
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

 

 

Autoreferát disertační práce 

 
Ekonomická analýza hospodaření s komunálními odpady  

ve městech Brno a Ostrava 
 

 

 

 

 

 

 

Autor:       Ing. Lucie Baránková Vilamová  
Školitel:       Prof. Ing. Peter Fečko, CSc. 
Studijní program:       Inženýrská ekologie  
Obor:         Ochrana životního prostředí v průmyslu 
 

 

 
 
 
 
 

Ostrava 2011 
  



Ing. Lucie Baránková: Ekonomická analýza hospodaření s komunálními odpady (Brno, Ostrava) 

 

 
2011   

Abstract 
The subject of the doctoral thesis is an economic analysis Management of municipal waste in Brno 
and Ostrava. The main aim of the thesis is a proposal to streamline waste management in Ostrava 
and Brno, based on research consisting of a partial analysis, comparisons, and induction. To meet 
the main objectives of the work is specified by supportive goals. 
 
The work is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part are placed basis of 
selected issues in the context of current legislation and terminology and theoretical solutions in the 
searching area. The theoretical part also explains research methods used in the practical part. 
 
Part of the work is also to analyze the current state Management of municipal waste in the 
researched cities. 
 
In the practical part is performed research, consisting of a partial analysis, comparisons, and 
induction. Result of this work is to summarize acquired knowledge and  
to give proposal to streamline waste management in Ostrava and Brno. 
 
 
Key words:  
municipal waste, waste management, indicators, CEA method, marketing research, economic 
analysis, landfilling, energetic utilization of municipal waste, separate waste 
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Motivace 
K výběru tématu disertační práce mě vedl již od prvopočátku zájem o odpadové hospodářství ve 
městě Ostrava a výzkum, na kterém jsem pracovala od začátku svého doktorského studia v rámci 
Centra environmentálních technologií. Účastnila jsem se mnoha důležitých projektů, z nichž 
nejvýznamnější pro téma mé disertační práce byl výzkumný projekt Ministerstva průmyslu  
a obchodu ČR „Výzkum technologie procesu a optimalizace konstrukce spalovacích pecí na 
komunální odpad, zajišťující zvýšení účinnosti transformace energie“, ev. č. 2A-3TP1/087. 
 
Vzhledem k tomu, že mým primárním oborem je ekonomie, rozhodla jsem se tato dvě témata 
propojit v rámci své disertační práce. Cílem předložené práce je navrhnout zefektivnění 
odpadového hospodářství ve městě Ostrava a Brno na základě provedeného výzkumu sestávajícího 
se z dílčích analýz, komparací a indukcí. 
 
Další motivací při zpracovávání této práce na téma, které je pro tento region v současné době velmi 
aktuální, bylo získání stipendia města Ostravy v akademickém roce 2010/2011, které mi pomohlo 
podpořit mou snahu při získávání odborných poznatků z literatury, komunikaci s odborníky na toto 
téma a rovněž zpracování odborného článku do databáze Thomson Reuters. 
 
Na tomto místě bych také ráda poděkovala svému školiteli prof. Ing. Peteru Fečkovi, CSc. za 
cenné rady při směrování mé disertační práce a rovněž za jeho vstřícný a velmi lidský přístup. 
Dále děkuji prof. Ing. Vojtechu Dirnerovi, CSc. za jeho motivaci a morální podporu při 
zpracovávání mé disertační práce. 
 
Děkuji také své rodině za trpělivost, podporu a toleranci, která mi pomohla zdárně tuto práci 
dokončit.  
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1 Úvod 
Hospodaření s komunálními odpady je velmi aktuální a neustále se vyvíjející téma. Velkou roli 
v této oblasti hraje legislativa a politická rozhodnutí ohledně ekologičnosti různých způsobů 
nakládání s odpady, neméně nebo snad ještě dominantnější roli hraje ekonomická stránka. 
Disertační práce se věnuje zejména problematice komunálních odpadů ve dvou vybraných městech 
Brně a Ostravě. Tato města byla zvolena jako porovnatelná co do počtu obyvatel i rozlohou. 
K oběma městům bylo již od začátku přistupováno jako k municipalitám s vysokým potenciálem 
pro zefektivnění zkoumané problematiky. 
 
Zásadní pro výběr tématu této disertační práce byl zájem autorky o odpadové hospodářství ve městě 
Ostrava a výzkum, na kterém se podílela od začátku svého doktorského studia v rámci Centra 
environmentálních technologií. Původním oborem autorky je podniková ekonomika, proto v této 
práci synergicky využila a propojila dva velmi významné obory, tedy ekonomiku a ochranu 
životního prostředí. 
 
Hlavním cílem této disertační práce je navrhnout zefektivnění hospodaření s komunálními 
odpady ve městech Ostrava a Brno na základě provedeného empirického výzkumu sestávajícího 
z parciálních analýz. Hlavní cíl je složen ze subcílů, které jsou formulovány v úvodu každého 
výzkumu či provedené analýzy. Volba metod pro zpracování této disertační práce byla provedena 
v kontextu vymezených cílů.  
 
Pro zpracování této práce byl proveden empirický výzkum a rozpracován ve třech rovinách, které se 
v návrhové části práce synergicky propojují: 
§ Určení vhodnosti energetického využití komunálního odpadu pomocí stanovení 

palivových charakteristik jeho složek.  
Jednalo se o empirický výzkum, pomocí něhož se analyzovaly vzorky komunálních odpadů 
odebraných ve vybraných částech svozových oblastí OZO Ostrava a SAKO Brno. Vybrané 
vzorky prošly termogravimetrickou a elementární analýzou. 

§ Analýza ekonomické efektivnosti současného hospodaření s komunálními odpady. 
V tomto výzkumu byly navrženy a použity indikátory, které zhodnotily ekonomickou 
efektivnost hospodaření s komunálními odpady. Jako kvantitativní metoda ekonomické 
analýzy byla zvolena analýza CEA (Cost Efficiency Analysis), která se používá, pokud je 
ocenění přínosů projektů v peněžních jednotkách příliš komplikované. Pro analýzu CEA 
byly navrženy indikátory, které vycházejí především z indikátorů Plánu odpadového 
hospodářství ČR, které jsou podmínkám ČR přizpůsobeny. Dále bylo nutno zohlednit 
dostupnost dat pro výpočet jednotlivých indikátorů 

§ Marketingový výzkum potenciálu pro zefektivnění odpadového hospodářství, kde byly 
objeveny zajímavé regionální disparity. 

 
Disertační práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou položeny 
základy zvolené problematiky v kontextu aktuálních právních předpisů a pojmosloví a teoretická 
východiska zkoumané oblasti. V teoretické části jsou rovněž vysvětleny výzkumné metody použité 
v části praktické. Součástí práce je také analýza současného stavu hospodaření s komunálními 
odpady ve zkoumaných městech. V rámci zpracované problematiky byl také formulován 
pedagogický, praktický a výzkumný přínos této disertační práce. 
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2 Stanovení základních palivových charakteristik látkových složek 
komunálních odpadů z různých typů zástaveb na území měst 
Ostrava a Brno 

Široká i odborná veřejnost neustále řeší otázku, jakým způsobem nakládat s neustále se zvyšujícím 
množství komunálního odpadu ve městech a obcích, tak aby se splnil požadavek na ekonomickou 
efektivnost, ekologičnost i energetickou efektivnost. Evropská unie jde směrem výstavby spaloven 
na komunální odpad, na rozdíl od České republiky, kde naprostá většina veškerého odpadu končí na 
skládkách (cca 85 %). V ČR jsou prakticky v provozu jen tři větší spalovny komunálního odpadu 
v Brně, Liberci a Praze, které se často potýkají s problémem využití vznikající tepelné energie. 
Nově projektovanou spalovnou komunálního odpadu je projekt Krajského integrovaného centra 
Ostrava v Karviné v lokalitě Dolu Barbora. 
Následující výzkum probíhal v rámci řešení výzkumného projektu Ministerstva průmyslu  
a obchodu ČR „Výzkum technologie procesu a optimalizace konstrukce spalovacích pecí na 
komunální odpad, zajišťující zvýšení účinnosti transformace energie“, ev. č. 2A-3TP1/087. 

2.1 Úvod do výzkumu 
Evropská unie požaduje po svých členských státech, aby se výrazně omezilo skládkování odpadů,  
a zjevně směřuje k tomu, aby se postupem času odstranilo úplně. Ukládá to ČR evropská směrnice 
99/31/ES, za jejíž neplnění hrozí velké finanční postihy. EU stanovuje termíny týkající se 
redukování množství odpadu určeného ke skládkování takto: 
§ v roce 2010 o 25% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995,  
§ v roce 2013 o 50% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995,  
§ v roce 2020 o 65% méně biologicky rozložitelných odpadů než v roce 1995.  

 
Spalování je proces oxidace, tuhých, kapalných nebo plynných látek spalitelných odpadů na oxid 
uhličitý (CO2), vodu a popel. Spalování redukuje objem odpadů na 10 až 15 % jejich původního 
objemu a zároveň je sterilizuje, resp. zbavuje choroboplodných zárodků, vzniklé teplo je pak 
využitelné např. k ohřevu vody či pro výrobu páry nebo jiné účely. Podle mnoha odborníků je 
spalování nejefektivnějším způsobem konečného odstranění odpadů, které se nedají zpracovat 
jiným způsobem. Naopak skládkování je sice metodou nejlevnější, ale také ekologicky 
nejnáročnější. (65) 
 
Podle zákona o odpadech se za energetické využívání považuje jen spalování takových odpadů, 
které hoří samostatně v reakčním prostoru spalovny, tj. nepotřebují ke svému hoření podpůrné 
palivo (kromě krátkého stadia zapalování). Druhou podmínkou je, aby se vznikající teplo použilo 
pro potřebu vlastní nebo dalších osob. Pokud tyto dvě základní podmínky nejsou splněny, nedá se 
mluvit o energetickém využívání odpadů. (2) 
 
Samostatné hoření odpadu je možno zajistit pouze za předpokladu vytvoření vhodné vsázky odpadu 
do spalovacího prostoru tak, aby nedocházelo k významným změnám termochemických 
charakteristik (zejména výhřevnosti) jednotlivých po sobě následujících dávek odpadu. Složení  
a tedy i výhřevnost směsného komunálního odpadu se různí a to zejména v závislosti na ročním 
období a na typu zástavby. (66) 
 
Rozbory odpadů v brněnském i ostravském regionu byly prováděny pro tři typy zástaveb – sídlištní, 
vilovou a vesnickou. Tyto zástavby se liší zejména způsobem vytápění a to dle možností obyvatel 
v dané oblasti např. centrální vytápění, plynové vytápění i klasické kotle na pevná paliva.  
 
Sídlištní zástavba je charakteristická pro velká města s centrálním vytápěním, při velkém množství 
zejména panelových domů a bez možnosti ovlivnění typu vytápění, bez kompostování aj. Sídlištní 
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zástavby jsou v tomto výzkumu reprezentovány brněnskou čtvrtí Lesná a čtvrtí ve svozové oblasti 
OZO Ostrava Studénka na Ostravsku. 
 
Vilová zástavba je charakteristická plynovým vytápěním a klasickými kotli na tuhá paliva, které 
jsou v mnoha případech nevhodně využívány i k odstraňování komunálního odpadu z domácností. 
U těchto oblastí je možno počítat i s částečnou možností kompostování, které může snížit množství 
biologicky rozložitelných látek v komunálním odpadu a díky poplatkům za svoz odpadů 
z jednotlivých domácností se zde setkáváme i se snahou o maximální vytřídění látkových složek 
z komunálního odpadu určeného do svozových nádob (papír, sklo, plast). Vilová zástavba je 
ostravská čtvrť Krásné Pole a Masarykova čtvrť v Brně. 
Vesnická zástavba je charakteristická pro oblasti s převážně lokálními topeništi na pevná paliva.  
Opět zde nastává problém jako u vilové zástavby s využíváním komunálního odpadu k topení, ale 
v mnohem větší míře než tomu bývá u zástavby vilové. Zvyšuje se zde i využití kompostování, kdy 
je kompost využíván přímo na pozemcích producentů. Třídění složek komunálního odpadu bývá 
složitější z důvodu vzdálenějších separačních míst a naopak je nahrazováno jejich spalováním 
v domácích topeništích a to z důvodu snížení obsahu KO ve svozových nádobách. Vesnickou 
zástavbu zastupuje ve výzkumu obec Soběšice a ostravská čtvrť Ludgeřovice. 
 
V případě rozboru vzorků odpadů z různých typů zástaveb je možné na základě hmotnostní bilance 
látkových složek komunálních odpadů a jejich termochemických vlastností dopočítat výhřevnost  
a další parametry vzorků.  

2.2 Metodika 
Základem pro stanovení základních palivových charakteristik látkových složek komunálního 
odpadu bylo nutné získat, zpracovat a analyzovat vzorky komunálního odpadu. Po zvážení několika 
možných variant byla pro spolupráci na dodání vzorků ke zpracování a analýze zvolena spalovna 
komunálního odpadu SAKO Brno, a.s. Vzorky byly odebrány ze tří městských zástaveb Soběšice, 
Lesná a Masarykova čtvrť – dále vzorky jsou pro přehlednost značeny jako městská část A, B, C. 
Komunální odpad byl v rámci každé městské zástavby rozdělen na základní skupiny: plasty, papír, 
obuv, textil, bio, dřevo, frakce, sklo, kovy a inertní odpad. Jednotlivé druhy komunálního odpadu 
byly pak dále roztříděny dle své příbuznosti na poddruhy např. druh plasty na poddruhy jiné obaly, 
PET, jiné plasty, ostatní, fólie a obaly. Toto bylo provedeno stejně pro každou městskou zástavbu, 
aby výsledky byly porovnatelné. Takto připravené vzorky byly očíslovány a rozděleny na odpad 
spalitelný a nespalitelný. Dále se již pracovalo pouze s odpadem spalitelným.  
 
Obdobně bylo postupováno při analýzách vzorků komunálního odpadu v ostravském regionu. 
Spolupracovali jsme se společností OZO Ostrava s.r.o. Zde byly vzorky odebrány ze tří městských 
zástaveb - Krásné Pole, Studénka a Ludgeřovice. Dále v textu značeny jen jako D, E, F.  
 
Každý vzorek komunálního odpadu byl laboratorními nůžkami a noži rozděleny na menší kousky, 
aby je bylo možno dále zpracovávat. Takto připravenými vzorky byl naplněn laboratorní mlýn. 
Výsledné vzorky byly po pomletí vloženy do síta, částí nádsítnou byly plněny vzorkovnice na 
analýzu vzorků pro termogravimetrickou analýzu (TGA), částí podsítnou se plnili vzorkovnice 
pro elementární analýzu. Často se také stávalo, že vzorek obsahoval velké množství vody na to, aby 
jej laboratorní mlýn dokázal zpracovat. Nejprve byl odebrán vzorek na TGA, následně byl vzorek 
vysušen v laboratorní sušárně a teprve následně jím plněn mlýn a pomletými, podsítnými vzorky 
dále vzorkovnice na elementární analýzu. Po provedení zpracování a přípravy vzorků na další 
analýzy byly původní vzorky komunálního odpadu z hygienických důvodů zlikvidovány. 
Pomocí termogravimetrické analýzy byl stanoven obsah vlhkosti, popela, hořlaviny a zápalná 
teplota jednotlivých vzorků. Termogravimetrický analyzátor sledoval při nastavené teplotě 105°C 
úbytek hmotností jednotlivých vzorků a na základě toho určil procentuální obsah vlhkosti ve 
vzorku. Celý proces končil ve chvíli, když již nedocházelo ke změně hmotnosti vysušených vzorků. 
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Následně byla pec nastavena na teplotu 815 °C a kyslíkovou atmosféru, pomocí tohoto stavu byly 
získány hodnoty obsahu vlhkosti (W) a popela vzorku (A).   
 
Ze vzorce     
C + W + A = 100%          (2) 
byl stanoven obsah hořlaviny (C). 
Zápalná teplota, ke každému vzorku byla stanovena pomocí teplené charakteristiky křivky, která 
zaznamenává závislost úbytku hmotnosti vzorku na zvyšující se teplotě. Termogravimetrický 
analyzátor tuto křivku automaticky zpracoval pomocí řídícího počítače. 
 
Zpracovaná elementární analýza, provedená na principu plynové chromatografie stanovila 
hmotnostní procentuální obsah dusíku (N), uhlíku (C), vodíku (H), síry (S) a kyslíku (O) 
v jednotlivých vzorcích.  
 
Platí vztah    
C + H + O + N + S + A + W = 100%       (3) 
Takto získané hodnoty charakterizují vzorek v bezvodném stavu. Pro přepočet obsahu uvedených 
prvků na obsah v původním stavu byl použit vzorec. 
 
XP = (XB . CP) / CB [% hmot.]        (4) 
kde je: 
XP……obsah prvku ve vzorku v původním stavu, [% hmot.] 
XB…...obsah prvku ve vzorku v bezvodném stavu, [% hmot.] 
CP……obsah hořlaviny ve vzorku v původním stavu, [% hmot.] 
CB……obsah hořlaviny ve vzorku v bezvodném stavu, [% hmot.]  
Podíl paliva po odečtení nehořlavých látek se nazývá hořlavina, která se skládá z prvků C, H, O, N, 
S. Do podílu hořlaviny se počítá jen síra spalitelná (prchavá). 
Uhlík C je hlavním nositelem tepelné energie, nachází se v odpadu ve formě organických sloučenin. 
 
Vodík H při hoření vyvine asi 4x více tepla na jednotku hmotnosti, což se příznivě projevuje na 
výhřevnosti paliva. Celkový vodík se skládá z vodíku vázaného Hv a vodíku nezadaného Hn 
 
Platí vztah     
Hc = Hv + Hn            (5) 
Vodík vázaný Hv je část vodíku, která je vázána na kyslík. Tento vodík nepřispívá k výhřevnosti 
paliva, naopak spotřebuje určité množství tepla na odpaření vody. 
 
Vodík nezadaný Hn je ta část vodíku, která zbude po sloučení s celým obsahem kyslíku palivu, 
stanoví se vztahem:   
 
Hn = H – O/8           (6)  
Síra S je v palivu nežádoucí, přestože zvyšuje jeho výhřevnost. Produkty hoření síry (SO2, SO3) 
mají nepříznivý vliv na trvanlivost topného zařízení a znečišťují atmosféru. 
 
Kyslík O je nežádoucí součástí paliva, protože váže vodík a částečně i uhlík na hydroxidy, vodu a 
oxidy. 
 
Dusík N se nezúčastňuje reakcí hoření a zcela přechází do spalin, podílí se na tvorbě sloučenin 
dusíku NOx. Svou přítomností snižuje obsah ostatních prvků, což se projevuje ve snížení 
výhřevnosti paliva. (67) 
 
Stanovení obsahu chlóru ve vzorcích komunálního odpadu byl stanoven podle normového postupu, 
kdy byl vzorek spálen v kalorimetrické bombě, převeden do roztoku a stanoven obsah celkového 
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chlóru metodou iontové chromatografie jako Cl- na iontovém chromatografu. (66) Při stanovení 
vhodné metodiky jsme částečně použili doporučenou metodiku zjišťování množství a skladby 
komunálního odpadu dle (68). 
 
Výsledky provedené termogravimetrické analýzy vzorků komunálního odpadu ze svozových oblastí 
SAKO Brno, a.s. jsou přehledně uvedeny v tabulce č. 1.  

Tabulka 1: Obsah vlhkosti, popela, hořlaviny a zápalné teploty vzorků látkových složek komunálních odpadů 

Identifikace 
vzorku Druh odpadu Vlhkost      

[hm. %] 

Obsah  
popela  

[hm. %] 

Obsah 
hořlaviny   
[hm. %] 

Zápalná 
teplota [°C] 

MĚSTSKÁ ČÁST A 
Sako 23 Plasty - jiné obaly 5,7 2,4 91,9 320 
Sako 24 Plasty - PET 1,5 0,8 97,7 430 
Sako 25 Plasty - jiné plasty 1,3 1,4 97,4 330 
Sako 26 Plasty - ostatní 4,4 3,5 92,1 330 
Sako 27 Plasty - fólie 14,2 8,0 77,9 280 
Sako 28 Plasty - obaly 19,6 11,9 68,5 270 
Sako 29 Papír - obaly 41,7 11,7 46,6 260 
Sako 30 Papír - obaly - tetrapack 16,9 5,2 77,9 260 
Sako 31 Papír - noviny/časopisy 14,7 9,2 76,1 270 
Sako 32 Papír - jiné obaly 18,0 6,9 75,2 270 
Sako 33 Papír - jiný papír 29,0 6,7 64,3 270 
Sako 34 Papír - ostatní 40,9 8,5 50,7 240 
Sako 35 Papír - obaly  lepenka 39,8 8,5 51,8 240 
Sako 36 Papír - knihy/tiskoviny 12,8 9,9 77,3 270 
Sako 37 Obuv 3,8 5,0 91,2 250 
Sako 38 Textil 32,3 5,5 62,2 260 
Sako 39 Kompostovatelný 68,3 3,0 28,7 220 
Sako 40 Dřevo 14,5 0,7 84,8 270 
Sako 41A Bio - spalitelný 18,0 6,9 75,1 270 
Sako 41B Frakce 20 x 20 35,0 45,9 19,1 190 
Sako 42 Frakce 8 x 8 41,6 34,4 24,0 180 

MĚSTSKÁ ČÁST B 
Sako 43 Plasty - obaly 45,8 12,0 42,3 280 
Sako 44 Plasty - PET 4,4 4,3 91,3 290 
Sako 45 Plasty - ostatní 6,2 3,4 90,5 280 
Sako 46 Plasty - fólie 4,5 6,8 88,8 280 
Sako 47 Plasty - jiné plasty 8,8 4,9 86,3 280 
Sako 48 Plasty - obaly jiné 30,1 2,3 67,7 330 
Sako 49 Papír - ostatní 61,2 4,9 33,9 250 
Sako 50 Papír - karton, lepenka 30,1 8,7 61,2 260 
Sako 51 Papír - jiný papír 50,4 8,0 41,6 250 
Sako 52 Papír - noviny, časopisy 10,6 21,8 67,6 280 
Sako 53 Papír - jiné obaly 25,0 7,8 67,2 270 
Sako 54 Papír - obaly 0,4 1,7 97,9 400 
Sako 55 Papír - knihy, jiné tiskoviny 8,6 11,6 79,8 370 
Sako 56 Papír - tetrapack 11,2 14,0 74,8 250 
Sako 57 Obuv 8,4 5,8 85,8 250 
Sako 58 Textil 18,1 3,8 78,1 270 
Sako 59 Dřevo 10,7 1,0 88,3 270 
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Sako 60 Bio spalitelný 44,3 3,1 52,6 190 
Sako 61 Kompostovatelný 73,9 2,6 23,5 240 
Sako 62 Bio spalitelný 37,1 4,9 58,0 280 
Sako 63 Kompostovatelný 80,5 2,2 17,3 190 
Sako 64 Frakce 20 x 20 62,4 4,8 32,8 190 
Sako 65 Frakce > 40 x 40 83,6 2,1 14,3 180 
Sako 66 Frakce < 8 x 8 39,4 46,1 14,5 200 

MĚSTSKÁ ČÁST C 
Sako 67 Plasty - PET 0,9 0,8 98,3 420 
Sako 68 Plasty - ostatní 0,4 8,2 91,4 300 
Sako 69 Plasty - jiné plasty 12,6 21,9 65,5 250 
Sako 70 Plasty - obaly 2,6 7,3 90,1 310 
Sako 71 Plasty - jiné obaly 2,1 13,0 84,9 310 
Sako 72 Plasty - fólie 12,2 7,7 80,2 290 
Sako 73 Papír - knihy/tiskoviny 12,4 11,6 76,0 290 
Sako 74 Papír - tetrapack 18,7 8,8 72,5 240 
Sako 75 Papír - noviny, časopisy 22,7 1,8 75,5 250 
Sako 76 Papír - ostatní 45,9 8,2 45,8 260 
Sako 77 Papír - jiný papír 25,5 10,0 64,5 260 
Sako 78 Papír - obaly 39,7 16,7 43,6 250 
Sako 79 Papír - karton 21,4 7,5 71,1 250 
Sako 80 Papír - jiné obaly 3,9 14,5 81,6 250 
Sako 81 Dřevo 16,9 1,3 81,8 250 
Sako 82 Textil 8,0 2,3 89,7 240 
Sako 83 Obuv 2,3 6,5 91,1 240 
Sako 84 Bio - spalitelný 18,1 5,4 76,5 190 
Sako 85 Bio - spalitelný     
Sako 86 Bio - kompostovatelný 60,1 11,6 28,4 200 
Sako 87 Bio - kompostovatelný 71,0 3,0 25,9 210 
Sako 88 Frakce 40 x 40 69,4 4,6 25,9 210 
Sako 89 Frakce 20 x 20 30,3 49,4 20,4 210 
Sako 90 Frakce 8 x 8 42,2 41,2 16,6 230 

Zdroj: vlastní zpracování na základě (66) 

Na základě těchto výsledků bylo k jednotlivým vzorkům vypočteno spalné teplo a výhřevnost. 
Vzhledem k tomu, že ve všech uvedených vzorcích vyšel obsah síry roven nule, v tabulkách 
výsledků není uveden. Celková hmotnost původního vzorku byla v případě městské části A 400 kg 
a v případě městské části B 200 kg. V tabulkách není uveden odpad nespalitelný, který tvořil 
určitou menší procentní část původního vzorku získaného ze spalovny SAKO Brno, a.s. 
Výsledky provedené termogravimetrické analýzy vzorků komunálního odpadu z OZO Ostrava jsou 
přehledně uvedeny v tabulce č. 2.   

Tabulka 2: Obsah vlhkosti, popela, hořlaviny a zápalné teploty vzorků látkových složek komunálních odpadů 

Identifikace 
vzorku Druh odpadu Vlhkost 

[hm. %] 

Obsah 
popela [hm. 

%] 

Obsah 
hořlaviny [hm. 

%] 

Zápalná 
teplota [°C] 

Městská část D 
Ozo 38 Fólie 3,4 4,9 91,7  290 
Ozo 39 Polystyren 1,6 2,0 96,4  280 
Ozo 40 Jiný papír 12,8 12,8 74,3  260 
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Ozo 41 Jiné obaly 0,8 2,7 96,5  300 
Ozo 42 Jiné tiskoviny 17,9 10,5 71,6  250 
Ozo 43 Karton 21,3 10,7 68,0  260 
Ozo 44 Tetrapack 9,9 7,3 82,8  220 
Ozo 45 PET 0,9 0,9 98,2  330 
Ozo 46 Textil 39,1 17,4 43,5  240 
Ozo 47 Noviny 23,9 15,0 61,1  240 
Ozo 48 Pleny - hyg. potřeby 72,8 3,5 23,7  250 
Ozo 49 Organika 85,6 1,3 13,2  160 

Městská část E 
Ozo 50 Organika 53,4 1,6 45,0 230 
Ozo 51 Tetrapack 10,9 6,6 82,5 240 
Ozo 52 Textil 4,6 1,9 93,5  240 
Ozo 53 Knihy 8,3 10,2 81,5  240 
Ozo 54 PET 1,1 0,9 98,0  360 
Ozo 55 Karton 9,7 8,0 82,3  240 
Ozo 56 Plasty - jiné obaly 7,3 4,7 88,0  280 
Ozo 57 Fólie 22,1 6,0 71,9  250 
Ozo 58 Dřevo 7,4 0,9 91,7  250 
Ozo 59 Jiné tiskoviny 9,3 10,7 80,0  250 
Ozo 60 Jiný papír 32,4 8,1 59,5  230 
Ozo 61 Noviny, časopisy 23,1 24,5 52,5  240 
Ozo 62 Spalitelný odpad 68,5 4,8 26,7  230 

Městská část F 
Ozo 63 Noviny/časopisy 12,8 21,7 65,5  260 
Ozo 64 Jiný papír 22,1 15,1 62,8  200 
Ozo 65 Tetrapack 20,3 10,9 68,8  240 
Ozo 66 Karton/lepenka 24,7 13,2 62,2  250 
Ozo 67 Textil 7,8 5,2 87,0  280 
Ozo 68 Fólie 25,4 22,3 52,2  240 
Ozo 69 PET lahve 3,7 4,1 92,1  390 
Ozo 70 Spal. odpad vč. hyg. potřeb 13,9 13,5 72,5  280 
Ozo 71 Plasty - jiné obaly 1,6 20,9 77,6  320 
Ozo 72 Organika 69,5 11,7 18,8  260 

Zdroj: vlastní zpracování na základě (66) 

2.3 Vyhodnocení vhodnosti energetického využití jednotlivých druhů odpadu  
Na základě výsledků termogravimetrické analýzy můžeme konstatovat následující skutečnosti. 
Hranicí pro spalování tuhého odpadu bez přívodu podpůrného paliva je minimální výhřevnost 
odpadu 5000 kJ.kg-1, této podmínce pak odpovídá složení odpadu s obsahem popela ≤ 60%, obsah 
vlhkosti ≤ 50% a obsah hořlaviny ≥ 25%. Uvedeným procentním podílům odpovídají v městské 
části  A všechny vzorky kromě vzorku Sako 39 kompostovatelný odpad, který překračuje obsah 
vlhkosti, dále vzorek Sako 41B, který obsahuje malé množství hořlaviny a také obsah popela se 
blíží hraniční hodnotě a také vzorek Sako 42, který rovněž obsahuje hraniční hodnotu obsahu 
hořlaviny a relativně vysoký obsah popela i vlhkosti. Tyto vzorky jednoznačně nejsou samostatně 
vhodné pro energetické využití odpadů. V městské části B pak byla situace obdobná, kde byl 
rovněž kompostovatelný odpad a frakce označena za zcela nevhodnou k energetickému využití při 
samostatném použití. V městské  části  C překračuje vzorek Sako 86, Sako 87 a Sako 88 obsah 
vlhkosti a vykazuje hraniční hodnoty obsahu hořlaviny, opět jde o bio-kompostovatelný odpad. 
Frakce vzorky Sako 89 a Sako 90 obsahují malé množství hořlaviny. 
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Vzorky odebrané na území města Ostravy byly pojmenovány již při odběru trochu jinou 
terminologií, nicméně lze velmi jednoduše přiřadit k jednotlivým vzorkům SAKO ekvivalenty 
vzorků OZO. V městské  části  D vykazují velké množství vlhkosti vzorky OZO 48 a OZO 49 
(hygienické potřeby a organika), rovněž je u těchto vzorků nízké množství hořlaviny. V městské 
části E rovněž odpad organika obsahuje velké množství vlhkosti, ale také vzorek OZO 62 spalitelný 
odpad. Ten také obsahuje malé množství hořlaviny. V městské části F je situace obdobná, opět se 
zde vymyká svými hodnotami odpad organika.  
 
Ve směsi s výhřevnými odpady v určitém poměru, by však po vysušení mohly být k energetickému 
využití vhodné, tím by se snížilo množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 
ukládaných na skládkách. 
 
S ohledem na vysoký obsah hořlaviny a nízký obsah vlhkosti se jeví jako dobře využitelné všechny 
druhy plastových materiálů. Nejednoznačné výsledky můžeme konstatovat u papírových odpadů, 
liší se zejména různým obsahem vlhkosti, v některých případech dokonce velmi vysoký obsah 
vlhkosti negativně ovlivní hodnotu výhřevnosti. Dřevo, textil i obuv vykazují ve všech parametrech 
velmi dobré hodnoty, zejména pak vysoký obsah hořlaviny a nízký obsah vlhkosti ukazuje na velmi 
dobrou energetickou využitelnost. 
 
Nejvyšší zápalné teploty vykazovaly  u  městské  části  A  a  C  některé  plasty  a  u  městské  části  B  to  
byly dva vzorky papírových odpadů. Naopak nejnižší zápalné teploty se vyskytovaly u frakcí  
a u městské části C také bio spalitelné odpady. 
 
U vzorků OZO jsou nejvyšší zápalné teploty u vzorků plastů konkrétně PET lahví a dále plastů 
nazvaných jako jiné obaly. Nejnižší zápalná teplota se vyskytla u vzorku OZO 49 organika. 
 
Podle výsledků elementární analýzy můžeme vyvodit následující skutečnosti. Plastové odpady 
vykazují velkou výhřevnost, která je dána vysokým obsahem uhlíku, příznivým množstvím vodíku 
a relativně uspokojivém obsahem dusíku. Kyslík je rovněž zastoupen ve vzorcích plastových 
odpadů v příznivém množství kromě vzorku Sako 26 (kde obsah O2 měl vliv také na celkovou 
výhřevnost).  U některých vzorků plastových odpadů se však vyskytl vyšší obsah chlóru, který 
může při jejich spalování znamenat vyšší možnost tvorby různých druhů nežádoucích chlorovaných 
látek (např.: PCDF, PCDD, HCL, apod.). Relativně rozdílnou výhřevnost vykazuje skupina 
papírových odpadů, některé vzorky vykazují vysoký obsah kyslíku, který výhřevnost ovlivňuje 
nepříznivě. Nejvyšší výhřevnost a zároveň nejpříznivější výsledky hmotnostních procent 
jednotlivých vzorků zaznamenal vzorek Sako 54 Papír – obaly z městské části B.  
 
Nejmenší výhřevnost vykazuje odpad kompostovatelný a frakce, díky nízkému obsahu uhlíku. 
Vyšší obsah chlóru obsahují některé vzorky plastu a bio spalitelného odpadu.1 
Aby bylo spalování opravdu efektivní, je nutné přesně určit složení vsázky odpadu do spalovacího 
prostoru v závislosti na ročním období i zástavby, ze kterých odpad pochází. Vzhledem 
k předpokladu, že komunální odpad obsahuje v letním období vyšší procento vlhkosti než v období 
zimních měsíců, především kvůli zvýšenému množství rostlinných zbytků, je žádoucí, aby výzkum 
pokračoval dál. 

2.4 Závěr provedeného výzkumu 
Na základě provedení elementární analýzy a termogravimetrické analýzy byly stanoveny základní 
palivové charakteristiky jednotlivých odebraných vzorků. Z výsledků vyplývají závěry ohledně 
efektivity energetického využití různých druhů odpadů. Bylo konstatováno, že jako nejvhodnější 
pro spalování se jeví veškeré druhy plastových materiálů. Méně efektivní, avšak stále vhodné pro 

                                                   
1 Výsledky elementární analýzy u vzorků OZO v době zpracovávání disertační práce ještě nebyly zcela kompletní. 
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spalování jsou odpady papírové. Nejméně vhodné pro separované použití jsou pak kompostovatelný 
odpad a frakce. Mezi jednotlivými druhy odpadů ze svozové oblasti Brna a Ostravy nebyly 
zaznamenány větší rozdíly ve všech sledovaných charakteristikách (vlhkost, obsah hořlaviny, obsah 
popela, výhřevnost, zápalná teplota), tudíž odpady z obou měst byly shledány jako vhodné pro 
energetické využívání odpadů. Rovněž bylo konstatováno, které vzorky (druhy odpadu) nejsou 
samostatně vhodné pro energetické využití a u kterých je to naopak velmi žádoucí v obou městech. 
 
U tohoto druhu výzkumu je nezbytné zmínit, že obsahy jednotlivých prvků v komunálních 
odpadech se v průběhu roku mění a významné rozdíly jsou i mezi jednotlivými granulometrickými 
frakcemi odpadů. Porovnáme-li tyto výsledky například s údaji z Německa, pak vidíme, že výskyt 
některých látek jako např. Cl, F, PCB, S, prvků těžkých kovů, apod. je v ČR nižší. Potvrzuje to také 
fakt, že neexistuje žádné univerzální/výpočtové složení domovních odpadů platné v celé Evropě,  
a že projektová příprava spaloven v České republice musí vycházet z vlastností českých 
komunálních odpadů, resp. z vlastností odpadů svozové oblasti, pro kterou má spalovna fungovat. 
(70) 
 

3 Analýza ekonomické efektivnosti současného hospodaření 
s komunálními odpady v Ostravě a Brně 

Základem této kapitoly je zvolení vhodných indikátorů v odpadovém hospodářství jednotlivých 
měst, které jsou dále analyzovány pomocí metody CEA. Výsledky projdou vhodnou sumarizací, 
komparací a také vyhodnocením. 

3.1 Datové podklady pro analýzu a metodika analýzy ekonomické efektivnosti 
současného hospodaření s komunálními odpady 

Hlavním zdrojem dat pro následnou analýzu je na straně veřejných výdajů místních samospráv, 
které proudí do odpadového hospodářství, systém ARIS. Systém ARIS je provozován 
Ministerstvem financí ČR a obsahuje data o veřejných výdajích dle rozpočtové skladby od roku 
2001 – 2009. Od roku 2010 se používá systém nový s názvem ÚFIS2. Vzhledem k tomu, že některé 
údaje o odpadovém hospodářství loňského roku v jednotlivých městech nebyly zveřejněny, byli 
kontaktováni odpadoví hospodáři jednotlivých měst i zástupci SAKO Brno a OZO Ostrava, aby tato 
data za rok 2010 poskytli.  
 
Výdajům, které jsou potřeba pro stanovení výpočtu indikátorů, se věnuje část odvětvového třídění 
rozpočtové skladby pod skupinou s číslem 3 – Služby pro obyvatelstvo, oddílem 37 – Ochrana 
životního prostředí, výdaje mapující nakládání s odpadem jsou zařazeny do pododdílu č. 372  
a obsahují následující paragrafy: 

 
Jako zdroj dat ohledně produkce, sběru, svozu a nakládání s komunálním odpadem v jednotlivých 
městech sloužil Informační systém odpadového hospodářství (ISOH), dále ČSÚ, ale také Plány 
odpadového hospodářství (vyhodnocení) či Výroční zprávy společností zpracovávající komunální 
odpady na území daného města. Především pak poslední uvedené zdroje dat nebyly vždy veřejně 
přístupné nebo ve zdrojích dat přístupných nebyla uvedena data aktuální, proto bylo potřeba si je 
opatřit přímo u zdroje, tzn. města či společnosti. Oslovené subjekty byly většinou vstřícné. 
 
 

                                                   
2 Aplikace prezentačního systému ÚFIS umožňují uživatelsky aktivní přístup k vybraným údajům účetních a finančních 
informací státu z Centrálního systému účetních informací státu /CSÚIS/ a zajišťují zveřejňování účetních závěrek 
organizačních složek státu podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pro veřejnost 
jsou k dispozici údaje v roční periodicitě počínaje rokem 2010. (69) 
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Analýza CEA 
Analýza CEA patří mezi kvantitativní metody ekonomické analýzy, prostřednictvím kterých se měří 
efektivnost v oblasti veřejných výdajů. 
 
Kvantitativní metody ekonomické analýzy se dělí dle počtu zohledněných kritérií: 
§ jednokriteriální metody - metody, které předpokládají existenci jednoho dominantního 

kritéria, na které lze ostatní kritéria převést, 
§ vícekriteriální metody – je obtížné stanovit významnost jednoho kritéria oproti ostatním 

kritériím.3 
 

Mezi jednokriteriální metody patří tyto nákladově - výstupové metody: 
§ Analýza minimalizace nákladů – CMA, 
§ Cost-benefit analýza – CBA, 
§ Analýza efektivnosti nákladů – CEA, 
§ Analýza užitečnosti nákladů – CUA. 

 
Analýza efektivnosti nákladů CEA se používá, pokud je ocenění přínosů projektů v peněžních 
jednotkách příliš komplikované nebo to zkrátka není možné.  
 
Výchozím bodem je definovat programový cíl. Základní kriteriální otázkou je, jak lze tohoto cíle 
dosáhnout. 
 
C/E    min.          (1) 
 
C……………náklady (výdaje) 
E……………jednotka vstupu 
 
Při použití této metody předpokládáme, že existuje pouze jeden cíl, který je převažující a že na 
základě jeho kvantifikace je možné spolehlivě sledovat účinnost porovnávaných projektů. Situaci 
může zkomplikovat, pokud existuje více druhů užitků nebo není možné jednotlivé užitky navzájem 
porovnat. 
 
Lze tedy zobecnit, že se metoda CEA používá v případě, že: 
§ výstupy jsou hmotné povahy, 
§ výstupy jsou stejnorodé, 
§ vstupy jsou ohodnotitelné v peněžních jednotkách, 
§ hlavní cíl je pouze jeden a je relativně jednoduchý. 

 
Na konci použití této metody můžeme seřadit varianty stanovením nákladů na jednotku výstupu, 
formou sestupné efektivnosti pro stejné náklady nebo vzrůstajícími náklady na stejnou efektivnost. 
Při použití této metody mohou v praxi nastat některé chyby, nejčastěji se stává, že není dodržena 
zásada homogenity hodnocených výstupů. Efektivnost bude vyhodnocována na základě porovnání 
vztahu mezi výdaji a vybranými environmentálními ukazateli odpadového hospodářství ve 
vybraných městech. 

3.2 Indikátory 
V odpadovém hospodářství nalezneme celou řadu indikátorů, takové, které se používají v ČR, v EU 
a také OECD a další.4 Nezbytnou součástí při práci s indikátory je sledování jejich trendu, který se 
může blížit cílovému stavu nebo naopak zcela odkloňovat. 
                                                   
3 Klasifikace provedena dle Soukopová, Jana: Metody hodnocení veřejných projektů 
4 Vzhledem k rozsáhlosti tohoto tématu, jsou v dalším textu vysvětleny základní tři skupiny indikátorů, konkrétně 
indikátory POH ČR (stanovené Státní politikou ČR), indikátory stanovené EEA (EU) a indikátory OECD. 
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3.2.1 Indikátory aplikované v ČR 

Soustava indikátorů odpadového hospodářství je v ČR rozdělena do tří skupin: 
§ 1. skupina – základní indikátory označené I.1 až I.18 
§ 2. skupina – doplňkové indikátory k základním indikátorům označené I.19 až I.22 
§ 3. skupina – specifické indikátory označené I.23 až I.35 

 
Základní indikátory se vyhodnocují samostatně pro skupiny odpadů: 

a) všechny odpady, 
b) nebezpečné odpady, 
c) ostatní odpady, 
d) komunální odpady. 

 
Doplňkové indikátory slouží jako doplnění ke sledování některých toků odpadů základní skupiny 
indikátorů. 
Specifické indikátory slouží ke sledování a hodnocení produkce a nakládání s některými 
specifickými skupinami nebo druhy odpadů vč. odpadů z obalů. (71) 
Všechny tyto indikátory jsou uvedeny v příloze č. 2 Plánu odpadového hospodářství ČR a v této 
disertační práci jsou k nahlédnutí v příloze S. 

3.2.2 Indikátory aplikované v EU 

Dle stanovených cílů jsou také nejčastěji používány indikátory, které hodnotí celkové množství 
odpadů, tzn. např. celková produkce odpadů, celkové množství odpadů ukládaných na skládkách, 
celkové množství vyseparovaného odpadu, atd. Přehled některých indikátorů používaných pro 
odpadové hospodářství v EU dokladuje následující tabulka. 

 
Tabulka 3: Přehled některých indikátorů používaných pro OH v EU 

Název indikátoru Jednotka přepočtu 
Celkový komunální odpad vyprodukovaný na osobu Kg/osoba/rok 
Celkový komunální odpad odložený na skládkách Kg per capita5 
Celkový komunální odpad spálený Kg per capita 
Míra dosažené recyklace obalového materiálu % 
Celkový odpad t 
Celkový odpad nebezpečný t 

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě dat získaných ze zpráv EU o odpadovém hospodářství (73) 

3.2.3 Indikátory aplikované v zemích OECD6 

OECD se stalo s podporou svých členských států průkopníkem na poli environmentálních 
indikátorů. Byly vyvinuty a publikovány první mezinárodní soubory (skupiny) environmentálních 
indikátorů a tyto jsou pravidelně využívány při ročních hodnoceních životního prostředí členských 
států a také při různých politických analýzách. Používají se zejména: 
 
§ Hlavní environmentální indikátory (Core Environmental Indicators - CEI). 
§ Klíčové environmentální indikátory (Key Environmental Indicators - KEI). 
§ Odvětvové environmentální indikátory (Sectoral Environmental Indicators - SEI), 

                                                   
5 Na hlavu, ekonomický ukazatel vztažený na obyvatele. 
6 Organisation for Economic Co-operation and Development (český ekvivalent: Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj) je mezivládní organizace 34 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě. OECD koordinuje 
ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice, prosazuje liberalizaci 
mezinárodního obchodu. 
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§ Indikátory odvozené z environmentálního účetnictví (Indicators Derived From 
Environmental Accouting). 

§ Environmentální indikátory založené na decouplingu (Decoupling Environmental Indicators 
- DEI). (74) 

 
Celkový přehled environmentálních indikátorů OECD je možné nalézt v dokumentu „OECD 
environmental indicators – development, measurement and use“. (75) 
Sledují se např. tyto indikátory: Produkce nebezpečného odpadu, Produkce odpadu komunálního, 
průmyslového, jaderného a nebezpečného, Poplatky za likvidaci odpadu, Míra recyklace  
a opětovného využití odpadu, atd. 

3.3  Navržené indikátory pro analýzu CEA 
Pro analýzu CEA byly navrženy indikátory, které vycházejí především z indikátorů Plánu 
odpadového hospodářství ČR, které jsou podmínkám ČR přizpůsobeny. Dále bylo nutno zohlednit 
dostupnost dat pro výpočet jednotlivých indikátorů. Po zohlednění jednotlivých skutečností byly 
určeny indikátory, které názorně zobrazuje následující tabulka. Byly označeny jako skupina 
indikátorů s číslem 1. 
 

Tabulka 4: Přehled vybraných indikátorů pro analýzu CEA, Skupina 1 

Č. indikátoru Název indikátoru (způsob výpočtu) Jednotky 

A01 
Podíl celkových výdajů na obyvatele (§ 372/počet obyv. 
města) Kč/obyv./rok 

A02 
Podíl celkových výdajů na celkovou produkci KO  
(§ 372/produkce KO) Kč/kg/rok 

A03 
Podíl celkových výdajů na množství separovaného odpadu  
(§ 3722 + § 3723 + § 3727 / produkce separovaného KO) Kč/kg/rok 

A04 
Podíl výdajů na sběr a svoz KO na celkovou produkci KO  
(§ 3722 + § 3723/ produkce KO) Kč/kg/rok 

A05 
Podíl výdajů na využívání a zneškodňování KO na celkovou 
produkci KO (§ 3725 + § 3726/produkce KO) Kč/kg 

A06 
Podíl výdajů za vyžívání a zneškodňování KO na celkových 
výdajích za KO (§ 3725 + § 3726/§ 372) % 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Jednotlivé výdaje v odvětvovém členění rozpočtové skladby jsou rozčleněny dle typu odpadu  
a nakládání s ním. V systému ARIS ani ÚFIS však u některých paragrafů nebyly číselné údaje 
vůbec uvedeny. V Brně byly uvedeny údaje především u § 3722, § 3724, § 3729 a v některých let 
také u § 3727. V Ostravě již byly data podrobnější kromě zmíněných paragrafů u města Brna má 
Ostrava data také u § 3721 a § 3723. Proto bylo nutné se řídit dostupnými daty a indikátory dle nich 
přizpůsobit, resp. jejich výpočty. Indikátor A03 počítá s § 3722 + § 3723 + § 3727 pro stanovení 
relevantního čísla, resp. výdajů, které se bezprostředně vztahují k výdajům na separovaný odpad.  
U indikátoru A04 jsou pro výpočet použity oba paragrafy § 3722 i § 3723 (relevantní pouze  
u Ostravy) a u indikátoru A05 a A06 je pro výpočet k § 3725 přidružen také § 3726 (ačkoli tato data 
jsou kvalifikována jako nulová.) Dle těchto pravidel byly výpočty shledány jako přesnější. 
 
Další navržené indikátory nevyužívají metody CEA, byly však navrženy jako doplňkové, protože 
pomocí nich lze vytvořit podrobnější analýzu a vyhodnocení nakládání s komunálními odpady 
v jednotlivých městech. Také tyto indikátory více kopírují indikátory používané v zemích OECD  
a indikátory EEA. Skupina těchto indikátorů je nazvána jako Skupina 2. 
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Tabulka 5: Přehled vybraných doplňkových indikátorů, Skupina 2 

Č. indikátoru Název indikátoru (způsob výpočtu) Jednotky 

B01 
Produkce KO na 1 obyvatele města (produkce KO/počet 
obyv. města) Kg/obyv. 

B02 
Podíl skládkovaného odpadu na 1 obyvatele města 
(skládkovaný odpad/počet obyv. města) Kg/obyv. 

B03 
Podíl množství tříděného odpadu na 1 obyvatele města 
(tříděný odpad/počet obyv. města) Kg/obyv. 

B04 
Podíl skládkovaného odpadu na celkové produkci KO 
(skládkovaný odpad/produkce KO) % 

B05 
Počet obyvatel na 1 nádobu na separovaný KO (počet obyv. 
města/počet nádob na separovaný KO) 

počet 
obyv./nádobu 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Navržené indikátory nebudou hodnoceny samostatně v jednotlivých letech, ale bude také 
analyzován jejich vývojový trend v čase v letech 2006 - 2010. Výdaje u první skupiny indikátorů 
byly zjištěny z Odvětvového členění rozpočtové skladby. 
 
Pro výpočet zvolených indikátorů bylo potřeba shromáždit další data ohledně produkce 
komunálních odpadů v jednotlivých městech za léta 2006 - 2010. Většina dat byla již uvedena 
v kapitolách č. 4 a 5, které podrobněji popisují odpadové hospodářství jednotlivých měst, další data 
byla získána ze zdrojů ČSÚ, Plánů odpadových hospodářství jednotlivých měst, ISOH, Výročních 
zpráv OZO Ostrava a SAKO Brno a přímých dotazů, které směřovaly na odpadové hospodáře 
jednotlivých měst. 
 
Data, která byla potřeba zjistit a shromáždit za léta 2005-2009, jsou následující (pro přehlednost je 
uvedena také jednotka): 
§ Počet obyvatel obou měst,  
§ Množství produkovaného KO (t), 
§ Počet nádob na separovaný odpad rozmístěných v jednotlivých městech (ks), 
§ Množství separovaného odpadu svezeného v jednotlivých městech (t), 
§ Množství skládkovaného odpadu v jednotlivých městech (t). 

 
Dále to byly výdaje na sběr a svoz KO, ty jsou však již uvedeny v tabulce č. 23 pod §3722 a §3723 
a rovněž výdaje na využívání a zneškodňování KO, které lze najít pod §3725 a §3726. 

3.4 Hodnocení ekonomické efektivnosti hospodaření s komunálním odpadem 
Podle naznačených způsobů výpočtu došlo k výpočtu obou skupin indikátorů za léta 2006-2010. 
Následující tabulka dokládá jednotlivé hodnoty. V dalším textu bude provedena podrobná analýza 
získaných dat. 
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Tabulka 6: Výpočty jednotlivých indikátorů, uvedené v jednotkách z tabulek 21 a 22 
 

Obec A01 A02 A03 A04 A05 A06 B01 B02 B03 B04 B05 
ROK 2010 

Ostrava 617,70 2,37 16,86 2,06 0,29 12,4 261 155 32 59 69 

Brno 936,60 3,34 17,52 1,8 1,44 43,0 280 57 29 20 130 
ROK 2009 

Ostrava 628,50 2,50 19,08 2,15 0,25 10,3 255 162 29 63 79 

Brno 1 147,30 3,74 18,50 1,6 2,16 55,9 397 111 26 37 162 
ROK 2008 

Ostrava 606,50 2,43 18,48 2,19 0,21 8,6 250 165 30 66 88 

Brno 1 006,80 3,39 18,62 1,72 1,61 47,5 297 43 27 15 175 
ROK 2007 

Ostrava 573,60 2,40 18,25 2,22 0,13 5,5 238 171 29 71 100 

Brno 990,90 3,42 19,08 1,70 1,63 47,7 290 29 27 11 216 
ROK 2006 

Ostrava 588,10 2,26 19,35 2,08 0,15 6,7 260 197 28 76 123 

Brno 986,70 3,43 19,40 1,70 1,66 48,3 288 23 25 8 256 
ROK 2005 

Ostrava 546,10 2,26 67 216 2,09 0,13 5,7 241 182 49 76 123 

Brno 1 032,90 3,85 179 155 1,95 1,81 46,9 268 20 23 7 173 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.4.1 Vyhodnocení indikátorů Skupina 1  

Podíl celkových výdajů na hospodaření s komunálním odpadem na 1 obyvatele města neboli 
indikátor A01 se značně liší. Zatímco v Ostravě každého jednoho občana v roce 2010 stálo 
hospodaření s 1 kg komunálního odpadu 617,70 Kč, v Brně to byla částka 936,60 Kč. V roce 2009 
byl rozdíl mezi Ostravou a Brnem ještě markantnější, byl téměř dvojnásobný. V porovnání s příjmy, 
resp. místním poplatkem, každého občana za provozování systému hospodaření s komunálními 
odpady, které vybere magistrát v Ostravě 498 Kč v Brně 500 Kč, jsou tyto výdaje opravdu vysoké. 
Při sledování vývoje těchto indikátorů, je nutné uvést, že v Ostravě je možné vypozorovat 
v meziročním srovnání kolísavý trend. Meziročně dochází k mírnému klesání i navyšování tohoto 
indikátoru, nejvýše byl v rámci sledovaného období v roce 2009, naopak nejníže v roce 2007. 
V Brně docházelo do roku 2009 k postupnému navyšování indikátoru A01, maximální hodnotu 
jsme mohli pozorovat v roce 2009, v následujícím roce 2010 však již tento indikátor klesl téměř  
o 211 Kč.  

 
Indikátor A02, který určuje, kolik korun stojí každý vyprodukovaný kg KO ve městech, má u 
Ostravy od roku 2006 – 2009 mírně negativní trend, protože neustále dochází k navyšování částky, 
v roce 2006 stál 1 kg KO 2,26 Kč a v roce 2009 již 2,50 Kč, ačkoli je změna jen velmi mírná, 
v absolutních číslech je již rozdíl mnohem vyšší. Až v roce 2010 došlo k výraznému poklesu na 
částku 2,37 Kč, což je v meziročním srovnání částka na úrovni roků 2006 a 2007. Brno v tomto 
indikátoru vykazuje klesající trend, což je trend pozitivní, kromě roku 2009, kdy došlo k prudkému 
nárůstu této částky na 3,74 Kč.  
 
Je patrné, že v roce 2006 město platilo za 1 kg vyprodukovaného KO vyšší částku, než tomu bylo 
v roce 2010. Rovněž jsou vidět velké rozdíly mezi částkou, kterou platila v těchto letech Ostrava  
a kterou platí město Brno. Tento rozdíl není malý, a proto je nutné se podívat na příčiny těchto 
rozdílů.  
 
Při rozkličování příčiny téměř dvojnásobných výdajů na jednoho obyvatele Brně ve srovnání 
s Ostravou je nutné se blíže podívat na jednotlivé výdajové položky. Indikátory A04 a A05 
dokladují, v jakém poměru se na celkových výdajích za hospodaření s komunálním odpadem 
podílejí položky § 3722 (§ 3723) a § 3725 (§ 3726) z rozpočtové skladby (§ 3722 -  sběr a svoz 
komunálních odpadů, § 3723 -  sběr a svoz ostatních odpadů § 3725 - využívání a zneškodňování 
komunálního odpadu, § 3726 - využívání a zneškodňování ostatních odpadů. Jedná se  
o nejvýznamnější výdajové položky, které zahrnují 90-95% celkových výdajů na hospodaření 
s komunálními odpady v městech.  
 
Při podrobnějším prozkoumání indikátoru A04 u jednotlivých měst je patrné, že se tyto indikátory 
příliš neliší, dokonce indikátor v Ostravě je při srovnání v celém období let 2006-2010 vyšší (podle 
analýzy CEA však znamená, že čím nižší indikátor, tím lepší výsledek). To znamená, že v Ostravě 
sběr a svoz 1 kg komunálního odpadu stojí více než 2 Kč, zatímco v Brně se pohybují kolem částky 
1,60 – 1,80 Kč. V Brně dokonce dochází při sledování trendu meziročně ke klesání této částky  
(s výjimkou roku 2010), což je trend pozitivní, zatímco Ostrava kolísá, v roce 2007 byla částka 
nejvyšší a od tohoto roku zase dochází k mírnému poklesu. 
 
Při sledování indikátoru A05 sledujeme velké rozdíly mezi jednotlivými městy a meziročně také 
značný nárůst. Zatímco v Ostravě stojí využití či zneškodnění 1 kg KO v roce 2010 0,29 Kč, v Brně 
je to v témže roce 1,44 Kč. Což je značný rozdíl a dokladuje to také meziroční srovnání těchto 
indikátorů. V Ostravě jednoznačně převažuje negativní trend, protože dochází k navyšování tohoto 
indikátorů, ačkoli to není nijak rapidní tempo. V Brně však opět dochází ke značnému kolísání. Zde 
je tedy především možné vidět příčinu tak velkého rozdílu celkových nákladů na hospodaření s KO 
na 1 obyvatele Ostravy a Brna. Pokud dojde k porovnání způsobu nakládání s KO v jednotlivých 
městech, je jasné, že realizují zcela odlišnou politiku nakládání s KO. Zatímco v Brně více než 
polovina odpadu putuje do Spalovny SAKO, asi 1/5 putuje na skládky a zbytek se buď separuje či 
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naváží na kompostárnu, tak v Ostravě je situace zcela opačná, k energetickému odstranění dochází 
pouze u nebezpečných odpadů, Krajské integrované centrum, jehož součástí bude také vystavěna 
spalovna komunálních odpadů, je teprve v plánu.  
 
Indikátor A06 dokazuje předchozí stanoviska, určuje totiž podíl výdajů za využívání  
a zneškodňování KO na celkových výdajích v %. Při hlubší analýze u města Brna je patrné, že 
využívání a zneškodňování KO se na celkových výdajích města na KO podílí v průměru necelými 
50%, zatímco Ostrava pouze 5 - 12% podle toho, o který rok se konkrétně jedná. Ostrava vynakládá 
mnohem vyšší poměrnou částku na sběr a svoz odpadu. To je hlavní výdajová položka Ostravy na 
hospodaření s odpady. Příčiny tohoto značného procentuálního rozdílu byly uvedeny u zhodnocení 
indikátorů A04 a A05. 
 
Indikátor A03 je poslední ze sledovaných a vyhodnocovaných indikátorů Skupiny 1. Jedná se  
o podíl celkových výdajů (bezprostředně se vztahující k výdajům na separovaný odpad) a produkce 
separovaného odpadu. Indikátor pak podává informaci o tom, kolik stojí město 1 kg 
vyseparovaného odpadu za 1 rok. Tato částka resp. indikátor se dá porovnat s indikátorem A02, 
který určuje, kolik stojí město každý 1 kg komunálního odpadu za 1 rok.  
V Ostravě je trend tohoto indikátoru kolísavý, nicméně do roku 2009 byl s menšími výkyvy 
pozitivní, protože náklad na 1 kg vyseparovaného odpadu v průběhu let klesal. V roce 2009 
zaznamenal tento indikátor mírný nárůst díky hospodářské krizi a nižším odbytům vyseparovaného 
odpadu a také díky celkově nižšímu množství vyseparovaného odpadu v tomto roce v Ostravě. 
V roce 2010 však již byl nastartován pozitivnější vývoj, vyseparovalo se více komunálního odpadu 
než v kterémkoli jiném roce v období let 2006 – 2010. To také vedlo ke snížení ceny za jednotku 
vyseparovaného komunálního odpadu na 16,86 Kč v roce 2010. V předchozích letech se tato cena 
pohybovala na hranici 18 a 19 Kč za 1 kg. 
 
Brno ve srovnání s Ostravou má náklady na jednotku vyseparovaného odpadu vyšší. Od roku 2006 
pouze v roce 2009 zaznamenalo Brno nižší částku na 1 kg vyseparovaného odpadu. Nicméně trend, 
resp. vývoj při meziročním srovnání je nastartován velmi pozitivně. Každoročně dochází ke 
snižování tohoto nákladu. V Ostravě je separování sběru na velmi vysoké úrovni, oproti Brnu má 
více nádob na separovaný sběr a tudíž se jej také ročně na 1 obyvatele města vyseparuje více. Další 
výsledky ohledně separovaného odpadu dokládají také dále indikátory Skupiny 2, konkrétně 
indikátory B03 a B05. 

3.4.2 Vyhodnocení indikátorů Skupina 2 

Indikátor B01 ukazuje, jakým způsobem roste produkce KO v jednotlivých městech.  
U obou měst dochází v posledních 5 letech k výkyvům. V Ostravě bylo v roce 2006 vyprodukováno 
celkem 260 kg odpadu na 1 obyvatele, zatímco v roce 2010 to bylo 261 kg odpadu. Tento indikátor 
se v posledních letech pohybuje v příznivém trendu kolem svého dlouhodobého průměru, 
především co se životního prostředí týče. Z hlediska výdajů na hospodaření s KO již takto příznivá 
situace není (viz indikátor A01). V Brně tento indikátor v letech 2006 - 2009 rostl, ale v roce 2010 
zaznamenal velký pokles. I přesto pokud porovnáme výsledky obou měst, je na tom mnohem lépe 
Ostrava. Dlouhodobě vykazuje nižší podíl produkce odpadu na 1 obyvatele města. Nejvyšší rozdíl 
byl v roce 2009, v loňském roce se již rozdíl mezi oběma městy pohyboval jen okolo 21 kg ve 
prospěch Ostravy. 
 
Ačkoli v Brně je produkováno o několik kg více KO na 1 osobu, ani jedno z měst se nevymyká 
průměru produkce KO na 1 obyvatele ve srovnání s ostatními většími městy v ČR v uplynulých 
měřených letech. 
 
Dalším zajímavým měřeným indikátorem je indikátor B02, resp. podíl skládkovaného odpadu  
na 1 obyvatele města za rok. I zde je vidět značný rozdíl mezi oběma městy způsobený především 
odlišnou politikou nakládání s KO v Ostravě a Brně. Město Brno disponuje spalovnou komunálního 
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odpadu, ve které končí většina KO vyprodukovaného na území města. Tudíž množství 
skládkovaného opadu je v konečném poměru nízké. Ve zkoumaných letech 2006 - 2010 však 
vyplynul výsledek značně zkreslený. Například v roce 2009 se množství skládkovaného odpadu 
v Brně blíží množství skládkovaného odpadu v Ostravě, rovněž v roce 2010 ani 2008 neodpovídá 
výsledek očekávaného poměru. Navíc trend je rostoucí, každým rokem je tedy v Brně skládkováno 
více a více odpadu. Zapříčinila to především přestavba Spalovny komunálního odpadu SAKO Brno, 
resp. nový projekt „Odpadové hospodářství Brno“. V uplynulých letech bylo totiž velké množství 
odpadu, které je běžně spáleno ve spalovně odkloňováno na skládku, protože spalovna fungovala 
jen na svou omezenou kapacitu. V roce 2010 již byl spuštěn zkušební provoz spalovny, proto je 
v tomto roce opět pokles KO, který byl odložen na skládku. V Ostravě je možno pozorovat 
pozitivní trend klesajícího množství odpadu, které bylo odloženo na skládky na 1 obyvatele města. 
V roce 2006 bylo odloženo ještě celých 197 kg na jednoho obyvatele města Ostravy na skládku, 
zatímco v loňském roce to bylo již jen 155 kg (tj. o celých 22% méně). Vzhledem k projektu KIC  
a také omezené kapacity skládky v Hrušové dochází každoročně ke snižování množství odpadu, 
které je ukládáno na tuto skládku. Rovněž každým rokem občané Ostravy vytřídí více množství 
separovaného odpadu a o to méně směsného odpadu skončí na skládkách. 
 
Rovněž indikátor B04 dokladuje předchozí analýzu ve skládkování KO v jednotlivých městech. 
Indikátor B04 podává přehled o podílu skládkovaného odpadu na celkovou produkci KO 
v jednotlivých městech. Tento ukazatel je vyjádřen jako procentuální podíl. Zatímco v Ostravě 
dokladuje tento indikátor klesající trend stejně jako indikátor B02, v Brně dochází k meziročnímu 
kolísání. Příčina těchto výsledků byla uvedena při vyhodnocování indikátoru B02. V Ostravě bylo 
celkem skládkováno v roce 2006 více než ¾ vyprodukovaného odpadu (76%), v roce 2010 to bylo 
již jen 59%, což je pokles o 17% za posledních 5 let. V Brně bylo podle výsledků tohoto ukazatele 
skládkovaného nejvíce v roce 2009 a to celých 37%, nejméně v roce 2006 a to pouhých 8%. Po 
otevření KIC v Karviné resp. vybudování nové spalovny komunálního odpadu budou výsledky na 
Ostravsku zcela jiné, předpokládá se, že se budou blížit těm brněnským. (plánovaná kapacita KIC 
192 tis. t, plánovaná kapacita SAKO Brno v ostrém provozu 224 tis. t). 
 
Indikátory B03 a B05 se týkají separovaného odpadu a navazují také na výsledky indikátoru A03 
Skupiny 1. Indikátor B03 je podíl množství tříděného odpadu na 1 obyvatele města. Tento 
výsledek nám ukazuje, kolik kilogramu separovaného odpadu připadá na 1 obyvatele města, resp. 
kolik kg odpadu vytřídí každý rok 1 obyvatel města.  
 
V Ostravě byl trend tohoto indikátoru dobrý až na drobný výkyv v roce 2009, kdy došlo 
k celkovému poklesu vytříděného odpadu, tudíž i poměr separovaného odpadu na 1 obyvatele se 
také přímo úměrně snížil. V roce 2010 vytřídil každý občan Ostravy 32 kg komunálního odpadu, 
zatímco na začátku sledovaného období v roce 2006 to bylo jen 28 kg. 
 
Brno se však na rozdíl od Ostravy pohybuje okolo několikaletého průměru. Situace by se dala 
nazvat stagnací. Ve srovnání s Ostravou také 1 občan vytřídí o 2 – 3 kg komunálního odpadu ročně 
méně. Ačkoli se zdá tento rozdíl zanedbatelný, v přepočtu na celkový počet obyvatel, resp. 
absolutní čísla již takto zanedbatelný není. Ačkoli by se Brno mělo postupně v případě 
pozitivnějšího nastavení blížit Ostravě, vývoj Ostravy pouze kopíruje. Tudíž se zde otevírá velká 
otázka pro změnu tohoto stavu v Brně a možný potenciál odpadového hospodářství v tomto městě. 
 
Indikátor B05 určuje počet obyvatel na 1 nádobu na separovaný KO v jednotlivých městech. 
V Ostravě je situace velmi dobrá, každým rokem přibývá počet nádob na separovaný odpad  
a každým rokem se také snižuje poměrný ukazatel počet osob na nádobu na separovaný odpad. 
V roce 2006 v Ostravě připadalo na 1 nádobu na separovaný odpad ještě 123 obyvatel (což je číslo 
značně vysoké) na rozdíl od loňského roku, kdy to již byla téměř polovina, tj. 69 osob na 1 nádobu 
na separovaný odpad (což je již výsledek velmi dobrý). Co se týče Brna, je situace zcela opačná, 
tak, jak již naznačily indikátory B03 a A03. V roce 2006 připadalo na 1 nádobu na separovaný 
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odpad celkem 256 osob. Toto je počet více než tristní a je srovnatelný pouze s městy, které 
separovaný odpad téměř vůbec neřeší. S postupem let se situace zlepšila, v loňském roce už na  
1 nádobu připadalo celkem 130 osob, stále je to však dvojnásobek než v Ostravě. Při pohledu na 
celková čísla rozmístěných nádob na separovaný odpad v jednotlivých letech na území města, není 
růst tohoto počtu tak vysoký. Vypadá to, že vzhledem k tomu, že v Brně funguje již dlouho dobu 
spalovna komunálního odpadu, nemělo město mnoho důvodů k podpoře třídění odpadu.  

3.5 Závěr z provedené analýzy 
Na základě provedené analýzy, kdy byly stanoveny, propočteny a zanalyzovány jednotlivé 
indikátory, vyplývají jednoznačné oblasti, na které by se měly zkoumaná města zaměřit ve své 
budoucí politice odpadového hospodářství. V rámci této kapitoly bylo upozorněno na některé 
špatné výsledky či nedobrý vývoj dílčích ukazatelů v meziročním srovnání.  
 
A to konkrétně:  

1) Vysoké výdaje na komunální odpad na 1 obyvatele města zejména v Brně. 
2) Vysoké výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů v Ostravě. 
3) Vysoké výdaje na využití a zneškodnění 1 kg KO v Brně. 
4) Vysoké výdaje na 1 kg separovaného odpadu ve městě Brno. 
5) Vyšší míra produkce KO na 1 obyvatele Brna ve srovnání s Ostravou. Trend vývoje tohoto 

indikátoru v Brně je však pozitivní. V Ostravě však mírně negativní. 
6) Velké množství skládkovaného odpadu na 1 obyvatele a rovněž na celkovou produkci KO 

v Ostravě. 
7) Nízké množství vyseparovaného odpadu v Brně na 1 obyvatele města. Ačkoli v posledních 

letech zaznamenal indikátor mírně pozitivní trend. 
8) Velmi vysoký počet obyvatel města Brna na 1 nádobu na separovaný sběr. Ačkoli 

v posledních letech zaznamenal indikátor mírně pozitivní trend. 
 
V jednotlivých analýzách dílčích indikátorů jsou uvedeny příčiny, které pravděpodobně vedly 
k takovému vývoji či stavu indikátorů. U některých indikátorů však tyto příčiny zcela jednoznačné 
nejsou. 
 
Na základě těchto výsledků bylo sestaveno dotazníkové šetření, které mělo podpořit určitý 
potenciál, který se v odpadových hospodářstvích jednotlivých měst jednoznačně skrývá. 
Z marketingového výzkumu, ekonomické analýzy provedené v této kapitole, výzkumu pro 
stanovení základních palivových charakteristik komunálního odpadu v jednotlivých městech a také 
podrobného zkoumání situace odpadového hospodářství jednotlivých měst byla v závěrečné části 
práce sestavena matice SWOT obsahující doporučení pro zefektivnění odpadového hospodářství 
obou měst. 
 

4 Marketingový výzkum potenciálu pro zefektivnění odpadového 
hospodářství 

 
V následující kapitole je proveden marketingový výzkum zjištění potenciálu pro zefektivnění 
odpadového hospodářství u obyvatel měst Ostravy a Brna. Tento výzkum stanoví výstupy pro 
návrhy na zefektivnění hospodaření s komunálními odpady v obou zkoumaných městech. 
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4.1 Plán výzkumu (metodika sběru dat) 

4.1.1 Přípravná fáze výzkumu 
Zvládnutí přípravné etapy znamená především správné definování cíle a problému, na základě 
kterého je následně vybrána metoda výzkumu, sběr dat apod. 
Cílem výzkumu je analýza potenciálu pro zefektivnění hospodaření s komunálními odpady ve 
městech Brno a Ostrava. Základní soubor tvoří obyvatelé města Brna a Ostravy, kterým je 15 a více 
let. Podle statistických demografických údajů ČSÚ bylo vypočteno, že v Ostravě je to 251 568 
obyvatel a v Brně celkem 278 549 obyvatel7. Výběrový soubor (vzorek) pro dotazování byl 
stanoven na základě poměru lidnatosti obou měst, konkrétně 180 obyvatel Ostravy a 200 obyvatel 
Brna. Jako technika stanovení výběrového souboru byla stanovena technika vhodné příležitosti.8 
 
Jako nejvhodnější metoda pro realizaci marketingového výzkumu byla zvolena metoda osobního 
dotazování. Orientační kvóty pro strukturu výběrového souboru byly stanoveny tyto: 
§ zhruba shodné zastoupení respondentů žen a mužů (cca 50 % ku cca 50 %), 
§ zastoupení respondentů ze sídlištní a vilové/venkovské zástavby (cca 67% sídlištní ku 33 % 

vilové/venkovské zástavbě). 
 
Na základě dřívějších výsledků z analýzy ekonomické efektivnosti hospodaření s komunálními 
odpady a analýz odpadových hospodářství v jednotlivých městech byly stanoveny hypotézy, které 
měl provedený výzkum potvrdit či vyvrátit. 
 
Pracovní hypotézy byly stanoveny takto: 
Hypotéza č. 1 
Většina obyvatel Ostravy a Brna neví, co se děje s jejich odpady po vyhození do 
kontejneru/popelnice. 
 
Hypotéza č. 2 
Obyvatelé cítí dostatečnou motivaci ze strany města k tomu, aby třídili komunální odpad. 
 
Hypotéza č. 3 
Postoj obyvatel Brna ke spalování komunálních odpadů je pozitivnější než v Ostravě. 
 
Hypotéza č. 4 
Postoj obyvatel Ostravy a Brna ke třídění komunálních odpadů je stejný. 
 
Na základě stanovených charakteristik byl sestaven dotazník, který je složen celkem ze 17 otázek: 
z toho je 5 identifikačních otázek (otázka č. 13 – 17), 1 otevřená otázka (otázka č. 2), 5 uzavřených 
otázek, a 6 otázek, u kterých byla použita Likertova škála9.  

4.1.2 Realizační fáze výzkumu 

Zpracování shromážděných údajů 
Ke zpracování a vyhodnocení shromážděných údajů jsem použila programu Microsoft Office Word, 
Excel a SPSS. Otázky z dotazníku byly zakódovány a byl vytvořen sumář v programu Excel. 
                                                   
7 Od celkového množství obyvatel v jednotlivých městech byla odečtena skupina ve věku 0 - 15 let. 
8 Technika vhodné příležitosti je úsudková metoda, která se používá pro nereprezentativní marketingové výzkumy a je 
založena na výběru snadno dosažitelných respondentů (71) 
9 Likertova škála vyla vytvořena v roce 1932, je jednou z nejpoužívanějších a nejspolehlivějších technik měření postojů 
v dotaznících. Je složena z výroků, na které respondent může odpovědět na pěti nebo sedmibodové škále od "Zcela 
nesouhlasím" ke "Zcela souhlasím". Středovou hodnotou je odpověď neutrální nebo "Nevím". Likertova škála 
umožňuje zjistit nejen obsah kvalitativních proměnných, jako např. postoje, ale i jeho přibližnou sílu. Škála je 
pojmenována po svém tvůrci, americkém psychologovi Rensisu Likertovi (1903-1981). (72) 
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Stanovené hypotézy byly vyhodnoceny do tabulek, grafů, s relativním a absolutním vyjádřením 
výsledku. Výsledné průměrné hodnoty z Likertovy škály byly pro větší srozumitelnost a vypovídací 
hodnotu převedeny na procentuální vyjádření. Bylo použito prvního a druhého stupně třídění 
shromážděných dat. 
 
Při osobním dotazování bylo osloveno 380 respondentů, z toho bylo správně vyplněno, vráceno a 
později vyhodnoceno a zpracováno 363 dotazníků. Zbylých 17 dotazníku bylo vyřazeno na základě 
logické kontroly odpovědí a neochoty respondentů spolupracovat. Návratnost činila 95,53 %. 
Dotazování se uskutečnilo v Brně na Náměstí Svobody, Moravském náměstí a ulicích Česká  
a Joštova. V Ostravě pak na Masarykově náměstí a Hlavní třídě v Ostravě v období duben až květen 
2011.  

4.2 Závěry z provedeného výzkumu 
Na základě výsledků provedeného dotazníkového šetření je možné vyhodnotit na začátku stanovené 
hypotézy. 
 
Hypotéza č. 1 
Většina obyvatel Ostravy a Brna neví, co se děje s jejich odpady po vyhození do 
kontejneru/popelnice. 
Tato hypotézu se podařilo výzkumem potvrdit jen z části. V Ostravě skutečně většina obyvatel 
nedokáže popsat, co se děje s jejich odpady po vyhození do kontejneru či popelnice. V Brně to však 
je méně než polovina. Dle dotazníkového šetření celých 57 % občanů dokáže popsat přesně, co se 
děje s jejich odpady nebo alespoň zhruba. 
 
Hypotéza č. 2 
Obyvatelé cítí dostatečnou motivaci ze strany města k tomu, aby třídili komunální odpad. 
Hypotéza nebyla potvrzena. Odpovědi občanů se pohybovaly v záporné části Likertovy škály. 
Tudíž občané měst nepociťují dostatečnou motivaci ke třídění komunálního odpadu. 
 
Hypotéza č. 3 
Postoj obyvatel Brna ke spalování komunálních odpadů je pozitivnější než v Ostravě. 
Tato hypotéza byla potvrzena. Občané Ostravy spalování vnímají jako nejméně ekologický způsob 
nakládání s komunálními odpady, na rozdíl od Brňanů, kteří jako nejméně vhodný způsob 
nakládání s KO vidí skládkování. V pomyslném žebříčku spalování řadí respondenti z Ostravy na 
poslední místo, zatímco respondenti z Brna na místo třetí. 
 
Hypotéza č. 4 
Postoj obyvatel Ostravy a Brna ke třídění komunálních odpadů je stejný. 
Tato hypotéza nebyla potvrzena. Ostravané třídí KO dle dotazníkového šetření více než Brňané. 
Rovněž se liší složky, které se nejvíce třídí v Ostravě a Brně. Motivace ke třídění odpadů je zhruba 
obdobná, i když na občany Ostravy nejvíce působí motivátor ke třídění ohled na životní prostředí, 
zatímco respondenti z Brna uvedli, že třídí odpad hlavně z vlastního přesvědčení. Obyvatelé Brna 
také více řeší vzdálenost nádob na separovaný odpad od svého bydliště, která je větší než u obyvatel 
Ostravy. 
 
Dalšími oblastmi, které zaznamenaly zajímavé výsledky či značný potenciál pro zefektivnění jsou 
následující. Velké množství obyvatel obou měst neví, zda je odpadového hospodářství v jejich 
městě efektivní, to svědčí o špatné informovanosti občanů v této oblasti. Což také potvrzuje 
výsledek o nízkém přesvědčení občanů, že mají dostatek informací o třídění komunálního odpadu. 
Největší zájem o informace projevili občané v oblasti výdajů na hospodářství s komunálními 
odpady a rovněž o téma dalšího osudu vytříděných i nevytříděných odpadů.  
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Nelichotivé výsledky zaznamenala města rovněž v motivaci svých občanů ke třídění odpadu, osvětu 
měst v této otázce hodnotili respondenti v záporné části Likertovy škály.  
Nedobré výsledky s potenciálem ke zlepšení vyplynuly ze zjištění docházkové vzdálenosti občanů 
ke kontejnerům na separovaný sběr. Město Ostrava v tomto nedopadla špatně, nicméně v Brně byly 
výsledky při komparaci obou měst o mnoho horší. Jako motivátory, které by občany vedly k tomu, 
aby více třídili komunální odpad, se ukazují finanční prostředky, ať již ve formě finančního bonusu 
či benefitu města nebo snížení poplatku za odvoz KO či příspěvky na koše do domácnosti na 
separovaný odpad. 
 

5 Doporučení a závěry pro zefektivnění systému hospodaření
 s komunálními odpady 
 
Cílem této kapitoly je provést shrnutí provedených analýz a výzkumů pro jednotlivá města. Dále 
doporučit návrhy a shrnout závěry pro zefektivnění systému hospodaření s komunálními odpady 
nejprve v Ostravě a poté v Brně. V poslední subkapitole jsou shrnuty přínosy této disertační práce 
v rovině vědecké, pedagogické a praktické.  

5.1 Shrnutí provedených analýz a výzkumů 

5.1.1 Město Ostrava 

Výzkum stanovení základních palivových charakteristik látkových složek komunálních odpadů 
Na základě parciálních analýz provedených ve vyhodnocení vhodnosti energetického využití 
jednotlivých druhů odpadu ze vzorků komunálního odpadu ze tří městských částí označených jako 
D, E a F lze konstatovat, že je tento odpad vhodný pro energetické využití. S ohledem na vysoký 
obsah hořlaviny a nízký obsah vlhkosti lze pro energetické využití jednoznačně doporučit všechny 
druhy zkoumaných plastových materiálů. Rovněž jsou pro spalování vhodné papírové odpady, až 
na některé vzorky, které vykazovaly vysoký obsah vlhkosti, tyto by mohly negativně ovlivnit 
hodnotu výhřevnosti. Vzorky dřeva a textilu jsou velmi vhodné pro spalování vzhledem ke svému 
vysokému obsahu hořlaviny a nízkému obsahu vlhkosti. Nevhodné pro energetické využití se jeví 
vzorky organika a spalitelný odpad díky vysokému obsahu vlhkosti a nízkému podílu hořlaviny. Do 
směsi pro energetické využití by se daly zařadit tyto druhy odpadu, až po jejich vysušení. Nejvyšší 
zápalné teploty se objevily u plastů, naopak nejnižší teplota se objevila u organiky. 
 
Analýza ekonomické efektivnost hospodaření s komunálními odpady 
Na základě provedené analýzy CEA a vyhodnocení indikátorů odpadového hospodářství města 
Ostrava byly konstatovány následující závěry. Město vynakládá vysoké výdaje na sběr a svoz 
komunálních odpadů v poměru k celkovým nákladům na hospodaření KO odpady ve městě. Velmi 
vysoké je množství skládkovaného odpadu na 1 obyvatele a rovněž na celkovou produkci KO ve 
městě. Vzhledem k obecně zamýšlenému trendu snížení skládkování, je tento ukazatel více než 
závažný. Naopak poměrně dobře či velmi dobře město uspělo v podílu celkových výdajů 
vynakládaných na hospodaření s komunálními odpady na 1 občana i na celkovou produkci KO, 
resp. náklady města na hospodaření s KO jsou relativně přijatelné. Rovněž náklady na využívání  
a zneškodňování KO ve srovnání s celkovými výdaji jsou v Ostravě nízké. Pozitivní jsou také 
ukazatele ohledně množství vyseparovaného sběru na 1 obyvatele města a rovněž nákladů na jeho 
separování, počet obyvatel na 1 nádobu na separovaný odpad je také dobrým výsledkem.  
 
Marketingový výzkum potenciálu pro zefektivnění odpadového hospodářství 
Na základě provedeného dotazníkového šetření na zjištění potenciálu pro zefektivnění odpadového 
hospodářství byly zjištěny následující závěry. Většina obyvatel Ostravy je málo informovaná o tom, 
co se děje s jejich odpady po odhození do nejbližšího kontejneru či popelnice. Rovněž občané 



Ing. Lucie Baránková: Ekonomická analýza hospodaření s komunálními odpady (Brno, Ostrava) 
 

 
2011   22 

Ostravy necítí motivaci ze strany města ke třídění KO, ačkoli třídí odpad relativně ve velké míře. 
Jako největším motivátorem pro separování pak uvádějí ohled na životní prostředí. Dále obyvatelé 
Ostravy vnímají spalování jako nejméně ekologicky vhodný způsob nakládání s odpady, zatímco 
skládkování tak negativně nevnímají. Další oblastí s vysokým potenciálem pro zefektivnění je 
obecně nízká informovanost občanů o hospodaření s KO. Naopak dobré výsledky zaznamenala 
Ostrava při zjišťování docházkové vzdálenosti ke kontejnerům na separovaný odpad, zde město 
poskytuje svým občanů komfort, který se projevuje v blízkém umístění nádob na separovaný odpad 
od jejich bydliště. Z dotazníkového šetření byly také zjištěny způsoby, které by občané kladně 
vnímali při jejich osvětě či motivaci ohledně odpadového hospodářství ve městě. 

5.1.2 Město Brno 

Výzkum stanovení základních palivových charakteristik látkových složek komunálních odpadů 
Na základě dílčích analýz provedených ve vyhodnocení vhodnosti energetického využití 
jednotlivých druhů odpadu ze vzorků komunálního odpadu ze tří městských částí označených jako 
A, B a C lze konstatovat, že je tento odpad rovněž vhodný pro energetické využití. Téměř všechny 
vzorky až na některé výjimky odpovídají vhodným procentuálním podílům jednotlivých 
charakteristik KO, tj. obsah popela, obsah vlhkosti a obsah hořlaviny. Pouze vzorky bio 
kompostovatelný odpad a frakce vykazovaly malé množství hořlaviny a relativně vysoký podíl 
vlhkosti. Tyto druhy odpadu jednoznačně nejsou samostatně vhodné pro energetické využití 
odpadů. Stejně jako u Ostravy se jako velmi vhodné na spalování jeví všechny druhy plastových 
odpadů, některé druhy papírových odpadů. Velmi vhodné pro energetickou využitelnost jsou také 
dřevo, textil či obuv. Nejvyšší zápalné teploty vykazovaly některé plasty a některé vzorky 
papírových odpadků. Nejnižší teploty se vyskytovaly u frakcí a bio spalitelných odpadů. 
Na základě výsledků elementární analýzy lze konstatoval, že nejvyšší výhřevnost vykazují plastové 
odpady, které obsahují vhodný poměr prvků uhlík, vodík, dusík a kyslík. Rizikem u těchto odpadů 
je však vyšší podíl chlóru, který může při spalování znamenat vyšší možnost tvorby různých druhů 
nežádoucích chlorovaných látek (např.: PCDF, PCDD, HCL, apod.)  Mezi papírovými odpady 
existují vzorky s vysokou výhřevností, ale také ty s vysokým obsahem kyslíku (vázaném 
v nehořlavých sloučeninách), který neovlivňuje výhřevnost pozitivně. Nejmenší výhřevnost se 
objevila opět u méněhodnotných odpadů pro energetické využívání a to frakcí a kompostovatelného 
odpadu. 
 
Analýza ekonomické efektivnost hospodaření s komunálními odpady 
Na základě provedené analýzy CEA a vyhodnocení indikátorů odpadového hospodářství města 
Brna byly konstatovány následující závěry. Město vynakládá vysoké výdaje na hospodaření  
s komunálními odpady na 1 obyvatele města a také na vyprodukovaný 1 kg KO města. Rovněž jsou 
výdaje vyšší na využití a zneškodnění 1 kg KO a také na 1 kg separovaného odpadu. Je vidět, že 
v těchto oblastech v rámci odpadového hospodářství existují značné příležitosti k zefektivnění. Dále 
indikátory odpadového hospodářství města Brna vykazují, že se ročně vyseparuje na 1 obyvatele 
Brna relativně malé množství odpadu a také na 1 nádobu na separovaný sběr připadá poměrně velké 
množství obyvatel. 
 
Naopak relativně dobré výsledky zaznamenalo Brno v následujících oblastech. Výdaje na sběr  
a svoz 1 kg KO jsou příznivé, rovněž energeticky využívá většinu vyprodukovaného odpadu, tzn. 
žádoucí způsob nakládání s odpady, zatímco skládkuje mnohem nižší množství komunálních 
odpadů. Na 1 obyvatele Brna tak připadá ročně malé množství skládkovaného odpadu.  
 
Marketingový výzkum potenciálu pro zefektivnění odpadového hospodářství 
Na základě provedeného dotazníkového šetření na zjištění potenciálu pro zefektivnění odpadového 
hospodářství byly potvrzeny následující závěry. V Brně poměrně velká část obyvatelstva neví, co se 
děje s jejich odpady po vhození do kontejneru či popelnice. Rovněž bylo zjištěno, že si občané Brna 
myslí, že mají nedostatek informací o hospodaření s komunálními odpady v jejich městě. Největší 
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zájem projevili o informace z oblasti výdajů na odpadové hospodářství a oblasti separovaného 
odpadu. Rovněž většina obyvatel města necítí dostatečnou motivaci ze strany města ke třídění 
komunálních odpadů. Podle dotazníkového šetření Brňané třídí odpady především z vlastního 
přesvědčení, což je pro ně největším motivátorem. Podle výsledků šetření se také Brňané více 
potýkají s větší vzdáleností nádob na separovaný odpad, zatímco by uvítali vzdálenost menší. 
Naopak dobrým výsledkem je, že občané Brna správně uvádějí skládkování až na poslední místo 
z hlediska ekologického nakládání s KO, zatímco spalování nevnímají až tak negativně. 
Z dotazníkového šetření byly také zjištěny způsoby, které by občané kladně vnímali při jejich 
osvětě či motivaci ohledně odpadového hospodářství ve městě. 

5.2 Doporučení a závěry pro zefektivnění systému hospodaření s komunálními 
odpady ve městě Ostrava 

Tato kapitola je rozdělena do čtyř oblastí dle matice SWOT, která shrnuje základní doporučení pro 
zefektivnění systému hospodaření s KO v Ostravě.  Propojuje silné a slabé stránky s příležitostmi  
a ohroženími, které vyplývají z předchozích analýz a výzkumů ohledně odpadového hospodářství 
ve městě. 
 
1. Propojení silných stránek a příležitostí  
Z analýzy makroprostředí je patrné, že na Ostravsku existuje silná vědecká základna, která se 
zabývá problematikou energetického využívání komunálních odpadů, která rovněž řeší řadu 
výzkumů, které mohou být v budoucnu využity pro zefektivnění celého fungování Krajského 
integrovaného centra. Silnou stránkou je rovněž závěr zjištěný z analýzy CEA a to třídění odpadů, 
které je na vysoké úrovni v oblasti množství vytříděných odpadů, ale také potenciálu pro vyšší 
třídění, které je zase závěrem z dotazníkového šetření. Příležitostí pro celé odpadové hospodářství 
regionu je vybudování Krajského integrovaného centra, které povede k celkové změně politiky 
v oblasti odpadového hospodářství. Dobrá disciplina v oblasti třídění odpadů obyvatelstva Ostravy 
pak může vést nejen k recyklaci, ale také k možnosti ideální směsi vsázky do spalovny 
komunálního odpadu. Rovněž z výzkumu ohledně palivových charakteristik složek komunálního 
odpadu v Ostravě vyplývá konstatování o vhodnosti tohoto odpadu pro energetické využití. 
 
Pro tuto oblast je návrhem propojení těchto příležitostí a silných stránek odpadového hospodářství 
města, které povedou k vyšším cílům na tomto poli. Je potřeba zároveň pro tuto část vytvořit obecně 
dobré povědomí u občanů města ohledně energetického využívání KO. Ačkoli se o této 
problematice mluví, pořádají se konference, řeší výzkumné projekty, stále tyto informace zůstávají 
jen mezi úzkou skupinou odborné veřejnosti.  
 
Obyvatelé města však vnímají spalování jako nejméně ekologické a více se tak přiklánějí raději ke 
skládkám, které již znají a mají s nimi zkušenosti. Proto je nutno prostřednictvím osvěty a zvýšení 
informovanosti občanů vytvořit lepší smýšlení o tomto způsobu nakládání s odpady. Je nutné, aby 
si občané měli možnost přečíst názory akademiků i odborníků z praxe, kteří jsou mezi obyvateli 
obecně dobře vnímáni a uznáváni pro svou odbornost. Nicméně je potřeba zvolit formu textů těchto 
odborníků, aby byly srozumitelné a upozorňovaly jednoduše na ekologické výhody tohoto způsobu 
oproti skládkování. Efektivní cestou by bylo jasné srozumitelné srovnání skládkování a spalování, 
dále upozornění na rizika skládkování především v budoucím období. Důležité je také zmínit, že 
výstavba spalovny na komunální odpady nezhorší již tak špatně ovzduší na Ostravsku. To je velmi 
palčivý problém a také řešená otázka mezi obyvateli v souvislosti výstavbou nového integrovaného 
centra. Občané se v dotazníkovém šetření vyslovili, že by uvítali informace ohledně odpadového 
hospodářství ve městě prostřednictvím letáků, které budou dostávat přímo do svých schránek, další 
vítanou variantou jsou informace uveřejňované v městských novinách. Proto je jednoznačným 
doporučením vymezit 1 stranu A4 v městských novinách Ostravská radnice (vychází jako 
měsíčník) a pravidelně zde uveřejňovat názory odborníků akademické i odborné veřejnosti  
a odborníků z praxe. Pro zvýšení povědomí občanů je dobré zvážit obdobný postup také u novin 
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jednotlivých městských částí. Rovněž by bylo dobré toto povědomí rozšířit o informace na 
webových stránkách. Ačkoli v současné době existují webové stránky projektu, málokterý občan 
na ně zavítá, aby se dozvěděl o této problematice více. Proto je potřeba dostat tyto informace na 
stránky, které navštěvuje mnohem více občanů Ostravy, jako např. na stránky magistrátu, či na 
webové stránky kraje. Internetové prezentace je potřeba uzpůsobit spíše mladší a střední věkové 
skupině občanů mezi 15 – 45 roky, kteří nejvíce tento zdroj informací využívají.  
Tato problematika byla naznačena v článku věnující se KIC v Odpadovém fóru: „Je třeba 
přesvědčit ty, pro které se tyto služby především realizují, občany. A to velice populární formou. 
Protože ti, co říkají ne spalovně, ve velké většině říkají ne spalovně v Karviné.“ (76) 
 
2. Odstranění slabých stránek a využití příležitostí 
Slabá stránka v odpadovém hospodářství města je jednoznačně nízká informovanost občanů. 
Naopak jako velký potenciál a příležitost je vnímána vyšší separace komunálních odpadů a její 
zefektivnění. Ačkoli informovanost občanů, jak bylo zjištěno z dotazníkového šetření, je velice 
nízká, třídění odpadů ve městě je na relativně slušnější úrovni (výsledek analýzy ekonomické 
efektivnosti). Z dotazníkového šetření byl také zjištěn závěr, že lidé třídí komunální odpad 
především kvůli ohledu na životní prostředí. To je v Ostravě fenomén zcela pochopitelný, vzhledem 
k tomu, jak špatné životní prostředí se v tomto regionu dříve nacházelo a v dnešní době se o něm 
mluví především kvůli spojitosti se špatným ovzduším. 
 
Z dotazníkového šetření vyplývá, že si občané myslí, že spíše informace o třídění odpadů mají, 
výsledek se nacházel v kladné části Likertovy škály. Nicméně již hůře dopadlo zjištění, že motivaci 
ke třídění odpadu ze strany města nepociťují. Proto je nutné v této oblasti vytvořit účinnou 
motivační kampaň, především je nutné, aby se lidé dozvěděli, co se děje s vytříděným odpadem 
(mnoho respondentů často pochybovalo, že se takto vytříděný odpad skutečně účinně využije). Toto 
je hned druhá informace, kterou by občané rádi přivítali. Na prvním místě by však občané rádi 
dostávali informace o výdajích na hospodaření s KO. V případě, že zhodnotíme výsledky  
o samotném třídění, resp. např., které složky KO se v domácnostech nejvíce třídí, je z výzkumu 
patrné, že nejvíce papír, následují plasty a poté sklo (a to již nemá tak přesvědčivý výsledek). 
Nicméně další složky jako jsou kovové obaly nebo bioodpad již tak kladný výsledek 
nezaznamenaly. Proto je nutné informovat občany nejen o smyslu třídění odpadů, ale také 
pravidelně zveřejňovat statistiky, kolik a jaké složky se vytřídilo a co se s tímto vytříděným 
odpadem dále dělo. Je pravda, že při zjišťování hlavních zdrojů motivace obyvatel ke třídění se 
klasické zdroje, které město může využívat, umisťovaly až v druhé polovině žebříčku nejčastějších 
odpovědí. Je potřeba, aby město využívalo již preventivních opatření, tzn. nejen prosazení na 
celostátní úrovni, aby již ve školách procházely děti základní osvětou, ale také, aby se školy 
zapojily do různých soutěží, či dětských akcí přímo po vlastní linii města. V rámci tohoto návrhu je 
nutné doplnit, že v určité míře se takto děje prostřednictvím Centra odpadové výchovy, které 
provozuje společnosti OZO Ostrava, s.r.o. Je možné si takto objednat například exkurzi na skládku 
či do provozu OZO Ostrava. Nicméně je nutné tuto činnost zintenzivnit a promyslet projekt, který 
by ještě více zapojil občany do problematiky komunálních odpadů již v dětském věku.  
 
Občané se také v dotazníkovém šetření vyjadřovali, co by je nejvíce motivovalo k vyššímu třídění 
odpadů. Nejvíce se přikláněli pro finanční bonus/benefit města, poté více informací o osudu 
vytříděných odpadů a naposledy snížení poplatku za odvoz KO. 
 
Na základě těchto informací by bylo dobré zvážit projekt, který by zvýhodňoval občany, kteří KO 
třídí. Samozřejmě je velmi těžké kontrolovat, kteří občané odpad třídí a kteří ne. Například by toto 
zvýhodňování takovýchto občanů mohlo začít prostřednictvím sběrných dvorů, kde pokud občané 
přivezou tříděný objemný odpad, mohou zinkasovat drobný příspěvek. Dalším řešením by mohlo 
být otevření drobných menších sběren např. papíru, které fungovaly dříve, a lidé zde za drobný 
finanční bonus donášeli či dováželi svůj vytříděný papír. Dnes by tyto sběrny mohly fungovat na 
více druhů vytříděných odpadů zároveň. 
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3. Využití silných stránek pro minimalizaci hrozeb 
Ohrožením pro odpadové hospodářství města Ostravy je zpoždění výstavby krajského 
integrovaného centra. Každým dalším rokem, kdy toto centrum nefunguje a není tak možné využít 
energetické využívání odpadů, se rozšiřuje skládka komunálního odpadu v Hrušově, dále se 
narušuje životní prostředí a vznikají nové a nové ekologické zátěže. Rovněž celý systém 
hospodaření s komunálním odpadem nepracuje natolik efektivně, nakolik by mohl a měl, a tudíž 
tato hrozba stojí region finance a také další ekologická ohrožení. Výstavbu neblokují jen objektivní 
důvody pro zisk všech oprávnění či dostatečných finančních prostředků, ale také ekologičtí 
aktivisté, kteří bojují proti výstavbě spalovny všemi dostupnými prostředky. Prostřednictvím 
silných stránek města, jako je silná vědecká základna, technologická vyspělost, řada různých 
projektů věnujících se zefektivňování nakládání s komunálními odpady různými způsoby, ale také 
řada výzkumu věnující se minimalizaci dopadů na životní prostředí prostřednictvím spalování, je 
nutné projekt výstavby KIC nejen udržet, ale především zajistit jeho dostavbu v plánovaném 
termínu. Nutná je k tomu osvěta řadových občanů, kterou podrobně popisuji v bodu č. 1 této 
kapitoly. 
 
4. Vytvoření strategie, která minimalizuje hrozby a eliminuje slabé stránky 
Významnou slabou stránkou města jsou vysoké náklady na sběr a svoz KO, dále nízká 
informovanost občanů města a vysoké množství skládkovaného odpadu na 1 obyvatele města. 
Hrozbami pro město je odložení výstavby a zpoždění zprovoznění krajského integrovaného centra, 
tudíž další období neekologického nakládání s KO města. 
 
Návrhy pro vytvoření vhodné strategie: 
§ Zvýšit informovanost občanů o smyslu třídění komunálních odpadů a také ohledně 

odpadového hospodářství města vůbec (viz bod 2 této subkapitoly). 
§ Zvýšit povědomí a osvětu vůči občanům ohledně výstavby Krajského integrovaného centra 

a jeho výhod, které přinese (viz bod 1 této subkapitoly). 
§ Poskytnout veškerou součinnost a veškeré zázemí pro výstavbu KIC v regionu. 
§ Podpořit rozvoj nových projektů a výzkumných záměrů zabývající se optimalizací vytváření 

směsí spalitelných odpadů pro spalovny a dalších významných témat související se 
zefektivněním nakládání s komunálními odpady ve městě Ostrava a v regionu vůbec. 

 
V následující matici SWOT jsou jednotlivé návrhy přidružené k příslušným kvadrantům přehledně 
uspořádány. 
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Obrázek č. 1: Matice SWOT analýzy města Ostravy 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Na závěr lze konstatovat, že má město relativně efektivní odpadové hospodářství s mnoha 
příležitostmi a velkým potenciálem k dalšímu zefektivnění a také lze v rámci plánovaných akcí do 
budoucna očekávat radikální změnu ve sledovaných ukazatelích hospodaření s komunálními 
odpady. 

5.3 Doporučení a závěry pro zefektivnění systému hospodaření s komunálními 
odpady ve městě Brno 

1. Propojení silných stránek a příležitostí  
Město má výhodu, že disponuje energetickým zařízením pro využívání komunálních odpadů. 
V posledních letech dokonce prošlo toto zařízení modernizací, a tudíž se dá předpokládat, že 
v následujících letech bude fungovat jak ekologicky šetrněji, tak ekonomicky efektivněji. To je 
velkou příležitostí pro město. Navíc po období, kdy muselo být velké množství odpadů odkloněno 
na skládky místo toho, aby bylo spáleno, jsou budoucí odhady více než přívětivé.  
 
Silnou stránkou je rovněž fakt, že více než třetina obyvatelstva vnímá spalování jako ekologicky 
šetrný způsob nakládání s komunálními odpady. Je tedy jasné, že také nadále nebude město Brno 
narážet na významnější ekologické aktivisty, kteří by brojili proti provozování spalovny 
komunálních odpadů v Brně. Dosud vysoké výdaje na nakládání s komunálními odpady na osobu a 
také na využívání či odstraňování odpadů by mohly v následujících letech při provozu nové 
modernizované spalovny mírně klesat. S odstupem několika let (maximálně 2 – 3) by bylo dobré 
provést analýzu, která by navrhla opatření, jakým způsobem snižovat náklady na energetické 
využívání komunálních odpadů. Rovněž je možné využít nejnovějších technologických poznatků 
ohledně optimalizace vytváření spalitelných odpadů pro spalovnu. Jak je patrné z provedeného 
výzkumu stanovení základních palivových charakteristik látkových složek komunálních odpadů, 
byl odpad z Brna klasifikován jako vhodný pro spalování, zejména plasty a některé druhy 
papírových odpadů dokonce jako velmi vhodné.  
 
Velkou příležitostí pro energetické odstraňování komunálních odpadů je také plánovaná změna 
legislativy, která bude radikálně zvyšovat poplatky za ukládání KO na skládky zřejmě až na 1 500 
Kč/t, což by nejen vyvážilo náklady na výstavby nových zařízení, ale také náklady na energetické 
využívání KO ve městech. 
 
2. Odstranění slabých stránek a využití příležitostí 
I přes veškeré příležitostí a také výhody, které se teď před městem Brno v odpadovém hospodářství 
otevírají, má město řadu slabých stránek, které působí na hospodaření s odpady negativně. Zejména 
to jsou vysoké výdaje na separování komunálního odpadu, velké množství osob na 1 nádobu na 
separovaný odpad, nízká informovanost a povědomí občanů o celém hospodaření s komunálními 
odpady v jejich městě a nízká motivace ze strany města. Naopak příležitostí tyto slabé stránky 
změnit je poměrně dobrý potenciál občanů spolupracovat a přijímat podněty a informace od ze 
strany města a rovněž potenciál ušetření nákladů ze zmodernizovaného provozu spalovny, které by 
se mohly vynaložit tímto směrem. Tyto informační podklady byly zjištěny z jednotlivých analýz  
a provedených výzkumů.  
Pro zvýšení separace komunálních odpadů u obyvatel je potřeba vytvořit účinnou motivační  
a komunikační kampaň. Nejvíce by si obyvatelé Brna přáli získávat informace ohledně KO 
prostřednictvím městských novin, tzn., doporučení zní, vyhradit 1 stránku A4 v Brněnském 
Metropolitanu (měsíčník), kde by byli obyvatelé Brna pravidelné informování o novinkách či 
statistikách v oblasti odpadového hospodářství. Nejvíce si Brňané přejí dostávat informace ohledně 
výdajů na hospodaření s KO a také informace o tom, co se přesně děje s vytříděnými  
i nevytříděnými komunálními odpady. Dále je zajímají statistiky o sběru a svozu KO a také 
poměrně vysoké procento respondentů uvedlo, že by také chtělo vědět, jakým způsobem by on jako 
jednotlivec mohl přispět k lepší situaci OH ve městě. Lze to vnímat jako relativně vysoký potenciál 
u obyvatel pro přispění ke zlepšení stávající situace. 
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Občané jsou málo motivováni ze strany města ke třídění odpadu a zároveň tak nemají velký zájem 
o tuto problematiku, především protože odpovědi občanů na otázku, zda třídí odpad, se pohybovaly 
v záporné části Likertovy škály, tudíž spíše netřídí. A zároveň je nutné je více motivovat ohledně 
využitelnosti bioodpadu, resp. jeho třídění, protože tento třídí jen zanedbatelné procento lidí. 
Naopak kontejnery na textil mají své opodstatnění, tento odpad se již dle odpovědí respondentů třídí 
mnohem více. Cestou pro zvýšení třídění by mohlo být rovněž jako u Ostravy zvážení zavedení 
menších sběren na tříděný KO, jako např. noviny, časopisy, popř. sklo, kde by občan, který odevzdá 
určité množství odpadu, obdržel nějaký finanční bonus či benefit od města.  
 
Jedním z nejdůležitějších faktorů je však vzdálenost nádob na separovaný odpad a množství 
nádob na separovaný odpad. Dvě třetiny obyvatel Brna vnímá, že jsou kontejnery či popelnice na 
separovaný odpad ve vzdálenosti větší než 100 m, což je již podle obecně platných výzkumů 
docházková vzdálenost vysoká a působí na občany jako překážka ve třídění. Docházková 
vzdálenost souvisí rovněž s množstvím nádob na separovaný odpad, kterých je mnohem menší 
množství, než by bylo žádoucí. Proto je nezbytně nutné, aby město odstranilo veškeré překážky, 
které v tuto chvíli vnímají obyvatelé města. Konkrétně je nutné vybudovat nová separační hnízda, 
zprovoznit více nádob na separovaný odpad a nabídnout tak menší vzdálenost nádob na separovaný 
odpad od bydliště každého občana města.  
 
3. Využití silných stránek pro minimalizaci hrozeb 
Jako jedno z možných ohrožení můžeme vnímat přetrvávající nízkou separaci odpadu. Vzhledem 
k tomu, že naopak silnou stránkou města v oblasti hospodaření s komunálními odpady jsou nízké 
výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů, je zde velký potenciál vložit více nákladů do změny 
situace ohledně nízké separace, tzn. vybudovat více separačních hnízd, rozšířit počet nádob na 
separovaný sběr a snížit tak docházkovou vzdálenost. Rovněž je dobré tento postup podpořit 
rozsáhlou informační kampaní města, motivační a rovněž informační, jak již bylo naznačeno v bodě 
číslo 2 této subkapitoly.  
 
4. Vytvoření strategie, která minimalizuje hrozby a eliminuje slabé stránky 
Strategie, která má v plánu minimalizovat hrozby a pracovat na slabých stránkách odpadového 
hospodářství města se musí vyrovnat s mnoha těžkými úkoly. Ačkoli města disponuje ekologicky 
šetrnějším způsobem a to energetickým využíváním komunálních odpadů, než je ekologicky méně 
šetrný způsob a to skládkování, existuje celá řada oblastí, ve kterých je nutné, aby město zpracovalo 
strategický plán na změnu. 
 
Návrhy pro vytvoření vhodné strategie. 
§ Strategie by měla být zaměřena na separaci odpadů formou budování nových separačních 

hnízd, snižování docházkové vzdálenost k nejbližším nádobám na separovaný sběr. 
§ Separace odpadů by měla být podpořena vhodnou informační a motivační kampaní, která je 

popsána v bodě číslo 2 této subkapitoly. 
§ Město by mělo spolupracovat odborníky, kteří by prostudovali, jak je možné snížit výdaje na 

energetické využívání komunálních odpadů (dosud je cena nesrovnatelná se skládkováním – 
výrazně vyšší) ve spalovně SAKO Brno, a.s., ačkoli je potřeba nejprve spalovnu uvést do 
plného provozu a poté vyhodnocovat získaná data. 

§ Využít potenciálu osob, které mají zájem udělat něco více pro zefektivnění odpadového 
hospodářství města, např. při pořádání akcí pro občany spojené s osvětou ohledně 
odpadového hospodářství, apod. 
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V následující matici SWOT jsou jednotlivé návrhy přidružené k příslušným kvadrantům přehledně 
uspořádány. 
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Obrázek č. 2: Matice SWOT analýzy pro město Brno 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Na závěr lze konstatovat, že v Brně se dosud uplatňovala jiná politika v oblasti nakládání s KO  
a i přes nespornou výhodu, že disponuje zařízením na energetické využívání odpadů, existuje celá 
řada úzkých míst, které vybízejí ke změně. Rovněž město vykazuje velký potenciál pro změnu 
k lepšímu. 

5.4 Přínosy disertační práce 
A) Přínosy v oblasti pedagogické 
V rámci oborů vyučujících předměty o odpadech a odpadovém hospodářství je možné využít 
mnohé poznatky setříděné v této práci. Ve výuce je zapotřebí prezentovat jak chování měst, tak také 
přístup občanů k této problematice.  
Jedná se především o pasáže:  
§ nakládání s veřejnými prostředky na ochranu životního prostředí (kapitola č. 7), 
§ metodika hodnocení výdajů na odpadové hospodářství (kapitola 3), 
§ určování palivových charakteristik různých složek komunálních odpadů (kapitola č. 6), 
§ analýzu potenciálu pro zefektivnění odpadového hospodářství (kapitola č. 8). 

 
B) Přínosy v oblasti výzkumné 
Nakládání s odpady resp. odpadového hospodářství je rozsáhlé a značně složité téma. Pro jeho 
zvládnutí je třeba pochopit mnohé technologické a s nimi související ekonomické aspekty. V této 
práci byl proveden výzkum zaměřený do tří oblastí:  
 
Pomocí stanovení palivových charakteristik složek komunálního odpadu učení vhodnosti jeho 
energetického využití.  
Jednalo se o empirický výzkum, pomocí něhož se analyzovaly vzorky komunálních odpadů 
odebraných ve vybraných částech svozových oblastí OZO Ostrava a SAKO Brno. Vybrané vzorky 
prošly termogravimetrickou a elementární analýzou.  
 
Analýza ekonomické efektivnosti současného hospodaření s komunálními odpady. 
V tomto výzkumu byly navrženy a použity indikátory, které zhodnotily ekonomickou efektivnost 
hospodaření s komunálními odpady. Jako kvantitativní metoda ekonomické analýzy byla zvolena 
analýza CEA (Cost Efficiency Analysis), která se používá, pokud je ocenění přínosů projektů 
v peněžních jednotkách příliš komplikované. Pro analýzu CEA byly navrženy indikátory, které 
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vycházejí především z indikátorů Plánu odpadového hospodářství ČR, které jsou podmínkám ČR 
přizpůsobeny. Dále bylo nutno zohlednit dostupnost dat pro výpočet jednotlivých indikátorů.  
 
Další indikátory nevyužívající metody CEA byly navrženy jako doplňkové, protože pomocí nich lze 
vytvořit podrobnější analýzu a vyhodnocení nakládání s komunálními odpady v jednotlivých 
městech. Tyto indikátory více odpovídají indikátorům používaným v zemích OECD a indikátorům 
EEA. V rámci provedené analýzy nebyly sledovány pouze současné stavy jednotlivých ukazatelů, 
ale také vývojový trend těchto indikátorů. 
 
Marketingový výzkum potenciálu pro zefektivnění odpadového hospodářství. 
Pro tento výzkum byla zvolena metoda osobního dotazování, zúčastnilo se ho 191 obyvatel Brna  
a 172 obyvatel Ostravy. Z tohoto výzkumu vyplynulo mnoho zajímavých zjištění, z nichž 
nejvýznamnější jsou uvedeny níže: 
§ obyvatelé většinou nevědí, co se děje s jejich odpady po vyhození do kontejneru/popelnice 
§ obyvatelé necítí motivace ze strany města k tomu, aby třídili komunální odpad 
§ postoj obyvatel Ostravy ke spalování KO vyzněl negativněji než v Brně 
§ největším motivátorem pro třídění odpadů pro občany Ostravy je ohleduplnost k životnímu 

prostředí, zatímco v Brně vlastní přesvědčení o smyslu třídění odpadů. 
 
C) Přínosy v oblasti praktické 
Předložená disertační práce se pokusila komplexně zanalyzovat současný stav problematiky 
odpadového hospodářství a pomocí zvolených metod naplnit stanovený cíl. Za praktický přínos lze 
v tomto smyslu považovat interdisciplinární propojení oblastí technologické, ekonomické  
a marketingové – prostřednictvím empirické implementace. 
Na základě provedených analýz a výzkumů byly formulovány návrhy a doporučení, které by měly 
vést k avizovaným změnám v oblasti odpadového hospodářství a k zefektivnění této problematiky. 
 
Za praktický přínos je možné považovat rovněž výsledky ekonomické analýzy, které upozorňují na: 

1) Vysoké výdaje na komunální odpad na 1 obyvatele města zejména v Brně. 
2) Vysoké výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů v Ostravě. 
3) Vysoké výdaje na využití a zneškodnění 1 kg KO v Brně. 
4) Vysoké výdaje na 1 kg separovaného odpadu ve městě Brno. 
5) Vyšší míra produkce KO na 1 obyvatele Brna ve srovnání s Ostravou. Trend vývoje tohoto 

indikátoru v Brně je však pozitivní. V Ostravě však mírně negativní. 
6) Velké množství skládkovaného odpadu na 1 obyvatele a rovněž na celkovou produkci KO 

v Ostravě. 
7) Nízké množství vyseparovaného odpadu v Brně na 1 obyvatele města. Ačkoli v posledních 

letech zaznamenal indikátor mírně pozitivní trend. 
8) Velmi vysoký počet obyvatel města Brna na 1 nádobu na separovaný sběr. Ačkoli 

v posledních letech zaznamenal indikátor mírně pozitivní trend. 
 
Přehled návrhů s největším potenciálem praktického využití: 
§ budování separačních hnízd a přizpůsobování docházkové vzdálenosti k nádobám na 

separovaný odpad pod 100 m v Brně 
§ informační a motivační kampaň města určená obyvatelům obou měst s využitím zjištěného 

potenciálu provedeného marketingového výzkumu 
§ Zvýšit povědomí a osvětu vůči občanům ohledně výstavby Krajského integrovaného centra. 
§ Podpořit rozvoj nových projektů a výzkumných záměrů zabývající se optimalizací vytváření 

směsí spalitelných odpadů pro spalovny a dalších významných témat související se 
zefektivněním nakládání s komunálními odpady ve městě Ostrava a v regionu vůbec.  
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6 Závěr 
Podle zákona o odpadech musí jednotlivé obce od začátku roku 2011 umožnit svým občanům třídit 
základní druhotné suroviny, jako jsou plasty, papír, sklo, kovy, nápojové kartony a biologicky 
rozložitelný odpad. Ve vybraných městech, která byla předmětem této disertační práce, je třídění 
odpadu na vzestupné úrovni. V Ostravě je však systém více propracovaný a také přináší meziročně 
lepší výsledky. I v tomto duchu byl formulován jeden ze závěrů této práce.  
 
Tato disertační práce si vybrala jako téma ekonomickou analýzu hospodaření s komunálními 
odpady ve městech Brno a Ostrava. Tato oblast je obtížná především kvůli neustálému vývoji 
technologického, legislativního i přírodního prostředí. Města vynakládají na hospodaření 
s komunálními odpady velké výdaje a tudíž je jejich zefektivnění více než žádoucí. Prostřednictvím 
této disertační práce byly navrhnuty možné oblasti pro zefektivnění těchto výdajů a rovněž 
konkrétní návrhy pro další strategii v rámci hospodaření s komunálními odpady do budoucna. Tyto 
závěry byly formulovány na základě provedeného empirického výzkumu sestávajícího se z dílčích 
analýz a šetření. 
 
Během tvorby práce se objevila úskalí ve formě rozdílných informací u různých zdrojů. Zjistilo se, 
že data uveřejňovaná magistráty se liší od těch, která poskytují příslušné odpadové společnosti. 
Proto bylo potřeba se v informačních zdrojích a validitě těchto informací správně zorientovat. Za 
tím účelem byly několikrát osloveny magistráty vybraných měst a rovněž jejich odpadové 
společnosti. Tyto nakonec poskytly aktualizovaná data, takže bylo možné vytvořit validní 
ekonomické analýzy a z nich plynoucí závěry.  
 
V rámci zpracovávání disertační práce se ukázaly některé zajímavé oblasti, které by si zasloužily 
další rozpracování, ať už ve formě výzkumu nebo ve formě diplomových a disertačních prací. 
V podobném stádiu přípravy jako KIC se brzy ocitnou některé další projekty v rámci České 
republiky, např. se jedná o plánované spalovny KO v lokalitách Plzeň – Chotíkov, České 
Budějovice, Jihlava, Pardubice - Hradec Králové, apod. Tyto projekty by rovněž mohly využít 
metodiku z této disertační práce. 
 
Přínosy této práce byly formulovány v rovině pedagogické, výzkumné i praktické. 
 
Na závěr je možno konstatovat, že byl hlavní cíl této práce naplněn a rovněž také dílčí cíle, které 
byly stanoveny na počátku každé analýzy výzkumu či šetření. 
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