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Anotace: 

 

V diplomové práci je zpracována problematika sběru a svozu separovaného odpadu v šesti 

obcích na Karvinsku, spadajících do svozové oblasti společnosti Depos Horní Suchá, a. s. 

V diplomové práci jsou vyjmenovány současné trendy v oblasti komunálních odpadů, je popsán 

systém sběru odpadu v Albrechticích, Horní Suché, Těrlicku, Stonavě, Doubravě a Petřvaldu. 

Dále je v diplomové práci navržena optimalizace rozmístění sběrných míst pro separovaný 

odpad, včetně optimalizace svozu tohoto odpadu. Na závěr je porovnán současný stav 

s navrženým systémem. 

Klíčová slova: 

Komunální odpady, separovaný sběr, biologicky rozložitelný odpad, svozová oblast, 

odpadové hospodářství, papír, plasty, sklo. 

Annotation: 

The thesis elaborated the issue of collection and collection transport of separated waste 

in six municipalities in the Karviná that fall within the collection area of Depos Horní Suchá, 

a. s. In this thesis are listed current trends in municipal waste area, there is a description of 

the collection in Albrechtice, Horní Suchá, Těrlicko, Stonava Doubrava and Petřvald. 

Further, the thesis proposed optimizing of sites for the location of collection points for 

separated waste collection, including optimization of the waste transportation. In conclusion, 

the current state is compared with the proposed system. 

Key words: 

Municipal waste, separate collection, biodegradable waste, collection area, waste 

management, paper, plastic, glass. 
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Seznam zkratek: 

KO  Komunální odpad 

ČR  Česká republika 

BRKO  Biologicky rozložitelné komunální odpady 

POH  Plán odpadového hospodářství České republiky 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí České republiky 

BRO                Biologicky rozložitelné odpady 

NO   Nebezpečný odpad 

EEZ                 Elektrická a elektronická zařízení 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

V souvislosti s technickým pokrokem, zlepšováním ekonomické situace obyvatel 

průmyslově vyspělých i rozvíjejících se zemí vzniká stále větší množství odpadů, včetně 

odpadů komunálních. Je to dáno jednak módním trendem používání výrobků na jedno 

použití, jednak stále zkracující se užitnou dobou nových výrobků, protože většina globálních 

výrobců z důvodu snižování výrobních nákladů používá levnější materiály, mnohdy 

s úmyslem vyrobit zboží pouze na dobu zákonem stanovené reklamační lhůty. Za této situace 

by se chtělo parafrázovat známé české přísloví „Po včelách med, jen po člověku odpad“. 

S ohledem na stále rostoucí populaci Země, bohatnoucí obyvatelstvo planety 

a omezené možnosti zdrojů surovin se začalo v druhé polovině minulého století pohlížet na 

odpad jako na zdroj cenných surovin, které v dohledné době zcela nahradí prvotní suroviny 

a stanou se hlavním zdrojem surovin, neboť zbytkové přírodní zdroje musí být ponechány 

generacím příštím. 

V dnešní době je hlavním úkolem politických i hospodářských elit celé planety nejen 

legislativně i prakticky omezit vznik odpadů, ale také výhodně ekonomicky využít odpady 

již vzniklé. Odpady, které nelze dále využít, pak musí být s ohledem na životní prostředí 

bezpečně odstraněny. 

K omezování vzniku odpadů České republice slouží nejen legislativní normy – 

především zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 381/2001 Sb., kterou 

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

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

a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) – ale zejména výchova představitelů průmyslu, 

zemědělství a obyvatelstva k pochopení nebezpečnosti hromadění se odpadů, nutnosti 

správného nakládání s nimi, včetně správného třídění a celkové změny v ekologickém 

povědomí každého jednoho člověka [4]. 

Cílem této diplomové práce je popsat a vyhodnotit nakládání s komunálními odpady 

v obcích svozové oblasti Depos Horní Suchá, a. s. a navrhnout optimalizaci současného 

systému, která povede k ekonomické úspoře současného systému. 
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1.1 Odpadové hospodářství 

Vyspělé země západního světa se začaly zabývat odpadovým hospodářstvím až v 80. 

a 90. letech minulého století. V České republice je nakládání s odpady legislativně upraveno 

až od roku 1991, před tímto datem nebylo žádným způsobem řízeno nebo kontrolováno, 

s výjimkou výkupu druhotných surovin. 

Zatímco komunální odpad a kaly z čistíren odpadních vod jsou typickým produktem 

obyvatelstva, průmyslové a zemědělské odpady, odpady z těžby, chemické odpady, 

nebezpečné odpady a další jsou produktem hospodářských subjektů. Kvůli specifickým 

vlastnostem každého druhu odpadu a různému stupni rizika ohrožení životního prostředí 

vyžaduje nakládání s  každým z nich specifický přístup [5]. 

Základní pravidla pro nakládání s odpady stanoví zákon o odpadech, který v § 9a 

přesně definuje hierarchii v odpadovém hospodářství ČR: 

1) předcházení vzniku odpadů, 

2) příprava k opětovnému použití, 

3) recyklace odpadů, 

4) jiné využití odpadů, např. energetické, 

5) odstranění odpadů [1]. 

Rámcové cíle pro způsoby nakládání s odpady a opatření k jejich dosažení určuje Plán 

odpadového hospodářství České republiky, který byl vydán v souladu s § 42 zákona 

o odpadech a platí od roku 2003 do roku 2013. Plnění plánu odpadového hospodářství je 

každý rok vyhodnocováno a výsledky jsou zveřejňovány v Hodnotících zprávách o plnění 

nařízení vlády č. 197/2003 Sb., které jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva 

životného prostředí České republiky [7]. Vývoj celkové produkce odpadů a nebezpečných 

odpadů v České republice od roku 2002 do roku 2010 v tisících tun je představen na obrázku 

1. Z plánu odpadového hospodářství ČR a z dikce zákona o odpadech vycházejí plány 

odpadových hospodářství krajů a všech původců odpadů [1]. 
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Obrázek 1: Vývoj celkové produkce odpadů (červený sloupec) a nebezpečných odpadů (růžový sloupec) 

v ČR od roku 2002 do roku 2010, převzato a upraveno. [8] 

 

Činnost ekonomických subjektů, rozpočtové sféry a obyvatel ČR se oproti situaci ve 

vyspělých státech vyznačuje především poměrně vysokou produkcí odpadů s malým 

důrazem na prevenci vzniku odpadů u původců odpadů, slabým využívání ekonomických 

nástrojů, které by znevýhodnily ukládání odpadů na skládky, nedostatečným potíráním 

černých skládek a v mnoha případech nevhodnými způsoby nakládání s odpady [9]. 

Přestože není v ČR recyklováno nebo energeticky využíváno optimální množství 

vzniklých odpadů, podařilo se v roce 2010 dosáhnout snížení hmotnostního podílu všech 

odpadů ukládaných na skládky o 20% ve srovnání s rokem 2000. Bylo tak dosaženo hlavního 

cíle plánu odpadového hospodářství. Naproti tomu cíle nebylo dosaženo u komunálních 

odpadů ukládaných na skládky. V roce 2000 bylo skládkováním odstraněno 60,3 % těchto 

odpadů (2 568 tisíc tun), v roce 2008 stoupl počet skládkovaných KO na neuvěřitelných 89, 

9 %, což je v přepočtu 3 427 tisíc tun. Nepříznivý trend se podařilo mírně zvrátit až v roce 

2009, kdy bylo na skládkách uloženo 3 410 tisíc tun odpadů, a v roce 2010, kdy došlo ke 

snížení množství KO ukládaných na skládky na 3 189 tisíc tun. Pro ilustraci je na obrázku 

č. 2 vyobrazeno celkové množství vyprodukovaného KO v ČR a celkové množství KO 

uloženého na skládky v letech 2002 až 2010. 
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Snížení podílu odpadů ukládaných na skládku v letech 2009 a 2010 bylo dosaženo 

zejména obnovením provozu ve spalovně SAKO Brno a zvýšením materiálového využití 

KO [8].  

 

Obrázek 2: Podíl skládkovaných KO (světle modrý sloupec) na celkové produkci KO (tmavě modrý 

sloupec) v ČR v letech 2002  - 2010, převzato a upraveno. [8] 

1.2 Komunální odpad 

V současném znění zákona o odpadech je pojem komunální odpad definován jako 

veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, uvedený jako 

komunální odpad v Katalogu odpadů [1]. Zákon odkazuje na Katalog odpadů, který však na 

rozdíl od zákona ve skupině 20 vymezuje komunální odpad v mnohem širším rozsahu, a to 

jako odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů [2]. 

Rozdílnost definice komunálního odpadu v obou zákonných normách v mnoha případech 

může vést k nepřesnostem v evidenci odpadů a statistickém hodnocení nakládání 

s komunálním odpadem (kupříkladu v evidencích vedených pro statistický úřad Evropské 

komise Eurostat) [3]. 

Komunální odpad je heterogenní směsí papíru, plastu, skla, nápojových kartonů, kovů, 

nebo kuchyňských odpadů. Jedná se tedy o materiálové složky, které lze považovat za 

druhotné suroviny a které je možno dále zpracovávat a recyklovat na nové výrobky. 

Z ekonomického hlediska je nejvýhodnější třídění odpadů přímo u původců, 
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tj. u domácností. Správným tříděním je možno snížit objem odpadů až o 50 %, což je rovněž 

jedním z hlavních cílů POH [12]. 

Pro účinnost sběru a třídění KO je nutné zohlednit tyto parametry: 

1) velikost obce, 

2) struktura obyvatelstva, 

3) blízkost separačních kontejnerů, 

4) postoj obyvatelstva k třídění [13]. 

Poplatky od občanů tvoří zhruba 70 % všech příjmů obcí v odpadovém hospodářství, 

přičemž platí protichůdná pravidla: malé obce mají náklady vyšší než města a výše poplatku 

vzrůstá s velikostí obce. Malé obce s počtem obyvatel do 1 tisíce stanovují poplatek většinou 

v rozmezí 300 – 400 Kč/obyvatel/rok, zatímco města nad 100 tisíc obyvatel využívají 

poplatků u horní hranice v rozmezí 480 – 500 Kč/obyvatel/rok. Stanovení úhrady nákladů 

odpadového hospodářství je vysoce politickou záležitostí – vyšší poplatek může být zaveden 

ve městech, kde je menší kontakt občana se zastupiteli. Malé obce mají v konečném 

důsledku vyšší náklady na odstranění KO a menší příjmy z poplatků než velká města. 

Odpadové hospodářství se v těchto obcích stává podfinancovaným, obce nemohou 

z vlastních zdrojů nakupovat separační kontejnery nebo kompostéry, popřípadě rozšiřovat 

stávající síť stanovišť separovaného odpadu. Z těchto důvodů malé obce nedosahují 

takových výsledků v množství separovaného odpadu na obyvatele jako velká města. Další 

příčinou nižší výtěžnosti separovaného odpadu v malých obcích je možnost vlastního 

kompostování biologicky rozložitelných odpadů na kompostech majitelů zahrad 

a nepovolená likvidace komunálního odpadu, zejména plastů, které mají vysokou 

energetickou hodnotu, v domácích kotlích [14]. 

Struktura obyvatelstva je další významný faktor úspěšné separace KO. Čím více jsou 

mezi obyvatelstvem zastoupeni lidé s nejvyšším dosaženým vzděláním, tím větší je zájem 

o životní prostředí, informace o tom, jak snižovat celkovou produkci odpadů domácnosti, 

jak správně třídit, nebo jak je konkrétně svozovou firmou a zpracovateli naloženo 

s vytříděným odpadem. 

Míru zapojení obyvatel do systému sběru tříděného odpadu významně ovlivňuje 

blízkost kontejnerů na separovaný odpad. Obecně lze říct, že ideální vzdálenost separačních 

kontejnerů od místa bydliště je 20 – 100 metrů. Jsou-li separační kontejnery umístěny 
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v bezprostředním okolí bydliště, postačuje již jejich pouhá přítomnost k přesvědčení 

obyvatel o prospěšnosti třídění, zvýšení počtu třídičů, a tím ke zvýšení množství 

separovaného odpadu. 

Jak vyplývá ze Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR, devět 

z deseti obyvatel je přesvědčeno o pozitivním vlivu třídění na životní prostředí. Jen 9 % 

obyvatel nemá vyhraněný postoj k třídění odpadu a jeho dopadu na životní prostředí a pouhé 

1 % obyvatelstva je přesvědčeno o škodlivosti třídění odpadu ve vztahu k životnímu 

prostředí. Alarmující však je, že 50 – 70 % obyvatelstva nevěří, že všechny vytříděné odpady 

jsou dále recyklovány nebo zpracovány. Postoj obyvatel k třídění odpadu, a tím zvýšení 

účinnosti separace využitelných složek KO, lze ovlivnit objektivními informacemi šířenými 

adekvátními informačními kanály MŽP, kraji, obcemi, svozovými a zpracovatelskými 

firmami. Správně podanými informacemi a cílenou reklamou lze dosáhnout toho, že většina 

obyvatel bude považovat třídění odpadů za součást svého životního stylu [13]. 

Komunální odpad obsahuje asi 1 % nebezpečných látek [4]. Je to způsobeno tím, že 

někteří nezodpovědní jedinci vhazují do směsných kontejnerů jakýkoliv odpad, od 

chemikálií, zbytků barev a ředidel až po použité baterie a akumulátory. I když se jedná 

o poměrně malé množství, je velmi důležité jejich oddělení od ostatních odpadů. V praxi 

někdy dochází k tomu, že přes veškerou odbornou péči o skládku tyto látky reagují a způsobí 

hoření, což je jedna z velkých nevýhod likvidace odpadů skládkováním [15]. Proto, aby 

nedocházelo ke znečišťování KO nebezpečnými látkami, jsou jak obce, tak obyvatelstvo 

povinni ze zákona o odpadech nebezpečné odpady shromažďovat odděleně. Z tohoto důvodu 

zřizují obce ve spolupráci s komunálními službami a svozovými firmami sběrné dvory, kde 

jsou bezplatně přijímány televizory, akumulátory, baterie, barvy, ředidla, použité oleje 

a další. Obdobně je ve sběrných dvorech umožněno odevzdat také objemný odpad jako je 

nábytek, dřevo (například lakované dřevěné rámy oken) nebo kovové či plastové konstrukce 

apod. Použité baterie je v dnešní době možno odevzdat přímo u prodejců do zvláštních boxů 

a elektroodpad lze odevzdat mimo sběrných dvorů také v obchodních centrech [16]. 

1.2.1 Možnosti využití a likvidace komunálního odpadu 

Vzniklé separované KO je možno využít jako zdroj surovin, zdroj energie (a to jak 

přímým použitím pro výrobu tepla, tak přeměnou na palivo) nebo jako zdroj živin pro půdu 

(biologicky rozložitelné odpady bez nežádoucích látek přepracované na kompost). 
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V České republice jsou komunální odpady nejčastěji odstraňovány skládkováním, což 

je jedna z nejstarších technologií nakládání s odpady [17]. Množství takto odstraňovaného 

odpadu se však musí i s ohledem na legislativu Evropské unie snižovat a omezovat tak, aby 

od roku 2017 nebyl „nezpracovaný“ komunální odpad ukládán na skládky. Veškerý 

komunální odpad tak bude muset být vytříděn, mechanicko–biologicky upraven nebo spálen. 

Spalování KO ve spalovnách je jednou z dalších možností nakládání s odpady. 

V současné době je však z více než dvou milionů tun KO vyprodukovaných ročně spáleno 

pouze kolem sedm set tisíc tun. Je to dáno jednak vyšší cenou této metody zneškodňování 

odpadů, a dále nedostatečnou kapacitou tří největších spaloven (Liberec, Praha, Brno). 

Nebezpečné odpady a odpady s vysokým energetickým obsahem jsou spalovány ve 

spalovnách průmyslových odpadů nebo cementárnách [15]. 

Dalším způsobem nakládání s KO je jeho kompostování, anaerobní rozklad, 

fermentace či ve světě používaná mechanicko–biologická úprava. Tímto způsobem je možno 

odstranit nejen odpady z úpravy zeleně, kuchyní, ale také starý papír, dřevo a kaly z čistíren 

odpadních vod. Výsledným produktem jsou podle použité technologie kvalitní zemina, 

hnojiva nebo bioplyn, který slouží k výrobě tepla nebo elektřiny [18]. 

Protože komunální odpady obsahují významný podíl organické hořlavé fáze, lze z nich 

po vhodné mechanické úpravě drcením a vytříděním vyrábět alternativní paliva, která 

mohou být označována jako „ekopalivo“. Takto vyrobená paliva mají ve většině případů 

vyšší energetickou hodnotu než hnědé uhlí [19]. 

Zásadním problémem poslední doby, se kterým zápasí svozové a zpracovatelské firmy 

KO, je hospodářská recese. Nejen, že došlo k výraznému poklesu cen za separované 

suroviny, jako jsou papír a plasty, ale změnilo se i složení KO úbytkem obsahu organického 

a biologicky rozložitelného podílu [20]. 

1.2.2 Možnosti předcházení vzniku komunálního odpadu 

Prevence vzniku odpadů je na samém vrcholu odpadové pyramidy. V České republice 

se prevence zaměřuje hlavně na předcházení vzniku odpadů v průmyslu a výrobě, velký 

potenciál je však ukryt i ve snižování produkce KO. Pro zjištění a správné zacílení prevence 

je nutná analýza jednotlivých materiálových toků. 
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Odpady z kuchyní a zahrad tvoří největší podíl v KO. Souhrnně se tyto odpady 

nazývají bioodpad. Možnosti prevence vzniku tohoto druhu odpadu jsou značné – od 

výchovy obyvatelstva k uvážlivým nákupům potravin, podpory mulčování trávy na 

zahradách a okrasných plochách měst a obcí, až po podporu domovního nebo komunitního 

kompostování. Domácí kompostování část obcí podporuje zápůjčkou kompostérů majitelům 

zahrad a rodinných domů. Ve městech je kuchyňský odpad svážen jen z některých sídlišť. 

Naopak většina českých měst sváží odpady zahradní, to v konečném důsledku vede k nárůstu 

celkové produkce odpadu a současně k nárůstu recyklace. Do budoucna se však tato praxe 

může ukázat jako příliš drahá oproti domácímu kompostování nebo použití bioodpadu 

v zemědělství. 

Papír je druhou největší položkou tvořící KO. Spotřeba papíru v ČR rostla od začátku 

90. let minulého století až v roce 2008 dosáhla hodnoty 150 kg na 1 obyvatele. V rámci 

ekonomické krize spotřeba mírně poklesla na 130 kg v roce 2010. Jednou z možností, jak 

omezit množství papíru v KO je odmítnutí neadresné reklamy, jejíž množství v ČR se 

v letech 2001 až 2006 odhadovalo na 60 až 100 tisíc tun za rok. Podle statistiky České pošty, 

s. p. v některých částech Prahy až 30 % domácností odmítá neadresnou reklamu vylepením 

samolepky na poštovní schránku [21]. Protože v  konečném důsledku platí obyvatelé a obce 

likvidaci neadresných letáků ze svých peněz, je vhodné, aby obce distribuovaly mezi 

domácnosti nálepky omezující vhazování reklamy do schránek nebo z pozice svého 

vrchnostenského postavení nutily distribuční firmy a obchodní řetězce k přechodu na 

reklamu cílenou (adresnou), nejlépe elektronickou [22]. 

Další velkou skupinou odpadů domácností tvoří odpady z obalů. Vzhledem k tomu, že 

obaly tvoří asi 30 % hmotnosti a 50 % objemu KO je prevence vedoucí k jejich vzniku 

důležitým činitelem omezování vzniku odpadů. Jako spotřebitelé si musíme uvědomit, že 

nákupem výlučně toho, co skutečně potřebujeme, a nejlépe bez obalu, ušetříme nejen svou 

kapsu, ale také životní prostředí [21]. Po celém světě se v tomto duchu vede celá řada 

kampaní, jako jsou podpora pití vody z kohoutku, podpora opětovného zavedení vratných 

lahví nejen na potraviny, ale také na čistící a prací prostředky, odmítnutí tašek na jedno 

použití, nákupů do vlastních přinesených lahví, tašek, sáčků apod. [23] 

Dalším způsobem jak snížit množství vyprodukovaného odpadu je používání 

látkových plen. Rodiče dětí, kteří používají jednorázové pleny, vyprodukují asi dvakrát více 
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KO než průměrný občan ČR. Některé obce a města ČR, jako jsou například Lednice nebo 

Nové Hrady, přímo podpořily používání látkových plen buďto jejich darováním nebo 

finančním příspěvkem na jejich nákup [21]. 

Jedním z dalších opatření sloužících k omezování vzniku KO je prodlužování 

životnosti výrobků jejich darováním. V praxi je tak výrobek, o který již majitel nemá zájem, 

prodán, směněn nebo darován přímo či prostřednictvím charity. Tímto jednáním se prodlouží 

životnost výrobku, neboť nový majitel jej použije ke stejnému nebo podobnému účelu, 

k jakému byl původně určen. Kupříkladu ve Velké Británii jsou tímto způsobem sbírány 

knížky, boty, nábytek, oděvy, jízdní kola, elektrozařízení apod. Po vyčistění a renovaci jsou 

výrobky distribuovány nebo prodávány novým majitelům většinou prostřednictvím charit, 

second–handů, bazarů nebo bleších trhů. S velkým úspěchem se v některých zemích 

setkávají také akce nazývané „Vezmi si a jdi“ při kterých jsou použité a stále funkční 

výrobky nabízeny zdarma [24]. 

Dalším ze způsobů omezování odpadů podobných komunálním odpadům je „zelené 

úřadování“ obecních, městských nebo krajských úřadů, škol, nemocnic a ostatních státních 

institucí, které kromě zavádění systémových opatření, jako jsou oboustranný tisk 

dokumentů, kompletní vedení spisů jen v elektronické podobě, používání pouze výrobků 

s ekologickým označením aj., mají možnost také vázat oblast odpadů na kritéria vypisovaná 

při zadávání veřejných zakázek. Obce a města mohou kupříkladu při vypisování výběrových 

řízení na stavební práce předem stanovit vítěznému uchazeči povinnost využívat vlastní 

odpady nebo požadovat používání technologie zabraňující vzniku odpadů či žádat využívání 

recyklačních technologií apod. [22]. 
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2 ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM V OBCÍCH SVOZOVÉ 

OBLASTI 

Společnost Depos Horní Suchá, a. s. byla založena v roce 1995, po dobudování první 

etapy skládky odpadů S-OO (ostatní odpady). Těleso skládky odpadů je vyobrazeno na 

leteckém snímku z roku 2005 (obrázek č. 3). Sídlo společnosti i vlastní skládka odpadů se 

nacházejí na katastru obce Horní Suchá. Akcionáři společnosti jsou města Petřvald, Havířov, 

Karviná, Orlová, obce Stonava, Horní Suchá, Těrlicko, Albrechtice a společnost AWT 

Rekultivace a. s. Od svého založení začala společnost Depos Horní Suchá, a. s. podnikat 

rovněž ve svozu odpadů a v současné době sváží vlastnímu vozidly komunální odpad 

z území obcí Albrechtice, Doubrava, Horní Suchá, Petřvald, Stonava a Těrlicko. Společnost 

také provozuje sběrné dvory odpadů v obcích Petřvald, Horní Suchá, Těrlicko a Albrechtice. 

V roce 2001 společnost vybudovala systém odplynění skládky s následným využitím 

skládkového plynu pro výrobu elektřiny. V roce 2011 bylo ze skládkového plynu vyrobeno 

566 tisíc kWh elektrické energie. Tímto opatřením byl realizován legislativní 

a environmentální požadavek na provoz zařízení k nakládání s odpady. 

Společnost Depos Horní Suchá, a. s. od roku 2004 aerobním způsobem zpracovává 

biologicky rozložitelné komunální odpady na samostatné kompostovací ploše velikosti 0,36 

ha. BRKO jsou kompostovány klasickým hromadovým způsobem, při kterém jsou pro 

urychlení procesu pásové hromady (krechty) pravidelně překopávány překopávačem. 

Kompost je následně používán k technickému zabezpečení tělesa skládky. Oddělený sběr 

a svoz BRKO je prováděn od cca 5 000 domácností svozové oblasti. V roce 2009 bylo 

aerobně zpracováno 7 900 tun BRKO a v roce 2011 celkem 8 800 tun těchto odpadů. 

Společnost tak naplnila cíl uvedený v závazné části Plánu odpadového hospodářství 

Moravskoslezského kraje.  

Na skládku společnosti Depos Horní Suchá, a. s. ukládají komunální odpady rovněž 

města Ostrava, Havířov, Karviná, Orlová, Český Těšín a Jablunkov, která dopravu odpadů 

na skládku v Horní Suché zajišťují vlastními dopravními prostředky [10]. 

 

 



Bc. Milan Chovanec: Optimalizace svozové oblasti Depos Horní Suchá, a. s. 

11 

2013 

 

Obrázek 3: Letecký snímek tělesa skládky Depos Horní Suchá, a. s. [11] 

 

Seznam druhů odpadů a biologicky rozložitelných odpadů, které je možno ukládat na 

skládce, resp. zpracovávat v kompostárně společnosti Depos Horní Suchá, a. s., je uveden 

v přílohách 1 a 2 této diplomové práce. 

2.1 Nakládání s odpady v Albrechticích 

Obec Albrechtice leží 8 kilometrů jižně od Karviné na severním okraji Těšínské 

pahorkatiny. Obcí protéká řeka Stonávka s pravobřežním přítokem Chotěbuzkou. Průměrná 

nadmořská výška obce se pohybuje v rozmezí 260 – 280 metrů nad mořem. Albrechtice se 

rozkládají na ploše 12,69 km2, ze západu na východ jimi prochází trať číslo 321 spojující 

Ostravu s Českým Těšínem. V současné době v obci žije cca 3 988 [28] obyvatel. Původní 

typ rozptýleného osídlení byl nejdříve doplněn výstavbou „dvouletkového“ sídliště v 50. 

letech minulého století a v 80. letech bylo dostavěno 300 bytových jednotek ve výškových 
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domech panelového typu. Současně s panelovou zástavbou byla vybudována také čistírna 

odpadních vod v severní části obce v údolní nivě řeky Stonávky [25]. 

2.1.1 Vyhláška o nakládání s odpady v obci Albrechtice 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schválilo dne 15. 6. 2010 usnesením č. 21 bodu 

č. 11/21 a) na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

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

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

závaznou vyhlášku č. 1/2010, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. 

Vyhláška č. 1/2010 obsahuje pět článků. 

Článek 1 stanoví, co je předmětem úpravy vyhlášky. 

Článek 2 vymezuje, jak se třídí KO a co je to směsný odpad. KO je tímto článkem 

rozdělen následujícím způsobem: 

a) tříděný odpad, kterým je papír, sklo, plast včetně PET lahví, 

b) objemný odpad, 

c) biologicky rozložitelný odpad, 

d) nebezpečné složky komunálního odpadu, 

e) směsný odpad 

Směsným odpadem se rozumí zbylý KO po stanoveném vytřídění dle písmen a) – d). 

Článek 3 určuje místa k odkládání odpadu takto: 

a) sběrné nádoby o objemu 110 litrů slouží k ukládání směsného odpadu pro rodinné 

domy. Harmonogram svozu stanoví obec prostřednictvím místního tisku 

a vlastních internetových stránek. V případě poškození sběrné nádoby smí vlastník 

nemovitosti nebo jeho zástupce požádat obec o její výměnu. 

b) sběrné nádoby o objemu 1 100 litrů jsou určeny k ukládání směsného odpadu 

v bytové zástavbě. Harmonogram svozu stanoví obec obdobě jako v bodu a) tohoto 

článku. 

c) nádoby na tříděný odpad v obci slouží k odkládání papíru (modré kontejnery), skla 

a skleněných střepů (zelené kontejnery) a plastů, zejména PET lahví od nápojů 
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a lahví od šamponů (žluté kontejnery). Všechny typy kontejnerů mají objem 1 100 

litrů. 

d) igelitové pytle o objemu 120 litrů na tříděný odpad v rodinné zástavbě jsou 

rozlišeny na 3 základní druhy tříděného odpadu. Modré pytle slouží k odkládání 

papíru, žluté pytle jsou určeny pro odkládání plastů, zejména PET lahví a lahví od 

šamponů, a černé pytle slouží ke sběru BRO. Harmonogram svozu stanoví obec 

v místním tisku a na svých internetových stránkách. 

e) odpadkové koše o objemu 20 litrů jsou rozmístěny na území obce a slouží 

výhradně k odkládání drobného odpadu. 

f) velkoprostorové kontejnery jsou určeny k odkládání objemného odpadu 

z domácností, přičemž se nesmí jednat o odpad nebezpečný. 

g) Sběrný dvůr slouží k ukládání objemného odpadu, suti z bytových úprav, odpadu 

z údržby zeleně, kovů, plastů, papíru, skla, nebezpečného odpadu a použitého 

elektrozařízení. Sběrný dvůr se nachází vedle silnice vedoucí do areálu společnosti 

Správa silnic Moravskoslezského kraje. Provoz sběrného dvoru se řídí provozním 

řádem. 

Článek 4 definuje stavební odpad jako odpad vzniklý při stavbách a demolicích. Dále 

vymezuje, že stavební odpad není odpadem komunálním, a že tento odpad lze použít, předat 

či zlikvidovat pouze stanoveným způsobem. Fyzické osoby s trvalým pobytem na území 

obce mohou na základě tohoto článku předat stavební odpad bezplatně ve sběrném dvoře, 

v souladu s jeho provozním řádem, v množství do 1 m3 měsíčně na osobu. Při vzniku většího 

množství stavebního odpadu je stanovena povinnost objednat si za úplatu prostřednictvím 

svozové společnosti či jiné oprávněné osoby přistavení kontejneru přímo na staveniště. 

Článek 5 stanoví datum účinnosti vyhlášky ode dne 1. 7. 2010 [26]. 

Obec Albrechtice v roce 2012 vyprodukovala celkem 1 896,395 tun odpadů včetně 

nebezpečných složek KO. Jednotlivé sledované druhy odpadů a jejich množství v tunách je 

uvedeno v tabulce č. 1. Z údajů vyplývá, že sběr separovaného papíru, plastů a skla je 

v průběhu roku ustálený, bez větších výkyvů. Množství vyprodukovaných biologicky 

rozložitelných odpadů, stavebních a objemných odpadů strmě stoupá v jarních a letních 

měsících, což je dáno zahájením stavební sezóny a vznikem odpadů ze zahrad a zeleně. Po 

kulminaci sezóny v podzimních měsících mají tyto odpady klesající tendenci. Množství 
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komunálního odpadu ukládaného na skládku se s výjimkou měsíců března a srpna pohybuje 

kolem 70 tun za měsíc. Pro srovnání je v tabulce také uvedeno množství sledovaných odpadů 

vzniklé na území obce v letech 2010 a 2011. Z porovnání let 2010 – 2012 je zřejmé, že 

celková produkce odpadů je v podstatě vyrovnaná, přičemž množství sebraného 

separovaného odpadu v roce 2012 výrazněji stouplo pouze u papíru. Množství KO 

ukládaného na skládku v roce 2012 mírně pokleslo a naopak množství sebraného BRO se 

v letech 2011 a 2012 oproti roku 2010 výrazně zvýšilo [27].  

Tabulka 1: Vývoj produkce odpadů na území obce Albrechtice podle jednotlivých druhů v tunách v roce 

2012, srovnání s lety 2010 a 2011. [27] 

2012 Papír Plast Sklo 
Stavební 

odpad 
BRO KO 

Objemný 

odpad 

Leden 1,10 0,75 1,57 8,91 0,47 63,41 11,20 

Únor 1,88 0,81 1,02 3,77 0,29 64,33 5,64 

Březen 1,73 0,91 1,49 27,18 10,79 85,64 27,21 

Duben 2,16 0,82 2,90 30,61 19,83 65,79 26,26 

Květen 1,50 1,05 1,68 39,87 60,56 77,03 45,08 

Červen 2,22 0,91 1,26 22,20 44,03 72,91 32,55 

Červenec 1,41 0,92 1,31 32,95 48,94 68,42 41,37 

Srpen 2,24 1,63 1,55 28,42 59,02 89,12 43,30 

Září 2,15 0,75 1,42 18,95 43,18 69,31 26,96 

Říjen 1,60 1,03 1,53 10,63 47,59 71,85 37,40 

Listopad 2,15 0,94 1,31 18,33 34,35 88,78 25,26 

Prosinec 1,70 0,70 1,36 4,09 1,76 72,24 8,57 

Celkem 21,84 11,22 18,40 245,91 370,81 888,83 330,80 

Celkem 

2011 
16,81 10,63 18,75 294,73 385,27 878,74 338,21 

Celkem 

2010 
18,71 11,69 18,00 209,85 313,55 860,62 425,44 

2.1.2 Poplatek za provoz systému nakládání s odpady 

Zastupitelstvo obce Albrechtice schválilo dne 14. 12. 2010 usnesením č. 1 bodu 

č. 20/01 a) na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku 

č. 8/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Vyhláška č. 8/2010 má devět článků. 
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Článek 1 stanoví, co je předmětem úpravy, vymezuje procesně právní předpisy 

související s poplatkovou povinností a pověřuje Obecní úřad Albrechtice vedením řízení 

o poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

Článek 2 určuje, že poplatníkem je osoba s trvalým pobytem v obci, přičemž za 

domácnost nebo dům může být poplatek odváděn společným zástupcem s uvedením jména 

a data narození osob, za něž je poplatek odváděn. Poplatníkem je rovněž osoba mající ve 

vlastnictví stavbu sloužící k rekreačním účelům, i když v obci není trvale hlášena k pobytu 

(má-li vlastnické právo ke stavbě více osob, je stanovena výše poplatku za jednu fyzickou 

osobu). Poplatek hradí poplatník obci. 

Článek 3 stanoví poplatníkovi povinnost ohlášení vzniku poplatkové povinnosti do 15 

dnů ode dne, kdy povinnost platit poplatek vznikla. Vznik povinnosti je poplatník povinen 

ohlásit správci poplatku, tj. obecnímu úřadu. V oznámení poplatník uvádí jméno, příjmení, 

bydliště, adresu pro doručování, případně číslo popisné a evidenční stavby určené 

k rekreačním účelům. Dojde-li ke změně údajů uvedených v hlášení, je poplatník povinen 

oznámit změnu údajů do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Stejná pravidla platí i při zániku 

poplatkové povinnost.  

Článek 4 určuje sazbu poplatku ve výši 400 Kč. Sazba je tvořena z částky 150 za 

kalendářní rok a částky 250 Kč za skutečné náklady obce v roku 2009 na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu na jednoho poplatníka (faktické náklady obce v tomto roce 

činil 700,92 Kč). V případě změny trvalého pobytu nebo změny ve vlastnictví stavby se 

poplatek hradí v poměrné výši odpovídající počtu kalendářních měsíců pobytu nebo 

vlastnictví. Pro stanovení počtu měsíců je rozhodný stav na konci měsíce, v němž dochází 

ke změně. 

Článek 5 stanoví, že poplatek je splatný buď jednorázově vždy do 30. 6. nebo ve dvou 

stejných splátkách do 30. 6. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku, je-li poplatek odváděn 

společným zástupcem. Poplatek je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo 

poštovní poukázkou či bankovním převodem na účet obce. 

Článek 6 vyjmenovává osoby osvobozené od placení poplatku. Jedná se například 

o osoby ve výkonu trestu, osoby trvale přihlášené na obecním úřadě, dále o osoby pobývající 

v dětských domovech a výchovných ústavech, dlouhodobě pobývající v domovech 
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důchodců, azylových domech, zdravotnických zařízeních, domovech mládeže a kolejích 

vzdálených alespoň 100 km od místa trvalého bydliště, nebo v zahraničí. Od poplatku je také 

osvobozeno dítě v měsíci svého narození. Osoby, které mají v obci jak trvalý pobyt, tak 

rekreační objekt, platí pouze jeden poplatek. Osoby, k jejichž rodinným domům nelze zajistit 

příjezd svozového vozidla a svozové místo je od hranice pozemku vzdáleno více než 150 

metrů, hradí poplatek pouze ve výši 200 Kč. 

Článek 7 určuje, že nebudou-li poplatky zaplaceny včas a ve správné výši, vyměří je 

obecní úřad platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky může obecní úřad zvýšit až na 

trojnásobek. 

Článek 8 ruší předchozí obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 o místním poplatku za 

provoz systému. 

Článek 9 stanoví účinnost vyhlášky ke dni 1. 1. 2011[32]. 

Obec Albrechtice zaplatila v roce 2012 celkem 1 909 198 Kč včetně DPH za uložení 

KO na skládku. K těmto nákladům je nutno připočítat také poplatky za svoz odpadů, cenu 

nově dodaných nádob a pytlů a poplatek za provoz sběrného dvora. Celkové náklady na 

odstranění odpadů v roce 2012 činily 3 690 474 Kč. Odečteme-li od celkově vynaložených 

nákladů na KO úhrady poskytované autorizovanou obalovou společností a úhrady za zpětný 

odběr elektrozařízení pocházejícího z domácností (v roce 2012 se jednalo o částku 89 971 

Kč), je zřejmé, že poplatky za nakládání s komunálními odpady vybrané od obyvatelstva 

nepokrývají skutečně vzniklé náklady a obec odstraňování KO dotuje z jiných zdrojů [27]. 

Tuto skutečnost potvrzuje také rozpočet obce na rok 2012, kdy na provoz odpadového 

hospodářství byly vyhrazeny 3 800 000 Kč [33]. 

2.2 Nakládání s odpady v Doubravě 

Doubrava se rozkládá mezi městy Karviná a Orlová. Souřadnice středu obce jsou 

49°51´33´´ s. š., 18°28´11´´ v. d. Průměrná nadmořská výška obce je 235 metrů nad mořem. 

Celková rozloha obce je 7,78 km2. K 1. 1. 2012 v obci trvale žilo 1 312 obyvatel [28]. Počátky 

obce se datují asi na polovinu 12. století. Ještě v polovině minulého století měla obec 4 500 

obyvatel. S rozvojem důlní činnosti ve druhé polovině minulého století došlo k postupné 

degradaci obce, způsobené zejména poklesy půdy vlivem poddolování. Změnila se také 

zástavba obce z typicky rozptýlené na zástavbu kolonií „finských domků“ [29]. 
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2.2.1 Vyhláška o nakládání s odpady v obci Doubrava 

Dne 25. 6. 2007 schválilo zastupitelstvo obce Doubrava v souladu s § 17 zákona 

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

předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, 

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

komunálních odpadů vznikajících na území obce včetně nakládání se stavebním odpadem. 

Vyhláška č. 1/2007 má 14 článků, jejichž obsah je obdobný jako u Obecně závazné 

vyhlášky č. 1/2010 vydané obcí Albrechtice s  výjimkami v těchto článcích: 

Článek 3 vyjmenovává základní povinnosti fyzických osob při nakládání s KO, 

vyslovuje zákaz odkládání jednotlivých druhů odpadů do nádob určených pro jiné druhy 

odpadů a zákaz odkládání žhavého popela do sběrných nádob. Všechny osoby si musí 

počínat tak, aby nenarušily nebo neznemožnily provedení pravidelného svozu odpadů. 

Článek 6 upřesňuje, na jaké složky se v obci třídí KO, specifikuje nádoby na jednotlivé 

druhy KO a upravuje odkládání vytříděných složek KO na veřejně přístupných místech 

v obci blíže určených v příloze č. 1 vyhlášky. 

Článek 8 specifikuje nakládání s nebezpečnými složkami KO. Tyto složky musí být 

z KO odděleně sebrány do speciálního kontejneru tak, aby nedošlo ke smíchání s jinými 

složkami KO a ohrožení zdraví či životního prostředí. Místem pro sběr nebezpečných složek 

KO je kontejner o velikosti 5 m3, umístěný za obecním úřadem. Tohoto místa mohou využít 

k odevzdání NO také osoby oprávněné k podnikání na základě smlouvy s obecním úřadem. 

V odběrném místě jsou přijímány tyto druhy NO: spotřebitelské nádoby se zbytky barev, 

ředidel, kyselin, louhů, olejů, mazadel, použité motorové oleje, olejové filtry, znečištěné 

tkaniny a EEZ. 

Článek 9 zavádí a vysvětluje pojem pytlového sběru KO. Pytlový systém zbytkového 

KO je zaveden v těch částech obce, kam není možný přístup svozového vozidla z důvodu 

šířky komunikace, jejího špatného technického stavu nebo vlastnických vztahů. Pytle 

naplněné odpadem se odkládají do kontejnerů o velikosti 5 m3. Stanoviště kontejnerů je 

určeno obcí. 
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Článek 10 upravuje nakládání s objemným odpadem. Pro odkládání objemných 

odpadů jsou určeny velkoobjemové kontejnery. Odkládat do nich lze nábytek a jeho části, 

zařízení domů, bytů a sklepů. Tyto kontejnery nejsou určeny pro odkládání stavebního 

odpadu, zeminy, BRO, zbytků potravin a NO. Kontejner je možno přistavit také po 

individuální žádosti fyzické osoby na základě smlouvy s obcí, za poplatek. Tento článek 

rovněž stanoví, že odpad ze zeleně z údržby ploch musí být přednostně použit na území obce 

k mulčování. 

Článek 11 specifikuje nakládání se stavebním odpadem. Fyzické osoby s trvalým 

pobytem v obci si mohou na základě smlouvy s obcí a za poplatek zajistit individuální 

přistavení kontejneru o velikosti 5 m3 prostřednictvím oprávněné osoby určené obcí. Tímto 

není vyloučena možnost zajištění odvozu tohoto odpadu a jeho uložení na řízenou skládku 

vlastními prostředky. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny likvidovat 

stavební odpad samostatně v souladu se zákonem o odpadech. 

Příloha č. 1 vyznačuje umístění pevných a operativních stanovišť velkoprostorových 

kontejnerů. Pevná stanoviště jsou čtyři (hřbitov, dvě u finských domků a Kypus), 

operativních stanovišť je šest a kontejnery se na nich střídají v pravidelných týdenních 

intervalech [30]. 

Doubrava v roce 2012 vyprodukovala celkem 953,84 tun KO. Sledované druhy 

odpadů a jejich množství v tunách je uvedeno v tabulce č. 2. Z údajů vyplývá, že sběr 

separovaného papíru, plastu a skla je v průběhu roku ustálený, bez větších výkyvů 

s výjimkou měsíců únor, duben a září u papíru, a dále měsíců leden a květen u plastu, kdy 

došlo ke zdvojnásobení sebraného množství obou složek KO. Naopak v měsíci dubnu byla 

sebrána pouhá čtvrtina obvyklého množství plastu. Množství vyprodukovaných stavebních 

a objemných odpadů se oproti počátku roku zvyšuje v jarních a letních měsících, což je dáno 

zahájením stavební sezóny a bytových úprav. Po kulminaci sezóny v podzimních měsících 

mají tyto odpady klesající tendenci. Množství komunálního odpadu ukládaného na skládku 

se s výjimkou měsíců února a června pohybuje zhruba kolem 35 tun za měsíc. BRO nebyl 

s ohledem na článek 10 vyhlášky v roce 2012 obcí vůbec ukládán na kompostárnu 

společnosti Depos Horní Suchá, a. s. Relativně malé množství sebraných stavebních odpadů 

je dáno tím, že obyvatelstvo obce nemá možnost bezplatně odevzdat tento odpad v místě 

sběru, a také tím, že musí zabezpečit svoz tohoto odpadu na řízenou skládku vlastními 
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dopravními prostředky. Je možné, že stavební odpady jsou občany Doubravy ukládány na 

černých skládkách nebo používány pro zásypy nerovností terénu, výstavbu soukromých 

komunikací apod. Pro srovnání je v tabulce uvedeno množství sledovaných odpadů vzniklé 

na území obce v letech 2010 a 2011. Z porovnání let 2010 – 2012 je zřejmé, že celková 

produkce odpadů je v podstatě vyrovnaná, přičemž množství sebraného separovaného 

odpadu v roce 2011 a 2012 výrazněji stouplo u všech složek, zejména u papíru a lepenky. 

Množství KO ukládaného na skládku v roce 2012 meziročně mírně pokleslo. Z poznatků 

svozové firmy vyplývá, že část obyvatelstva porušuje vyhlášku o nakládání s odpady 

a stavební odpad i BRO odkládají do kontejnerů na objemný odpad (to také vysvětluje 

absenci vyprodukovaného stavebního odpadu v roce 2011) [27]. 

Tabulka 2: Vývoj produkce odpadů na území obce Doubrava podle jednotlivých druhů v tunách v roce 

2012, srovnání s lety 2010 a 2011. [27] 

2012 Papír Plast Sklo 
Stavební 

odpad 
BRO KO 

Objemný 

odpad 

Leden 0,40 0,54 0,15 0 0 35,15 17,19 

Únor 0,81 0,32 0,16 0 0 46,06 10,50 

Březen 0,50 0,37 0,20 2,30 0 33,33 44,70 

Duben 0,78 0,10 0,20 0 0 33,97 51,23 

Květen 0,60 0,60 0,16 5,30 0 34,22 77,78 

Červen 0,51 0,27 0,38 0 0 25,90 34,00 

Červenec 0,30 0,40 0,26 0 0 26,77 48,31 

Srpen 0,60 0,35 0,40 13,61 0 33,53 66,41 

Září 0,88 0,40 0,24 15,62 0 27,38 44,12 

Říjen 0,55 0,46 0,40 0 0 39,24 47,82 

Listopad 0,72 0,40 0,20 0 0 33,54 35,70 

Prosinec 0,70 0,40 0,22 0 0 38,08 17,15 

Celkem 7,35 4,61 2,97 36,83 0 407,17 494,91 

Celkem 

2011 
4,57 4,21 3,14 0 1,05 435,06 475,25 

Celkem 

2010 
0,59 1,32 1,69 20,05 1,10 447,33 451,19 

2.2.2 Poplatek za provoz systému nakládání s odpady 

Usnesením č. 193/15/2012 ze dne 31. 10. 2012 vydalo Zastupitelstvo obce Doubrava 

na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, 

o místním poplatku za provoz systému odstraňování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů. 
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Vyhláška č. 2/2012 má 10 článků, jejichž obsah je obdobný jako u vyhlášky č. 8/2010 

vydané obcí Albrechtice s odlišnostmi v těchto článcích: 

Článek 4 určuje sazbu poplatku v celkové výši 500 Kč. Poplatek se skládá z částky 

250 Kč za kalendářní rok a částky stanovené dle skutečně vzniklých nákladů za odstraňování 

odpadů za předchozí rok na jednoho poplatníka ve výši 250 Kč za kalendářní rok (v roce 

2011 činily celkové náklady obce na sběr a svoz netříděného KO 1 712 326 Kč tzn., že 

náklady na jednoho poplatníka dosahovaly 1 220 Kč). 

Článek 5 stanoví splatnost poplatku nejpozději do 31. 8. Vznikne-li poplatková 

povinnost po tomto datu, je poplatek splatný do 15. dne následujícího měsíce po měsíci 

vzniku povinnosti. 

Článek 8 určuje, že povinnost platit poplatek má i nezletilý poplatník, přičemž za 

zaplacení odpovídá společně a nerozdílně jeho zákonný zástupce [31]. 

Doubrava zaplatila v roce 2012 celkem 983 749 Kč včetně DPH za uložení KO na 

skládku. K těmto nákladům je nutno připočítat také poplatky za svoz odpadů a cenu nově 

dodaných nádob a pytlů. Celkové náklady obce v roce 2012 dosáhly výše 1 899 147 Kč. 

Odečteme-li od celkově vynaložených nákladů na KO úhrady poskytované autorizovanou 

obalovou společností ve výši 27 895 Kč (v roce 2012 nebyla obec zapojena do zpětného 

odběru EEZ, a proto neobdržela žádné úhrady od společností ASEKOL s. r. o., 

ELEKTROWIN a. s. a EKOLAMP s. r. o. za zpětný odběr elektrozařízení pocházejících 

z domácností), je zřejmé, že poplatky za nakládání s komunálními odpady vybrané od 

obyvatelstva nepokrývají skutečně vzniklé náklady a obec odstraňování KO dotuje z jiných 

zdrojů [27]. Tuto skutečnost potvrzuje také rozpočet obce na rok 2012, kdy na provoz 

odpadového hospodářství byla vyhrazena částka 2 530 000 Kč [34]. 

2.3 Nakládání s odpady v Horní Suché 

Obec Horní Suchá má rozlohu 9,79 km2 a rozkládá se na obou březích řeky Sušanky 

v průměrné nadmořské výšce 280 metrů. Horní Suchá se nachází mezi městy Havířov, 

Karviná a Český Těšín, souřadnice středu obce: 49°47´51´´ severní šířky a 18°29´7´´ 

východní délky. Obec byla založena kolem roku 1305. V 19. a 20. století prošla bouřlivým 

industriálním rozvojem, který byl založen především na dobývání uhlí (důl František). 

V Horní Suché se nachází mnoho průmyslových areálů, dnes již uzavřený důl František, 
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skládka komunálních odpadů, prochází jí železniční trať spojující Opavu s Českým Těšínem 

a čtyřproudá silnice vedoucí z Havířova do Karviné. V obci je roztroušená výstavba 

rodinných domků, panelová zástavba a kolonie „finských domků“ [35]. V obci k 1. 1. 2012 

žilo 4 699 obyvatel [28]. 

2.3.1  Vyhláška o nakládání s odpady v obci Horní Suchá 

Dne 17. 4. 2012 schválilo zastupitelstvo obce Horní Suchá na základě příslušných 

ustanovení zákona o odpadech a zákona o obecním zřízení Obecně závaznou vyhlášku obce 

Horní Suchá č. 1/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jeho biologicky rozložitelných složek 

a nakládání se stavebním odpadem v obci Horní Suchá. 

Vyhláška obce Horní Suchá má celkem 6 článků. Obsah článků je obdobný jako 

u vyhlášky č. 1/2010 vydané obcí Albrechtice s tímto rozdílem: 

Článek 5 specifikuje pojem stavebního odpadu a nakládání s tímto odpadem. Malé 

množství odpadu v množství do 2 m3 (jedná se o 2 přívěsné vozíky za osobní automobil) 

mohou občané Horní Suché, kteří mají zaplacen v daném roce místní poplatek za provoz 

systému sběru odpadů, odevzdat bezplatně jednou za půl roku ve sběrném dvoře [36]. 

Obec Horní Suchá v roce 2012 vyprodukovala celkem 2 344,923 tun KO včetně jeho 

nebezpečných složek. Sledované druhy odpadů a jejich množství v tunách je uvedeno 

v tabulce č. 3. Z údajů sběrové firmy vyplývá, že vytříděný papír je sbírán cca v množství 

2,87 tuny za měsíc s výjimkou měsíce dubna, kdy byla sebrána pouze 1 tuna. Sběr plastu 

a PET obalů je v průběhu celého roku vyrovnaný kolem 1,75 tuny za měsíc s výjimkou 

měsíce prosince, kdy došlo k poklesu sebraného množství. Použitého skla je v obci sebráno 

od 1,36 tuny v prosinci do 6,20 tun v dubnu (průměrná měsíční hodnota v roce 2012 činila 

3,99 tuny). Separované sklo tvoří množstevně největší část z těchto tří odděleně sbíraných 

složek KO. S ohledem na počet obyvatel má Horní Suchá poměrně malé množství sebraného 

stavebního odpadu. Domnívám se, že tato skutečnost je do značné míry dána množstevním 

omezením stanoveným v článku 5 vyhlášky. Množství sebraného BRO závisí na ročním 

období, ve kterém je separován. To znamená, že v zimních měsících je jeho sebrané 

množství podstatně menší (0,66 tuny v lednu) než v letních měsících (85,94 tuny v srpnu). 

Směsný komunální odpad je v obci sbírán v průměrném množství cca 91 tun. Sebrané 



Bc. Milan Chovanec: Optimalizace svozové oblasti Depos Horní Suchá, a. s. 

22 

2013 

množství tohoto odpadu v průběhu celého roku nevykazuje žádné výraznější odchylky 

s výjimkou prosince, kdy bylo svezeno pouze 72 tun. Sběr objemného odpadu odzrcadluje 

sezónu jarních úklidů a sezónu bytových úprav, v chladnějších měsících je sebrané množství 

zhruba poloviční oproti měsícům letním (zhruba 8,5 tuny v prosinci oproti 81 tunám 

v červenci). 

Pro srovnání je v tabulce č. 3 uvedeno také množství sledovaných odpadů vzniklé na 

území obce v letech 2010 a 2011. Z porovnání let 2010 – 2012 je zřejmé, že celková 

produkce odpadů je v podstatě vyrovnaná. V roce 2012 poměrně výrazně pokleslo množství 

sebraného papíru, a naopak stouplo množství sebraného skla. Rovněž u stavebního odpadu 

došlo k poklesu sebraného množství. V případě BRO v roce 2011 překračovalo sebrané 

množství až o 100 tun výsledky z let 2010 a 2012. Směsný komunální odpad ukládaný na 

skládku se ve všech sledovaných letech pohyboval kolem 1 100 tun. Množství KO 

ukládaného na skládku se v roce 2012 oproti roku 2010 mírně zvýšilo [27]. 

Tabulka 3: Vývoj produkce odpadů na území obce Horní Suchá podle jednotlivých druhů v tunách v roce 

2012, srovnání s lety 2010 a 2011. [27] 

2012 Papír Plast Sklo 
Stavební 

odpad 
BRO KO 

Objemný 

odpad 

Leden 3,02 1,56 3,50 2,11 0,66 104,30 31,85 

Únor 2,59 1,57 4,20 12,89 2,43 88,55 17,80 

Březen 3,16 1,52 3,82 9,48 17,17 88,95 69,46 

Duben 1,19 1,62 6,20 3,00 27,37 106,32 57,23 

Květen 3,28 2,41 5,44 4,92 68,33 78,18 68,24 

Červen 2,71 1,84 4,02 0 69,67 80,97 62,41 

Červenec 3,58 1,93 3,66 1,71 65,36 100,73 81,47 

Srpen 3,61 2,41 4,38 1,24 85,94 86,33 69,39 

Září 3,00 1,91 3,48 0 47,55 85,46 59,46 

Říjen 3,13 1,61 3,38 7,06 53,47 108,98 52,15 

Listopad 3,46 2,09 4,40 3,96 38,88 90,39 32,10 

Prosinec 1,70 0,70 1,36 4,09 1,76 72,24 8,57 

Celkem 34,43 21,17 47,84 50,46 478,59 1 091,40 610,13 

Celkem 

2011 
40,93 21,21 48,39 35,05 592,03 1 125,42 708,63 

Celkem 

2010 
40,72 20,42 38,38 65,31 483,52 1 070,37 695,64 

2.3.2 Poplatek za provoz systému nakládání s odpady 

Zastupitelstvo obce dne 18. 10. 2012 schválilo v souladu se zákonem o obecním 

zřízení Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému 
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shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Vyhláška má 10 článků. Obsah vyhlášky se v podstatě neliší od vyhlášky o místním poplatku 

obce Albrechtice s výjimkou v těchto článcích: 

Článek 4 stanoví sazbu poplatku ve výši 300 Kč. Sazba se skládá z 250 Kč za 

kalendářní rok a částky 50 Kč za kalendářní rok. Tato částka byla stanovena na základě 

skutečných nákladů na sběr a svoz odpadů za poplatníka a kalendářní rok. Skutečné náklady 

v roce 2011 činily 3 020 733 Kč. Rozpočítáním této částky na poplatníky a rekreační objekty 

činila skutečná výše nákladů 634,47 Kč na jednu osobu. 

Článek 5 určuje splatnost poplatku následovně: 

a) vždy k 31. 3., nečiní-li poplatek nebo souhrn poplatků za domácnost více než 

900 Kč, 

b) ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31. 3. a 31. 10., činí-li poplatek více než 

900 Kč.  

c) u nově vzniklé poplatkové povinnosti je poplatek splatný do 15. dne následujícího 

měsíce po vzniku povinnosti. 

Článek 6 vyjmenovává osvobození a úlevy od platby poplatku. Poplatníkovi, který je 

současně hlášen k trvalému pobytu v obci a vlastní v katastru obce rekreační objekt, se 

poplatek z titulu vlastnictví rekreační stavby snižuje o 50 % na částku 150 Kč. 

Článek 8 určuje, že společně a nerozdílně s nezletilou osobou – poplatníkem odpovídá 

za zaplacení poplatku také jeho zákonný zástupce. Platební výměr je v tomto případě 

předepsán pouze jedné z těchto osob [37]. 

Obec Horní Suchá zaplatila v roce 2012 celkem 1 512 129 Kč včetně DPH za uložení 

KO na skládce odpadů. K těmto poplatkům je třeba připočítat poplatky za svoz odpadů, cenu 

nově dodaných nádob a pytlů a poplatky za pronájem a provoz sběrného dvora. Souhrnná 

výše nákladů na odstranění odpadů v roce 2012 dosáhla 4 141 565 Kč. Odečteme-li od 

celkově vynaložených nákladů na provoz systému nakládání s odpady úhrady poskytované 

autorizovanou obalovou společností a úhrady za zpětný odběr elektrozařízení pocházejících 

z domácností (celková výše úhrady od společností EKO–KOM, a. s., ELEKTROWIN a. s., 

ASEKOL s. r. o. a EKOLAMP s. r. o. činila 209 810,80 Kč) je zřejmé že, poplatky za 

nakládání s komunálními odpady vybrané od obyvatelstva nepokrývají skutečně vzniklé 

náklady a obec odstraňování KO dotuje z jiných zdrojů, zejména pak z obci 
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náležejících poplatků za ukládání odpadů na skládku (§ 46 zákona o odpadech) [27]. Tuto 

skutečnost potvrzuje také rozpočet obce na rok 2012, ve kterém byla na provoz odpadového 

hospodářství vyhrazena částka 4 530 000 Kč [38]. 

2.4 Nakládání s odpady ve městě Petřvald 

Město Petřvald bylo založeno kolem roku 1305 a leží ve slezské části 

Moravskoslezského kraje, mezi městy Ostrava a Karviná. Terén města je mírně zvlněný 

s průměrnou nadmořskou výškou 265 metrů. Průměrná roční teplota je 8°C. Městem protéká 

Petřvaldská stružka a prochází jím důležitá dopravní komunikace spojující Ostravu 

s Karvinou. Od roku 1833 do roku 1998 byl Petřvald hornickým městem. Zástavba ve městě 

je smíšená, od bývalé hornické kolonie po panelové sídliště (obrázek č. 4) [40]. K 1. 1. 2012 

ve městě žilo 7 196 obyvatel [28]. 

 

Obrázek 4: Petřvald, pohled na sídliště. [40] 

2.4.1 Vyhláška o nakládání s odpady ve městě Petřvald 

Na svém zasedání dne 31. 10. 2007 se zastupitelstvo města Petřvald usneslo na Obecně 

závazné vyhlášce č. 1/2007, o zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Vyhláška 

byla vydána v souladu se zákonem o odpadech, zákonem o obecním zřízení a obsahuje tři 

části se 14 články. Obsah vyhlášky je obdobný jako u významově stejné vyhlášky č. 1/2010 

vydané obcí Albrechtice s odlišnostmi v těchto článcích: 
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Článek 7 upravuje nakládání se stavebním odpadem. Osoby provádějící stavbu nebo 

změnu stavby podle stavebního zákona (včetně tzv. ohlašovací povinnosti) jsou povinny 

stavební odpad třídit a vytřízený jej nabídnout provozovateli zařízení na úpravu stavebních 

odpadů, a v případě, že není dostupný, jsou povinny odpad odstranit na vlastní náklady 

v souladu s platnými předpisy. Osoby provádějící stavební úpravy, na něž se ohlašovací 

povinnost nevztahuje, mohou stavební odpad v množství do 1 m3 jednou za rok odložit ve 

sběrném dvoře bezplatně. 

Článek 8 stanovuje podmínky pro nakládání s BRO. Fyzické osoby produkující BRO 

jsou povinny tento odpad přednostně samy využít ke kompostování na vlastním pozemku. 

Pokud toho nejsou schopny, mohou jej odložit do určených nádob ve sběrném dvoře, do 

plastových pytlů, které odloží na stanovištích u jednotlivých nemovitostí podle 

harmonogramu svozu nebo do sběrných nádob označených jako „Bioodpad“. 

Článek 9 upravuje nakládání s EEZ pocházejícím z domácností. EEZ musí být ke 

zpětnému odběru předána v kompletním stavu bez předchozí demontáže jednotlivých částí. 

Místem zpětného odběru EEZ je sběrný dvůr. Ve sběrném dvoře je možno odložit tato EEZ: 

velké a malé domácí spotřebiče, informační a telekomunikační zařízení, osvětlovací zařízení, 

elektrické nástroje, hračky a spotřební elektronika. 

Článek 12 stanoví povinnost platit za svoz, třídění a odstranění KO poplatek. Výši 

poplatku pro fyzické osoby stanoví město zvláštní vyhláškou, výši úhrady pro právnické 

a podnikající fyzické osoby stanoví město cenovým výměrem [41]. 

Město Petřvald v roce 2012 vyprodukovalo celkem 4 109,424 tun odpadů včetně 

nebezpečných složek KO. Sledované druhy odpadů a jejich množství v tunách je uvedeno 

v tabulce č. 4. Z údajů svozové firmy vyplývá, že vytříděný papír byl v roce 2012 sbírán 

v množství cca 1,9 tuny za měsíc s výjimkou měsíce dubna, kdy bylo sebráno množství 

menší. Porovnáme-li množství sebraného separovaného papíru v přepočtu na jednoho 

obyvatele v Petřvaldu s množstvím sebraným v Albrechticích, Doubravě nebo Horní Suché, 

je zřejmé, že Petřvald separuje papír s výrazně horšími výsledky. Plastu a PET obalů bylo 

průměrně sebráno 1,84 tuny s výjimkou měsíce května, kdy byla sebrána pouhá polovina 

tohoto množství. V množství sebraného separovaného plastu v přepočtu na jednoho 

obyvatele vykazuje město Petřvald podstatně menší množství než obec Horní Suchá. 

Použitého skla bylo ve městě v roce 2012 sebráno od 3,20 tun v únoru do 5,66 tun v květnu. 
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Použitého skla bylo v roce 2012 sebráno přibližně stejné množství jako v Horní Suché, která 

však má cca o 40 % méně obyvatel. Stavebního odpadu bylo sbíráno výrazně méně v zimních 

měsících (průměrná měsíční hodnota činí cca 41 tun). Jeho celkové množství je srovnatelné 

s mnohem menší Horní Suchou. Tato skutečnost je dána především přísnější úpravou 

vyhlášky, která omezuje nejen bezplatně sbírané roční množství, ale také rozsah stavební 

činnosti. Množství sebraného BRO závisí na ročním období, ve kterém je separován. To 

znamená, že v zimních měsících je sebrané množství podstatně menší (1,63 tuny v lednu) 

než v letních měsících (140,10 tuny v červenci). Směsný komunální odpad byl v obci sbírán 

v průměrném množství cca 162 tuny. Množství tohoto odpadu v průběhu celého roku 

nevykazuje žádné výraznější odchylky s výjimkou měsíců ledna a června. Sběr objemného 

odpadu v podstatě kopíruje sezónu jarních úklidů a sezónu bytových úprav, v chladnějších 

měsících je sebrané množství podstatně menší oproti měsícům letním. 

Pro srovnání je v tabulce č. 4 uvedeno také množství sledovaných odpadů vzniklé na 

území města v letech 2010 a 2011. Z porovnání let 2010 – 2012 je zřejmé, že množství 

separovaného papíru od roku 2010 do roku 2012 postupně klesá. Separovaných plastů a skla 

bylo největší množství v roce 2011. Stavební odpad vykazuje meziročně množstevní nárůst, 

přičemž v roce 2011 byl tento nárůst nejvýraznější, plných 60 tun. Naopak množství 

objemného odpadu dosáhlo svého vrcholu v roce 2011, v roce 2012 bylo jeho množství ze 

sledovaných let vůbec nejnižší. Množství sebraného BRO se v roce 2011 oproti roku 2010 

skokově zvýšilo o 150 tun na celkových 936 tun, a  roce 2012 se jeho množství snížilo o 40 

tun. Směsný komunální odpad ukládaný na skládku se ve všech sledovaných letech 

pohyboval kolem 1 950 tun. Množství směsného KO ukládaného na skládku v roce 2012 

oproti roku 2010 mírně stouplo [27]. 
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Tabulka 4: Vývoj produkce odpadů na území města Petřvald podle jednotlivých druhů v tunách v roce 2012, 

srovnání s lety 2010 a 2011. [27] 

2012 Papír Plast Sklo 
Stavební 

odpad 
BRO KO 

Objemný 

odpad 

Leden 2,06 1,52 3,30 15,12 1,63 181,73 30,62 

Únor 1,23 1,52 3,20 9,83 4,00 176,50 13,01 

Březen 1,84 1,92 4,33 24,79 21,59 163,51 66,46 

Duben 1,12 1,69 4,54 34,92 41,64 155,74 88,05 

Květen 2,69 0,98 5,66 48,69 130,33 179,96 67,90 

Červen 2,16 1,99 4,26 52,97 114,80 136,47 75,79 

Červenec 1,96 2,28 4,00 53,03 140,10 160,25 74,22 

Srpen 2,19 2,62 4,64 45,14 113,90 152,12 80,17 

Září 2,01 2,01 4,46 84,81 112,32 143,84 59,50 

Říjen 1,81 1,68 3,88 56,40 136,09 181,08 64,45 

Listopad 1,60 1,99 5,20 24,57 73,98 154,57 36,91 

Prosinec 1,57 1,47 3,40 9,05 4,72 163,17 15,72 

Celkem 22,24 21,67 50,87 459,32 895,10 1948,94 672,80 

Celkem 

2011 
25,11 22,06 56,05 447,71 935,88 1 992,26 846,09 

Celkem 

2010 
34,67 19,79 49,37 305,08 762,62 1 917,60 705,59 

2.4.2 Poplatek za provoz systému odstraňování odpadů 

 Dne 31. 10. 2012 schválilo zastupitelstvo města Petřvald v souladu se zákonem 

o místních poplatcích a zákonem o obcích Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška obsahuje 10 článků, jejichž obsah se od 

obdobné vyhlášky vydané obcí Albrechtice odlišuje v těchto článcích: 

Článek 4 určuje sazbu poplatku ve výši 612 Kč. Sazba je tvořena částkou 250 Kč za 

kalendářní rok a částkou 362 Kč za kalendářní rok, stanovenou na základě skutečných 

nákladů města na sběr a svoz netříděného KO za poplatníka v předchozím kalendářním roce. 

Skutečné náklady v roce 2011 činily 4 890 354 Kč, tj. na jednoho poplatníka 658 Kč. 

Článek 5 stanoví splatnost poplatku takto: jednorázově je splatný do 28. 2., ve dvou 

stejných splátkách vždy nejpozději do 28. 2. a 31. 8. nebo ve čtyřech splátkách vždy do 

28. 2., 31. 5., 31. 8. a 30. 11. každého kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost 

po datu splatnosti, je poplatek splatný do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž 

povinnost vznikla. 
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Článek 8 stanoví odpovědnost za placení poplatku nezletilým poplatníkem, resp. jeho 

zákonným zástupcem obdobně jako vyhlášky ostatních obcí svozové oblasti [42]. 

Město Petřvald vynaložilo v roce 2012 celkem 4 083 281Kč včetně DPH za uložení 

KO na skládce odpadů. K těmto poplatkům je nutno připočítat poplatky za svoz odpadů, 

cenu nově dodaných nádob a pytlů, poplatky za pronájem a provoz sběrného dvora. 

Souhrnná výše nákladů na odstranění komunálních odpadů v roce 2012 dosáhla 

7 333 334 Kč. Odečteme-li od celkově vynaložených nákladů na provoz systému nakládání 

s odpady úhrady poskytované autorizovanou obalovou společností a úhrady za zpětný odběr 

EEZ pocházejících z domácností (celková suma činí 191 090,40 Kč), je zřejmé, že poplatky 

za nakládání s komunálními odpady vybrané od obyvatelstva nepokrývají skutečně vzniklé 

náklady a obec odstraňování KO dotuje z jiných rozpočtových zdrojů [27]. Tuto skutečnost 

potvrzuje také rozpočet obce na rok 2012, ve kterém byla na provoz odpadového 

hospodářství vyhrazena částka 7 750 000 Kč [43] (pro srovnání v roce 2013 město v rozpočtu 

počítá s částkou 8 150 000 Kč [44]). 

2.5 Nakládání s odpady ve Stonavě 

Stonava byla založena pravděpodobně kolem roku 1388. Rozkládá na ploše 13,98 km2, 

asi 5 kilometrů jižně od Karviné. Zeměpisné souřadnice obce jsou 49°48´44´´ s. š. 

a 18°31´50´´ v. d. Průměrná nadmořská výška obce je zhruba 259 metrů. Obcí protéká říčka 

Stonávka. V 80. letech minulého století obec jen těsně unikla zániku způsobenému 

podpovrchovou těžbou černého uhlí. Z urbanistického hlediska v obci převládá roztroušená 

zástavba rodinných domků. V posledních několika letech obec vlastními náklady revitalizuje 

bývalé šachetní objekty a buduje nájemní bytový fond. K 1. 1. 2012 v obci trvale žilo 1 908 

obyvatel [50]. 

2.5.1 Vyhláška o nakládání s odpady v obci Stonava 

Dne 13. 10. 2012 schválilo zastupitelstvo obce Obecně závaznou vyhlášku obce 

Stonava č. 2/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Stonava. Vyhláška má 8 článků a byla vydána v souladu se zákonem o odpadech a zákonem 
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o obecním zřízení. Obsah vyhlášky je shodný s obdobnou vyhláškou vydanou obcí 

Albrechtice s těmito výjimkami: 

Článek 4 specifikuje sběr nebezpečných složek KO. Tyto složky jsou od občanů 

odebírány 4x ročně do zvláštních sběrných nádob umístěných na přechodných stanovištích. 

Informace o sběru nebezpečných složek obec domácnostem oznamuje letáky a vysíláním 

místní televize. 

Článek 5 vymezuje pojem objemného odpadu (např. koberce, nábytek, matrace apod.) 

a stanoví jeho sběr a svoz 2x ročně do zvláštních sběrných nádob přistavených na určených 

stanovištích. 

Článek 7 vysvětluje pojem stavebního a demoličního odpadu a klade důraz na to, že 

tento odpad není odpadem komunálním. Původce je povinen stavební odpad odstranit 

v souladu se zákonem o odpadech, při jeho likvidaci si může objednat za úplatu obecní 

kontejner [51]. 

Obec Stonava v roce 2012 vyprodukovala celkem 1 420,21 tun odpadů včetně 

nebezpečných složek KO. Jednotlivé sledované druhy odpadů a jejich množství v tunách je 

uvedeno v tabulce č. 5. Z údajů svozové firmy vyplývá, že tříděný papír byl v roce 2012 

sbírán v rozmezí od 1,22 tuny (únor) do 2,12 tuny (červen). Sběr nevykazoval v průběhu 

roku žádné výraznější odchylky. Průměrně bylo sebráno 0,69 tuny plastů a PET obalů, 

s výjimkou měsíce srpna, kdy bylo množství větší o 50 % (0,95 tuny). V roce 2012 bylo ve 

Stonavě sebráno průměrně 1,33 tuny použitého skla. Výraznější propad ve sběru tříděného 

skla byl zaznamenán v prosinci, kdy bylo množství o polovinu menší, než je roční průměr 

(0,64 tuny). V roce 2012 byl stavební odpad sebrán pouze ve třech měsících. Tato skutečnost 

byla dána jak vyhláškou č. 2/2001 i současně platnou vyhláškou, které neumožňují bezplatný 

sběr těchto odpadů. Množství sebraného BRO závisí na ročním období, ve kterém je 

separován. To znamená, že v zimních měsících je jeho množství podstatně menší (0,49 tuny 

v únoru) než v jarních a letních měsících (31,75 tuny v květnu). Směsný komunální odpad 

byl v obci sbírán v průměrném množství cca 25 tun. Množství tohoto odpadu se v průběhu 

roku 2012 pohybovalo od 18 do 35 tun. Stonava produkuje ze všech obcí svozové oblasti 

největší množství objemného odpadu. Dokonce i Petřvald, který je co do počtu obyvatel 3x 

větší než Stonava, vytváří menší množství tohoto odpadu. Ze sledování svozové firmy 

vyplývá, že daný stav je zapříčiněn zejména tím, že obec nemá sběrný dvůr, a nestřežené 
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kontejnery na objemný odpad jsou na stálých stanovištích umístěny po celý rok. Z tohoto 

důvodu je do nich odkládán také odpad vzniklý při podnikatelské činnosti subjektů se sídlem 

či provozovnou na území obce, a také „přespolními“ podnikateli. 

Pro srovnání je v tabulce č. 5 uvedeno rovněž množství sledovaných odpadů vzniklé 

na území obce v letech 2010 a 2011. Z porovnání let 2010 – 2012 je zřejmé, že množství 

separovaného papíru a plastu v roce 2012 pokleslo oproti roku 2010 (v podstatě se jedná 

o výpadek celých dvou průměrných měsíců). V roce 2012 bylo dokonce sebráno nejméně 

tříděného skla ze sledovaných období. Množství vyprodukovaných stavebních odpadů se 

v letech 2010 a 2012 pohybuje ve srovnatelné výši cca 17 tun, oproti tomu v roce 2011 došlo 

k výraznému poklesu jejich množství. V roce 2011 bylo sebráno o 60 tun více BRO než 

v letech 2010 a 2012. Směsný komunální odpad ukládaný na skládku se ve všech 

sledovaných letech pohyboval kolem 290 tun. Množství směsného KO ukládaného na 

skládku v roce 2012 se mírně zvýšilo oproti roku 2010. Objemný odpad má v meziročním 

srovnání mírně klesající tendenci [27]. 

Tabulka 5: Vývoj produkce odpadů na území obce Stonava podle jednotlivých druhů v tunách v roce 2012, 

srovnání s lety 2010 a 2011. [27] 

2012 Papír Plast Sklo 
Stavební 

odpad 
BRO KO 

Objemný 

odpad 

Leden 1,24 0,61 1,27 0 1,10 33,55 20,02 

Únor 1,22 0,62 0,96 0 0,49 27,78 24,63 

Březen 1,32 0,64 1,11 0 4,84 30,79 58,64 

Duben 1,34 0,70 1,02 6,32 7,88 17,72 71,57 

Květen 2,00 0,68 1,44 0 31,75 29,98 103,72 

Červen 2,12 0,82 1,30 0 23,57 19,18 89,12 

Červenec 1,40 0,76 1,92 4,28 24,02 18,24 77,90 

Srpen 1,56 0,95 2,20 0 28,19 18,10 94,94 

Září 1,58 0,73 1,00 0 17,14 19,56 75,26 

Říjen 1,30 0,52 1,26 0 14,08 21,20 86,86 

Listopad 1,56 0,74 1,80 0 21,39 35,32 98,49 

Prosinec 1,36 0,55 0,64 7,77 2,79 27,43 42,94 

Celkem 18,00 8,32 15,92 18,37 177,24 298,85 844,09 

Celkem 

2011 
15,91 7,90 17,57 6,61 232,02 290,00 860,57 

Celkem 

2010 
21,47 10,32 19,82 16,44 171,24 282,11 891,99 
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2.5.2 Poplatek za provoz systému odstraňování odpadů 

Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem o obecním zřízení a zákonem o místních 

poplatcích schválilo na svém 13. zasedání Obecně závaznou vyhlášku obce Stonava 

č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška má 10 článků a účinnosti nabyla 

dne 11. 12. 2012. V podrobnostech jsou níže vyjmenovány rozdíly mezi touto vyhláškou 

a vyhláškou č. 8/2010 obce Albrechtice: 

Článek 4 určuje sazbu poplatku v celkové výši 250 Kč. Sazba se skládá z částky 100 Kč 

za kalendářní rok a z částky 150 Kč za kalendářní rok stanovené na základě skutečných 

nákladů obce na sběr a svoz netříděného odpadu rozpočtených na jednoho poplatníka v roce 

2011 (1 404 Kč). 

Článek 5 stanoví splatnost poplatku do 15. 3. příslušného kalendářního roku. Poplatek 

je splatný jednorázově. Vznikne-li poplatková povinnost po 15. 3., je poplatek splatný do 

15. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž povinnost vznikla. 

Článek 8 určuje, že zákonný zástupce odpovídá za zaplacení poplatku nezletilým 

poplatníkem společně a nerozdílně s tímto poplatníkem. Nezaplatí-li nezletilý poplatník 

poplatek za provoz systému nakládání s odpady, vyměří obecní úřad poplatek nezletilému 

nebo jeho zákonnému zástupci. 

Článek 9 stanoví přechodné období k poplatkovým povinnostem vzniklým před 

nabytím účinnosti vyhlášky č. 3/2012 [74]. 

Obec Stonava zaplatila v roce 2012 celkem 1 377 071Kč včetně DPH za uložení KO 

na skládce odpadů. K těmto poplatkům je zapotřebí připočítat poplatky za svoz odpadů 

z nádob a velkoprostorových kontejnerů, cenu nově dodaných nádob a pytlů. Souhrnná výše 

nákladů na odstranění odpadů v roce 2012 dosáhla 2 511 884 Kč. Odečteme-li od celkově 

vynaložených nákladů na provoz systému nakládání s odpady úhrady poskytované 

autorizovanou obalovou společností (celková výše úhrady od společností EKO–KOM, a. s. 

činila 71 849 Kč), je zřejmé, že poplatky za nakládání s komunálními odpady vybrané od 

obyvatelstva nepokrývají skutečně vzniklé náklady a obec odstraňování KO dotuje z jiných 

zdrojů [27]. Tuto skutečnost potvrzuje také rozpočet obce na rok 2012, ve kterém byla na 

provoz odpadového hospodářství vyhrazena částka 2 820 000 Kč [52]. Pro upřesnění bych 
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chtěl dodat, že obec nebyla zapojena do systému zpětného odběru EEZ, proto neobdržela 

žádnou úhradu od kolektivních systémů odstraňování těchto odpadů pocházejících 

z domácností [27]. 

2.6 Nakládání s odpady v Těrlicku 

První zmínka o Těrlicku pochází z roku 1229, obec je tak jednou z nejstarších na 

Těšínsku. Těrlicko se rozkládá na 24,4 km2, průměrná nadmořská výška je 260 m (nejvyšším 

bodem obce je Babí hora s nadmořskou výškou 423 metrů). Obec leží asi 9 km od Českého 

Těšína na významné komunikaci spojující Ostravu, Havířov a Třinec. Obec se skládá ze tří 

částí rozkládajících se podél říčky Stonávka: Horní Těrlicko, Dolní Těrlicko a Hradiště. 

Významným prvkem Těrlicka je přehradní nádrž, která byla dobudována v roce 1961, je 

dlouhá 9,65 km a rozkládá se na ploše 227 hektarů. Těrlická přehrada plní tyto funkce: 

zásobní, retenční, rekreační a hygienickou. V Těrlicku převládá roztroušená zástavba 

rodinných domů doplněná v 60. letech minulého století o nájemní bytové domy. K 1. 1. 2012 

žilo v obci 4 328 stálých obyvatel [45]. 

2.6.1 Vyhláška o nakládání s odpady v obci Těrlicko 

Nakládání s odpady se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Těrlicko č. 5/2012, 

kterou zastupitelstvo schválilo na svém 16. zasedání dne 5. 9. 2012. Vyhláška obsahuje 10 

článků, z nichž některé se obsahově liší od obdobné vyhlášky obce Albrechtice takto: 

Článek 4 nařizuje odevzdávat nebezpečné složky KO ve sběrném dvoře, který se 

nachází v Horním Těrlicku u fotbalového hřiště. 

Článek 5 definuje pojem objemného odpadu a nařizuje jeho odevzdání ve sběrném 

dvoře. 

Článek 7 stanoví, že nádoby na směsný komunální odpad jsou v majetku majitele 

nemovitosti, přičemž jedna nádoba o velikosti 110 litrů je určena pro jednu bytovou 

jednotku. Pokud nemovitost trvale obývá více než 6 osob, může si majitel nemovitosti 

v odůvodněných případech pořídit nádobu další. 

Článek 8 definuje pojem stavebního odpadu. Fyzické osoby provádějící stavbu, 

rozsáhlejší stavební úpravy nebo odstraňující stavbu jsou povinny odpad třídit a nabídnout 

jej k dalšímu využití provozovatelům zařízení na úpravu těchto odpadů. V případě 
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nedostupnosti takového provozovatele je původce stavebních odpadů povinen zajistit jejich 

uložení na vlastní náklady. Odpady pocházející z drobné stavební činnosti bez ohlašovací 

povinnosti mohou fyzické osoby odevzdat bezplatně v množství maximálně 1 m3 za rok 

a bytovou jednotku. 

Článek 9 nařizuje fyzickým osobám produkujícím BRO využít tento odpad ke 

kompostování na vlastním pozemku. Pokud tak fyzické osoby nemohou učinit, mohou tento 

odpad odložit do odpovídajících nádob ve sběrném dvoře nebo do černých plastových pytlů 

[46]. 

Těrlicko v roce 2012 vyprodukovalo 2 209,695 tun KO včetně jeho nebezpečných 

složek. Sledované druhy odpadů a jejich množství v tunách je uvedeno v tabulce č. 6. Z údajů 

firmy Depos Horní Suchá a. s. vyplývá, že tříděný papír byl v roce 2012 sbírán v rozmezí od 

2,14 tuny (leden) do 3,36 tuny (červen). Sběr nevykazoval v průběhu roku žádné výraznější 

výchylky. Průměrně bylo sebráno 1,24 tuny plastů a PET obalů, s výjimkou měsíce května, 

kdy bylo sebráno výrazně větší množství. V obci bylo v roce 2012 sebráno průměrně 2,62 

tuny použitého skla. Výraznější propad ve sběru tříděného skla byl zaznamenán v prosinci, 

konkrétně množství menší o tunu než je roční průměr. V zimních měsících a v září bylo 

sbíráno výrazně méně stavebního odpadu (průměrná měsíční hodnota činí cca 19 tun). Menší 

množství produkovaných stavebních odpadů je dáno vyhláškou o nakládání s odpady, která 

omezuje bezplatně sbírané roční množství na 1 m3 za bytovou jednotku. Dalším faktorem, 

který snižuje množství těchto odpadů je přesné vymezení rozsahu stavební činnosti. 

Množství sebraného BRO závisí na ročním období, ve kterém je separován. To znamená, že 

v zimních měsících je jeho množství podstatně menší (1,25 tuny v lednu) než v letních 

měsících (72,39 tun v srpnu). Směsný komunální odpad byl v obci sbírán v průměrném 

množství cca 91 tun, konkrétně v průběhu roku od 72 do 114 tun. Sběr objemného odpadu 

v podstatě kopíruje sezónu jarních úklidů a sezónu bytových úprav, v chladnějších měsících 

je sebrané množství podstatně menší oproti měsícům letním. 

Pro srovnání je v tabulce č. 6 uvedeno také množství sledovaných odpadů vzniklé na 

území obce v letech 2010 a 2011. Z porovnání let 2010 – 2012 je zřejmé, že množství 

separovaného papíru v roce 2012 pokleslo oproti roku 2011 (v podstatě se jedná o výpadek 

dvou průměrných měsíců). Množství vytříděného plastu se ve sledovaném období meziročně 

zvýšilo. Tříděného skla bylo největší množství sebráno v roce 2011. Stavební odpad 
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vykazuje výrazný meziroční množstevní nárůst v roce 2011. Tato skutečnost je dána tím, že 

předchozí obecně závazná vyhláška č. 5/2007 neumožňovala bezplatné shromažďování 

těchto odpadů ve sběrném dvoře. Fyzické osoby za všech okolností odstraňovaly tento odpad 

na vlastní náklady. Obdobně je tomu také u objemného odpadu (vyhláškou č. 5/2007 byl 

umožněn pouze bezplatný zpětný odběr EEZ ve sběrném dvoře). Množství sebraného BRO 

v roce 2012 mírně pokleslo proti roku 2011, přesto bylo v tomto roce vytříděno o 70 tun 

těchto odpadů více než v roce 2010. Směsný komunální odpad ukládaný na skládku se ve 

všech sledovaných letech pohyboval kolem 1 080 tun. Množství směsného KO ukládaného 

na skládku se v roce 2012 mírně zvýšilo oproti roku 2010 [27]. 

Tabulka 6: Vývoj produkce odpadů na území obce Těrlicko podle jednotlivých druhů v tunách v roce 2012, 

srovnání s lety 2010 a 2011. [27] 

2012 Papír Plast Sklo 
Stavební 

odpad 
BRO KO 

Objemný 

odpad 

Leden 2,14 1,13 2,17 11,16 1,25 72,55 12,25 

Únor 2,39 0,79 2,16 4,68 1,66 72,44 5,81 

Březen 2,29 1,01 3,47 17,14 17,05 106,53 23,91 

Duben 2,24 1,20 3,58 20,95 21,35 83,22 33,13 

Květen 2,33 2,15 2,66 28,52 68,28 93,87 44,30 

Červen 3,36 1,13 2,86 34,32 52,67 103,60 31,97 

Červenec 2,94 1,51 2,40 37,32 53,33 86,81 41,33 

Srpen 3,08 1,46 3,35 23,39 72,39 114,00 55,62 

Září 2,88 1,21 2,42 11,79 47,57 82,48 37,43 

Říjen 2,28 1,14 2,45 29,23 62,89 84,00 39,81 

Listopad 3,11 1,23 2,35 10,82 43,98 103,98 28,22 

Prosinec 2,56 0,88 1,60 2,97 2,55 84,81 7,72 

Celkem 31,60 14,84 31,47 232,29 444,97 1 088,29 361,50 

Celkem 

2011 
36,43 12,65 33,99 212,01 484,07 1 103,99 235,33 

Celkem 

2010 
27,02 10,54 21,40 0 374,00 1 055,50 32,47 

2.6.2 Poplatek za provoz systému odstraňování odpadů 

Zastupitelstvo obce dne 18. 4. 2012 schválilo v souladu se zákonem o místních 

poplatcích a zákonem o obecním zřízení obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška má 10 článků, články 3. (ohlašovací 

povinnost) a 6. (úleva a osvobození) byly dne 12. 12. 2012 změněny obecně závaznou 

vyhláškou č. 9/2012. Vyhláška se s níže popsanými výjimkami neliší od obdobné vyhlášky 

vydané obcí Albrechtice: 
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Článek 4 stanoví sazbu poplatku ve výši 720 Kč na poplatníka a kalendářní rok. Sazba 

je tvořena částkou 250 Kč a částkou 470 Kč stanovenou na základě skutečných nákladů obce 

na sběr a svoz netříděného KO v roce 2011. Skutečné náklady obce činily 2 471 386,66 Kč 

a po rozpočítání na jednoho poplatníka částka činila 519,08 Kč. Z této částky byla odvozena 

část sazby poplatku. 

Článek 5 stanoví splatnost poplatku vždy nejpozději k 30. 4. kalendářního roku. 

Fyzické osoby s trvalým pobytem v obci mohou poplatek uhradit ve dvou stejných splátkách 

nejpozději k 30. 4. a 30. 9. 

Článek 6 mimo jiné poskytuje fyzickým osobám s trvalým pobytem na území obce 

automatickou úlevu ve výši 60,- Kč ze sazby poplatku Vyjmenované osoby, na něž se 

vztahuje úleva osvobození od poplatku, jsou povinny prokázat nárok na osvobození 

předložením důkazních prostředků. 

Článek 8 stanoví společnou a nerozdílnou povinnost zákonného zástupce nezletilé 

osoby a nezletilé osoby za úhradu poplatku. Nezaplatí-li nezletilý poplatník poplatek, vyměří 

obecní úřad poplatek buď nezletilé osobě, nebo jejímu zákonnému zástupci [47,48]. 

Těrlicko zaplatilo v roce 2012 celkem 2 263 677 Kč včetně DPH za uložení KO na 

skládce odpadů. K těmto poplatkům je nutno připočítat poplatky za svoz odpadů, cenu nově 

dodaných nádob a pytlů, poplatky za pronájem a provoz sběrného dvora. Souhrnná výše 

nákladů na odstranění odpadů v roce 2012 dosáhla výše 4 935 082 Kč. Odečteme-li od 

celkově vynaložených nákladů na provoz systému nakládání s odpady úhrady poskytované 

autorizovanou obalovou společností a úhrady za zpětný odběr elektrozařízení pocházejícího 

z domácností (obec od společností EKO–KOM, a. s., ASEKOL s. r. o., ELEKTROWIN a. s. 

a EKOLAMP s. r. o. obdržela částku v celkové výši 133 076,80 Kč), je zřejmé, že poplatky 

za nakládání s komunálními odpady vybrané od obyvatelstva nepokrývají ani v roce 2012 

skutečně vzniklé náklady a obec odstraňování KO dotuje z jiných rozpočtových zdrojů [27]. 

Návrh rozpočtu obce na rok 2013 počítá s náklady na odstraňování a zneškodňování odpadů 

ve výši 5 389 000 Kč [49]. 
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3 SBĚRNÁ MÍSTA SEPAROVANÉHO ODPADU 

K zabezpečení sběru separovaného odpadu slouží v obcích svozové oblasti a separační 

nádoby (papír, plast, sklo), které jsou umisťovány v oblastech s častějším pohybem 

obyvatelstva (například nákupní střediska, obchody apod.) nebo v blízkosti panelové 

a bytové zástavby. Dále jsou domácnostem žijícím v rodinných domech přidělovány 

igelitové pytle, které jsou po naplnění odkládány u popelnic na komunální odpad podle 

kalendáře svozu odpadů na jednotlivá období. Pytle na separovaný odpad jsou v den svozu 

vysypány do svozového vozu a prázdné jsou vráceny zpět na původní místo. 

Žádný ze svozových vozů není vybaven systémem pro sledování vozidel GSM (aktivní 

systém umožňující sledování vozidla v reálném čase) nebo GPS (pasivní systém 

zaznamenávající pohyb vozidla, přičemž vyhodnocení dat o jízdě vozidla je možno provést 

až po ukončení jízdy) a žádné ze stanovišť a míst sloužících ke sběru odpadů není zaměřeno 

pro potřeby vytvoření jejich mapy a stanovení nejkratší svozové trasy.  

Jednotlivé odlišnosti ve svozu KO a místa s rozmístěním nádob v jednotlivých obcích 

jsou specifikovány v kapitole níže. 

3.1 Albrechtice 

Směsný komunální odpad je z obce svážen vždy ve čtvrtek a v pátek. Separovaný papír 

je svážen první nebo druhý čtvrtek v měsíci, plasty jsou sváženy první nebo druhý pátek 

v měsíci. Sklo je sváženo druhou nebo třetí středu v měsíci, přičemž svozový vůz v den 

svozu sváží současně také separované sklo z obcí Petřvald, Stonava a Doubrava. Biologicky 

rozložitelný komunální odpad je svážen v lednu až březnu každou poslední středu v měsíci, 

od dubna do konce listopadu každou středu a v prosinci třetí středu. 

Svozové vozy nemají svozovou firmou závazně stanoveny svozové trasy pro žádnou 

ze složek KO. Volba trasy je tak zcela v kompetenci řidiče vozu a obsluhující posádky. 

Obec na vlastní náklady s pomocí evropských dotací zřídila sběrný dvůr, který slouží 

k odkládání elektroodpadu, separovaného odpadu, NO a BRO. Sběrný dvůr je ve vlastnictví 

obce a provozuje jej společnost Depos Horní Suchá, a. s. Za provoz sběrného dvora obec 

provozovateli odvádí paušální částku, která je fakturována společně s poplatkem za odvoz 
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velkoprostorových kontejnerů (v roce 2012 se jednalo o celkovou částku ve výši 847 448 

Kč) [27]. 

Seznam umístění nádob na separovaný odpad v obci Albrechtice je součástí vyhlášky 

číslo 1/2010. Je nutno zdůraznit, že ve skutečnosti došlo k částečným změnám, jak v počtu 

nádob, tak v jejich umístění (aktuální seznam nádob na separovaný odpad v obci Albrechtice 

je uveden v tabulce č. 7) [26, 27]. 

Tabulka 7: Seznam nádob na separovaný odpad v obci Albrechtice. [27] 

Ulice Číslo popisné Sklo Papír Plast 

Hornická 484 x 1 1 

Hornická 664 x 1 1 

Hornická 650 x 1 x 

Hornická 655 x x 2 

Hornická 665 x x 1 

Hornická 666 x x 1 

Hornická  662 x x 1 

Hornická 802 x x 1 

Hornická rest. AM x x 1 

Hornická 647 x 1 x 

Hornická 663 x 1 x 

Hornická u Jakuba 1 x x 

Středová u Miczka 1 x x 

Hlavní AMI 1 x x 

Pardubická Na Pardubicích 1 x x 

Pasecká Na Pasekách 1  x x 

Hlavní nákupní středisko 1 x x 

Rakovecká u Langerové 1 x x 

Životická Na Pacalůvce 1 x x 

Bělehradská Dělnický dům 1 x x 

Bažantnice Nový Svět 1 x x 

Celkem  10 5 9 

3.2 Doubrava 

Směsný komunální odpad je z obce svážen vždy ve středu. Svoz separovaného papíru 

se uskutečňuje třetí úterý v měsíci a plasty jsou sváženy první středu v měsíci. Sklo je 

sváženo druhou středu v měsíci, přičemž svozový vůz v den svozu sváží současně 

separované sklo z obcí Albrechtice, Petřvald a Stonava. Biologicky rozložitelný komunální 

odpad není z obce vůbec svážen. Svozové vozy nemají svozovou firmou závazně stanoveny 

svozové trasy pro žádný z druhů KO. Volba trasy je tak zcela v kompetenci řidiče vozu 

a obsluhující posádky. 
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Obec nemá zřízen sběrný dvůr. 

Seznam umístění nádob na separovaný odpad není součástí žádného oficiálního 

dokumentu obce a byl získán z interních materiálů svozové firmy (viz tabulka č. 8) [27]. 

Tabulka 8: Seznam nádob na separovaný odpad v obci Doubrava. [27] 

Ulice Číslo popisné Sklo Papír Plast 

U požární 

zbrojnice 
 1 1 3 

Nová zástavba  x x 2 

Dyhor  1 x 1 

U koupaliště  1 x 1 

Pekárna 

Komendir 
 x x 1 

Základní škola  x x 1 

Celkem  3 1 9 

3.3 Horní Suchá 

Směsný komunální odpad je z obce svážen vždy v pondělí. Separovaný papír je svážen 

druhé pondělí v měsíci a svoz plastu probíhá první pondělí v měsíci. Sklo je sváženo třetí 

pondělí v měsíci. Biologicky rozložitelný komunální odpad je svážen od ledna do března 

poslední pátek v měsíci, od dubna do listopadu včetně každý pátek a v prosinci poslední 

sobotu v měsíci (kupříkladu 29. 12. 2012) [27]. 

Od prosince roku 2012 jsou v obci na dvou stanovištích umístěny červené kontejnery 

určené k odkládání použitých kompletních drobných elektrospotřebičů, jako jsou 

kalkulačky, rádia, telefony, varné konvice, drobné počítačové vybavení, vysoušeče vlasů či 

mlýnky. Součástí kontejnerů je samostatná schránka na použité baterie. Kontejnery obci 

poskytla společnost Asekol, s. r. o., která svými vlastními prostředky zajišťuje svoz obsahu 

těchto kontejnerů [39]. 

Svozové vozy nemají svozovou firmou závazně stanoveny svozové trasy pro žádnou 

ze složek KO. Volba trasy je tedy zcela v kompetenci řidiče vozu a obsluhující posádky. 

Svozová firma v Horní Suché na vlastní náklady zřídila sběrný dvůr, který slouží 

k odkládání elektroodpadu, separovaného odpadu, NO a BRO. Za provoz sběrného dvora 

obec společnosti Depos Horní Suchá, a. s. odvádí paušální částku, která je fakturována 
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společně s poplatkem za odvoz velkoprostorových kontejnerů (v roce 2012 byla fakturována 

celková částka ve výši 917 510 Kč). 

Aktuální seznam nádob na separovaný odpad v obci Horní Suchá byl získán z interních 

materiálů svozové firmy a je uveden v tabulce č. 9 [27]. 

Tabulka 9: Seznam nádob na separovaný odpad v obci Horní Suchá. [27] 

Ulice Číslo popisné Sklo Papír Plast elektroodpad 

Těrlická nákupní středisko 1 x x x 

Těrlická prodejna potravin 1 x x x 

6. srpna prodejna Žerdíková 1 x x x 

Spodní prodejna potravin 1 x x x 

Hornosušská rest. Na Kopečku 1 x x x 

Dr. Glazera 1230 1 x x 1 

Dr. Glazera 1214 1 1 1 x 

Stavební 1225 1 2 2 x 

Zelená 1010 2 2 2 x 

Vnitřní prodejna potravin 1 x x x 

Stonavská prodejna Konczyna x x x x 

Černá cesta prodejna potravin 1 x x x 

Kaštanová KD Aplaus 1 x x x 

Dr. Glazera 1211 x 1 1 x 

Dr. Glazera 1216 x 1 1 x 

Dr. Glazera 1229 x 1 1 x 

Lokalitní 1181 x 1 1 x 

Lokalitní 1179 1 1 1 x 

Chrost 1178 x 1 1 x 

Lipová 929 x 1 1 x 

Těrlická 973 x 1 1 x 

Hornosušská 997 1 1 1 x 

Kasárenská 392 x 1 1 x 

Těrlická 424 x 1 1 x 

Stavební 1126 x 1 2 x 

Sportovní DPS 1 1 1 x 

K Prádlu 1015 1 x 1 x 

Těrlická ZŠ 1 1 1 x 

Centrum PZKO 1 1 1 x 

Sportovní hala  x x 1 x 

Vnitřní u hřbitova x x x 1 

Celkem  19 20 23 2 

3.4 Město Petřvald 

Směsný komunální odpad je ve městě svážen dva dny v týdnu (úterý a středa). Svoz 

separovaného papíru se uskutečňuje první čtvrtek v měsíci, plasty jsou sváženy druhý čtvrtek 

v měsíci. Sklo je sváženo druhou středu v měsíci, svozový vůz v den svozu sváží také 
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separované sklo z obcí Albrechtice, Doubrava a Stonava. Biologicky rozložitelný komunální 

odpad je svážen od ledna do března vždy poslední úterý v měsíci, od dubna do konce října 

je svážen dva dny v týdnu (pondělí a úterý), v listopadu každé úterý a v prosinci třetí úterý. 

Svozové vozy nemají svozovou firmou závazně stanoveny svozové trasy pro žádnou 

ze složek KO. Volba trasy je zcela v kompetenci řidiče vozu a obsluhující posádky. 

Město na svém katastru zřídilo 12 kontejnerů na BRO, a jako jediná z obcí svozové 

oblasti nemá systém nakládání s BRO založen pouze na pytlovém systému. 

Seznam s umístění nádob na separovaný odpad města Petřvald je vyvěšen na 

internetových stránkách. Je však nutno konstatovat, že tento seznam neodpovídá skutečnému 

umístění sběrných nádob ve městě (aktuální seznam nádob na separovaný odpad v Petřvaldu 

je uveden v tabulce č. 10) [27]. 

Tabulka 10: Seznam nádob na separovaný odpad ve městě Petřvald. Stanoviště označená * budou zřízena v 

průběhu roku 2013. [27] 

Ulice Číslo popisné Sklo Papír Plast BRO 

Marjánka zast. ČSAD 1 1 x x 

Rychvaldská před samoobsl. 1 1 x x 

Parys  1108 x 1 2 1 

Podlesní u vývěsní tabule x 1 x x 

V zimném dole  1 x 1* x 

Odborů prod. oděvů 1 1 x x 

K samoobsluze prod. potravin 2 2 x x 

Březinská panelová zástavba 2 4 4 6 

Družstevní u Popelky 1 1 x x 

Školní u ZŠ x 1 1 2 

Do kopce  1 1 x x 

Na Zaryjích 934 1 1 1 x 

Šenovská 1 x 1 1 x 

Šenovská u MSOA 1 2 x x 

Klimšova prod. Škutová 1 1 2* x 

Klimšova domy PRG 1 1 2 1 

Závodní domy RPG 1 1 2* 1 

Závodní u ZŠ x 1 x 1 

Topolová domy RPG 1 1 1* x 

U vodojemu  1 1 x x 

Na svahu  x 1 x x 

Na návrší Podlesí 1 1 x x 

ZŠ Březiny u hřiště 1 x 1 x 

OKD 

Rekultivace 
 x 1 2 x 

Ráčková u DPS x x 2 x 

Celkem  19 27 16 12 
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3.5 Stonava 

Směsný komunální odpad je z obce svážen vždy ve čtvrtek v sudém kalendářním 

týdnu. Separovaný papír je svážen druhé úterý v měsíci. Svoz plastu probíhá první středu 

v měsíci společně s obcí Doubrava. Sklo je sváženo druhou středu v měsíci, svozový vůz 

v den svozu sváží také separované sklo z obcí Albrechtice, Petřvald a Doubrava. Biologicky 

rozložitelný komunální odpad není z obce vůbec svážen.  

Svozové vozy nemají svozovou firmou závazně stanoveny svozové trasy pro žádný 

z druhů KO. Volba trasy je tak zcela v kompetenci řidiče vozu a obsluhující posádky. 

Vzhledem k tomu, že obec nemá zřízen sběrný dvůr, je nebezpečný odpad z obce 

svážen jednou na čtvrt roku pomocí pojízdné sběrny (první sobotu v březnu, červnu, září 

a prosinci). 

Seznam umístění nádob na separovaný odpad není součástí žádného oficiálního 

dokumentu obce a byl získán z interních materiálů svozové firmy (viz tabulka č. 11) [27]. 

Tabulka 11: Seznam nádob na separovaný odpad v obci Stonava. [27] 

Ulice 
Číslo 

popisné 
Sklo 

Papír 
Plast 

BRO 

Sídliště 

Hořany 
obchod J-J 1 1 2 

9 

Sídliště Nový 

Svět 
KD 1 1 2 

4 

Hořany U Čápa 1 1 x 1 

Holkovice  EDA 1 1 1 1 

Stavy u Majetných 1 x 1 x 

Hořany za poštou x x 1 x 

Stonava PZKO 1 1 1 1 

Dolany ZŠ 1 1 1 1 

Bonkov 1090 1 1 1 1 + 1 VPK 

Stonava OÚ x 1 x x 

DPS 1070 x x x 1 

Stonava Polská ZŠ x x x 1 

Stonava 873 x x x 1 

Garáže 955 x x x 1 

Evangelický 

hřbitov 
 x x x 1 VPK 

Katolický 

hřbitov 
 x x x 1 VPK 

Celkem  8 8 10 22 + 3 VPK 
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3.6 Těrlicko 

Směsný komunální odpad je z obce svážen vždy ve čtvrtek a v pátek. Svoz 

separovaného papíru probíhá první úterý v měsíci a plasty jsou sváženy druhé úterý v měsíci. 

Sklo je sváženo druhý pátek v měsíci, svozový vůz obsluhuje také část obce Albrechtice 

a města Havířov. Biologicky rozložitelný komunální odpad je svážen v lednu až březnu 

každý poslední čtvrtek v měsíci, od dubna do konce listopadu každý čtvrtek a v prosinci 

poslední pátek. 

Svozové vozy nemají svozovou firmou závazně stanoveny svozové trasy pro žádnou 

ze složek KO. Volbu trasy určuje řidič vozu a obsluhující posádka. 

Obec na vlastní náklady s pomocí evropských dotací zřídila sběrný dvůr, který slouží 

k odkládání elektroodpadu, separovaného odpadu, NO a BRO. Sběrný dvůr je ve vlastnictví 

obce a provozuje jej společnost Depos Horní Suchá, a. s. Náklady na provoz sběrného dvora 

jsou provozovatelem obci fakturovány společně s poplatkem za odvoz velkoprostorových 

kontejnerů (v roce 2012 se jednalo o celkovou částku ve výši 800 939 Kč) [27]. 

Aktuální seznam nádob na separovaný odpad v Těrlicku byl získán z interních 

materiálů svozové firmy a je uveden v tabulce č. 12 [27]. 

Tabulka 12: Seznam nádob na separovaný odpad v obci Těrlicko. [27] 

Ulice Číslo popisné Sklo Papír Plast 

Těrlicko potraviny Jana x x 1 

Těšínská nákupní středisko x x 4 

Gomolová u lékařů x x 1 

Náměstí 474 x x 5 

Dlouhá u MŠ x x 1 

Školní u ZŠ x x 1 

Dlouhá potraviny Herža x x 1 

Hradiště potr. Michálková x x 1 

Hradišťská u ZŠ x x 1 

Kostelec parkoviště x x 1 

Dlouhá Nad Pěgřimkem 1 x 1 

Náměstí KD 2 x 1 

Těrlicko Jednota 1 x x 

Kostelec u hospody 1 x x 

Těrlicko bytovky 1 x x 

Hradiště potr. Juroszová 1 x x 

Hradiště KD 1 x x 

Celkem  8 0 19 
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4 NÁVRH STANOVIŠŤ SBĚRNÝCH MÍST SEPAROVANÉHO 

ODPADU A SVOZOVÝCH TRAS 

Ve všech obcích svozové oblasti je zavedena kombinace donáškového a pytlového 

sběru tříděného odpadu. Svozové vozidlo sbírající tříděný odpad tak neobsluhuje pouze 

stanoviště s kontejnery, které jsou umístěny v panelové zástavbě a na frekventovaných 

místech v obcích, ale aby sesbíralo i připravené pytle o objemu 120 litrů u rodinných domků, 

projíždí v podstatě obdobnou trasu jako vozidlo svážející směsný komunální odpad. Osádka 

svozového vozidla při svozu separovaného odpadu tedy nejen vysypává nádoby pomocí 

svozové techniky, ale také ručně rozvazuje a vysypává pytle, a prázdný nepoškozený pytel 

vrací na původní místo k opakovanému použití nebo poskytuje náhradu za poškozený. 

Pro optimalizaci svozové oblasti Depos Horní Suchá, a. s. byly vypracovány tabulky 

s jednotlivými stanovišti sběrných míst v obcích. Do těchto tabulek osádka svozového 

vozidla doplňovala v procentuálním vyjádření, jak byla každá jednotlivá nádoba zaplněna. 

Současně se sledováním zaplněnosti nádob také osádka počítala množství sebraných pytlů 

v roztroušené zástavbě. Sledování probíhalo v období od října 2012 do února 2013. Za 

správnost údajů byl zodpovědný řidič vozidla, jako vedoucí osádky. Vyplněné tabulky byly 

řidičem vozidla po každém svozu předávány manažerce obchodu svozové firmy. 

Z provedeného sledování je možno nejen vyhodnotit úspěšnost donáškového sběru do 

konkrétního místa, popřípadě pytlového systému, ale také časově optimalizovat svozovou 

trasu a ušetřit nejen mzdové náklady, ale také pohonné hmoty na provoz svozového vozu. 

Výsledky objemové zaplněnosti sběrných nádob a počty sebraných pytlů jsou uvedeny 

níže podle jednotlivých obcí včetně návrhu na zrušení či zřízení sběrného místa a časové 

optimalizace svozu. 

Pro zvýšení účinnosti donáškového způsobu sběru tříděného odpadu by bylo vhodné, 

aby dotčené obce svozové oblasti doplnily stávající sběrná místa – na každém ze sběrných 

míst by měly být umístěny nejen tři základní typy nádob na tříděný odpad (tzn. na sklo, 

papír, plast), ale také nádoby na BRKO. Tím by bylo odstraněno dilema obyvatelů, kam 

s kterým druhem odpadu a vznikla by „komplexní centra tříděných odpadů“, která by zvýšila 

výtěžnost separace už jen tím, že umožní v jednom místě odevzdat současně všechny druhy 

tříděného odpadu. Vznik těchto center však vyžaduje počáteční investici spočívající 
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minimálně v nákladech na vybudování stanoviště (zpevnění popřípadě vydláždění plochy) 

a v ceně zakoupených separačních nádob. Současně by bylo nutno počítat se zvýšením 

nákladů na svoz tříděného odpadu, neboť při zachování obou forem třídění by došlo 

k prodloužení svozových tras. 

Při optimalizaci sběrných míst bylo přihlédnuto k jednáním mezi svozovou firmou 

a obcemi, která se konala v závěru roku 2012. Protože obce posuzované svozové oblasti mají 

v důsledku současné ekonomické krize nižší příjmy z rozpočtového určení daní, bylo na 

těchto jednáních dohodnuto, že se s ohledem na náklady nebudou zvyšovat počty sběrných 

míst. Výjimkou je v tomto ohledu město Petřvald, které se vydalo opačnou cestou a v roce 

2013 plánuje zvýšit počet sběrných míst na tříděný plast o 7 sběrných nádob. 

Po dohodě se svozovou firmou byla stanovena následující kritéria pro zrušení, 

zachování nebo posílení konkrétního stanoviště: 

- ze zjištěných údajů o zaplněnosti sběrných nádob bude pro každou nádobu 

vypočten aritmetický průměr vyjadřující její průměrné zaplnění ve sledovaném 

období, 

- v případě průměrné objemové zaplněnosti nádoby pod 20 % bude stanoviště 

zrušeno, 

- stanoviště s průměrným zaplněním nádoby od 21 % do 70 % zůstane zachováno, 

- stanoviště s průměrným zaplněním 71 % a více bude podle možností přednostně 

posíleno nádobou ze zrušeného sběrného místa nebo nádobou novou, bude-li 

přidáním nádoby umožněna časová optimalizace svozu, 

- rušení nebo posilování stanovišť bude především zohledňovat časovou 

optimalizaci svozu (prodloužení doby mezi jednotlivými svozy ze 4 až na 8 týdnů). 

4.1 Albrechtice 

V Albrechticích je 10 sběrných nádob na tříděné sklo, 5 nádob na papír a tetrapack 

a 9 nádob na plastové odpady a PET láhve. Sběrné nádoby jsou umístěny pouze v panelové 

zástavbě a na frekventovaných místech jako jsou obchody a nákupní střediska. Výsledky 

objemové zaplněnosti jednotlivých sběrných míst jsou uvedeny v tabulce č. 13. 

V obci jsou pytle na tříděný papír a plast poskytnuty 812 domácnostem. Počty 

sebraných pytlů v jednotlivých sledovaných obdobích jsou uvedeny v tabulce č. 14. Pytle 
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s tříděným odpadem přichystané poplatníky k odstranění byly vysypávány v různé míře 

zaplněnosti. Domácnostem zapojeným do pytlového sběru tříděného papíru a plastu byly 

poskytnuty také černé zpevněné pytle na BRKO. 

Tabulka 13: Zaplněnost nádob na separovaný odpad v obci Albrechtice v procentech. [27] 

Nádoba na ulici Sklo Papír Plast 

Hornická 484      80 40 50 60 60 100 50 60 60 60 

Hornická 664      50 50 30 30 40 90 30 50 50 50 

Hornická 650      60 30 30 40 40      

Hornická 655      
     50 

70 

20 

20 

20 

30 

35 

45 

35 

35 

Hornická 665           40 30 25 30 30 

Hornická 666           50 60 30 30 30 

Hornická 662           60 40 30 40 30 

Hornická 802           90 50 50 60 60 

Hornická rest. AM           100 40 50 50 50 

Hornická 647      70 25 40 40 30      

Hornická 663      50 30 30 40 40      

Hornická u Jakuba 90 40 50 50 50           

Středová u Miczka 80 60 50 60 50           

Hlavní AMI 100 50 75 80 70           

Pardubická 60 30 50 50 50           

Pasecká  30 20 0 30 20           

Hlavní nákupní stř. 70 60 50 50 50           

Rakovecká 60 40 60 50 50           

Životická 80 40 50 60 50           

Bělehradská 50 50 25 30 25           

Bažantnice 25 25 0 20 20           

Měsíc X XI XII I II X XI XII I II X XI XII I II 

  

Tabulka 14: Počet sebraných pytlů na separovaný odpad v obci Albrechtice v kusech. [27] 

Celkový počet míst  Papír Plast 

 382 314 286 365 350 347 205 240 259 245 

Měsíc X XI XII I II X XI XII I II 

 

Průměrná zaplněnost nádob na tříděný odpad je znázorněna na obrázku č. 5.  

Sklo: dvě ze současných stanovišť splňují kritéria stanovená pro zrušení. Jedná se 

o stanoviště na ulicích Pasecká a Bažantnice. Při řešení zadaného úkolu jsou možné dva 

způsoby řešení s poměrně nízkými náklady. 

V první variantě řešení je nutno zohlednit skutečnost, že pro tříděné sklo nemá obec 

zaveden pytlový systém a obě stanoviště jsou umístěna v odlehlejších částech obce. Proto je 

vhodné zachovat jejich současnou polohu. V opačném případě by obyvatelé Pasek 

a Bažantnice neměli možnost separovat sklo. Jedinou možností, jak okamžitě snížit náklady 
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na svoz tříděného skla je posílit stanoviště Hlavní AMI o jednu nádobu a zavést šestitýdenní 

frekvenci svozu. 

Další možností je zavést v místních částech Bažantnice a Paseky pytlový systém sběru 

separovaného skla. Zavedení pytlového systému v obou částech by si vyžádalo distribuci 

mezi domácnosti cca 70 pytlů na tříděné sklo (33 v části Paseky a 36 v části Bažantnice). Při 

takovém řešení může být nádoba umístěná na ulici Pasecké přesunuta na stanoviště Hlavní 

AMI (dojde k posílení stanoviště na 2 nádoby). Přesunem nádoby z Bažantnice na stanoviště 

Hornická 484 by bylo vytvořeno plnohodnotné stanoviště se všemi třemi druhy tříděného 

odpadu. Jako v předchozím případě lze přijetím tohoto opatření zavést svoz skla v intervalu 

jednou za šest týdnů. 

Papír: sběrné nádoby jsou průměrně naplněny od 38 % do 58 %. S ohledem na tyto 

výsledky je možno bez dalšího zkoumání navrhnout prodloužení intervalu mezi svozy ze 

čtyř na šest týdnů. 

Plast: sběrné nádoby jsou průměrně zaplněny v rozmezí 31 % - 66 %. V rámci 

optimalizace bylo navrženo prodloužení intervalu svozu na 6 týdnů nebo přemístění jedné 

z dvojice nádob na stanovišti Hornická 655 na nově zřízené stanoviště Hornická 650 při 

zachování současného čtyřtýdenního intervalu. Varianta jmenovaná jako druhá nepřinese 

obci žádnou úporu, zvýší však komfort obyvatel žijících v okolí nového stanoviště při třídění 

odpadu. 

Pytle: v případě papíru i plastu nebylo v obci vysypáno ani 50 % z rozdaných pytlů. 

Prodloužení intervalu mezi svozy na šest týdnů zvýší účinnost sběru. V odůvodněných 

případech vydává obec domácnostem pytle na tříděný sběr zdarma. Domácnosti tak mohou 

v případě potřeby při prodlouženém intervalu odložit na určené místo více pytlů. 
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Obrázek 5: Průměrná zaplněnost nádob na tříděný odpad v obci Albrechtice v procentech. 

4.2 Doubrava 

V Doubravě jsou 3 sběrné nádoby na tříděné sklo, 1 nádoba na separovaný papír 

a tetrapack a 9 nádob na plastové odpady a PET láhve. Sběrné nádoby jsou umístěny 

v bytové zástavbě a na frekventovaných místech obce. Výsledky objemové zaplněnosti 

jednotlivých sběrných míst jsou popsány v tabulce č. 15. 

V obci byly pytle na tříděný papír a plast poskytnuty 456 domácnostem. Počty 

sebraných pytlů v jednotlivých sledovaných obdobích jsou uvedeny v tabulce č. 16. Pytle 

jsou ke sběru předávány v různé míře zaplněnosti a jejich množství tedy není relevantní vůči 

sebranému množství tříděného odpadu. Obec není zapojena do tříděného sběru BRKO (je 

odstraňován společně s objemným odpadem). 

Tabulka 15: Zaplněnost nádob na separovaný odpad v obci Doubrava v procentech. [27] 

Nádoba na ulici Sklo Papír Plast 

U pož. zbrojnice 30 20 25 20 20 30 0 30 10 20 

30 

20 

40 

35 

30 

40 

20 

20 

50 

40 

35 

45 

35 

45 

40 

Nová zástavba           
40 

40 

30 

50 

25 

55 

40 

40 

20 

60 

Dyhor 25 15 30 20 20      30 30 25 30 30 

U koupaliště 25 20 25 20 30      30 25 30 30 25 

Pekárna Komendir           50 40 30 40 40 

Základní škola           30 30 20 40 40 

Měsíc X XI XII I II X XI XII I II X XI XII I II 
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Tabulka 16: Počet sebraných pytlů na separovaný odpad v obci Doubrava v kusech. [27] 

Celkový počet míst  Papír Plast 

 148 205 112 198 172 178 202 176 211 220 

Měsíc X XI XII I II X XI XII I II 

 

Průměrná zaplněnost nádob na tříděný odpad je znázorněna na obrázku č. 6. 

Sklo: průměrná zaplněnost sběrných nádob se pohybuje od 22 % do 24 %. V rámci 

optimalizace bylo bez dalšího sledování navrženo svážení tříděného skla v intervalu jednou 

za 8 týdnů. 

Papír: v obci je jediná sběrná nádoba s průměrným zaplněním 18 %. Přes tento 

výsledek bylo by vhodné, aby nádoba na stanovišti U požární zbrojnice zůstala zachována, 

neboť v tomto místě jsou sbírány všechny tři druhy tříděného odpadu. Interval mezi svozy 

bude prodloužen ze 4 na 8 týdnů. 

Plast: sběrné nádoby jsou průměrně zaplněny v rozmezí od 29 % do 49 %. V rámci 

optimalizace bylo navrženo prodloužení intervalu mezi svozy na 8 týdnů. 

Pytle: v případě papíru i plastu nebylo v obci vysypáno ani 50 % z rozdaných pytlů. 

Prodloužení intervalu mezi svozy na 8 týdnů zvýší účinnost sběru. V odůvodněných 

případech vydává obec domácnostem pytle na tříděný sběr zdarma. Domácnosti tak mohou 

při prodlouženém intervalu v případě potřeby odložit na určené místo více pytlů. 

 
Obrázek 6: Průměrná zaplněnost nádob na tříděný odpad v obci Doubrava v procentech. 
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4.3 Horní Suchá 

V Horní Suché je 19 sběrných nádob na tříděné sklo, 20 nádob na papír a tetrapack 

a 23 nádob na plastové odpady a PET láhve. Sběrné nádoby na tříděný odpad jsou umístěny 

v panelové a bytové zástavbě, a také převážně u nákupních středisek. Výsledky objemové 

zaplněnosti jednotlivých sběrných míst jsou uvedeny v tabulce č. 17. 

V obci jsou pytle na tříděný odpad (včetně černých pytlů na BRKO) poskytnuty 1 574 

domácnostem. Počty sebraných pytlů v jednotlivých sledovaných obdobích jsou uvedeny 

v tabulce č. 18. Domácnosti předávají pytle k tříděnému sběru v různé míře zaplněnosti. 

Sklo: dvě ze současných stanovišť splňují kritéria stanovená pro zrušení. Jedná se 

o stanoviště na ulici Kaštanová kulturní dům a K Prádlu 1015. Nádobu z ulice Kaštanové 

bylo navrženo umístit na stanovišti Hornosušská Na kopečku. Toto stanoviště má průměrnou 

zaplněnost 96 %. Nádobu z ulice K Prádlu 1015 je vhodné přemístit na stanoviště Centrum 

PZKO, které má průměrnou zaplněnost 87 %. Posílením dvou nejvytíženějších stanovišť 

bude umožněno svážet tříděné sklo v intervalu jednou za 6 týdnů. Z důvodu zrušení sběrných 

nádob na uvedených stanovištích bude nutno v obou částech obce rozdat pytle na separované 

sklo. Celkem se jedná o 39 pytlů (7 pytlů pro domácnosti v okolí stanoviště K Prádlu 1015 

a 32 pytlů pro domácnosti v okolí stanoviště na ulici Kaštanové). 

Papír: na současných stanovištích jsou sběrné nádoby zaplněny od 22 % do 79%. 

Stanoviště na ulici Stavební 1226, ZŠ Těrlická a Centrum PZKO bylo navrženo posílit po 

jedné nové nádobě. Tímto investičním opatřením bude umožněno svážet tříděný papír 

v šestitýdenním intervalu. 

Plast: zaplněnost nádob na tříděný plast se pohybuje od 27 % do 86 %. V rámci 

optimalizace byla přesunuta jedna ze dvou nádob umístěných na ulici Stavební 1226 (každá 

z nádob je zaplněna průměrně na 28 %) na stanoviště Centrum PZKO. Tímto opatřením je 

možno prodloužit interval svozu na 6 týdnů. 

Pytle: u druhů tříděného odpadu nebyla v obci vysypána při jednotlivých svozech ani 

třetina z rozdaných pytlů. Prodloužení intervalu mezi svozy na 6 týdnů zvýší účinnost sběru. 
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Tabulka 17: Zaplněnost nádob na separovaný odpad v obci Horní Suché v procentech. [27] 

Nádoba na 

ulici 
Sklo 

Papír 
Plast 

Těrlická 

nákupní stř. 
75 30 75 30 40           

Těrlická prod. 

potravin 
60 50 60 60 50           

6. srpna 

Žerdíková 
60 60 50 60 60           

Spodní prod. 

potravin 
50 50 60 50 60           

Hornosušská 

Na kopečku 
90 100 100 100 90           

Dr. Glazera 

1230 
25 30 50 40 40           

Dr. Glazera 

1214 
40 75 30 75 60 30 75 60 75 70 40 50 30 50 50 

Stavební 1225 50 50 50 50 50 
30 

25 

70 

80 

50 

70 

80 

70 

70 

70 

60 

50 

25 

50 

40 

50 

25 

50 

10 

70 

Zelená 1010 
50 

75 

50 

0 

60 

75 

50 

25 

40 

60 

50 

40 

25 

75 

50 

50 

40 

75 

10 

90 

40 

50 

75 

75 

35 

65 

75 

75 

70 

70 

Vnitřní prod. 

potravin 
75 50 80 50 60           

Stonavská 

Konczyna 
               

Černá cesta 

prod. potravin 
40 50 60 50 50           

Kaštanová KD 10 0 10 25 30           

Dr. Glazera 

1211 
     25 75 40 75 70 40 50 40 50 50 

Dr. Glazera 

1216 
     30 30 50 30 40 25 25 50 25 30 

Dr. Glazera 

1229 
     50 0 30 10 20 50 25 40 25 30 

Lokalitní 1181      40 75 70 75 70 40 25 25 25 25 

Lokalitní 1179 40 50 30 50 50 25 100 50 100 60 25 25 40 40 30 

Chrost 1178      60 25 70 25 30 40 50 50 50 50 

Lipová 929      60 0 60 10 30 25 25 40 25 30 

Těrlická 973      40 75 75 75 70 40 30 60 30 40 

Hornosušská 

997 
50 0 40 0 30 75 0 40 0 20 30 0 75 0 30 

Kasárenská 

392 
     40 25 30 25 30 25 50 40 50 40 

Těrlická 424      60 75 60 75 70 40 30 50 30 30 

Stavební 1226      50 75 80 75 75 
40 

50 

10 

0 

40 

50 

30 

0 

20 

40 

Sportovní DPS 40 0 50 10 30 30 75 40 75 70 30 50 70 50 50 

K Prádlu 1015 30 0 40 0 25      40 30 40 30 30 

ZŚ Těrlická 75 30 60 30 30 80 75 60 75 70 70 40 60 40 50 

Centrum 

PZKO 
80 100 75 100 80 75 75 75 75 70 75 100 75 100 80 

Sportovní hala           50 50 80 50 50 

Měsíc X XI XII I II X XI XII I II X XI XII I II 
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Tabulka 18: Počet sebraných pytlů na separovaný odpad v obci Horní Suchá v kusech. [27] 

Celkový 

počet 

míst  

Sklo 

Papír 

Plast 

 456 342 511 369 383 408 492 447 583 535 412 398 546 453 487 

Měsíc X XI XII I II X XI XII I II X XI XII I II 

 

Průměrná zaplněnost vybraných nádob na tříděný odpad je znázorněna na obrázku č. 7. 

 
Obrázek 7: Průměrná zaplněnost nádob na tříděný odpad v obci Horní Suchá v procentech. 

4.4 Město Petřvald 

V Petřvaldu je 19 sběrných nádob na tříděné sklo, 27 nádob na papír a tetrapack a 16 

nádob na plastové odpady a PET láhve. Sběrné nádoby na tříděný odpad jsou umístěny 

v panelové a bytové zástavbě, a také převážně u nákupních středisek, škol a u zastávek 

ČSAD. V obci je rozmístěno 12 nádob na BRKO. Výsledky objemové zaplněnosti 

jednotlivých sběrných míst s výjimkou BRKO jsou uvedeny v tabulce č. 19.  
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V obci jsou také používány pytle na tříděný odpad (včetně černých pytlů na BRKO), 

které byly poskytnuty 1 798 domácnostem. Počty sebraných pytlů v jednotlivých 

sledovaných obdobích jsou uvedeny v tabulce č. 20 (pytle byly k vysypání předávány v různé 

míře zaplnění). 

Tabulka 19: Zaplněnost nádob na separovaný odpad ve městě Petřvald v procentech. [27] 

Nádoba na 

ulici 
Sklo 

Papír 
Plast 

Marjánka 

ČSAD 
50 40 50 50 50 100 90 75 90 80      

Rychvaldská 60 70 75 60 60 75 65 50 70 70      

Parys 1108      40 50 60 60 60 
15 

25 

40 

40 

60 

40 

70 

70 

70 

75 

Podlesní      30 30 35 30 40      

V zimném 

dole 
45 40 50 40 50           

Odborů 30 25 25 30 30 50 60 50 70 60      

K 

samoobsluze 

60 

50 

60 

50 

70 

60 

60 

50 

50 

50 

20 

100 

60 

60 

45 

55 

60 

60 

50 

70 
     

Březinská 

sídliště 

75 

75 

70 

60 

75 

75 

70 

60 

70 

70 

70 

100 

100 

90 

70 

65 

75 

70 

80 

80 

80 

80 

100 

90 

80 

90 

90 

85 

95 

90 

100 

100 

95 

95 

90 

90 

100 

80 

75 

80 

70 

75 

80 

80 

90 

70 

80 

85 

75 

80 

Družstevní 75 75 60 70 50 80 90 90 90 90      

Školní u ZŠ      75 75 80 65 70 70 70 75 60 60 

Do kopce 15 20 30 20 20 70 75 50 70 60      

Na Zaryjích 50 60 50 50 50 80 80 75 80 80 100 90 60 80 70 

Šenovská 1      90 90 90 80 70 100 90 80 75 70 

Šenovská 

MSOA 
60 60 70 75 70 

70 

80 

75 

75 

70 

50 

80 

80 

75 

65 
     

Klimšova 

prod. Škutová 
70 70 75 80 80 80 75 80 80 80      

Klimšova 

RPG 
90 80 60 80 70 80 60 50 70 60 

90 

95 

80 

80 

75 

75 

100 

100 

100 

80 

Závodní RPG 60 60 50 50 50 60 50 60 80 70      

Závodní ZŠ      90 70 80 75 70      

Topolová 

RPG 
60 60 40 60 50 70 80 60 80 80      

U vodojemu 40 40 25 30 30 60 40 25 40 30      

Na svahu      75 80 70 75 70      

Na návrší 

Podlesí 
40 50 50 60 35 50 50 40 70 60      

ZŠ Březiny 50 60 40 50 45      5 30 25 40 40 

OKD 

Rekultivace 
     90 80 75 75 70 

100 

100 

100 

100 

100 

80 

100 

100 

100 

100 

Ráčková DPS           
100 

40 

75 

75 

65 

55 

70 

70 

65 

75 

Měsíc X XI XII I II X XI XII I II X XI XII I II 
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Tabulka 20: Počet sebraných pytlů na separovaný odpad ve městě Petřvald v kusech. [27] 

Celkový 

počet 

míst  

Sklo 

Papír 

Plast 

 332 316 303 394 405 501 514 405 669 598 487 502 423 541 521 

Měsíc X XI XII I II X XI XII I II X XI XII I II 

 

Průměrná zaplněnost nádob na tříděný odpad je znázorněna na obrázku č. 8. 

Sklo: v současné době žádné ze stanovišť nesplňuje podmínky pro zrušení. V rámci 

optimalizace bylo navrženo zavést šestitýdenní svoz tříděného skla. Proto, aby mohlo být 

toto opatření přijato, je nutno posílit po jedné nádobě stanoviště Březinská sídliště, Klimšova 

prodejna Škutová a Klimšova RPG. Současně by bylo vhodné doplnit stanoviště OKD 

Rekultivace o jednu nádobu na sklo, neboť toto stanoviště vykazuje vysokou účinnost sběru 

u ostatních tříděných komodit. Doplněním tohoto stanoviště o nádobu na sklo vznikne 

plnohodnotné centrum pro sběr základních druhů tříděných odpadů. Při realizaci varianty 

šestitýdenního svozu je nutno jednorázově investovat do nákupu čtyř nádob a je potřeba 

počítat s mírným zvýšením počtu ujetých kilometrů svozového vozidla (a tedy i zvýšením 

nákladů na svoz). 

Papír: na současných stanovištích jsou sběrné nádoby zaplněny od 33 % do 87 %. 

Vzhledem k zaplněnosti většiny stanovišť je vhodné ponechat současný časový systém 

svozu včetně počtu nádob na stanovištích. Jakákoli časová optimalizace svozu by si vyžádala 

značné investiční náklady do sběrných nádob, které mají při zohlednění úspor nákladů za 

svoz pětiletou hranici návratnosti. 

Plast: zaplněnost nádob na tříděný plast se pohybuje od 28 % do 100 %. V rámci 

optimalizace bylo navrženo posílit stanoviště Březinská sídliště, Na Zaryjích, Šenovská 1 

Klimšova PRG a OKD Rekultivace po jedné sběrné nádobě. Toto opatření vyžaduje 

jednorázovou počáteční investici do pěti nádob, nezvýší se však náklady za svozové 

kilometry, neboť nedojde k nárůstu počtu ujetých kilometrů. Bude však umožněno 

prodloužit interval svozu na 6 týdnů. 

Pytle: u všech sledovaných tří druhů tříděného odpadu nebyla vysypána při 

jednotlivých svozech ani polovina z rozdaných pytlů. Prodloužením intervalu svozu skla 

a plastu na 6 týdnů se zvýší účinnost sběru. V odůvodněných případech vydává město 
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domácnostem nové pytle na tříděný sběr zdarma. Domácnosti tedy mohou při prodlouženém 

intervalu v případě potřeby odložit na určené místo víc než jeden pytel. 

 
Obrázek 8: Průměrná zaplněnost nádob na tříděný odpad ve městě Petřvald v procentech. 

4.5 Stonava 

Ve Stonavě je 8 sběrných nádob na tříděné sklo, 8 nádob na separovaný papír 

a tetrapack a 10 nádob na plastové odpady a PET láhve. Sběrné nádoby jsou rovnoměrně 

rozmístěny po území obce. Výsledky objemové zaplněnosti jednotlivých sběrných míst jsou 

uvedeny v tabulce č. 21. 

V obci jsou pytle na tříděný papír a plast poskytnuty 695 domácnostem. Počty 

sebraných pytlů v jednotlivých sledovaných obdobích jsou uvedeny v tabulce č. 22. Počet 

sebraných pytlů nekoresponduje s celkovým sebraným množstvím tříděných odpadů, neboť 

domácnosti pytle k vysypání předávají v různé míře zaplnění. 
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Tabulka 21: Zaplněnost nádob na separovaný odpad ve Stonavě v procentech. [27] 

Nádoba na ulici Sklo Papír Plast 

Sídliště Hořany, 

J-J 
40 50 50 50 50 90 80 100 80 80 

30 

30 

40 

20 

20 

30 

30 

30 

50 

0 

Sídliště Nový 

Svět 
60 60 75 70 60 90 50 50 40 50 

20 

30 

30 

30 

60 

0 

25 

25 

20 

30 

Hořany U Čápa 20 20 10 30 20 40 50 50 50 50      

Holkovice EDA 20 20 25 30 20 30 40 50 40 40 40 30 25 30 25 

Stavy 30 30 10 30 20      25 25 30 25 30 

Hořany pošta           30 30 30 25 30 

Stonava PZKO 30 30 25 40 30 80 80 100 90 80 30 30 40 40 30 

Dolany ZŠ 20 10 10 20 10 50 40 50 50 50 30 30 25 30 25 

Bonkov 1090 40 50 50 50 40 90 90 100 100 90 35 30 30 40 30 

Stonava OÚ      70 80 80 75 80      

Měsíc X XI XII I II X XI XII I II X XI XII I II 

Tabulka 22: Počet sebraných pytlů na separovaný odpad ve Stonavě v kusech. [27] 

Celkový počet míst  Papír Plast 

 265 249 301 323 237 198 207 212 190 203 

Měsíc X XI XII I II X XI XII I II 

 

Průměrná zaplněnost nádob na tříděný odpad je znázorněna na obrázku č. 9. 

Sklo: Nádoba na stanovišti Dolany ŽS byla průměrně zaplněna na 14 %, protože se 

však jedná o jedinou separační nádobu v této části obce, nejeví se zrušení toho stanoviště 

jako výhodné, neboť by v této části obce bylo nutno zavést pytlový systém sběru tříděného 

skla. Dále s ohledem na dobré výsledky při separaci papíru na stanovišti Stonava OÚ bylo 

navrženo doplnit toto stanoviště o jednu nádobu na tříděné sklo. Tímto opatřením se zvýší 

komfort třídění pro domácnosti v okolí tohoto stanoviště. Navrhované řešení si vyžádá 

zakoupení jedné nádoby, přičemž umožňuje změnit čtyřtýdenní interval svozu na 

šestitýdenní. Doplněním stanoviště Stonava OÚ nedojde k prodloužení délky trasy 

svozového vozidla, neboť kolem tohoto již existujícího separačního bodu vozidlo projíždí 

při svozu skla ze stanoviště Dolany ZŠ. 

Papír: na současných stanovištích jsou sběrné nádoby zaplněny od 48 % do 94 %. 

V rámci optimalizace byla posílena po jedné sběrné nádobě tato stanoviště: Sídliště Hořany 

obchod J – J, Bonkov 1090 a Stonava OÚ. Toto řešení vyžaduje jednorázovou počáteční 

investici do 3 nádob, nezvýší se však náklady za ujeté svozové kilometry, neboť nedojde 

k jejich nárůstu. Ve výsledku bude možno prodloužit interval svozu ze 4 na 6 týdnů. 
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Plast: zaplněnost nádob na tříděný plast se pohybuje od 22 % do 34 %. V rámci 

optimalizace bylo přesunuto po jedné ze dvou nádob umístěných na ulici Sídliště Hořany 

obchod J - J (nádoby jsou zaplněny průměrně na 22 %, resp. 34 %) a ulici Sídliště Nový Svět 

(nádoby jsou zaplněny průměrně na 23 %, resp. 31 %) na stanoviště Hořany U Čápa 

a Stonava OÚ. Tímto opatřením vzniknou další dvě rozšířená centra pro sběr tříděného 

odpadu (v případě Stanoviště Hořany U Čápa se bude jednat o komplexní centrum včetně 

BRKO), a navíc bude možné prodloužit interval svozu na 6 týdnů. Přesunutím separační 

nádoby na nově zřízené stanoviště Hořany U Čápa se prodlouží trasa svozového vozidla asi 

o 1,5 km při každém svozu. Zřízení stanoviště Stonava OÚ nebude mít vliv na délku svozové 

trasy. 

Pytle: u všech tří sledovaných druhů tříděného odpadu nebyla v obci vysypána při 

jednotlivých svozech ani polovina z rozdaných pytlů. Prodloužení intervalu mezi svozy na 

6 týdnů zvýší účinnost a ekonomickou efektivitu sběru. V odůvodněných případech vydává 

obec domácnostem pytle na tříděný sběr zdarma. Domácnosti tak mohou při prodlouženém 

intervalu v případě potřeby odložit na určené místo víc než jeden pytel. 

 

 
Obrázek 9: Průměrná zaplněnost nádob na tříděný odpad ve Stonavě v procentech. 
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4.6 Těrlicko 

V Těrlicku je 8 sběrných nádob na tříděné sklo a 19 nádob na plastové odpady a PET 

láhve. Sběrné nádoby jsou umístěny v bytové zástavbě a na frekventovaných místech obce. 

Výsledky objemové zaplněnosti jednotlivých sběrných míst jsou uvedeny v tabulce č. 22. 

V obci jsou pytle na tříděný papír a plast poskytnuty 1 357 domácnostem. Počty 

sebraných pytlů v jednotlivých sledovaných obdobích jsou uvedeny v tabulce č. 23 (pytle 

byly různě zaplněny). 

Tabulka 23: Zaplněnost nádob na separovaný odpad v Těrlicku v procentech. [27] 

Nádoba na ulici Sklo Plast 

Těrlicko potr. Jana      60 60 70 60 60 

Těšínská nák. stř.      

80 

70 

90 

80 

75 

80 

70 

75 

80 

80 

80 

80 

70 

75 

65 

70 

70 

90 

50 

70 

Gomolová lékaři      50 50 60 50 50 

Náměstí 474      

75 

80 

70 

75 

75 

70 

80 

90 

75 

65 

80 

60 

70 

75 

65 

75 

80 

70 

90 

60 

100 

70 

50 

55 

75 

Dlouhá u MŠ      50 60 60 60 50 

Školní u ZŠ      60 60 50 60 60 

Dlouhá potr. Herža      75 70 75 65 60 

Hradiště potr. Michálková      60 50 60 50 50 

Hradišťská u ZŠ      60 60 55 60 60 

Kostelec parkoviště      50 40 50 40 50 

Dlouhá Nad Pěgřimkem 60 60 65 55 60 60 50 50 50 50 

Náměstí u KD 
75 

75 

80 

60 

80 

80 

70 

60 

60 

60 
70 70 75 65 60 

Těrlicko Jednota 70 60 65 50 50      

Kostelec u hospody 60 60 70 60 60      

Těrlická u bytovek 75 70 65 75 70      

Hradiště Juroszová 70 55 65 60 60      

Hradiště u KD 80 75 80 70 60      

Měsíc X XI XII I II X XI XII I II 

 

Tabulka 24: Počet sebraných pytlů na separovaný odpad v Těrlicku v kusech. [27] 

Celkový počet míst  Papír Plast 

 465 343 482 602 559 428 415 488 431 462 

Měsíc X XI XII I II X XI XII I II 

 

Průměrná zaplněnost nádob na tříděný odpad je znázorněna na obrázku č. 10. 
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Sklo: Nádoby na sklo jsou zaplněny od 59 % do 73 %. V rámci časové optimalizace 

svozu byl změněn čtyřtýdenní interval svozu na šestitýdenní, proto bylo nutno posílit po 

jedné nové nádobě stanoviště: Náměstí u KD, Těrlická u bytovek a Hradiště u KD. Toto 

řešení vyžaduje jednorázovou počáteční investici do 3 nádob, nezvýší se však náklady za 

svozové kilometry, neboť nedojde k nárůstu počtu ujetých kilometrů. 

Papír: Obec má zaveden pouze pytlový sběr tříděného papíru. Vzhledem k tomu, že 

z 1 357 rozdaných pytlů jich bylo sebráno nejvíce 602 kusů, byla navržena časová 

optimalizace svozu v cyklu jednou za osm týdnů. S ohledem na výsledky sledování bylo 

možno konstatovat, že toto opatření nebude vyvolávat tlak na zvýšenou spotřebu pytlů. 

Plast: nádoby na tříděný plast byly při svozu zaplněny od 52 % do 80 %. V rámci 

optimalizace bylo navrženo změnit čtyřtýdenní interval svozu na šestitýdenní, proto je nutno 

posílit stanoviště Těrlická nákupní středisko a Náměstí 474 po jedné nové nádobě. Toto 

opatření vyžaduje jednorázovou počáteční investici do 2 nádob. Přidáním nádob se nezvýší 

náklady za ujeté svozové kilometry. 

Pytle: u všech tří sledovaných druhů tříděného odpadu nebyla v obci vysypána při 

jednotlivých svozech ani polovina z rozdaných pytlů. Prodloužení intervalu mezi svozy ze 

čtyř na šest až osm týdnů zvýší účinnost a ekonomickou efektivitu sběru. V odůvodněných 

případech vydává obec domácnostem pytle na tříděný sběr zdarma a domácnosti mohou při 

prodlouženém intervalu odložit na určené místo víc než jeden pytel s tříděným odpadem. 

 
Obrázek 10: Průměrná zaplněnost nádob na tříděný odpad v Těrlicku v procentech.  
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5 POROVNÁNÍ NAVRŽENÉHO A SOUČASNÉHO SYSTÉMU, 

ZHODNOCENÍ NAVRŽENÉHO SYSTÉMU 

Srovnání současného a navrženého systému bylo provedeno na základě informací 

o celkovém počtu ujetých kilometrů jednotlivých svozových vozidel, uvedených 

v příslušných knihách jízd v roce 2012. Ve svozové firmě vede řidič vozidla knihu jízd zvlášť 

pro každý druh odpadu. Počet najetých kilometrů se při jednotlivých svozech lišil podle 

zvolené trasy a ročního období (v zimních měsících musel řidič kvůli sjízdnosti cest používat 

objízdné trasy). Celkový počet kilometrů ujetých v roce 2012 byl vynásoben skutečnými 

náklady firmy Depos Horní Suchá, a. s. na jeden ujetý kilometr. V těchto nákladech je 

započtena cena pohonných hmot, účetní odpisy, náhradní díly a servis vozidla, mzda řidiče 

a osádky, havarijní a povinné pojištění a silniční daň. V roce 2012 dosáhly skutečné náklady 

výše 120,40 Kč včetně DPH a byly v plné výši fakturovány obcím. 

Jednotlivé roční náklady podle tříděné komodity a předpokládanou úsporu 

jednotlivých obcí při časové optimalizaci svozu uvádím níže. 

5.1 Albrechtice 

Albrechtice v roce 2012 vynaložily na svoz směsného KO, BRKO a tříděného papíru, 

skla a plastu celkem 933 828 Kč včetně daně z přidané hodnoty. Úspory získané časovou 

optimalizací svozu jsou stanoveny zvlášť pro každou složku ze sledovaných tříděných 

odpadů [27]. 

Sklo: 

Podle knihy jízd bylo v roce 2012 ujeto svozovým vozidlem za účelem svozu tříděného 

skla celkem 224,04 km [27]. To znamená, že za svoz tříděného skla v roce 2012 obec zaplatila 

26 974,40 Kč. 

Pokud bude realizována první varianta spočívající v přidání jedné nádoby na stanoviště 

Hlavní AMI, bude umožněno svážet tříděné sklo v obci v šestitýdenním intervalu, a omezení 

četnosti svozu nebude mít omezující vliv na množství sebraného skla. Místo 12 svozů ročně 

bude po optimalizaci sváženo sklo z Albrechtic pouze osmkrát. Svozové vozidlo najede 

149,36 km. Za svoz tříděného skla obec zaplatí při současných cenách 17 982,90 Kč. 
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V prvním roce obec na svozu tříděného skla ušetří 1 017,50 Kč (od celkových úspor 

za nižší počet najetých kilometrů je nutno odečíst částku 7 974 Kč za pořízení nové sběrné 

nádoby). V dalších letech činí úspora 8 991,50 Kč. 

Bude-li realizována druhá varianta a v místních částech Paseky a Bažantnice bude 

zaveden pytlový systém sběru, je nutno počítat s jednorázovou investicí do pytlů ve výši 

1 270,50 Kč (70 pytlů za jednotkovou cenu 18,50 Kč), dále se zvýšeným počtem ujetých 

kilometrů při svozu (jedná se o cca 3 km na jeden svoz) a náklady na náhradní pytle (dle 

odhadu svozové firmy se v průběhu roku až 25 % pytlů poškodí a je nutno je vyměnit za 

nové). I v tomto případě bude možno časově optimalizovat frekvenci svozu a zavést 

šestitýdenní cyklus. Pravděpodobně se zvýší množství sebraného skla v oblastech 

s pytlovým systémem, neboť jak vyplývá z dostupné literatury, je tento systém efektivnější 

než donáškový [54, 55, 56]. 

V případě zavedení pytlového systému ušetří obec v prvním roce 4 436,90 Kč (od 

úspor za nižší počet najetých kilometrů je odečtena částka na zakoupení 70 základních pytlů 

a 20 náhradních). V dalších letech činí úspora 5 707,40 Kč (od úspor za nižší počet najetých 

kilometrů jsou odečteny náklady na pořízení náhradních pytlů). 

Papír: 

V roce 2012 ujelo svozové vozidlo při svozu tříděného papíru celkem 492 km [27]. Při 

ceně 120,40 Kč za kilometr činily celkově vynaložené náklady na svoz papíru 59 236,80 Kč. 

S ohledem na objemovou zaplněnost nádob a množství sebraných pytlů byl v rámci 

optimalizace zaveden šestitýdenní svoz tříděného papíru. Omezení četnosti svozu nebude 

mít vliv na množství sebrané komodity. Svozové vozidlo nově najede ročně 328 km. 

Náklady na svoz tříděného papíru při šestitýdenním intervalu činí 39 491,20 Kč. 

Zavedením svozu tříděného papíru v intervalu jedenkrát za šest týdnů Albrechtice 

ušetří 19 745,60 Kč. 

Plast: 

Celkový počet kilometrů najetých svozovým vozidlem v obci Albrechtice v roce 2012 

při svozu tříděného plastu a PET lahví činí 776,04 km [27]. Náklady na svoz tohoto druhu 

odpadu byly tedy 93 435,20 Kč. 
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V případě, že bude jedna nádoba přesunuta ze stanoviště Hornická 655 na stanoviště 

Hornická 650 a zůstane zachován čtyřtýdenní interval svozu, nebude dosaženo žádné úspory. 

Nedojde však ani ke zvýšení nákladů na svoz, neboť stanoviště Hornická 650 leží na jediné 

příjezdové trase ke stanovišti Hornická 655 (obrázek č. 11). 

V případě, že stanoviště Hornická 655 zůstane vybaveno dvěma nádobami, lze upravit 

interval svozu tříděného plastu na šestitýdenní. Vzhledem k průměrnému zaplnění nádob 

a množství sebraných pytlů s plastem nebude mít redukce četnosti svozu vliv na sebrané 

množství. Svozové vozidlo najede po časové optimalizaci 517,36 km. Náklady na svoz 

budou ve výši 62 290,10 Kč. 

Při šestitýdenním intervalu svozu sníží obec náklady na svoz tříděného plastu 

o 31 145,10 Kč. 

Zavedením šestitýdenního intervalu svozu tříděného skla, papíru a plastu mohou být 

sníženy náklady obce až o 59 882,20 Kč ročně. 

 

Obrázek 11: Zobrazení stanovišť Hornická 655 a Hornická 650. [53] 

5.2 Doubrava 

Obec Doubrava investovala v roce 2012 do svozu tříděného skla, plastu, papíru 

a směsného KO částku ve výši 721 464 Kč [27]. S ohledem na nízkou objemovou zaplněnost 
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nádob a malé množství sebraných pytlů se jako nevhodnější jeví pouze časová optimalizace 

svozu. Takto získané úspory byly vypočteny zvlášť pro každou složku ze sledovaných 

tříděných odpadů. 

Sklo: 

Podle knihy jízd bylo v roce 2012 ujeto svozovým vozidlem za účelem svozu tříděného 

skla celkem 128,04 km [27]. Za svoz tříděného skla v roce 2012 obec zaplatila 15 416 Kč 

včetně DPH. 

Protože průměrná objemová zaplněnost sběrných nádob nedosahovala ani 25 %, byl 

navržen osmitýdenní interval ve svozu tříděného skla. Omezením četnosti svozu ujede 

svozové vozidlo ročně 64,02 km. Náklady na svoz skla v režimu jednou za osm týdnů činí 

7 708 Kč. 

Časovou optimalizací svozu obec ušetří 7 708 Kč. 

Papír: 

V roce 2012 ujelo svozové vozidlo při svozu tříděného papíru v obci Doubrava celkem 

771,60 km [27]. Při ceně 120,40 Kč za kilometr činily celkově vynaložené náklady na svoz 

papíru 92 900,60 Kč. 

S ohledem na objemovou zaplněnost nádoby a množství sebraných pytlů byl v rámci 

optimalizace zaveden osmitýdenní svoz tříděného papíru. Omezení četnosti svozu nebude 

mít vliv na množství sebrané komodity. Svozové vozidlo najede ročně 385,80 km. Náklady 

na svoz tříděného papíru při osmitýdenním intervalu činí 46 450,30 Kč. 

Zavedením svozu tříděného papíru v intervalu jedenkrát za šest týdnů obec ušetří 

46 450,30 Kč. 

Plast: 

Celkový počet kilometrů najetých svozovým vozidlem v obci v roce 2012 při svozu 

tříděného plastu a PET lahví činil 819,96 kilometrů [27]. Náklady na svoz tohoto druhu 

odpadu dosáhly výše 98 723,20 Kč. 

Protože sběrné nádoby byly ve sledovaném období zaplněny nejvýše do 49 % 

a obdobně se vyvíjel sběr plastů realizovaný prostřednictvím pytlového systému, byl v rámci 
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optimalizace navržen osmitýdenní interval mezi jednotlivými svozy. Svozové vozidlo 

v nově navrženém režimu ujede 409,98 km, což představuje náklady ve výši 49 361,60 Kč. 

Zavedením osmitýdenní frekvence četnosti svozu plastu bude dosaženo úspory 

v nákladech 49 361,60 Kč. 

Při osmitýdenní frekvenci svozu tříděného skla, papíru a plastu mohou být sníženy 

náklady Doubravy o 103 519,90 Kč ročně. 

5.3 Horní Suchá 

Horní Suchá v roce 2012 zaplatila na svoz směsného KO, BRKO, tříděného papíru, 

skla a plastu celkem 1 711 926 Kč včetně DPH [27]. Úspory získané zejména časovou 

optimalizací svozu jsou níže uvedeny zvlášť pro každou složku sledovaných tříděných 

odpadů. 

Sklo: 

Podle knihy jízd bylo v roce 2012 ujeto svozovým vozidlem za účelem svozu tříděného 

skla celkem 636 km [27]. To znamená, že za svoz tříděného skla v roce 2012 obec zaplatila 

76 574,40 Kč. 

Přesunutím nádob ze stanovišť K Prádlu 1015 a Kaštanová na stanoviště Hornosušská 

Na Kopečku a Centrum PZKO bude umožněno svážet tříděné sklo v intervalu jednou za šest 

týdnů. Toto opatření nebude mít vliv na množství sebraného skla, pokud budou domácnosti 

v okolí zrušených stanovišť vybaveny separačními pytli. Celkově se jedná o 39 pytlů. 

Rozšířením pytlového systému dojde k prodloužení délky projeté trasy asi o 300 metrů na 

každý svoz. 

Investice do vybavení domácností pytli na tříděné sklo byly předpokládány ve výši 

906,50 Kč při ceně 18,50 Kč za kus (39 pytlů pro domácnosti + 10 pytlů jako záloha). 

V případě realizace tohoto opatření ujede svozové vozidlo po časové optimalizaci 

426,40 km. Náklady na svoz tříděného skla při současné ceně 120,40 Kč za kilometr budou 

činit 51 338,60 Kč. To znamená, že roční úspora bude ve výši 25 235,80 Kč. Od této částky 

je zapotřebí v prvním roce odečíst 906,50 Kč na zakoupení 49 pytlů. V dalších letech pak 

vždy 185 Kč na zakoupení náhradních pytlů. Celková výše úspory dosáhne 24 329,30 Kč 

v prvním roce a v dalších letech 25 050,80 Kč. 
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Přijaté opatření neovlivní pytlový systém sběru zavedený v ostatních částech obce, 

protože průměrný počet sebraných pytlů se pohybuje pod jednou třetinou z celkově 

rozdaného množství. 

Papír: 

V roce 2012 ujelo svozové vozidlo při svozu papíru celkem 723,6 kilometrů[27]. Při 

ceně 120,40 Kč za km činily celkově vynaložené náklady na svoz tříděného papíru 87 121,40 

Kč. 

Zavedení šestitýdenního cyklu svozu papíru si vyžádalo vybavení stanovišť: Stavební 

1226, ZŠ Těrlická a Centrum PZKO jednou dodatečnou nádobou. Náklady na pořízení 

nádob jsou 23 922 Kč. Omezení četnosti svozu nebude mít vliv na množství sebrané 

komodity ani na počet ujetých kilometrů. 

Svozové vozidlo nově ujede ročně 482,40 km. Náklady na svoz tříděného papíru při 

šestitýdenním intervalu činí 58 081 Kč. 

Zavedením svozu tříděného papíru v intervalu jedenkrát za šest týdnů Horní Suchá 

v prvním roce ušetří 5 118,40 Kč, v dalších letech 29 040,40 Kč. 

Plast: 

Celkový počet kilometrů najetých svozovým vozidlem v obci v roce 2012 při svozu 

tříděného plastu a PET lahví činí 771,96 km [27]. Náklady na svoz tohoto druhu odpadu činily 

92 944 Kč. 

Pro zavedení šestitýdenního cyklu svozu plastu je zapotřebí přesunout jednu nádobu 

ze stanoviště Stavební 1126 na stanoviště Centrum PZKO. Přesun nádoby a omezení četnosti 

svozu nebude mít vliv na množství sebrané komodity ani na počet ujetých kilometrů. 

Svozové vozidlo v novém režimu ročně ujede 514,64 km. Náklady na svoz tříděného 

papíru v šestitýdenním intervalu činí 61 962,70 Kč. Úspora v nákladech na svoz tříděného 

plastu bude ročně ve výši 30 981,30 Kč. 

Zavedením šestitýdenního intervalu svozu tříděného skla, papíru a plastu mohou být 

sníženy náklady obce až o 85 072,50 Kč ročně, aniž by s ohledem na zaplněnost nádob 

a výtěžnost pytlového sběru došlo ke snížení množství sebraných komodit. 
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5.4 Město Petřvald 

Město v roce 2012 zaplatilo na svoz směsného KO, BRKO, tříděného papíru, skla 

a plastu celkem 1 465 527 Kč včetně DPH [27]. Úspory získané zejména časovou optimalizací 

svozu byly vypočteny zvlášť pro každou složku sledovaných tříděných odpadů. 

Sklo: 

V roce 2012 ujelo svozové vozidlo při svozu tříděného skla v Petřvaldě celkem 399,96 

km [27]. Při ceně 120,40 Kč za kilometr činily celkově vynaložené náklady na svoz papíru 

45 155,20 Kč. 

Po přidání nádob na stanoviště Březenská sídliště, Klimšova prodejna Škutová, 

Klimšova RPG a OKD Rekultivace bude ve městě umožněno svážet tříděné sklo v intervalu 

jednou za šest týdnů. Toto opatření nebude mít vliv na množství sebraného skla. Rozšířením 

donáškového systému o jednu nádobu dojde k prodloužení délky trasy asi o 900 metrů na 

každý svoz. 

V případě realizace tohoto opatření svozové vozidlo po časové optimalizaci ujede 

273,84 km. Náklady na svoz tříděného skla při současné ceně 120,40 Kč za kilometr budou 

činit 32 970,30 Kč. Roční úspora oproti předchozímu systému bude ve výši 12 184,90 Kč. 

Z důvodu pořízení 4 nových nádob bude nutno z obecního rozpočtu v prvním roce vynaložit 

částku 31 896 Kč. Vynaložené investiční prostředky se městu vrátí za dva a půl roku po 

zavedení šestitýdenního intervalu. 

Papír: 

V roce 2012 ujelo svozové vozidlo při svozu papíru celkem 483,6 kilometrů [27]. Při 

ceně 120,40 Kč za jeden km činily celkově vynaložené náklady na svoz tříděného papíru 

58 225,40 Kč. 

Dvanáct z dvaceti dvou stanovišť na tříděný papír bylo průměrně zaplněno z více než 

70 %. Proto, aby mohla být realizována časová optimalizace svozu, například 

v šestitýdenním cyklu, by bylo nutno ze strany města investovat do nákupu 12 sběrných 

nádob. Tato investice by si vyžádala náklady ve výši 95 688 Kč. Zavedením šestitýdenního 

cyklu by bylo dosaženo roční úspory ve výši 19 408 Kč. Návratnost investice na pořízení 

nových nádob se pohybuje na hranici pěti let. Byla-li by časová optimalizace provedena 

v pětitýdenním cyklu svozu, bylo by nutno investovat do nákupu 7 nádob (stanoviště 
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s průměrným zaplněním nad 75 %). Úspora získaná nižším počtem ujetých svozových 

kilometrů by investici zaplatila po více než pěti letech. 

Časová optimalizace svozu tříděného papíru je náročná na investice s dlouhou dobou 

návratnosti, proto je k tomuto řešení zapotřebí souhlasného rozhodnutí zastupitelstva města. 

Vzhledem k současné ekonomické situaci měst a obcí a s ohledem na zásady stanovené ve 

spolupráci se svozovou firmou, bylo navrženo zachovat současný systém. 

Plast: 

Celkový počet kilometrů najetých svozovým vozidlem ve městě v roce 2012 při svozu 

tříděného plastu a PET lahví činí 1 304,04 kilometrů [27]. Náklady na svoz tohoto druhu 

odpadu činily 157 006,40 Kč. 

Pro zavedení šestitýdenního cyklu svozu plastu je nutno doplnit stanoviště Březinská 

sídliště, Na Zaryjích, Šenovská 1, Klimšova RPG a OKD Rekultivace o jednu novou nádobu. 

Bude nutno, aby obec vynaložila částku 39 870 Kč na zakoupení nových nádob. 

Svozové vozidlo v šestitýdenním režimu ročně ujede 869,36 km. Náklady na svoz 

tříděného papíru v tomto intervalu činí 104 670,90 Kč. Úspora v nákladech na svoz tříděného 

plastu bude v prvním roce 12 465,50 Kč a v dalších letech 52 335,50 Kč. 

Zavedením šestitýdenního intervalu svozu tříděného skla a plastu mohou být sníženy 

náklady obce až o 64 520,40 Kč ročně, aniž by s ohledem na zaplněnost nádob a výtěžnost 

pytlového sběru došlo ke snížení množství sebraných komodit KO. 

5.5 Stonava 

Stonava v roce 2012 vynaložila 515 639 Kč za svoz směsného KO, tříděného papíru, 

skla, plastu a BRKO [27]. Na základě sledování je v obci možno provést časovou optimalizaci 

svozu s minimálními investičními náklady. 

Sklo: 

Při svozu tříděného skla vozidlo v roce 2012 ujelo celkem 204 kilometrů [27]. Za 

svozový výkon vozidla obec zaplatila 24 561,60 Kč včetně DPH. 

Průměrná objemová zaplněnost sběrných nádob se v obci pohybovala od 14 % na 

stanovišti v Dolanech ZŠ po 65 % na stanovišti sídliště Nový Svět. Přestože je sběrná nádoba 
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v Dolanech málo efektivní, nebylo navrženo její zrušení, neboť se v této místní části obce 

jedná o jediné stanoviště na tříděné sklo. V rámci úvahy, zda stanoviště zrušit či nikoliv, 

bylo přihlédnuto také k tomu, že v obci není zaveden pytlový systém sběru skla. 

Vzhledem k dobrým výsledkům separace papíru na stanovišti Stonava OÚ bylo toto 

stanoviště doplněno nádobou na sklo a nádobou na tříděný plast. Tímto řešením vznikne 

plnohodnotné separační centrum, které si vyžádá pořízení jedné nádoby na sklo v  hodnotě 

7 974,- Kč. Průměrná zaplněnost nádob umožňuje zavedení šestitýdenního cyklu svozu skla. 

Časovou optimalizací dojde k úspoře v celkovém ročním množství ujetých kilometrů, aniž 

by tuto skutečnost negativně ovlivnilo přidání nádoby na stanoviště Stonava OÚ. 

Omezením četnosti svozu ujede vozidlo ročně 136 km. Náklady na svoz skla v režimu 

jednou za šest týdnů činí 16 374,40 Kč. 

Časovou optimalizací svozu při nákupu jedné nádoby obec v prvním roce ušetří 231,20 

Kč, v dalších letech 8 187,20 Kč. 

Papír: 

V roce 2012 ujelo svozové vozidlo při svozu tříděného papíru ve Stonavě celkem 723,6 

km [27]. Při ceně 120,40 Kč za kilometr činily celkově vynaložené náklady na svoz papíru 

87 121,40 Kč. 

Zavedení časové optimalizace je podmíněno doplněním stanovišť Sídliště Hořany J - J, 

Bonkov 1090 a Stonava OÚ o jednu novou nádobu. Omezení četnosti svozu nebude mít vliv 

na množství sebrané komodity. Náklady na pořízení tří nádob si vyžádají investici ve výši 

23 922 Kč. Svozové vozidlo nově najede ročně 482,4 km. Náklady na svoz tříděného papíru 

při šestitýdenním intervalu budou 58 081 Kč. 

Zavedením svozu tříděného papíru v intervalu jedenkrát za šest týdnů obec v prvním 

roce (po zohlednění nákupu tří nových nádob) ušetří 5 118,40 Kč, v dalších letech 29 040,40 

Kč. 

Plast: 

Svozové vozidlo v roce 2012 při svozu tříděného plastu ujelo celkem 824,04 kilometrů 

[27]. Náklady na svoz tohoto druhu odpadu dosáhly výše 99 241,40 Kč. 
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Přesunutím dvou nádob na nová stanoviště se svozová trasa prodlouží o 1,5 km. 

Prodloužení trasy bude kompenzováno zřízením komplexního stanoviště pro sběr odpadů 

stanoviště se základními druhy tříděných odpadů. To umožní obyvatelům Stonavy 

komfortnější separaci využitelných složek KO. Vzhledem k tomu, že v pytlovém systému je 

pravidelně sbírána pouze třetina z rozdaných pytlů a zaplněnost nádob se pohybuje kolem 

30 %, je možno optimalizovat svoz plastu na jednou za šest týdnů. Svozové vozidlo v nově 

navrženém režimu ujede 561,36 km, což představuje náklady ve výši 67 587,70 Kč. 

Zavedením šestitýdenní frekvence četnosti svozu plastu bude dosaženo úspory 

v nákladech 33 653,70 Kč. 

Zavedením šestitýdenního intervalu svozu tříděného skla, papíru a plastu mohou být 

sníženy náklady Stonavy až o 70 881,30 Kč ročně. 

5.6 Těrlicko 

V roce vynaložila obec ze svého rozpočtu 1 870 466 Kč za svoz směsného KO, 

tříděného papíru, skla a plastu a BRKO [27]. Na základě sledování zaplněnosti nádob a počtu 

sebraných pytlů je v obci možno provést časovou optimalizaci svozu s malými investičními 

náklady. 

Sklo: 

Při svozu tříděného skla vozidlo v roce 2012 ujelo celkem 420 kilometrů [27]. Za tuto 

službu obec zaplatila svozové firmě 50 568 Kč včetně DPH. 

Sběrné nádoby jsou zaplněny průměrně od 59 % do 73 %. Aby mohla být provedena 

časová optimalizace svozu je nutno doplnit stanoviště Náměstí u KD, Těrlická u bytovek 

a Hradiště u KD po jedné sběrné nádobě. Toto řešení si vyžádá náklady ve výši 23 922 Kč. 

Svozem skla v intervalu jednou za šest týdnů dojde k úspoře v celkovém ročním množství 

ujetých kilometrů. 

Omezením četnosti svozu ujede vozidlo ročně 280 km. Náklady na svoz skla v režimu 

jednou za šest týdnů činí za celý kalendářní rok 33 712 Kč. 

Investice do tří nových nádob se obci vrátí po roce a půl od zavedení nového systému 

svozu, v dalších letech dosáhne úspora při konstantních nákladech částky 16 856 Kč. 
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Papír: 

V loňském roce ujelo svozové vozidlo v Těrlicku při svozu tříděného papíru 

v pytlovém systému celkem 656,04 km [27]. V roce 2012 obec na svoz této komodity 

vynaložila 78 987,20 Kč. 

Vzhledem k tomu, že v průběhu sledovaného období byly pytle sbírány s účinností 

menší než 50 %, bylo navrženo svážení tříděného papíru v intervalu jednou za osm týdnů. 

Toto opatření si vzhledem k dosavadní účinnosti sběru nevyžádá zvýšené náklady na 

zakoupení a distribuci nových pytlů. Svozové vozidlo v novém časovém cyklu ujede 

polovinu současných kilometrů, tj. 328,02 km, s finančními náklady 39 493,60 Kč. 

Zavedením svozu papíru v osmitýdenním intervalu Těrlicko uspoří 39 493,60 Kč. 

Plast: 

Při svozu tříděného plastu v Těrlicku bylo v loňském roce svozovým vozidlem ujeto 

celkem 804 kilometrů. Náklady na svoz tohoto druhu odpadu dosáhly výše 96 801,60 Kč. 

Nádoby na tříděný plast a PET lahve byly zaplněny v rozmezí od 46 % do 80 %. 

Zavedení časové optimalizace svozu je podmíněno doplněním stanovišť Těšínská nákupní 

středisko a Náměstí 474 o jednu sběrnou nádobu. Toto řešení si vyžádá náklady ve výši 

15 948 Kč. Po úpravě četnosti svozu jedenkrát za šest týdnů bude svozovým vozidlem ujeto 

536 km. Náklady na svozové kilometry budou 64 534,40 Kč. 

Zavedením šestitýdenní frekvence četnosti svozu plastu bude v prvním roce po 

odečtení nákladů na nové nádoby ušetřeno 16 319,20 Kč, v dalších letech úspory dosáhnou 

výše 32 267,20 Kč. 

Zavedením šestitýdenního intervalu svozu tříděného skla a plastu a osmitýdenního 

intervalu u papíru mohou být sníženy náklady Těrlicka až o 88 616,80 Kč ročně. 

Za celou svozovou oblast Depos Horní Suchá, a. s. mohou úspory při svozu tříděného 

odpadu dosáhnout částky od 291 993,60 Kč v prvním roce do 472 493,10 Kč ve třetím roce, 

při celkových nákladech ve výši 192 282,50 Kč (jedná se zejména o náklady na pořízení 

nových pytlů a sběrných nádob). 

Náklady na svoz odpadů by mohly být ještě dále sníženy o nezanedbatelnou částku 

pomocí optimalizace svozových tras jednotlivých druhů odpadů pomocí operační analýzy 
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dat podobně, jako je tomu například v německém Stuttgartu [57]. Základem tohoto řešení je 

skupina odborníků věnujících se problematice nakládání s odpady, matematiků 

a programátorů. Cílem operační analýzy svozu odpadů je stanovení trasy svozového vozu 

tak, aby správný typ vozidla obsloužil s minimální ujetou vzdáleností všechna odpovídající 

stanoviště s odpadem. Pro správné řešení je třeba znát množství vyprodukovaného odpadu 

v daném místě, používané typy nádob v oblasti (rozlišované například podle tvaru vík nádob, 

objemových velikostí nádob, umístění úchytů pro manipulaci), typy svozových vozů, přesná 

místa umístění nádob na mapě, polohu jednosměrných silnic, zákazy a omezení pro nákladní 

automobily vyplývající z místních podmínek (například zúžení silnic, nezpevněné povrchy 

silnic, nezpevněné krajnice, seznam ulic, které lze obsloužit pouze couváním vozu), přesnou 

polohu míst pro další zpracování nebo odstranění odpadů, pracovní dobu osádky svozového 

vozidla apod. Výsledkem je operační systém (program), který sám vysílá v přesně 

stanovených intervalech správný typ svozových vozů pro určený druh odpadu, po 

nejkratších trasách a k přesně stanoveným nádobám. Do operačního systému je možno 

v průběhu jeho užívání vkládat nové odpadové stanoviště, a také změny v organizaci 

dopravy, středně a dlouhodobé uzavírky a podobně. Přestože tyto operační programy 

nedokážou reagovat na nepředvídané události, tj. například nehody, mohou uspořit až 13 % 

původní délky trasy, což je značná úspora v ekonomickém vyjádření, i významný přínos pro 

životní prostředí [58, 59]. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo optimalizovat svoz tříděného odpadu v obcích svozové 

oblasti Depos Horní Suchá, a. s. Vzhledem k finančním možnostem svozové firmy 

i dotčených obcí byla jako ekonomicky nejúčinnější varianta zvolena časová optimalizace 

svozu. 

V rámci sledování zaplněnosti sběrných nádob a sběru separačních pytlů se ukázalo, 

že v dotčených obcích je dosavadní kombinovaný systém sběru tříděného odpadu, vzhledem 

k nákladům vynaloženým na svoz, málo efektivní. Z důvodu sběru pytlů svozová vozidla 

ujela značné množství kilometrů při malém množství sebraných odpadů v pytlích. Pytlová 

část sběru tříděného odpadu zatěžuje obce zvýšenými náklady na svoz, a do budoucna je 

nutno počítat s jejich dalším růstem kvůli zvyšujícím se cenám pohonných hmot, nákladům 

na pojištění i mzdovým nákladům. 

Po časové optimalizaci je pro další snížení nákladů možné zavést pouze jednu formu 

sběru tříděného odpadu. Zavedením donáškového systému při správně nastavených 

parametrech, kterými jsou především správná volba stanovišť a optimálně nastavená 

donášková vzdálenost, by se měly radikálně snížit náklady na svoz, aniž by došlo k poklesu 

sebraného množství tříděného odpadu. 

Je důležité, aby obce obyvatelům vysvětlily neudržitelnost současného systému 

s ohledem na ekonomickou stránku. Je zapotřebí, aby obce systematicky v rámci osvěty 

učily obyvatelstvo, jak předcházet vzniku odpadů (např. propagací prodeje do vlastních 

přinesených nádob a obalů, poukazováním na výhody upřednostňování výrobků 

s minimálním množstvím obalového materiálu nebo vyčíslením nákladů obce za používání 

jednorázových nákupních tašek apod.), a také, jak správně separovat odpad (například, že 

obalové sklo nebo kartony mají být separovány čisté, bez kovových či plastových kroužků 

a uzávěrů, že krabice mají být v rozloženém stavu, PET láhve sešlápnuty apod.). 

Pouze minimalizací produkovaných odpadů ze strany domácností, správně 

nastaveným způsobem sběru odpadů, optimálním časovým nastavením četnosti svozu a co 

nejkratší délkou svozových tras mohou obce i obyvatelstvo dosáhnout toho, že vzniklý 

odpad bude odstraňován efektivně a nejnižšími možnými náklady. 
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Příloha 1 

Seznam druhů odpadů, které je možno ukládat na skládku společnosti Depos Horní Suchá, 

a. s. Červeně označené odpady je možno odstranit uložením na skládku pouze po předchozím 

souhlasu a nelze-li je odstranit jiným způsobem, než skládkováním [27]. 

 

01 01 Odpady z těžby nerostů 

01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 

01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 

01 03 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů 

01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 

01 03 08 Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07 

01 03 09 Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 07 

01 03 99 Odpady jinak blíže neurčené 

01 04 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů 

01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 

01 04 09 Odpadní písek a jíl 

01 04 10 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 

01 04 11 Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07 

01 04 12 Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 

04 11 

01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07 

01 04 99 Odpady jinak blíže neurčené 

01 05 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady 

01 05 04 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu 

01 05 07 Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 

01 05 08 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 

01 05 99 Odpady jinak blíže neurčené 

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

02 01 02 Odpad živočišných tkání 

02 01 04 Odpadní plasty (kromě obalů) 

02 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 

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

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, pouze na základě čestného 

prohlášení původce a se souhlasem Veterinární správy 

02 02 99 Odpady jinak blíže neurčené 

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

kávy a tabáku, odpady z�konzerváren a tabákového průmyslu z výroby droždí 

kvasničného extraktu, z přípravy a kvašeni melasy 

02 03 02 Odpady konzervačních činidel 

02 03 03 Odpady z extrakce rozpouštědel 

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, pouze na základě čestného 

prohlášení původce 

02 04 Odpady z výroby cukru 

02 04 02 Odpad uhličitanu vápenatého 

02 04 99 Odpady jinak blíže neurčené 

02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu 

02 05 99 Odpady jinak blíže neurčené 
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02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

02 06 02 Odpady konzervačních činidel 

02 06 99 Odpady jinak blíže neurčené 

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

a kakaa) 

02 07 03 Odpady z chemického zpracování 

02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, pouze na základě čestného 

prohlášení původce 

02 07 99 Odpady jinak blíže neurčené 

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

03 01 99 Odpady jinak blíže neuvedené 

03 02 Odpady z impregnace dřeva 

03 02 99 Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená 

03 03 Odpady z výroby celulózy, papíru a lepenky 

03 03 05 Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru 

03 03 99 Odpady jinak blíže neurčené 

04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu 

01 01 02 Odpad z loužení 

04 01 08 Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom 

04 01 09 Odpady z úpravy a apretace 

04 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 

04 02 Odpady z textilního průmyslu 

04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, eleastomer, plastomer) 

04 02 15 Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14 

04 02 17 Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16 

04 02 99 Odpady jinak blíže neurčené 

05 01 Odpady ze zpracování ropy 

05 01 10 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 

09 

05 01 13 Kaly z napájecí vody pro kotle 

05 01 14 Odpad z chladících kolon 

05 01 16 Odpady obsahující síru z odsiřování ropy 

05 01 17 Asfalt 

05 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 

05 06 Odpady z pyrolytického zpracováni uhlí 

05 06 04 Odpad z chladících kolon 

05 06 99 Odpady jinak blíže neurčené 

05 07 Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu 

05 07 99 Odpady jinak blíže neurčené 

06 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používáni kyselin 

06 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 

06 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používáni alkálií 

06 02 99 Odpady jinak blíže neurčené 

06 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů 

kovů 

06 03 99 Odpady jinak blíže neurčené 
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06 04 Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03 

06 04 99 Odpady jinak blíže neurčené 

06 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

06 05 03 Jiné kaly odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02 

06 06 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin 

z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů 

06 06 03 Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02 

06 06 99 Odpady jinak blíže neurčené 

06 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických 

procesů zpracování halogenů 

06 07 99 Odpady jinak blíže neurčené 

06 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů 

06 08 99 Odpady jinak blíže neurčené 

06 09 Odpady z výroby, zpracováni, distribuce a používání sloučenin fosforu a 

z chemických procesů zpracování fosforu 

06 09 99 Odpady jinak blíže neurčené 

06 10 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin 

z chemických procesů zpracováni dusíku a z výroby hnojiv 

06 10 99 Odpady jinak blíže neurčené 

06 11 Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel 

06 11 01 Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého 

06 11 99 Odpady jinak blíže neurčené 

06 13 Odpady z jiných anorganických chemických procesů 

06 13 03 Saze průmyslově vyráběné 

06 13 99 Odpady jinak blíže neurčené 

07 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických 

sloučenin 

07 01 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 

11 

07 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 

07 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického 

kaučuku a syntetických vláken 

07 02 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 

11 

07 02 13 Plastový odpad 

07 02 15 Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14 

07 02 17 Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16 

07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené 

07 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a 

pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11) 

07 03 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 

11 

07 03 99 Odpady jinak blíže neurčené 

07 04 Odpady z výroby, zpracováni, distribuce a používání organických pesticidů 

(kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva 

(kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů 

07 04 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem    

07 04 11 
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07 04 99 Odpady jinak blíže neurčené 

07 05 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků 

07 05 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 

11 

07 05 14 Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13 

07 05 99 Odpady jinak blíže neurčené 

07 06 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, 

detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky 

07 06 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 

11 

07 06 99 Odpady jinak blíže neurčené 

07 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a 

blíže nespecifikovaných chemických výrobků 

07 07 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 

11 

07 07 99 Odpady jinak blíže neurčené 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, a používání nátěrových hmot (barev, 

laků a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 

08 01 14 Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13 

08 01 16 Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15 

08 01 18 Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17 

08 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 

08 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot 

(včetně keramických materiálů) 

08 02 01 Odpadní práškové barvy 

08 02 02 Vodné kaly obsahující keramické materiály 

08 02 99 Odpady jinak blíže neurčené 

08 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev 

08 03 07 Vodné kaly obsahující tiskařské barvy 

08 03 13 Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12 

08 03 15 Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14 

08 03 18 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 

08 03 99 Odpady jinak blíže neurčené 

08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnících materiálů 

(včetně vodotěsnících výrobků) 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 

08 04 12 Jiné kaly z lepidel a těsnících materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11 

08 04 14 Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnících materiálů neuvedené pod číslem 

08 04 13 

08 04 16 Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnící materiály neuvedené pod číslem 

08 04 15 

08 04 99 Odpady jinak blíže neurčené 

09 01 Odpady z fotografického průmyslu 

09 01 08 Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra 

09 01 10 Fotoaparáty na jedno použití bez baterií 

09 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 
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10 01 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v 

podskupině 19) 

10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 

01 04) 

10 01 02 Popílek ze spalování uhlí 

10 01 03 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva 

10 01 15 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 

01 14 

10 01 17 Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem10 01 16 

10 01 19 Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05,10 01 07 a 10 01 18 

10 01 21 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 

01 20 

10 01 23 Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22 

10 01 24 Písky z fluidních loží 

10 01 25 Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny 

10 01 26 Odpady z čištění chladících vod 

10 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 

10 02 Odpady z průmyslu železa a oceli 

10 02 12 Jiné odpady z čištění chladící vody neuvedené pod číslem10 02 11 

10 02 14 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem10 02 13 

10 02 15 Jiné kaly a filtrační koláče 

10 02 99 Odpady jinak blíže neurčené 

10 03 Odpady z pyrometalurgie hliníku 

10 03 02 Odpadní anody 

10 03 18 Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem10 03 17 

10 03 20 Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19 

10 03 22 Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 

21 

10 03 24 Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23 

10 03 26 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25 

10 03 28 Jiné odpady z čištění vody neuvedené pod číslem 10 03 27 

10 03 30 Odpad z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29 

10 03 99 Odpady jinak blíže neurčené 

10 04 Odpady z pyrometalurgie olova 

10 04 10 Jiné odpady z čištění chladící vody neuvedené pod číslem 10 04 09 

10 04 99 Odpady jinak blíže neurčené 

10 05 Odpady z pyrometalurgie zinku 

10 05 99 Odpady jinak blíže neurčené 

10 06 Odpady z pyrometalurgie mědi 

10 06 99 Odpady jinak blíže neurčené 

10 07 Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny 

10 07 03 Pevný odpad z čištění plynu 

10 07 04 Jiný úlet a prach 

10 07 05 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu 

10 07 08 Jiné odpady z čištění chladící vody neuvedené pod číslem10 07 07 

10 07 99 Odpady jinak blíže neurčené 

 

10 08 Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů 
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10 08 99 Odpady jinak blíže neurčené 

10 09 Odpady ze slévání železných odlitků 

10 09 14 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13 

10 09 16 Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15 

10 09 99 Odpady jinak blíže neurčené 

10 10 Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů 

10 10 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05 

10 10 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07 

10 10 10 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09 

10 10 12 Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11 

10 10 14 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13 

10 10 16 Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15 

10 10 99 Odpady jinak blíže neurčené 

10 11 Odpady z výroby skla a skleněných výrobků 

10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken 

10 11 05 Úlet a prach 

10 11 10 Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 

10 11 09 

10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11 

10 11 14 Kaly z leštění broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13 

10 11 16 Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15 

10 11 18 Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17 

10 11 20 Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 

10 11 19 

10 11 99 Odpady jinak blíže neurčené 

10 12 Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv 

10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním 

10 12 03 Úlet a prach 

10 12 05 Kaly a filtrační koláče z čištění plynů 

10 12 06 Vyřazené formy 

10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) 

10 12 10 Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 19 

10 12 12 Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11 

10 12 13 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 

10 12 99 Odpady jinak blíže neurčené 

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

vyráběných 

10 13 01 Odpad surovin před tepelným zpracováním 

10 13 04 Odpady z kalcinace a hašení vápna 

10 13 06 Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly10 13 12 a 10 13 13) 

10 13 07 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu 

10 13 10 Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09 

10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 

a 10 13 10 

10 13 13 Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12 

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal 

10 13 99 Odpady jinak blíže neurčené 
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11 01 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných 

materiálů (např. galvanizace, zinkováni, moření, leptání, fosfátování, alkalické 

odmašťováni, anodická oxidace) 

11 01 10 Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 11 01 09 

11 01 12 Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11 

11 01 14 Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13 

11 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 

11 02 Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů 

11 02 03 Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy 

11 02 06 Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05 

11 02 99 Odpady jinak blíže neurčené 

11 05 Odpady ze žárového zinkováni 

11 05 99 Odpady jinak blíže neurčené 

12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanicky povrchové úpravy kovů a plastů 

12 01 05 Plastové hobliny a třísky 

12 01 13 Odpady ze svařování 

12 01 15 Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14 

12 01 17 Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16 

12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 

12 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly, pouze nevyužitelné 

15 01 02 Plastové obaly, pouze nevyužitelné 

15 01 03 Dřevěné obaly, pouze nevyužitelné 

15 01 05 Kompozitní obaly, pouze nevyužitelné 

15 01 06 Směsné obaly, pouze nevyužitelné 

15 01 07 Skleněné obaly, pouze nevyužitelné 

15 01 09 Textilní obaly, pouze nevyužitelné 

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené 

pod číslem 15 02 02 

16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních 

strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby 

16 01 03 Pneumatiky (pouze jako konstrukční prvek) 

16 01 19 Plasty 

16 01 20 Sklo 

16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené 

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 

16 02 Odpady z elektrického a elektronického zařízení 

16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15 

16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky 

16 03 04 Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03 

16 08 Upotřebené katalyzátory 

16 08 04 Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu 

uvedeného pod číslem 16 08 07) 

16 11 Odpadni vyzdívky a žáruvzdorné materiály 

16 11 02 Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů 

neuvedené pod č. 16 11 01 
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16 11 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 

číslem 16 11 03 

16 11 06 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod 

číslem 16 11 05 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kameni a vytěžená 

hlušina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 

03 

18 01 Odpady z periodické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí 

18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky 

s ohledem na prevenci infekce 

18 02 Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence chorob zvířat 

18 02 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky 

s ohledem na prevenci infekce 

19 01 Odpady ze spalování nebo pyrolyzy odpadů 

19 01 12 Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11 

19 01 14 Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13 

19 01 16 Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15 

19 01 18 Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17 

19 01 19 Odpadní písky z fluidních loží 

19 01 99 Odpady jinak blíže neurčené 

19 02 Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňováni chromu či 

kyanidů, neutralizace) 

19 02 03 Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné 

19 02 06 Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05 

19 02 99 Odpady jinak blíže neurčené 

19 04 Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace 

19 04 01 Vitrifikovaný odpad 

19 04 04 Chladící voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu 

19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů 

19 05 01 Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu 
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19 05 02 Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu 

19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti 

19 05 99 Odpady jinak blíže neurčené 

19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu 

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

19 06 99 Odpady jinak blíže neurčené 

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

19 08 01 Shrabky z česlí 

19 08 02 Odpady z lapáku písku 

19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky, 

pouze se souhlasem Veterinární správy 

19 08 99 Odpady jinak blíže neurčené 

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

19 09 04 Upotřebené aktivní uhlí 

19 09 05 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů 

19 09 06 Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů 

19 09 99 Odpady jinak blíže neurčené 

19 11 Odpady z regenerace olejů 

19 11 06 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05 

19 11 99 Odpady jinak blíže neurčené 

19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, 

peletizace) 

19 12 04 Plasty a kaučuk 

19 12 05 Sklo 

19 12 08 Textil 

19 12 09 Nerosty (např. písek, kameny) 

19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) 

19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod 

číslem 19 12 11 

19 13 Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody 

19 13 02 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01 

19 13 04 Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03 

19 13 06 Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05 

19 13 08 Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 01 Papír a lepenka, jen nevyužitelné 

20 01 02 Sklo, jen nevyužitelné 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, pouze se souhlasem 

Veterinární správy 

20 01 10 Oděvy 

20 01 11 Textilní materiály, jen nevyužitelné 

20 01 25 Jedlý olej a tuk, pouze se souhlasem Veterinární správy 

20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 

20 01 39 Plasty, jen nevyužitelné 

20 01 41 Odpady z čištění komínů 

20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené 

 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 
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20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad, jen nevyužitelné 

20 02 02 Zemina a kameny 

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

20 03 02 Odpad z tržišť, jen nevyužitelné 

20 03 03 Uliční smetky 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace 

20 03 07 Objemný odpad, bez obsahu BRO 

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neuvedené 
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Příloha 2 

Seznam biologicky rozložitelných odpadů, které je možno přijímat na kompostárně 

společnosti Depos Horní Suchá, a. s. [27]. 

 

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

02 01 01 Kaly z praní a z čištění 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 

02 01 07 Odpady z lesnictví 

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

kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby 

droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy 

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

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

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

02 04 Odpady z výroby cukru 

02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy 

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

02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu 

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

02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 

02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

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

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

čaje a kakaa) 

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

02 07 02 Odpad z destilace lihovin 

02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

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

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

03 01 01 Odpadní kůra a korek 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod 

číslem 03 01 04 

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

03 03 01 Odpadní kůra a dřevo 

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

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

03 03 09 Odpadní kaustifikační kal 

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

povrchové vrstvy z mechanického třídění 

03 03 11 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 

03 03 10 

04 02 Odpady z textilního průmyslu 

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

04 02 20 Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 

04 02 19 

04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken 

04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken 
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15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

17 02 Dřevo, sklo, plasty 

17 02 01 Dřevo 

19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů 

19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti 

19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu 

19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu 

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

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

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 

19 08 11 

19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod 

číslem 19 08 13 

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

19 09 02 Kaly z čiření vody 

19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) 

19 12 01 Papír a lepenka 

19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 

20 Komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru 

20 01 08 1) Odpady z kuchyní a stravoven 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků 

 
1) Odpad katalogového čísla 20 01 08 je možné do zařízení přijímat jen v případě, že 

neobsahuje živočišné tkáně. 


