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ANOTACE 

Nakládání s odpady je základní zákonný postup, jak se chovat při jakékoli manipulaci 

s odpadem. Odpad jako takový, lidstvo na počátku vzniku nebralo jako hrozbu, ale opak 

je pravdou. Čím více lidí, tím více odpadŧ, proto je dŧleţité se zaměřit na to, co s odpadem 

a jakým zpŧsobem ho vhodně vyuţít. V bakalářské práci jsem se soustředila na separaci 

odpadŧ, která řeší vyuţitelnost konkrétních odpadŧ (PET lahve, papír, sklo) pro výrobu 

druhotných surovin. V samostatné kapitole jsem se také zaměřila na anketu, která 

se zabývá znalostmi respondentŧ v oblasti separace odpadŧ, ale také řeší, jak se občané 

města Mostu k tomuto problému staví. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Separace odpadŧ, odpadového hospodářství, odpad.  

 

 

 

SUMMARY 

 

Waste management is a fundamental regulatory process, how to behave in any handling of 

waste. Waste as such, humanity unaware at the beginning of the emergence of a threat, but 

the opposite is true. The more people, the more waste, therefore it is important to focus on 

what the waste and how to use it appropriately. In the thesis I have focused on the 

separation of waste to address the usefulness of the specific waste (PET bottles, paper, 

glass) for the manufacture of secondary raw materials. In a separate chapter, I also focused 

on the survey, which deals with the knowledge of respondents in the separation of waste, 

but also addresses how the citizens of most cities to this problem builds. 
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POH   Plán odpadového hospodářství 
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1. ÚVOD 

S problémem odpadŧ se lidstvo potýkalo jiţ od úsvitu dějin. Odpad vzniká 

při výrobě i spotřebě kaţdého produktu, protoţe odpad není nic jiného, něţ pŧvodní látka 

prošlá výrobním a spotřebním procesem a je jasné, ţe odpady skrývají velké mnoţství 

surovin a energie. Největším problémem tedy je, jak tyto suroviny a energii získat. 

V současnosti je trendem při nakládání s odpady maximální moţné třídění jiţ u vzniku 

a jejich další dŧsledné vyuţití. Vzniku odpadu je třeba předcházet preventivně 

a to především dŧmyslnými výrobními technologiemi a pracovními procesy, tzv. 

bezodpadovými technologiemi. Tyto technologie předem počítají s minimálním 

mnoţstvím vznikajícího odpadu nebo jeho dalším efektivním materiálovým a technickým 

vyuţitím případně zpracováním jako druhotné suroviny. Jako poslední přichází v úvahu 

spalování nebo skládkování odpadu. 

Drastické změny v nárŧstu a ve sloţení odpadŧ za posledních padesát let nutí 

současnou společnost k tomu, aby při nakládání s odpady pracovala s maximální 

opatrností. Aby ze vzniklých odpadŧ byly na ţivotní prostředí co nejmenší antropogenní 

dopady, vynakládá společnost vyšší finanční prostředky, neţ vynakládala dříve.    

Nakládání s odpady je legislativně popsaný zpŧsob, jak odpady shromaţďovat, 

soustřeďovat, třídit, přepravovat a dopravovat, skladovat, upravovat, vyuţívat 

a odstraňovat. 

 Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit separaci v našem městě. Věřím, 

ţe má bakalářská práce poukáţe na potřebu separace  nejen v Mostě, ale i v okolí. 

Dokáţe objasnit její výhody a prospěch pro ţivotní prostředí dnešní, ale i budoucí 

generace a poslouţí jako inspirace k jednoduché formě ochrany ţivotního prostředí. 
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2. HISTORIE ODPADŮ 

2.1 Přirozené odpady      

Odpady jsou na světě tak dlouho jako ţiví tvorové. V přírodě se odpady 

ţivočišného nebo rostlinného pŧvodu stávají surovinami pro jiný organismus. Tak 

například, kdyby nebylo mikroorganismŧ, byla by pŧda v listnatých lesích pokryta 

několikametrovou vrstvou spadaného listí. Mikroorganismy přeměňují odumřelou 

organickou hmotu na minerální látky, které mohou být přijímány rostlinnými kořeny. 

Koloběh je úplný. 

Také kyslík v našem ovzduší je odpadním produktem, dokud ještě nebyla 

fotosyntéza, sestávala se naše atmosféra z oxidu uhličitého, methanu a dusíku. Teprve 

během několika miliard let, kdy se vyvíjely řasy a vyšší rostliny, se atmosféra postupně 

obohacovala kyslíkem a současně se vznikající ţivočišné druhy přizpŧsobovaly tomuto 

z počátku nepřátelskému prostředí. 1. 

2.2 Vyprodukované odpady 

Na rozdíl od přirozených procesŧ koloběhu látek v přírodě nemá odpad 

vyprodukovaný člověkem v přírodě ţádné odběratele. A tak uţ od dob, kdy existují lidé, 

jsou produkovány odpady. 

 Jenom pro informaci, jedno z nejstarších smetišť bylo nalezeno v Norsku v osídlení 

z doby kamenné: obrovská hromada z kostí, střepŧ a popele, asi 320 m dlouhá, 65 m široká 

a 8,5 m vysoká. Z archeologických výzkumŧ vyplynulo, ţe hromada byla příleţitostně 

zapalována, pravděpodobně proto, aby byl odstraněn zápach.      

Také v antice v minoiské kultuře (asi 3000 let př.n.l. na Krétě) existovaly 

splachovací záchody, které se vyprazdňovaly prostřednictvím odvodňovacích systémŧ. 

Pevné odpady byly ukládány v ţumpách nebo se pouţívaly jako hnojivo. V antickém Římě 

byla vybudována asi 600 let př.n.l. takzvaná Cloaka Maxima: kanál o čtyřmetrové výšce. 

Nebylo povinné být napojený na tento odváděcí systém a za napojení na tuto veřejnou síť 

kanálŧ se platilo. Do nenapojených domŧ přicházela kaţdý den soukromá sluţba 

pro hliněnou nádobu s odpadky, jejíţ obsah prodávala zemědělcŧm mimo město. V této 

době existovaly jiţ také veřejné záchodky, které byly nádherně vybavené. 
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Nejstarší nalezená skládka je u města Solutré ve Francii. Je zhruba 40 000 let stará. 

Našla se zde asi dva a pŧl metrŧ široká vrstva zvířecích kostí, pocházející od přibliţně sta 

tisíc zvířat, coţ představuje roční spotřebu masa prŧměrného okresního města. Avšak 

v těchto dobách odpad nepředstavoval ţádný problém, protoţe lidé neprodukovali nic 

trvalejšího neţ příroda. 

Ve středověkých hradech se zbytky jídel a odpady jednoduše házely dolŧ 

z hradního vršku. Ve městech se z oken na ulici vyprazdňovaly nočníky a vyhazovaly 

ostatní odpady. Tento marast strašně páchl a v mnohých ulicích se mohlo chodit jen 

na chŧdách. V ulicích se to hemţilo krysami. Ţádný div, ţe Evropa byla pravidelně 

postihována četnými nákazami, jako byl mor či cholera. V roce 1348 poznali v Paříţi 

souvislost mezi hygienickými podmínkami a nákazami. Poté převzala soukromá sluţba 

odvoz odpadŧ z města.  

Teprve v 19. století pod vlivem cholery, která postihla celou Evropu a poté, 

co Robert Koch nepochybně prokázal souvislost, mezi nemocí a hygienickými 

podmínkami se přistoupilo k rozhodnému řešení problému s odpadem. Anglie měla 

v tomto procesu vŧdčí úlohu. Byl znovu vynalezen splachovací záchod s napojením 

na kanalizační síť a zaveden odvoz odpadŧ z města 1. 
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3. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

 

Základem odpadového hospodářství je předcházení a omezování vzniku odpadŧ. 

Pokud jiţ odpady vzniknou, je třeba s nimi nakládat tak, aby byly maximálně vyuţity jako 

druhotné suroviny a aby minimálně narušovaly ţivotní prostředí. 

Odpadové hospodářství jiţ dlouhá léta přerŧstá hranice jednotlivých měst a zemí. 

Vyţaduje řešení sloţitých otázek, které mají v mnoha zemích podobný charakter 

a převáţně i shodné cíle. Většina státŧ se při řešení problému odpadŧ a odpadového 

hospodářství řídí právními normami. 

V posledních desetiletích se sloţení odpadŧ drasticky změnilo. Nejsou to jiţ 

organické odpady se svým zápachem a nebezpečím epidemií moru a cholery. Dnes 

je odpad směsicí chemických látek zcela nového druhu, částečně vysoce jedovatých, které 

se po staletí nepodaří odbourat. Dnes nás ohroţuje jemné neviditelné rozptýlení škodlivých 

látek a jedŧ ve vodě, ve vzduchu, v pŧdě a v potravě. Naše prostředí je ohroţeno 

gigantickým mnoţstvím odpadŧ, něco takového si dříve nedovedl nikdo představit. 

Společnost se povinnostem, které jsou pro kaţdého při zacházení odpady závazné, 

přizpŧsobuje velmi těţce a nerada. Aţ příliš často se dnes odpad řádně nelikviduje a volně 

se odkládá v krajině. Na řízených skládkách jsou sice odpady překryty zeminou, tím však 

bohuţel nezmizí. Škodlivé látky často prosakují a znečišťují spodní vodu. 

Likvidace odpadŧ funguje zdánlivě stále lépe a lépe. Toto zdání však částečně 

zavinilo, ţe je moţné přehlédnout, ţe vlastní problém odpadŧ není řešen u jeho samotného 

kořene – při samotném vzniku odpadŧ. Zdánlivě „dokonalé“ odstraňování odpadŧ 

podstatně přispívá k našim bezstarostným ţivotním zvyklostem, k bezmyšlenkovitému 

zacházení s přírodními zdroji a energií 1.      

 Odpadové hospodářství se vyvinulo v samostatný výzkumný a studijní obor, který 

se dotýká všech odvětví, především těţby surovin, výroby, dopravy, spotřeby produktŧ 

a zneškodnění odpadŧ. Nakládání s odpady prochází neustálými změnami. Jedno z mnoha 

příčin jsou vývoje výrobních a spotřebních procesŧ a vznikem a vývojem jaderné 

energetiky a elektrotechniky.  

 Světový standard odpadového hospodářství je formován aktivitami vládních 

a nevládních organizací (OSN, UNIDO) v čele se světovými zdravotnickými organizacemi 
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(WHO), mezinárodní obchodní komorou (ICC), mezinárodním trhem odpadŧ (BIR) 

a asociaci pro odstraňování odpadŧ a čištění měst (ISWA). 

 Evropský standard odpadového hospodářství se koncepčně vyvíjel od 60. let 

minulého století a je upravován řadou legislativních předpisŧ. Dŧleţitým mezinárodním 

dokumentem vedoucím k těmto krokŧm je tzv. Basilejská úmluva, přijatá v 03/1989 více 

neţ 100 státy, která vstoupila v platnost v 05/1992, včetně tehdejší ČSFR, v níţ se státy 

zavázaly, ţe ustanoví dva státní orgány, jejichţ funkcí bude kontrola nad plněním úmluvy.       

Vzhledem k těmto skutečnostem je problematika odpadŧ řešena legislativně. 

Přímou problematikou odpadŧ se zabývá Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Podrobný 

přehled všech předpisŧ z oblasti odpadového hospodářství je uveden na stránkách 

ministerstva ţivotního prostředí www.env.cz. Zákony.  

Odpadové hospodářství v České republice za období od roku 1991, kdy byly 

schváleny první právní normy v odpadovém hospodářství, urazila pořádný kus cesty. Dnes, 

kdyţ se budeme bavit o odpadech a odpadovém hospodářství a to nejen mezi odborníky, 

ale obecně, je řeč o něčem jiném. Bez řešení nakládání s odpady se dnes neobejde ani 

jediná projektová dokumentace stavby. Pokud se jedná o komunální odpady a jejich řešení 

v rámci obce, jsou promítnuty do komunální politiky kaţdé obce. 

Zásadní myšlenkou při řešení problematiky odpadŧ a přístupu k nim by mělo být, 

ţe odpad je surovinou, kterou se musíme naučit zpracovávat a využívat správným 

způsobem.  

 

3.1 Plán odpadového hospodářství  

 Základní metodou a prevencí problémŧ s odpady je zpracování plánu odpadového 

hospodářství (POH). 

Tento musí podle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, který nabyl účinnosti 

01.01.2002  zpracovávat: 

1. ministerstvo ŢP 

2. kraje v samostatné pŧsobnosti 

3. pŧvodci odpadŧ 
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3.1.1 Plán odpadového hospodářství České republiky 

Dále jen POH podle Zákona č. 185/2001 Sb. 2: 

 
1. Návrh plánu POH České republiky, zpracovává ministerstvo ŢP. Tento plán také 

projednává s kraji v samostatné pŧsobnosti. 

2. POH obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, závaznou část 

a směrnou část. 

3. Závaznou část plánu vyhlašuje vláda svým nařízením. 

4. Závazná část POH stanoví rámcové cíle, rámcová opatření k jejich dosaţení 

a upravuje soustavu indikátorŧ jejich hodnocení pro: 

a) předcházení vzniku odpadŧ, omezování jejich mnoţství a nebezpečných 

vlastností, 

b) nakládání s vybranými odpady,  

c) nakládání s nebezpečnými odpady, 

d) nakládání s odpady z obalŧ, 

e) vyuţívání odpadŧ, 

f) sniţování podílu odpadŧ ukládaných na skládky a podílu biologicky 

rozloţitelné sloţky v nich obsaţené, 

g) vytváření integrovaného systému nakládání s odpady. 

5. Tento plán se zpracovává na dobu 10 let, tj. období 2003 aţ 2012 a musí být 

změněn bezprostředně po kaţdé zásadní změně podmínek, na jejichţ základě byl 

zpracován. 

6. Závazná část plánu je závazným podkladem pro zpracování plánu odpadového 

hospodářství krajŧ a pro rozhodovací činnosti správních úřadŧ, krajŧ a obcí 

v oblasti OH. 

7. Vyhodnocení plnění plánu provádí MŢP kaţdoročně do 31. prosince následujícího 

roku. 

8. Plán a jeho změny MŢP zveřejní na portálu veřejné správy, nebo jiným vhodným 

zpŧsobem. 
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3.1.2 Plán odpadového hospodářství kraje 

 

 Nařízení vlády č. 197/2003 Sb. byl schválen POH České republiky, který nabyl 

účinnosti dne 01.07.2003, na jejímţ základě musí kraje vypracovat plán odpadového 

hospodářství. 

Dle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 2: 

1. Kraje v samostatné pŧsobnosti zpracovávají POH kraje pro jím spravované území 

a jeho změny. 

2. POH kraje, musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství 

České republiky a jejími změnami. 

3. Tento plán obsahuje závaznou část a směrnou část. 

4. Závazná část kraje stanoví konkrétní cíle, konkrétní opatření k jejich dosazení pro: 

a) předcházení vzniku odpadŧ, omezování jejich mnoţství a nebezpečných 

vlastností, 

b) nakládání s komunálními odpady, 

c) nakládání s vybranými odpady,  

d) nakládání s nebezpečnými odpady, 

e) nakládání odpadŧ z obalŧ, 

f) vyuţívání odpadŧ, 

g) sniţování podílu odpadŧ ukládaných na skládku a podílu biologicky 

rozloţitelné sloţky v nich obsaţené 

h) vyuţívání odpadŧ, 

i) vytváření integrovaného systému nakládání s odpady. 

5. Kraj je povinen zpracovat a schválit návrh odpadového hospodářství kraje do 18 

měsícŧ od nabytí účinnosti nařízení vlády č. 197/2003 Sb. 

6. Zpracovává se na dobu 10 let. 

7. Vznikne-li potřeba zřídit zařízení k nakládání s odpady nebo řešit pohyb odpadŧ 

přesahující hranice krajŧ, jsou kraje povinni při zpracování plánu a jejich změn 

spolu vzájemně spolupracovat. 

8. Kraj zasílá vyhodnocení plnění plánu OH kraje MŢP kaţdoročně do 15. listopadu 

následujícího roku. Vyhodnocení provede pomocí indikátorŧ závazné části plánu 

odpadového hospodářství ČR. 
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9. Kraj je povinen zaslat kopii plánu OH kraje nebo jeho změny MŢP do 1 měsíce 

po jeho schválení. 

10. Závaznou část plánu a její změny vyhlásí kraj obecně závaznou vyhláškou. 

Závazná část plánu je závazným podkladem pro zpracování plánu OH pŧvodcŧ 

odpadŧ a pro rozhodovací a jiné činnosti správních úřadŧ, krajŧ, obcí. 

11. Plán OH kraje a jeho změny kraj zveřejní na portálu veřejné zprávy. 

 

3.1.3 Plán odpadového hospodářství původce odpadů 

V souladu s přijetím zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který nabyl účinnosti dne 

1.1.2002. Jsou pŧvodci odpadŧ, kteří vyprodukují ročně více neţ 10 tun nebezpečného 

nebo více neţ 1 000 tun ostatního odpadu povinni zpracovat plán odpadového 

hospodářství. 

 Metodický postup při schvalování POH 3: 

- obec, jako pŧvodce odpadŧ, je povinna kopii návrhu POH zaslat krajskému úřadu 

příslušnému podle sídla pŧvodce odpadŧ, a to nejpozději do 3 měsícŧ od jeho 

zpracování,  

- v případě, ţe návrh POH nebude obsahovat náleţitosti stanovené zákonem 

a dalšími prováděcími předpisy nebo nebude v souladu se závaznou částí POH 

kraje, příslušný kraj do 3 měsícŧ ode dne obdrţení návrhu POH sdělí obci své 

připomínky, 

- obec je povinna do tří měsícŧ ode dne doručení připomínek kraje písemně kraji 

sdělit, jak jeho připomínky do svého POH zapracovala, 

- obec je povinna do třech měsícŧ ode dne doručení připomínek příslušného 

krajského úřadu zaslat tomuto krajskému úřadu upravený POH se zapracovanými 

připomínkami. 

Hlavní zásady zpracování plánu jsou 3: 

 připravit plánovací dokument pro odpadové hospodářství pŧvodce – obce, 

vycházející z priorit předcházení vzniku odpadŧ, omezovaní jejich mnoţství 
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a nebezpečných vlastností, zvyšování podílu úpravy vznikajících odpadŧ 

s následným vyuţitím (recyklací) takto upravených odpadŧ a optimalizace 

nakládání s odpady při všech činnostech pŧvodce – obce, 

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

od změny podmínek, na jejichţ základě byl plán zpracován, 

 data, vyuţívaná pro přípravu POH obce, jsou data z povinné evidence pŧvodcŧ 

odpadŧ (v tomto případě data obce) podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

vykazovaná za období 2000 – 2003, 

 plán odpadového hospodářství obce je zaměřen na odpady, které produkuje obec, 

jako jejich pŧvodce, tedy nikoli pouze odpady komunální. 

 

3.2 Plán odpadového hospodářství města Most  

S ohledem na skutečnost, ţe Statutární město Most, jako pŧvodce odpadŧ, splňuje 

stanovený limit pro výše uvedenou povinnost, tzn. 10 tun nebezpečného odpadu 

a 1 000 tun ostatního odpadu, musí město Most zpracovat návrh POH a to nejpozději do 

1 roku od vyhlášení závazné části POH kraje. Pro Ústecký kraj byla závazná část POH 

vyhlášena krajským zastupitelstvem obecně závaznou vyhláškou č. 1/2005 dne 26.1.2005 

a nabyla platnosti 28.2. 2005.  

Na základě výběrového řízení, jehoţ vítězem se stala společnost ECO trend, spol. 

s r.o. zadal odbor ţivotního prostředí a mimořádných událostí Magistrátu města Mostu, 

(v měsíci květnu 2005) zpracování návrhu POH Statutárního města Most. Návrh POH byl 

zpracován a předán městu Most dne 15.2. 2006 tzn. v zákonném termínu. 

Cíle Plánu odpadového hospodářství Statutárního města Most jsou rozděleny 

na dva základní soubory 3: 

1. Soubor cílů, které jsou stanoveny závazně pro obce Ústeckého kraje: 

-  Tyto cíle, které vycházejí z POH Ústeckého kraje, jsou závazné pro jednotlivé obce 

Ústeckého kraje a musí být realizované ve stanovených termínech.  
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- Opatření, vedoucí k jejich naplnění, byly implementovány do závazné části POH 

Statutárního města Most s ohledem na postup, doporučený v POH ÚK a technicko-

ekonomické moţnosti Statutárního města Most.  

Konkrétní cíle 3: 

a) Pokračovat v maximální moţné míře ve vyuţívání stávajících systémŧ 

nakládání s odpady, které jsou v souladu se závaţnou částí POH Ústeckého 

kraje. 

b) Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55% všech 

vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálního 

odpadů na 50% od roku 2010 ve srovnání s rokem 2000.  

U tohoto cíle bych se zastavila, protože souvisí s tématem mé bakalářské 

práce. 

Činnost města Mostu k tomuto cíli  3: 

1. chce postupně zvyšovat počet nádob do roku 2011 (papír – 250 

nádob, plasty – 350 nádob, sklo – 144 nádob) 

2.  zajistit stanoviště nových nádob s ohledem na optimální 

docházkovou vzdálenosti pro občany města 

3. informovat občany v oblasti separovaného sběru 

4.  začlenit odpad převzatý od občanů města ve sběrnách a výkupech 

odpadů, provozovaných samostatnými subjekty do systému 

odpadového hospodářství města 

5. spolupracovat se školami ve městě a zajistit besedy s dětmi 

o problematice separace odpadů 

c) Sníţit maximální mnoţství biologicky rozloţitelných komunálních odpadŧ 

(dále jen BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této sloţky činil 

v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% 

hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních 

z celkového mnoţství BRKO vzniklého v roce 1995. 

d) Sníţit měrnou produkci nebezpečných odpadŧ o 20% do roku 2010 

ve srovnání s rokem 2000. 

e) Sníţit mnoţství infekčních odpadŧ jejich oddělným sběrem. 
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2. Soubor cílů Plánu odpadového hospodářství Statutárního města Most:  

-  Tento soubor tvoří cíle, které byly stanoveny na základě vyhodnocení analytické 

části POH Statutárního města Most, současného stavu nakládání s odpady ve městě 

a poţadavkŧ současně platné legislativy.  

- Při tvorbě cílŧ Statutárního města Most bylo v maximální míře přihlíţeno 

ke stávajícím nebo připravovaným opatřením s ohledem na minimalizaci moţného 

zatíţení rozpočtu města nadměrným zvyšováním finančních prostředkŧ. Všechny 

uvedené cíle včetně jejich opatření, vyplývají ze stávající struktury odpadového 

hospodářství města Mostu, nebo z jiţ připravovaných a schválených záměrŧ  

POH v celém znění naleznete na stránkách www.mumost.cz  

Konkrétní cíle města Mostu jsou 3: 

1. Zvýšit počet sběrných dvorŧ na území města. 

2. Preferovat ekologicky šetrné výrobky v systému hospodaření města. 

3. Naplňovat program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

v oblasti odpadového hospodářství. 

4. Podporovat naplnění kvót zpětného odběru vybraných výrobkŧ. 

     

3.2.1 Stručný souhrn POH města Mostu 

POH je rozdělen na 3 části 3: 

1. Identifikační část 

2. Analytická část, která řeší: řízení odpadového hospodářství, produkci odpadŧ, 

nakládání s odpady, vyhodnocení stávajícího zpŧsobu nakládání s odpady 

s poţadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech, příjmy 

a výdaje na odpadové hospodářství. 

3. Návrhová a směrná část, kde je stanoveno: vyhodnocení v souladu odpadového 

hospodářství obce se závaznou částí POH kraje, přehledy cílŧ POH Statutárního 

města Most a opatření k jejich dosaţení, které bude město Most realizovat. 
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3.2.2 Souhrn POH v rámci separace odpadů 

Statutární město Most má smluvně zajištěn se společností Technické sluţby města 

Mostu a.s. svoz komunálního odpadu, svoz velkoobjemových kontejnerŧ, svoz 

separovaného odpadu a jeho následné dotřídění, mobilní sběr nebezpečného odpadŧ. Tato 

společnost také zabezpečuje údrţbu městské zeleně a parkŧ, rekultivaci výsypek, svoz 

rostlinného odpadu. Svozy komunálních odpadŧ, svoz velkoobjemových kontejnerŧ, svoz 

separovaného odpadu zabezpečuje subdovatelsky pro společnost Technické sluţby města 

Mostu a.s. společnost Mostecké odpady, spol. s r.o. 

Z komunálního odpadu jsou na základě vyhlášky č. 4/2001 a systému nakládání 

s opady města separovány některé vyuţitelné sloţky: 

 Papír, lepenky, 

 sklo, 

 objemový odpad, 

 směsný odpad, 

 kovy. 

 

K separaci vyuţitelných sloţek jsou pro občany k dispozici nádoby na určených 

stanovištích. Instalované nádoby jsou vyuţívány ke sběru papíru, skla, plastŧ. Největší 

pokrytí těchto nádob je v centrum města a v sídlištích. 

Město Most je zapojeno do systému EKO-KOM , který zajišťuje zpětný odběr 

a recyklaci odpadŧ z obalŧ. Systém EKO-KOM úspěšně funguje jiţ od roku 1999. Tím, 

ţe je město zapojeno do tohoto systému přináší to pravidelný přísun finančních prostředkŧ 

v objemu stanoveném na základě uzavřené smlouvy a konkrétního mnoţství vytříděných 

odpadŧ.  
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4. SEPARACE ODPADŮ 

 

Třídění odpadŧ je rozdělování odpadŧ podle druhŧ a kategorií, viz. Katalog odpadŧ. 

Při třídění odpadŧ je také nutné respektovat třídící hlediska, tj. jaký druh odpadu a pro jaký 

účel vyuţití se odpad třídí. 

Separace a následná recyklace odpadŧ v České republice sice není prozatím nijak 

valně rozvinuta, ovšem po vstupu do Evropské unie se konečně začínají kontejnery 

na tříděný odpad objevovat na mnoha místech, a dokonce i v některých menších vesnicích. 

Také veřejnost si počala více uvědomovat dŧleţitost třídění a odpady alespoň z části třídí 

4.  

Problém však představuje nedostatečná informovanost. Občas se sice v televizi 

a jiných médiích objeví upozornění na nutnost třídění odpadŧ, tudíţ většina z nás 

předpokládá, ţe by se odpad třídit měl, ale přesto si lidé třídění odpadŧ ještě zcela 

neosvojili. 

Nejjednodušším typem třídění je separace přímo u nás doma. Taková domácí 

separace je vskutku vcelku snadná. V dnešní době nám orientaci v třídění odpadŧ 

usnadňují barevně odlišené kontejnery, které mají také schopnost upozornit na existenci 

a moţnost třídění odpadŧ. Díky aktivitě lidí v tomto směru lze získat velmi čisté druhotné 

suroviny, které lze daleko lépe následně vyuţít ve zpracovatelském prŧmyslu, např. 

v papírnách, sklárnách, hutích. Odpad námi roztříděný putuje do sběrných dvorŧ. 

Ve sběrných dvorech je tento odpad, v případě, ţe se předpokládá jeho další vyuţití, znovu 

roztříděn. Většinou probíhá třídění ručně, ale někdy se vyuţívá i prŧmyslových 

technologií. Odpad komunální, který putuje dále jiţ jen na skládku, třídění nepodléhá a je 

ukládán do pŧdy do bezpečnostních kazet na konkrétní několikaleté období.  

Jelikoţ náš stát není prozatím dostatečně technicky ani ekonomicky vybaven 

pro vyuţívání odpadŧ k získávání energií, je separace a následná recyklace odpadŧ a jejich 

opětovné vyuţití skutečně nezbytné, nechceme-li být v budoucnu zavaleni horami 

rozkládajícího se materiálu.  
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4.1 Separační kontejnery 

Separační kontejnery jsou speciální nádoby pro vybrané komodity komunálního 

odpadu, tj. sklo, papír a plasty, s vývozem 1 x týdně. Obsah separačního kontejneru 

je odváţen na recyklační linku – dotřiďovací linka separovaného komunálního odpadu 

v Litvínově. V ţádném případě nekončí na skládce. 

Na tříděný sběr odpadu slouţí barevné nádoby o objemu od 240 l do 3 m
3
, někdy 

i více. Pouţívají se plastové popelnice, kontejnery s upraveným víkem, nebo zvony – vţdy 

záleţí na tom, jaký svozový prostředek tyto nádoby vyprazdňuje. Mnoţství, objem 

a četnost svozu těchto nádob v Mostě udává následující tabulka. 

 

Tabulka 1: Počet nádob separovaného sběru odpadů v Mostě v roce 2005 

Složka Počet nádob Typ nádoby Četnost svozu 

PET lahve, plasty 228 

1100 litrŧ horní 

výsyp 1x týdně 

Sklo 144 

1100 litrŧ spodní 

výsyp 1x týdně 

Papír 228 

1100 litrŧ horní 

výsyp 1x týdně 

 

 

4.1.1 Separační kontejner na papír 

 

Jsou to kontejnery, které slouţí pro sběr papíru. Statistiky uvádí, ţe na jeden dŧm, 

kde ţije 40 rodin, připadne ročně zhruba 6 stromŧ, ne-li více. Lidé by měli být s těmito 

statistikami obeznámeny, aby tak děsivý údaj zváţili před spotřebou a kaţdým vyhozením 

jakéhokoliv papírového materiálu. 

Kontejnery na papír mají modrou barvou a musí být označeny stručným a jasným 

popisem „kontejner na papír“. Bohuţel se dost často stává, ţe uţ po pár dnech popis 

na kontejnerech chybí, protoţe jsou strhány nebo počmárány. Rozlišujeme tři moţné 
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varianty papírového odpadu v závislosti na jeho ţádanosti pro jeho případnou recyklaci. 

Nejvíce ţádaným papírovým materiálem jsou lepenky, kartony a noviny. Nejméně ţádané 

naopak papírová směska, zejména letáky. 

 

 

 

Do modrých nádob můţeme vhodit: 

 časopisy, noviny, kancelářský papír 

 reklamní letáky, sešity, krabice 

 lepenky, kartóny 

 

 

 

    

        Obrázek 1: Kontejner na papír 

 

Nevhazuje se: 

 mokrý, mastný ani jinak znečištěný papír 

 uhlový a voskový papír 

 pouţité plenky a hygienické potřeby 

 

 

 

 

 

 

      Obrázek 2: Označení obalu z papíru 
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4.1.2 Separační kontejner na plast 

 

Tyto kontejnery slouţí pro sběr plastu. I tento kontejner musí být řádně označen. 

Mnoţství plastových odpadŧ na území našeho státu narŧstá. Tento dobře skladovatelný 

a rŧznými zpŧsoby pouţitelný materiál zaplavuje regály obchodŧ a naše domovy. 

Málokoho zajímá, a málokdo ví, ţe většina plastového odpadu nepodléhá recyklaci. 

Spousta firem, linek sběrných dvorŧ mají zájem prioritně o plastové láhve označované 

zkratkou PET lahve. 

 

Do ţlutých nádob se můţe odhodit: 

 PET lahve od nápojŧ (měly by 

se před vhozením sešlápnout), 

 kelímky, sáčky, fólie,  

 výrobky a obaly z plastŧ, 

polystyrénu 

 

 

 

 

           Obrázek 3: Kontejner na plast      

 

Nesmí se vhazovat: 

 novodurové trubky, 

 obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie,…), 

 pěnové plasty, bakelit 

 

 

 

 

 

                  Obrázek 4: Označení obalů z plastů 
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S plasty jsou i jiné problémy, neţ je jejich třídění a to zejména gumové hračky 

vyrobené z měkčeného PVC představující velké nebezpečí pro naše nejmenší. Vyrábí se 

totiţ z látek zvaných ftaláty, které se snadno rozpouštějí v tucích a právě ţuţláním, 

cucáním a podobně se uvolňují do slin dítěte a následně putují do jeho náchylného 

a nedostatečně obrany schopného organismu, kde se dále rozkládají. Časem jsou 

vyloučeny z ledvin, které jsou tímto poškozovány 4. 

 

4.1.3 Separační kontejner na sklo 

 

Co se týče skla, tak existují 2 druhy kontejnerů: 

1. zelený 

2. bílý 

 

Sklo je bohuţel, i přes svou velmi dobrou vyuţitelnost a recyklační potenciál, stále 

více nahrazován plasty.  

1. Zelený kontejner slouţí na barevné sklo, je označen zřetelným nápisem. 

 

 

      

       

 

Do zelených nádob můţeme hodit: 

 láhve od nápojŧ 

 skleněné nádoby 

 skleněné střepy – tabulové sklo 

Obrázek 5: Kontejner na barevné sklo 

  

Nesmí se vhazovat: 

 keramika 

 porcelán 

 auto sklo, zrcadlo 
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        Obrázek 6: Označení obalů ze skla 

 

2. Bílý kontejner slouţí jen pro bílé sklo a musí být také zřetelně označen. 

Do bílých nádob se smí vhazovat pouze: 

 bílé sklo 

 čiré prŧhledné láhve – sklenice a skleněné nádoby z domácnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obrázek 7: Kontejner na bílé sklo 

 

4.2 Celkové výsledky separace ve městě Most  

Ve srovnání s minulými roky lze konstatovat, ţe v Mostě mnoţství vytříděného 

odpadu roste (viz tabulka 2, obrázek 1). Zejména pak v roce 2007, kdy kontejnerŧ 

na separovaný odpad přibylo, coţ je vzhledem k ochraně ţivotního prostředí potřeba. 

Pro zvýšení mnoţství recyklovaného odpadu se tak stala klíčovou ochota obyvatel 

skutečně dále vyuţitelné komodity odpadŧ třídit. 
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Tabulka 2:Přehled separovaného odpadů města Most  

Název odpadu 
Množství v tunách 

2003 2004 2005 2006 2007 

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

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

Separovaný sběr - sklo 59,26 75,5 93,88 159,72 188,99 
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                                      Obrázek 8: Graf – Přehled separovaného odpadů v Mostě 

 
 

Z hlediska problematiky nakládání s komunálními odpady je postupně 

ve sledovaném období moţno identifikovat příznivý vliv zapojení města Mostu do systému 

EKO-KOM a zavedení systému separovaného sběru jednotlivých sloţek komunálního 

odpadŧ.  
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4.2.1 Hodnocení separace v rámci České republiky 

 

 Navzdory tomu, ţe Česká republika patří k nejpilnějším evropským recyklovačŧm 

se třídění odpadŧ dostalo do váţných potíţí. Dŧvodem je, ţe na chod odpadového 

hospodářství uţ nestačí peníze, které se vydělávají prodejem vytříděných odpadŧ. 

 Aby systém nezkolaboval, budou do něj muset přispět sami výrobci nápojŧ 

a ti samozřejmě následně promítnou zvýšení nákladŧ do cen pro zákazníky. Společnost 

EKO-KOM, která u nás vede organizaci zpětného odběru, proto pošle třídícím linkám 

i obcím více peněz navíc, aby systém udrţela. Tyto peníze právě vezme od výrobcŧ nápojŧ 

a potravin, které EKO-KOM platí za recyklaci svých obalŧ. 

 Přestat třídit by bylo opravdu velkou chybou, neboť lidé se dlouho učili třídit odpad 

a teď, kdyţ uţ objem tříděného odpadu roste a klesá podíl nevytříděného, by zrušení 

separovaného odpadu byl zásadní krok zpět. 

 

 

 

Tabulka 3: Přehled separovaného odpadu v ČR  

Název odpadu 
Množství v % 

2003 2004 2005 2006 2007 

Separovaný sběr - papír 67 79 85 92 96 

Separovaný sběr - plast 34 38 42 46 52 

Separovaný sběr - sklo 57 65 68 74 68 
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                           Obrázek 9: Graf – Vývoj separace odpadů V ČR 

 

4.3 Další možnosti nakládání s odpady  

4.3.1 Sběrný dvůr 

Sběrný dvŧr je městem určené místo, které splňuje všechny technické a legislativní 

poţadavky pro krátkodobé skladování (shromaţďování) jednotlivých sloţek odpadu, a to: 

 Komunálního odpadu: 

- obalové sklo, papír, lepenka, plasty - obalové neznečištěné a kovy, 

-  dále objemný odpad, dřevo (dřevěné desky, dřevotříska, dýha a nábytek), 

pneumatiky bez diskŧ z osobních aut, 

-  textilní materiál (staré oblečení a hadry neznečištěné), elektrotechnický odpad 

(části elektropřístrojŧ, televize a rádia), 

-  stavební odpad. 

 Nebezpečného odpadu: 
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- jako jsou oleje motorové, převodové, mazací, obaly od olejŧ, olověné akumulátory, 

chladničky, 

-  nádoby od barev a lakŧ, ředidla rozpouštědla, elektrické galvanické články 

zářivky. 

 

Na sběrný dvŧr mohou odpady zdarma odevzdávat fyzické osoby, které mají trvalý 

pobyt v obci s výjimkou právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Vstřícným krokem města Mostu je, ţe i podnikatelé, kteří mají své firmy na území obce, 

mohou tuto sluţbu také vyuţít, ale za určitý manipulační poplatek. 

Spotřebitel také hraje významnou roli při nakládání s pouţitým elektrozařízením. 

Stejně jako nevhazujeme sklo, papír, PET lahve do kontejnerŧ s komunálním odpadem, tak 

je nutné také elektrozařízení oddělit od komunálního odpadu a musí být tedy odloţen 

na předem určená místa, kde se postarají o jejich zpracování nebo likvidaci.  

Díky vzrŧstající tendenci produkce odpadŧ se město Most rozhodlo zřídit další 

sběrný dvŧr. Jiţ v roce 2005 byla vybrána lokalita v obydlené části města. Areál sběrného 

dvora měl být oplocený, nezastřešený prostor, na kterém by byly umístěny zakryté 

kontejnery na jednotlivé sloţky komunálního odpadu, dále také zakrytá mobilní buňka 

pro sběr nebezpečných odpadŧ. S touto alternativou nesouhlasili občané, kteří dokonce 

přistoupili k sepsání petice, a proto od této lokality město ustoupilo. Technické sluţby 

města Mostu, které měly zajistit činnost sběrného dvora, vybraly novou lokalitu, 

zpracovaly projektovou část, ze které mimo jiné vyplynulo, ţe zřízení sběrného dvora bude 

finančně náročnější, neţ se pŧvodně předpokládalo, přesto pro město nebude další sběrný 

dvŧr velkou finanční zátěţí, protoţe náklady spojené se zřízením mají moţnost pokrýt 

dotacemi. Projekt sběrného dvora by měl být realizován do 01.08.2009. Do budoucna by 

bylo dobré, kdyby město Most zainvestovalo do 3. sběrného dvora, který by spolu 

s předchozími vytvořil co nejlepší a nejjednodušší podmínky pro rozvoj občanské 

iniciativy v oblasti nakládání s odpady. Tyto dvory by měly být umístěny tak, aby byla 

docházková vzdálenost z kterékoliv části města co nejkratší a zároveň, aby nenarušovaly 

ráz města a poklidný ţivot obyvatel. 
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4.3.2 Mobilní sběr  

 

Kromě uvedených moţností se v Mostě provádí také „mobilní sběr“, coţ je svoz 

nebezpečného odpadu, který je zabezpečen v souladu s vyhláškou č. 4/2001. V této 

vyhlášce je stanovena četnost svozu mobilního sběru právě zmiňovaného odpadu 

na interval 2x ročně. Mobilní sběr se netýká jen nebezpečného odpadu, ale i objemového, 

který se řídí přesně podle stanoveného plánu. Patnáct velkokapacitních kontejnerŧ jsou 

pravidelně přistavovány na 60 stanovišť určených podle harmonogramu umístění.  

Na kaţdé stanoviště je přistaven 1 týdně v měsíci dle předem stanového plánu. Občané 

jsou pravidelně informováni o moţnosti shromaţďování objemových odpadŧ 

na jednotlivých stanovištích. Kontejnery se vyváţí 1× týdně. 

Další sluţbou je svoz bioodpadu ze zahrad, rodinných domkŧ a bytových druţstev. 

Tato sluţba se provádí kaţdoročně od června do listopadu. Zájemci si na místech k tomu 

určených zakoupí na vlastní náklady pytle, po jejichţ naplnění je pak umístí ke kontejneru, 

který se následně odváţí do kompostárny. Odvozu je proveden zdarma. Tento zpŧsob 

likvidace bioodpadŧ je velice efektivní, neboť nedochází ke znečištění ţivotního prostředí, 

jako by tomu bylo v případě, kdyby zahrádkáři tento odpad pálily na svých zahrádkách.       

  

 
Tabulka 4 Kompostárna (Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., 2003) 

Obec Umístění kompostárny 
Provozovatel 

kompostárny Odpady 

Most Střimice 
TSm Most 

 
kompostovatelný rostlinný odpad 
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5. ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ 

 

Velice podstatné, pro další vyuţití separovaných odpadu, je pouţívání recyklačních 

zařízení. 

Při recyklaci jsou zpracovávány odpady na nové materiály. Recyklace umoţňuje 

šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a omezuje zátěţ na ţivotní prostředí. Kaţdý z nás 

svým chováním přímo ovlivňuje další "ţivot" odpadu - pokud ho správně roztřídíme, 

umoţníme tak jeho recyklaci a znovupouţití, pokud ho vyhodíme do popelnice, odpad se 

uloţí na skládce nebo se jinak bez dalšího vyuţití zlikviduje 5. 

 

Tabulka 5: Přehled recyklačních zařízení a zařízení na úpravu odpadu (Regionální rozvojová 

agentura Ústeckého kraje, a.s., 2003) 

Obec   Umístění  Provozovatel  Odpady  Poznámka  

Most Braňany Kamaplast s. r. o. odpad plastŧ recyklační linka 

Most ČSA MUS a. s. odpadní hydroxidy zařízení na neutralizaci 

Most ČSA MUS a.s. 
znečištěné zeminy a 

kaly 

biodegradační plocha – 

vyuţívání odpadŧ 

k terénním úpravám na 

povrchu terénu 

Most Komořany United Energy a. s. 
elektrárenský 

popílek 
recyklace a vyuţití do 

stavebních hmot 

Most Kopisty HUMECO, a.s. kovy recyklace kabelŧ 

 

 

5.1 Třídící linka  

Kdyţ člověk vyhazuje PET lahve nebo papír do barevného kontejneru před domem, 

často se ptá, co se s těmi věcmi dál děje. Skeptici říkají, ţe je popeláři sesypou zpět 

na hromadu a vyvezou na skládku.  

Třídění odpadŧ prŧmyslovým zpŧsobem na tzv. třídících linkách je samozřejmě věc 

daleko nákladnější neţ třídění odpadŧ přímo u pŧvodcŧ odpadŧ a získané vytříděné odpady 

pro účely vyuţití jako druhotných surovin jsou méně kvalitní. 
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Ve vyspělých zemích se v poslední době od tohoto zpŧsobu třídění odpadu 

postupně upouští. Dŧvodem je kromě jiţ uvedeného získání méně kvalitních odpadŧ jako 

druhotných surovin, také značné pořizovací náklady třídících linek, které neodpovídají 

výslednému efektu. 

Mnohdy záleţí na 

zpŧsobu sběru komunálního 

odpadu (sběr tzv. kuka vozy), 

komplexnosti zařízení na 

zneškodňování odpadŧ 

(skládka, sběrný dvŧr, 

kompostárna) 

 

  Obrázek 10: Třídící linka 

 

Všechny tyto odpady, jako jsou PET lahve, papír směřují na jedno klíčové místo a 

to je dotřiďovací (neboli třídicí) linka. Velmi zjednodušeně řečeno se taková linka skládá 

z velkých skladovacích hal, několika dopravníkŧ, samotné linky s obsluhou a několika lisŧ 

na výrobu balíkŧ.  

 

Na samotném počátku přiveze 

svozový vŧz materiál posbíraný 

z kontejnerŧ po městě. Před konečným 

dotříděním se jednotlivé komodity 

(papír, plasty) skladují v hale. Přicházejí 

sem ale také odpady ze supermarketŧ 

nebo továren: lepenkové krabice a fólie 

z rozbalování zboţí, odřezky papíru 

z papíren nebo kousky plastŧ. 

Obrázek 11: Třídírna 1 
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Hromady plastŧ, či papíru z pouličních 

kontejnerŧ na třídění odpadu se však 

dotřídit musí. Nakladače je přesouvají 

k dopravníkŧm, které je odvezou na ruční 

třídicí linku.  

 

 

 

                     Obrázek 12: Třídírna 2 

 

Několik pracovníkŧ tady z běţícího pásu vytahuje kaţdý tu svoji frakci: jeden PET 

lahve bílé, druhý zelené nebo jinak barevné. Třetí vybírá plastové tašky a pytlíky, další 

obaly od kosmetických výrobkŧ. Tak to jde aţ na konec linky, kdy na páse zŧstává jen 

docela malý podíl odpadŧ, které se nepodařilo zařadit do ţádné z tříděných kategorií. 

Tento zbytek buď odchází na skládku jako dále nezpracovatelný, nebo se ještě dále 

zpracovává. 

 

5.2 Získání druhotných surovin  

Vraťme se na začátek ručního třídění. Kaţdý pracovník hází určitou tříděnou sloţku 

odpadu do shozŧ, které ústí přímo do velkých kontejnerŧ. Zde uţ se tedy shromaţduje 

skutečně dotříděná, kvalitní surovina, zbavená všech neţádoucích příměsí. Jednou za čas 

se slisuje v lisech na velké balíky a ty směřují ke zpracovatelŧm.  

 

5.2.1 Zpracování papíru 

 

Papír roztříděný na noviny, časopisy, kartony, kancelářské papíry atd. odchází 

do rŧzných papíren, které je pouţívají ve výrobě. Z kaţdé sloţky vytříděného papíru 

se vyrábí jiný druh papíru a musí se také jinak zpracovávat. Stačí porovnat noviny 

a barevný časopis na tuhém lesklém, lakovaném papíru. Obojí je sice papír, ale zpracování 

a výsledné výrobky jsou velmi rozdílné.  
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Nápojové kartony, které se na lince 

s papírem také vytřídí, odcházejí do papíren, 

jeţ je umějí zpracovat. Tam kartony 

rozemelou a získají z nich papírovinu, která je 

velmi kvalitní. Zbytek obsahující plast 

a hliníkovou folii, jde buď na skládku, nebo 

na výrobu paliva. Rozemleté nápojové 

kartony lze také lisovat na stavební desky, 

které se pouţívají například jako ztracené 

bednění.   

 
        Obrázek 13: Nápojové kartony 

 

Výrobní papírenská zkušenost praví, ţe papír lze vracet zpět do prvotní výroby 

zhruba 7x. Při kaţdém cyklu zpracovávání se primární celulózové vlákno buničiny 

a dřevoviny láme a zkracuje tak, ţe zpravidla po sedmém zpracování je dále nepouţitelné. 

S ohledem na tuto skutečnost i s ohledem na 

předpokládané hygienické bariéry je moţno 

doporučit zpracovávání sběrového papíru 

z komunálního odpadu do papírenských 

výrobkŧ pro jednorázové pouţití. Z nich 

je moţno vyrobit: toaletní papír, konceptní 

papír, papíry pro nenáročné listy, obálky 

pro školní sešity, cestovní lístky MHD, 

textilní dutiny, atd. 

 

                                                                                              Obrázek 14: Role papíru 
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5.2.2 Zpracování PET lahví 

 

Největších změn doznalo v posledních letech třídění plastŧ. Zpočátku byla 

v kontejnerech na plasty aţ polovina PET lahví, protoţe si lidé pod pojmem plastový 

odpad představovali vlastně jenom je. Teď uţ však lidé vědí, ţe do těchto kontejnerŧ patří 

i jiný plast. Celkové mnoţství stoupá a podíl PET lahví v odpadu mírně klesá.   

PET lahve jsou rozhodně 

v současné době hitem odpadového 

hospodářství, protoţe je po nich, jako po 

druhotné surovině, opravdu veliká 

poptávka. Slisované lahve roztříděné podle 

barev se prodávají aţ za několik tisíc korun 

za tunu. Podniky z nich vyrábějí vlákna, 

která pouţívají na výrobu kobercŧ, 

izolačního materiál nebo netkaných textilií. 

 
          Obrázek 15: Slisované PET lahve        

 

Velký zájem o vytříděné lahve mají obchodníci z Číny a jihovýchodní Asie, kde 

nedávno vyrostly velké zpracovatelské kapacity.  Proto směřují kamiony s lisovanými PET 

lahvemi do přístavŧ, odkud jsou v obrovských námořních kontejnerech odváţeny do Číny. 

Nejlepší zpracovatelé z PET lahví vyrábějí velmi kvalitní vlákno - fleece. Je proto moţné, 

ţe ta nová „flíska“ z trţnice v sobě má vlákna z PET lahví, které jste před časem hodili do 

kontejneru.  

 

Ostatní plasty však najdou také uplatnění: z fólií (pytlíkŧ a tašek) se opět vyrábějí 

fólie. Tvrdé obaly od šampónŧ, rŧzné kosmetiky a jiných výrobkŧ se po dotřídění melou, 

čistí a dále pouţívají ve výrobě. Většinou nahrazují část panenské suroviny, a tím sniţují 

její spotřebu 
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5.2.3 Zpracování směsného plastového odpadu 

 

Zajímavá je cesta, kterou absolvuje sloţka, nazývaná směsný plastový odpad, tedy 

zbytek po vytřídění ostatních dobře vyuţitelných frakcí. U plastu totiţ nelze často 

rozpoznat, z jakého materiálu je. Přitom zpracování polyesteru, polyethylénu nebo 

polypropylénu je velmi rozdílné.  

Podaří-li se na lince tyto sloţky rozdělit, mají naději, ţe je opravdu dobře prodají. 

Často to však nejde a pak se směsný plast musí nějak vyuţít. Vyrábějí se z něj výrobky, 

které moţná nejsou na první pohled příliš krásné, ale svou práci zastanou: například 

zatravňovací dlaţdice, „korýtka“ na ukládání kabelŧ do země, protihlukové stěny nebo 

třeba i U-rampy. Směsný plast je však někdy tak znečištěn, ţe se ho nevyplatí ani 

recyklovat. Pak mŧţe poslouţit pro výrobu alternativního paliva.  

 

 

5.2.4 Zpracování skla  

 

Sklo, o němţ jsem se tady zatím 

moc nezmiňovala, je odváţeno přímo 

do skláren nebo specializovaným 

úpravcŧm. Pro jeho dotřídění jsou 

potřeba linky se zvláštní technologií.  

 

Obrázek 16: Sklárna 

 

 Sklárny poţadují, abychom jim dodávali sklo vytříděné podle barvy. To je 

nejjednodušší zařídit tříděním do dvou kontejnerŧ, rozšiřujeme proto síť kontejnerŧ na bílé 

sklo, které dostávají obce do bezplatného uţívání.  

Co se stane, kdyţ se do některé vytříděné komodity dostane, co tam nepatří? 

Jednoduše řečeno: celá ta práce i vynaloţené peníze přijdou vniveč. Odpad je surovina - 

prodává se dále zpracovatelŧm, kteří z ní vyrábějí nové výrobky. Kupující celkem logicky 

poţadují, aby byla surovina co nejkvalitnější. Své výrobky totiţ musejí prodat a opět 
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se na nich poţaduje co nejvyšší kvalita. Neţádoucí příměsi však mohou odpad jako 

surovinu zcela znehodnotit. A proto moţná někdy vidíte, jak popeláři vysypávají kontejner 

s plasty mezi směsný odpad: stačí jeden koš z kuchyně, se kterým byl kdosi líný popojít 

pár metrŧ - a PET lahve uţ není surovina, ale odpad dobrý leda tak na skládku.  

 

 

5.3 Odvoz odpadů v Mostě 

Jak odvoz, tak i přeprava odpadŧ se řídí příslušným ustanovením zákona 

o odpadech. Speciálně je pak upravena zejména přeprava nebezpečného odpadu. 

Co se týče separovaného odpadu ten je odděleně shromaţďován a pak následně 

přepraven na místa, kde se postarají o jeho zpracování s cílem ho co nejlépe vyuţít. 

V případě papíru a skla se setkáváme s problémem nutnosti dlouhodobého 

skladování odpadŧ v halách dotřiďovacích linek v dŧsledku nepravidelného odběru 

zpracovateli (papírny, sklárny), kteří vyuţívají vytříděný odpad k výrobě druhotných 

surovin.  

Dříve sice město dostalo zaplaceno za koupi vytříděného odpadu, ale v dnešní době 

není pro zpracovatele tento odběr atraktivní, tím spíš, kdyţ svět zasáhla finanční krize 

a sami zpracovatelé (papírny, sklárny) mají problém, aby udrţeli chod podniku. 

V dŧsledku této situace jejich poptávka po tomto materiálu stále klesá, a proto přistoupilo 

město Most k tomu, ţe firmám za tento odpad platí, aby se materiálu nejenom zbavili, ale 

hlavně, aby uvolnily sklady na další vytříděný odpad.  
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6. ZPŮSOBY ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ 

 

Zneškodňování odpadŧ se rozumí nakládání s odpadem za účelem jeho zamezení 

nebo sníţení jeho škodlivosti na ţivotní prostředí [6]. V ţádném případě neexistuje 

dokonalé odstranění odpadŧ. Odpad jako takový je odstraněn zpŧsobem, který je více 

či méně prospěšný ţivotnímu prostředí.  

Jedná se zejména o jejich ukládání, spalování, regeneraci (recyklaci), biologické 

zpracování, při čemţ poškozování ţivotního prostředí nebo ohroţování zdraví lidí 

by nemělo přesáhnout míru stanovenou zvláštními předpisy. 

Obecné zásady [6]: 

1. Odpad, který nelze dále vyuţít musí být zneškodněn takovým zpŧsobem, který 

neohroţuje zdraví člověka a ţivotního prostředí. 

2. Odpad mŧţeme zneškodňovat jen na zařízeních k tomu určených. 

Máme 4 základní metody zneškodňování odpadů: 

a) fyzikální, chemické 

b) biologické 

c) spalování 

d) skládkování 

Mezi hlavní zpŧsoby zneškodňování odpadŧ v České republice patří právě poslední 

dvě zmiňované metody a to: spalování a skládkování. 

 

6.1 Spalování  

Spalování odpadŧ při vysokých teplotách, tzv. incinerace, je jedním ze zpŧsobŧ 

likvidace odpadŧ. Spalování má tu výhodu, ţe sniţuje objem odpadu, který musí být 

uloţen na skládce, o 90 % a jeho hmotnost o 60–70 %. Inertní zbytkové části nepředstavují 

pak jiţ ţádné nebezpečí pro ţivotní prostředí jako v případě ukládání odpadŧ na skládky. 
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Spalování odpadŧ také uvolňuje energii potřebnou na výrobu elektřiny a tepla. 

 

V České republice máme 3 spalovny komunálního odpadu. Jsou zejména situovány 

do aglomerací s vysokým počtem obyvatel: 

1. Spalovna v Brně s kapacitou 240 kt odpadŧ ročně 

2. Spalovna v Praze Malešicích s kapacitou 310 kt ročně  

3. Spalovna v Liberci s kapacitou 96 kt ročně 

 

 Speciálně navrţené spalovny mohou zpracovávat nebezpečné odpady, ale 

i prŧmyslový a zdravotnický materiál – proces spalování sniţuje jedovatost organických 

sloučenin. Moderní spalovny jsou vybaveny dokonalým systémem čištění spalin 

v několika stupních, kontinuálním měřením emisí. Bohuţel spalování vytváří jedovaté 

látky a těţké kovy, které se nesmí dostat do ovzduší. Proto se instalují drahé filtry. Kdyţ 

uţ jsou tyto filtry velmi znečištěné, skončí na skládce. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 17: Rozmístění zařízení v Ústeckém kraji 
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6.2 Skládkování  

Skládka – zakopávání odpadŧ do země – je stále nejčastějším zpŧsobem likvidace 

odpadŧ. Mŧţe však zpŧsobit váţné znečištění, jestliţe se nebezpečné látky dostanou do 

ovzduší, pŧdy nebo do řek a jezer. Proto je třeba zabránit tomu, aby podobné materiály 

z rozkládajících se odpadŧ unikaly. 

Skládkování je vhledem k cenové dostupnosti nejrozšířenějším odstraňováním 

odpadŧ. I přes tuto kladnou stránku počet těchto zařízení od roku 1991 klesá. 

Umístění skládky se řídí především členěním krajiny technicko-bezpečnostními 

kritérií a dále musí zajistit ochranu ţivotního prostředí po celou dobu provozu skládky 

i po jeho ukončení a podmínky pro následnou rekultivaci.  

V okolí Mostu se skládkováním zabývá firma Celio a.s. Je to skládkový komplex, 

který je rozloţen na ploše cca 122 ha. Lokalita se nachází v prostoru, (Rŧţodol 

u Litvínova) jehoţ geografické poloţení a podloţí dávají vhodný předpoklad pro bezpečné 

ukládání všech typŧ odpadŧ z hlediska ochrany ţivotního prostředí. 

 

 

Tabulka 6: Přehled provozovaných skládek (Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, 

a.s., 2003) 

Obec  Katastr  Lokalita  Skupina  Provozovatel  

Celková 

kapacita  

(tis. m
3
) 

Most  Čepirohy  Hrabák  S - IO  MUS a. s.  14000  

Most  Ervěnice  Komořany  S - OO  
MUS a. s. skládka dŧlních kalŧ – 

kaly z úpravy dŧlních vod   
150  

Most  Dŧl ČSA  Dŧl ČSA  S - OO  MUS a. s.  15 tis. t  

Most  Střimice  Střimice  S - OO  
TSm Mostu, a.s. – začíná 

rekultivace 
není známa  
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7. ANKETA 

7.1 Charakteristika ankety 

Jako metodu pro zjištění informací od občanŧ města Most v oblasti odpadového 

hospodářství, zejména v oblasti třídění odpadŧ, jsem si zvolila „anketu“. Anketa 

je výzkumná metoda, charakteristická především vysokým počtem dotazovaných 

respondentŧ a malým počtem otázek. Má anketa obsahuje 5 otázek, které jsem pokládala 

300 respondentŧm a to jednak kolegŧm v práci, rodině, ale i náhodně dotazovaným, kteří 

byli ochotni na mé otázky odpovědět. 

Účelem ankety je zjistit, do jaké míry jsou občané města Mostu informování 

o problematice odpadového hospodářství, tím spíše zjistit, jestli občasné vyuţívají separaci 

odpadŧ, kterou Most poskytuje a jaký na to mají názor. 

 

Anketní otázky: 

1. Třídíte odpad? 

a) ano 

b) ne 

c) někdy 

 

2. Víte, kde v Mostě je sběrný dvůr? 

a) ano  

b) ne 

c) nevím, ţe něco takového existuje 

 

3. Pouţíváte sběrný dvůr? 

a) ano, pravidelně 

b) zcela výjimečně 
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c) nepouţívám ho 

 

4. Do jakého kontejneru, byste odhodili plastovou láhev? 

a) do modrého 

b) do ţlutého 

c) do zeleného 

 

5. Jaký kontejner slouţí na barevné sklo? 

a) zelený 

b) ţlutý  

c) modrý 
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8. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ANKETY 

Uţ od počátku, kdy jsem přemýšlela, jaké otázky poloţím dotazovaným, přišla mi 

tato otázka zbytečná, protoţe na ní bude naprosto jasná odpověď ano (viz tabulka 7, 

obrázek 18). Proto mě velice překvapilo, kolik respondentŧ odpovědělo záporně. 

 

Tabulka 7:Třídíte odpady? 

 

Ano Ne Někdy 

177 (59%) 53 (18%) 70 (23%) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18: Třídění odpadů v Mostě 

 

 

Z výsledkŧ, které jsem zjistila, jasně vyplynulo, ţe občané města Mostu odpad třídí. 

Je to dáno také tím, ţe třídění odpadŧ je řízeno právními předpisy vydanými v samostatné 

pŧsobnosti a to především vyhláškou č. 1/2007, podle které jsou občané povinni třídit 

odpady a ukládat na místa k tomu určená.  
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Co se týče druhé poloţené otázky, jestli občané města Mostu ví, kde v Mostě 

je sběrný dvŧr, celkem 213 dotazovaných odpovědělo, ţe ano. Je to sice většina, 

ale i přesto je to pro mě dost neuspokojivé, protoţe se najdou i tací, kteří buď vŧbec neví 

kde takovéhle místo je a co je ještě horší, ţe neví, ţe něco takového existuje.  

 

Tabulka 8: Víte, kde v Mostě je sběrný dvůr? 

Ano Ne Nevím, že něco takového existuje 

213 (71%) 32 (11%) 55 (18%) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 19: Víte, kde v Mostě je sběrný dvůr 

 
 

 

 Navazuje hned následující otázka, kde se ptám respondentŧ na to, zdali sběrný 

dvŧr vyuţívají. Odpovědi mě také dost překvapily. Většina sice odpověděla, ţe ví, kde se 

nachází (viz obrázek 18), ale ţe jej vyuţívají zcela výjimečně. Z toho tedy lze usoudit, ţe 

odpady, které by měly skončit na sběrném dvoře, tak často končí v komunálním odpadu, 

kam rozhodně nepatří. Většina dotazovaných mi to i potvrdila, ţe tento odpad vhazují do 

obyčejných kontejnerŧ na odpad. 
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Tabulka 9: Pouţíváte sběrný dvůr? 

Ano, pravidelně Zcela výjimečně Nepoužívám ho 

119 (40%) 136 (45%) 45 (15%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 20: Vyuţívání sběrného dvoru 

 

Vţdyť sběrný dvŧr, který je v Mostě má otevřeno pondělí aţ pátek od 07:00 – 17:00 hod 

a v sobotu od 10:00 – 15:00, takţe výmluvy typu, ţe tam nechodí, jen proto, ţe jim 

nevyhovuje pracovní doba, jsou neopodstatněné.  Také tento sběrný dvŧr je zapojen 

do kolektivního systému pro zpětný odběr elektrozařízení, které zde mŧţe občan bezplatně 

odevzdat. 
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Tabulka 10: Do jakého kontejneru, byste odhodili plastovou láhev? 

Do modrého Do žlutého Do zeleného 

16 (5%) 275 (92%) 9 (3%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 21: Odhazování plastových lahví do kontejnerů 

 

 

 Jak jsem správně předpokládala na mou čtvrtou otázku „Do jakého kontejneru 

byste vhodili plastovou láhev“, většina respondentŧ odpověděla správně – do ţlutého. Ale 

i mezi dotazovanými se našli tací, kteří váhali a někteří dokonce odpověděli špatně. Měla 

jsem chuť je poučit o dopadech jejich konání, na nezbytnost třídit odpad. Tím spíše, kdyţ 

si vezmu, ţe na kaţdém kontejneru je dost zřetelně napsáno, jaký konkrétní odpad se má 

do barevně označeného kontejneru vhazovat. 
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Tabulka 11: Jaký kontejner slouţí na barevné sklo? 

Zelený Žlutý Bílý 

241 (80%) 16 (5%) 43 (15%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Obrázek 22: Jaký kontejner slouţí na barevné sklo 

 

 

 I u mé poslední otázky, jsem si byla naprosto jistá, jak dotazovaní odpoví. Spousta 

dotazovaných se domnívala, ţe existuje na sklo pouze jeden jediný druh kontejneru. Ale 

ani se jim nedivím, protoţe co jsem zjistila při prŧzkumu v ulicích, tak oba dva kontejnery 

na jednom místě jsou ojedinělá záleţitost. Ve většině případŧ je tam jen jeden z nich. 
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9. ZÁVĚR 

 

Toto téma jsem si vybrala proto, ţe problematika odpadŧ, zejména se zaměřením 

na separaci odpadŧ mě vţdy zajímala a chtěla jsem se o ní dozvědět něco více, neţ mi 

nabízí média a internet. Jak jsem zjistila, tak lidé ví, ţe třídění odpadŧ je velice dŧleţité, 

ale většina se tím neřídí a netřídí. 

Kupříkladu v roce 2007 Magistrát města Mostu zrušil občanŧm roční poplatky 

500,- Kč na osobu za likvidaci odpadŧ. Byla to určitá forma motivace k tomu, aby občané 

města Mostu začali třídit. Z výsledkŧ, které jsem zjistila, sice vyplynulo, ţe separace 

odpadŧ v Mostě roste, ale na to, ţe občané nemusí platit poplatky, neroste aţ tak, jak si 

město určitě představovalo. Kdyţ to člověk uváţí, tak při počtu 67 288 obyvatel, ţijících 

v Mostě udělají prŧměrně poplatky něco přes 33 mil. Kč, které město v tuto chvíli nemá. 

Domnívám se, ţe by město mělo opět zavést poplatky, které by investovalo do plošného 

rozmístění kontejnerŧ na tříděný odpad, do provozu sběrného dvora, na svoz odpadŧ a do 

poplatkŧ na skládkách, kde samozřejmě jako pŧvodce odpadŧ musí platit všechny 

poplatky, ale také část peněz by Město Most mohlo vyuţít na propagaci. 

V celosvětovém měřítku je problém s odpady velice aktuální, řeší se na všech 

světových úrovních a hlavním cílem je, aby byl co nejmenší dopad na ţivotní prostředí, tak 

i na populaci, která v tomto prostředí ţije, proto je potřeba odpad třídit. 

Věřím, ţe konečně lidé přestanou zavírat oči, nad tak závaţným problémem, 

a začnou pro svou planetu dělat alespoň to minimum, kterým je třídění odpadŧ. 
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