostí 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
S-T strategie 
 

 Použití silných stránek pro zamezení 
hrozeb 

W-T strategie 
 

 Vývoj strategií, díky kterým je 
možné omezit hrozby, ohrožující 
naše slabé stránky 

 
 
Obrázek č.4: Obecné schéma SWOT  analýzy. 

 
 

SWOT analýza je standardní metoda používaná k prezentaci analytických poznatků o 

nejrůznějších objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná a pokud 
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možno vyčerpávající a objektivní charakteristika silných a slabých stránek zkoumaného 

objektu a jeho možných příležitostí a ohrožení. [45] 

Zdůrazňováním (zvýrazňováním) silných stránek a naopak kladení důrazu na odstraňování 

nebo alespoň minimalizování slabých stránek roste pravděpodobnost využití nabízejících 

se příležitostí a omezuje se dopad identifikovaných ohrožení. 

Tato metoda se zdá velmi jednoduchou, ale už při prvním pokusu o její aplikaci narazíme 

na řadu překážek a zjistíme, že už jen první dva předpoklady – totiž výstižná formulace a 

objektivita – se naplňují velice obtížně. Většina problémů se velice těžko vtěsnává do 

jednoduchých formulací, které můžou hrozit nebezpečím schematizace. Nezbytná 

objektivita zase naráží na psychologické bariéry, protože pojmenování vlastních předností 

může působit jako sebechvála a zveřejněním slabin se zase může přiznávat vlastní 

nedostatečnost. Dalším problémem zpravidla bývá pojmenovat podstatné záležitosti a 

eliminovat věci druhořadé. Proto je možno doporučit srovnávací (komparativní) metodu 

hodnocení, tj. srovnávat situaci zkoumaného objektu se situací podobných objektů. 

 

 

3.2 Výhody metody  

 

Proti obvyklým analytickým metodám prezentuje SWOT analýza vyváženě pohled na 

minulost a současnost a pohled na budoucnost analyzovaného objektu. Svým uspořádáním 

do čtyř kvadrantů, silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby, dobře vyhovuje 

charakteru úvah, které potřebujeme vést při formulování strategií budoucího chování resp. 

Cílevědomého ovlivňování dalšího vývoje  SWOT analýzy zkoumání. Umožňuje 

přehledně provádět zpětné korekce jednotlivých identifikovaných jevů (procesů, 

skutečností) včetně jejich přeřazování do jiných kvadrantů, vyžadují-li si to měnící se 

pohledy na budoucí vývoj zkoumaného objektu analýzy. [14] 

Umožňuje, aby ve stejně přehledné struktuře, v jaké byla provedena analýza, byla 

formulována strategická vize usměrnění budoucího vývoje analyzovaného objektu pomocí 

SWOT analýzy, jak rozvíjet jeho silné stránky.Dále stanovíme jak odstraňovat (eliminovat) 

jeho slabé stránky, které z budoucích příležitostí lze využít pro jeho další rozvoj a jak je 

můžeme využít.Nakonec stanovíme, jakými postupy (cestami, prostředky) bude 

eliminováno očekávané ohrožení jeho dalšího rozvoje.  
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3.3 Vnitřní – interní analýza  

 

Posouzení vnitřní situace sektoru a jejích příčin má pro formulaci strategie jeho dalšího 

rozvoje klíčovou roli. Vnitřní analýza má dvojí účel: stanovit možnosti a potenciál sektoru 

a identifikovat jeho vnitřní silné a slabé stránky. Silné stránky zahrnují jakékoliv 

srovnávací a konkurenční výhody sektoru pro jakékoliv typy rozvojových aktivit. 

Slabé stránky jsou veškeré faktory, které limitují nebo ohrožují tyto aktivity. Z praxe 

můžeme uvést některá podstatná témata při zkoumání silných a slabých stránek různých 

sektorů: 

 klíčová odvětví ekonomiky (průmyslu, služeb, turistiky) 

 dopravní infrastruktura a mezinárodní napojení státu a jeho regionů 

 ekologické škody, ochrana krajiny a přírody, ukládání pevných odpadů 

 občanská vybavenost, školství, kultura 

 turistika, atraktivity regionálního a národního významu 

 

 

3.4 Vnější – externí analýza  

 

Je důležité porozumět příležitostem a ohrožením vnějšího prostředí. Mnoho vnějších vlivů 

nebude moci sektor ovlivnit, avšak jejich pravděpodobné účinky na ekonomiku jsou 

důležité při tvorbě strategie. [14] 

 

Některé podstatné faktory, které je třeba brát při požití vnější (externí) analýze v úvahu: 

 změny zákonů 

 ekonomické změny na národní a mezinárodní úrovni 

 sociální a politické změny 

 demografické změny 

 infrastruktura 
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Důležitým aspektem vnější (externí) analýzy je posouzení, které okolnosti a tendence jsou 

pro tento sektor důležité a jakou vyžadují reakci: 

 vztah k jiným sektorům a regionům 

 pozitivní nebo negativní dopady uvedených podstatných faktorů 

 možnost konstruktivní reakce sektoru 

 

3.5 Využití SWOT analýzy 

 

SWOT analýzu lze využít pro identifikace prioritních oblastí, respektive jejich zpřesnění 

na počátku procesu definovaných prioritních oblastí nebo jako základ pro zaměření celé 

rozvojové strategie sektoru. Dále můžeme tuto analýzu využít jako základ pro formulování 

strategických cílů a následně stanovení  priorit, opatření a rozvojových aktivit. SWOT 

analýza má za cíl ze zjištěných informací (silných a slabých stránek) uvedených v profilu, 

umožnit  vytipovat na jedné straně možnosti rozvoje,  na straně druhé pak poukázat na 

možné problémy (rizika) a specifikovat potřebné jednotlivé kroky pro jejich odstranění a 

formulovat strategii.  [14] 
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4 Odpady, jejich vznik a  nakládání s nimi 
 

4.1 Vznik odpadů 

 
V této teoretické části vzniku odpadů, bude provedeno základní rozdělení odpadů, které 

může záviset na hlediscích, nebo kritériích, podle kterých lze odpady posoudit (hodnotit). 

Hodnotícím kritériem může být například fyzikální stav, původ, vliv na životní prostředí 

nebo na zdraví lidí, ale také zpracovatelnost a jejich využitelnost. 

 

          
 
 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Obrázek č. 5:  Produkce odpadů v ČR v roce 2008 a podíl produkce z podniků a obcí. 
 
 
 
Obecně můžeme odpady rozdělit podle fyzikálních vlastností na: 

 tuhé 

 kapalné 

 plynné 

 

Dále můžeme rozdělit odpady podle původu na odpady z: 

    

 těžby nerostných surovin a uhlí 

 průmyslové výroby a z těžby a zpracování ropy 
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 energetiky 

 zdravotnictví 

 komunální sféry a služeb 

 

Dalším kritériem rozdělení odpadů může být podle vlivu na životní prostředí, které 

mohou vznikat ve všech oblastech lidské činnosti v průmyslové, spotřební, 

komunální,  zdravotnictví a zemědělství: 

 ostatní 

 nebezpečné 

 

Z hlediska původce a následného využití můžeme rozdělit odpady do následujících 

kategorií: 

 odpady komerčně využívané 

 odpady nevyužívané 

 odpady odstraňované 

 

 

Největší objem odpadů vzniká při důlní činnosti, v průmyslu a energetice. Je potřeba uvést, 

že z pohledu zákona o odpadech  odpady z povrchové i hlubinné těžby uhlí, rud a dalších 

nerostů, včetně těžby kameniva nejsou považovány za odpad ve smyslu zákona o 

odpadech. Průmyslové odpady tvoří více jak 90% veškerých odpadů vznikajících v České 

republice. Produkce komunálního odpadu se pak pohybuje okolo 10% veškerých 

produkovaných odpadů. Údaje, které uvádí Český statistický úřad, se týkají pouze odpadů, 

které produkují právnické osoby s počtem zaměstnanců nad 20 osob. Dále nejsou zcela 

statisticky zdokumentovány odpady, které vznikají v rámci sanace starých zátěží, odpady, 

které se nacházejí na černých skládkách. [14] 

Odpady,které se odtěží v rámci úpravy vodních toků a vodohospodářských děl, nepodléhají 

podle platné současné legislativy odpadového hospodářství zákonu o odpadech, ale 

nakládá se s nimi podle zákona o vodách. Produkuje se většinou kamenivo, štěrky, písky a 

dnové nebo břehové kaly. Platná legislativa ČR neukládá povinnost evidence producentům 

těchto odpadů a někdy je velmi obtížné sledovat nakládání s těmito odpady a to i přesto, že 

může existovat riziko výskytu toxických látek ( kaly z velmi znečištěných toků). Mezi 
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odpady také nespadají certifikované výrobky, vyrobené úpravou odpadů nebo zpracováním 

druhotných surovin. [4] 

 

 
 

 
 
Obrázek č. 6: Produkce odpadů v tisících tunách dle jednotlivých odvětví v ČR v roce 2008.  
 
 

4.1.1 Odpady z těžby nerostných surovin a uhlí 

 

Jedná se většinou o odpady kategorie ostatní, inertní materiály, které svým složením 

odpovídají nadložním zeminám, proplástkům a balastním zeminám. Škodlivé životnímu 

prostředí bývají většinou až tuhé odpady z úpraven, které obsahují zbytky flotačních 

činidel a popřípadě zbytky rud. Z hlediska legislativy nejsou odpady z horní činnosti 

odpadem, ale uloženy na odkalištích jsou posuzovány jako ložiska nerostných surovin a 

jako s takovými je s nimi nakládáno. [10] 

Do této skupiny patří i odpady, které vznikají při těžbě kamene v kamenolomech, nebo 

vápence ve vápencových lomech, nebo při těžbě kaolínu. 

Pokud se jedná o nebezpečné odpady, které se při těžbě uhlí a nerostných surovin 

vyskytují, tak to jsou odpady, které vznikají provozem a činností těžebních zařízení a jejich 

údržby. 
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4.1.2 Odpady průmyslové a z těžby a zpracování ropy 

 

 Do této kategorie patří odpady z vlastní průmyslové výroby a z energetiky. Někdy se ve 

statistických přehledech objevují v této skupině odpady ze zemědělství a z lesnické 

výroby. Průmyslové odpady jsou často velmi cennou surovinou, kterou lze využít přímo 

nebo po úpravě v primárním nebo sekundární recyklačním procesu. Dále lze využít  jako 

sekundární zdroj energie. Tyto odpady jsou obvykle dobře definovatelné, poměrně čisté, 

znamenají úsporu surovin, energie. I v této kategorií odpadů je velká rezerva ve využití a 

někdy dokonce průmyslový odpad končí na skládkách bez dalšího možného využití.  

Odpady z těžby, skladování, dopravy a zpracování ropy jsou na rozdíl od průmyslových 

odpadů odpady kategorie nebezpečné životnímu prostředí a jsou posuzovány jako látky 

škodlivé vodám. [10] 

Odpady z průmyslové výroby můžou mít nejrůznější složení a proto také i zařazení. 

Většina odpadů z průmyslové výroby je zařazena podle katalogu do odpadů ostatních, 

avšak značná část tvoří odpady nebezpečné, zejména z chemických anorganických a 

organických výrob. Do této kategorie patří výrobky z petrochemického průmyslu, 

organické látky a produkty obecně, agrochemické výrobky, ale také odpady z některých 

potravinářských výrob. 

 

 

4.1.3 Odpady z energetiky 

 

Do oblasti výskytu odpadů z energetiky patří převážně odpady ze spalování tuhých paliv a 

u velkých energetických zdrojů k nim v současnosti patří i produkty z odsíření spalin. 

Hlavními tuhými odpady ze spalovacího procesu jsou popel, škvára, popílek a struska. Do 

této skupiny odpadů spadá nejvíce certifikovaných výrobků s využitím v různých oborech 

stavebnictví. Specifickou skupinu odpadů tvoří odpady ze spalování jaderných paliv 

v atomových elektrárnách a tyto jsou samozřejmě zařazeny mezi odpady nebezpečné a to i 

přesto, že katalog odpadů skupinu radioaktivních odpadů nemá zařazenou. [14] 
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4.1.4 Odpady ze zdravotnictví 

 

Do této skupiny odpadů patří odpady ze zdravotnictví, sociální péče, lázeňské péče a 

výzkumu a rovněž také z veterinární péče.  Při použití kritérií, že se jedná o služby, 

můžeme tyto odpady považovat za odpady ze sféry služeb. Odpady ze zdravotnictví 

můžeme téměř vždy považovat za odpad nebezpečný.  

Rozdělení odpadů je závislé na hledisku nebo kritériích, podle kterých lze odpady hodnotit. 

Hodnotícím kritériem může být fyzikální stav odpadu, původ odpadu, vliv na životní 

prostředí nebo na zdraví lidí, ale také zpracovatelnost nebo využitelnost. 

Odpady ze zdravotnictví tvoří nezanedbatelnou součást zdravotnické péče, ale i veterinární 

péče. Zdravotnické odpady můžeme rozdělit způsobem, podle toho jaká kritéria zvolíme. 

Odpadů ve zdravotnictví vzniká veliké množství a se skladbou velice různorodou. Odpady 

ze zdravotnictví a z veterinární péče jsou podle katalogu odpadů zařazeny do skupiny 18 

(odpady ze zdravotnických zařízení – podskupina 18 01, odpady z veterinární péče - 

podskupina 18 02). [14] 

Vlastnost, která odpady ze zdravotnictví odlišuje od jiných odpadů je jejich infekčnost, 

která tyto odpady řadí do kategorie odpadů nebezpečných. Zneškodňování odpadů 

vznikajících ve zdravotnictví  musí být samozřejmě realizováno v souladu s platnou 

legislativou v odpadovém hospodářství a rovněž  v souladu s legislativou související. Tyto 

odpady  se zneškodňují spalováním. Odpady z veterinární oblasti se odstraňují v kafilériích 

nebo asanačních zařízeních (ústavech). 

 

Podle původu můžeme odpady ze zdravotnictví rozdělit do skupin: 

 

 z nemocnic a ambulancí 

 z léčebných ústavů 

 z lázeňské péče 

 z laboratoří 

 z lékárenské služby 

 z lékařského výzkumu 

 z pomocných provozů 
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Veterinární odpady můžeme rozdělit: 

 

 z  klinik a ambulancí 

 z veterinární péče 

 ze speciálních zařízení (zoologické zahrady) 

 z veterinárního výzkumu 

 

Odpady, které vznikají ve zdravotnictví, jsou svým charakterem velmi podobné. Mohou se 

lišit mírou možné infekční kontaminace, procentem odpadů biologického původu, různou 

hmotností a také odlišnými problémy při nakládání s nimi. Při nakládání s odpady ze 

zdravotnictví je velmi nutné dodržovat podmínky ochrany zdraví, které jsou upraveny 

dalšími vyhláškami Ministerstva zdravotnictví ČR, a které se týkají provozu 

zdravotnických zařízení. Zdravotnické odpady můžeme také charakterizovat jako 

heterogenní směs běžných odpadů, odpadů a chemikálií z laboratoří, farmaceutické odpady 

a patologické odpady. Všechny tyto odpady můžou obsahovat infekční odpady. Odpady 

spalované v nemocničních spalovnách můžou v některých případech obsahovat odpady 

nebezpečné nebo  i odpady s nízkou hladinou radioaktivity. Běžné nemocniční odpady jsou 

odpady velmi podobné tuhým komunálním odpadům z bydlení, služeb, technických 

vybavení, včetně umělých hmot, papíru, rostlinného odpadu, zbytky potravin, obaly 

plechové a umělohmotné. Chemikálie z laboratoří včetně farmaceutických zahrnují 

alkoholy, dezinfekční prostředky, ale také těžké kovy (rtuť).  Do infekčních odpadů se 

zahrnují veškeré odpady, které souvisejí s léčením pacientů umístěných v izolačních 

zařízeních, kultury a kmeny infekčních materiálů a biologických substrátů, lidská krev a 

krevní produkty, patologické odpady, kontaminované ostré předměty, kontaminovaná 

uhynulá zvířata, části těl a orgánů a odpady z ustájení zvířat a z klecí. [14] 

 

 

 

4.1.5 Odpady komunální 

 

Komunální odpady jsou odpady převážně z oblasti bydlení, služeb, rekreace, dopravy, ale 

také odpady z nevýrobní sféry průmyslových výrob. Do skupiny komunálních odpadů je 
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zařazen i živnostenský odpad. Složení těchto odpadů je velice různorodé a záleží na oblasti 

původu těchto odpadů. Hlavními složkami jsou papír a lepenka, popel z lokálních topenišť 

zbytky organického původu, sklo, plasty, kovy, nápojové kartóny, bioodpad. Součástí 

těchto odpadů je i veliké množství odpadů velkoobjemových, ale patří sem také drobné 

nebezpečné odpady ( léky, obaly od různých čistících prostředků, baterie apod.), které 

pokud nebudou vytříděny a zneškodněny můžou ohrožovat životní prostředí. Do 

komunálních odpadů je nutné zařadit také i živnostenský odpad. [30] 

 

4.1.6 Odpady nebezpečné 

 

Nebezpečné odpady jsou odpady, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech. Definice nebezpečných vlastností odpadů a 

kritéria hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle Vyhl. č. 376/2001 Sb., je 

následující. Odpad se hodnotí jako odpad nebezpečný, jestliže je překročeno alespoň jedno 

z následujících kritérií pro uvedené nebezpečné vlastnosti odpadů: 

 

H1  Výbušnost 

Mají odpady, které mohou explodovat působením vnějších tepelných podnětů nebo jsou 

citlivé k nárazu nebo ke tření nebo je u nich možno vyvolat reakce výbušného charakteru 

nebo v nich po zážehu probíhá rychlé výbuchové hoření. 

 

H2  Oxidační schopnost 

Mají v souladu s výsledky předepsaných zkoušek pevné odpady, které mohou způsobit 

požár nebo zvýšit riziko jeho vzniku, pokud přijdou do styku s hořlavým materiálem nebo 

organické peroxidy, které jsou hořlavé, i když nejsou v přímém kontaktu s jinými 

hořlavými materiály. Patří sem také kapalné odpady i odpady, které se stávají výbušnými 

až po smíchání s hořlavými materiály.  

  

H3A  Vysoká hořlavost 

Mají v souladu s výsledky předepsaných zkoušek: 

 kapaliny s bodem vzplanutí nižším než 21 stupňů C 
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 pevné látky nebo kapaliny, které se samostatně vznítí za krátkou dobu 

poté, co přijdou do kontaktu se vzduchem pokojové teploty bez dodání 

vnější energie 

 plyny, které jsou na vzduchu hořlavé za atmosférického tlaku 

 pevné odpady, které lze snadno zapálit krátkodobým stykem se zdrojem 

zapálení a které po odstranění tohoto zdroje dále hoří plamenem 

 pevné látky a kapaliny, které při kontaktu s vodou nebo vodní vlhkostí 

uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečném množství. 

 

H3B  Hořlavost 

Tuto nebezpečnou vlastnost mají v souladu s předepsanými výsledky odpady ve formě 

kapalin. 

 

H4  Dráždivost 

Mají odpady, které obsahují dráždivé látky a přípravky. Nejsou žíravé při krátkém nebo 

prodlouženém či opakovaném styku s pokožkou nebo sliznicí.  

 

H5  Škodlivost zdraví 

Mají odpady, které obsahují látky a přípravky škodlivé zdraví a mohou po vdechnutí, 

požití nebo proniknutí kůží způsobit lehké poškození zdraví. 

 

H6  Toxicitu 

Mají odpady, které obsahují toxické látky nebo přípravky ( včetně vysoce toxických látek) 

a jejichž vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží může vést k vážnému, akutnímu nebo 

chronickému poškození zdraví nebo případně i smrti. 
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H7  Karcinogenitu  

Mají odpady, které obsahují karcinogenní látky nebo přípravky a mohou po vdechnutí, 

požití nebo proniknutí kůží vést k onemocnění rakovinou nebo zvýšit četnost jejího 

výskytu. 

 

H8 Žíravost 

Mají odpady, které obsahují žíravé látky nebo přípravky a mohou při krátkém, 

prodlouženém nebo opakovaném styku s pokožkou nebo sliznicí vyvolat její poškození. 

 

H9  Infekčnost 

Mají  odpady, které obsahují životaschopné mikroorganizmy nebo jejich toxiny a další 

infekční agens, s dostatečnou virulencí v koncentraci nebo množství, o nichž je známo 

nebo spolehlivě  předpokládáno, že způsobují onemocnění člověka nebo jiných živých 

organizmů. 

 

H10  Teratogenitu  

Mají odpady, které obsahují teratogenní látky nebo přípravky (toxické pro reprodukci ), 

které mohou po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu 

nedědičných vrozených malformací nebo funkčních poškození. 

 

H11  Mutagenitu 

Mají odpady, které obsahují mutagenní látky nebo přípravky a mohou po vdechnutí, požití 

nebo proniknutí kůží vyvolat vznik nebo zvýšit pravděpodobnost výskytu dědičných 

genetických vad. 

 

H12  Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny                            

Mají odpady, které uvolňují ve styku s vodou, s kyselinami nebo se vzduchem více než 1 

litr za hodinu a na 1kg vysoce toxického nebo toxického plynu. 

 

H 13 – Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí  

Mají odpady, které mohou jakýmkoliv způsobem uvolňovat (vést při nebo po svém 

odstranění) vznik škodlivých látek, které negativně působí na životní prostředí a zdraví 
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lidí. Jedná se o odpady, které uvolňují do vodního výluhu nebo do jakékoliv složky 

životního prostředí škodlivé látky v množství překračujícím dané limitní koncentrace. 

 

H14  Ekotoxicitu 

Mají odpady, které představují nebo můžou představovat akutní nebo pozdní nebezpečí pro 

jednu nebo více složek životního prostředí. [14] 

 

Ve vyhlášce jsou uvedeny metody hodnocení jednotlivých nebezpečných vlastností odpadů 

a náležitosti odběru vzorků. Shora uvedené nebezpečné vlastnosti jsou vlastnosti, které 

uvádí zákon o odpadech. Mezi těmito vlastnostmi není vyjmenována ještě jedna velice 

nebezpečná vlastnost odpadů a tou je radioaktivita. Tato vlastnost není posuzována ze 

zákona o odpadech, protože celá problematika radioaktivních odpadů je řešena v souladu 

s atomovým zákonem. [9] 

Pro nakládání s nebezpečnými odpady platí dále celá řada dalších zvláštních  legislativních 

opatření. 

 

 

4.1.6.1 Výskyt nebezpečných odpadů 

 

Obecně můžeme rozdělit výskyt nebezpečných odpadů do třech základních okruhů: 

výrobní, komunální (služby a obchod) a staré zátěže (černé skládky). Pro přehlednost a 

lepší vypovídající schopnost jsou uvedeny následující tři obrázky. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
        Obrázek č. 7:  Schéma výskytu nebezpečných odpadů ve výrobní oblasti. 

VÝROBNÍ 
OBLAST

Těžba nerostných 
surovin 

Průmyslová 
výroba 

Doprava Zemědělská výroba 
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                OObbrráázzeekk  čč..  88::    SScchhéémmaa  vvýýsskkyyttuu  nneebbeezzppeeččnnýýcchh  ooddppaaddůů  vv  kkoommuunnáállnníícchh  oobbllaassttii.. 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
          Obrázek č. 9:  Schéma výskytu nebezpečných odpadů v oblasti starých zátěží. 
 
 
 
 
Nebezpečné odpady se vyskytují ve všech uvedených oblastech, a to ve formě tuhé, 

kapalné i plynné. [14] 

 

Na nebezpečné odpady se vztahují jednotlivá ustanovení  zák. č. 185/2001 Sb.,o 

odpadech a dále vyhlášky MŽP ČR: 

 

 vyhláška č. 376/2001Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů 

STARÉ ZÁTĚŽE 

Kontaminovaná 
půda 

Staré a černé 
skládky 

Odkalovací a 
usazovací nádrže 

Staré provozy 

KOMUNÁLNÍ 
OBLAST 

Bydlení, rekreace, 
doprava 

Služby, obchod Zdravotnictví Podnikatelská 
činnost 
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 vyhláška č. 381/2001Sb., katalog odpadů (uvedeno zařazení a 

kategorizace odpadů) 

 vyhláška č. 382/2001Sb., o nakládání s čistírenskými kaly 

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

 vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s odpady obsahujícími 

PCB 

 

Legislativa zabývající se odpadovým hospodářstvím uvádí také složky, které můžou činit 

odpad nebezpečným ( příloha zákona o odpadech a  vyhláška MŽP č. 503/2004 Sb.).  Do 

této skupiny patří  sloučeniny těžkých kovů, kyselé roztoky a kyseliny, zásadité roztoky a 

zásady, polyhalogenované organické sloučeniny. 

Na nakládání s nebezpečnými odpady se vztahuje i zákon o chemických látkách. 

Nakládání s nebezpečnými odpady se prolíná i do ostatních legislativních norem ČR 

týkajících se odpadů a odpadového hospodářství. Nakládání s nebezpečnými odpady se 

týká i obcí, které mají za povinnost zajistit sběr a shromažďování vytříděných složek 

nebezpečného odpadu vytříděného z komunálního odpadu vzniklého na území obce. 

K nakládání s nebezpečnými odpady kromě přepravy a dopravy je nutný souhlas 

příslušného správního orgánu. [14] 

 

 

4.2 Nakládání s odpady 

 

Nakládání s odpady je přesně definováno v zákoně o odpadech, §4 písmeno d.).  Jedná se 

souhrn činností jako je shromažďování, soustřeďování, péče o místo skladování, sběr, 

výkup,  přeprava (doprava), skladování, úprava (třídění, zpracování, recyklace, využívání) 

a odstraňování. Na obrázku č. 10 je pro přehlednost uvedeno základní schéma nakládání 

s odpady. V zákoně o odpadech jsou dále upraveny povinnosti nakládání s odpady a to jak 

ve formě všeobecné, tak ve formě konkrétní pro jednotlivé činnosti nakládání s odpadem. 
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Obrázek č. 10:  Základní schéma nakládání s odpady. 
 
 
 
 
Oblast nakládání s odpady se stala po roce 1990, oblastí velmi intenzivního rozvoje tržních 

vztahů a je ukázkou podnikatelského (tržního) rozvoje. Podle odborného odhadu 

ekonomické sféry má toto průmyslové odvětví v České republice roční obrat 10 - 15 

miliard Kč. [5] 

V oblasti nakládání s odpady by měla politika státu vycházet z toho, že odpad je vlastně 

surovina, ze které je možné získat surovinu nebo druhotnou surovinu a také podle toho 

jednat a to i za cenu toho, že ne vždy se v současné době využívání odpadů jako 

druhotných surovin jeví jako ekonomicky výhodné. Jak již bylo uvedeno, odpady jsou 

zcela novým  odvětvím, vyvíjejícím se v  nových ekonomických podmínkách. Usměrnění  

vývoje tohoto odvětví je samozřejmě v moci státu a to zejména prostřednictvím 

legislativních norem. Řešení problematiky nakládání s odpady a efektivní hospodaření s 

nimi je v  definováno v Plánu odpadového hospodářství  (POH) České republiky, 

schváleném vládou v roce 2003. V návaznosti na POH ČR byl schválen POH 
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v jednotlivých krajích a městech ČR. V roce 2004 byl schválen POH v Moravskoslezském 

kraji a v roce 2005 ve Statutárním městě Ostrava. Viz. kapitola 2.5.. [14] 

 

4.2.1 Shromažďování odpadů 

 

Shromažďování odpadu je dočasné soustřeďování odpadu před dalším nakládáním s 

odpadem. Shromažďování odpadů patří mezi základní operace v oboru nakládání s odpady. 

Podle zákona o odpadech je každý původce odpadů povinen odpady shromažďovat 

odděleně a utříděně podle jejich druhů. Shromážděné odpady je nutné umístit na určeném 

místě a má původce povinnost zabezpečit takové místo. 

Vzhledem k tomu, že k největšímu poškození lidského zdraví a životního prostředí může 

dojít při nakládání s nebezpečnými odpady, je nutné, aby byly dodržovány podmínky pro 

nakládání s touto kategorií odpadů. [1] 

Prostředky určené pro shromažďování jsou zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, 

jímky a nádrže. Svým provedením samy o sobě, nebo v kombinaci s technickým 

provedením a vybavením místa, v němž jsou odpady umístěny zabezpečují, že odpad, 

který je v nich umístěný musí být chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, 

odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí a zdraví lidského jedince. 

Shromažďovací prostředek nebo obal nesmí reagovat s odpadem, který je v něm 

shromažďován, skladován nebo přepravován. [9] 

Technické požadavky na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů jsou uvedeny 

ve vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Shromažďovací 

prostředek nebezpečných odpadů lze vyprázdnit pouze do přepravního obalu určeného pro 

nakládání s nebezpečným odpadem. Shromažďovací prostředek může být zároveň 

přepravním obalem. Pokud jde o přepravu nebezpečných odpadů musí přepravní obaly 

splňovat podmínky přepravy nebezpečných věcí. Příkladem jsou shromažďovací 

prostředky pro specifické odpady ze zdravotnictví, kdy například kontejnery na 

shromažďování těchto odpadů slouží i k jejich přepravě do spaloven. Tyto odpady jsou pak 

zneškodněny včetně tohoto obalu, jedná se tedy o shromažďovací prostředky na jedno 

použití. [10] 

Obaly (nádoby, kontejnery, pytle) jsou různého provedení, nejčastěji kovové nebo 

plastové, různých tvarů, objemů a velikostí a můžou být  na jedno nebo více použití. 
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Shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů jsou zejména speciální nádoby, 

kontejnery, obaly jímky a nádrže. [14] 

 

4.2.2 Skladování odpadů 

 

Sklady a skladovací prostory pro skladování odpadů musí rovněž odpovídat příslušné 

stavební dokumentaci a musí být vybudovány za stejných podmínek jako každá jiná 

stavba. Podmínky pro vybudování a provoz těchto skladů pro nebezpečné odpady jsou 

dány s ohledem na požadavky zvláštních předpisů, speciálně  upravujících nakládání s 

nebezpečnými odpady. Jednotlivé skladovací prostory nebezpečných odpadů musí být 

vzájemně odděleny a utěsněny tak, aby bylo zabráněno míšení jednotlivých druhů a 

kategorií nebezpečných odpadů jejich nežádoucímu úniku do životního prostředí, 

znehodnocení, zneužití nebo odcizení. Sklady nebezpečných odpadů a skladovací 

prostředky nebezpečných odpadů musí  být suché, dobře větratelné s dostatečným 

osvětlením. Dále musí být zajištěno, aby odpady v nich uložené byly vzájemně odděleny a 

utěsněny tak, aby bylo zabráněno mísení jednotlivých druhů odpadů a zabráněno jejich 

úniku do prostoru. Musí  být provedeno zabezpečení, aby nemohlo dojít  k ohrožení zdraví 

člověka a ani žádné ze složek životního prostředí. Skladování jednotlivých druhů 

nebezpečných odpadů musí být zabezpečeno za stejných podmínek, jako skladování látek, 

výrobků a přípravků majících stejné nebezpečné vlastnosti. Skladovací prostory musí být 

vybaveny odpovídajícími prostředky pro poskytnutí první pomoci. Provoz skladu 

nebezpečných odpadů se řídí provozním řádem, ve kterém musí být uveden seznam 

skladovaných odpadů, způsob jejich skladování, maximální množství jednotlivých druhů 

skladovaných odpadů, způsob evidence, identifikační listy skladovaných odpadů, postup v 

případě havárie, zajištění bezpečnosti a hygieny práce. [14] 

Úplně speciální oblastí je oblast skladování  kapalných nebezpečných odpadů v nádržích. 

Tyto speciální nádrže musí být zřízeny v provedení zaručujícím ochranu proti korozním 

vlastnostem skladovaných odpadů,  musí být zřizovány v dvouplášťovém provedení s 

možností kontroly jejich těsnosti nebo v jednoplášťovém provedení v záchytné vaně a musí 

být opatřeny nápisy podle identifikačního listu. Dále musí být vybaveny bezpečnostním 

zařízením, zejména ukazatelem stavu plnění, pojistným zařízením proti přeplnění, větracím 

zařízením a musí mít prostředky na zneškodnění, v případě úniku těchto odpadů. Jsou-li 
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nádrže na skladování kapalných nebezpečných odpadů instalovány v záchytných vanách, 

musí být objem záchytné vany nejméně takový, aby zachytil únik z největší nádrže. Povrch 

dna a stěn záchytné vany musí být nepropustný a odolný proti působení skladovaných 

látek. Záchytná vana nesmí být v žádném případě  propojena s jakoukoli kanalizací. 

 

4.2.3 Sběr a výkup odpadů 

 

Činnost sběru a výkupu odpadů předchází využívání nebo jejich zneškodňování. Sběr 

odpadů je souhrnné označení pro shromažďování odpadu a slouží k dalšímu nakládání s 

ním. Oproti sběru odpadů, znamená činnost výkup odpadů  sběr odpadů, který je 

prováděný za úplatu. Oddělený (separovaný) sběr odpadu je pak oddělené shromažďování 

a přeprava jednotlivých druhů odpadů, jednotlivých složek nebo látkových surovin odpadu 

s cílem jejich využití nebo zneškodnění.  Ke sběru, výkupu či úpravě odpadů je potřeba mít 

souhlas příslušného orgánu státní správy. K nakládání s nebezpečným odpadem  je potřeba 

vždy mít souhlas k podnikání a osoba (právnická nebo fyzická), která má oprávnění ke 

sběru, výkupu nebo úpravě je podle zákona o odpadech (§18) povinna: 

 

 stanovovat a zveřejňovat druhy sbíraných odpadů a podmínky jejich sběru a 

výkupu 

 odebírat či vykupovat zveřejněné druhy sbíraných odpadů 

 plnit tytéž povinnosti jako původce 

 zasílat příslušnému orgánu státní správy doklad o evidenci odpadů 

 

Při provádění sběru a výkupu odpadů je povinnost těchto osob vést a archivovat evidenci v 

rozsahu a s náležitostmi uvedenými v zákonu o odpadech a ve vyhlášce MŽP ČR č. 

383/2001 Sb. Rovněž tak je povinnost vést evidenci osob , od kterých vykoupily odpady 

uvedené v seznamu ve vyhlášce MŽP. Jedná se o barevné kovy ( měď, bronz, mosaz, 

hliník, olovo, zinek, cín, směsi těchto kovů) a kabely. [14] 

Odpady jsou heterogenní materiály s časově proměnnou skladbou i množstvím. Činnost 

v oblasti odstraňování  odpadů  lze rozdělit do dvou pracovních oblastí, a to: 

 odvoz odpadu 



Radomír Michniak: Problematika komunálního odpadu na Ostravsku 

2010                                                                                                                             - 66 - 

 zneškodňování odpadu 

V první oblasti je zahrnuto jednak přechovávání odpadu v jednotlivých domácnostech 

počínaje vznikem odpadu a konče vysypáním do sběrných nádob a jednak shromažďování 

a odvoz na místo zneškodnění. Pro shromažďování komunálních odpadů se využívá 

nádobový systém s různými variantami nádob a speciálních sběrných vozů. Domovní 

odpad se nejčastěji ukládá do přesypných sběrných nádob o objemu 110 litrů (tyto jsou 

však ve stále větší míře nahrazovány plastovými nádobami o objemu 240 litrů) nebo 

přesypné kontejnery o obsahu 1110 litrů. Odpad je ze stanovišť sběrných nádob svážen 

sběrnými vozy, ve kterých se pro maximální využití nosnosti odpad zhutňuje pomocí 

stlačovacího zařízení [36] 

Systémy sběru a třídění odpadů lze obecně charakterizovat podle dostupnosti 

sběrového místa, stupně třídění odpadů a podle používané technologie sběru či 

způsobu sběru: 

 Podle dostupnosti sběrového místa se rozlišují způsoby sběru na: 

a) odvozový 

b) donáškový 

c) sběrný dvůr 

 

  Podle stupně třídění se rozlišují zejména na : 

a) sběr směsného (netříděného) odpadu 

b) sběr vícedruhového odpadu (spalitelný odpad) 

c) sběr jednodruhového odpadu (oddělený sběr jednotlivých komodit – papír, 

plasty, sklo, atd.) 

 

 Podle používané technologie sběru je možné rozlišit sběr: 

a) do nádob s horním výsypem 

b) do nádob se spodním výsypem 

c) do kontejnerů, boxů, pytlů 
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d) beznádobový sběr 

 

 Způsoby sběru lze rozdělit na: 

a) stacionární 

b) mobilní 

  

V případě odděleného sběru využitelných složek - komodit se každý materiál sbírá zvlášť 

do speciálních oddělených nádob, pytlů nebo jiných sběrných prostředků. V tomto případě 

v obcích a městech ČR převládá stále donáškový způsob sběru, kdy občané musí při 

odevzdání vytříděných složek překonat určitou vzdálenost. Výtěžnost odděleného sběru 

ovlivňuje vybavenost území a dostupnost sběrné sítě pro občany. Vybavenost obcí se 

neustále zlepšuje, v období mezi roky 2004 - 2008 vzrostl počet kontejnerů na sběr 

využitelných složek v obcích o 40 %. Používají se kontejnery různých objemů a typů. Užití 

konkrétního typu kontejneru závisí na místních podmínkách, technické vybavenosti firem, 

ochotě obyvatel a přepravních vzdálenostech. S rostoucí výtěžností sběru dochází u papíru 

a plastů k přechodu na odvozové systémy. [1] 

 

 

4.2.4 Přeprava odpadů 

 

Přeprava (doprava) odpadů se řídí příslušným ustanovením zákona o odpadech. Speciálně 

je upravena přeprava nebezpečných odpadů. Účastníci přepravy a dopravy nebezpečných 

odpadů jsou povinni zejména vést přesnou evidenci o přepravovaných odpadech,  při 

přepravě využívat stanovených tras a  přepravu uskutečňovat v souladu s podmínkami o 

mezinárodní silniční přepravě. [14] 

Současná legislativní úprava přepravy nebezpečných věcí, tedy i nebezpečných odpadů je 

stanovena zákonem o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě přesně 

definuje nebezpečnou věc jako látku nebo předmět, který může svými vlastnostmi ohrozit 

bezpečnost osob nebo přímo životní prostředí. Tato formulace  zahrnuje výrobky i odpady. 
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Prováděcí vyhláška č.187/1994 Sb., k zákonu o silniční přepravě upřesňuje podmínky pro 

přepravu nebezpečných věcí, tedy i nebezpečných odpadů. Oběma těmito právními 

normami se stala "Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

ADR" . Svými technickými přílohami A + B vnitrostátním prováděcím předpisem pro tuto 

přepravní činnost je pak vyhláška ministerstva dopravy č.159/1997 Sb. Základní rozdělení 

nebezpečných věcí je provedeno do 9 tříd a několika podtříd. Toto rozdělení je platné a 

platí mezinárodně. Uvedená právní úprava znamená zpřísnění požadavků na balení i 

úpravu nebezpečných věcí, doprovodnou dokumentaci, odbornost řidičů, úpravy vozidel, 

včetně přezkušování jejich technického stavu. K přepravě a dopravě nebezpečných odpadů 

na území České republiky není podle nového zákona o odpadech nutný souhlas příslušného 

krajského úřadu. [14] 

 

 

4.2.5 Úprava odpadů 

 

Úprava odpadů je způsob nakládání s odpady, směřující ke změně fyzikálních,chemických 

nebo biologických vlastností tak, aby se umožnila nebo usnadnila jejich  přeprava, využití 

nebo zneškodnění. Úprava odpadů se v převážné míře týká odpadů kategorie 

nebezpečných. Úprava nebezpečných odpadů nesmí zhoršit možnost jejich následného 

využití či zneškodnění. V poslední době je věnována značná pozornost různým způsobům 

úpravy odpadů právě z důvodu jejich následného využití. 

Odpady lze upravovat pouze způsoby, které byly provozně ověřeny a nezhoršují následné 

využití odpadů nebo jejich zneškodnění. Zařízení k úpravě a využívání odpadů může být 

zřízeno pouze v souladu se schválenou projektovou dokumentací a provozování zařízení na 

úpravu odpadů může být pouze se souhlasem příslušného krajského úřadu. Další podmínky 

jsou uvedeny ve vyhlášce MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Zařízení k úpravě a využívání nebezpečných odpadů musí být rovněž vybaveno 

odsouhlaseným provozním řádem a provozním deníkem. Upravené odpady se znovu 

zařazují podle druhů a kategorií. Pokud jsou odpady po úpravě  ukládány na skládku, nebo 

jsou využívány pro terénní úpravy nebo rekultivace, jsou posuzovány podle hodnocení 

vyluhovatelnosti. [29] 
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Třídění odpadů je rozdělování odpadů podle druhů a kategorií. Při třídění odpadů je také 

nutné respektovat třídící hlediska, tj. např. jaký druh odpadu a pro jaký účel využití se 

odpad třídí. Optimální způsob využití odpadů znamená třídění  odpadů ještě před tím, než 

jsou tyto uloženy do sběrných nádob, to znamená u původce. Takto lze získat velmi čisté 

druhotné suroviny, které lze daleko lépe následně využít ve zpracovatelském průmyslu, 

například v papírnách, sklárnách, hutích, kompostárnách. 

V současné době se prosazuje vytřídění škodlivých odpadů (drobné nebezpečné odpady) z 

komunálního odpadu produkovaného jak obcemi, tak ve službách, občanské vybavenosti. 

Jedná se o staré chemikálie, vyřazené léky, barvy, staré baterie, zářivky, elektronika, 

tlakové nádoby. Třídění odpadů průmyslovým způsobem na  třídících linkách je daleko 

nákladnější způsob než třídění odpadů přímo u původce. Získané vytříděné odpady pro 

účely využití jako druhotných surovin jsou méně kvalitní. Ve vyspělých zemích světa se v 

poslední době od tohoto způsobu třídění odpadu postupně upouští. Důvodem je kromě již 

uvedeného získání méně  kvalitních odpadů jako druhotných surovin, jsou také značné 

pořizovací náklady třídících linek, které neodpovídají výslednému plánovanému 

(požadovanému) efektu. Třídící linky  separovaného sběru se v současné době jeví jako 

jedna z efektivních možností. Separovaný sběr není především znehodnocovaný v takové 

míře ostatními složkami sběru odpadu, protože se jedná o jedno druhový sběr. Dalším 

přetříděním na třídící lince, se získá velmi kvalitní druhotná surovina s využitím v 

některých případech jako recyklovatelný odpad. Příkladem je obalové sklo a využití 

skleněných střepů zpět ve výrobě skleněných obalů. Dalším příkladem, který je v praxi 

velmi rozšířen (využíván) je třídění papíru, třídění plastů. V souladu s plány odpadového 

hospodářství a vývojem se začíná třídit i biologicky rozložitelný komunální odpad s 

určením jeho dalšího využití. [14] 

 V oblasti využitím odpadů dochází ke zhodnocení odpadů. Odpady můžeme využívat jako 

druhotné suroviny, nebo zdroje energie a to jak primární, tak sekundární. Při využívání 

nebezpečných odpadů, je nutné  k této činnosti si vždy vyžádat souhlas krajského úřadu. 

Odpady můžeme využít jako  druhotné suroviny,  zdroj energie nebo kompostování. 

Jedním ze způsobů využívání odpadů jako druhotných surovin je  materiálové využití 

(recyklace). V praxi nejčastěji hovoříme o recyklaci  kovových odpadů, kde je největší 

podíl recyklace železných a neželezných pilin, papíru, platů, pryže, skla, textilií, 

stavebního odpadu nebo elektroodpadu ( nepotřebné elektrozařízení). 
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Využitelnost odpadů jako zdroje energie je závislá na několika technických, ale také 

ekonomických faktorech, z nichž mezi nejdůležitější patří  obsah spalitelného podílu a  

obsah vody. Hodnocením pak může být výhřevnost daných odpadů. 

 

Důvody pro využití odpadu jako zdroje energie a to jak primárního, tak i 

sekundárního jsou: 

 spalovací zařízení, jeho dostupnost, typ spalovací komory, způsob 

spalování, spalovací technologie,čištění spalin 

 pravidelný přísun odpadů 

 ekonomika spalování 

 možnost využití vyrobené energie 

 

Třetím způsobem využití odpadů je kompostování  a může také být i jedním ze způsobů 

zneškodňování odpadů biologickým procesem. [27] 

 

4.2.6 Odstraňování odpadů 

 

V oblasti odstraňování odpadů jde zejména o jejich ukládání na skládkách , spalování,  

recyklaci, regeneraci,  biologické zpracování a  některé další specifické metody. Hlavním 

úkolem při této činnosti je eliminace  poškozování životního prostředí a ohrožování zdraví 

lidí. Ve své podstatě se jedná o nakládání s odpadem za účelem zamezení nebo alespoň 

snížení škodlivého vlivu odpadu na životní prostředí a zdraví lidí. [14]  

Odpad, který již nelze dále využít, musí být odstraněn způsobem, který neohrožuje zdraví 

člověka nebo životní prostředí. Dále se musí odpad odstraňovat jen na zařízeních k tomu 

určených, pro tyto účely schválených a provozovaných podle schváleného provozního 

řádu. Odstraňování odpadů se v praxi provádí: 

 spalováním 

 skládkováním 

 fyzikálními a chemickými metodami 

 biologickými metodami 

 recyklaci 
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Výše uvedené metody (způsoby) můžou být vzájemně mezi sebou kombinovány. 

 

 

4.2.6.1 Metoda spalování 

  

Metoda spalování odpadů je kontrolovatelný proces oxidace odpadů při zvýšené teplotě. 

Při této metodě se spalitelné podíly odpadů přeměňují na méně či více stabilní sloučeniny:   

oxidy uhlíku, síry a dusíku, vodu, neoxidovatelné nebo velice nesnadno oxidovatelné 

plynné látky.  Přítomnost kyslíku má při vlastním tepelném rozkladu velký význam pro 

vlastnosti nově vznikajících látek. [13] 

 

Procesy spalování můžeme dělit na oxidační a redukční : 

 

  oxidační proces  je takový proces spalování, kdy v reakčním prostoru 

obsah kyslíku je stechiometrický anebo vyšší, vzhledem ke 

zpracovávanému materiálu. (jedná se nízkoteplotní i vysokoteplotní 

spalování) 

  redukční proces je takový proces spalování,  při kterém je obsah 

kyslíku v reakčním prostoru nulový nebo substechiometrický vzhledem 

ke zpracovávanému materiálu. (procesy pyrolýzy, odplynění a 

zplyňování) [13] 

 

 

4.2.6.2 Metoda skládkování 

 

Při metodě skládkování  ukládáme odpady na skládky odpadů,   ve kterých  musejí  být 

odpady uloženy podle druhů a kategorií tak, aby nemohlo v žádném případě dojít k 

nežádoucí vzájemné reakci za vzniku škodlivých látek, které by mohly uniknout do 

ovzduší nebo k narušení stability vlastní skládky. Ukládání odpadů na skládky je podřízeno 

legislativní úpravě odpadového hospodářství. Základní požadavky jsou řešeny v zákoně o 

odpadech a dále v navazujících resortních vyhláškách a normách. [14] 
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Vyhláška MŽP  č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady konkretizuje obecné 

požadavky na zařízení (skládky)  ke zneškodňování odpadů. Zvláštní pozornost je 

věnována skládkování odpadů, jako nejrozšířenější formě zneškodňování odpadů. 

Vyhláška upravuje dosud v praxi osvědčené hodnocení odpadů ke skládkování  testem 

vyluhovatelnosti odpadu vodou. Dále zavádí členění skládek odpadů podle jejich 

vlastností, přičemž zavádí nový pojem jednodruhové skládky, která je určena k ukládání 

specifických odpadů se zabezpečením podle jejích specifik. Původní  vyhláška MŽP č. 

383/2001 Sb. byla novelizována vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. [14] 

 

Tato  novelizována vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 

(Směrnice Rady 1999/31/ES, ze dne 26.4.1999 o skládkách odpadů) a  upravuje: 

 

 technické požadavky na skládky odpadů a podmínky jejich 

provozování, 

 seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, popřípadě, které 

lze ukládat na skládku za určitých podmínek 

 způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti a 

způsob prokazování přijatelnosti odpadu do zařízení k využívání a 

odstraňování odpadů 

 technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování 

nebezpečných odpadů 

 požadavky na ukládání odpadů z asbestu na skládky 

 požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na 

zajištění skládky 

 způsob vytváření a čerpání finanční rezervy 

 obsah plánu úprav skládky 

 technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu 

terénu 
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Skládky můžeme rozdělit podle technického zabezpečení na skupiny: 

 

 skupina S-inertní odpad - určená pro inertní odpady podle § 2 písm. a). 

Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této 

skupiny označují S-IO 

 skupina S-ostatní odpad - určená pro odpady kategorie ostatní odpad. 

Pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se tyto skládky 

označují S-OO  

  skupina S-nebezpečný odpad - určená pro nebezpečné odpady. Pro 

účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny 

označují S-NO 

 

Skupinu S-ostatní odpad můžeme dále dělit na podskupiny:  

 

 S-OO1 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů 

kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky 

rozložitelných látek, stanoveným v bodě 6 písm. c) přílohy č. 4, a 

odpadů z azbestu za podmínek stanovených v § 7 

 S-OO2 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů 

kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky 

rozložitelných látek, stanoveným v bodě 7 písm. c) přílohy č. 4, 

nereaktivních nebezpečných odpadů a odpadů z azbestu za podmínek 

stanovených v § 7 

 S-OO3 - skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů 

kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem 

organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze 

hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů z azbestu za 
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podmínek stanovených v § 7. Na tyto skládky nebo sektory nesmějí být 

ukládány odpady na bázi sádry. 

 

 Odpady lze na skládky jednotlivých skupin přijímat pouze podle druhu a kategorie 

odpadů, podle jejich skutečných vlastností, podle třídy vyluhovatelnosti odpadů vodou 

podle přílohy č. 2, na základě jejich vzájemné mísitelnosti podle přílohy č. 3, podle obsahu 

škodlivin v sušině a při dodržení dalších podrobností uvedených v přílohách č. 4 a 5 

k vyhlášce MŽP č. 294/2005 Sb. [14] 

Skládky, které vznikají při těžbě nerostných surovin (uhlí), nazýváme řízenou skládkou 

odvalové hlušiny (haldou, odvalem nebo výsypkou). Tyto skládky vznikají převážně 

hornickou činností při těžbě uhlí, rud a dalších nerostů. Kaly z úpraven rud nebo uhlí se 

ukládají na odkaliště. Ve většině případů jsou haldy, odvaly, výsypky a odkaliště, 

důsledkem  hornické činností a jsou posuzovány jako úložiště nerostných surovin. V tomto 

případě se nejedná o odpady ve smyslu zákona o odpadech a nejsou to tedy odpady podle 

tohoto zákona a není s nimi nakládáno podle zákona o odpadech, včetně zpoplatňování. 

 

4.2.6.3 Fyzikální a chemické metody 

 

Odstraňování odpadů fyzikálními a chemickými metodami je souhrn postupů, při kterých 

se využívá níže uvedené metody (fyzikální a chemické), především vedoucí ke snížení 

obsahu škodlivin nebo míry nebezpečných vlastností odpadů. Jako příklad odstraňování 

odpadů fyzikálními a chemickými metodami je zpevňování (zabetonování), neutralizace, 

oxidace a redukce. 

 Fyzikální metody: 

 

 odpařování, destilace , strhávání vodní parou 

 membránové separační procesy (dialýza, reverzní osmóza, ultrafiltrace, 

elektrodialýza), 

 oddělování tuhých látek a kapalin (sedimentace, flotace, filtrace a 

odstřeďování), 

 adsorpce. 
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Chemické metody: 

 

 oxidace a redukce 

 neutralizace 

 srážení 

 kapalinová extrakce 

 výměna iontů 

 solidifikace a fixace 

 

 

4.2.6.4 Biologické metody 

 

Oproti fyzikálním a chemickým metodám, metody biologické se používají zejména při 

zneškodňování průmyslových odpadů, jejichž značná část je zařazena v katalogu jako 

nebezpečné. Lze je uplatnit i v recyklačních a regeneračních postupech. Zneškodňování 

odpadů biologickými metodami je takové zneškodňování, které využívá biologických 

procesů ke snížení koncentrace škodlivin v odpadu, nebo míry jeho nebezpečných 

vlastností na hodnoty umožňující jeho další využití. Jsou to zejména mikrobiologické 

metody a kompostování. Příkladem zpracování nebezpečných odpadů na bázi ropných 

produktů je biologické odbourávání ropných produktů bakteriemi. U nás se touto metodou 

odstraňují ropné havárie, nebo staré zátěže, kde je plošný výskyt ropných produktů v 

kontaminované půdě. Silná kontaminace zemin ropnými produkty se vyskytuje v oblastech 

po působení sovětských vojsk na území ČR a průmyslu. V těchto lokalitách jsou používány 

různé dekontaminační metody, často mezi sebou kombinované. [14] 

 

Biologické metody úpravy a zneškodňování odpadů zahrnují: 

 aktivovaný kal 

 biologický filtr 

 provzdušňování kalojemem 

 anaerobní  a aerobní bakteriální systémy 
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Takto jsou nejčastěji upravovány kontaminované odpadní a podzemní vody, výluhy z  

úložišť a kontaminované zeminy. Půdy znečištěné ropnými uhlovodíky, zejména z běžně 

používaných paliv, přestavují obrovský objem potenciálních odpadů. Tyto zeminy se 

stávají odpadem až po vytěžení ze znečištěného místa. Odtěžení takové kontaminované 

zeminy je ovšem nutné z důvodů ochrany podzemních i povrchových vod a provádí se v 

tom případě, že je to pro daný konkrétní případ nejlepším řešením. Odtěžení 

kontaminovaných zemin se provádí obvykle u ropných havárií menšího rozsahu. 

Dekontaminace zemin se běžně provádí tak, že se kontaminovaná zemina odtěží a přemístí 

na plochu pro to určenou. Na zeminu ve vrstvě od 0,5 až 1 m se aplikují vhodné bakteriální 

kmeny, které rozkládají ropné produkty. Důležité je, aby bakteriální kmeny určené pro 

aplikaci na kontaminované zeminy byly odsouhlaseny a otestovány Státním zdravotním 

ústavem, popřípadě měly souhlas hlavního hygienika České republiky. Odtěžení 

kontaminovaných zemin, zejména pokud jde např. o ropné havárie většího rozsahu, nebo 

pokud se jedná o rozsáhlejší plošnou kontaminaci není jednoduchou záležitostí. Proto se 

hledají jiné schůdnější cesty a metody dekontaminace zemin. V poslední době vznikají 

nové možnosti odstranění znečišťujících látek přímo na místě (in situ) v zasažené půdě. 

Jedním z progresivních postupů, jehož  se v současné době velmi rozšiřuje, je bioventing. 

Je to odstraňování uhlovodíků v nenasycené zóně, odčerpáváním půdního plynu. V 

podstatě se jedná o zlepšenou biodegradaci s využitím vzduchu. [14] 
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5 Komunální odpad 
 

Problematika komunálního odpadu a nakládání s nim je svým charakterem ve větší míře 

specifickou oblastí odpadového hospodářství a zasahuje především do hospodaření 

jednotlivých obcí. Komunální odpad je v zásadě odlišný svými fyzikálními a chemickými 

vlastnostmi, složením a místem vzniku odpadů, vznikajících v odlišných oblastech 

činností. [1] 

Podle platného zákona o odpadech je komunálním odpadem veškerý odpad, vznikající na 

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

prováděcím právním předpisu s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob, nebo 

fyzických osob oprávněných k podnikání. Prováděcím právním předpisem je vyhláška 

Ministerstva životního prostředí č. 381/ 2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Za 

původce odpadů se podle zákona nepovažují fyzické osoby , při jejichž činnosti odpady 

vznikají, ale sama obec, na jejímž území vznikají. Obec se stává původcem odpadů v 

okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném a současně se obec 

stává i vlastníkem odpadů. [14] 

V roce 2009 vzniklo v obcích celkem 3,6 milionu tun odpadu, produkce komunálního 

odpadu činila ve stejném roce 3,2 milionu tun. Každý obyvatel naší republiky za uplynulý 

rok vyprodukoval 305 kg odpadu, což znamená nárůst oproti roku 2008 o 12 kg. 

Komunální odpad tvoří z celkové produkce odpadu v ČR včetně skrývek z povrchové 

těžby uhlí, jen asi necelé 1%. Svým složením není tak nebezpečný, jako odpady vznikající 

v ostatních oblastech lidské činnosti. S komunálním odpadem se setkáváme v každé 

domácnosti. V průměru na každého obyvatele ČR připadá dle statistiky asi 260 kg 

komunálního odpadu ročně a má stále stoupající tendenci. Pokud vyloučíme ze statistiky 

objemy odpadů z těžby uhlí a nerostných surovin, pak je objem produkce komunálních 

odpadů  kolem 10 %. Komunální odpad,  vznikající v domácnostech, je nazýván tuhým 

domovním odpadem. Ze 70% svého výskytu je organizovaně a pravidelně svážen k 

dalšímu využití a zneškodnění. V České republice se statisticky nesleduje odděleně 

domovní odpad a komunální odpad. V některých zemích je tento odpad oddělován a 

statisticky vyhodnocován. Objem i obsah komunálního odpadu jsou proměnné  veličiny a 

souvisejí například i s momentální hospodářskou situací. Hospodářská recese se vesměs 
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projevuje snížením produkce komunálního odpadu a rovněž  složení komunálního odpadu 

se mění,  snižuje se obsah organického i biologicky rozložitelného podílu. [39] 

 

Tuhý komunální odpad můžeme dělit podle funkčních složek sídla produkce: 

 z  bydlení  (domovní odpad) 

 z  občanského vybavení 

 ze  zeleně a rekreace 

 z  místního průmyslu služeb 

 z  technického vybavení 

 z  dopravy 

 z  ostatních provozů sídla 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Obrázek č. 11:  Základní schéma zpracování komunálního odpadu. 

 

 

 

Mezi nejčastější způsoby nakládání s komunálními odpady v ČR patří především 

skládkování, dále pak spalování, kompostování, anaerobní rozklad biologicky 

rozložitelných odpadů, včetně odpadů ze zeleně a odpadů z veřejného stravování 

KOMUNÁLNÍ 
ODPAD 

Drcení, třídění, prosívání, lisování Prosev na 
komposty 
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(kofermentační technologie), využívání tuhých odpadů ve fermentorech pro anaerobní 

stabilizaci kalů z čistíren odpadních vod veřejných kanalizací a zemědělské bioplynové 

stanice. Ve světě se ještě využívá mechanicko - biologická úprava a anaerobní rozklad 

komunálního odpadu. [14] 

V zemí EU dochází v současné době k omezování ukládání komunálního odpadu na 

skládky, zvyšuje se podíl materiálového využití odpadů (recyklace a kompostování) před 

skládkováním. Na skládkách v České republice končí asi 234 kg odpadu na jednoho 

obyvatele. Pro srovnání je potřeba uvést, že například v Německu končí na skládkách 4 kg 

odpadu, v Dánsku 37 kg, v Holandsku 12 kg, v Rakousku 59 kg, ale třeba v Anglii 353 kg, 

Norsko 245 kg, Portugalsko 274 kg. Přesto odstraňování skládkováním je nejčastější 

způsob nakládání s komunálním odpadem v ČR, ale i ve většině dalších zemí EU. I přes 

legislativní omezení bude v ČR i v nejbližší budoucnosti skládkování s největší 

pravděpodobností nezbytnou součástí nakládání s odpady, ale množství komunálního 

odpadu takto ukládaného by se mělo postupně snižovat. [40] 

Velmi významnou složkou komunálních odpadů jsou nebezpečné odpady, jenž tvoří v 

komunálních odpadech přibližně 1 %. Obce a tedy i občané ze zákona jsou povinni 

nebezpečné odpady odděleně shromažďovat, sbírat a předávat k oddělenému zpracování. 

Sběr nebezpečných odpadů se uskutečňuje ve sběrných dvorech zřizovaných v obcích nebo 

mobilním sběrem. [40] 

 

5.1 Skladba komunálního odpadu 

 

Zanedbatelné procento domovního odpadu má docela zásadní vliv i na tuny průmyslového 

odpadu a hory odpadu z těžby. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že vše co se 

v domácnosti stane odpadem, bylo nejprve zbožím, před tím výrobkem a ještě před tím 

surovinou, kterou bylo nutné vytěžit a zpracovat. Nejdůležitější je nevytvářet zbytečný 

odpad, předcházet jeho vzniku. Výroba je podmíněná poptávkou po zboží a zbytečná 

poptávka znamená zbytečnou výrobu. Vyloučit vznik odpadu se  samozřejmě nepodaří 

nikdy, ale při troše snahy je možné jeho množství významně snížit. Jen málo lidí je dnes 

ochotno se zabývat myšlením na životní prostředí. Je velmi důležité, abychom k těmto 

úvahám vedli už i své děti, protože se to i pro ně  v budoucnosti stane automatické a 
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nebude pro ně problém v dalším životě odpad třídit. Třídění odpadu je také jedna 

z možností, jak značnou část odpadu využít znovu, jako zdroj surovin. Jednak takto šetříme 

přírodní zdroje a také recyklace je méně náročná. Aby však bylo možné suroviny využívat, 

nesmí dojít ke znečištění smícháním odpadu. Jen dobrým a vhodným tříděním je možné 

zajistit kvalitní využití takto získaných surovin. [35] 

 

 

2% nápojový karton

2% kov

4% sklo

12% plast

13% papír

35% ostatní odpad

7% textil
25% bioodpad

 

 

Obrázek č. 12:  Schéma procentuálního složení komunálního odpadu (zdroj ČSÚ). 

 

Podíl jednotlivých frakcí komunálního odpadu z domácností je ovlivněn různými faktory, 

jako je velikost sídla, skladba obyvatelstva, způsob vytápění nebo druh bytové výstavby. 

Naopak pro energetické využívání odpadů není směrodatná skladba komunálního odpadu. 

Spalovna komunálního odpadu je z uvedeného hlediska univerzální zařízení. Graf na výše 

uvedeném obrázku ukazuje produkci komunálního odpadu z domácností, které využívají 

k vytápění plyn, elektřinu nebo centrální vytápění. Ve skupině ostatní odpad je zahrnut 

minerální odpad, nebezpečný odpad, jiný spalitelný odpad (dřevo), pryž, elektroodpad a 

jiný odpad. [14] 
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5.1.1 Papír 

Papír je tradiční materiál, ale jeho výroba přírodu velmi zatěžuje, zejména pokud jde o 

spotřebu a znečištění vody. Recyklaci papíru můžeme podpořit jednak správným tříděním, 

ale i nákupem výrobků z recyklovaného papíru. Sběrový papír obsahuje výrobní odpad 

(odřezky papíru, kartónu a lepenky, vzniklé při výrobě a zpracování nebo vadné výrobky) 

a papír znehodnocený použitím ve všech oblastech výroby a spotřeby. Výroba papíru je ve 

většině zemí založena na uplatnění velkého podílu sběrového papíru jako druhotné 

suroviny. Všeobecně jsou zvyšovány požadavky na kvalitu starého (sběrového) papíru. 

V České republice je papír zařazen do tříd P1 až P7 s tímto následujícím označením: 

1. P1 – papír bílý bezdřevý 

2. P2 – papír s obsahem dřevoviny, bílý 

3. P3 – papír sulfátový 

4. P4 – použité a nepoužité papírové pytle 

5. P5 – papír potištěný a popsaný 

6. P6 – vlnitá lepenka 

7. P7 – papír sběrový ostatní [39] 

Výroba papíru je energeticky náročná, papírenský průmysl je významný zdroj emisí oxidu 

uhličitého, který se jako skleníkový plyn největší měrou podílí na probíhajících 

klimatických změnách. Nejúčinnější je spotřebu papíru omezit, recyklací lze částečně 

spotřebu energie snížit, spalováním se jí ale vrací jen malá část. Přesto, že v současnosti 

recyklace sběrového papíru naráží na nedostatek vhodných technologií v našich papírnách, 

je známo, že použitelnost papírenské suroviny, získané ze sběrového papíru, včetně 

suroviny pocházející z různých průmyslových organizacích, je velmi rozmanitá a široká. 

Můžeme jí použít jako komponentu pro výrobu papíru všude tam, kde je používána 

dřevovina. Například při výrobě všech druhů balících lepenek, skládačkových lepenek, 

vlnitých lepenek, kartonů, novinového a hygienického papíru. Při každém cyklu 

zpracování papíru se primární celulózové vlákno buničiny a dřevoviny láme a zkracuje se 

tak, že  po sedmém zpracování je dále nepoužitelné. [39] 
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S ohledem na tuto skutečnost i s ohledem na hygienické bariéry můžeme přednostně 

doporučit zpracování sběrového papíru z komunálního odpadu do papírenských 

výrobků pro jednorázové použití jako jsou: 

 toaletní papír a papírové ručníky 

 papíry pro nenáročný tisk (oznámení, informace, brožury), 

 obálky pro školní sešity 

 cestovní jízdenky 

 spodní vrstvy duplexových tapet 

 papíry na zdravotnické a hygienické výrobky v kombinaci s netkanými 

materiály (papírová prostěradla)  

 papírenské výrobky, vyráběné nasávanou technikou (podložky pro 

skladování vajec, kořenáče pro sazenice)  

 dehtové papíry a podobné výrobky používané ve stavebnictví 

 krycí perforovaný fóliový pás pro zamezení růstu plevele jako náhrada 

dnes používaných fólií PVC (při pěstování jahod, okurek)  

 vinuté vrstvené roury pro vzduchotechniku 

 prvky stavebnicového nábytku policového typu 

 tepelné izolace dálkových teplovodů i budov (panelová výstavba) 

 

Na níže uvedeném grafu je názorně vidět, kolik energie je potřeba pro výrobu lepenky, 

kancelářského a novinového papíru, kolik energie můžeme ušetřit recyklací a kolik se nám 

vrátí jeho spálením. Zdrojem dat je Agentura životního prostředí USA, která posuzovala 

spotřebu papíru v celém jeho životním cyklu (těžba dřeva, výroba papíru, likvidace 

odpadů).   [14] 
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Obrázek č. 13:  Úspora energie pro různé typy papírů. 

 

Podle údajů Evropské komise, lze ušetřit recyklací 1 kg papíru místo jeho uložení na 

skládku 900 gramů emisí oxidu uhličitého. [35]  

 

5.1.2 Sklo 

 
Sklo je v podstatě stálý (nezničitelný) materiál, jeho doba rozkladu se odhaduje až na 3000 

let a samozřejmě záleží na podmínkách, ve kterých se skleněný materiál nachází.   

Sklo jako surovina je pro výrobu velmi zajímavý materiál. Při jeho výrobě působí 

nejrůznější vnější vlivy a i když se taví podle daného technologického postupu, může se 

nakonec dosáhnout úplně odlišného výsledku. V přírodě se sklo v čisté podobě 

nevyskytuje, existují ovšem nerosty, jež se mu svou vnější podobou blíží – sopečný 

obsidián, horský křišťál či některé metamorfní formy křemene. [14] 
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Z hlediska fyzikálního je podstatou procesu výroby skla ochlazování taveniny. Vytváří se 

tak homogenní, amorfní, křehká, obvykle průhledná hmota. Pro výrobu je třeba značného 

množství surovin, které během tavby vytvářejí sklo požadované kvality a barvy. Základem 

jsou suroviny a směs se nazývá sklářský kmen. Jsou jimi především písek, soda, potaš a 

vápenec.  Sklářské písky se v České republice těží a upravují pouze ve třech lokalitách: ve 

Střelči, v  Provodíně a u České Lípy v obci Srní. Soda se dříve získávala spalováním 

mořských rostlin, současné době se využívá soda uměle vyrobená. Potaš se získávala 

z popelu spáleného dřeva. Vápenec se podílí na zlepšení tavitelnosti skla a díky němu se 

výsledná sklovina dá lépe a déle tvarovat. [7] 

Pokud se do sklářského kmene přidají střepy vzniká sklářská vsázka. Střepy se ve 

sklárnách užívají k tavbě od starověku. Jejich význam nebyl ani tak v rovině ekonomické 

(úspora sklářských surovin), jako spíš kvalitativní. Podíl střepů v  kmenu zlepšuje proces 

tavby a zajišťuje kvalitnější sklovinu. Podmínkou samozřejmě je, aby užívané střepy byly 

čisté a současně aby jejich složení bylo identické s kmenem, do něhož se přidávají. 

V běžné sklářské výrobě nelze zpracovávat libovolné střepy, ale každá sklárna si schovává 

vlastní střepy, u nichž má zaručené složení skla. V posledních letech se zavedla i výroba 

obalového skla z recyklovaných střepů, tedy ze střepů různorodé kvality, sbíraných 

především od obyvatel. Tyto střepy se ovšem před tavbou ještě upravují. 

Sklářský kmen se taví při teplotě 1420 – 1470 oC. Tavba trvá 12 až 16 hodin. Pokud se 

však využijí střepy určené k recyklaci, tavba trvá při nižší teplotě podstatně kratší dobu. Z 

vyseparovaného skla ze zelených kontejnerů se vytřídí nečistoty (100 kg střepů může 

obsahovat max. 10g keramického materiálu, 6 g kovového odpadu a žádný netavitelný 

materiál) a čisté sklo se drtí na velikost od 3 mm do 2 cm. Poté se smíchá s ostatními 

přísadami a taví se v peci přibližně při 800 oC.  Některé zdroje uvádějí,  že například 

recyklací 0,7 litrové skleněné láhve se ušetří tolik energie, že postačí na svícení 100 W 

žárovky až po dobu 4 hodin. [14] 

K barvení skla se užívají suroviny většinou na bázi kovů, které dávají sklu  výsledný 

barevný efekt. I když se pokusy s barvením skla prováděly již ve starověku, ve větší míře 

se začalo sklo barvit až od 15. a 16. století. Nejdříve se vyrábělo sklo pouze modré. Na 

počátku   18. století se objevují už i skla uranová a zlatý rubín. Velkého pokroku v barvení 

skla bylo dosaženo v první polovině 19. století a to především zásluhou českých sklářů. Ve 
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2. polovině 19. století se potom barvení skla uplatnilo i v oblasti výroby skla technického a 

užitkového.  

Na druhé straně odbarvování skla je proces, při němž se barevný odstín taveného skla 

odbarvuje na typickou bezbarvou a čirou sklovinu, pro niž se užívá termín křišťál. 

Nezabarvené sklo má slabě nazelenalé zabarvení, odbarvení skla závisí na přidání surovin, 

které přebarví tavené sklo z nazelenalé na neutrální barvu. Nejrozšířenější odbarvení se 

v současnosti používá sloučeninami selenu, které je sice technologicky složité, ale 

poměrně ekonomicky výhodné a na druhé straně  kvalitní. [14] 

Sklo je materiál, který lze výhodně recyklovat. Kontejnery pro sběr skla se vyskytují hodně 

masívně. Dále je vhodné sklo dělit na sklo čiré (bílé) a sklo barevné. Do kontejneru na čiré 

sklo (s bílým víkem) patří čiré lahve od nápojů, čiré zavařovací sklenice, čiré rozbité 

skleničky apod. Do kontejneru na barevné sklo (zelené nádoby) patří barevné lahve od 

nápojů, barevné skleněné střepy a střepy tabulového skla. Tabulové sklo díky svému 

chemickému složení a vysokému obsahu železa, není vhodné k výrobě čirého skla, a proto 

se sbírá v kontejnerech na barevné sklo. Některé obce v rámci České republiky sběr skla 

nerozlišují a používají pro sběr této suroviny pouze nádoby zelené na sběr skla čirého i 

barevného. Sebrané sklo pak dodatečně dotříďují na čiré a barevné.  Do separovaného 

sběru skla by se neměly dostat zbytky uzávěrů, porcelán, keramika nebo zrcadla. Sklo, 

jako odpad  dále můžeme dále dělit na skleněné nádoby a zlomkové sklo. [35] 

 Skleněné nádoby – jsou skleněné láhve a jiné nádoby používané jako obaly pro 

nápoje. Vratné skleněné nádoby jsou znovu používány k původnímu účelu, 

případně pro výrobu skla jako přídavná surovina. Systém sběru se uplatňuje 

omezeně, formou prodeje zálohovaných vratných lahví, někde se uplatňuje sběr 

tříděných lahví od uživatelů. 

 Zlomkové sklo – jsou v podstatě úlomky skleněných obalů a střepy vznikající při 

zpracování technického a stavebního skla, tabulové sklo, zlomky skleněných obalů 

z potravinářského a obalového průmyslu, zlomky skla z pivovarů, z optického 

průmyslu, olovnatého skla z izolačních nádob, zrcadlové sklo, sklo z obrazovek, 

atd. V praxi se při výrobě skla stále více používají skleněné úlomky. Průmyslový 

odpad vytříděný podle druhů a zbavený příměsí se dodává přímo sběrnám nebo 

zpracovateli.[2] 
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5.1.3 Kovy 

Kovy jsou společně ze sklem v praxi nejlépe recyklovatelným materiálem. Proto  je o ně  

ve výkupnách (sběrnách) velký zájem. Komunální železný odpad tvoří nejčastěji 

vysloužilé spotřebiče a plechovky. Barevné kovy a jejich slitiny (hliník, měď, olovo) jsou 

ve výkupnách vykupovány ještě mnohem výhodněji. Naproti tomu alobal a jiné hliníkové 

folie vykupují jen některé sběrny. Kovový odpad můžeme dále dělit na  kovový ocelový 

odpad, kovový odpad neželezných kovů a kovový odpad vzácných kovů. 

  Kovový ocelový odpad – je v podstatě ocelový šrot vznikající při zpracování 

ocelových matriálů. Může obsahovat příměsi neželezných kovů a dalších látek. 

Podle chemického složení se dělí na ocelový odpad legovaný a ocelový odpad 

nelegovaný.  

 Kovový odpad neželezných kovů – jsou odpady a zbytky neželezných kovů, 

z jejich obrábění a zpracování, vytříděné opotřebované výrobky s podílem 

neželezných kovů a jejich slitin. Největší podíl tvoří měď , hliník, olovo a zinek. 

 Kovový odpad vzácných kovů – tvoří opotřebované pracovní prostředky a 

nepoužité pracovní předměty s podílem zlata, stříbra, platiny, iridia a rhodia 

(vzácných kovů), např. stykače, jističe, pojistky, relé, teploměry, tištěné spoje. 

Nedílnou součástí této kategorie jsou odpady ze zpracování fotochemických 

materiálů (ustalovače, prací lázně, nevyvolané zbytky filmů, fotografické papíry, 

…). Na tuto skupinu odpadů se vztahuje zákon o puncovnictví. [46] 

 

Kovový odpad se přepravuje ke zpracovatelům s vhodnými zpracovatelskými 

technologiemi. Zde se upraví a přepraví ke konečnému uživateli (hutě, kuplovny, 

slévárny). Nejčastěji se používají některé ze základních zpracovatelských technologií:  

  ruční třídění a pálení  

  lisování (paketování)  

  stříhání  

  drcení a mletí  

  lámání  

  briketování  

  granulování 
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Ocelový odpad se lisuje, stříhá, drtí, mele, láme nebo briketuje. Litinový odpad se drtí, pálí 

nebo briketuje. Odpady neželezných kovů se obvykle ručně třídí, stříhají nebo lisují. 

Kabely a vodiče se v praxi  kromě ručního zpracování  nejčastěji granulují.  

Při třídění se od sebe oddělují  materiály:  

nekovové a kovové (železné a neželezné), železné (oceli a litiny) a neželezné (všechny 

ostatní kovy hliník, měď, zinek, olovo, cín, titan, hořčík, nikl, kobalt, wolfram, vanad, 

stříbro a jejich slitiny)  

Technologie lisování je nejrozšířenější technologií zpracování kovových odpadů. Používají 

se paketovací lisy, a to stacionární nebo mobilní. Moderní paketovací lisy mohou rozměrný 

ocelový odpad zároveň i stříhat. Rozměry paketů se v posledních letech zmenšují. Stříhání 

se v posledních letech rozšiřuje, protože se změnou výrobní technologie v hutích klesá 

poptávka po velkých lisovaných balících a roste zájem o stříhaný kovový odpad. Používají 

se hydraulické nůžky nebo mobilní kontejnerové nůžky. Jsou určeny ke stříhání 

různorodého těžkého objemného kovového odpadu, jako jsou ocelové konstrukce, 

trubkovnice, korby a rámy nákladních vozidel, zemědělské stroje, odpady z válcování 

apod. Moderní konstrukce nůžek umožňuje stříhat kovový odpad s minimální před úpravou 

pálením. Amortizační kovový odpad, např. autovraky (bez provozních náplní), kuchyňské 

sporáky, kamna, lednice (zbavené nebezpečných látek), bojlery, pračky apod. se 

nejúčinněji zpracovávají drcením a mletím. Používají se drticí linky a mlýny. Litinový 

odpad (např. vyřazené obráběcí stroje, litinové kotle, litinové radiátory, litinové bloky 

motorů, kanalizační a vodovodní potrubí atd.) se lámou na lamačích litiny nebo na tlučce 

litiny. Technologie lámání je určena pro zpracování železničních, tramvajových a důlních 

kolejnic. Využívá se také pro lámání profilů a tyčového materiálu z pevnějších a tedy 

křehčích materiálů (měkké vyžíhané materiály lámat nelze). Používají se hydraulické 

lamače kolejnic.  Technologie briketování se používá na zpracovávání ocelového 

kovového odpadu a litinových třísek. Tato úprava spočívá v tom, že kovové třísky jsou 

drceny, zbaveny zbytků emulzí a olejů a jsou lisovány do briket. Používají se briketovací 

lisy nebo ucelené briketovací linky, které jsou  vyráběny jako stavebnicové a jsou 

v několika velikostech. Náš trh v současné době upřednostňuje dodávky neupravených 

třísek.  Technologií granulování se zpracovávají vyřazené a odpadové vodiče a kabely.  

Granulační linka se skládá z granulátoru, separátoru, dopravníků a odsávacího zařízení. 
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Výstupem z linky je čistý kov (měď nebo hliník) a odpad (PVC nebo pryž). Nedílnou 

součástí procesu úpravy kovových odpadů jsou manipulační a nakládací prostředky. 

Nejvhodnější typ závisí na zpracovávaném objemu a druhu kovového odpadu. Mezi 

nakládací prostředky patří různé druhy vysokozdvižných vozíků, mobilní nakládače 

opatřené drapákem nebo elektromagnetem. [46] 

Kromě výše uvedených technologií se pro zpracování kovových odpadů používají ještě 

mačkadla a lisy na karosérie vyřazených automobilů. Tato mačkadla umožňují zvýšit 

kapacitu přepravních prostředků zmenšením objemu automobilových karosérií.  

Směs krátkých a dlouhých ocelových třísek se třídí pomocí třídicích bubnů. Těmi se 

mechanicky oddělují třísky krátké (do max. délky 50 mm) a dlouhé, které tvoří smotky a  

ty se následně lisují do balíků. 

Pro ekologicky nezávadné tepelné rozpojení kovových odpadů jako jsou například 

elektromotory nebo některé druhy kabelů, se používají dvoukomorové vypalovací pece.  

Výše  uvedené způsoby vedou k homogenizaci kovového odpadu. Podle množství 

recyklovaných kovových odpadů lze posuzovat technickou úroveň a vyspělost 

zpracovatelského průmyslu. Význam recyklace kovových odpadů spočívá především ve 

značné úspoře energie ve srovnání s výrobou z primárních surovin. Úspora energie se 

pohybuje u některých neželezných kovů v rozmezí 95-97%. Z neželezných kovů má 

dominantní postavení při  recyklaci  hliník, měď, olovo a zinek. 

Hospodárné využití kovového odpadu v ocelárenských provozech je podmíněno vhodnou 

rozměrovou úpravou, jeho roztříděním a vyčištěním. Ruční úprava kovového odpadu stále 

více ustupuje strojním úpravám, které jsou podstatně produktivnější. Výběr optimální před 

úpravy zásadně ovlivňuje další zpracovatelnost kovového odpadu. Vhodná metoda závisí 

zejména na jeho velikosti, tvaru, chemickém složení, množství a dostupnosti využitelných 

složek, stupni znečištění odpadu atd. [46] 

Výběr metody úpravy šrotu závisí také na jeho původu. Podle zdrojů se ocelový a 

litinový odpad dělí do tří skupin, a to:  

 

• výrobní odpad – jsou zbytky surovin, vzniklé při výrobním procesu (např. při výrobě 

oceli, ve slévárnách, válcovnách, kovárnách, lisovnách apod.), které ztratily svou 

původní kvalitu a neodpovídají technickým normám, příp. výrobně nevyužívané 
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vedlejší produkty vznikající při výrobním procesu; odpad nebývá předmětem 

obchodu a je bezezbytku využit ve vlastním závodě 

 

• zpracovatelský odpad – vzniká v odvětvích, která zpracovávají hutní výrobky a 

výrobky strojírenské metalurgie, tj. během kování, lisování, obrábění, vypalování a 

dalšího zpracování hutních polotovarů (profilů, plechů, odlitků, výkovků); tvoří jej 

zbytky materiálů, jako jsou třísky, piliny, odřezky, odstřižky, neshodné výrobky 

(zmetky), okuje apod.; největší výskyt je ve strojírenství, menší ve stavebnictví, 

dopravě a ostatních odvětvích; jeho podíl v celkovém objemu odpadu klesá, 

protože výrobky mají lepší konstrukci, nižší hmotnost, klesá podíl třískového 

obrábění a více se používají moderní technologie (např. prášková metalurgie) 

 

• amortizační odpad – vzniká vyřazováním strojů a podle původu ho nejčastěji 

rozdělujeme na:  

- šrot ze strojů a zařízení – se skládá z nepotřebných strojů a zařízení všeho 

druhu, tvoří asi 60 až 80 % celého výskytu amortizačního šrotu a je tvořen 

nákladními automobily, autobusy, jeřáby, cisternami, kotli  

- šrot z automobilů a letadel – představuje poměrně cenný zdroj, ale jeho 

zpracování je poměrně drahé 

- šrot železniční  – pochází z rekonstrukcí železničního svršku (kolejnice, 

výhybky, točny, mosty, stožáry atd.) a z vyřazených kolejových vozidel 

(vagóny, lokomotivy, cisterny, jeřáby)  

- šrot lodní – má obdobný význam jako železniční, avšak jeho výskyt v České 

republice je velice malý  

- šrot z domácností – netvoří  velké zdroje dobře zpracovatelné suroviny, ale jeho 

produkce a význam v posledních letech prudce vzrůstá, produkci této skupiny 

tvoří  vyřazené pračky, chladničky, sporáky, radiátory, elektro spotřebiče a 

především  také kovové obaly 

 

Zvláštní skupinu kovových odpadů  tvoří strusky: 

- ocelárenská struska 

- vysokopecní struska 
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Ocelárenská struska je materiál o značné tvrdosti s vlastnostmi kameniva. Obsahuje 

křemičitan vápenatý a oxidy železa. Vzniká jako vedlejší produkt při výrobě oceli. Využití 

drcené strusky je ve stavebnictví, kde je vhodným materiálem pro dopravní stavby. 

Struskové kamenivo plně nahrazuje přírodní kameniva a lze jej použít jako materiál v 

dopravním a vodním stavitelství. Magnetickou separací se získává kov použitelný v hutním 

průmyslu. Po rozemletí strusky na velikost zrna menší než 0,3 mm vzniká 

vápenatohořečnaté hnojivo pro zlepšení fyzikálněchemických vlastností půd a nakonec 

jako přísada při výrobě cementu. Vysokopecní struska je černohnědý, popřípadě 

nazelenalý odpad, vznikající při výrobě surového železa. Vysokopecní struska se využívá 

téměř stoprocentně jako kamenivo do betonu ke stavbě vozovek a kolejového lože. 

Vysokopecní struska vzniklá intenzivním ochlazováním se přidává do cementářských 

směsí při výrobě železoportlandského cementu. [46] 

 

5.1.4 Biologický odpad – bioodpad  

Biologický odpad  je organický odpad, který je schopen anaerobního (bez vzdušného 

kyslíku) nebo aerobního (s dostatečným množstvím kyslíku) rozkladu. Podle zákona 

o odpadech je to takový odpad, který je biologicky rozložitelný pomocí mikroorganismů, 

bakterií, plísní, kvasinek, červů, žížal a dalších živých organismů. Rozpadem tohoto 

odpadu vzniká organická hmota. Po proběhnutí biologického rozkladu se odpad mění ve 

stabilizovaný odpad. Velmi důležitou součásti biologicky rozložitelných odpadů jsou 

biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO), které dle Plánu odpadového 

hospodářství ČR tvoří tyto druhy: papír nebo lepenka, dřevo, organický kompostovatelný 

odpad, oděv, textilní materiál, kompostovatelný odpad z údržby zeleně (hřbitovů), směsný 

komunální odpad a odpady z tržišť. V běžné praxi domácnosti je  bioodpadem většinou 

rostlinný odpad z kuchyně i ze zahrádky, ale také zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad, 

včetně filtrů a ubrousků, čajový odpad a rovněž tak i živočišné zbytky. Ve své podstatě 

skoro každá domácnost ve větší či menší míře produkuje bioodpad. Základní vlastností 

bioodpadu je vysoká vlhkost, v uzavřených nádobách začne bioodpad okamžitě pracovat, 

tedy hnít se všemi průvodními jevy, především s typickým zápachem. Už jen případné 

odstranění zápachu by měl být pádný důvod k tomu, aby se bioopad vytřídil ze směsného 
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komunálního odpadu. Pro separování bioodpadu v domácnosti jsou nejvhodnější 

kompostovatelné sáčky. Tyto sáčky jsou vyrobeny z  rozložitelného materiálu a tudíž se 

vyhazují  přímo s odpadem. Sáčky na kompostování  jsou paropropustné, jejich obsah 

průběžně vysychá a tedy ani nezapáchá. Následná manipulace s bioodpadem je pak velmi 

snadná. Můžeme také v tomto případě používat  speciální odvětrávané koše. V případě 

třídění biologicky rozložitelného odpadu  patří do speciální nádoby: 

 různé spadané ovoce ze zahrádek 

 zbytky rostlin (kořeny, květiny, zelenina) 

 rostlinný odpad z kuchyně (slupky z brambor, okurek, jablek, mrkve) 

 skořápky z vajec 

 kávová sedlina (včetně filtrů), čajové sáčky 

 zbytky pečiva a obilnin 

 tráva a listí 

 větve z keřů a stromů 

 Je to skupina odpadů, kterou lze dobře využít například kompostováním nebo k výrobě 

bioplynu. V třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) existují 

značné rezervy. Tento odpad je přitom možné dobře využít v kompostárnách nebo 

bioplynových stanicích. Jejich kapacita není v rámci celé České republiky, tudíž ani na 

Ostravsku, dostatečná. V ČR je nyní více než 150 fungujících kompostáren, ale pouze čtyři 

bioplynové stanice, které využívají BRKO. Na skládkách v loňském roce 2008 skončilo o 

čtvrtinu více bioodpadu, než kolik České republice pro rok 2010 povoluje závazná 

evropská směrnice. [39] 

 

5.1.5 Plasty 

 
Hlavním zdrojem odpadu plastů jsou průmyslové organizace, které vyrábějí a zpracovávají 

plasty a plastové polotovary, chemický průmysl, zpracovatelský na mechanické, vakuové 

tvarování i lisování, zpracování dřeva, textilní průmysl, elektrotechnika, jemná mechanika, 

komunální hospodářství, výroba brusiv, potravinářský průmysl, strojírenství, 
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fotolaboratoře, tiskárny, galvanotechnika, obalová technika. Plasty tvoří velký podíl 

odpadů, především objemově.  

Plasty mají velmi výhodné uživatelské vlastnosti, ale na druhé straně jsou velmi obtížně 

recyklovatelné. Je to způsobeno především jejich různorodostí a tím, že každý plast má 

rozdílné vlastnosti. Je v podstatě nemožné shromažďovat každý druh plastu zvlášť. Směsné 

plasty z kontejnerů jsou slisovatelné jen na málo hodnotné produkty, jako jsou patníky, 

palety, lavičky či květináče. Každý druh plastu je jinak škodlivý. Při spálení polyetylenu a 

polypropylenu unikne do ovzduší jenom malý podíl těžkých kovů, u PVC  

(polyvinylchlorid) vznikají jedovaté látky už při jeho výrobě, natož pak při jeho pálení. 

Nebezpečné je spalování i dalších druhů plastů, především polystyrenu a PETu. 

(polyethylentereftalát) [14] 

Mezi zcela nové technologie patří recyklace plastových odpadů jejich zpracování a využití. 

Plastové odpady můžeme rozdělit podle původu na: 

 technologické  jsou odpadem při výrobě plastů,  vracejí  se do výroby a 

používají se v barevné směsi do výrobků, kde není požadována jejich 

jednobarevnost 

 průmyslové  jsou odpady z plastů zpracovaných v průmyslu, včetně 

obalů 

 komunální jsou odpady obsahující plastový odpad převážně z obalů 

potravin a nápojů 

Problém recyklace plastů spočívá ve vybavení příslušnou zpracovatelskou technologií, 

která zahrnuje drcení, prosévání, aglomeraci, granulaci, čištění a praní. Recyklace spočívá 

v tom, že se zmetky, výseky, otřepy a jiné zbytky z výroby po rozbití přidávají do 

výchozího materiálu. Typickou úpravou je granulace. Rozdrcené odpady se podle potřeby 

vyperou, roztaví, homogenizují a ochlazené se granulují. V této formě jsou zpracovávány 

jako prvotní surovina.  

Využívání plastových odpadů ve zpracovatelském průmyslu je omezené jen na některé 

typy plastů. Dobře zpracovatelné jsou tzv. termoplasty. Termoplastové odpady vznikají při 

úpravě nebo používání ve sféře průmyslu a spotřeby , patří sem zejména: polyvinyly 

(polvinylchlorid), polyolefiny ( polyetylen, polypropylen ), polystyren, polyuretan, 

polyetylentereftalát (například PET lahve). [14] 
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Velikou budoucnost má využití metody na zpracování směsných plastů, kde je ale  

omezený sortiment méně kvalitních výrobků. Jsou známy technologie na zpracování plastů 

na bázi polyolefinů, kde se využívá extrudéru s adiabatickým ohřevem. Roztavená 

surovina se následně plní do forem na výrobu např. palet, květináčů, nebo desek, hranolů. 

Rovněž tak  můžeme zpracovávat  směsi s neplastickými materiály. 

Odpady z termosetů  jsou odpady z výroby více vrstvených lisovaných hmot  a 

tvarovaných materiálů z plastů, jako jsou desky, tyče, trubky i textilní odpad z tvrzených 

plastů a odpady z výroby pryskyřic. Nejsou zpravidla tavitelné, ani rozpustné. Obsahují 

plniva, často ve spojení s primárním materiálem ( papír, sklo, textil). 

Termosety mohou nahradit až 15 % suroviny. Energetické využití může být například 

spalování ve spalovnách odpadů, nebo  v cementárnách jako částečná náhrada paliva. Musí 

ovšem být splněny velmi přísné požadavky ochrany ovzduší a  musí být k dispozici vhodné 

spalovací zařízení. Úprava spočívá v drcení, rozemletí na prášek a mísením s prvotními 

surovinami. [1] 

5.1.6 Nápojové kartony 

 
Nápojové kartony jsou ve své podstatě obaly na nápoje, které patří mezi velmi populární 

obaly především v oblasti balení nealkoholických nápojů a mléka. Jsou tvořeny dvěma, 

nebo třemi druhy materiálů, přičemž hlavní součástí je vysoce kvalitní papír, přes 70% 

hmotnosti obalu. Pro zajištění nepropustnosti obalu je nápojový karton vybaven 

polyetylenovou fólií, pro zajištění trvanlivosti obsahu bývá doplněn ještě fólií hliníkovou. 

Právě pro svůj obsah vysoce kvalitního papíru je vyhledáván papírnami jako zdroj cenné 

suroviny. V roce 1952 ve Švédsku byly vyrobeny a prodány první nápojové kartony. Na 

počátku šedesátých let minulého století byla vyrobena nová verze za použití  hliníku. 

V České republice používání nápojových kartonů zaznamenalo velké uplatnění od roku 

1990. Do nápojových kartonů je  baleno mléko a výrobky z mléka, džusy, ovocné šťávy, 

víno i jiné další potraviny. Tyto obaly mají pro spotřebitele velké výhody, jsou lehké, 

dobře se skladují, je s nimi dobrá manipulace a po celou dobu trvanlivosti obsahu 

uchovávají 100% kvalitu. Na druhé straně jejich velkou nevýhodou je, že jsou obalem 

jednorázovým a proto je nelze  opakovaně použít pro opětovné balení. [39] 

Podle odhadů společnosti EKO – KOM a.s. tvoří nápojové kartony 0,6 – 2,4 hmotnostních 

% z domovních odpadů, objemový podíl je však vyšší asi 2,4 – 4,8 %. Dle průzkumu, 
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který byl proveden v roce 2000, připadá 1,5 až 6 kg na osobu a rok, což je při průměrné 

produkci domovního odpadu asi 230 kg/osoba/rok.  

Nápojové kartony jsou vyrobeny ze dvou nebo ze tří různých materiálů a každý materiál 

plní konkrétní funkci, ochrannou a nosnou. Papírový karton je lehký, polyetylen je 

nepropustný pro vodu a mikroorganismy a hliník chrání obsah před pronikáním světla. 

Pokud nápojový karton neobsahuje vrstvu hliníku, je určen pouze na potraviny k okamžité 

spotřebě jako jsou kefíry nebo čerstvá mléka. Nazýváme je také neseptické neboli čerstvé 

nápojové kartony. Karton s hliníkovou fólií,  třívrstvý nápojový karton, se nazývá také 

trvanlivý nebo aseptický. Tyto nápojové kartony s hliníkovou fólií fungují podobně jako 

konzervy. Používají se proto na nápoje s delší dobou spotřeby (trvanlivá mléky, džusy, 

vitaminové nápoje, stolní vína). [14] 

Doba rozkladu nápojového kartónu (například krabice od mléka) je 5 až 15 let. Nápojový 

kartón je tvořen ze 75 – 80% celulózou vyrobenou ze dřeva, tedy z obnovitelného 

přírodního zdroje, a je velice kvalitní surovinou pro další papírenské zpracování. Bohužel 

je rozdíl v jeho recyklaci oproti starému sběrovému papíru. Nelze nápojový kartón 

recyklovat stejným způsobem jako starý papír.  

Aby mohl být nápojový karton recyklován, je nejdříve potřeba ho vytřídit z  komunálního 

odpadu. K tomuto účelu slouží  speciální označené kontejnery, do kterých se nápojové 

kartony vhazují stlačené a bez zbytků původního obsahu. Obsah  kontejneru na nápojové 

kartony se odveze na třídící linku, kde je roztříděn. Nápojové kartony pak skončí 

v papírnách nebo na speciální lince. [14] 

Při recyklaci v papírnách (mechanická recyklace) projdou nápojové kartony nejprve 

vířivým rozvlákněním, jímž jsou původní celulózová vlákna opět rozvolněna a z vlákniny 

se znovu vyrábí papír a lepenka. Rozvlákňování trvá 15-30 minut a během této doby se 

vlákna rozvolní a vytvoří vodnou suspenzi – vlákninu. U tohoto postupu není nutné 

používat pomocné chemikálie ani teplou vodu. Základem úspěšného rozvláknění je 

materiálová čistota, u vytříděných nápojových kartonů by nemělo být znečištění větší než 

10 %. Pro zpracování kartonů je proto rozvlákňovač vybaven systémem umožňujícím 

účinné odstranění nevláknitých materiálů – zbytků obsahu kartonu, polyetylenových a 

hliníkových fólií, tiskařských barev, bláta, písku, kovového odpadu a jiných cizorodých 

látek, které by jinak zahltily agregát. Vířivým rozvlákněním se získá z nápojových kartonů 

70-90 % celulózových vláken. [39] 
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Zbytky ostatních vrstev nápojových kartonů, jako jsou hliníková fólie a polyetylen, jsou 

běžně spalovány v papírnách při výrobě páry. Ta se používá při sušení buničiny, 

v některých případech se používá při výrobě elektrické energie pro potřeby 

rozvlákňovacího procesu. V současné době je hliník i polyetylen v některých zemích dále 

zpracováván a vyrábějí se z nich palety na přepravu zboží nebo různé nádoby. 

Hliníková fólie má však vysokou ekonomickou hodnotu, a to zejména díky náročnosti 

výroby hliníku z bauxitu, který je jeho přírodním zdrojem. Proto je mechanická recyklace 

zbytků hliníkové fólie komerčně zajímavá. Naopak výroba primárního polyetylenu je 

velmi laciná, a proto je mechanická recyklace polyetylenu obsaženého v nápojových 

kartonech z ekonomického hlediska méně atraktivní. 

Při využití nevláknitých materiálů se upřednostňuje pyrolýza, která spočívá v řízeném 

ohřevu směsi hliníku a polyetylenu na teplotu dostačující pro zplyňování polyetylenu a 

hliník zůstává neporušený a čistý. Zplyňování polyetylenu má vysokou výhřevnost a je 

výborným palivem využitelným  při sušení buničiny i pro vlastní pyrolýzu. 

Druhým způsobem recyklace je rozdrcení nápojových kartonů bez nutnosti separace 

jednotlivých vrstev a jejich následné tepelné lisování na desky používané ve stavebnictví. 

Tyto desky mají podobné technické parametry jako cementotřískové nebo dřevotřískové 

konstrukční desky, které využíváme například pro lehké plovoucí podlahy nebo svislé 

konstrukce stěn a příček. [14] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Obrázek č. 14:  Schéma recyklace nápojových kartonů. 
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5.1.7 Ostatní odpad 

 
Zdrojem pryžového odpadu je výroba a použití pneumatik, těsnících materiálů, textilní 

průmysl, podlahové krytiny, těžký průmysl a hornictví (především dopravníky), výroba a 

použití kabelů, izolační materiály, ochranné pomůcky a pod. Pryžové odpady mohou být 

vulkanizované nebo nevulkanizované. Existuje mnoho možností využití pryžových 

odpadů, ale uplatnění je malé. Pro vysokou výhřevnost lze pryžové odpady uplatnit i jako 

náhradu paliva, ovšem ve speciálních spalovacích zařízeních. Také je známé pyrolytické 

zpracování na plyn nebo olej, které v ČR se prakticky nevyužívá. 

Zpracování pryže v recyklačním procesu v České republice není běžnou záležitostí. Cílem 

recyklace je navrácení upravených produktů do průmyslové výroby nebo výroba 

netradičních produktů. Postup zhodnocování pryžového odpadu jako druhotné suroviny je 

založen na sběru a třídění. Pryžový granulát lze využívat při výrobě venkovních 

podlahových krytin, podlahových krytin v provozech s těžkým provozem, sportovních hal 

a sportovišť a pro sanační účely. Známá metoda  na zpracování pryžových odpadů je 

kryoskopická metoda. Textilní odpady můžeme rozdělit podle oblasti produkce na  

průmyslové textilní odpady a sběrové textilie.  

Průmyslové textilní odpady jsou technologické odpady vznikající při výrobě a zpracování 

textilií. [14]  

 

Tyto textilní odpady dále dělíme:   

 vlákenné odpady (bavlněné, vlněné, lýkové, chemické viskózové a syntetické 

polyesterové a polyamidové), jsou v podstatě textilní vlákna, která jsou vyřazena 

během jejich zpracování nebo  během jejich výroby. Jde z části o vlákna nehotová, 

příliš krátká, poškozená a s různým stupněm znečištění minerálními nebo 

organickými příměsemi. 

 

 niťové odpady (odřezky přízí různé délky, smotky, zcuchaná přadena) vznikající v 

různých úsecích výroby přízí a jejich zpracování na plošné textilie (zvláště u 

soukacích, snovacích, tkacích, pletacích a proplétacích strojů). Jedná se o příze, 

které vykazují různé vady nebo o příze ve tvaru vylučujícím jejich normální 

použití.  
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 odstřižky (kusy textilií různých tvarů a velikostí), je souhrnný název pro textilní 

odpad, který vzniká během výroby plošných textilií a při jejich dalším zpracování. 

Vznikají ve střihárnách a šicích dílnách oděvních a pletařských závodů, rovněž v 

menším rozsahu ve tkalcovnách, pletárnách, úpravnách a ve výrobě netkaných 

textilií. [14] 

 

Sběrové textilní odpady jsou především obnošené, poškozené nebo z užívání vyřazené 

oděvní části, osobní a ložní prádlo, bytové textilie, textilie a oděvy centrálně vyřazené. 

Jedná se o textilní odpad především z domácností a z míst hromadného výskytu, jako jsou 

obchodní a průmyslové organizace, nemocnice, školy, jídelny, ubytovny, útvary 

uniformovaných složek. Dále to můžou být jutové odstřižky, použité jutové textilie, 

upotřebené a nevyužité tkané pytle a žoky, upotřebené čisticí a lešticí hadry. Ze sběru 

textilních odpadů jsou vyloučeny textilie silně znečištěné, ohořelé, plesnivé, napuštěné 

škodlivými látkami nebo spojené s jiným materiálem, není-li je možno oddělit (například 

textilie spojené s  kůži, s pryží nebo s plasty), dále textilie ze skleněných, azbestových 

nebo kovových vláken, rovněž některé textilie vrstvené, např. imitace kůží nebo také 

voskované plátno. Určité členění netříděných sběrových textilií je podmíněno charakterem 

zdroje a organizací sběru či výkupu. Při sběru od organizací je sběrová textilie již většinou 

rozdělena podle druhu, u lidového sběru není možno provádět podrobnější členění textilií a 

oděvních odpadů. Druhotnou surovinou se stávají sběrové textilie až po úpravě tříděním, 

při kterém teprve dochází k jejich členění na druhotné suroviny. [14] 

Ve sběrnách textilní odpad prochází v první řadě tříděním odpadu, to je první fází úpravy v 

podstatě ještě textilního odpadu. Vytříděné sběrové textilie se v úpravárenských závodech 

dále upravují praním na čisticí hadry nebo se používají k opravě a výrobě textilních obalů, 

pytlů a technické konfekce. Zaolejované čisticí hadry a čisticí bavlna se upravují ve 

speciálních zařízeních extrakcí, přičemž se vedle odpadních olejů získává textilní 

regenerát, který je možno opět použít například jako látkové lešticí kotouče. Vytříděný 

sběrový textil a průmyslové textilní odpady prochází úpravou jako je čištění a 

rozvlákňování. Získává se vlákenný materiál jako druhotná surovina, zpracovatelný na 

finální výrobky nebo polotovary. Většina zušlechťovaných textilních odpadů se dodává 

zpracovatelům textilií  pro výrobu přízí, netkaných textilií, plsti, lepenky  nebo se část 
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dodává do průmyslových odvětví jako je plastikářský, gumárenský nebo automobilový 

průmysl. [43] 

Vlivem zavádění nových výrobních technologií, strojů a textilních materiálů a především 

stále širšího uplatnění syntetických vláken, podléhá i sortiment vznikajících textilních 

odpadů stálým změnám. Mnohé textilní odpady, které byly před léty ještě běžné nebo 

důležité (např. acetátová vlákna), buď úplně mizí nebo ztrácejí svůj význam jako surovina. 

Přestává se těchto odpadů využívat z ekologických i ekonomických důvodů a stávají se 

skutečným odpadem.  

Další významnou skupinou odpadů začleněných do této kapitoly jsou odpady, které 

vznikají při údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. Tyto odpady nazýváme stavební 

a demoliční odpady, v souladu s názvem podskupiny, který je uveden v Katalogu odpadu. 

Tyto odpady můžou být při efektivním řízení jejich vzniku a dodržování stanoveného 

nakládání s nimi významným zdrojem úspor primárních surovin. [14]  

 

Jednotlivé druhy stavebního odpadu můžeme rozdělit do tří následujících skupin 

podle vhodnosti recyklace (úpravy): 

 Odpady vhodné k recyklaci – beton, cihly, tašky a keramické výrobky, 

sklo, asfaltové směsi, směsi oddělené od frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků, zemina a kamení, štěrk ze železničního svršku, 

stavební materiály na bázi sádry, směsné stavební a demoliční odpady. 

 Odpady podmínečně vyloučené z recyklace – jsou to odpady, které 

obsahují nebezpečné složky (látky). Přijetí těchto odpadů do zařízení je 

možné pouze v případě, že součásti jejich úpravy v zařízení je oddělení 

a odstranění nebezpečných složek (látek) z  těchto odpadu. Tyto 

nebezpečné složky budou dále předány oprávněné osobě podle zákona o 

odpadech k dalšímu využití nebo odstranění. Do této skupiny patří 

asfaltové směsi obsahující dehet, sklo, plasty a dřevo obsahující 

nebezpečné látky, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků obsahující nebezpečné látky, zemina a kamení 

s obsahem nebezpečných látek, vytěžená hlušina obsahující nebezpečné 

látky, štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky, jiné 

izolační materiály obsahující nebezpečné látky, stavební materiály na 
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bázi sádry znečištěné nebezpečné látky, stavební a demoliční odpady 

obsahující rtuť, stavební a demoliční materiály obsahující PCB a jiné 

stavební a demoliční materiály, včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů, které obsahují nebezpečné látky. 

 Odpady vyloučené z recyklace – jsou odpady, které jsou bezpodmínečně 

vyloučeny z přijímání do recyklačních zařízení: izolační materiál 

s obsahem azbestu a stavební materiály obsahující azbest. 

 

Do skupiny elektroodpadu patří  různé elektrické přístroje a v poslední době i různé 

nefunkční elektronické zařízení. Typickým zdrojem jsou řídící a regulační průmyslové 

systémy, počítače, klasické a mobilní telefony, televizory, radiopřijímače, magnetofony a 

další přístroje z domácnosti. [43] 

 

Zpracování probíhá ve dvou etapách : 

 ruční demontáž  

 strojně – technologické zpracování 

 

Při získávání druhotných surovin z elektrických zařízení a z elektroniky je kladem důraz na 

dobré třídění a separaci jednotlivých složek odpadu. Důležitým kritériem je, jaká surovina 

se chce pro další zpracování získat ( např. některé barevné kovy, drahé kovy a pod.). Ze 

zákona č. 185/2001 Sb., ve znění zák. č. 106/2005 Sb., jsou ve čtvrté části uvedeny 

povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními 

a v § 25 jsou vyjmenovány. Patří sem i elektrická a elektronická zařízení. [36] 

 

Do této skupiny elektroodpadu patří: 

 

 velké domácí spotřebiče – chladničky, mrazničky, pračky, sušičky, myčky, 

elektrické sporáky, mikrovlné trouby, elektrická topidla, klimatizační zařízení, 

elektrické radiátory 

 malé domácí spotřebiče – vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro 

čištění, zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, 

žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, 
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topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo 

uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení 

vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo, hodiny, budíky a zařízení 

pro účely měření, indikace nebo registrace času, váhy, elektrické ventilátory malé 

 zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení – velké sálové 

počítače, malé počítače, tiskové jednotky, osobní počítače, elektronické diáře, 

tiskárny, kopírovací zařízení, elektrické a elektronické psací stroje, kapesní i stolní 

kalkulačky, uživatelské terminály a systémy, dálnopisy, telefony, telefonní 

automaty, mobilní telefony, záznamníky, faxy 

 spotřebitelská zařízení – rádiové soupravy, televizory,videokamery, 

videorekordéry, hi-fi rekordéry, audiozesilovače, hudební nástroje, ostatní výrobky 

nebo zařízení pro účely záznamu nebo reprodukce zvuku nebo obrazu, včetně 

signálů nebo technologií pro šíření zvuku nebo obrazu jiných než telekomunikací 

(spotřebitelská zařízení), které nejsou uvedené v jiné podkupině 

 osvětlovací zařízení – lineární zářivky, svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel 

z domácností, kompaktní zářivky, vysokotlaké výbojové světelné zdroje, včetně 

vysokotlakých sodíkových, halogenidových a směsných výbojek, nízkotlaké 

sodíkové výbojky, ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení 

osvětlení s výjimkou žhavených žárovek, které nejsou uvedeny v jiné podskupině 

 elektrické a elektronické nástroje (mimo velkých stacionárních průmyslových 

nástrojů – vrtačky, pily, šicí stroje, zařízení pro soustružení, frézování, broušení, 

drcení, řezání, sekání, nástroje pro nýtování, nástroje pro sečení nebo jiné 

zahradnické činnosti, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých 

nebo plynných látek jinými způsoby 

 hračky, vybavení pro volný čas a sporty – elektrické vláčky nebo soupravy 

závodních autíček, ruční ovládače videoher, videohry, počítače pro cyklistiku, 

skoky do vody, běh, veslování, výherní mincovní automaty, sportovní vybavení 

s elektrickými nebo elektronickými součástmi, ostatní hračky, vybavení pro volný 

čas a sport 

 lékařské přístroje požívané (mimo infikovaných a implantovaných) – v radioterapii, 

kardiologii, hemodialýze, respirační a anesteziologické praxi, v radioterapii, 
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k analýze fyziologických funkcí, k mrazení pro účely poskytování zdravotní péče, 

k diagnostice ultrazvukem 

 přístroje pro monitorování a kontrolu – detektory kouře, regulátory topení, 

termostaty, přístroje pro měření, vážení nebo seřizování pro domácnosti nebo 

užívané jako laboratorní zařízení, ostatní monitorovací přístroje v průmyslových 

zařízeních, ostatní přístroje pro monitorování a kontrolu 

 výdejní automaty – na horké nápoje, na horké nebo chlazené láhve nebo konzervy, 

na tuhé výrobky, na peníze, veškerá zařízení, která vydávají automaticky všechny 

druhy výrobků [14] 

 

5.1.8 Zbytkový odpad 

 

Ani sebelepší recyklace nikdy nezajistí úplné využití komunálního odpadu. Nevyužitelná 

část v současné době činí asi jednu pětinu. Tato skupina se může zmenšit tlakem státu na 

výrobce, aby dodávali snadno recyklovatelné zboží. Každý recyklační program musí 

obsahovat také koncovku, která naloží s těmito zbytky. [14] 

Vhodným řešením jsou zařízení k mechanicko-biologické úpravě (MBÚ) zbytkového 

odpadu. Mají dvě fáze: 

 První fáze – znovu vytřídí poslední materiály, které by šlo recyklovat. 

 Druhá fáze – kombinuje různé techniky ke zpracování zbytků. Vyrábí z nich 

například bioplyn, zeminu využívanou mimo jiné k rekultivaci skládek nebo třeba 

palivo pro cementárny. 

 

V současnosti se ve světě provozuje osmdesát MBÚ zařízení, která každoročně zpracují 

8,5 miliónů tun zbytků. Nejdále s budováním MBÚ jsou v Německu, Španělsku, Itálii a 

první vznikají na území našeho severního souseda v Polsku. [1] 
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5.2 Nakládání s komunálním odpadem 

 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 15 :  Schéma nakládání s komunálním odpadem. 
 
 
 
 
 
 

5.2.1 Recyklace 

 

         Název recyklace je odvozeno z anglického slova recycling a znamená znovuvyužití 

nebo vrácení zpět do procesu, ve kterém odpad vzniká, tedy pro původní účel a stejný 

systém. Recyklaci můžeme považovat za strategii, která opětným využíváním odpadů šetří 

přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování prostředí škodlivinami. Recyklace nám 

umožňuje snížení nákladů při stále rostoucích cenách surovin a zároveň snížení ekologické 
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zátěže prostředí odpady. Recyklace odpadů je jedním z významných způsobů  řešení 

surovinového problému,  úspory materiálů, energií i ochrany životního prostředí. [7] 

Recyklační technologie se snaží o omezování vzniku odpadů pomocí máloodpadových 

technologických postupů, při kterých se ve stejném výrobním procesu přímo zužitkovávají 

téměř všechny vznikající odpady. Máloodpadová technologie je někdy také označována 

jako bezodpadová technologie. Jedná se o takový způsob výroby, při kterém se efektivně   

využívají suroviny a energie v cyklu: surovinové zdroje – výroba – spotřeba – druhotné 

suroviny tak, že žádný vliv na životní prostředí nenarušuje jeho normální funkci. Snaha o 

napodobení přírodního koloběhu látek a energií v plánování a řízení průmyslové činnosti 

vyžaduje i zásadní změny v hospodářském systému. Tyto máloodpadové  technologie  

zůstávají proto většinou jen na úrovni teoretických úvah nebo jsou uplatňovány při 

projektování a realizaci zcela nových výrobních postupů. Představují sice optimální a 

konečné řešení, k němuž musí směřovat úsilí konstruktérů, ekologů, i ekonomů, ale na 

druhé straně je to nesporně řešení technicky, ekonomicky a časově značně náročné. 

Současný světový trend recyklace směřuje k uplatňování zásad recyklace ve smyslu 

zpracování, opětovného a dalšího využití vzniklých odpadů. Touto rychlejší a schůdnější 

cestou je rozvoj a zavádění recyklačních technologií. Recyklační technologie jsou 

souborem na sebe navazujících procesů, (postupů a technologických operací), jejíž cílem je 

přeměna odpadu na druhotnou surovinu. Základním znakem recyklační technologie je 

především její relativní samostatnost v technologickém schématu, výroba – odpady – 

výroba. Zatímco u maloodpadových technologií musí být příslušné postupy zpracování 

odpadu součástí výrobní technologie, jsou recyklační technologie zpravidla realizovány 

samostatně – často ve formě dodatkových investic, které mají zvýšit ekonomickou i 

ekologickou účinnost existujících výrobních postupů, navržených ještě v době 

extenzívního rozvoje ekonomiky. Z návaznosti na existující procesy vyplývá i další 

charakteristický znak recyklace a tím je  dočasnost recyklačních technologií. Dříve nebo 

později budou nahrazeny maloodpadovými technologiemi, u nichž už bude ekologický 

aspekt výrobní činnosti vzat plně v úvahu. Hranice recyklační technologie a  příslušnost 

k výrobnímu procesu je třeba jasně vymezit, protože na nich do značné míry závisí i cena 

druhotné suroviny, optimální umístění recyklačního zařízení v oblasti. [7] 
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V podstatě mohou nastat čtyři základní případy: 

 

 recyklační technologie je součástí výrobního procesu, kde odpad vzniká. Odpad 

zpracuje na druhotnou surovinu jeho producent. 

 recyklační technologie je součástí výrobního procesu, kde je odpad používán. Odpad 

zpracuje na druhotnou surovinu jeho odběratel. 

 recyklační technologie je složena ze dvou částí, z nichž každá náleží jednomu 

výrobnímu procesu. Odpad částečně zpracuje producent odpadu a zpracování 

dokončí jeho odběratel. 

 recyklační technologie je samostatným výrobním systémem - specializovaná 

organizace uzavírá s producenty odpadů dohody o převzetí odpadu, odpad zpracuje 

na vlastních technologických zařízeních a prodává nebo předává jej odběrateli jako 

druhotnou surovinu. 

 

Velmi úzce souvisí s ochranou životního prostředí především šetření surovinovými zdroji, 

materiály a energiemi, které jsou významnou  podmínkou intenzifikace hospodářství. 

Znečišťování životního prostředí emisemi, neracionální čerpání přírodních zdrojů i rozptyl 

energií v prostředí mají často stejnou příčinu, a tou jsou neefektivní toky materiálů ve 

výrobních procesech. Opětovné využívání odpadů má i své teoretické zdůvodnění. [14] 

 

Vyšší zhodnocování druhotných surovin je objektivně potřebným jevem, který je 

vyvolán zejména: 

 

 časovou ohraničeností a reálnou dostupností přírodních zdrojů, 

 růstem průmyslové výroby, který vede ke zvýšené potřebě  surovin 

 vyšší ekonomickou efektivností využívání druhotných surovin, projevující se 

úsporami na materiálech i energiích ve zpracovatelských oborech, 

 nutností snižovat závislost na dovozu prvotních surovin, 

 technologickou nezbytností použít druhotné zdroje v určitých výrobních 

procesech, 

 potřebou ochrany životního prostředí. 
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Technické a materiálové problémy vycházejí ze zákona o zachování hmoty, podle něhož 

úplný uzavřený koloběh látek a energií v celém hospodářském systému není možný. 

Vznikají energetické a materiálové ztráty. K dosažení daných technologických parametrů 

musí být alespoň částečně používána i prvotní surovina. Významná je otázka separace a 

koncentrace odpadů, tj. jejich třídění a shromáždění v takových množstvích, aby se 

zpracování dalo nejen technicky uskutečnit, ale aby některé složky odpadu záporně 

neovlivňovaly vlastnosti nových výrobků. S budoucí recyklací výrobku je třeba počítat již 

při konstrukční a projektové přípravě. Vhodná materiálová skladba, možnost demontáže po 

využití na hlavní komponenty a volba materiálů samotných mohou přispět k omezení 

technických a materiálových překážek recyklace. [6] 

Technologické problémy jsou v podstatě dány současným stavem poznatků o možnostech 

zpracování odpadů a existencí zařízení, která realizaci těchto poznatků umožňují. 

Nedostatek zpracovatelských a úpravárenských kapacit a nevyřešené technologické 

problémy, neznalost efektivního postupu přeměny odpadu na využitelnou druhotnou 

surovinu patří už po léta k nejznámějším příčinám omezené recyklace. Často jde o značné 

investiční nároky, o vývoj nových recyklačních technologií, o technickou a ekonomickou 

realizovatelnost separace a koncentrace odpadů, případně i o zásahy do postupů při 

zpracování prvotních surovin, polotovarů či hotových výrobků, včetně volby obalu. 

Urychlený rozvoj a realizace recyklačních postupů by v mnoha případech pomohly 

k řešení bez velkých investičních prostředků. 

Ekonomické problémy mají při rozhodování o recyklaci mimořádně důležitý význam. 

Ceny druhotných surovin, které mají zcela nebo z části nahradit prvotní surovinu, jsou 

obvykle stanoveny na základě užitných vlastností prvotní a druhotné suroviny. Mezi 

ekonomické problémy je však třeba zařadit i potřebu relativně stálého odbytu odpadu a na 

druhé straně zabezpečení druhotné suroviny pro vlastní výrobu. Důležitá je i energetická 

náročnost zpracování některých odpadů, v nichž může být požadovaná druhotná surovina 

rozptýlena tak, že její získávání je neefektivní. [14] 

Eko1ogické problémy jsou dány především vlivem na životní prostředí, vyplývajícím z 

procesů přeměn odpadů v rámci zpracovatelských (recyklačních) postupů - emisemi, 

nároky na energie, škodami v ekosystémech apod. Recyklace je jako opatření ke zvýšené 

ochraně životního prostředí účinná jen tehdy, nepřevyšuje-li negativní působení vyvolané 
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zpětnými toky součet negativního působení lineárních toků výroby a zneškodňování 

odpadů. Pokud tomu tak není, nejde o změnu v hodnotě vlivu na prostředí, ale znečištění 

prostředí se pouze převádí na jiné místo, případně jde o jiný druh zátěže. 

 

 

5.2.1.1 Recyklace obalů 

 

Třídění obalů se v České republice dostává do vážných potíží a to i přes skutečnost, že 

Česká republika patří mezi evropské země, které se významně podílí na recyklaci obalů. 

Produkce obalů činí v České republice asi 4 miliony tun. Podle zdroje společnosti Eko-

kom činila produkce obalů v roce 2007 3,7 milionu tun. 

Nižší výnosy za odpad už nepokrývají náklady na to, že svozové firmy odvezou kontejner 

s již tříděným odpadem a na speciálních linkách ho ještě dotřídí a následně pošlou 

k dalšímu zpracování. Obalová společnost Eko-kom, která má v ČR monopol na organizaci 

zpětného odběru odpadů, proto pošle třídícím linkám i obcím stovky miliony korun navíc, 

aby zavedený systém recyklace nezkrachoval. Tyto finanční zdroje se získají od 

producentů (výrobců) nápojů a potravin, kteří platí monopolnímu zpracovateli zpětného 

odběru odpadů, to v podstatě znamená, že producenti platí za recyklaci svých obalů, které 

dodají na trh v ČR. V roce 2009 recyklace stála výrobce obalů zhruba jednu miliardu 

korun. Poplatek v přepočtu na jednu láhev netvoří příliš velkou položku, například 

dvoulitrová láhev PET stojí na poplatku asi 13 haléřů. [34] 

Společnost Eko-kom poslala obcím v roce 2009 zhruba o 15 procent více financí za to, že 

třídí odpad. Vybrané finanční prostředky mají jít podle zdroje Eko-kom především na 

podporu třídicích linek odpadů, zkrátka proto, aby nabízely co nejkvalitnější materiál 

s minimem znečištění a příměsí. V současnosti stát nepočítá, že by mohl tento systém 

finančně podpořit, ale na druhou stranu souhlasí s postupem Eko-komu. Na výstavbu 

třídících  linek je možné čerpat evropské dotace. [47] 

Na následujícím obrázku je znázorněno fungování koloběhu systému recyklace tříděného 

odpadu v České republice. 
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Obrázek č. 16:  Schéma koloběhu recyklace  odpadu v ČR. 
 

5.2.2 Skládkování 

 
Ukládání komunálního odpadu do země je jednou z nejstarších a nejpoužívanějších 

technologií při hospodaření s odpadem. Technologie skládkování je natolik rozpracována, 

že  můžeme ukládat do půdy bez obav, že vzniknou jakékoliv zdravotnické problémy. I 

přes veškeré úsilí o prevenci a recyklaci odpadu je v členských státech EU skládkování 

dosud nejčastější metodou zneškodňování zvláště u komunálních odpadů, méně časté je u 

Zákazník 
Platí za pití a zároveň přispívá na recyklaci. 
Platí městu poplatek za popelnice. 
Prázdný obal hodí do tříděného odpadu.

Továrna na nápoje a jídlo 
Prodává pití například za 10 Kč. 
V jeho ceně účtuje 10 až 30 haléřů na 
recyklaci. 

Město 
Vlastní kontejnery na tříděný odpad. 
Zajišťuje likvidaci odpadu, na to si najímá 
firmu. 

Změna od roku 2009 
Eko-kom dostává větší poplatek od 
výrobců obalů. 
Eko-kom přidává  městům, aby třídění 
obalů fungovalo. 
Eko-kom přispívá firmám na provoz 
třídící linky. 

Svozová firma 
Zajistí konečné vytřídění odpadu a tuto 
surovinu prodává dalším zpracovatelům. 

EKO-KOM 
Jde o neziskovou společnost, kterou 
vlastní firmy vyrábějící obaly. Jejím 
účelem není vydělávat, ale udržet celý 
systém v chodu. 
Platí městu za to, že zajistí kontejnery a 
další třídění odpadu. 
Peníze dostává od firem, které obaly na 
trh poslaly-tedy od továren na nápoje a 
jídlo. 
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odpadů nebezpečných a ostatních. Přestože se výhledově předpokládá značný pokles 

množství skládkovaných odpadů, je třeba počítat s tím, že určité množství odpadů se bude 

na skládkách ukládat vždy. Přitom veškeré skládky musí být řízeny a není nadále možné 

připouštět skládky divoké. Moderní skládky jsou vlastně náročnými stavbami a musí 

splňovat taková opatření, která by zabránila ohrožování životního prostředí. Projekt 

skládky musí zahrnovat i podmínky a způsoby její rekultivace. Skládka odpadu je stavební 

objekt určený k ukládání odpadů za účelem jejich odstranění vybudovaný na základě 

územně plánovací dokumentace a dokumentace staveb, provozovaný podle schváleného 

provozního řádu a v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením. Nově 

budované skládky jsou vždy v souladu s platnými předpisy a technickými normami, bez 

tohoto souladu by nemohly být uvedeny do provozu. Často jsou nové skládky budovány v 

místech původních skládek, kde podloží je kontaminováno předchozími úniky závadných 

látek. Těmito opatřeními se však zvyšují celkové náklady na uložení odpadu na skládku. 

Velmi žádoucí je rovněž využívat bioplyn ze skládek, který zde vzniká anaerobním 

rozkladem organických látek a obsahuje převážně metan CH4 a oxid uhličitý CO2. Pokusy 

s energetickým využíváním skládkového plynu byly zahájeny již i u nás. V současné době 

se vedou intenzivní práce zaměřené na vyhledávání vhodných lokalit skládek, jejich 

realizaci, nezávadný provoz, uzavírání skládkových prostorů a rekultivaci. Projektované 

skládky jsou určeny pro všechny druhy odpadních materiálů od inertních až po vysoce 

nebezpečné. Jediným zařízením pro ukládání odpadů, vyhovující zásadám ochrany 

životního prostředí, je řízená skládka. [14] 

 

Řízená skládka je technické zřízení určené k ukládání určitých druhů odpadů za 

daných technických a provozních podmínek a každá takováto skládka musí být 

vybavena: 

 Dokonalým těsnícím systémem nebo jinými bariérami oddělujícími skládku od 

okolního prostředí 

 Drenážním systémem na zneškodňování odvedených škodlivin 

 Zařízením na jímání skládkového plynu 

 Zařízením na příjem, zhutnění a ošetření odpadu [9] 
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Skládkování jako konečný způsob zneškodňování odpadů se stává ekologicky a provozně 

stejně náročným, jako složité systémy nakládání s odpady jako je úprava, drcení, třídění, 

nebo spalování odpadů. Je tedy potřeba věnovat skládkování odpadů maximální pozornost 

a to již od etapy vyhledávání, po projednávaní,  projektovou přípravu, provoz až po 

ukončení skládkování a následnou rekultivaci. Hlavní odpovědnost za tuto činnost musí 

nést příslušné územně správní orgány. Jejich pozice je zatěžována tím, že vedle skládky 

komunálních odpadů se na jejich území vyskytují i skládky průmyslových odpadů. 

Nezanedbatelnou skutečností je pak důraz, který by měl být kladen na technické provedení 

skládek. [1] 

Technické provedení skládek zahrnující zřízení skládky, její provoz včetně jejího ukončení 

a rekultivace a monitoringu upravují technické normy. V příloze číslo 5 vyhlášky MŽP č. 

294/2005 Sb., je uveden seznam odpadů, které nesmějí být ukládány na skládku všech 

skupin nebo využívat na povrchu terénu a odpady, které lze na skládky ukládat jen za 

určitých podmínek. Tento požadavek vychází z povinnosti producentů odpadu zajistit 

využití odpadů a pouze nelze-li je využít, musí zajistit jejich odstranění. [7] 

 

Technické požadavky na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich umístění, 

technické zabezpečení provozu skládek, těsnění, monitorování a podmínek jejich 

uzavření a rekultivace musí odpovídat níže uvedeným platným technickým normám: 

 

 ČSN 83 8030 Skládkování odpadů- Základní podmínky pro navrhování a výstavbu 

skládek 

 ČSN 83 8032 Skládkování odpadů – Těsnění skládek 

 ČSN 83 8033 Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek 

 ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - Odplynění skládek 

 ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek 

 ČSN 83 8036 Skládkování odpadů – Monitorování skládek 

 ČSN 83 8039 Skládkování odpadů – Provozní řád skládky 

 

Provozovatel skládky má ze zákona povinnost zřídit vázaný účet  k vytváření finanční 

rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu. Výše 

finanční rezervy se odvíjí od množství a kategorie uloženého odpadu. Čerpat tuto finanční 
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rezervu lze jenom se souhlasem příslušného krajského úřadu na práce související s 

rekultivací, zajištěním péče o skládku po skončení jejího provozu a asanací. Dobu trvání a 

podmínky péče o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci stanoví 

individuálně pro každou skládku příslušný krajský úřad jako součást provozního řádu. 

Lhůta nesmí být kratší než 30 let. [14] 

Zabezpečení skládek odpadů je legislativně řešeno ve vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady a zejména pak ve vyhlášce MŽP č.294/2005 Sb., o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Vývoj 

právních norem v oblasti zabezpečení skládek směřuje k redukci skládkových tříd a 

zjednodušení pro posuzování zabezpečenosti skládek, i když to neznamená v žádném 

případě menší zabezpečenost skládek. Je zde spíše snaha sjednotit naše předpisy s předpisy 

ostatních evropských států.  

Provozování skládky je provozování zařízení ke zneškodňování odpadů a obecně se řídí 

provozním řádem. Provozní řád je soubor pokynů, předpisů a technické dokumentace, 

potřebný pro provoz skládky, kterými se provozovatel a všichni uživatelé řídí při svých 

činnostech, souvisejících s provozováním skládky. Provozní řády se sestavují pro 

provozování i uzavřené skládky. [14] 

 

Provozní řád musí obsahovat : 

 

 základní údaje o skládce 

 charakter a účel skládky 

 stručný popis skládky 

 technologii skládkování a obsluhu zařízení skládky 

 monitorování skládky 

 organizační zajištění provozu skládky 

 vedení evidence a zodpovědnost 

 kontrolu provozu skládky 

 povinnosti obsluhy skládky 

 způsob kontroly odpadů 

 způsob ukládání odpadů na skládce včetně situačního zakreslení 

 způsob provozování vodohospodářských zařízení 
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 opatření k omezení negativních vlivů skládky a opatření pro případ havárie 

 bezpečnost provozu a ochrana zdravých životních podmínek 

 zvláštní a doplňková ustanovení 

 

Při přejímce odpadů na skládce musí být řádně dokladována kvalita odpadů ze strany 

původců nebo oprávněných osob a způsob nakládání s odpady během jejich přejímky 

provozovatelem zařízení. 

V případě jednorázové nebo první z řady dodávek odpadu do zařízení  předkládá původce 

nebo oprávněná osoba, s ohledem na druh zařízení, provozovateli zařízení doklady 

uvedené v příloze č. 1 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. [14] 

 

Způsob nakládání s odpady během přejímky provozovatelem skládky spočívá: 

 

 v kontrole dokumentace odpadů 

 v kontrole hmotnosti odpadů 

 ve vizuální kontrole každé dodávky 

 v namátkové kontrole odpadů k ověření zda ukládaný odpad má deklarované 

vlastnosti 

 ve vydání písemného potvrzení provozovatelem skládky o příjmu odpadů. 

 

Pokud odpady přijímané na skládku nesplňují požadavky, zejména limitních koncentrací, 

je nutné tyto odpady upravit. Úprava odpadů před přijetím na skládku jak je uvedeno v 

zákoně, je úpravou, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních 

vlastností odpadů mimo jiné za účelem snížení jejich nebezpečných vlastností. 

Uzavření skládky je souhrn prací a opatření prováděných na tělese skládky následně po 

ukončení skládkování odpadů. [39] 

 

Technická opatření, která musí bezprostředně následovat po ukončení skládkování 

na skládce nebo její části jsou: 

 úprava tvaru tělesa skládky 

 uzavření a rekultivace povrchu 

 provozování uzavřené skládky včetně monitorování 
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Předpokladem existence každé řízené skládky je, že bude po skončení své životnosti  

odborně rekultivována, aby časem splynula s okolní krajinou. Rekultivace musí být již 

součástí při přípravě projektování a provozu skládky. Je velmi důležité dodržovat vhodně 

projektované sklony svahů a výšku skládkového tělesa, neboť se tak vytváří budoucí 

krajinný útvar. Po skončení ukládání se nejprve provádí technická rekultivace (urovnání 

povrchu, plynová drenáž, zatěsnění povrchu, krycí vrstva zeminy) a následně rekultivace 

biologická. Povrch skládky se opatří vrstvou humusu a oseje travou v kombinaci s 

vhodnými křovinami či stromy (zemědělská nebo lesní rekultivace). Rekultivace skládky 

se mimo jiné řídí i tím, k jakému účelu využití bude rekultivovaná plocha sloužit. [14] 
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Obrázek č. 17:  Skládkování a spalování komunálního odpadu v ČR za léta 2004 až 2008.(zdroj ČSÚ) 
 

5.2.3 Termické metody zneškodňování 

 

Tepelné zpracování komunálního odpadu (pyrolýza, spalování) je radikální a do jisté míry 

hygienický způsob zneškodňování odpadů, spojený zpravidla s výrazným snížením jejich 

objemu. Přitom je nutné znát vlastnosti odpadů důležité pro jejich tepelné zpracování, jako 

je obsah vody, výhřevnost (určuje se ze složení odpadu), podíl nehořlavých látek, množství 

vznikajícího popela. Při spalování látek obsahující chlór a některé další látky, vzniká 

chlorovodík, který má značně agresivní vliv na zařízení spaloven a na životní prostředí. 
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Silně toxické sloučeniny některých kovů a chlorovodíkových organických sloučenin se 

nedají zachytit v odlučovačích prachu. Proto se začíná prosazovat instalace vícestupňových 

odlučovačů kouřových plynů, čímž však dochází ke zvyšování nákladů. Zvláště popílek 

není zcela inertním materiálem, protože se z něho vyluhují stopové prvky a jiné škodliviny, 

takže se musí ukládat na speciální skládky. Komunální odpady, vzhledem k jejich složení, 

není proto možné spalovat klasickým způsobem, ale při vyšších teplotách, při kterých se 

toxické látky rozloží, a tudíž nemohou unikat do ovzduší. [35] 

5.2.3.1 Spalování 

 
Spalování odpadů je kontrolovatelný proces jejich oxidace při zvýšené teplotě. Při tomto 

procesu se spalitelné podíly odpadů přeměňují na méně či více stabilní sloučeniny, 

převážně oxidy - oxidy uhlíku, oxidy síry, oxidy dusíku, vodu, neoxidovatelné nebo velice 

nesnadno oxidovatelné plynné látky jsou reprezentovány hlavně halogeny, 

halogenovodíky, dusíkem, rtutí a vysoce stabilními organickými sloučeninami. Nehořlavé 

látky se během spalování chovají jako chemicky inertní, nebo také s pomalou reakcí s 

kyslíkem nebo přímým termickým rozkladem a přecházejí do stabilní oxidické formy. 

Zneškodňování odpadů metodou kontrolovaného spalování je většinou prováděno ve 

speciálních zařízeních přizpůsobených, která se nazývají  spalovny odpadů. [14] 

 

Spalovny odpadů patří do kategorie velkých stacionárních zdrojů a podle druhu 

spalovaného odpadu se rozlišují na : 

 spalovny komunálního odpadu 

 spalovny nebezpečného odpadu 

 spalovny ostatní ( jiného než nebezpečného a komunálního odpadu) 

 

Na provozovatele spalovny odpadů, jako velkého stacionárního zdroje, se vztahují veškeré 

povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 86/202 Sb., platný od 1. 6. 

2002). 

Pro zachování rovnoměrného a efektivního chodu spalovny se komunální odpad doplňuje 

palivem nebo velmi často se doplňuje jiným spalitelným odpadem, například kaly 

z čističek odpadních vod nebo průmyslovým bioodpadem. [14] 
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Spalování komunálního odpadu je proces svými vlastnostmi odlišný od procesu spalování 

klasických paliv. Paliva většinou velmi dobře hoří, lze je pro daný spalovací proces snadno 

upravit, zejména pro potřeby použitého typu (druhu) spalovacího zařízení, například 

homogenizací nebo mletím. 

Odpady, zejména pokud jde o směsné komunální odpady, obvykle zpravidla upravit  nejde. 

Upravují se pouze spalitelné podíly vytříděné z komunálních odpadů. Zpracování a 

předběžná úprava odpadů je závislá na vytříděné frakci. V případě, kdy se jedná o 

biomasu, můžeme spalovací proces upravit s ohledem na tento odpad. Jedná se například o 

odpady ze zpracování dřeva nebo dřevní hmoty. 

Při spalování paliv se běžně dosahuje dokonalého vyhoření.  

U spalování odpadů je dokonalé vyhoření závislé na níže uvedených faktorech: 

 na typu spalovacího zařízení 

 na složení odpadu 

 na čase zdržení ve spalovacím zařízení 

 

Složení odpadu má významnou roli i při procesu čištění spalin, kdy spalováním zejména 

odpadů z plastů (PET láhve, nápojové kartony) může dojít k uvolnění chloru a fluoru a 

jejich úniku do spalin. 

Odpady, které jsou určeny ke spálení a to  z důvodů jejich zneškodnění nebo  jejich 

využitím jako zdroje energie, můžeme  rozdělit podle jejich původu na: 

 komunální odpady 

 průmyslové odpady 

 odpady ze zdravotnictví  

 

Složení  komunálního odpadu je velmi různorodé a záleží jednak na jeho původu, ale i na 

ročním období. Podrobně je složení komunálního odpadu je uvedeno v kapitole 5.1.. Obsah 

spalitelného podílu, výhřevnost i spalné teplo jsou hodnoty značně proměnlivé. V odborné 

literatuře se uvádějí níže uvedené  hodnoty: [14] 

Obsah komunálního odpadu: 

- voda 20 - 30 %  

- spalitelný podíl 10 - 60 % (obsahuje: 21% uhlíku, 4% vodíku, 4% kyslíku, 0,5% 

síry a 0,5% chloru 
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- popel 20 - 60 %  

 

Výhřevnost jednotlivých složek komunálního odpadu je následující: 

- papír 3 200-4 200 kcal/kg 

- textil 4 000-5 000 kcal/kg 

- dřevo 3 800-4 800 kcal/kg 

- plasty 4 400-11 000 kcal/kg 

Průměrná výhřevnost komunálního odpadu je 2 000 kcal/kg. 

 

Průmyslové odpady jsou odpady z průmyslové výroby, ze zemědělské výroby, kaly z 

čistíren odpadních vod, které mají stabilní obsah spalitelné složky, mají konstantní složení, 

mají snadno stanovitelnou výhřevnost i hodnoty spalného tepla. [14] 

Z hlediska fyzikálních vlastností můžeme průmyslové odpady dělit na: 

 tuhé 

 pastovité  

 kapalné  

 plynné 

 

Zdravotnické odpady je nutné spalovat vždy, pokud není nějakou předchozí tepelnou nebo 

chemickou úpravou vyloučena jejich infekčnost. Podrobně jsou tyto odpady popsány 

v kapitole 4.1.4.. 

Spalování odpadů je také energetickým zhodnocením odpadů. Odpady je možné využívat 

jako druhotného nebo primárního zdroje energie. Pro využívání odpadů i v tomto případě  

platí stejná pravidla jako při využívání odpadů jako druhotných surovin.  

Jedná se tedy o: 

 separovaný a vytříděný odpad vhodný pro spalování 

 splnění požadavků spalovací technologie 

 plynulost dostatečného množství spalitelných odpadů 

 finanční zhodnocení 
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Využití odpadů jako energetického zdroje znamená zároveň úsporu neobnovitelných 

zdrojů energie a ochranu životního prostředí snížením objemu odpadů ukládaných na 

skládkách. [1] 

 

 

Při využívání technologie spalování odpadů, musí být dodrženy následující 

podmínky: 

 

Dostatek spalovacího vzduchu je 1,5-2 násobný přebytek stechiometrického kyslíku a to z 

důvodu zajištění přebytku kyslíku za každých podmínek, protože složení odpadů je 

různorodé. Na druhé straně přebytek vzduchu snižuje teplotu hoření. 

 

Dostatek tepla je potřebný hlavně k rychlému zahřátí odpadu na zápalnou teplotu. Pomalé 

zahřívání odpadu znamená nebezpečí, že řada škodlivin neshoří, ale během zahřívání na 

zápalnou teplotu (250 - 400°C) se odpaří a unikne do ovzduší. Dostatek tepla lze zajistit 

vhodnou konstrukcí spalovacího zařízení, instalováním podpůrných hořáků a použitím 

přídavného paliva. 

 

Dostatečná teplota hoření souvisí s dostatečným množstvím tepla. Vzhledem k zápalné 

teplotě sazí, která se pohybuje v rozmezí 700 - 750°C je nutné, aby v prostoru spalovací 

komory neklesla teplota spalin pod hodnotu 800°C. Jen tak je zaručeno, že dokonale 

vyhoří i ty součásti odpadu, které zůstaly po uvolnění těkavých složek z hořícího odpadu. 

Na základě toho je podle zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší určeno, že ve 

spalovnách tuhých komunálních odpadů musí být teplota spalin ve spalovací komoře vyšší 

než 850°C a ve spalovnách průmyslového odpadu musí být vždy dohořívací komora, kde 

je  podle druhu odpadu  udržována teplota 900°C až 1200°C. Na tuto teplotu musí být pak 

zahřívány veškeré spaliny. 

 

Dostatečné zadržení spalin - spalování odpadů neprobíhá okamžitě a to vzhledem k 

různorodému složení a struktuře a je potřeba  dostatek času k vyhoření. Zákonem o 

ochraně ovzduší je stanoveno, že se spaliny musí v komoře na dohořívaní  zdržet nejméně 

jednu až dvě sekundy. Vedle dodržené doby hoření je velmi důležité, aby došlo k 
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důkladnému promísení hořících spalin v prostoru  komory na dohořívaní. Špatné 

aerodynamické vlastnosti  komory na dohořívaní můžou způsobit, že část spalin projde 

komorou, aniž se zahřeje na požadovanou teplotu a to se projeví výskytem škodlivin ve 

spalinách. 

 

Základním článkem spalovacího zařízení je rošt, na kterém probíhá spalovací proces. 

Spalovací proces zahrnuje pět stupňů, které obvykle probíhají postupně, jeden po druhém 

nebo mohou  probíhat současně. Jednotlivé stupně spalovacího procesu nazýváme -  

sušení, zplyňování, zapálení, odhořívání a vyhoření. [14] 

 

Sušení je proces, kdy se vlhkost odpadu mění v páru. Teplota vody, vázané v odpadech se 

při sušení nejprve zvýší na 100° C a voda se pak odpaří. Přívod tepla k sušení odpadu 

zajišťuje vyzařované teplo z ohniště,  přívod předehřátého vzduchu a nebo zpětné vedení 

spalin. Při spalování, které závisí na ploše povrchu, zrnitosti, vlhkosti a specifických 

vlastnostech materiálu, se doba sušení pohybuje od jedné minuty až po dvě hodiny. Jde-li o 

nedrcený nebo předběžně nezpracovaný nebo neupravený odpad, může pásmo sušení 

zabírat celou délku roštu až k místu, kde dochází k hromadění škváry. Obvykle zabírá 

pásmo sušení 20% délky roštu. [14] 

 

Zplyňování je druhý stupeň spalovacího procesu, ve kterém probíhá zplyňování hořlavých 

látek. V tomto stupni dochází k přeměně hořlavých látek na těkavé složky a vázaný uhlík. 

Těkavé plyny vzplanou již při teplotě 250°C, oproti tomu má tuhý uhlík  zápalnou teplotu 

až  750°C. 

 

Zapálení je třetí stupeň spalovacího procesu. Jednotlivé těkavé složky procházejí ohništěm 

ve formě proudu plynu a na jeho povrchu dochází k jejich hoření. Při stálém oteplování se 

uvolní všechny těkavé složky, k jejichž spálení se spotřebuje asi 50% přiváděného 

vzduchu. Vzhledem k tomu, že přiváděný vzduch prochází vrstvou spalovaného materiálu, 

závisí hustota karbonizačního plynu a množství vzduchu na velikosti částic a na mezerách 

mezi nimi. Jestliže je velikost částic malá, hustota proudu je rovněž nízká a hoření je 

dokonalejší. Po vznícení těkavých složek plynu pokračuje hoření bez dalšího přídavného 

paliva. Vzhledem k tomu, že odpady se obvykle nasypávají do spalovacího zařízení po 
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vrstvách a že jejich objem je ihned zredukován, je nutné zajistit, aby stálým pohybem 

odpadů byla vždy zajištěna stejnorodá potřebná hustota materiálu určeného ke spálení. 

Prohřátí, výstup plynů a spálení plynů určují zatěžitelnost plochy roštu, popřípadě nutnou 

dobu spalování. Podle konstrukce spalovacího kotle může být zapálení hodnoceno jako 

horní zápal, zápal přívodem tepla nebo zpětný zápal. 

Odhořívání je čtvrtým stupněm spalovacího procesu. V tomto pásmu je nezbytný 

dostatečný přívod vzduchu, aby se spálil pevný uhlík a ochladily se roštnice. Teplota 

spalovaného tuhého odpadu neustále roste, rychlost prohořívání je podmíněna stabilitou 

paliva, podílem horního zápalu i konstrukcí roštu, včetně jeho prohrabovacích zařízení. 

Aby zbytky odpadu zůstaly malé, musí být spalovaný materiál co nejdéle v zóně vysoké 

teploty. Jde-li například o surový nezpracovaný odpad, je obvykle potřeba, aby doba 

hoření trvala nejméně až tři hodiny. [13] 

 

Vyhoření je posledním pátým stupněm spalovacího procesu. Škváru rozpálenou na 

vysokou teplotu je nezbytné ochlazovat buď vodou, nebo přes kotel, aby se ochladila na 

250°C až 350°C. Pokles teploty spalin přibližně pod 200°C může vézt  ke vzniku 

nízkoteplotní koroze. Při poklesu pod teplotu rosného bodu vzniká voda, která spolu se 

sírou a chlórem obsaženým v palivu vytváří kyseliny napadající materiál kotlů a 

kouřovodů. 

 

Spalovací procesy zneškodňování komunálních odpadů rozlišujeme podle procesních 

používaných teplot na  procesy nízkoteplotní s teplotou reakčního prostoru do 1000°C a  

procesy vysokoteplotní s teplotou reakčního prostoru nad 1000°C. K těmto uvedeným 

dvěma základním způsobům, v praxi existují početné skupiny technologií kombinovaných. 

Podle uspořádání spalovacího prostoru rozlišujeme spalovací technologie a zařízení 

na: 

 roštové procesy s různými rošty - horizontálními (pevné, posuvné), 

 se stupňovými, posuvnými nebo příklopnými rošty 

 válcovými 

 rotační pece 

 fluidní pece 

 speciální techniky (unášené lože, cyklony, apod.) 
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O volbě technologie spalovacího zařízení rozhoduje převážně velikost spalovny, to 

znamená předpokládané množství spáleného odpadu. Malé spalovny s výkonem 10 až 

2500 kg/h spáleného odpadu používají buď pevné rošty (pouze ty nejmenší), fluidní pece, 

rotační pece a pyrolýzní komory. Velké spalovny používané převážně na spalování 

komunálního odpadu mají výkon 10 až 60 t/h spáleného odpadu a jsou dnes vybaveny 

převážně válcovými rošty, někdy také rošty přesuvnými nebo vratisuvnými. [14] 

 

 

5.2.3.2 Pyrolýza 

 

Při použité technologii pyrolýza, se ve své podstatě jedná o rozklad látek teplem. Ovšem 

v procesech praktické chemické technologie je tímto termínem označován rozklad látek 

teplem v nepřítomnosti kyslíku, vzduchu, oxidu uhličitého a vodní páry, jako zplyňovacích 

médií. Pyrolýzní spalování je v podstatě dvoufázové spalování , kde se v první fázi vsázka 

zahřívá ve spalovací komoře teplem z přídavného paliva za nedostatku spalovacího 

vzduchu na teplotu 500ºC až 650ºC a vzniklý  pyrolýzní plyn se odvádí do dohořívací 

komory , kde se opět pomocí hořáků na kapalné nebo plynné palivo zapálí a spaluje při 

teplotách 1000ºC až 1200ºC. Odplynění je vlastní pyrolýza, nebo také jak uvádějí některé 

odborné prameny suchá destilace. V praxi rozlišujeme  souproudé nebo protiproudé 

odplynění. Zplyňování odpadů spočívá v tom,že se část odpadů spálí a uvolněná energie se 

použije k pyrolýze zbylého materiálu a k sušení. [13]  

V závislosti na výšce teploty technologické reakce rozlišujeme  zplynění s výnosem škváry 

při teplotách do 1000ºC a  zplynění vysokoteplotní při teplotách asi 1600ºC s výnosem 

granulátu z tavené škváry. Příkladem vysokoteplotního zplyňování odpadů je systém 

VOEST-ALPINE. Tento systém využívá pec s jednou šachtou, spojenou ve spodní části se 

spalovací komorou. Do šachty se zaváží hutnický koks s vápencem, který se spaluje na 

jednoduchém roštu za přívodu oxidačních spalin z hořáku spalovací komory. Hořák 

spalovací komory spaluje vyřazené oleje a pyrolýzní plyn. Na žhavou vrstvu koksu s 

vápencem se ze zvláštní sazebny spalovací komory ukládá dopravníkem vrstva odpadu, 

určeného ke zplyňování. Polotuhé odpady se zavádějí do spodní části šachty šroubovým 

dopravníkem. Dále postupují spolu s koksem a vápencem směrem k roštu, na němž se 
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rovněž zplyňují. Odpad se na roštu zplyňuje při teplotě  1600ºC. Vzniklé plyny a páry 

spolu se spalinami vytvářejí nízkovýhřevný pyrolýzní hořlavý plyn, který prostupuje 

vsázkou v šachtě vzhůru k sazebně. Postupy zplyňování je možné označovat také jako 

hybridní postupy, protože kombinují dvě různé reakce v jednom reaktoru - spalování a 

odplynění. [14] 

Pyrolýza je vhodná pro zneškodňování odpadů, jejichž složení se příliš nemění. Pyrolýzní 

spalovací zařízení je vhodné pro šaržovitý provoz a pro odpad, který nemá tendenci ke 

spékání a příliš vysoký obsah škodlivin. Nevýhodou použití pyrolýzní technologie je v 

tom, že je nákladnější než spalování. Problémy jsou zejména se zneškodňováním 

pyrolýzního koksu a kapalných uhlovodíků, vznikajících při pyrolýze. Objem plynů 

vznikajících při pyrolýze je menší a koncentrovanější než při spalování, a tím jednodušeji 

se může čistit, především proto, že se veškerý uhlík zplyňuje jako při spalování, ale asi 

20% zůstane ve škváře. K dosažení co nejdokonalejšího spálení musí ohniště pro tuhý 

odpad pracovat s 1,5 až 2 násobným přebytkem vzduchu. Z teoretického pohledu není tedy 

nutné u pyrolýzy čistit dvojnásobné množství spalin. Množství plynu potřebného ke 

zpracování  tuny tuhého odpadu při pyrolýze je minimálně desetkrát menší než při 

spalování. Protože pyrolytické plyny jsou vcelku zásadité a redukující  neliší se od spalin 

ze spalovny pouze kvalitativně. Pyrolýzní procesy se používají také při energetickém 

využití odpadů s vysokým obsahem organické složky. [14] 

 

 

5.2.4 Biologické způsoby 

 
Kompostování je aerobní biologický rozkladný proces, jehož účelem je co nejrychleji a 

nejhospodárněji odbourat původní organické substance v odpadu a převést je na stabilní 

humusové látky, které jsou prospěšné rostlinám. Změna charakteru zemědělské výroby, 

nezbytnost údržby krajiny, velká produkce odpadu organického původu z lidské činnosti a 

snaha o dodržení zásad ochrany životního prostředí, vede k nutnosti řešit zpracování této 

zbytkové biomasy. Jedním z možných řešení je řízené a kontrolované mikrobiální aerobní 

kompostování, cílené a promyšlené využití přirozeného procesu, běžně probíhajícího v 

přírodě. Optimální podmínky umožňující průběh řízeného kompostování je zajišťováno 

vhodnými technickými prostředky pro provádění operací, souvisejících s kompostovacím 



Radomír Michniak: Problematika komunálního odpadu na Ostravsku 

2010                                                                                                                             - 121 - 

procesem a technickými prostředky pro co nejpřesnější monitorování tohoto procesu. 

Kompostování je v poslední době považováno za recyklační proces pro biologicky 

rozložitelné odpady, zejména pak komunální (BRKO). Odstraňování a využití biologicky 

rozložitelných odpadů se týká, kromě odpadu ze zeleně (travní odpad, listí, dřevní odpad, 

odpad ze záhonů, hřbitovů), bioodpadu z domácností, bioodpadů z provozu veřejného 

stravování, ze zemědělských provozů. Umožňuje vrátit původní materiály do přirozených 

potravních cyklů. Při kompostování dochází ke zneškodňování škodlivých látek jejich 

rozkladem, případně přeměnou na nové materiály. Kompostování je  ve srovnání se 

skládkováním, skutečným způsobem jejich zneškodnění a rovněž snižuje množství a objem 

odpadů. Při odbourávání organických substancí pomocí mikroorganismů dochází 

v závislosti na intenzitě průběhu procesu ke zvyšování okolní teploty. Při kompostování je 

tento samoohřev žádoucí ze dvou důvodů. Za prvé dochází ke změně skladby 

mikroorganismů a tím k rychlejšímu odbourávání organických substancí, za druhé dochází, 

vedle transformace antibiotik pomocí aktinomycet, k termické dezinfekci materiálu. [14] 

 

Základní podmínky pro kompostování jsou následující: 

 Vstupní materiál musí obsahovat organické látky v takovém složení, aby byl 

dodržen potřebný poměr pro výživu mikroorganismů, a dále musí být zastoupeny i 

biogenní prvky 

 Vlhkost výchozího materiálu musí být upravena na 50 – 60 %, pH má být neutrální 

 Vstupní suroviny musí být rozmělněny a homogenizovány 

Kompostování v praxi bývá často spojováno se skládkovým hospodářstvím, při 

zneškodňování tuhého komunálního odpadu, především v zahraničí. V našich podmínkách 

je ke kompostování využívána pestřejší skladba odpadů, především organického původu: 

 zemědělské odpady (kejda, zbytky stohové slámy) 

 nezemědělské odpady (TKO - drť, vytříděný BRKO, prosevy, kaly z ČOV, 

cukrovarské a škrobárenské kaly, rybniční bahno, bahno a kaly vodárenských 

nádrží) 

 přírodní materiály (drcená stromová kůra, rašelinové zeminy a méně kvalitní 

rašelina, uhelný prach) 
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Do kompostů se přidávají různé přísady urychlující tento  proces. Jedná se o látky 

urychlující růst rozkladných mikroorganismů, látky obsahující speciální kmeny 

mikroorganismů. 

Druhým biologickým způsobem likvidace komunálního odpadu je anaerobní digesce. Za 

anaerobní digesce označujeme kontrolovanou mikrobiální přeměnu organických látek bez 

přístupu vzduchu za vzniku bioplynu a digestátu. Produktem digesce je digestát, který 

splňuje kvalitativní požadavky vyhlášky o biologických metodách zpracování biologicky 

rozložitelných odpadů. Termín anaerobní digesce má několik synonym (souznačností), 

která se zcela nebo zčásti překrývají (anaerobní fermentace, anaerobní stabilizace a 

anaerobní vyhnívání).Zařízení na výrobu bioplynu anaerobním rozkladem organických 

materiálů se používala především v zemědělství pro zpracování exkrementů, stabilizaci 

kalů v čistírnách odpadních vod. V souvislosti s vývojem účinných reaktorů v 80. letech se 

začíná anaerobní rozklad používat i pro zneškodňování pevných a polotekutých 

organických odpadních materiálů. Ve srovnání s kompostováním má zařízení menší 

požadavky na plochu, neuvolňují se žádné páchnoucí emise, z odpadů lze získávat energii. 

Perspektivní se tento způsob ukazuje pro zpracování odpadů z průmyslu výroby potravin a 

nápojů. [41] 

 

5.2.5 Fyzikální a chemické metody zpracování 

 

Cílem tohoto způsobu zpracování odpadů je umožnění regenerace surovin, získání 

druhotných surovin či energie, odstraňování nebo snížení toxicity, zmenšení objemu 

odpadů. V mnoha případech se jedná o postupy speciálně vyvinuté a tudíž vysoce 

specifické.  Pro výběr  metody je velmi důležité, zda se jedná o látku čistou nebo směs. U 

směsi je důležité znát její složení. Pro účely popisu je vhodné odpady rozdělit podle 

skupenství na plynné, kapalné a tuhé.  

Plynné odpady jsou výlučně tvořeny směsí plynů, především vzduchem. To přináší určité 

zjednodušení, neboť vzduch jako inert se chemických procesů kromě oxidace neúčastní, 
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v případě, že se nejedná o vysoké teploty. Do separačních metod můžeme zařadit: absorpci 

fyzikální, absorpci chemickou (chemisorpce), adsorpce a vymražování. [14] 

Pro volbu fyzikální nebo chemickou metodu zpracování kapalného odpadu je opět velmi 

podstatné, zda se jedná o směs různých odpadních látek nebo o roztok.  Pro rozdělení lze 

užít v technicky odůvodněných případech fyzikální nebo fyzikálně chemické postupy: 

destilace, extrakce, vymražování, adsorpci, membránové separace nebo stripování vodní 

parou či vzduchem.  

 Zpracování tuhých nebo plastových odpadů v praxi přináší obvykle největší problémy 

s jejich dopravou i zpracováním. Pro zpracování lze jen těžko vybrat vhodnou fyzikální 

metodu, neboť v případě směsných odpadů, což je nejčastější případ, je obvykle třeba 

kombinovat řadu fyzikálních i chemických metod a reakcí. Bývá to však velmi obtížné, 

zejména při snaze získat jednotlivé složky v přijatelné čistotě. Pokud to složení a vlastnosti 

odpadů umožní, používáme: spalování, detoxikace chemickými metodami, dechlorace 

chemickými metodami. [13] 

 

5.3 Princip třídění komunálního odpadu 

 

Papír, plasty, sklo, kovy, organické i neorganické materiály jsou hlavní znovu  získané 

materiály obsažené v tuhém domovním odpadu. Znovuzískávání těchto materiálů nebo 

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

třídění a separovaný sběr byly vyvinuty četné třídící technologie, jejichž cílem je vytřídit 

z komunálního odpadu:  

 zdroje surovin pro průmysl 

 palivo pro výrobu energie 

 materiál použitelný pro rekultivaci půdy 

 materiál ukládaný přímo do přírodního prostředí 

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

recyklace se provádí separovaným sběrem. Buď to je to donáškový způsob do oddělených 
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nádob nebo kontejnerů nebo odvozový způsob přímo od domů. Uskutečnění odděleného 

sběru v domácnostech, který je podmínkou úspěšné recyklace druhotných surovin, 

vyžaduje kromě nádoby na běžné kuchyňské odpady i sběrné nádoby na další druhy 

odpadů, jako je papír, sklo, textil a kovy. Přitom tyto nádoby musí být uzavíratelné,snadno 

čistitelné a hygienicky nezávadné. Tyto sběrné nádoby jsou umístněny na sběrných 

stanovištích a jsou barevně odlišeny. Využitelnost komunálního odpadu se ještě zvyšuje 

tím že, z něj lze odstranit nebezpečné látky. Města zřizují na vlastní náklady  sběrné dvory, 

kde bezplatně město odebere od obyvatel nebezpečné i nadměrné odpady jako jsou 

ledničky, televize, koberce, autobaterie. Aby bylo řešení tohoto problému ještě 

zefektivněno zřizují se sběrná místa přímo v obchodních centrech například pro použité 

bateriové monočlánky nebo staré léky. To je však do jisté míry ovlivněno přístupem z řad 

občanů, protože se při zavádění separovaného sběru od občana – původce odpadu požaduje 

práce navíc spočívající v roztřídění odpadu na vybrané složky a jejich donášce, proto je 

třeba změnit dosavadní náhled obyvatel na odpad tak, aby se třídění odpadu stalo pro 

každého občana samozřejmostí. [14] 

Využití komunálního odpadu jako zdroje surovin pro průmysl znamená dosud nejlepší 

známé zhodnocení tohoto odpadu. Toto zhodnocování, respektive třídění, popřípadě i 

úprava odpadů se provádí v závodech na třídění odpadů. Tato progresivní technologie má 

ale své problémy nejen v ekonomické oblasti, ale i v oblasti provozní, pokud nejsou 

odpady předtříděny separovaným sběrem. Zařízení na třídění komunálních odpadů musí 

být navrhována tak, aby nevznikaly možné potíže při zpracování, vzniklé tím, že se mohou 

měnit vlastnosti odpadů nejen podle ročního období, ale i ze dne na den. [36] 

 

5.3.1 Prosévání komunálního odpadu 

 

Proséváním se rozdělují látky o různé velikosti zrna do určitých žádoucích tříd podle 

velikosti zrna. Tento pochod se nazývá třídění. V protikladu k tomu je oddělování, které 

rozkládá zrnitý materiál do složek různého druhu látek nebo vlastností. Při prosévání 

komunálního odpadu je možno mimo třídění podle velikosti zrna také současně oddělovat 

odpad podle jednotlivých látek. Tímto způsobem se mohou prosévací zařízení také využít 
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k oddělování látek. Třídění na sítech zahrnuje oddělování směsi materiálů různých 

velikostí do dvou nebo více podílů pomocí jedné nebo více prosévacích ploch, jichž se 

používá jako měřítka průchodnosti nebo neprůchodnosti. Prosévání se může provádět za 

mokra, nebo za sucha, přičemž druhá možnost je v systémech zpracování komunálního 

odpadu nejběžnější. Síta se používají před a po drcení, a dále po třídění vzduchem a to pro 

materiály lehké tak i těžké frakce. [35] 

 

5.3.2 Mechanické třídění  

 

5.3.2.1 Ruční třídění 

Ručního třídění se v procesu hospodaření s komunálním  odpadem používá především 

v místě vzniku. Tento proces se nazývá  oddělený nebo také separovaný sběr. Princip je 

znám již dlouho a ve vyspělých státech Evropy je tento způsob sběru komunálního odpadu 

na dobré úrovni. V podstatě se jedná o  oddělené ukládání jednotlivých druhů odpadů do 

oddělených sběrných nádob (například u škol - papír, plasty, kuchyňský odpad). Dále lze 

tohoto způsobu třídění použít přímo u zdroje, kde odpad vzniká, na překladišti, v ústředním 

zpracovatelském místě nebo na skládce. Počet a typ oddělených a vytříděných složek 

závisí na umístění a na trhu pro další prodej. Vytříděné složky obvykle zahrnují papír, 

kovy, sklo a dřevo. [36] 

 

5.3.2.2 Magnetické systémy 

Tato metoda se používá jako nejběžnější pro opětovné získávání kovového odpadu 

z rozdrceného odpadu. Železné materiály se obvykle opětně získávají buď po rozdrcení a 

před tříděním vzduchem nebo po rozdrcení a po třídění vzduchem. Při spalování odpadu ve 

velkém se používá magnetického odlučování k odstranění železného odpadu ze zbytků po 

spálení. Specifické umístění zařízení na opětné získávání železného odpadu závisí na 

cílech, kterých se má dosáhnout, jako je snížení opotřebení zpracovatelského a 

odlučovacího vybavení, stupeň čistoty produktu, kterého se má dosáhnout, a požadovaná 
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efektivnost opětného získávání. Již řadu let se pro magnetické odlučování železného 

odpadu používají různé typy zařízení. 

 

Nejběžnější typy jsou: 

 magnetická kladka  

 zavěšený magnet 

 zavěšený magnetický buben 

 

5.3.3 Gravitační způsoby mechanického třídění 

 

Tyto třídiče využívají balistického nebo gravitačního principu při třídění odpadu na lehké 

(organické) a těžké (anorganické) částice. Balistický třídič využívá toho, že těžší částice 

mají delší dráhu letu a padají tedy déle než lehké. Spolehlivost odlučování i rozsah použití 

závisí na volbě správné rychlosti, jíž jsou odpady vrhány do odlučovací komory.Kladkový 

odlučovač je založen na obdobném principu, těžké materiály se odrazí od odrazové desky 

tak, že nemohou být unášeny kladkou a padají mimo ni.Šikmý dopravník má zase takový 

sklon, že těžké a pružné částice nejsou schopny udržet se na páse třením a působením 

gravitační síly se pohybují proti směru pohybu dopravního pásu. Lehké a nepružné částice 

jsou dopravníkem přeneseny do příslušného zásobníku. [1] 

5.3.4 Třídění  vzduchem 

 

V průmyslových pracovních postupech pro oddělování různých složek ze suchých směsí se 

po řadu let používá třídění vzduchem. V systémech na opětné získávání zdrojů a energie 

z komunálního odpadu se třídění vzduchem používá k oddělování organického materiálu 

nebo, jak se často nazývá, “lehká frakce“ od těžkého anorganického materiálu, který se 

nazývá “těžká frakce“. V podstatě to zahrnuje oddělení papírových výrobků, jiných 

lehkých organických materiálů a plastů z toku rozdrceného odpadu. Pro třídění odpadů 

vzduchem se používají zejména následující druhy: 
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 vibrační vzduchové třídiče 

 přímý vertikální vzduchový třídič 

 klikatý vzduchový třídič 

 vzduchové žlaby 

Nejjednodušším příkladem vzduchového třídiče je takový, kde padá zpracovaný odpad do 

vertikálního shozu a vzduch který se pohybuje směrem vzhůru ode dna shozu se používá 

k dopravení lehké frakce do horní části shozu. Jelikož nahoru proudící vzdušný tlak je 

nedostatečný k tomu, aby přepravoval těžší frakce odpadu, padají tyto materiály ke dnu. 

Procentuální podíl lehké a těžké frakce se reguluje tak, že se mění rychlost padání odpadu, 

rychlost vzduchového toku a plocha průřezu shozu. [35] 

 

5.3.5 Flotační proces 

Ve flotačním procesu se podávané množství odpadu bohaté na sklo, jež bylo 

vyprodukováno proséváním těžké frakce vzduchem vytříděného odpadu po odlučování 

železných kovů, ponořuje do vody ve vhodné nádobě. Úlomky skla, kamení, cihel, kostí a 

těžké plasty, které klesají ke dnu pro další zpracování, se odstraňují pásovými škrabáky. 

Lehké organické a jiné materiály, které vyplouvají na povrch, se z povrchu sbírají. Tyto 

materiály se mohou buďto dopravovat na řízenou skládku k uložení, nebo vracet zpět 

k čelnímu konci zařízení a projít procesem s novou várkou odpadu. [1] 

 

5.3.6 Optické třídění 

Vytřídění skla od neprůhledných částic jako jsou kameny, keramika, uzávěry lahví a 

korkové zátky, lze provádět opticky na základě průhlednosti skla. Optického barevného 

třídění je možno používat i k oddělení bílého skla od smíšeného barevného skla. Smíšené 

barevné sklo se dá rovněž třídit na hnědé a zelené. Z funkčního hlediska jsou zahrnuty čtyři 

základní operace: 

 mechanické podávání částic 

 optické zkoumání částic 
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 elektronické vyhodnocení výsledku prohlídky 

 odstraňování předem stanovených druhů částic pomocí přesně načasovaného     

vzduchového proudu. 

Rozdrcené vzduchové částice jsou podávány na vibrační koryto, které se používá 

k regulaci rychlosti podávání do šikmého shozu. Shozem se částice nasměrují do prohlížecí 

jednotky k vyhodnocení. Prohlížecí jednotka obsahuje zdroj světla a čidlo ke zkoumání 

volně padajících částic. Když je detekována částice k vyřazení, vyvolá to signál, který 

elektronicky spouští načasovaný proud stlačeného vzduchu z vystřikovací trysky. Tento 

proud způsobí, že částice určená k vyřazení se odchýlí od hlavního proudu. [1] 

 

6 Nakládání s odpadem v Ostravě 
 

6.1 Statutární město Ostrava 

 
Statutární město Ostrava je třetím největším městem České republiky podle počtu 

obyvatel. K 31. 12. 2009  byl celkový počet obyvatel ve městě Ostrava 314 467. Město se 

rozkládá na ploše 214 km² (21 423,6 ha). Celé správní území obce s rozšířenou působností 

Ostrava, tvoří 23 níže uvedených  městských obvodů města Ostravy a 12 obcí.  

Městské obvody: Hošťákovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, 

Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava – Jih, 

Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a 

Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice. 

Obce: Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Šenov, Stará Ves nad 

Ondřejnicí, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice. 

Uvedených 12 obcí je tvořeno celkem 14 katastrálními územími a rozloha celého území 

včetně městských obvodů je 331,5 km² (33 150 ha). [48] 
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Tabulka č. 1.:  Počet obyvatel a  rozloha města Ostravy dle  jednotlivých městských obvodů. 

Poř. 
Číslo Městské obvody Počet 

obyvatel 
Rozloha v 

ha 
1. Ostrava-Jih 114 862 1 631,50
2. Poruba 70 789 1 317,90

3. 
Moravská Ostrava a 
Přívoz 

42 033 1 324,40

4. Slezská Ostrava 21 475 4 174,30

5. 
Mariánské Hory a 
Hulváky 

13 101 735,30

6. Vítkovice 7 997 647,50
7. Radvanice a Bartovice 6 747 1 666,00
8. Polanka nad Odrou 4 755 1 725,00
9. Svinov 4 541 1 162,30
10. Hrabová 3 805 921,00
11. Stará Bělá 3 760 1 393,50
12. Michálkovice 3 151 289,20
13. Petřkovice 2 990 390,40
14. Krásné Pole 2 512 658,80
15. Třebovice 1 868 282,10
16. Nová Bělá 1 732 717,60
17. Hošťálkovice 1 573 529,50
18. Plesná 1 310 484,30
19. Pustkovec 1 256 107,20
20. Proskovice 1 218 342,70
21. Lhotka 1 182 213,70
22. Martinov 1 128 402,70
23. Nová Ves 682 306,70

  
STATUTÁRNÍ MĚSTO 
OSTRAVA CELKEM 

314 467 21 423,60

 

 

Územím s největší hustotou zástavby jsou bezesporu městské části Moravská Ostrava a 

Přívoz, Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava – Jih a zčásti Slezská Ostrava. 

Převládá městský charakter zástavby s malým podílem zeleně. Zastoupení přirozených 

ekosystémů je zde minimální, ve větší míře se vyskytují útvary se samovolným procesem 

osídlování vegetací. Zelené plochy představují plochy parků a plochy většinou 

neudržovaných  stanovišť v okolí průmyslových komplexů. 
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Menší sídla na periferiích města, původně venkovského charakteru získávají podobu 

městských satelitů s rodinnou zástavbou. Původní sídla se velmi lišila hustotou i typem 

rodinné zástavby. Oblasti Heřmanice, Bartovice, Hrušov, Muglinov, Michálkovice, 

Radvanice jsou charakteristické menším jádrem s navazující rozvolněnou rodinnou 

zástavbou, je zde velký podíl zahrad, rozptýlené zeleně přirozeného charakteru a lesů. 

Oproti těmto uvedeným oblastem jsou oblasti Plesná, Martinov, Krásné Pole, Proskovice, 

Stará a Nová Bělá, Hošťálkovice, Lhotka,  Koblov  typické sevřenou venkovskou 

zástavbou s navazující záhumenní strukturou polností a lesů, zeleň sídla je zastoupena 

zahradami, větší celky jsou situovány mimo sídlo. [48] 

Statutární město Ostrava, kdysi ocelové srdce republiky, postupně mění svou tvář z typicky 

hornicko-hutnického města se postupně Ostrava stává městem  průmyslovým, obchodním 

a kulturním. Ostravou protékají čtyři řeky: Odra, Ostravice, Lučina a Opava. Ostrava je 

také centrem průmyslovým, administrativním a kulturním v rámci Moravskoslezského 

kraje, který patří rovněž podle počtu obyvatel mezi nejlidnatější kraje naší republiky. 

V kraji žije téměř 1 200 000 obyvatel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 18.:  Procentuální rozdělení krajů v ČR podle počtu obyvatel. (zdroj ČSÚ) 
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Největšími průmyslovými podniky v Ostravě jsou ArcelorMittal Ostrava, a.s., Evraz 

Vítkovice, a..s., Vítkovice – Válcovna trub a.s., Vítkovice steel, a.s., BorsodChem MCHZ, 

s.r.o., Dalkia Morava, a.s., Dopravní podnik Ostrava, a.s., Ostravsko-karvinské koksovny 

Ostrava, a.s., Vysoké pece Ostrava, a.s, OKD Bastro, a.s.. Mezi významné obchodní 

společnosti v Ostravě patří také společnost OZO Ostrava s.r.o, která v rámci statutárního 

města zajišťuje komplexní činnosti při nakládání s odpady. [48] 

 

6.2 Monopolní zpracovatel odpadu 

 

Obchodní společnost OZO Ostrava s.r.o. vznikla v roce 1994 z dnes již bývalé rozpočtové 

organizace TAZSMO Ostrava, která byla založena v roce 1949. Ve společnosti OZO 

Ostrava pracuje 323 zaměstnanců, z tohoto počtu je 10 řídících pracovníků. Základem 

činnosti společnosti je sběr, svoz, využívání a odstraňování odpadů z měst, obcí a od 

podnikajících subjektů, svoz stavební sutě, výroba náhradního paliva pro cementárny, 

výroba granulátu z PE plastů, třídění a lisování PET lahví, třídění skla, výroba bioplynu, 

odvoz fekálií, nákladní a speciální doprava, poradenství a ekologická osvěta a výchova. 

Největším obchodním partnerem bylo statutární město Ostrava s objemem poskytovaných 

služeb 173 miliónů Kč v roce 2009.  Obchodní společnost OZO Ostrava dále zajišťuje 

komplexní systém nakládání s komunálním odpadem pro dalších 34 měst a obcí v rámci 

regionu. V roce 2009 společnost vytřídila 543 tun PET lahví  a 4361 tun vytříděného 

papíru. Na své lince skla společnost zpracovala celkem 5 688 tun skla. [36] 
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Obrázek č. 19:  Celkový počet kontejnerů na separovaný sběr  rozmístěných ve svozové oblasti Ostrava. 

 

 

V roce 2009 měla společnost OZO Ostrava rozmístěno celkem jen na území města Ostravy 

celkem 994 kusů kontejnerů na papír, ze kterého získala 4 107 tun papíru, 980 kontejnerů 

na sklo s výtěžkem 2 204 tun skla a 1 010 ks kontejnerů na plast a nápojové kartony 

s celkovým objemem tohoto odpadu 2 819 tun. Významným počinem byla skutečnost, že 

společnost OZO Ostrava poskytla v roce 2009 všem Ostravským městským obvodům 

částku 5 miliónů korun na budování kontejnerových stanovišť. Dále společnost provozuje 

na území města Ostravy celkem 18 sběrných dvorů, do kterých mohou občané zdarma 

odevzdávat odpad. [36] 
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Obrázek č. 20:  Celkový počet rozmístěných kontejnerů společnosti OZO Ostrava (v tisících ks). 

 

6.3 Druhy a množství zpracovaného odpadu 

V létech 2008 a 2009 byly rozšířeny stanoviště pro umístění kontejnerů a separovaný sběr. 

V letošním roce bude zahájen pilotní zkušební projekt o rozšíření separace na kovové 

obaly. Tento projekt bude následně vyhodnocen a bude rozhodnuto, zda separovaný sběr 

kovových obalů se stane trvalou součástí systému separace odpadu ve městě Ostrava. 

Situace s odbytem vytříděných odpadů se v uplynulém roce stabilizovala. V letošním roce 

bude monopolní zpracovatel odpadů dotřiďovat pouze vlastní separovaný odpad. 
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Obrázek č. 21: Produkce komunálního, směsného a ostatního odpadu v Ostravě v tunách, za léta 2005 až 
2009. 

Společnost OZO Ostrava denně sveze  z území města Ostravy až 220 tun odpadu. Z tohoto 

denního výskytu odpadu je 185 tun uloženo na skládku, 35 tun odpadu je dále zpracováno. 

V následující tabulce je uveden přehled za léta 2005až 2009. 

 

Tabulka č. 2:  Produkce komunálního odpadu a jeho složek  v Ostravě za léta 2005 až 2009 v tunách. 

 

Druh komunálního 
odpadu 

2005 2006 2007 2008 2009 

Směsný komunální 
odpad 58 225 63 943 61 108 60 977 60 702 
Objemný odpad 6 087 6 331 6 470 8 531 8 722 
Papír 5 202 5 154 5 511 4 887 4 107 
Plast 1 228 1 644 2 072 2 353 2 819 
Sklo 1 137 1 424 1 711 2 024 2 204 
Odpad ze zeleně 528 882 1 127 2 377 3 556 
Kovy 195 68 193 330 178 
Stavební odpad občanů 197 93 1 047 936 1 367 
Nebezpečné odpady 761 175 113 129 120 

Ostatní odpady 62 1 040 1 119 1 517 2 166 

CELKEM KOMUNÁLNÍ 
ODPAD 73 622 80 754 80 471 84 061 85 941 
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Skupina komunálního odpadu obsahuje odpady ze svozu komunálního a separovaného 

odpadu, odpady velkoobjemových kontejnerů (objemný odpad), ale i se sběrných dvorů, 

které provozuje společnost OZO Ostrava s.r.o..  Mezi tzv. objemný odpad můžeme zařadit 

starý nábytek, koberce, podlahové krytiny, sanitární technika. Jedná se v podstatě o 

všechen ostatní odpad, který občané nevyhodí do běžných kontejnerů na komunální odpad.  

 

Obrázek č. 22:  Produkce jednotlivých složek komunálního odpadu za léta 2005 až 2009 v tunách. 

Tento odpad po svozu je roztříděn, částečně je využíván jako palivo a zbytek odpadu je 

uložen na skládku tuhého komunálního odpadu (TKO).  Pro skládkování používá 

společnost OZO skládku TKO v Ostravě – Hrušově. Tato skládka je lokalizována 

v prostoru bývalého odvalu důlních hlušin, kde bylo zahájeno před 25 léty ukládání odpadů 

ze svozu. Tato skládka má kapacitu a povolení do roku 2015.   

Pro řešení nakládání s odpadem na území města Ostravy jsou navrženy tři níže 

uvedené varianty: 

 vybudování skládky TKO v prostorách odvalu Heřmanice 

 rozšiřování skládky TKO společnosti OZO Ostrava v Ostravě-Hrušově 

 nalezení jiné vhodné lokality v katastru města Ostravy vhodnou pro skládku TKO 
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Na níže uvedeném grafu je uvedeno množství odpadu za léta 2004 až 2009 uloženého na 

této skládce. [36] 

 

 

Obrázek č. 23:  Množství  uloženého odpadu v tunách na skládce TKO v Ostravě – Hrušově.  

 

 

V čerpání skládkového plynu a produkci elektrické energie očekává provozovatel skládky 

v letošním roce nižší produkci bioplynu z důvodů, že skládka TKO je z velké části již 

vyčerpána. V roce 2010 se bude realizovat další připravována etapa odplynění a tudíž lze 

očekávat nárůst množství bioplynu až v průběhu následujícího roku 2011. Množství 

produkce skládkového plynu a elektrické energie je uvedeno na níže uvedeném obrázku za 

léta 2004 až 2009. 
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Obrázek č. 24:  Produkce skládkového plynu a elektrické energie na skládce TKO v Ostravě-Hrušově. 

 

V areálu skládky TKO v Ostravě-Hrušově, obchodní společnost OZO Ostrava provozuje 

městkou kompostárnu. V letošním roce 2010 plánuje provozovatel zvýšit stávající 

kapacitu. Cílem je zvýšit míru využívání biologicky rozložitelných odpadů ze zeleně od 

občanů žijících na území města Ostravy, ale i z veřejných ploch, které udržují jednotlivé 

městské obvody. Společnost OZO Ostrava v roce 2009 zaregistrovala kompost (produkt 

kompostárny) jako výrobek. Kompost s obchodním názvem KOMPOZO I (označení dle 

podnikové normy PN 01/2009) je organické hnojivo vyrobené převážně z rostlinných 

materiálů a bioodpadů. Obohacuje půdu humusovými látkami a rostlinnými živinami a je 

vhodný pro revitalizaci půd. Používá se rozmetáním a zapravením do zemědělské půdy 

s maximální aplikační dávkou 20 t sušiny/ha v průběhu třech let. Na kompostárnu 

společnosti OZO Ostrava bylo za uplynulý rok 2009 navezeno celkem 6 329 tun zeleně, 

což představuje nárůst oproti roku 2008 o 17%. [36] 
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Obrázek č. 25:  Celkové množství navezeného bioodpadu na kompostárnu v Ostravě-Hrušově. 

 

 

 

Další významnou položkou v nakládání s komunálním odpadem je různé elektrozařízení 

(televize, počítače, monitory, ledničky, mrazáky, vysavače, …), který mají občané Ostravy 

možnost ukládat do sběrných dvorů. Tento odpad ze sběrných dvorů je demontován, 

recyklován, ekologicky zpracován. Touto problematikou zpracování odpadu se zabývá 

společnost ASEKOL. Tato společnost byla založena v roce 2005 a rozhodnutím 

ministerstva životního prostředí (MŽP) je jediná v ČR oprávněna ke zpětnému odběru 

historických elektrozařízení. Je to společnost neziskově hospodařící, v zastoupení výrobců 

a dovozců spotřební elektrotechniky, kancelářské, telekomunikační a výpočetní techniky. 

[43] 
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6.4 Povinností původce odpadu 

Statutární město Ostrava vydává každý rok v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 

odst. 2 písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích a podle zákona č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích, který má ve správě Ministerstvo financí, obecně závaznou vyhlášku, 

kterou stanovuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále jen místní poplatek). Tato 

vyhláška se aktualizuje každý rok. Podstatnou změnou pro rok 2010 je jednorázová 

splatnost tohoto poplatku k 30. 6. běžného kalendářního roku. V předcházejících létech byl 

místní poplatek splatný ve dvou termínech, k 30. 4. a 30. 9. daného kalendářního roku. 

Tato změna rozhodnutí o jednorázové splatnosti místního poplatku má vést k umožnění 

dřívějšího zahájení vymáhacího procesu. 

Výše místního poplatku se nemění a je stanovena i na rok 2010 ve výši 498,- 

Kč/rok/občan. Horní hranice tohoto poplatku je stanovena na 500,- Kč/osoba/kalendářní 

rok. Poplatníkem je fyzická osoba, která má na území statutárního města Ostravy trvalý 

pobyt. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo 

bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a 

data narození osob, za které poplatek odvádějí. Dalším poplatníkem je fyzická osoba, která 

má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není 

hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.Má-li k této stavbě vlastnické právo více 

osob, jsou povinny platit místní poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající 

místnímu poplatku za jednu fyzickou osobu. Skládá se z částky 248,- Kč a částky 250,-Kč, 

která je stanovena náklady města Ostravy na sběr a svoz komunálního odpadu. Účel 

místního poplatku je především fiskální, to znamená získání finančních prostředků na 

zajištění provozu přijatého systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. Povinnost platit místní poplatek mají všechny fyzické 

osoby bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu. Sběr a přeprava netříděného 

komunálního odpadu je pouze částí fungování nakládání s komunálním odpadem na území 

obce.Neprodukování odpadu je v tomto systému neopodstatněná a není ani zohledněná. 

Obec podle tohoto systému zabezpečuje souhrn činností ve prospěch všech obyvatel, 

žijících v katastru města Ostrava. 



Radomír Michniak: Problematika komunálního odpadu na Ostravsku 

2010                                                                                                                             - 140 - 

V roce 2008 náklady na sběr a svoz komunálního odpadu činily 171 913 710,- Kč, což při 

počtu obyvatel 315 138 k 30. 9. 2009 činí 545,50 Kč na osobu a rok. V roce 2000 a 2001 

byla vybírána jiná forma poplatku. Od 1. 1. 2002 je zaveden místní poplatek. Do roku 2004 

nebyly nedoplatky za tento poplatek vymáhány. S vymáháním nedoplatků za komunální 

odpad bylo započato až v roce 2005, kdy výše těchto  nedoplatků za komunální odpad 

činila 57 358 006,82 Kč. Z níže uvedeného přehledu je patrné, že platební morálka 

původců komunálního odpadu není na odpovídající úrovni. Stav pohledávek u správce 

místního poplatku činí k 31. 12. 2009 výše 98 587 567,79 Kč,  v množství  cca 240 000  ks 

pohledávek.  

 

Tabulka č. 3:  Přehled  nedoplatků za komunální odpad v Ostravě. 

 

Rok 
Předpis platby 

(Kč) 
Platba         
(Kč)  

Nedoplatek    
(Kč) 

Absolutní 
rozdíl            
(v mil. Kč) 

2003 124 975 864,00 105 257 291,42 20 833 453,58 19,70 
2004 155 601 991,10 133 282 573,78 43 153 976,82 22,30 
2005 154 915 356,00 140 711 326,00 57 358 006,82 14,20 
2006 150 270 108,00 135 909 637,21 71 718 477,61 14,30 
2007 149 680 147,00 136 696 200,31 84 702 424,30 13,00 
2008 147 913 104,30 143 299 167,20 89 316 361,40 4,60 
2009 146 008 172,50 136 736 966,11 98 587 567,79 9,30 

 

Z níže uvedeného obrázku je patrný nárůst dluhů za sběr a svoz komunálního odpadu za 

neuhrazený místní poplatek ze strany obyvatel města Ostravy. 
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Obrázek č. 26: Vývoj nedoplatků za sběr a svoz komunálního odpadu v Ostravě v milionech  Kč. 

 

6.4.1 Vymáhání pohledávek za místní poplatek 

V případě nezaplacení v určeném termínu splatnosti se dlužná částka stává nedoplatkem ve 

smyslu ustanovení zákona o místních poplatcích a tento je možno dlužníkovi vyměřit a 

následně potom vymáhat. Při zajišťování výkonu státní správy místního poplatku 

postupuje správce poplatku podle zákona o  místních poplatcích, zákona o správě daní a 

poplatků a obecně závazné vyhlášky. Správce místního poplatku je ze zákona povinen před 

zahájením exekuce vystavit dlužníkovi platební výměr a následně ho vyzvat k úhradě 

tohoto nedoplatku v náhradní stanovené lhůtě. Tyto dva uvedené kroky jsou ze strany 

správce povinné, ale v praxi se nesetkávají s patřičnou odezvou ze strany dlužníků. 

Dlužník v této fázi nepociťuje zatím hrozbu exekuce. Zaplacení vystaveného platebního 

výměru a případné další výzvy k zaplacení dluhu, správce místního poplatku prakticky 

nemůže kladně ovlivnit. Na níže uvedeném schématu je znázorněno graficky vymáhání 

nedoplatku za místní poplatek. 
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Obrázek č. 27:  Schéma vymáhacího procesu za místní poplatek. 

 

Po uplatnění zákonem stanovených kroků (platební výměr a náhradní lhůta k úhradě), 

následuje exekuce na majetek dlužníka. V této fázi je ovšem potřebné zjistit pomocí 

součinnosti třetí osoby, zda dlužník disponuje majetkem, který by mohl být v rámci 

exekučního řízení zajištěn.  

Ze zákona o správě daní a poplatků (zákon č. 337/1992, Sb.) je v pravomoci správce 

místního poplatku možné provést exekuci na: 

 přikázání pohledávky na peněžní prostředky (bankovní účty, stavební spoření) 

 srážku ze mzdy 

 důchody, sociální a nemocenské dávky 

 prodej movitých a nemovitých věcí 

Zaplacení 

Zaplacení 

Výzva k úhradě v 
náhradní lhůtě 

Exekuční příkaz 

Zánik 
nedoplatku 

Platební výměr 
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Vznik nedoplatku 
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Z rozboru vývoje nedoplatků za místní poplatek v kapitole 6.4. můžeme kostatovat, že 

přetrvává rostoucí trend této pohledávky.  

Negativní faktory, které působí proti úspěšnému vymožení dluhu za místní poplatek 

jsou: 

 předepsání místního poplatku osobám, které se na území města nezdržují, přestože 

mají ve městě trvalý pobyt (nelze doručit úřední písemnosti) 

 neexistující možnost exekuce dávek státní sociální podpory 

 asi 1/3 dlužníků tvoří osoby nezletilé (omezená možnost exekuce) 

 složení obyvatel města Ostravy (sociálně slabí občané) 

 

 

Obrázek č. 28:  Vymožené částky z místního poplatku za léta 2006 až 2009 v mil. Kč. 

 

Hlavním účelem této veřejnoprávní platby je částečná nebo úplná úhrada nákladů města, 

ale v poslední době se zdůrazňuje zejména motivační funkce místního poplatku, zejména 

v souvislosti s ochranou životního prostředí. Hlavním důvodem zvolení tohoto způsobu 
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úhrady formou místního poplatku je administrativní nenáročnost správy a výběru poplatku. 

Nevýhodou je, že náklady města na zabezpečení systému nakládání s komunálním 

odpadem jsou vyšší a město nemá možnost tuto reálnou výši zohlednit ve výši poplatku. 

Zákon stanovuje maximální výši tohoto poplatku na 500,- Kč/osoba/rok. Tento poplatek, 

jak vyplývá z jeho samotné povahy, by jeho výše měla odrážet reálné náklady města na 

nakládání s komunálním odpadem. Celkové příjmy od občanů za místní poplatek v roce 

2009 činily 136 736 tis. Kč a náklady v uplynulém roce za nakládání s komunálním 

odpadem činily 173 162 tis Kč, jak je uvedeno ve výroční zprávě za rok 2009 monopolního 

zpracovatele komunálního odpadu v Ostravě.  

Jak je zřejmé z uvedených dat a z provedeného rozboru, hlavní funkce místního poplatku 

(úhrada nákladů) není plněna. Produkce komunálního odpadu v Ostravě roste, jak vyplývá 

z rozboru v kapitole 6.3.. Vývoji produkce komunálního odpadu odpovídá rovněž růst 

nákladů na nakládání s komunálním odpadem. Hlavní příčinu tohoto vývoje můžeme 

spatřovat v paušální platbě místního poplatku, kdy občanům je zajištěna stejná služba bez 

ohledu na reálnou produkci komunálního odpadu. Na straně druhé občané s takto 

stanoveným místním poplatkem nemají důvody k odkládání odpadů nelegálním způsobem. 

6.5 Problematika černých skládek 

Černé skládky jsou přetrvávajícím problémem v oblasti komunální ochrany životního 

prostředí téměř každého města, obce nebo městského obvodu. Ať jsou černé skládky na 

veřejném prostranství nebo na soukromém pozemku, představují riziko jednak pro životní 

prostředí  a rovněž riziko pro lidské zdraví. 

Možná rizika životního prostředí: 

 vznik požáru 

 únik škodlivých a jedovatých látek do ovzduší 

 zamoření půdy a vody 

 poškození lokálního ekosystému 

 ohrožení zdroje pitné vody 

 snížení estetické hodnoty krajiny 
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Možná rizika lidského zdraví: 

 možnost zranění o ostré hrany předmětů 

 zvýšený výskyt hlodavců (potkanů, myší) 

 zvýšený výskyt obtížného hmyzu a komárů 

 chemické výpary 

 možnost infekce 

Ve městě Ostrava je zřízeno celkem 18 sběrných dvorů, kam občané města mohou 

bezplatně odkládat odpad, včetně odpadu nebezpečného. Jeden sběrný dvůr v rámci celého 

města má dokonce nepřetržitý provoz, včetně sobot a nedělí i svátků. Občané mají za 

povinnost na tato určená místa odpad odkládat. Pokud je odpad uložen na jiné místo než je 

určeno jedná se o nelegální uložení odpadu a vzniká tzv. černá skládka nebo divoká 

skládka. Městské obvody mají za povinnost takovou skládku odstranit. Možné sankce za 

nedovolené nakládání s odpadem: 

Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem: může být uložena pokuta až 

do výše 100 000,- Kč, jestliže tato osoba neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který 

užívá nebo vlastní tak, že narušuje vzhled obce. Navíc může obec uložit pokutu až do výše 

200 000,-Kč, jestliže znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí nebo odloží věc 

mimo vyhrazené nebo určené místo. Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména 

k povaze, závažnosti, době trvání a následkům tohoto protiprávního jednání. (§58 zákona o 

obcích) 

Fyzická osoba – občan, osoba nepodnikající: v tomto případě se bude postupovat podle 

zákona o přestupcích, §47 odst. 1 písmeno h). Podle tohoto zákona může být uložena 

pokuta do výše 50 000,- Kč, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo 

vyhrazená místa. 

Nebezpečnost černé skládky pro okolí je závislá na charakteru odpadu, který je na takovéto 

skládce uložen a rovněž na vzdálenosti vodních toků, nádrží nebo hladiny podzemní vody. 

Na takovýchto skládkách se nachází materiál různého stupně nebezpečnosti. Lze tam najít 

různý stavební materiál, zbytky barev, vyjeté motorové oleje, pneumatiky, autobaterie, 

elektrospotřebiče, starý nábytek, oděvy, azbestovou krytinu a mnohý další nepotřebný 
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materiál, který je klasifikován jako nebezpečný odpad. Na černých skládkách na druhé 

straně nenajdeme například téměř žádné kovové předměty. Výskyt černých skládek je 

nejčastěji podél železničních tratí, komunikací, vodních doků, pod mosty, to je všude tam, 

kam je možné nepozorovaně zajet automobilem a opět nepozorovaně ujet z místa černé 

skládky, aniž by byl „občan-hříšník“ někým zpozorován. Výjimku bohužel netvoří ani 

černé skládky uprostřed lesa nebo sídlišť. 
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Obrázek č. 29-31:  Černá skládka v Ostravě – Mariánských Horách, osada Bedřiška. 
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Obrázek č. 32 a 33:  Černá skládka v Ostravě-Mariánských Horách, ulice Novoveská 
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Obrázek č. 34-36:  Černá skládka v Ostravě- Mariánských Horách u řeky Odry 
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Obrázek č. 37-39: Černá skládka v Ostravě-Mariánských Horách, ulice železná. 
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Při produkci 8 722 tun objemného komunálního odpadu vyprodukovaného ve městě 

Ostrava v roce 2009, končí podle odborných odhadů asi 15 % na černých skládkách. 

Nejčastějším výskytem černých skládek jsou sídlištní zástavby největších ostravských 

obvodů (Ostrava-Jih a Ostrava-Poruba), ale vznikají bohužel i menších obvodech jako 

Slezská Ostrava, Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky nebo Nová Ves, který je 

nejmenším městským obvodem  statutárního města Ostravy.  

 

Tabulka č. 4:  Náklady na odstranění černých skládek a počet potřebných kontejnerů. 

Rok 
Počet 
odstraněných 
skládek 

Počet 
kontejnerů na 
likvidaci 

Náklady v Kč 

2008 38 125 429 000
2009 45 170 583 440

30.6.2010 39 84 288 288

CELKEM 122 379 1 300 728

 

 

Do problematiky černých skládek patří také prevence, to je předcházení nelegálního 

nakládání s odpadem a s tím související vznik černých (divokých, nelegálních) skládek.  

V místech, kde se vyskytují černé skládky, je potřebné se zabývat následujícími 

otázkami: 

1. Vynakládá se dostatek prostředků na osvětu a propagaci pro občany v oblasti 

třídění odpadů? 

2. Je ve městě dostatek kontejnerových stání a kontejnerů na separovaný odpad? 

3. Jsou občané města dostatečně informováni o možnosti bezplatně uložit odpad 

v některém z 18 sběrných dvorů? 

4. Je ve městě dostatek sběrných dvorů s vyhovující provozní dobou? 

5. Využívá město a městské obvody účinné nástroje proti ukládání odpadů vedle 

kontejnerů? 
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6. Starají se jednotlivé městské obvody dostatečně o pravidelnou údržbu veřejných 

prostranství? 

7. Jsou činěna preventivní opatření na místech pravidelného výskytu černých 

skládek? 

8. Upozorňuje město majitele pozemků, na kterých vyskytuje černá skládka a vybízí 

je k nápravě? 

9. Jsou plochy, kde se černé skládky vyskytly (vyskytují) opatřeny výstražnou cedulí 

„Zákaz skládkování“ a jsou tyto plochy monitorovány? 

10. Zaměřuje se Městská policie na místa výskytu černých skládek? 

 

Dále může být v rámci preventivní činnosti zřízena dohledová služba na předem 

vytypovaných rizikových místech, vytvoření databáze rizikových míst, ztížení přístupu na 

riziková místa výskytu černých skládek (zamezení vjezdu, osvětlení), snaha o tzv. 

psychický blok pro „občana-hříšníka“ – zkrášlení lokality, umísťování různých cedulí 

s upozorněním nebo výstrahou, preventivně informovat o riziku vzniku černých skládek 

v médiích. 
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7 Získané poznatky SWOT analýzou 

Vzhledem k tomu, že se ve městě Ostrava nakládá s odpady pouze skládkováním, 

kompostováním a recyklací, proto bude SWOT analýza zaměřena pouze na tyto druhy 

nakládání s odpady a na nástroje v odpadovém hospodářství, které mohou podpořit využití 

jednotlivých složek komunálního odpadu. 

7.1 SWOT analýza nástrojů na podporu zvýšení využití složek komunálního 
odpadu 

Nástroje v odpadovém hospodářství můžeme dělit podle různých hledisek a kritérií. Pro 

potřeby stanovení závěrů a provedení analýzy, rozdělíme nástroje odpadového 

hospodářství v oblasti nakládání s komunálním odpadem na nástroje administrativní , 

ekonomické a ostatní nástroje. 

Administrativní nástroje jsou založeny na postavení dvou subjektů na straně jedné státu a 

na straně druhé původců odpadu. Státní správu vykonávají ministerstvo, inspekce, celní 

orgány, krajské úřady a v přenesené působnosti i obce. Administrativní nástroje v oblasti 

nakládání s komunálním odpadem prosazuje stát pomocí příkazů, zákazů, limitů, zákonů, 

norem, standardů a zároveň realizuje sankce za nedodržení stanovených podmínek jako 

jsou povinnost hlásit vlastností nebezpečných odpadů, registrace na MŽP při produkci 

obalů nebo povinné požadavky na zabezpečení skládky. Do této skupiny nástrojů patří 

politické nástroje a zákonné normy obecného charakteru, zákonné normy obsahující 

nástroje pro zvýšení recyklace a využití komunálních odpadů, mezinárodní smlouvy a 

dohody. 

Ekonomické nástroje jsou nástroje, které působí na cenu výrobních vstupů a výrobků. 

Jejich princip je založen na tržně orientovaném přístupu. Tyto nástroje ovlivňují 

rozhodování jednotlivých subjektu na trhu nebo i dokonce ovlivňují výrobu určitých 

komodit v ekonomicky tržním prostředí. Mezi tyto nástroje patří daně, dotace, daňové 

úlevy, zálohy, ceny, povinné finanční rezervy, pojištění, náhrady škody, pokuty a sankce.. 

Nejvýznamnějším ekonomickým nástrojem politiky ochrany životního prostředí je zcela 

určitě nástroj daňového a poplatkového typu, které se využívají v oblasti nakládání 

s komunálním odpadem v České republice. 
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Ostatní nástroje jsou  nástroje, pro které je typický dobrovolný přístup k jejich aplikaci. 

Jedná se uzavírání dohod o spolupráci mezi průmyslem (výrobou) a veřejnou správou nebo 

také informační kampaně (nástroje) na podporu recyklace (označování ekologicky šetrných 

výrobků, čistší produkce, environmentální manažerské systémy, hodnocení životního 

cyklu), výzkum a vývoj, dobrovolné nástroje nebo organizační nástroje. 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 

 Plány odpadového hospodářství 
(ČR, MSK, SMO). 

 Plánovací činnost odpadového 
hospodářství na úrovni kraje, města. 

 Legislativa odpadového 
hospodářství. 

 Kladný postoj občanů (původců 
odpadu) k separovanému sběru 
komunálního odpadu. 

 Vstup do EU a snaha o dosažení 
životní úrovně členských států EU. 

 

 
 Slabá vymahatelnost legislativy 

odpadového hospodářství. 
 Malá a slabá podpora recyklovaných 

výrobků. 
 Malá provázanost politických 

nástrojů na administrativní nástroje. 
 Místní poplatek za komunální odpad 

nemotivuje producenty k omezování 
produkce. 

 Nařízení EU nejsou stavěna 
konkrétně na jednotlivé členské 
státy. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
 

 Zavést širší paletu ekologických 
daní. 

 Možnost využití finančních zdrojů 
z fondů EU.  

 Změna ekonomické motivace 
poplatků za nakládání s komunálním 
odpadem. 

 Důsledné ověřování funkčnosti 
administrativních a ekonomických 
nástrojů. 

 Cílená osvěta veřejnosti i 
podnikatelských subjektů. 

 Rozvoj vzdělávání na základní i 
středoškolské úrovni. 

 Zavedení do osnov povinnost výuky 
nauky o fungování systému 
odpadového hospodářství. 

 
 

 
 Nízká cena vstupních surovin. 
 Malá konkurenceschopnost na trhu 

recyklovaných výrobků. 
 Slabý interes ze strany 

podnikatelských subjektů o 
nakládání s komunálním odpadem. 

 Malá provázanost administrativních 
nástrojů. 

 Levné dovozy druhotných surovin. 
 Slabý kontrolní mechanismus ze 

strany státu. 
 Malý ekonomický přínos oproti 

odstraňování odpadů. 
 Malá provázanost meziresortních 

politik. 
 Oblast nakládání s odpady je na 

okraji zájmu veřejnosti. 
 Časté změny legislativy. 
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V této kapitole je uveden přehled a analytický popis současných administrativních, 

ekonomických a ostatních nástrojů k podpoře zvýšení materiálového využití komunálních 

odpadů.  Administrativní nástroje mají relativní jistotu účinnosti, předvídatelnosti dopadu a 

mají rychlé působení. Účinnost POH jako nástroje je však limitována jeho vymahatelností. 

Ekonomické nástroje jsou efektivním nástrojem, ale nemohou nikdy změnit chování všech 

subjektů požadovaným směrem vývoje. Ekonomickými  nástroji dosahujeme 

dlouhodobějších cílů, nelze jimi řešit problémy, které je potřeba řešit rychle. 

Požadovaných výsledků se těmito nástroji dosahuje daleko nižšími náklady než  nástroji 

administrativními. Ostatní nástroje, zejména dobrovolné aktivity a informační kampaně, 

jsou pro podporu materiálového využití komunálního odpadu stejně důležité jako nástroje 

administrativní a ekonomické. Hlavní bariérou pro zvýšení materiálového využití odpadů 

je nákladová nevýhodnost v porovnání s jinými variantami nakládání s komunálním 

odpadem. Všechna opatření na zvýšení materiálového využití musí zajišťovat vysokou 

ochranu životního prostředí, vytvoření environmentálních standardů pro provoz zařízení 

k nakládání s komunálním odpadem a výrobky z recyklovaných materiálů musí  mít 

přijatelnou kvalitu, musí být zabezpečen trh a odbyt s recyklovanými výrobky. Obecně 

platí, že není důležitá přísnost nástroje, ale jeho účinnost a struktura. 

 

7.2 SWOT analýza likvidace komunálního odpadu skládkováním  

Skládkování odpadů je v  České republice nejužívanějším způsobem nakládání s odpady, a 

to i navzdory skutečnosti, že je všeobecně považováno za nejméně žádoucí metodu jejich 

odstraňování. Za současným stavem můžeme spatřovat skutečnost, že se z ekonomického 

hlediska, například ve srovnání se spalováním nebo recyklací, stále jedná o způsob 

nejlevnější. 

Skládkování odpadu je relativně nejméně náročným způsobem jeho zneškodňování, přesto 

s sebou nese řadu problémů, z nichž nejzávažnější jsou výtoky průsakových vod ze 

skládky, výron skládkového plynu v tělese skládky, stabilita  skládky a její sedání, 

prašnost, úlety materiálu a pachy, koncentrovaný výskyt hlodavců a ptáků na skládce a 

hlučnost z provozu skládky. V průběhu životnosti skládky je proto nutné provádět neustálý 

monitoring a dbát na zajištění bezproblémového fungování.  
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 

 Nízké náklady na výstavbu skládky 
oproti jiným způsobům likvidace 
odpadů. 

 Nízké náklady na provoz skládky. 
 Dostatečné kapacity skládek. 
 Optimální umístění  skládky ve 

svozovém regionu. 
 Čerpání skládkového plynu. 
 Výroba elektrické energie. 

 

 
 Ekologické riziko skládky. 
 Koncentrovaný výskyt hlodavců. 
 Velmi obtížné vyčíslení budoucích 

nákladů na monitoring, sanaci a 
rekultivaci skládky. 

 Náklady na těsnění a odplynění 
skládky. 

 Kontaminace spodních vod. 
 Složení geologického podloží 

skládky. 
 Vzdálenost od ochranného pásma. 

 
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 
 Nedostatečná kapacita alternativních 

způsobů likvidace odpadů. 
 Odpor veřejnosti a ekologických 

aktivistů k výstavbě nových 
spaloven. 

 
 Legislativní omezení. 
 Klesající počet nových vhodných 

lokalit. 
 Obtěžování okolí skládky zápachem 

a hlukem. 
 Odpor místních obyvatel vůči 

provozu skládky. 
 
 

 

 

Zásadní význam pro zabezpečení úspěšného využití skládky představuje výběr vhodné 

lokality. Z ekonomického hlediska patří mezi nejdůležitější vzdálenost vůči 

nejvýznamnějším původcům odpadů v plánované spádové oblasti, snadná dopravní 

dosažitelnost vybrané lokality, dostupnost materiálu pro minerální těsnění, nutnost 

přeložení inženýrských sítí a některé další lokální faktory, které můžou být profil okolního 

terénu, stabilitu a složení geologického podloží lokality, převládající směr proudění větru, 

množství srážkových úhrnů, vzdálenost od trvale obydlených objektů, vzdálenost od 

ochranných pásem, dálkových vedení, pásma národních přírodních rezervací nebo 

památek.  
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7.3 SWOT analýza biologické metody – kompostování 

 
Jedním z nejrozšířenějším biologickým způsobem nakládání s odpadem je kompostování. 

Účelem je co nejrychleji a nejhospodárněji odbourat původní organické substance 

v odpadu a převést je na stabilní humusové látky. Během tohoto procesu se zhodnocuje 

organická složka v odpadu pomocí mikroorganismů za přístupu kyslíku, který slouží jako 

živina a zdroj energie. Smyslem kompostování je vyrobit humusové látky podobné 

půdnímu humusu, tedy získat rostlinné živiny v pomalu uvolňovaných formách, a to za 

předpokladu výroby hygienicky nezávadného produktu. 

  
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 
 Nízké investiční náklady. 
 Nízké provozní náklady. 
 Snížení hmotnosti i objemu 

bioodpadu. 
 Levné zdroje vstupních surovin. 
 Zbytkový produkt lze dále využít 

(hnojení, kompostování). 
 Zvýšení podílu výroby elektrické 

energie z obnovitelných zdrojů. 
 

 
 Omezený okruh vstupních surovin. 
 Omezený podíl biomasy ve vstupní 

surovině. 
 Vyšší technologická náročnost. 
 Vyšší náklady na separovaný sběr 

odpadu. 
 Dlouhá doba zrání.  
 Proměnlivé množství a složení 

bioodpadu. 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
 

 Podpora systému domovního a 
komunitního kompostování. 

 Uzákonění povinnosti jednotlivých 
obcí provozovat separované 
shromažďování bioodpadu. 

 
 Velké možné riziko obtěžování okolí 

zápachem. 
 Riziko kontaminace kompostů. 
 Možný odpor místních obyvatel. 
 Finanční ztráty související 

s možným nedostatkem surovin. 
 Ne všechno z domovního odpadu je 

vhodné na kompostování. 
 

Podstatou kompostování je zrání kompostu, ve kterém probíhá kvašení látek rostlinného 

nebo živočišného původů ve výchozích surovinách kompostu, k němuž dochází účinkem 

enzymů za současného uvolňování tepla. Během tohoto biologického způsobu dochází 

vedle rozkladných a syntetických přeměn organických látek i k odbourávání škodlivých 

složek ve vstupních surovinách (odpadech) a tím k jeho hygienizaci. Kompostování lze 

provádět několika způsoby s rozdílnými náklady a výnosy. Z ekonomického i 

ekologického hlediska můžeme považovat za nejvhodnější způsob domovní a komunitní 
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kompostování. Hlavní výhoda těchto způsobů likvidace bioodpadů je zpracování přímo u 

původce těchto odpadů. Odpadají vysoké náklady na zavedení a provoz systému jejich 

separovaného sběru a případně náklady na výstavbu a provoz zařízení pro úpravu 

směsného komunálního odpadu. Nevýhoda těchto způsobů likvidace je omezená možnost 

jejich zavedení. Oba tyto způsoby likvidace jsou vhodné pro obyvatele rodinných domků, 

komunitní způsob lze využívat v malých obcích, zahrádkářských koloniích, případně 

v jiných uzavřených lokalitách. Kompostování se vyznačuje nízkými investičními náklady, 

minimálními provozními náklady, vysokou výtěžnosti a z toho plynoucí finanční úspory 

pro zpracovatele – město. 

 

7.4 SWOT analýza nakládání s komunálním odpadem recyklací 

 
Zavádění maloodpadových technologií a postupů, při kterých dochází ve výrobních a 

navazujících procesech k maximálnímu využití všech vstupních materiálů a energií, je sice 

optimálním řešením respektujícím environmentální i ekonomické požadavky, ale současně 

se však ve většině odvětví jedná o řešení technicky, ekonomicky i časově velmi náročné, 

v některých případech neřešitelné. Proto je potřeba v souvislosti s ochranou životního 

prostředí uvažovat především o využívání odpadních materiálů z takových výrobních 

procesů, které účinné výrobní postupy plně zavedeny nemají.  

Materiálové využití odpadů z těchto málo šetrných výrobních postupů má nesporné 

opodstatnění, vzhledem k celosvětově rostoucí produkci odpadů a klesajícím zásobám 

některých z primárních surovin. Podmínkou pro směřování ke stále vyššímu využívání 

odpadů a vedlejších produktů výroby je však vývoj účinnější technologie a techniky pro 

recyklaci a úpravu těchto materiálů tak, aby splňovaly vstupní parametry pro jednotlivé 

výroby. Ne všechny druhy odpadů můžeme využít jako zdroje druhotných surovin a 

energií. Míru dalšího využití odpadů ovlivňují především meze  technické a materiálové, 

ekologické, technologické a ekonomické.  
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
 

 Úspora primárních zdrojů. 
 Úspora energií. 
 Úspora nákladů za likvidaci odpadů. 
 Omezení vzniku bioplynu na 

skládkách. 
 Možnost budování mobilních 

recyklačních linek (flexibilita 
likvidace odpadu). 

 

 

 
 Limitující faktory ekonomické, 

ekologické, technologické a 
technické. 

 Omezené spektrum výrobků. 
 Možné problémy s odstraňováním 

lehké frakce. 
 Možné riziko kontaminace 

vytříděného odpadu. 
 Vyšší investiční náročnost a vyšší 

provozní náklady. 
 Téměř neexistující trh 

s recyklovanými výrobky. 
 Neexistující systém norem a 

předpisů pro recykláž. 
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 
 Technologický pokrok. 
 Zájem spotřebitelů o ekologicky 

šetrné výrobky z druhotných 
surovin. 

 Rozvíjení trhu s recyklovanými 
výrobky. 

 Růst nákladů za jiné metody 
zpracování a likvidace odpadu. 

 Negativní veřejné mínění na provoz 
spaloven a skládek. 

 Možnost daňově zvýhodnit 
recyklační technologie. 

 

 
 Pokles cen primárních surovin. 
 Malá nebo vůbec žádná 

konkurenceschopnost vůči běžným 
výrobkům. 

 Možný nedostatek odpadů. 
 Veliké fixní náklady provozu. 
 Malý zájem potencionálních 

odběratelů o lehké frakce odpadu. 
 

 
 

Ne všechny druhy odpadů můžeme využít jako zdroje druhotných surovin a energie. Další 

využití odpadu ovlivňují technické a materiálové meze, ekologické meze, technologické 

meze a v neposlední řadě i meze ekonomické. 

Výše popsaná omezení použití odpadů jako druhotných surovin přináší jejich využitím 

v mnoha případech významné ekonomické i environmentální efekty. Spotřeba elektrické 

energie při využití druhotných surovin  klesá oproti spotřebě při výrobě srovnatelných 

výrobků ze surovin prvotních. Investiční náročnost na zpracování kovů ze šrotu je čtyřikrát 

až desetkrát menší než při zpracování kovů z rud. Využití druhotných surovin je velmi 
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často spojeno i s podstatně menším množstvím exhalací. Recyklaci vzniká i menší 

množství tuhých odpadů, menší je objem znečištěných vod. 
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8 Závěr 

K prioritám nakládání s odpadem  platí určitá hierarchie. Měli bychom se snažit především 

o prevenci vzniku odpadu, opakované použití výrobku, recyklaci nebo kompostování, 

energetické využití a až na posledním místě skládkování. Takováto hierarchie je 

zakomponována i v našem platném zákoně o odpadech. Každý člověk je schopen roztřídit 

odpad do příslušných kontejnerů, ale musí to splňovat účel. V mnohých případech se 

kontejnery naplňují tak dlouho, až se poškodí dno (uzávěr kontejneru) a nepořádek je 

potom všude. Sklo z rozbitých sklenic a lahví je pak i ve vozovce a ohrožuje tak nejen 

čistotu okolí, ale i bezpečnost silničního provozu a v neposlední řadě může dojít i poranění 

chodce. 

Podle nového zákona o odpadech musí jednotlivé obce počínaje rokem 2011 umožnit svým 

občanům třídit základní druhotné suroviny, jako jsou plasty, papír, sklo, kovy, nápojové 

kartony a biologicky rozložitelný odpad. V náběhu platnosti tohoto zákona o odpadech 

(rok 2011) tam, kde převažují rodinné domky a od roku 2013 potom i tam, kde převládá 

sídlištní zástavba. Zejména v třídění biologicky rozložitelného odpadu (BRKO), existují 

značné rezervy. Tento odpad je přitom možné velmi dobře využít v kompostárnách nebo 

bioplynových stanicích.  

Město Ostrava má do budoucna zájem na vytvoření Krajského integrovaného centra 

nakládání s odpady pro jejich termické využití, přičemž v současné době podniká kroky 

k realizaci tohoto záměru. Za tímto účelem byla založena akciová společnost KIC Odpady. 

Zakladatelem je Moravskoslezský kraj, který rozvíjí intenzivní spolupráci s jednotlivými 

obcemi regionu. Úspěšnost tohoto projektu je přímo závislá na likvidaci komunálních 

odpadů jednotlivých obcí regionu v rámci daného centra. Prvořadým úkolem této 

společnosti by nemělo být dosažení zisku, ale dosažení efektivního využívání komunálních 

odpadů, zejména jeho energetickým využitím místo skládkování a zároveň udržení nízkých 

nákladů na likvidaci komunálního odpadu.  

V budoucnu musí jednoznačně platit to, že kdo odpady třídí musí být zvýhodněn proti 

tomu, kdo odpady jen ukládá na skládkách a  musí být zohledněno kolik odpadu 

produkuje. Musí platit přímá úměra, že za větší procento produkce odpadu, musí zaplatit 

více peněz.  
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BRKO            Biologicky rozložitelný komunální odpad 

BRO               Biologicky rozložitelný odpad 

ČSÚ                Český statistický úřad 

ČR                  Česká republika 

ČSN                Československá (česká) státní norma 

EU                   Evropská unie 

EUROSTAT    Statistický úřad Evropské komise (Statistical Office of the EC 

KO                   Komunální odpad 

MF ČR            Ministerstvo financí České republiky 

MSK                Moravskoslezský kraj 

MŽP                Ministerstvo životního prostředí 

MŽP ČR          Ministerstvo životního prostředí České republiky 

PET                  Polyethylentereftalát 

PN                    Podniková norma 

PVC                 Polyvinylchlorid 

SKO                 Směsný komunální odpad 

SMO                Statutární město Ostrava 

SWOT     Silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby (Strengths, Weaknesses,    

Opportunities, Threats) 

TKO                 Tuhý komunální odpad 


